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Başvekiliıniz İsınet Paşa Hazretleri dü11 Ankara ya gittiler 

fiorio ~iroroıa~on~o 
Yunanistanda manası pek 

iyi anlaşılamıyan garip ha· 
reket1er, heyecanlar var. 
Guya Türlfiye Yunanistan 
aleyhinde harbe hnzırlanı· 
yonnuı. 

Başvekilimiz 1sınet paş;ı 
Hz. dlinku posta tirenile An· 
karaya mliteveccihen hnraket 
etmişler ve istasyonda ken
dilerine bararccli bir teşyi 

resmi ynpılmışur. 
Londra, Paris, Atlna sefir-

Yunan notasına 
vereceğimiz cevap 

hazırlandı 

Başvekilimizin Anka -
raya a' defini miiteakıp 
tetkik edilerek Atinaya 

bildirilecek 

lcr mizle bir çok zcvnt ve 
hukl'ımet erkanı tcsi mera
siminde hazır bulunmu !ar-

~ 

dır. 
Atina sefirimiz 

.,,, 

Uçüncü 

Tıp 
kongresi 

Salı günü Ankora
da toplanıyor 

1\ongreni;; -ha. lıca 
• 

mevzularım Frengi 
J{anser 'e Kızıl 

te. kil etmektedir • 
Üçüncü milli Türk tıp 

A.tina sefirı·m·· ı· · B kongresinin bu ayın on ye-• ız '..015 • 

şehrimizde bulunmaktadır. dinci salı günü Ankarada 
toplanacağını yazmı~tık. Yeni Yunnn sefirinin mem

leketimize muvasalatını mii
tckıp Atlnaya ltnreket ede
cektir. l\lumaileyhin Atinaya 
hareketten evvel hükumet 
merkezimize giderek talimat 
alması muhtemeldir. 

Kongre· 
nin dün 
Ankara ya 

giden ismet 
Pş. tarafın
dan küşat 
edil mcsi 

., 

Kız san, at mekteplerin deki kurı bitiyor 

Elbise prova edili
yor (kenarda mü
tehassıs Matmazel 

LAryo) Yukarda miilettııl u:ııumt Madaın Ra 
val tll, •ıaiıd a fllpka kıtmıada faaliyet 

kenarda miitehaaııe matmazel Flllp ] 

Bir gelin elbi 
sinin prova 

Yavuzun tamiri ile bahri 
hakimiyet de · Türkiyeye 1 
intikal edeceği için Yunan 
gazeteleri ne yapıp yapıp 

vaziyete kartı tedbir al
mayı hükümetlerinden urar 
ile istiyorlarmıf. Yunan hü· 
kümet mahafili bu hususta 
efkan umumiyeyi teskin 
için beyanatta bulunmuş. 

Fakat faidesi olmamıf. O 
kadar ki A vrupada seya
hatte bulunan M. Venize· 
los bile seyahat programını 
ikmal etmeksizin Atinaya 
dönmek zaruretinde kala· 
cakmı~. Vilayetle Emanetin tevhidi ç.ok m~h- Kurstaki tedrisattan bir kaç intiba 

tcmeldır. [ Y auw 2 ınci tayı!anuzaaclar 1 
Türkiye ile Yunanistan 

arasında mevcut olan ih
tilaf, malüm olduğu üzre, 
mübadele meselelerinden 
mütevellit mal ve emlak 
itlerine aittir. Siyasi bir 
münazaa ınevzuu bahis 
de~ildir. 

