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-
fevkalade tezahuratla tes'it etti 

lleisicu1nhuru111uz 
Gazi llz. dzln {!;er 
''akte katlar sara.11-
<la #il eşgul o/Juuşlar 

<'i? hir bir tarafa çık-
111a1n ışl artlı r. ---
Başvel(ili 111iz 

·Yakında Aukara)a 
avdetleri muhtemel 
Ankara, 9 (Vakıt} -

Başvckilimizin önümüzdeki 
hafta başında Ankaraya 
gelmeleri muhtemeldir. 

Parlamentolar kongre
ine gidecek heyetimiz 

Ankara, 9 ( Vakıt) -
Berlinde toplanacak Parla
mentolar kongresine hüku
metimiz namına iştirake 
memur edilen Vasıf B. (fz. 
mir) riyasetinde Şükrü (Bi
ga), Süreyya (T olcat), Sü
leyman Şevket (Ankara} 

)eyJerden Müteşekkil heyet 
Cuma günü buradan hare
ket edecektir. 

Perıt-mbeye 

-' .. 
Sultan S;ng 

1 Iindistsn mihrııcclerindcn 

Sultnu Sing ile I\I. M.itter bir 
knç giinden beri şehrimizde 
bulunmaktadırlar. 

Dün Perapalas etelinde bü
tün bir daire isticar etmiş 

olan l\Jihrnce ile refiki 
dir muharririmize atideki 
beyanatta bulunmu,larclır. 

(Alttarıırı 2 lnd U ) ıfamızdıdır ] 

Naki B. 
- -Ticaret umum 
müdürü 

D6n JfiiiY4Ça ihra~t 
yapan tacirlerle bır 
hasbahalde bulunda 
Şehriwi7de bulunan ti: 

caret urr , müdürü Nakı 
B. dün sn· 
bah Rus· 
yaya e~ya 

ihraç ede· 
cek tüccan 
ticaret o· 
dasına da· 
vet ederek 
kendileri le 
hasbuhalde 
bulunmuş· 

tur. 
Verilen NollJ B. 

malumata göre, Rusya ile 
yapılacak ticaret muahe~e· 
sinde, evvelce nazarı dık· 
kate alınmamış bazı huıu· 
sat da nazan dikkate ah· 

nacaktır. . 
Bilhassa bunl~r "biz: 

ihraç etmemize ımkin 
b adı ınua· 

mıyan azı mev 
hedeye dercettirmekte~ t~
bii bu mevat ihraç edıhıu· 

. . Rusyadan ithal 
yeceği açın b"I 

d muka ı 
edilen meva 8 R 
bizde ayni miktarda us· 

.h edilmek• 
yaya eşya 1 raç 
tedir. Bunların ihracını ~~ 

"ki . mevat arasın zu etti en 
odun soğan, tereydı• av 

d 
. : "b" bizde aı olduğu 

erısı gı ı k bu· 
nisbette RU5yada ço 

• 
1 

da vardır. Bu 
lunan eşy a hiç ihraç 
eşyadan Rusyay 

edilmemiştir. -' k 
d "'n a· 

Naki B. yakın a . 
raya dönerek Rusyayı ılhra' 

·ı · o an 
h kk 

biıe verı rnış 
a 1 • jjzakC 

mevat halckındakı m 
ratı intaç edeeektir. 

Meçhul Askerin hatıratı 
(1 9 ı l ··z .. .. t 11 itibaren -ı ey u . per~embe gununtre 

· · ~ .r 'ka11ıtı 11111-
neşnıw başlı)raca ?f.111uz te1 rı 
ı . . o /. t ratı ara-
ııa rrı rı olan nu'çhul Asker ıa 1 

snulaki 11nz'işalıedeleri11İlı bir kısnıın~ tı~ 
fi k ··z . .. . l . d do~·ıor Kema a u tesz ınzulfı.,.ıs enn en . b -1.eı 

C~ 1, b' 4-4z el enap (JC !Jrzıırnm ıne usu .. ;d. e1tin 
·ı.. l b' z l ,,e v ırıı gıuı e ye<Jnı errıayat o . a7ı ada 

uuılıasarası esnasıuda ,.azifeteıı orl)e 
d. or -

bulunan bazı zepatı işhat e ıy · / ·m 
k k r k 'katte ma " 

111e i lJJ eçlnıl Asker rıa 1 
1 1, ııc 

b
. . r •• mem e/\e 
ır a.';kerdır. ı e onu b11gu7ı 1 Tari-

tc11UJ"'an bir çok kiln~eler '·artı~:,·. biı· 
1 • • • • • J k ı 11 ~ m 11 u 11~ 
r1unız11ı esrar ıç111uc a 11 ~ • .. .., 

.
1 

4 l d. . . b .. ·· ıa· fsilatıle og· 
tan u ıa ısesaıı utun '.J' 

renmek istersenız 

Meçhul Askerin hatıratını 
. . ( ,~. k ı) siitun-

12 eylülden ıııbaren a 1 

larmda oknynnuı. 



IC0 sll haberler 
c Vakt »m tefrikası: 44 

S °'I Türk - Japon ersert er Ticart mÜn~scbatl 

YMQT 0 Eyliif 

u~qntmantJa telaş ve korku 
Aünad:f h61dllnet halkı teslda 

kıralı Japon şergbl mif!difıt41}: i.dlii•şrlyaf yapıyor 

Alekşandr Zubkofun hatırat 
'işin en tlim Kısını bimı~ 

il. Kaptanı gidip görm~ 
vnlyetimi fazla !sl:\h .etmiye
ccktim. Karnımın boşluğun

dan deli gibi oluyordum. Bu 
sırada bir lokma ekmek için 
nıhumu ~eytana satacak bir 

halde bulunuyordum. Şamem 

o kadar hassasiyet peyda et· 

mlşti ki, mutpağın ne tarafta 

oldutunu hemen hissettim. Ma

aleseI mutbağın kapısı kapalı 
idi; kapıyı sarstım, açılmıyor

du_ Boş yere kuvvet sar!e- 1 

decek vaktim yoktu. f-l';er 
fazla gürültü edersem kaptan 
ve mürettebat beni yakalar
lımlL Meyusane ihtifaglhıma 
döodü~ Beııl kuvvetten dü

şurnriyen yegane dü ünce 
•ubet. limanına yakl~mış 
olmamızdı. Eski ' erime gir
dim; az sonra alınan güm
rukçiıler geldi. içlerinden hl
ri Faklandığım istivnneyi araş-

Filhakika o sırada nakli· 

}1atı bahriye işlerinde buhran 

vardı. Bu buhran mücehhiz-

ler, sefa.in acenteleri, iicurat 

velhıisıl. biıtün bahri vesait 

ve mlİCS•CS&t üzerinde te iri
ni icra ediyordu. Gemidlerin 

uğradıkları mcyhandcri ziya

ret etti&im sıralarda ben de 

işlerde bir bozgunluk oldu

ğunu hi sediyordunı. Tabia

tile bu vazi yenen çok mü:r 
kül.ı.ta ııgradım. O vakit en
zan caharrimi karaya çevir

mek mecburiyetinde kaldım. 

O kadar düşmüştüm ki en 

ad1 otelde bir yatak klraia

mıya mm·affak olamıyor ve 
o sıralarda i~sizlik yüzünden 

lebalep dolu olan gıırcba 

mevalarına iltica ediyordum. 

Her snb3h zabireye görün

meden aşmak icap cdi yordu. 
(Bitmedi) 

tırmağa kalkıştı. s 
ısti\'ane içinde donerek ~Or 

kendimi göstermcmeğe mu- -
vaffak oldum. Almancağız 

beni görmeden lstivancden --- • 
çıktı. ÇektlRfm bütün] yor- v cfa Balıkes.ır-
gunluğa bütün zalımetlere d ~JA ld 
rağmen tekrar serbest bulundu- c ma., up o u 
gumdan dolayı .seviniyordum. Vefa birinci futbol takı-
Gümriıkçülerin vapurdan çık- mmın maç yapmak üzere 

masıru gördüm. Artık cesare- Balıkesire gittitini yazmış-

timdt'n istifade sırası gelmişti: bit. Vefa Balıbsirin kurtu-

Bitap, fakat kalbim ümitle lllf fiini idman yurdu ile 

dolu olduğu halde taiferıin karşılapı!fbr. Neticede 

olduğu yere giden merdtve- Balıkesirli futbolcular Vefa-
nc konarak indim. Hepsi yı (2) ye karşı (4) sayı ile 
oturmuş keyifli keyifli ye· matlüp etmişlerdir-
mek yiyorlardı. Beııi görunce 
"yaşa!. Iarla kar;ıladılar. Li
mana rnrıldıgı sırada µ;izlen

miş hir )'Okunun 'tılıunı 

kendilerine gayet tabii geli · 
yordu. Bana sıcak kalı\·e 

biraz rakı. et, süt verdilcr. 

Bunlar gemicilerin masaLmn
da mebzuleıı bulunan leziz 

şeylerdir. 

lştiham çok ho~Iarına 

gitti. Aklım biraz ba~ıma 

geldi. Eyice temizlendim ve 

mesrur bir kalple serseri 

hayııtımın en inanılmaz ha

disatını bana bah~edecek 

olan bu topragıı ayak bas-
nm. 
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Alman topra~ıııda 
Tekrıır "Lübek,, te bulu

nuyonlunı. E\ ,·eJki seyahat

larımın birinde de bu !iman
da bir müddet kalmı~tım. 

Binaenaleyh yolumu ko

layca buldum. Va7.lyetl ma

·Jiycm beni çok dôşiiııdürü
_yordu; filhakika cebimde 
ancak yirmi plennlg vardL 

Evvela gemici yurduna 

~ittim. iri çanı çelCtlm; ko

ca kapı ııçıldt. Y.a~ıma ıııt

murun sakallı ve müte lıes

sim siması çıka; dedi ki: 
_ f.;te bizim profesor 

' gene avdet etti! 
Adamcaıtızın elini sami

uıane sıktım. Kendimi, adeta 

kmdi e\·lmde imişim gibi, 

rahat hi!ISediyordum. Dünya 
üstünde icdanlı adam kal

mamı~ deRIL Bana geçen 
~elcrimde orada unutmuş ol

duğum bir çift yeni ayak 
kabımı iade ettiler. Haricen 

öyle bir sülnıte ağram~um 
ki, bunu bulmak. beni adeta 
ihyt etti. Heyhat! Bir kaç 

gün sonra Hamburga gide
cek pıırayı tedarik için gü
zel ve yeni ayakkabılamnı 

satmağa mecbur oldum. Cmi
dim • Hamburg• ta bir taife 

ltiıımcti buhnaktL Mıııılesd 

bu. zanrıettt,ımden &üçtıı. 

Şakir Bey 
İktisat vekilimiz cuma 

günü Ankaraya 
dönüyor 

İktisat vekili Şakir B. dün 
ö~leden sonra Baytar mekte

bini ziyaret ederek mektep 

hakkında izııbat almı~tır. 

~:ıkir U. hu gün de Bcy

oğlunda sigortacılar idurel 

merke-.dye,ine ı,>idcrek sigor-

!acılarla 

ınesel~i 

ctktir. 

mukarrer sip;orta 

eıra~ pü_q-

lkti>aı \'ekilimiz cııma gii

nii Ankaraya dönecektir. 

Saklanan vergi 
120 biıı liralık bir ha
zine 1.ararı mevzubalıis. 

Defterdarlıkta yazıldığına 

nazaran )'eni bir tahkikata 

başlanmışnr. Bı.ı tahkikat bir 

, lııseviye ait palamut tica

rctanesının kaz-.ınç vergisi 
etrafındadır. \·aki ihbar üze

:ine. tahkikatı yapan muhak

kik raporunda, ketınedilen 

VtrKi ınllitannı (120) bin 
lira olarak tahmin c:tmek
tcdir. 

Diıter taraftan l\lallye mii
fettişlerbıden IChım Rağıp 

beyin deftudartılıta USllWiz sar
fiyat yapıldığı hakkında ali

kadar makamatın işarı üze
rine tahkikata başlamış ol
duıtıı söyl~nmektedir. 

. - ----
Namzetlik 

E.bal Kudt. ---m 
Rqaı Papnın tomu ve Fener

ler ıdareaı mütercimi Aptullalı 
Zıya Be.,rtıı bzt Cizeli hanımla 

ıloktor aıiralay Halım Beyin 
ejllu Ounmlı banltuı Bayburt 

pılıesı müdiırü S.ıı Halım Be
,.. ····'·n JAf''='ıbr. Saadet ...... 