Türklerin Yunanistan· 
daki haklarını almak içf n 
jse hükümetin elinde kafi 
derecede teminat varc:lır. 
Mukabele bilınisil suretile 
bu haklar kolayca istihsal 
edilebilir. Demek ki Tilr· 
kiye tarafından bu günkü 
ihtilaflardan ·dolayı Yuna· 
nistana ka111 silaha müra
caat etmek kat'iyen varit 
olamaz. Binaenaleyh bü· 
tün dünyaca malum olan 
bu hakikate rağmen Yu· 
nanistanda Türkiyeye ka111 
harp ve tecavüz emelleri 
atfedildiğini görünce ortada 
aun'i vasıtalarla, gizli mak
satlarla uyandırılan bir 
propaganda hareketi bu· 
lunduğuna hükmetmemek 
mümkün olmıyor. Şu hal· 
de acaba Yunanlıların Tür· 
kiyenin kendilerine karşı 
harbe hazırlandığını gürül· 
tülerle ilan etmelerinde ne 
gibi maksat ve mana 

olabilir? 
Bizim hatırımıza g~len 

ilk ihtimal ıu idi: Her han· 
gi maksata Yunan hüku· 
metinin yeni harp gemileri 
almak istemesi, bu uğurda 
e.rfedilecek paraları mem· 
leketio"e kartı mazur gös
termeye çalııması ... 

Bunun için Atmada gör· 
düğumüz sahte galeyanları 
Yunan hük\imeti tarafından 
gizlice körüklenen bir pro
paganda hareketi telakki 
etmi§ idik. 

Halbuki bilahare gene 
Yunan menbalarından ge· 
len bazı haberler bize di· 
ğcr bir ihtimali habrlatb: 
V enezolosit muhallif olan 
partilerin yeni bir harekete 
geçmiı olması ... 

Filhakika denildiğine gö
re Yunan bnıvekili M. Ve· 
Venizelos bir kısım Yunan 
matbuatı tarafından körük· 
lenen teslihat propagan· 
dasına muhalif ise Atina
daki gürültülerin iç yüzü 
Venizelos muhaliflerinin 
siyalİ hasımlarına kartı 
bir taarruz hareketinden 
ibaret olması Jiizımgelir. 
f akıa T~rkiye için Yavu· 

Komisyon dün 

ilk içtimaını 
akdetti 

b~~~g~~~· Kadın gazetecı· 
fa kul te sı 

Dr. S. !t1ehmet B. müderris
leri, muallimleri ve Gülhanc 
mektebi hocaları ve şehri· 
miz hastaneleri mütahassıs
ları iştirak edecektjr. Sonra 

memleketin 
her tarafın
dan gele
cek dok
torlar da 
bu iİmi 
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Matmazel Vera 
memleketimizde 
tetkikat yapıyor 

Viyanada münteşir "Neues 

Seçilen encüınen hesaba ınüstenit 
bir pıl<ln lıazırlıyacak 

kongreden 
istifade 
edecekler· 
dir. 

,, ' 
.• 

.: 'i' 

Wıener journal,, gaıeteılnln 

ıeyyar muhabirlerinden matma· 

zel ( Vera T ruczka ) tchrlmlze 

ıelmJılerdir. Kendi.ile pOten 
bir muharrirlrnlze atideki bey•· 

natta bulunmugtur : 

- Üç-dört seneden~rl gaıe
tecilikle mqgulilm. Bu müna-

Yeni tcşkil:\na vali, şchremiııliği vazifesiui, 
belediye reisi sıfatı ile gfirecektir 

Dün Yfüiyetle Emanetin 
tevhidi için tetkikat yııpnııık 
üzere teşekklil eden komis
yon ilk defa Yali muavini Fazlı 

beyin riya-etinde toplanmıştır. 

Bu içtimaa Emanetin iki mu· 
aYini Şerif ve Hamit, Emn· 
net mektupçusu Osmıın, Vi· 
]ayet mektupçusu Hüdai, iki 

dairenin muhasebe, sıhhiye, 
baytar ve fen heyetleri mii
diirleri, Vilı\yet Ziraat nui
diidi Tahsin, l\Ianrif mudlirii 
Haydar beylerle Cemiyeti 

belediye azasından reis vekili 
Tevfik, eznf, Necati, cncii-

. daimii vfülyctten SuphJ, 
nıenı . . 
r ~ •1 ı ıavrJ Hacı Adıl B. 
Kı\nıı, ı ' 

Cemiyeti belediye 
Jcr ,,e .. , • ~·ıa . 
k'l 'bi umumısı 1 arık, \ ı ) et 
'u • meclisi başkatibi Züh· 
umumı . d' 

1 jştı·rak ecmışlcr ır. 
tli Bey er 

. buçuk saat devnm e-
nır ...... kcrat neticesinde, 

den nıu.... .. 
. uhascbe mu-

'ki dairenın m 
~ .. ]eri .Nuri ve Cemal Bey-

J 
ulr Gemiyeci belediye kdti· 

er e . . . ·U~yec mec· 
bi umuınısı 'e v .. . 

. katibinden murekkep 
llsı bnş .. ceş· .. .. bir encumen 
olmak uzru . . 

·· etnıı~ur. kili cekıırrur ~ 

iri yeni bir mesele 
zun tam üdafaa 
değildir; sırf bir m 

)arak senelerden 
vasıtası o bir ittir ; 
beri baf Ianmıf bb .. 

Y un tamiri teıe u· 
aVU:Z: d k" 

d Ç
ok 11onra ır ı 

tıün en 

T
- k - Yunan mü1.akeratı 
ur b ""za ba<1ılamıştır ; ve u mu • 

,. d hükCıme· 
kerat esnasın a 

Bu endimen Emnııetle idn
rei hususiye btitçelcri üzerin
de fasıl fasıl tetkikat yapa· 
nık hesaba müstenit ihzaıl 

bir proje tanzim edecek ve 
tchvit komisyonunun önümüz
deki perşembe giinkü içdma
ındn bu projeyi mevkii nni-

zakereye koyacaktır. Bu pro
jenin ihunndıı icap ettik
çe Emanetle vilayetin daire 
miidiirleri davet edilerek fikir 

ve mütnl:lalarından htifııde 

edilecektir. 
Vfüıyetle ı:manetin tevhidi 

şehre m::ıhsus hizmetlerin 
daha mükemmel bir surette 

tedvirini İstihdaf etmektedir. 
Bu tevhittcn hasıl olacnk 
tasarruf ikinci derecede gö . 
rulmektedir. 

Yeni teşkilatta Şchrcınin

liği Jağvedilccek, vrui belediye 
reisi sıfatile şehreminlJği va
zifesini görecektir. 

ispirto fabrikası 
lunır, 10 ( A. A. ) - f n

htsar idaresi bu sene f zmlrde 
Tnrkiyenin en büyük ispirto 
fabrikasını fn§a ettirecektir. 

bir hadise fmif. Türklyenin 
harici sulh siyasetinde bir 
değiıiklik varmı~ gibi gös-

tererek bunu siyasi bir hü· 
cum meselesi yapmak 

acemice• bir propaganda 
yolu tutmak olur. 

Bununla beraber Yunan 
fırkacılarının bu tarzda 
propagandalardan istifade Umizin ne kadar sulhp~r-

verlik gösterdiği gene bız· 
zat Yunanlılara mallımdur. 

etmek istedikleri teeyyüt 
cdcrıe hayret etmiyelim. 

lıte bu itibarla Ya~u: 
zun tamiri meselesi yenı 

Afeli11ıet Asını 

Kongre• 
nin baılıca , 
meV%uları Dr. Toltft B. 
Frengi, Kan!er, Kızıldır. 
Frengi ıeririyatmı müderris 
Reşat, Dr. Hulu!i Behçet, 
Osman ve Fahrettin Kerim 