IMJuaı veriyor 
Japon sergi•! müdürü M. 

Bendu Türk - Japon Ucarl aıii· 

nasebatı hakkında ıu izalıaıı 

vermifllr: 
- Japon labrihtörlerinln 

kredi yapmadıklarından bahse
dilmqıt. Biz Tuniyeyle yeni 

Ucari mün~ılere girmlfti)t. 
Serııi münaoebetile buradaltı ti

caret eYlerinl dıılw yeni ıanıyo

nız. Bu ........ devresinden 
oonra Türk tacirlerine ltftdl 
aç.acatız. 

Şımdılılt muamelemiz pqin

dır. Böyle ol-kla beraber ~ 
1- Avrupa mallanadaa da
ha ucuzdur, ÇllMü olu kredi 
ııçaa A-mıpalılar kredi •adeti
nin faizini de mala ıammeCl«
ler. Bunun için biz fimdı kre

dile deiıl ucuz mal satmakla 
rekabet edeceğiz.' 

• Şehreıııancli, parklaıdaıı 
baUun haldı.ile iı;üfade&; nl lemin 
için bazı tasavvurlarda b11lun

maktadır. İ•tanbul cihetinde bu

lıınan parklaı-iıı gecekrl halka 
açık bıılunduı ulması da bu la· 

1anuraı ıneyuındad.... 

Buııuo için Cülhaııe parkına 

dektrik IC9lMb yapılması da dü
şl)Dülmektedir. Üıılıüdarda Do
jlancılar, Fatihte Tayyare park
larının !<;indeki yolların soğuk 
asfalt ıle tecdit ecltlmest tehr· 
rür etmiştir. 

• lstenbuı meb ·usları encl
lı:ı gOn Üski!dara geçmişler ve 
hallıla temas eclerclt ıhtiyııçlan 

öğrenmiılerdlr. 

• Beyl"lıir kazasında Hoy· 
ran köyünde yangın çıkmış ve 
bir cami yanmıştır. hcl .yocuk 
kayıp bir kadı.o mecruh c>lmut· 

\Ur. 

• Tıc..~ odası tarahadan 
paramwn rnhıu hakkı~da bir 

rapor hazırianmı§tır. 

Raporda paranın sukutuna 
sebq> olarak bankaların ~nlhlas· 
yon yaptıkları ılerı süriillııe\ıe

ılr. 

Odaıııa bu raporu bankalar 
ve malı ınahafilde nazarı dik· 
katı celbeımlştlr. 

Baı.ı banka müdürlerinin 

bu rapor halr.lı:ında Ticaret 

odasından izahat alacakları 

oöylemdı.tedir. 

• Çın milliyetperver ihtl
lllcilerinden ve muharrirlerinden 

M. Şeng Çeng ıehrlmize gcl

ınlştir. 

• 928-929 seneııl dahilinde 
~r ceza, aslıye hukuk ve ceza 
mahlı:emelerinden 321, 838 lf 

çılmlfbr-+ Şehrmıanell lop caci
delesdeld karlan knıızimek 
lçisL bir • lur ııulu • slpadt el· 
mqtır. Sılparit evvdltı lliln ya
pılmıfbr. T aıılt Emanele bırın
d klnunda teslim edilecektir. 

Tanlan liaıı 12 bin lhilıı. 

+ Spor mıaıab lı:ongre» 
!O Eylelde toplanacaktır. 

• Mnbadele lrouılsyoa'ulıda 
noıuıız Yunaıılıl.ra ıebllf ec:lıl

IDitlfr. 
• Mu.il V ekıli Cemal Hu. 

nü Beyin bu haha nihayel!nclıe 
lıtaııbula gelıaeti mulıteaıeldır. 

• Şelıremanett. llZD zamaa
lardanberl lalJIS '6rmiırea ~hır 
caddelerini bu sene luılr elllr
mlye lı:arar verııılftlr. Bu cad. 

delerıa ea batında A.lı.a cad
cf,,tıl ııelmek~. 

Dıındn -.-a Veia cadde

.ıle Balık pazan • Y eınlt wl
del..rı ııefmekıedır. 

• Emf Emaneıten mlla)'
yen taksili ala.dığı cihede ey. 

vele. Şdırenıanetıne ııaıııtJ Ü1-
klldar T raava11 ıdarftlal par
.. .... ır....,ı- ı.c:ız 
....,.__,. 'ıiMrz ıP • 

• T efııtııe bal n peet.a • 
..-.ı U. ..Nirii Fal.i B. 

\' enizelos _\, rupada aramızdaki ihtil:iflı meseleler 
etrafında ıııül:lkatlar yapmaktadır 

Atina, 8 - Yunan gazrte

lerioiıı harp ~kes.i ~kkında 
ve Vavuzla Sala'inisl uıuuycse 

eder tarzda ııeşriyatr d<:nm 

edi}or. Yun'11T bahriye naıırı 

Botzıris bu ııu..ııua şu beyanatta 

bulunmuştur:· 

c Yavuz harf)., kruvazörüııiın 

tanılt'i ~i bir hadise deiildir. 
Tamirat ıızuıı müddetten beri 

devam ettiği ~ gafil a\'lar.-

11tlf deailiz. VunanislH bütçe

sinin miiades' dahilinde bah
,1ytsini takviye etm~ çalışı-

yor. • 
Bahriymıi2 ii-ıml edilme -

miştir. icap eden hrrtürlii ted

birler ittihaz edilmiştir. 
· Resıtıi mthalil ıiındilik Yu -

1 
naııistan rçiıı bir t~Iılike olıııa
(j,ğını, Yavuzun ı.orkııılacak bır 

1 ohnaM için ltalyaya ~ipariş 
olan torpido ıııuhr:plerinin bit

nıesi l~zını geldiğim, bunun da 
22 aylık iş olduğunu, o zamana 

kadar Salamisin inşrn bitect"lini 

bu .zıhlı ikmal edilince Yavıw.a 
faik ol~cafinı beyan -ei:liyor. 

Vwizelos merkezi Avrupa 

~Y ahatındaıı - geçerek 
acele Atinaya dönec:el<tir. 

Atina, 9 ( Aııet p.Vcnizelos 

Cinevredetı lııırel<ct etmezden 

evvel İE•llliJttl 11kvam ktı ti bi 

umulJIİSi M. llrllllOll e Lort 
Roberı Sesi! ile Türle - Yunan 
m s•Ie~ri lıaklnnaıı 6rllşerek 

Yunan nokfai n:ızanııı izah el· 

r T<"W1'1ıli!;ı 
Ciııevıede ctreyan ede" ıııük.i

lcııırlerdett - tld~ edilen 
ıtdic~ ; öre ~lıiıani. tan elyevm 

·ısmar.1frmış illan ıki muhrip 
iı-şa 1ftctk tahtelb1lıhile mfıd~· 
ıa35ın taktiye ve Y ııı tl,y:r.
ier sallıı .aiac3klır. Iffıküıııctiıı 

·;;~:-;;i;;-~;ı;;;~ .. F";i:;;· 
B. , iş ve teılikim neticesinde 

t1letl JıcyeU ııınıımiycst itibarile 

iyi buldum. 
Filhakilıa baı.ı nobanlıldar 

da mevcuıtur. Bu nohanlar 
dalıa ziyade bina cıheıı.ledır, 
serviller aiüPıkııa olduğu kadar 
iyidir, muhaberaıta bariz yıın

riflıklar yoktur·. Dmıelı:tec:lır. 
• Emanet timdi nhııın ha. 

....Uarını da ıetkJ!llma tabı tut

mıya •e buıalıır• -na itaana 
lı:aıw •erlll\t bul1111maba.dır. 
Bunlarm ~lata rap!ıııaı nılte

.lı:ıp geıntlerden lı:aray"ıı lı:&ınQr 
boplııın hemallar da teşksllıa 
tabi tutulmaktadır. + Samsundan gelen bir tel

grafta tütııaletln hevenlı: halınde 
Mbfllla müsaade eıclilmesinden 
dolayı köylünGn ddıtetlt ziyan 

eltili bilclqılınelı:ıcdiı'. Titün 
inbllatı umum nıadtınl Belıçet 
Bey bu~ 
·- Hevcııl Jıalıade ..ıııı 

lnetldnıek için elimizde lı:aıaunı 
bir salahiyet yııktiir. 

Bu. ıiiccarlarla lı:ilfln araaıD
a bir sabf aıuameleaınden iba
rcııır. ••·Wh aeçenlerde ıaec
lw idare -- bir zat o
raya g11aı1t. bilüio heYealı:le 
..ııtm y!iılde l O köJlünin lehi

ne ++·pnıı 16yleıııltll. • demltlir. 
• Şelıremanetl eıacilmenl 

yeni bir ıalımıııa- 1-ırı.-k
tldır. e. talı...,._ tehirde 

,.ıtyea bilaımle oıJııiel.n alt 

elacak ye et9iıa.lerın yoltular
dan alacakları ücret .nıtlıtanaı 
da ıesbıı ec:ecekttr. 

• Evi.af idaresi Hd: bıl
pı doııutne Çeııbcrlllat d
.annda bs lıaıa .. ec:ektır. 

fikrine göre. müdafaa p ·o::r~

nııııın ihtiyaçları. talmiıı oluıı;.

cakhr. 

Alina, 9 (Apo) - Londr~

daki Yunan muhabirlerinin it· 
aratma göre Londra gazeteleri 

V eııizdos ile M. Maldonalt 

aruında vuku bulan ırıülakatm 
mühim meseleler ve Kıbrıs me

selesi etrafııııh cereyan ~tiği 
şayiasıııl yazıyor. 

lııgıliz gazatelerinde musirren 
devam eden pylaya gör~ 
Makdonald Kıbn.uı Y ııııanlalana 
iadesini Veııızdoa ıelı.lıf elınlşlir. 

lngiliz gazeteleri milletlerin 

kendi kendilerini idare ~esi 
prensibini takip eden fııgiliz 
kabiaeslnin dıter devletlerin ele 
hiç olmazsa Avrupa milldlerine 
karşı takip edec:dtlerı ümldile 
ilk ulvilceoap -ıııl tı15&1erme~ 
lotedi~oi ima edıyorlar. flu 
müeyyiı resmi bir haı,.,,. y'>klur. 
Diğer bazı gazeteler iı;e bunu 

haberi gayri muhıemel görü
yorlar. - - -

istanbulda bir 
mihrace 

[ L\t ıarofı 1 inci •'11amızda ) 

- l"ç, dört aydan beri 
.\ \'rupada ;eyahat cdiyoruı. 

Bu hrsatıan istifade ednek 
güzel memleketini:ti de ziya

ret ettik. Tiirkiyeyi bir Şark 
memleketi addctti!!,'inıiz için 
lstaııbuluıı AHupanın her 
haııp;i bir şehrinden farksız 

vaziyetini gı:~iince <.idden 
hayrete diıştiil{ 'e azim sa
yesiı,dc dünyada her şeyin 
nıllmkün olduJtunu bir kere 
daha gördük. 

Türkiye yaptığı biiylik 
inkıl:\piar sayesinde hakiki 
yolunu bulmuştur. Bundan 
dolayıdır ki, Hindistan dıı 

dahil olmak irzere her mem

lekette Türkler lehimle km·

veıli bir te\·cccüh baş giis
termiştir. 

flindistanda halk naza

rında en buyük adam., Sizin 
de ismini lşitiğiniz "Gandi,, 

dir. Daha evvelki güne ka
dar ben (Gandi) yi dun} anın 

en fazla sevilen ııdamı zan

nediyordum. Fakat mesut bir 
tesadüf neticesinde Gazi Pa
şanızı Ayasofya camİinde 
halk arasında kahve içerken 

gördükten sonra fikrimin 

yanlış olduj\unu ve yer yü
zünde (Gandi) den ziyııde 

sevilen bir şalıstyet bulundu

ğıınu artladım. Türk milleti, 

harap olmuş rntanıııı bugiin
kü mesut hale ifrağ eden Gazi 

Paşaya ebediyen miııııctıar 

olmalıdır. 
Türkiyedc ıı;ördüıtüm mu

cizeleri Ilindistinan en bü~·iik 
gazeteleri olan (Staıesman) 
ve ( Llberty ) gazctL~erine 
uzun mektuplarla yıızdık. 

Hindistan ahalisinin bu 

yazıları büyiik bir aı.ık:a ile 

okuyacaklarına eminim. Tiir

kiyedekl din! inkıl~plardan 

dnhl bahs ederek Hintlilern 

de Türklerin JÜriidiiğü yol

lardan yürümek mecburiye

tinde bulunduklarını beyan 

ettik. 
Hindisı.anda mika maden

lerine sahip olduğumuz cihet
le Avrupadaki şubelerimizi 

teftiş ettik . 
Bu münaşdıetlc A vrupaııın 

ve Tiirkiyenin iktısadi vuzi· 
yeti hakkında dahi tetkikat
ıa bulunduk. Türkiyedcki 

tetklkanmızın hlt:ımından son

ra memleketimize ndef ede

ceğiz.. 

1 -Son p-iabc::rıe 

MüUdye tayinleri 
Ankara, 9(Vabı) ...... H.Urı 

mektupcului!aa lıımaı velıA-
CilmÜfarleye Rıu . melı:ıupeııi' 
Bclıçet, Enincua Gaııı ..... 

melı:tupcusu Tallı, Mardıne Er 
re! (Denızlt) Rızeye Salt A~ 

letı zat işleri .ııı n •ili •'mur· 
lanııdao Sadettiıı, Mııt mekıup• 
culutuna Çankırı nıelı:tupcu ve-
kili T e~ık. Kayseriye Afyon (Balıkesir), Balıkesıre H" 
nıaiyet -muru Tahir, Rızeyc (Mama) Man~a Ce 
Enıncan nıelttupcusu T ııcettln (Kars) beyler tayin edılmışler 

l\adııılara l:if atanlarm tecziyesi 
Ankara, 9 (V alı:ıt) - Ka- fııaddeı nıahsu-am 1ıı&biktoe 

dınlara lif alanların son zaman- ehemmiyet verilmesi Adliy.Jet 
l:ırda çoğalmasına mebni bu 
gıbıı... halı.kında c~a kanununun müddei umnmilıklere bildırılııııe 

1 Adliyede ) 

Çocuğu buğulan kadın 
Mahakemede «onu beni ayartan eniştem boğ
madı, ölen kız kardeşim boğdu!» diyor. 

Tatil c<nasında nöbetçi 
malıkcmelcrd~ıı ikinci cezada 

ri.ı\et olunan Çatakaya tahi 
]ki telli köyündeki bir hadbe- · 

nin dün ağır ceza mahkeme 

sinde mıılıııkcnıcsine dcrnm 
olunmu;ıur. 

:\JMznuıı, kiiyllıl~nkıı li.>

ralıiındir. Kcııdi<inin lıaldıı:ı 

C:lilsümü i~fal cttijti ve ıır
ticedc kcn.ibinden ha,ıl olnıı 

ı çornıtu hop;arak' gömmek 

tizere bir <andıj:!a ko} dup;u 
nıC\ zuuh:ıhistir. llırahim, bu
mı tcvilen iııkılr etmektedir. 

Diinkii muhakeme, çok 
tlikbii calip olmuş, (;iibüm 

mnhkcmedc şahit sıfatile 

dinlcrıilmi~tir. Ciilstinı, lıcy:ız 

lıaşiirtülli, siyah ycl,lirmeli 
bir küylti kndındır. Kcn<lisi, 

on yedi yaşında olduğunu 

so;dii yor. 

Giil<ün, mahkemede eniş

tesinin keııtfüini öteberi al
m~k vadile ayarttığını an
lattı Ye bir çocuk doğıır

dup;unu da •aklamadL Reis 
XıMat il. istizah etti: 

- Bu çocuk ııc oldu? 

- Doğar dop;maz bo~du 
onu ..... 

Dakikada 250 
hece yazmak 

(Üııbra& 1 lııd •ı 1 1 de) 

Şimdi kurs tatilidir. T eş. 
rinde tekrar başlıyllClifiz. 
Mumafih meclisin bu dev· 
rei içtimaiyesinde :ıabttlan 
stenoğrafi ile tutulması 
mümkündür. 

Maarif vckileti kifi milc
tarda muallim yetiıtikten 

sonra bütün ticaret mektep

lerinde stenoğrafi tetris et· 

tirecektir. 

lstanbula hnırladığını 
Türkçeye mahsus ııteno§'

rafı usulü kitabının tabı ve 
neşri iç.in geldim. Bu kitap 

20 derste stenoğrafiyi öğ
retmektedir. Maarif vekaleti 

mekteplere tevzi etmek ü

zere kitabımdan miktan 

kafi aldı .• 

izmirde 

- Kim~ eni~ten 

llıralıim mit 
- 1 la yır. 

- Ya. 

ulan bı• 

- Oııuıı karısL Kız karde-

şim Ed~! 
- Eda nerede şimdi·? 

- O da üldu so11rnduıı 

:.endi kendine! 
1 lüddci umum! Rurhanct· 

tin B., vaziyeti tahlil '~ 

tdsir ederek, artık Hatie>inc 
mıiracaat olunmak imk;(nı 

kalmndıgı için her şeyin fala

ya } tikletiltliP;inc işaret ecri 
ve mrdurdu: 

- Bir ana, çocuıtunun 

boğulmnsına nasıl tahanı· 

mu! etmiş, na. ıl olmıış da ke
der etmemiş, hiiklımeıe ha· 
her vermemiş? 

Gülsüm, öyle duruyor, hiç 
cevap vemlyordtl Çekilmesi 
ihtar olundu. 

l\laznun lbrahlm., ıahli\·e· 
sini, miıddei umumi., talebi
nin reddini istedL lahkemc, 

cıirmün delilerini onadan 
knldırmıya teşebbüs etmesi 
ihtimaline mebni, tahliyeyi 

kabul etmedi ve şahit celbi 
için muhakemeyi :!3 eylüle 
bıraktı. 

• 

lsterlin 
Bugün lzmirden kam

biyo bekleniyor 
Kurtuluş bayramı müna· 

sebetile dün lzmirden kam
biyo gelmediği için lngilit 
lirası tenezztil edecek yerde 
bir miktar tereffü etmi~tir. 
1000,25 kuruşta a~'llan lngi· 
liz lirası 1004, 25 ıe kapan· 
mışnr. lzmirden bugıin kam
biyo geleceği için isterliniU 
999 kuruşa kadar düşmesi 
muhtemeldir. 

Dü'l'IJnu muvahhlde, Parls 
borsaunda yükselmiştir. Bıı 

itibarla dün 195.5 te açıl· 
mış. 197,75 ıe kapanmıştı<· 

Killiir ıı~esi 
~ 

Az ücret alıyor 
Tahmil ve tahliye amelesi 

cemiyeti bir çok me~kkat· 
tere göğüs !teren köıniıf 
amelesinin giinde 2 lira aldı 

ğını, halbuki eşyayı tücari)'' 
amelesinin daha az zahmete 
mukabil 225 kuruş almaktı 
oldujtn, kömür amelesi uc· 

[ O.tar.D 1 iııci aaylamızda] · rı:clerinin de hiç olmaz a !25 
Alay kı:jla önünt'en geçerken kuruşa çrkarılmBsı için fılk•· 
kıtatı askeriye dahi &laya liman şirktli nezdindr tıf\'•· 
iltihak etmiş ve hu esnada sütta bulunmasını rica er· 

mi~. 
} lrmi bir topla sclamlanllll:inr. ı..---------ı 
338 de kurtuluşunun ; tahak- Vanm asır eveı~ı 

kuk eniği saata müsadif VAKiT 
olan anda Karşıyakadan~o giin 

10 E*"1I t/JIJ 
top atılan mahalde de top- --------
!ar atılarak kurtuluş resit -- J.r.,. 11osna -1u#i-
cdilmiştir. 1dnl talıldlce ~ 

Gzcıeler bu giin şerefine nmr olan lt0rnl6yt111 
heycanlı makaleler neşret- ı11"8wbfn ile urt# 
mektedlrler. Her taraf donan- l"e> ziy•un ~ 
mışıır. Geo: için büyük :"'e6:~:: 
fener alayları tertip olun- 6eyell ecllyaa-
mu~u& l\...:~::,.::~::. ... ~!!".:' 
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"tibarsız edeb·y 
Çok kuvvetli çok de

~~rli bazı sanatkarlar tanı
Y<>rum. Bu hakiki san'at 
•damları bir şryden pek. 

•ına Pt"k çok mütee:;sirdirler. 
Hepsi dt" sıfatlarından uta
nır gibi bir halde şair şair 
s~f~tından, hikaytci hikaye
cılıkten, romancı wınancı
lıktan bezgin; hele şair: 

.. _ Bu sözden utaııı

)'orum. Şair ba11 insanlar 
arasında bir ücube tesiri 
Yapıyor. 

Niçin? 
Hakikaten 

nı sıfatından 
dir 'I 

Bence san· at adamını 
be~ginleştiren şey bu günkü 
temi yetin ~an' atkara verdi
~i menfi kıymettir. Fakat 
~u hükmü verirken şunu da 
icrhal ilave edeyim ki bu 
ınenfi kıymeti yaratan, bu 
V•ziyeti ihdas eden şey 

memlekette esen hasta 
•an'at havasidir. 

Bu hasta san•at havasi 
hcrşcyden evvel memleke· 
tin bedii tesanüdünü temin
den uzaktır. 

Çiinkü : her cemiyet na
sıl bir ahlak, nasıl bir hu
kuk ve nasıl bir ihtisas 
tcsanüdüne malik ise birde 

~.aras ı canlamr snnırım . 

Şarktan yeni gelmiş bir 
arkadaşı eğlendirmek için 
~ctirdiğimiz bu yerde ben 
atkıntıdan patlıyorum. lçi
k·n bir yerde ve içenlerin 
r-3ında en fena teY nldir? 

''vr sorarlarsa, hiç düşün· 

G~nç Şdirleır 
fransada old 'iu gi 

Tatil un a 
• 

o • -
Bizde de eserlerini plağa aldırırlarsa irılal sanatının 

tesirinden de istifade clmi' olurl r! 
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·f ilistin kanlı· ve 
1 Tarihi tetkikler : ' 

1ılısır Jlleselesi 
] azan: Lıltfi SintaDi 

Mehmet Alinin tered ... 
düdü nedendi? 

Sadra=anıtn nrunesir;deki şartları gorıınce 
Sait Jl11/ıip L'fendiye ., J ol yorgıuıluğunu 

çıkar11ın.nız f dz11n/'-' dedi. 
- 10 -

Ertesi gün Rusya, Avus
turya ve Prusya murah
hadarı da Şekip efendiye 
ayni maalde bir nota ver
diler. Osmanlı •eflri lort 
Pall\lerstonun beyanatını 

ve diğer üç murahhasın 
r.otasııu İstanbula gönder
Gi. 13 ıubat 1841 tarihinde 
[;,.•ır vilayetinin veraset 
•uretile Mehmet Ali paıa· 
ya ve evladü ahfadına lh
'2.ll olunduğuna dair fer
manın Padıph tarafından 

ırnza edildiği haberi Lond-. 
raya geldi. Avusturya ile 
Rusya Mısır meselesinin 
kapanarak 15 temmuz mua
hedenamesinin müddti hıta· 
.oıa erdiğinin resmen tesbitini 

talep ediyorlardı. Ruıya 

ise notayi imza etmekle 
beı:aber muahede! mezkı'.i

renin feshi üzerine dört 
devletle Fransa arasında 

vifak ve ahengin teessüs 
edeceğini bildiğinden me
selenin sürünçemede kal· 

masına elaltından çalııı

yordu. Diğer cihetten Ba· 
biilide veraıete talık ettiği 
ıeraltin Mehmet Ali paıa 

eanibinden aynen kabulünden 
enel müttefiklerini der
uhte eyledikleri teahhü
dattan ibraya razı olmı

yordu. 
20 ıubat 184lde divanı 

deavi nazırı Sayit Muhip 
Efendi Mısrın evladiyetle 
Mehmel Ali Paıaya tevcih 
olunduğuna dair fermanı 

hümayunla lıkenderiyeye 
muv:-.salat edip ümerayi 
askeriye ve büyük ünifor
malarını giymiş memurini 

ırııilkiye mumaileyhi ihtiram
karane bir surette istikbal 
ettiler. Donanmadan ve 
istihkamlardan toplar atıl

dı; resmi daireler, konıo

loıar.:ıeler ve hususi evler 
donandı. Limanda bulunan 

bir İngiliz ve bir Franm, kor
vetide yirmi birer pare top 
alıp padiıahın mümessilini 
~elamladılar. Deniz kena
rından Mehmet Ali paıanın 
ikametğahına lfadar bir 

alay uker güzer!"ahta bu-
lunuyordu. Pata Sait Muhip 
ef ndlyi derhal kahul etli. 
Lakin sadrıazamın mek
tubunun münderecatına va
kıf olduktan sonra hattı 
hümayunun umum muva
cehesinde okunmasınvı mah
zurdan salim olmıyacağını 
beyan ile Salt Muhip efen
diye yol yor~ u ıluğunu çı

karmak için istirahat et

me~ını lavıiye ile veda 
~yledi. Çünkü mezkür hatta 
ha) alında evladı arasından 
mima•ibinin intihabi hak
kında Babialinln koyduğu 
kayıt, orduda binbaıı rüt

pesinden yukarm için is
lızan mecburiyeti ve ver
?inin miktarı hususundaki 
talep Mehmet Ali patanın 

hiç hoşune gltmemitli. Er
t~•i gün Sııit Muhip efen
efendiyi tekrar kabul ede
rek padişaha k11rıı hlaai

yali ubudiyetkaraneslni te-
~' t e' son"a verasetin tev
dhiııe nıarbut olan ıarta 

ve dijier kuyuda itiraz ile 
bu bapta Babıaliye lstir
hamatta bulunacağını ifade 
etti. 