şebetle Londra, Berhn, Pariı 

gibi Avrupanm bılomum boyok 
merkezlerini gezdim. Çoktanberl 
Türkiyeyi de ziyaret etmek 

isterdim. Nıhayet bu an:uma 
dahi nail olduru. Relıicümhur 

hazretlerinin letanbulda bulun-
beyler ha
zırlamışlar

dır. Frengi mumdan btlııtifade kendilerlle 
gayrı siyasi mevzular -hakkında 

g&-üımek lıterdim. Ümit ede
rim ki muvaffak olacaiım. Mer· 

tedavisini 
ise muallim 
Talit bey 
hazırlamış· 

tır. Kanse
relojiyi mü

derris Ham
~ ai Suat, 

Saim ve 
Dr. H. &hç,et B. mu al l i m 

Latfü beyler söyliyeceklcrdir. 
Kanser tedavisi iki kısım 

olup cerrahi kısmını mual
lim Ahmet Kemal ve 

Burhan bey
ler, şuaai 
kısmını ise 
mua ilim 
Salahattin 
Mehmet ve 
Tevfik 
Remzi bey· 
ler söyli • 

yeceklerdir. 
Kızıl hak· 
kındaki 

raporlar da Dr. l.ütjiı B. 
müderris Server Kimil ve 
Dr. Hasan Vasıf beylere 
ait:ir. Kongrenin sonuncu 
perşembe günü serbest 
mevzulara tahsis edilmiştir. 
O gün de kıymetli teb!igat 
yapılacaktır. 

• Ankarada kongreye işti
rak edecek hekimler için 
yer hazırlanmıştır. Yatacak 
yerler Cebeci NÜlllune 
hastanesile Lise bi11M1dır. 

kezi A vrupada Türkiye hakkında 
umumi bir alaka mevcuttur, bu 
itibarla Türkiyede uzun tetkı. 

katta bulunacatım. Bilhassa 
Türk kadınlan, Türk edebi
yatı, Tork tiyatro ve sineması 

ve içtimai hayat hak1'ında tet

klkatta bulunacaAım. 

letanbula ilk defa aeldiifm 
halde ıehrinlıl çok beyendim. 

Son seneler zarfında papılan 

..-ı inkiliplar sayesinde ı.tanbul 

ahalisi tamamen A vru'*1fard.n 
f aırlcaz bir hale gelrqttr. Fazla 

olarak da tchrinlzhı .. la ait 

caılp manzarua hiç tüphe 

yokturl.ı fstanbulu her hangi bir 
Avrupa tehrindcn ziyade p

yanı terdh bir hale ifrat ctmlt· 
tlr. 

Turkiyede tetkikatımın hita

.nında Yunanlstana gldeceiim. 

Piyanko 
-

Bugün çekiliyor 
Yedinci tertip tayyare 

piyankoıunun ikinci keıt· 
deıl bugün öAleden Bonra 
yapılacaktır. Bu kCfldentn 
en büyOk ikramiyesi35000 
liradır. Y annki nüshamız. 
da bugün çekilecek nU· 

maralan ııraya konmut 
bir halde bulacak11nız. 

Meçhul Askerin hatıratı 
Y ann başlıyoruz 

/:.?im hır halıra : MulıawoJa/t# ~ ,,,..,,. 
.. - Keaanta ..-... •·anıada ...,.., ...- lı acal'-

J arından itibaren 11eşt·i11e baş ~ h l 
mız tefrikanm 11111/ıarriri. ola;ı0:Je:'e. Asker hatıratı arası11dakı mUŞ .. .ı ... ,. • 

• • ' • 7. fi '· .. ltesi murK -rnıuı oır ıas111uıa tıp tıı(U E 1 . l . de l rı aı> ,,e r:ı. ns erın .,. doJ.·ıor K"ema Len r 1 ~ .,, · e J ·e,•111 
rnnı rneb'uszı Aziz beykr gı ı 
b 

, . uhasarası 
errıa1 ·at olan ('e Edir11tı11ıı "' b .. 

esnasıuda ııazifeteıı orada bulunan :-~ 
ze"atı işhat ediyor. De11ıek ki ı.ll~ç 'r 
Asker hakikatte 111abin1 bir askerd~r. ; 
onu bugt"in memlekette ta11ıyan h~r .f°., 
1 • ., ., • • .. • 1 esrar ıfl""e ıcını.rnleı: ''ardır. 1 anr111ıu.ıll . . b .. .. 
k 

.. . . · 1 • ı i "ses11ıı uıuıı 
aln11~ nıulzıtlı bıt• tt1nrll ııat ı . 