Viyanada ve Berlinde 
hatta Londrada bile fer
manın tevltt ettiği müıki

lat ıui tesiri mucip oldu. 
Prens dö Metternih ıayanı 
itiraz olan kuyudun tadili 
zımnında Baoıali nezdinde 
teıebbüsatta bulundu. Va
ziyeti hazıraya nihayet 

verilmesi bütün Avrupada 
arzu olunduğundan tadilata 
muhalif bulunan Mustafa 
Reılt paıa infi!al edip 
sadaret müsteıarı Rıfat 

Bey rütbei vezaretle hari
ciye nazaretine tayin edildi. 
F ranıada lcraaı lazım gelen 
la dil at hakkında dört 
devletin murahhaalarile mü

zakereye giriımesini ve 
ittihaz olunacak kararın 

BabıAlı namına kabulünü 

yeni hariciye nazırı Lon
dra sefiri Şeklp Efendiye 
emrettiler. 

Murahhaslar verasetin 
- ıark usulünce - Mehmet 
Ali paıa ailesinin en bü
yük erkek evladına ve ah
fadına tevcihi, vergi mik
tarının Mısır hazinesine 
büyük bir yük olmıyacak 
derecede ta yinü tahdidi ve 
.orduda zabitan ve ümera 

rütbelerinin terfii hususun
da Mıaır valisine ıalahiyeti 
kafiye verilmeıi iktiza ede
ceği mütalaasında olduk
larını mumailcyhe bildir

diler. Babıali vereceği hu

kuku imtiynziyeye mukabil 
temaıniyeti mülkiyesi ve 

istiklali tamını huouıunda 

clevletlerden resmi bir ke

falet almağı arzu ediyordu. 
Binaenalch mükalemat 

uzamakta ve kararı kat'ı 

verilmemekte idi. O aırada 

İstanbuldan gelen bir ha
berde Babıalinln veraset 
meselesinde devletlerin na
sihatı dairesinde fermanı 

tatil ettiği, Mehmet Ali pa
faya miralay riitpesine ka
dar tevcih hakkını verdiği, 

verginin bilahare tarafeynin 
muvafakatile tayin edile

ceği bildirildi • Osmanlı 

hukümeti bu mukarreratı 

17 nisanda iİstanbuldaki 
dört devlet süferaıına bir 
memorandom ile tebliğ 
etti. 

7 haziran tarihinde di
vanı hümayun memurla
rından Kemal Efendi ls
kenderyeye gelerek mu

addel fermanı Sait Muhip 
Efendiye leydi "'lti. 10 

haziranda Mehmet Ali 
paşa hünkarın gönderdiği 
niıanı takarak yanında 
Mıaır erkanı olduRu halde 
Sayit Muhip ve Kemal 

Efendileri kabul etti ve 
hatlı hümayunu öpüp ba

tına götürdükten sonra 
baıkatibi Sami Beye verdi. 
Mumaileyh tarafından yük
ıek sesle okunmasını mü
teakıp istlhkimattan ve 
donanmadan toplar atılarak 

daha 
Korku 

korkunç·· 
ve heyecan 

Kudüs müftüsü ( Sulh ve salahın avdetine 
intizar etmek abestir! ) diyor 

Londra, 9 (A.A) - Daily i\ lailln Fillstinden aldığı tel· 
grafnamede Araplarla Yahudileri yakından tanıyanların 

kanaaunca bu iki kavmin birbirine kaı~ı besledikleri kin 
ve ııdavetin ilk fırsatta pek dehşetli ' hır surettt tezahur 
edece~i ve o zaman Filbtinin son ve~ayil gölgede bıraka
cak kanlı hadi~aın sahne olacaj!;ı zlkrohın mıktatiır. 

Kudüs mültüslı bir mı.ilakat '''nasında demiştir ki: Gözyaşı 
duvarı ile blıtün Filistin l\Hisluıuanlarının nazarında en mu
koddes bir m:ı hal olan t'(lescidülaksıı ve ch·arı W.erlnde Ya
hudiler tarafından bir bnkkı tusarruf ve mülkiyet iddia olun
dukça ve hele Filistinde ekalliyette olan Yahudller l\lüslü
man ekseriyetine tahakküm arzu ve temayülünü gösterdikçe 
sulh ve salahın avdetine intizar etmek abes olacaktır. 

Avrupa federasyonu 
Cinevre. 8 (A.A) - Yarın i\J. Brianın davetine icabet 

etmiş olan 27 A nupa dovleti heyetleri nie,a,ına çekeceği 
ziyafet, tarihi bir hadise teşkil etmektedir. 

Ru ziyafeti müteakip im resmi surette teatll efkar edlle· 
cektir. Ameli bir sureti hal hakkında tetkikat lcra;;ına me
mur hlr komite teşkil cdllece!!;l zannol nmaktadır. 

J.\evyork, 8 ( A,.\) - ,\merlka matbuatı, i\I. Brianın 
Avrupa lederusyonu hakkıııdakl nutkuna dair müsait tefsi
ratta bulunmaktadır. 

Parb,9 (ı\,A)- Gazeteciler, ~Cemiyeti akvamın onuncu 
içtima devre>lnin en mühim hadlsc5i, diye ta\»lf etmekte 
oldukları ı\ ınıpa devletler\ arasında çekilen bit yük ziyafetin 
miıhim bir Hlfıka urendırma,ıııa intizar etmektedirler. 

:\!aten gazetesi,· davetlilerin 30 kişiden ibaret olaca~ını 
1\1. Graharın hazır bulunacaı;ını, (,1. Hendersonun da bir 
meşguliyeti olduguııdıın dolayı ancak kahve içildiği sıruda 
ziyııfote iltihak cyliytce!!;ini yazmaktadır. 

Sırp - Bulgar hududunda yeni bir hadise 
Sofya 7 - ~ırp - Bulgar hududunda yeni bir hadise 

olmuştur. 15 numaralı Sırp karakolu 24 numaralı Sulgar 
kıırakoluna ateş açmış Bulgarlar da mukabelede bulun
muşlardır. Ayni zamanda Bulgar çifçilerinden mürekkep 
bir çete hududu geçerek Sırp karakoluna bomba 
atmıştır. 

Sofya 7 - Köstendil mıntakasında Bulgar ve Sırp 
karakolları arasında kesif ateş teati edilmiştir. Utro 
gazetesi Sırpların evvela ateş açtıklarını yazıyor. Telefat 
yoktur. 

İtalya Amanullah Hana bir saray tahsis elti 
Roma,8 (A.A) - İtalya hükümeti Amanullah hana 

bir saray tahıis etmiıtir. 
Vakıt: Amanullah han ile ailesi Romada Efganistan 

ıefarethanesine inmtıri. Sefarethane binası devlete ait 
olduğundan ltalya hükümeti Amanulmh hana bir saray 
tahsis etmekle ilerde İtalya ile Efganistan arasında 
vukuu muhtemel bir ihtilafa meydan bırakmamıı oluyor. 

Yunanistanda asayiş mükemmel! 
Atina, 9 (A. A) - Tırhaladan bildiriidiline göre 

maruf Yunan ıakiıi Tzatza idareıindeki çete bu haya
lide tenezzühe çıkan 7 kiıiyi t!ağa kaldırmı§lır. 

Bunların arasında ayan azasından Hacıgaki ile bir de 
jandarma çavuıu vardır. Tzatza necat fidyeıi olarak 
4 milyon drahmi iııtemittir. 

Ştrezeman Lahiden bahsediyor 
Cent\ re, 9 (A.:\ ) - .\1. Ştrezcman bu ;ttbıdı umumi· 

yelle ınii ,ait >urettc har~ıhınaıı bir nutuk irncletmi~tir. 
Almatı hariciye nazın bu nutkunda billı<1s>a L:llıi konferan
sının neticelerinden balı. ctnıi~, Lılhide ,·erilen k:ırarların 

Alman yanın 'arlı!(ının dayandığı temcileri ve Alınan iktı
sadiyatının yııbek menfaatlerini al:lkııdar etti~ini >Öyle
mi7tir. , ·aıır beyanatına ~u suretle nihayet yermiştir: "Bu 
dakikada Alman efkarı umumiye,iııde kat'! ye milrccaııis 

bir hukiını tebelllir etmemiş olııbirlir. Fııknt Almanyayı 

bilhassa alakadar ccleıı bir mesele Yardır ki o da onun 
hurriydi, istiklali, yeni i~g-nlin nihayet lıulnıasıdır" . 

ve şehir donatılarak şen

likler yapıldı. Galaca Karaköy 

poğaçacı fırını 

irtisalinclcki 

m:ıhallebidnin 

ü,tunde 

&! .J 

arbedeler arifesinde 
Çın .. Rus hududunda 

müsodcmclcr 
Moskowı, 8 (A.A) - Vil.fidivostoktan Tas ajansına 

bildirildiğine nazaran Çinliler Gragekovc.lodaki Sovyet 
müfreıeleri üzerine ıiddetli bir top ateşi açmıılardır. 
Tafsilit yoktur. 

Hardın, (A.A.) - Harbıne müteveccihen Pogranişno
ya istasyonundan hareket eden bir yolcu treni, raylar 
üzerine konulmuş bir bomba tarafından tahrip · edilmiş 
tir. 2 kişi telef olmuş 3 kişi ağır surette yaralanmıştır. 

Tokyo, 9 (A.A) - Sovyet tayyareleri dün Poğrani
şnaya şehrini bombardıman etmişler ve bir yangın çı

karmışlardır. Yangın istasyonu ve yakinindaki evleri 
tahrip etmiştir. Ahali mahzenlerde gizlenmiştir. Fakat 
buna rağmen bir çok kimseler telef olmuştur. Son ha
berler, topçu kuvvetinin şehir üzerine ateş etmekte ve 
bir çok yerleri yakmakta olduğunu bildirmektedir. 

İngiltere ile Amerika arasında bir harp· 
vuku bulacak olursa .. 

londra, 9 ( A.A ) - Deyli ı\leyelin siyasi mnlıabine göre 
lngiliz-Amerikan ıniizakeratı iki memleket arasmda hiçbir 2aman 
hup olmıyacağı farziye6i üzerin le cereyan ettigi için Vaşingtou 
hükumeti lnııillz fi55fibahrilerlııiıı uzaklığını u ;. zarı itibara alarak 
kömıir almaksızın uzun seferler yarabilen büyün kuruvazöler 
hususunda İııgilterenin Aıııerikaya k, rşı f.ıikiyetini kabul etıniş 
ve bı.;ııa mukabil Londra hükumeti Amerikanın hııilteredeıı 
fazla ufak kruvazörlcre malik olmasına ıııuv, fakat r.ostı:rıııiş!İr. 

Leyli ve nehari 
• • 1\. • • 

iSTiKLAL LiSESi 
Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Tal•be kaydine başlanmıştır. Her gün müracaat oluna bılır. 