~.I'. •1 .1 .. .... k ,· ... ıersenız 
laJsı atı e ogrenme i:I 

Meçhul Askerin hatıratını 
\

.. d .. b ( \"a'·ı&) süıuu-aJ"ın au. atı aren a 
larında oku) unuz. 
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Kız san' at mekteplerinde 

Kurs birkaç Qüne 
kadar bitiyor 

Elde edilen neticeler hakkında 
müfettişi umumi M. Ruvatli 

izahat verlyer 

Karilerimize mukaddema 
haber vermiş olduğumuz 
veçhile geçen ağustosun 

birinden itibaren Çapada 
Selçuk mes!ek mektebinde 
mesleki tedrisat müfettişi 
umumisi Mme Rüvaltölenin 
nazarati altında dikit, mo
da ve mesleki resim kurs
ları veritınektedir. 

15 eylülde nihayet bula
cak olan bu kurslar meslek 
mektepleri dikiş ve biçici 
muallimleri ile liselerin ve 
orta mekteplerin elişi mu
allimlerine mahsustur. 

Madam Ruvatölenin bize 
vermiş olduğu izahata gö
re bu teşkilattan maksat 
dikiş, biçki ve moda mu
allimlerini bir taraftan Av-• 
rupa terzi ve modistreleri-
Din kullandıkları yeni usul
lere alıştırmak, diğer taraf
tan Fransız meslek mek
teplerindeki usulü tedrisi 
talim etmektir. 

Şu suretle dikiş muallim
lerine mahsus olan kurs
larda, hali hazırda kağıt 
ü z~rine kesmek usulü ma
kımına kaim olan "trase. 
ve "mulaj. usulleri göste• 
rilmektedir. 

Dercettiğimiz fotoğrafta 
muallim talebenin bu tarz
da çalışmasını göatermek
teJir. 

Yeni usule büyük bir 
alaka gösteren genç mu
allimler icrası hakikaten 
müşkül olan mulaj işlerini 
sühuletle yapmağa muvaf
fak olmuşlardır. 

Bu muallimler ilerde 
talebelerine, bir müşteri 
üzerinde " mulaj • tarzı ile 
bir akşam elbisesi, bir 
spc:.r libası v. s. provası 

almasını öğretebilecekler
dir. 

Bu usulde müşteri inti
hap etmiş olduğu modelin 
hasıl edeceği tesiri anlaya
bileceği gibi dikişçi de 
müşterinin bizzat bedeni 
iizerinde a'ınmış en güzel 
bir patron elde etmektedir. 

Kurslarda usulü tedrise 
de mühim bir mevki tah
sis edilmektedir. 

Muallimler mekteplerde 
ne suretle tedrisat yapıla
cağını öğreniyorlar: Takip 
edilecek program, lazım 
gelen malzeme ve saire, 
derslerin planı, sureti tat
biki, rob, manto, kostum 
tarıyör imali izah olunuyor. 

Moda kursunun tarzı tan
zimi şayanı memnuniyettir. 
M~allimler modistre mes-

zakerc cereyan etmekte olduğu 
sıralarda muhtelit mübadele 
korui:;yonundaki bitaraf reis
lerin teklifi üzerine müzake
renin devamı müddetince 
Yunnn emlakine vazıyet 

munmcle:;ini talik etmeyi 
taahhüt etmiştik; müzakereye 
hüsnü tesir edebileceği üml
diJe icra edilmiş olan bu 
taahhllt, müzakerenin lnkıta

ınJ:ın sonra kendiliğinden 

hükümsüz kalmı~tır. 

Bu cihet geçende Yunan
lıl.r:a Yerdij!;imiz nota lJe 
birlikte Ye kağıt iizerinde 
tc bit edilerek bildlrilrnlştir. 
Bu suretle. hiikumetirniz Yu
ı:un cınldkiııe \'azıyct etmek 
meselesinde serbestislnl mu
hafa~.ıı etmektedir. 