Şehzadeba§ında Poliı merkezi karıısında 
Telefon İst. 2534 

1r11m11IMLCllll:Hlll:IC ...... :ı::&:I: 

nvapurlar 
i!sııar::::ımıu:::ı:aı:ı:::1:::::uı:::::: 

Seyrisef ain 
MerkH ıcentetl: Ca!ata KöprU 
baıında. BeyoAlu 2362 Şubt 

acent11I: Mahmudiye Hanı alund• 
lıtanbul 27 40 

Ayvalık süf at vosıası 
( MERSİN ) vapuru ıo Eylül 

Salı 17 de Sirkeci rıhumından 

hareketle Gelıbolu, Çanakkale 
K!içükkuyu, Edremit, Burhaniye. 
Ayvalıga gidecek 'e dönlitl• 
mezkllr lokelelerle bırlıkte Altın· 
oluga u4'ayarak gelecektir. 

Gelıbolu için yalnız yolcu 
alınır yük ahmnaz. 

Trabzon ikinci çostası 
( IZMİR ) vapuru t 2 Eylül 

Perşembe akşamı Galata nhbnun 
dan harekeıle ZonKulda:c, ine· 
bolu, Sinop, Samıun. C:nye. 
Fatsa, Ordu. Gıreeun, Trab.an, 
Rizeye gidecek 'e Ol, Trabzon 
Polaıhaae, Gırc.un, Ordu, F aı ... 
Sam>un, Sinop. İneboluya «wa
yarak gelecektır. 

[ lnkıMp tiı-atro'u 1 !rııısillcri 

Üsküd:.rda Beylere ~:u balı -

çesindc ıo eylOI salı giinü ak· i::::::::::::::: istanbulda - Akıarayda Haıeki caddesinde :;;;:;:::::::::: 
.:::"""'"'"'"' ............ :::: şaını 1 l liıse; şayia ] \'Odvil 3 

1111 Ll~~~ıllr~e Turan orta mektebi ım perde. Miiellifi: İ in i rre fik A. 
•••. !··· N . 
fü! Yirmi 'fncnye yakın irfan yurdudur. Daıreleri ayrı oliln :fü __ ıı_rı_Be_Y_·--------ı :::: . • ::ı: füf ana, ılk, orta kısımlara erkek ve kız talebe kaydına devam :!il Faulı sulh icra.,ından: Fcthi-
fü: olwıuyor. Şeraıt her vcciıile müfit ve tafsirnt tarifnaııamede gg, 

11 
. . -. . h ................ ı d ı ·· d ·ı T 1 ı t 3886 ................ ı e, acer \ e ~en ft anım-

::::::::::::;::: o ltp arzu e en ere g(>n erı ır. t! • s . :::::::::::::::: . / . ====-------....; ___ .__ ____ _:::::.:::::.:::=::: 1 !arın şa yıan mutasarrıf olup ızale 

I~ 
Nevralji 

Aspirin 
komprimeleri 

..ayesinde sür'atle tedavi olunur. 
Yalnız kırmızı bantlırollu hakiki .. ~ .. 

ombal4jına dikkat ve bu markavı mu11ı-ren 

talep ediniz. 

Engİish High Schoolf or Girls 

İngiliz inas tali mektebi 
Beyoğlu 

Sııııflar 111 eylül çarşamba ~iiııü açılacaktır. 12 eylülde 
Londr.ıdadaıı ;ıvdct edecek olaıı mektep müdiresi 14 cyliıldeıı 
ıtıbarcn cuma ve p;ıı;ırdan maada her gün saat 10 ill' ı 2 ara
'lncla yen! k~l'i ıııııaıııel!ıtıııı ifa edecektir. 

;uyu zımnında bl!nıtizaycdc 

furuhtu kararglr olan Davut 

pa~nJıı Telci <;•~mazı soka· 

ğında kilin ".3.'W " lira kiy

meti mulıammiııcli ah;ap ":J. 
. 'o. bir oda, bir ,ofa ve bir 

kuyudan ibaret bir katlı ha
nenin rıırihi il:lndıın bilitlbar 

otuz ıı;üıı hitamında ihale! 

evveliyesl icra kılınacatı;ıııdan 

talip olanların kıymeti mu

hmıımcne .• iııin ) ıızde on nis· 

betinde pey rkçl>fnl hami

len mahkememiz icrn;ına 

nııı~racaat ttmclcri iJ,\n olunur 

V[f' AT 

Oırit eşrafından Saraç ıadt 
doktor lbral ı im llulusi bey 
düıı sııbalı irtilıal etmiştir. 

Cenazesi hug-ün saat 'on birde 
Akşam matl ,aası ynııınu:ıki hane

siıı.Je : ı kal<.lırılnrak Sırkeci iske
lesinde bekliycn bir ıııc,törle 

t:yyube götürülecek ve defne· 

dilecektir. Ceıoabı Hak aılei 

kederclidesiııe sabır versin. 

BÜ VÜ K 

ELBİSE 

FABRİKASI 

Hanımef en dil ere: Beyfkndilere: Erkeklere: 

Pardesüler c K:ı~:: ) 
l lcr renkte :;on moda 

141 2 liradan itibaren 
p ardesül er(trench-coat) 

Bej ve lacivert renklerde 
221/2 liradan itibaren 

l MuşambalarCipekli) 
. Her 1 31 2 liradan 

renkle • itıbaren 

Beyefendilere: 

Spor kostümleri 

16 ı 2 liradan itibaren 

ınl(lliz K t .. ın 1 e r lıiı,:imindc OS U 

14 ı 2 liradan itibaren 

Çocuklara: 

İngıliz M b ı 
biçimi uşam a ar 

5 ı 2 liradan itibaren 

İngıliz gabardınındcn 

Pardesüler 

1-t ı 2 liradan 
itibareu 

Tiftik paltolar 

121 2 liradan 1 
1 

itibaren 

Kadınlara: 

Fanıazi 

Muşambalar 

13 temmuz 1841 tarihin
de İngiltere, Avusturya, 
Rusya, Prusya ve Osmanlı 
devleti murahhasları Lon
drada hariciye nazaretinde 
içtima ederek Mısır mese
lesinin hitama erdijilne ve 
binaenaleyh 15 temmuz 
1840 tarihli muahedename
nin mefsuhiyetine dair pro
tokolu imza ettiler. Bu 
protokola 10 haziran yani 
Mehmet Ali patanın fer
manı hüsnü kabul eylediği 
hakkındaki haberin İstan
bula vusulü tarihi vaz
olundu. Müteakıben Fransa 
murahhası dahil olduğu 

halde altı devlet mümes
silleri boğazlarm ıulh za
manında eıkiden olduğu 
gibi ecnebi harp ge 
milerine kapalı kalacağı 

hakkındaki mukavelena
meyi imzalarile tesbit ey
lediler ( 13 temmuz 1841 ). 

Nihayet 1849 tarihinde 
MehUtel Ali pap lstan
bula giderek ıultan Ab
dül Mecide arzı tazimat 
ve musadakat eyledi. 

i\le~hur ~Jandcrberg markalı 

(ırtnch·coaı.ııan btj ve lıki\Crt 

Erkeklere: 

Muşambalar 

9 ı 2 liradan itibaren 
lsmarlaıııa 

kostümler 
30 liradan itibaren 

Pardesüler 

24 1,2 ııradan itibaren 8 ı 2 Undan itibaren 

Taksitle de muamele yapılır. .................... ~ 
Lutfl Simavi 



VAllT 

[tı..._·~Vı;..~_*'_.;;";..uı-__ '"_·a_a_A,_:d_:m,_ı:-· __ J şiŞ\rT;clkki" lisesi --~=~n~:: 
Ç 

Ah sesi Ana, ilk, (lrta ve lise ikhıd devre birinci sımf- Aliıtaki efendklen bowç 
A~ yanın . Janna yeni tctlebe kayt etllmektcdlr. Her gu.o saat aldığı dört bin liraya mü· 

Muharriri: Stacpuo IO- J 7 ye kadar mliracaat oiunur. kabil vefaen ferai eylediii 

karanhta dotru bir kaç Nişan taşı - Halil Rif at paşa konağı Üaküdarda Hacı Hesna 
s., tarafı dloka .. ,mı.ııuada - Telefon; Beyoğlu 25 l 7 Hatun mahallesinin Pa...-

ad~~ yapraklarını IU ___ _. tküa&t vekileü ~·ıinde _.,____ limanı ıokağında eıki 9 -3-
Matei ağaçlıklann kena

·ından döndü, tüccarın, 

.!vini ıeçti. Kulubeye aeldi, 
Sipi cm içip sarhoş olmuş, 
horluya horluya uyuyordu. 

ihtiyar Sipi sallanıyor, 
kıvranıyor, sayıklıyordu. M~
tei hiç afdırmadı, iptınedı 
bile ... 

kuru ve soğuk eller gibi T'•rk W.- d ) B' ~L yeni 119/3 numaralı bir ı u na ın an ı,....i yaı·du kıt'a ana rilteveffiyenin 
wparak OQU alkişlıyor ar, Müdarl~nd 18 d v•rialesri buL---- Al.e.eddin 
sarmaşıklar onu sarılıp ôpü- "'15"" en: inci en ıenetine- inahtuı kayt P"' ....._ a 

muamelatına baılanmııtır. Baıka yerde ıubemiz yoktur. ve Nuri beyler 'ile Fatma 
yorlardı. yeni doğan ayın D A K T 1 L O K U R S L A R f f'e"*1e lian11ae. intikal& 
iJk JŞdı:lan solgoo yqil bir 

1 için talebe kabul olunur. Adreı: Divanyolu Tel. 2038 icap eden ana yedi yüa 
atCş gibi yanıyor, yayı ıyor, lira bedel ile tallbt Dh~e-

=1= ~~=::m;i:,: Devtet demiryolları ve liman siıedeıde iae de beddi müza-

ld " • d • d Y haddi layakancla 
sarmaşık filizlerinin sarı I• umu mı 1 aresın en.· olma..:l•~ndan bir A ,V mu"..) 

Sipi rüyasında harp ki h zü ._., -J ~ 
hı ğı yapra arı avanın • f · o· · k de•'- temdidi muz" ··-..ıe-

go·· ru'"yordu. Vaktile Pen i - k e\'Z1 paşa - ıyarbekı r \'C Jrma - EreğH hatları üzerinde ue _,,.eu 
mrütlü"'ü içinde uçuşan uş-den evvel adaya gelen mis· 15 h lind inşası mıık:ırrcr beş adet l ;öpriiııün inşa sı ve montaj kapalı zarfl,ı line karar verilmittir. Hu· 

Ayclin Nafia 6Qf miJ/ıen
disliğinclen: 

Bedeli ke~fi 14:'55 lira 24 kuruş olan Karapına-llerme 
necik arasın~a muhtelif m:ıhallelerde ) apılacak kaldırım ınşaıu 

J 8 eylul 929 çarşamba günı.i ihule~ı icra edilmek uzcre 
yirmi ğiin mliddede 'e kapalı .zarf u ulıle munnkasa) 1 ko

nulmu,.rur. 
Taliplerin 661 N'o. kanun mLlclbincc ibrıızına med>~r 

. . . k . i 11 havi tcklıf 
oldukları Ye aıkı \'C 0 

0 7 -5 temınat a çes 1 

l akıımı 'll:lyetre 
mektuplarını mezkur gunde saat on >C~te m 

. .ı te\ di etmeltrı IA-
toplanacak daimi vilayet cncu~ıuQe ha 
zımdır. Fnzla tafsilat nlmak istivenlcnn 'ilAyet ıuıüıt ~ 
müheudislıP;inc muracutları ilAn olunur. -

Beyaz Ye whht 

DİŞLER 
ıl~ muauar bır atıu malik olmak 
aııcalc olcıijen sayesinde istıhzar olıınw 

BİOKS ]ar ve pervaneler 8 e - k k ı dudu: Cep'Le-' yol arka• yon erlerle har betmiş, kahra- ınun~ asaya ·onu mui,ır. Müııakasa "lJ· 1~929 pazar günü saıtt " u 
gösteriyordu. 16 aa Ankarnda Dc\'let deıııiryollan idaresinde yapuacaktır. de.iz aal tpafı Fethi di1 macununun istimali.le 

man bir atıamdı. Matei on metre kadar Mürıakas.'.lya iştirak cdecekler;n teJclıf rnektuplannı ve 111u - .Pıaıa vereselerJnm sol ı..l,ıl~ir. 
Adaya çiçek hastalığını ilerleyince etrafım saran va~k~t _teminatı.arını aynı günde s~at ı5,3o a kadar Umumi tarafı Fatma Saide ham-

ve çı"çek a•ısını getirerek yeşilti>l.;i mudurluk kale mı ne vermeleri J jz.ımdır. 
Y korunun tutuşmuf ~· T 111m anaları ile mahdut ikJ 

halkı kandırmax.a çalışan d k 1 ğu ldu aliplcr. mü111kasa ş1rtnamclerirıt 50 lir.ı mukabffim:le Anka -
5 ona yolun a 1 a z 0 _ • rad:ı ı d · · d ı b ld H d d bin sek'- yu-z -k· .. - bir 

ml
.syonerlerden ı"ki tanesini . . k y 1 nıa zeıne aıresın en, stan u a ay arpaşa mağa1.asın an u. _. ._. 

Penhilin evını ve 0 :t~e.d:.tr•ik•· •ed•e•b•il•irıiııileıiır . ._ ______________ .. lira ....,abltamda lllllhteri'-
öldürmüştü. Harpte kullan· evlerini geride bırakarak ı · --LiJha "' da • t b t ti k .. d d 1NU1° ne anau olup deniz dığı mızrağı baş ucua geçti, nihayet kızın babası ıs an u emva 1 metru e mu üriyetin en taı"ah toprak aeviyeaine 

asılı duruyordu. Keskin Mitinin evine vardı. Kapı )<adar laf dıvarb aolcalc 
cam taşından topuzlu bir açıktı, i~risi kapıdan. ka- Satıhk han hissesi ciheti ta~ dıvarı kıamen 
mızrak! Cam taşı cam gibi mış çitli duvarın, hurma yıkık içinde bir kuyu ha· 
siytth ve parlak bir maden· dalı damın aralıklarından Galatada Kemankeş mnh:ıllesindc l lıılilpaşa sokııttmda rap bir havuz kırk kadar 
dir; ona keskin bir şekil giren ışıkla aydınlıktı. :.\Janukyan namı le maruf bnnın hazineye ~ıit nı ıf his"'c~i- muhtelif meyve sair aiaç 
vererek mızraklara takarlar, yere ~erili bir döşekte nin hedeli tııkı;it1c ödenmek iizere r6<)300 lira bedeli vardır. Sek.iz bin dört yüz 
çok yaman bir saplanışla Miti karısıle uyuyordu. Fa- muhammene ile 14 .q.q~ tarihine. mu n.dif cumartesi ye&m,q ilô • .., .. y111eti mu-
göğdeye gömülüşü ile baş- kat Atumadan eser yoktu. gi.mıı saat 15 tc pııv.ıı rlık sıırctilc miızayedesi mukurra· hammineli tehi olup fazla 
ka silahlara benzemez. Müt- Bakarken Mateinin kalbi dir. Tnliplerin (1 ıi 7,50 hesabilc teminat makbuzlarilc bedel ile ahnai ... daha T k k il nız hiş bir şeydir. durmuştu. emrnli metruke satı komisyonuna müracaat e)Jemelcri. ziyade ö~mnek iati~en- u·· r Halı I arı t. I anı . ler kıymetı muhammıne· U 

Matei babasının halinı Kızın yatağını teşkil eden T hl• LJ M. d ···· 
d 

~ a ıs İVP mn u·· T - sinin yüzde onu niabe.tinde im ı . L-ı- de ( KadaJfçl 
aldırmıyarak döseğe uzan· hasır Mitinin yanında i i. 'J ~ • • w. pey akçesini 928-8418 dos füi Beynıelmıl~ hır ıöhreti haiz DD»" J _...-ndaa 
dı. Yüzükoyun yattı, ko- Bir çubukta renkli bir ger- [u••g.,u••n Jen .• .1 ı. L __ ı döya :::: Zade biraderler Halı kumpeaJAll ., __ ..., d an d H Qj numarasa ı e tanDU1 r- Hil t Tahta, utt-' 
luyJa çenesi üzerine- ay .. danlık asılıy ı. asmn üs- d" " . 1 •• x... mı en nefıs: ( .-narta, Leraam, GalilstaD1 

, ı_ı.ı_. .. b Kilyosta Talılisi}·e mebaııisi ittis.ılinde ınüceddedttı bir sarnıç uncu ıcra memur .._ .. na ·::: -.- a tık f1M11•-dı. Ateş böceklerinin ir tünde bax.a bir tarak du- · .... G. .. ----• ~-&eri ve :.1:6·.=.: Demfrcf, Gördes ) cinsi büyük dıifenıe L.. . _.-a-ı 
4 

k 5 ınş.ası. mukarrer olup bedeli keşfi 3000 liradan ibaret ol.an --- 'l:"Uft'll--- .., ...-nabız gibi attığı karan 1 - ruyordu. Öyle ise Atuma sarıııc; aleni surette. münakasaya koııulınuşlur. lOJl0/929 tarihinde ta~ l!U yePne Ballf mahalli ~pomuzdur. Yakiapıı oWml9 ~ 
lara gözleT'ini dikti. Ateş neredeydi? Matei dinledi, ihalesi 30 c:ylfıl 929 Paz.ırtesi güoü tam saat J.4 tc. ic:ra 14'R 19'8 iadıaı am mü• ili: fçin ehemmiyedı stek yapılmıfttr. r..a .-e topllD 
böcekleri sıcak nızgarla sükun içinde, denizin, rüz- kılınacağından talıplerin keşifname ve şe raiti fenniye listesini zayedeıi yapılacafi ilin L,I bu sene be muhterem halka bir hıımet ofnıak.:: lldfa-
kmnldıyan yaprakların at- garın ve çağlıyanların se- görınek üzere 29 eyifıl 929 akşamına kadar Oalatada RLht1111 oltmur. Uij fıatlar üıerinden perakende satı .. blfede-- , 15 _. 
tında yıldız kümeleri gibi sini dinledi. caddesindeki mer;-ezi idareye mürac:ıatf:ırı. ~--•••••-•• !fü desin! nazarıdikkate alarak piyasa fi~• • hulblfe 

kaynaşıyorlardı. Uykuya dalan köyde, ve Pen- Tiic~•r ve iiii zi~&.tlı olduğu ~bı hatlacımız maktuchr· Me= •a'sd"' 
Ruhu gamla doluydu; hilin gemisinde çıt yoktu. Son· YEDİNCİ BÜY,ÜK Banka memuru mi duğiln yıpacaı. erbabı ıhliyacın, ~~"'" ,... 

Atumayı kollan arasına ra Mitinin evinden döndü, illi ve ze•;klerlne '1ygun her çeşit halı L,uurdl bile- -' 
alm11 sonra dinden kaçır- kendi e\'İne yollandı, fakat a- Tayyare Pır. 1 anı<osu OLMAK iri~ :m edılmiyecek derecede ehven ve halla ha .,;, uı.cak1a-mışb. ~" ı==~ e<lilmiyen müsait fi'atlanmız karpsında ::,.!':... ..a...rfa ıac;hnın araBJudan gilml)'oıd.L Çe~ v~ curwtesl ""w .-- ...,...., 

O anda bir bzıdan da- & .ratt•ı.. aeftfe .... lM RfjakrJ __. J 5' tAm } T ye nna cmialm. Verilecek huswıl Mçtt " ---
ha utangaç olmuş~u ve k1- t~n *• aı.,.ırııilaa Ji'ı-ı 2 iflcı lE&iJE: d EYLuLDEDf R va 18 Geıı 2.0 ye bdar ilci kabul cdıtrim. Yerli maıi1"arımıza raıf>et buyUt.:.--dsr. 
zı bırakmış, bön adamlar ~ ra,ilaayel Peahilm eviniıa IJCYCK iKRAMİYE; sınıf açılmap-. Malrımatı 1 halkın biı defa depoıınuzu teşrıflert aıenlaadart ;ıa.ctrl 
gibi btrakmJştı.. Yattı •.. rüz- öpüne gddt, lııapı gıeceaia 11- 35,000 JJflAf.)JR tüccadye. ilmi hesap ve i: 1 ~T,...h" 
garı dinliyor, ateş bocek- cak bağrın• açı.lrJlllU. usulı defteri. Basita, Mi.zaafa ı.: Ahmet a ır 
!erine bakıyordu. Herşeyi lçerisf IAmba ile aydınlanmlf" Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 Pakradumar, .Amerikan usul! 

hatırladı, onun sıcak göğ- tı. Matel Penhılle beral>er Atu- liralık ikramiyeler 'e 10,000 l'irahk bir v1:2 banim amamditı 4 ay :.,ijififü!iffiffir:i"~:r:~ii:. ı; ~ 
desinİ, Ürperişlerini duydu. RMft lJÖ"iJdü.b. L•- ka., •. 1. o\I. zarfında kimilcn t'°dris o)u. il rı ve .... l<ızm kaçıp gittiğini duydu. Pe11b· ir fİ~ ve Vft' Qnı...:.ıal. nur. Son lmtiha.de muvaffak Devtet demiryo a . 

dehf e masa f>aşında oturuyordu. ande o aşkta beceriksiz ive - .... d;.lest n.,.ıoc .,. Jlıı ı..eşidede c~rıı·aıı (( 3,900 .ı..ı- ............ ıehadet- manian umumi idares -""""' .. 
korkaktı, ve içinden ~-en ıurmu1. lcol1annı boynupa dola· kazrulac:1ktıl'. namesi verJlir. Ve "1eda- liaydarpaca - 1,., '-J 1w :.ı \ctahJı'y-ı...rı· kapalı ıırfla .......... 

b 
.. } fı--"WKLll rıkind~ ._. .. venel ... -hf'ı ır. " ~ • L4 

14 ıı:tı:' 
bir şey: oy e r- . . m~. onunla baş bap vermitti. c .. ._ ~cmı kon mu tur. d [)evlel .. 

bl
·r daha gelnıiyeceğını Kız ı..ı..kahalarf.. gülüyordu. Dersler başlamak üz.credir. I\\ " • d& Ankara a un .. . ı • unak~a 24-9-29 SJ lı güoü saat iv _,__. 

sövliyordu. Kızı niye kaçır· Sonra Penbil ORU öptü, sarmaş Vila"et daimi encümenin -'-n.· Programı meccanen ahnak mıryo.l:ı rı l ı.faresinde yapı laclktır. ._._-ı.r1111. muv ....... 
J 'J cıe ve 1·aydolm-L ı·çın Ça k Müııakasava i.,.ı·rak edeccK·· ı•rı'n teklif me~u ... ~uınl ıwöCwrllt 

mışb. dolaş oldular, Mııtei geçip gilli. .-. llL rşı apı ' i• .. dar .. . 

k k
ar b eJ d I Cski1derda 'ttlimiycde h:ırcm TSkclcsı caddesinde dokuz tramvay istasyonunda .\me· temın~tlarııu Jl}ni. günde saat 15,30 ki .,.,. 

Mateı. du""şu··our·· en. . - Ona aı·ı ı·r mes e e~i m'" l cf k kaleınıııe vcrmelerı lfızımdır ır-"'11.ı...a. ~,,-. . ..ıı 5 'i oda ve >ir mu n ~ran ibaret 74 No. hina icara verilmek · lir ınu ..,..~....&; 
Şıda Penhilin ~emısınae gibi g~ti~ başını çevirmedeıı, rikan lisan ve ticaret dersa· Talitller münakasa şa.rtn~elerini fkıf H •darpatl DY5--ı'"' 

·r . sarkı· d ld M tel d . bzre mü7.tt) ede mi.ıddeti 1 J cyliıl 929 çarşamba giinli saat esine müracaat. Husuıi ders· ı~~r~a~da~1~1-.~1~al~ze~m~e~da~i~re~s~.n:J:eı~ı,~l=st:ıtn:btrt~d-•--•.Y---:;"j(;:1r.9: 
içki içen gemicı erın . eve oiJ'U u. 1 emın ev- on bire kadar tcmdic edilmiştir. Taliplerin encumcnc daıı tedarık edebilirl~r. ha:pisatl• aa4Jlrlıl· 

G 
ka k d b ı b·nJ tl ler dahi kabul olunur. 