!eğinde yapılması icap e
den başlıca işleri müdrik 
bir surette ve hatasız ola
rak yapıyorlar. Mesela baş
tan geçme, paş • sportöri. 
işleri, muslin, föt-r ve nasr 
işleri, kordela işleri, men
kuşat v. s. 

Şapkalar, şekil tebdilleri 
ve hatta bazı sun 'i çiçekler 
yapmışlardır. 

Görd.üğümüz 
yeni tarzda ve 
hatasızdır. 

şapkalar 

imalleri 

Çapa Selçuk mektebinde 
eylülünn 11 inci çarşamba 

günü bir sergi küşat edilerek 
yapılan işlerin nümuneleri 
teşhir olunacaktır. Mesleki 
tedrisat ile alakadır olan 
zevat bu sergiye davet 
edilmektedir. 

F ransada mesleki mek -
tepler idaresinde rüsuh 
peyda etmiı olan Madam 
Ruvatöle bir san'at sahibi 
olmanın genç kızları için 
gayet mühim bir şey oldu
ğunu beyan etmektedir. 

Hayatı hazıranın icaba
tından olarak kadınlar te
mini maişet için çalışırken 
en hoşlarına gidecek mes
leğin, gerek hususi bir 
atölyede gerek evde yapı
labilen dikişçilik, modist
relik olacağı tabiidir. 

Maarif vekaleti tarafın
dan açılan san' at mektep
lerimizin genç kızlarımızı 

ne gibi mesleklere ihzar 
edeceklerini başka vakit 
karilerimize tafsilen arze
deceğiz. 

Çapadaki Selçuk kız 
san'at mektebi ile Üsküdar 
san' at mektebi yakında ta
lebe kaydına başlıyacak
lardır. 

ilk mekteplerden mezun 
olan genç kızlar bu mek
teplere kabul edilecektir. 

B~nlar ilerde hem terzi, 
modıstre, işlemeci olabile
cekler, hem de iyi ev kadı
nı halinde yetişeceklerdir. 

Spor 
--

Botef takımı 
İzmir ikincisini mağlüp 

etti 
İzmirde bulunmakta olan 

Bulgartatanın Ftllbe ıam
piyonu Botef takımı ilk 
nıaçuu pazar günü İzmir 
iklnclıi Altın ay takımıle 
yapmıı ve 11fıra kartı iki 
aayıla ıalip gelmiıtir. Bo
tef takımı bu ilk maçında 
çok ahenkli ve güzel bir 
oyun °Jnalnlftır . Cuma 
günü mbafır takım ikinci 
maçını lzmtr tampiyonu 
Altay takuntle yapacalctır. 

Deniz yanşları öbür 
cumaya kaldı 

İstanbul nııntakaaı Deniz
cilik heyetinden: 

Baıvekil Pata Hazretle
rinin Riyaıett Fahriyelerin
de olarak 13/9/929 cuma 
günQ lcraıi mukarrer Ltan
bul Kürek blrinclllğini ta
yin edecek Reımi Deniz 
mnsabakaıının görülen lü
zuma mebni 20/9/929 cu
ma gününe tehir edtldifi 
tebllf ohmur, 
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1 Şehir -Haberlerl 1 1 Son Haberle 1 

Söz atanlar 
Takibata maruz 

kalacaklar 
Adliye \'ekaletince müddei 

umumilikl ere ıııülıim bir tamim 
gönderilm iştir. Adiiye vfkili 
Mahmut fsat B., bu tamimde 
hdınlara karşı söz atanlar 
hakkında müddei unıunıilik

lerin dikkatini celebetnıektedır. 

Zabıtaya karşı koyanlar hak
kındaki tebli~inıi teyiden inki
l!p müvellitlerinc zuarlı nusur
lar arasında ıaı atanları Cum
huriyet ıııüddeiumumilerine 

tekrar hatırlatmak lüzumunu 
törmekteyinı. Uf atanlar mür
tecilerin inki!ap etrafındaki 

miıküs propaga!ldasına, dilekle
rine bilerek veya bilmiyerek 
meydan ve kuvı el \'eren vası

talardır. Uf atanlar ir.sanlı i( ın 

yüksek hürriyetine es~iliğin 

icadı olan düşkiın alılakliırına 

bir oyuncak tanıya cak • kadar 
şaşkınlardır. Bunlar yeniliklere 
candan bağlı vatandaşları eski
liğin devamı tci·eddütlerine 

' 
endişelerine salmaktadır. Tiırk 

vatanında namus, ş ~ re!, lıaysi

yet teşkil atı e sas:yemiı :n ve 
bütün Türk cen f:antıttu nun 

421 inci maddesi l.fıf a tan l a rı 

3 aya kadar hapis cezası ile 
cezaland . r.ıllkta, 4~4 üncü mad
desi tazminat Lükmünü ilılil'a 

etmektedir. Yeni ceza ınıılıa

keınelcri usulü kanununun 104 
üncü maddesinin ücüııcii fıkrası 

lıükıniı bu 'gibisinin üçüncü 
fıkrası hükmü bu gibi su ~İ :ı
ların muhakemelerinin görül
mesi için Cumhuriyet Adliye
sine gen iş sal.ilıiye vermelc
dir. Bilhassa bu cihetin ehem
miyetle göz C.n(jnde tutulması 

lazımdır. _vat:ınınır 'ştopr !l'. üs
tünde namuslu evJJdwın j rades iııi 

ı;elbederek zaman Qman cina
yetler işleıııesiııc sebep olan 

bu gibi Cumhuriyet kanuıılarınnı 
sersemletici darbelerile takiplerini 
talep ederim, Bu telgrafın, a!ı:ı

dığının '."ve suretlerinin ·zabıta . . 
amirleriyle kaza müddeiumuıni-
lerinc tebliğ olunduğunun telg
rafla bildirilmesi mercudıır. 

Adliye vekili 
Mahmut Esat 

Lokantalar 

Ycralhnda 
Gizli bir ~akı fab .. 

rikası 

BfJyuk bir kazan ve 
' kiilliyeili kaç.ık rakı 

yalcal(l.ndı 

Fırınlarda 
Hamurlar nasıl su
larla yapıhyormuş 
Bundan sonra han
gi sular kullanılaccık 

Müskirat idaresi muha- Şehremaneti aon günlerde 
faza me.-ıurlan • evvelki fırınlarda teftleat yaptırmış, bir 
gece gizli bir rakı fahri- çok fırınlarda ekmek hımurla: 
kaaı meydana çıkarmıı- rının pi.• ve sıhhaıe mıızur su-
lardır. larla yapıldığı anlaşılmıılır. Bu 

Bu vak'a hakklnda dün fena neüce karşısında Emanet 
tahkikat yaptık ve ıunlan c!ddı tedbirler almıya karar \'er-
öğrendik: ı · 1 b · m ı ve esas ı lr talımatrtame 

Hristo isminde bir. Rum , hazırlamııtır. 

hrıncı Ar~ meydanında Yeni talımatnamenln baılıca 
bir evin en alt katındaki noktaları §unlardır: 
karanlık bodrumu ~a:ı:dı- Terlcoı veya elmalı suyu ge· 
rılmıı, aekiz metre kadar çen yerlerdeki fırınlar yalnız 
derinlikte • ıeniı bir yer kumpanya suyu kullanacak, sar-
açtınnıf, burada , gizli bir fi~at makbuzlarını, lıer tefliıte 
rakı · fabrikası vücuda ıre· memurlara göstermek üzre sak-
tirmiıtir. l • lıyıcıiklardır. 