!arını duyuyordu. emı_ • den 9 tlğııı an er l erce mürncııa arı. V 
yaıı~ıarın önünde de~rıe· sene geçmiş gibi histediyordu Vilayet daimi encllmeninden: A.gop ~~~,;adoni aayseri 
lftİcti-, ~leyin gun~ ama •Slpt» rıırı Lerul lionıl g.,Ü_ Jen.• 

"' .-.:r.. _ı. &dell .kŞı dön yiı7. liradan ibare' İstanbul on birinci ••------•••-ili IKl• 
doğmadan bura"hm 31·-:· lılfU,~· lslanbul Birinci licarel da. bit- btrmudbl 
__ ı...... M . _.!:-leci, ae•- Hasuııt fütüncle ılılıyanr> ya- mektepte mevcur Je, azımı dersiye tamiratı prur.arlık suretile 
"4mll lltlll a.ı L il 1 ,.,,.. ıtkn T ıw · 1 1 Jü1 929 b .. in~inden: Türkiye c.yrisefain 
....;.,.,. ·'==nhm bir' filiD ile nını yaltt. Viizüntr 110 any a )"!f>tl ' c · r. ll' :1"~"" ey · çar~am a gunü saat 
&TI'IT' IRill)""-"- du on bire ka.dar enGtiD1enc müracaatları. mtiduriyetel umumiye.si a\ u-
sahitden gemiye gidiyor. · llapal'L l=piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii katı l\lünip Bey r:mıfından 
r .. ~tana güle güle dıye Atuına Pcnl\illn mt olmutta? il 
"-tA " dizi ri tstanbuf Vil~.-+j De~erdarltğı ı"la"' natı .Zonguldakta mukim ~il;aZi 
\ıayleıran Penhirın sesi du- Mateı kızın tuccann e U.J'~" :ı' Bey aleyhine ikame olunan 

~uluUördu. Melet b.üti .. " UstOnde oturdttAu,'1'u tecbessümt !iiı•~-.. --------------.. -- da.\ adıın dol:Lyı ınumnile\iı 
re- .. · ·ıt . dl kendisinin llu ram a i e &aııbul vilöyetirulen: 924 senesi yol oıiikclle[iy~ini be· . 1 ...ı l J 

sesleri küreklerin guru u- enır • . b namına ırsa c .. ıi en :mmhal 
süni, rizaarro d~ı·p· ayı<fınlaıunıs odaya glrd~Jnı, ı_allr denen ifa edecek olanlıır için ınecli i umumii fü\yetçc ve mü:;tenidaı suretleri ika· 

.-· il"h kapıp Amer.ia ı temmu1., ağustos, C\•hil ve teı:rin en·el ~ ı.ıtc::riııisani at."'la..,, ............ ıh .... 0 ı.. •• ı.: • ı . . . 
·e ,.='--t ~ıın.IUil tu· k<>ıeden s • ı . . . ~ d·· J " ~ ,, .,.. "-"fY"'IM•I m1tÇu.u.ıoıyctJ wa c-

~uy eri hapbane ekmeğinin dokuı; 'fUtu bulaıt 
,era!t k.ıpaJı zarffa munakasaya tonınuş fıa}esi rddr edlltnlf 
teklıflcr haddi J.\yık göriılmedJğfndcn 1 

edften tarar m 
'c hukerrc komLyunu mııhsuslJnCI it~ ~ 
cibince \ e pazarfık suretilc EyiüJun ı 2 iacf ;~ vodfmdl 
saııt onhe,tc Kuyscri mudurlıik dafresln<Ü: ..,._ındatl 
taknrrlı r etmiş oldugundan taliplerht ~~.ur..,.,._. lltll 
temJııa.ı: mm akkatclerile bidikı.t kOdlİ"Y 

-r ~.,J~ . ~ ıı da aebertuğını gor u. tayin cdilm~tir. hJlc bil.d tebliğ iade kılın- racantları iltln olun.ur~ 
liın mu sailli raitoil'" n 1 da KIZI D _......t... Y 

1 

__ 

1
_., yapm•e ~ e&üAl Yol mukeJ~flyetini ifa.. edeceklerin J\&nJi yplbrda çalışa· mıştır. - Cöztepe: Çifte ha....- . • 

ayu:ı,c>ıdu. O eu--• _. ~yler~ catlanna dair 'ilı\yct nafıa b~miıhendadi&fne mliracaat 1 ıuJ..-ukuusul muhııkemq- ı k LıS 
Evet o abbızlık etJDİflİ. halde yap ederek alacakları teıkereler üzerine mahalH insaara .azimetle )eri kanununun 14 J inci lllRd- f~rk ek Anı . an . . ,c__..ı. jJ d" du · d · ı_:_,. .... -ıı ıçtn ~ahut :tabiat onu saou.ıı- aO<Je ıyorb' · b . ı.ı.ıık etmifli. mükcllefıyctlt rini ifıı etmeleri li\zundır. t!lt mtK.imrft!~ tahkikat ltd- ~ blllJl''arkn.r.. _, 

h G 
ır UQ4I ki r iti ilj b•..,. ·r J:.yliilun 16 ncı gunü d~ .. :-

mıştı. Deükaı:Nlları ma çup, cn~I rasından laçırmak Bu mtiddcc zarfında bedenen 1Uİllldi3S1i ila. dnüyecti;.. m 
1
b'nct •m te ""hat ı U· l!~!!!!!~~~~~!!..!!~catr~;!of~arı;:•~vu~

11

··7.:r.c-genş kızları serbest yapan Kızı ko arı a taJlık. olanlann yol mükellcfiycti için on liQdan jliışk:ı şo::.a ve sına karar verilıni~ \ e 142 ı: er giilt mettttbe' ~ ~ "e n-
tabiat ~böyle fırsatlaıı kabilmdeıt bir ap sttfade köprüler kanunnun on dokmmncu mRd~ oıacibmce cezn inci mıddc;si hiikPJtiPe te\ · De le.t c1efJ1iJ ~ • W' 
da arzulara engel edOn fit- Maıoi ~=ı:.ı:.. el.. o)Ju:Jk ~lira ki cem"an on b<ş ika ııııdlye emeği: mecbur !ikan da arzuhal \"< \'Csalk y , ' n: 
l>iat onu aldatmış.tı. Matei etmesini b en __ L ··-·- aeldi· oldı.ıklan ve bu gihiler hakkında tahsili Cfh 1 ka.wnu tat• suretleri mahkeme di\':tnh~ manları um 1 

b 
· td N yap~ ~.. • 11c ı·n 1 r .ı... • ..... ,,,,.,, avarıııdl 

bir budala idi. fakat er#Y 1 i. e '"' -~r..ıt,. hpfı bik cdilece~ teliliğ ohınur. 5 
c 

3 1 mış ır. r..ı.ür.-r ...,_.,._ 
J- ft811T•• r.rı 5 ' D ·r ·h· il"' f Es~d~chir • ll'nnya. hattı Q~itlde ..,._. _ ..... ...ıt ...vwı as laMll& 

t-ckrar ekle CH!.ı_:.__...Jr. !il· *ni ıoorao•u arı ı .. nın crda !'ınd ıın » ~- _ ~·.,•n-~ ~ ıs· , __ L ı..-.. e&dılDi flQftıf: K • • 9ı inci km. de vak• taş ocaaındlM& ...,.... 
ttt: 1ca bot t .,..- - astam Ollll a Ill itib:ırcn on ueş giin zarfmdıı De 

rcA .,, y kalmktamı:~· saniye ;:dan takdir edenler. i,ibL: _ _ı. } miiddein!eyh Nlyazi ftey matJ. kapalı zarflı. münakasa:ll' koıuıı~ .. il saıt ıO dl. AJl,k•e,,.. 
ya

5
a ı 

0 
Lo:.vle diifiinerck yaıaaell. Münakakasa 22 eylül pazaı ıun tır 

dtn:...ı:_ H ·· k·- ycrıae· ou, ba ı •• • d keme ~ıninc- bi1'müracaa ıet deınır>·...rı:ın id'aresioJe l apıJ&çak • __ u. • .J . .r-• -- rnuvak-
uıu. en uz aa- - ın. etmit ya l c men 111 e· • ..,. ı:ı 111111u......--- -mi• mbiydi. ()emindenberi. . penhiJ,in toccMU l en ll _ fl • enakı mc;,k.Qıeyt tcrbellliğ ile M • k İIÜfak edece;Meril tek,. LJ--' MA&tlr 

.,, o· L! d bir 9'ı.h Jar.aAY e ı.,.. ·-n: .. ı kat t-~~ .. uat•-oyanı aynı au·nde saat 15,30 a &adat 
rüyasında gördüfii harm~ göğsün en cc' apwwı~ ita. eylemedi~ .u..... .. • 
heyccanile kıvranan Sipı brptlll• çala&. Kasuımoıw. haMIDni için naktızi mualecat IS ctrlni«rel 92!) tnkdirde kanuAu mczkOruıı Ni1t bf'emlnc vermcltri l!zımcfa'. Ilı• wuah,,... 
sükibıet buhııuttu. 8aJuc'lft• ı-ı.,.ı: .Jl- -::;;::. ,.;hioe bdor _ .. _ •u«lildttınden talip cı1 .. ı.,,. ıeraHı ve 398 inci madd..ı ..,.ciblnce TaMpler milıuıbsl ~~ ~ ..... 
da UIL mızrak gibi hare- ...,,. gebyorô .., • .............. .....,ı:: ı.teyenlerio t.ı..ı..ı ............ ı..u.ıye haklandlo pyap koran imha dl. llllr......., diur.-ı. aıtan 
ke~.:z _--....a.. eledi. nriklbi)eltae mdiıKllllt ~ ~Ban olamu: .,,.,. edcblllrls. 
~ r-ur--- - l)lt...aıı :rar• - • 
~ ani bir 1urtarla 
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t 20 g 
•• llQ il 10 
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Çlıvllı klloıııı 
Ekstra ebtrı 13So 1350 
Ekstra 1271 1250 
Btrlod yumuş.Is 139o ım 
Blrtnd ıcrt 125o 1165 
Oçüacu 

- Tiftik -
Çeıplll 111!1 io9 
Stvaa 
Atway 

Tiltiln inlıildırı amıııw ınii· 
JilrlilğllnJen: 

Orcaköyde Fer'iye yapralı! liltiJrt; deposundıt nhbın ile 
ebnlyeııin ramlran icra kılınacaktır. Taliplerin her gün eıellp 
şartanameyl ılmalan ve pıızarhk için 14.9-929 cııaıirteil 
günü saat 10,30 da Galatrda mübayaaı komisyonunda •ı. 7,5 
teminatı muvakkatelerl ile bulıınmalan. 

Köhne malzeme sabş 
TiJtln inhisan ıımıım ~ 

d1Jrli1gi1nden: 
idarenin Toptlfl ve Feriye 4epWlnnda 111e\'Cllt köhne 

ip kanaviçe ve markı bezi parçalm pazarlik S\lretila .san
lacakur. izahat almak lsıleyeııJerin lıcr gilıı nıüraciatlaN 
ve 14-9-929 cumartesi giinü saat' :t0j30 da Galabd..wıü• 

bayut komisyonunda •ı, ?15 uınjnan nıayalrJwdcrl ile 
bulun malan. 

Tahlisiye umum müdür· 
IQğQnden: 

1kdell teşfl (3000) ve kiis1ır- liraya brltt;olan ~adelu 
Kava«ındakt ambanmızın tam!,. •nı surette mönlıkagap 
konultnuştı:ır. 16 eyliı1 9!9 pıızbıql JÜtlİİ 11ar • -.podölı
te ihalesi lerı kılınaca«ından talip . o1'nlann keşlfn••· ,.-e 
şeraJd fenniye listelerini görmek üzen: tarihi mezk6ra kaaıır 
Galatııdıkl ldarel ınerltt!lyeye müracudan. 

caöfs .. 111 llİırn\t ah lırl\lıt ..,, ,.,,. 
iLi...... .. ..... , 

Enıtftt{ e Eyt~m bankası Ada
ııa Emlak idaresinden: 
Adanada taksitle satıhk emlak ve arazi 

Mevkii. 

Hızırilyas pa~ 
Dairesi 

Ciı\sl 

Zemininde iki bap mağ47.& 
ve bir methal fevkani 
12 oda 1 kişe 1 koridor 
ve arkasında arsayı müştemil 
binanın 1 /3 b~esl 

Sisli paşa dairesi Ahşap depo 
,. ,, ,, Garaj 
,. ,. ,. .Fınn 

Hamaliye Eurmıış ıga Map 

• • • idarehane 

• • • map 

• • ,, idarehane 
.. • • dnema 

• " " ınaıtaza 
J{e.yırh karlyesi Tursunlu Tarla 

No. 

~2 
24' 
26 
2 

21-23 
29-31 
20-18 
ı.5 

12 
14 
16 
o 
f3 

759 

500 tılyah • • • j 
"' üstü ~ 

bo7.o~u • • .. .. • hendekli . ., kıray• 

l\lesahası 

Metro 

J 
arsa 741 
bina 652 

24 IClılmdeıı 
14 sdılml 

dönüm 

500 

Senelik teminat 
icarı 

lira 
1100 500 

• 

2200 250() 

1350' 
62;5 

375 
450 
750 

Karataş lndrlt ,. 
Me:vldledle evşafl mahsusası baltda yazılı 

konulmuşcur, 

600 
1000 
2852 

eniltk ve 
1150 

araıl satışı mUz.aycdeye 

1 - müzayede (kapalı zarf) usulü iledir. lhal~ 2 teşrinlevel 929 tarihinde idare 
meclisine nlyabeten teşekkül edecek bey"edn marlfetlle Adanada icra edilecekdr. Talip 
olanlar her mülkün llızasındı gösterilen ınıktarda teminat lraeslne qıecbur olup bq teminat 
varakasını teklif mektubu ile beraber makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ilılle 
meclisine yetişmek üzere taahhüdü olarak postayı tevdi ederler. 

2 - lbale bedtJl llld pqln olmak üzere sekiz senevi taksitte lsdfı olunur. 
3 - Talip olanlımı lstaııbul, lzmır şııbelerlle ldaııemlze ve yahut Aııkarada umum 

i>azitllllltttll""• Jta~iilel9l·l•\,•W.ıi1f ,Llftk mlidü-ne ... ~ mııf•syl flrtDlmeleri mütalh etmeleri ve mü· 
zayede lştirtk halinde nüshalı bir Bla ıauka"hhinde abp i,mza ~ teklif mekeuplanna 
rıpıef ltmıelerl icap eder. 

mm ıaıımdır. Eski ı..ıe.1>tniıı 'JllbJıet eyıtııaa 19 zillm eı11ıı11ne Ac, 1 t 1 k bO tan tscanbnl Hsesi mü-
ta"cıır kıytlaraıı Jmlltıııderi lllltıblııidi .Abi taWlr4tıi •r.kll9ıe. o o sa 1 1 s 
yeni talebe almacaldır. Blıikta dı 11i'llldtep. nımNl'1'.-.ıtı ,._ ~ dürlüiünden: 
yu1can 11111tıara pmek hte"8 111e iM" uta 111etUp J8Uiilll • Ona lı5Jde dere içindi d9000 > zira tcrbllnde ve deruııO. 

de bir İı6'k ve ıırilteıddlt ~r Ye babçmn odalm ve ıayet 
talebell rlrr:Cttf amlfın lffin......,ilttilerinden Jı,eıtrttJ' ••· bO:Y(lk bir havuz ve mlltı{Mldit kuyuları ve qcan mtıaıMeJI 

Kız Aıııellharat melıtebi taa'4çtıaııe blfıııd' Mlnlt ,... havi, Aııbarlı dın, bostan denmekle marul mahal acelee 11tı-
toııaııada telefon, lltlnbul 273l lılıtır. Talip olanlar ve lzalıatı lılfiye almak fltl,_ler (BeJoilu 

Erat -'-il ... ,.t meııtetııt Oıial otlwııll Tel, Wanbul: 4202 ) ye ııer vakit mllracat edebmrter. 
~3(). ı-_..;;.;.;;.;;.;.;....;.;;,;,~--~--~~-::~~---::--ı 

., • . Devlet d miryolları ve li-
n.r.z muallanillıektebi ına .. mantarı umumi idaresinden 

JQr[QğlJnJen: Mıınakuası 11 -s - 929 tarihinde ıcra kılman Ankara deposu 
Mwıf ıekllebııce j!..,...., tıılmıb içla lıa ,.. .>x ı ,,. lı6ınllr talımil ve tüliJe ameliyesi için verilen flatlar haddi layı-

mUAbeka de hır hanım g&ıclerttecfttlr. kında ellrillmedl~ndeıı mezlıQr ameliye yeniden kapalı zarfla 
Maaabııbya kabul tm1lm flllliardır: mlitıakalll·a konulmiiftur. Mdıuikı11 ıo. O - 929 ııerıtmbe &ilnil 
1 - Muallim mektebi ve lıedeıı ll:rblyell bmı maunu saat 16 dl Anİcarada devlet ıemlryollan ldaresirde yapılacaktır. 

olııııık {mektç ve kın .. ~ıerı :dına 4 cabr.) Miiııatuayı Jftirü. edecelılerfı teklif mektuplannı ve muvakkat 
2 - Sılılııııı 11111 olıııııl (lııı ·• '1111 mebıbl ııliıltaru • teminatlarını ıyaı rllnde ıaal 15,~ i kadar umumt mQdllrlOk 

rlfındaıı m.yeae eclılealtb') lıalemlne vermeleri lüımdır. Talipler mllnalıasa prlnamelerlal 

1 - Eflülün 1:6 tınd pa· 
zarresi gününden ktbaren 25 
inci günıi akşamına kadar 
eski talebenin tecdidi kayt 

muamelesi yapılacakbr. Mü
racaat günleri : Cüınartesı. 

pazartesi. ça~nılı.ııı Eski 
caıe1ıeotn bizzat ve ya bilvasta 
ve ya tahriren kaytlannı 

tecdit ettirmeleri IAzımdır . 

3 - Y111 25 den f .. almıyııerbr ~nolım Ulıda). bir lira mukıblllnde Anklrada ınatmne dairesinden lstaiıbulda Vfet ~tr\ft YOllaft \Jeli,. 4 - EY!ı olmıyaaıkbr (-... ... Jıır lıı:J·· w; · do .-.. ~ydarııışa mağausındaq tedırilı: edebiHrler 

manları um~mi idaresind& _ ,...-;ıedı,,_d~; Mııır.~ ~~ olGliıw '' eylll c:lllllirW ..... Devlet tlemiryolları ve li-

2 - Eylülün 25 inci gil
nünden itibaren 30 uncu gilnü 
akşamına kadar her gün ye
niden talebe kaydı icra edi

leeektlr. 

,,, kadir ........... ııılcllklıl .. e'iııed:_., ...... ( ! ) , mamı ~ .J _ • _J . 
~ idare namına ecnebi meınldcketlerden gdeı.-ek kıt'a ..... ıııar-.. "'~ t 1 ilamdır. manıarı a ııuıresınııen: 

Wi'M' efYll leva7.lll1 ve emdaıun Samswı ve Trabzon M~ ımıılıaı 'l•lıclMI deı.W•ıı ıcn. .dile< Wrı: Gu, p11ps; beaııla lıapU urflr maııab.ya ıı.,,.. ... 
.llilıımıJı~~ mads Türk llmanlannda ıt\mtiilt muamelesinin ı - Umumi lııfs 1k t f •• 14 Nııı rh'flt 29- • 9'."8 alDll lllll 16 • A.lıarada clev-
Uaa b~ ~ münakasaya konmuşııır. ejkı1 929 wt 8,JO da). _ 1et ~ U~ tııle .... 1.-sbr. 

MlliıUI* S'ô-9-929 Pazartesi günü lllt 16 da Ankarada 2 - Pedııealt (lllnf lll eyllll ~ • 14 dit'. ~on.piaya lftİral edeGllılerııı ıekJıf ıııelııııp!.piı ve ~ııvai-
&vlet di!iiür tollan idaresinde yapılacaknr • Bu lıııllhew ._ =mP'.. ıiieltebiıidfı ~ı. kat ıemıııaı1111111 ayni pde Mat 15,J()a lırdiır am• aıtıdıırlıık 

MU!übsWyı ~t' edeceklerin tekHf nıektuplanm ve 2 - Naaaetın ....,_, ledrla ve IUIWt ~ IDla. lıalaıııııe vermeleri lhımdır. 
rmınükac ~ ayni günde sur ıs.ao kadar umumt ..ım- tvıa ine eclılıctl bır ..ı. ı anm eHeb ıı-Lımalı Talipler ıııQııak- .-ıtııamelerıııı 11ç lıra "'llılıabdınde Aıılıa. 
mudütJük bJenılne Vermeleri )AzımdJr. m'ellle bir den ftfecektır • ( 8ıı fllıılıt' W: tlllıılır taıtdıiııi 0ıtıı- radıı. aıalzeaıe dııırellııden ı....1ıu1c1ıı Hrydıırp .. ı inat nnndıııı 

"J"iDMr Elerinl beş .lifj aıubbilinde kııyde Gazı pap )"Ilı mıılıtebıııde 18 ..,1111 ıı ı M sıını .11Pl- tedıırık edebılırler. 
~ıfl. maızeme den. tstanbwda Hayda~ 1ııca1ııır~ ıııallr nıe1ı ... ..,;.g c1a. ı..... 1ıa1 ndın ...;;.;;..;.;;;..~A:-r-p_a_m~Q=-n-a~k-as-'!""a-s-1---ı 

mı•t•ınd•n edaıılt • .. ...,, cl.r. 

Hafdarpaşa ve Konya lşletmelm llfl!lnur "" müstab
~~ııe -ait resmJ yazhk ve kışlık elb!W i>1ft6 >le serpuş 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

MUnüwsa r6 eylül 1929 pazartesi günü aut 16 ,da 
&ıbnda Devlet demiryollan idaresinde yapılacali:nr. 
~ya iştirak ı;deceklerin teklif mektuplannı •e 

lduVdtat tenıfııadanru ayni günde saat 15,30 kadar umu. 
llıl müdurlyk kalemine veı:qıeleri Uzımdır. 

Talipler .:;.~~sa f!!rtnunelerlııi iki lira mukabilinde 
pıtarada, IDlll7.elllC c'falreSlıiden_ İstin~ Hayqarpaşa 
~iıtJazasından tedarik edebllirler. 

Elhl:ıde üçünçü seyyar jandarma Ala~ca kapalı zarf 
usulile sann alınacak yüz otuz bin kilo arpa müPakasası 

16-9-929 pazartesi günü sur 15de Elaztıde meıkı\r ~J brar
gAhında mubayaa komlsyon~da ya91@1tnr. Tııüplerin 

H•ydır paşa Ankara battı iilnllıde Sil Jııbtatcuwırıda 1..::m::,:ez:k::ılr:...;~:o:.:;m:is:IY;,:O;:n::,a..:m:.:;u:r::acaa::;:rl:a~n_;J:h:"~"dt~r ·:....;.;...._.._ __ --: 

54-200 üncü km. de vaki taş ~ çıbtıılaak 6000 J)evlet demiryolları 'J)e li
ın 3 baltit ve 4000 m 3 blok b~ ıtadla mj,lnaıw.n" .. t··~:-"'."":" 
konmuştur. m ntarı qpıaml idaresinden: 

Mioabsa 22 eylül paZ4r _... 1 de nida ~ :k" r tahmil ve tahliye ameTJyesı kapalı 
devlet demir yolları hlaresinde yapılacaknr. 

Mildabsaya iştirak edeceklerin teklif '111111 
••akbt t.eınlnıdanm aynl günde saat14,30a kııdar umumt 
ınüdlitlüt"~ne vermeleri 1*%ımcfir. 

'l'allpl~r mün- ~ednf 2 llra mıka~• 
Ankar da •sebat 4efteslndeıı, fstıınbulda Haydar pqa 
Yeznalnden tedadk edeb!Mer. 

zarfla müna~t51ya konmuştur. 
~l,i.iQPQL~: ~il silı t'tlnü saat 16 da .ıttikaradıa 

Devlci «ldıılrJOU liar.stnde :yapııhıcalttır. 
f ünakasaya iştirak edeceklerin relılif mektuplannı ve 

mmakkat temiııadınnı ayni günde sut 15,30 a kadar 
VnııımJ müdOrliik kalemine ~,ı 14zım41_r. 

TH1r''ll' mıiinta:IU fUlllımelerifıf Dil lira mukatıllinde Ank•
oi«da. Mıb,..- ~ılfWo lsran~P1d« J!ay,darpaşa maaua
lllldan ccdarlk ~. 

Doktorlanıuz<lu sorunuz: 

BieLAC:l'YL 
Mideve~i 

tahammür ve \ele8'mGirıü 
temizler, ISHAU.ERI ve 
SANCILARl defeder. 
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