· Mesele nıüskira~ idareti Civarından kumpanya suyu 
tarafından haber alınını§, geçmiyen fırınlar, hamurlarını 
evvelki gün gündüz taharri· Emanetin muvafık göreceği su-
yat yapılmıı, fakat yer. !arla yapacaklardır. 
altındaki aizli fabrikayı K 1 d f d uyu ar an isli a e eden fı-

keıfetmek mümkün olama· rınlara gelince: Bunlar kuyuların 
mııtır. Nlhjl.yet gece yapı- ağızlarını betonla kapatarak ıu-
lan ani hir ha ıkın netice- , lumba t~rtibaı, y~pacaklardır. 
ıinde ..iıll fabrika meydana T hlıl d 1 ,.. a netlc.eain e ıu an fena 
çıkarılmııtır. çıkan luyular kapanarak mü-

F abrikada 400 kiloluk hürlenecektir. 
büyük bir kazan, dereceler S 1 ki h u mus u arı amur tekne-
konyak. yapmak için bazı 1 · · d b J k ermın yanın a u unaca tır. 

aletler, büyük kutular ıek- - .-- -~ - -
!inde dört köte kaçak rakı 
fıçılan lOOo kilo . kadar 
cibre, 300 kilo da rakı 
bulunmuıtur. 

Kaçakçı Hriıtı» Adli-
yeye verilmiılir. 

Müzede bir tayin 
Aıan atika müzeleri 

müdür muavini Tahsin B.in 
T opkapı müzesi müdürlü-

Iı1gi lizlirası 
u 

İngiliz llraıı dün ıabah 
1003 kuruıta açılmıı, ak
pm 1006,5 kuruşta kapan
mıştır. Daha bir kaç gün 

evvel 995 kuruşa düıen İn
giliz lirasının tereffuuna Üd 
gün zarfında İzmirden kam
b!yo gelmemesi sebep ol
mu~tur. 

Ders senesi bşlıyor . , 
~·· 

Maarif vekilinin ilk muallim~ 
/ere hitabı 

~~~~~·~~~~-

" l"icdanlarınız ı-e fikirleriniz ; -eni Tı'irl• 
chinrasuıuı biiı·iik yaratırısr Gazinin ide

allerine 11ıakes olacal.·tır." 

Anhra, l O ( Telefon ) -
Den aeneainin baılaması müna
aebetıle Maarif vekili Cemal 
I fü•nil B. Eminhldere gönder
diği bir telgrafla illı, orta melı:
teplerle muallim mekleplerlnin 
birinci ders gününde Gazi Hz. 
nint ırihi, büyük nutuklarının 
sonunu teıldl eden gençliğe 
ait hitabesinin olcunmasını ve 
bu hitabenin talebeye lmkin 
\'arsa müçtemian, yoksa sınıf
larda anlıyabllecelderl bir lisan
la tefl'ihlni btldirmiıtir. 

Vekil B. ayrıca ilk mektep 
muallımlerine " vekiliniz ~mıl 
Hüsnü,, imzası ile bir tamim 
göndermiştir. 

Bu tamim berveçhizirdir: 
Arkadaılar, bu aene kar

ımızda bulacağınız talebe be
finci sınıfta da olsa dimağının 
i1k ziyasını Cümhuriycti murun· 
dın almış~ır. 

Bunlar sizin ve biılm ba
tımıza geldikleri gün Türkiye
nin manzarası tarrıamen deği;
mit. biltün mazi bir silik hatıra 
ve bir tarilı olmuıtur. Bu ne
sil kendi arasında kendisinden 
olmıyanı görmiyecelttir. Bunlar 
ıçln en büyük tarih büyük Ga
zinin müstakil Türk ıleminl 

dimağında yaıatarak Anadoluya 
geçmiye karar verdiği, gün 
Anadoluya ayak bastığı gün, 
Başkumandınlıli muharebesi gü
nü , ciimhuriyetin il!n \'e 
harf inkılabının kabul edilchil 
günler olncaktır. Türklerin ls
ıambula girdiği büyük gün de 
ancak bu larihlerde bir mana 
alabilcceklir. 

Bu ne•lin akpmlan melı:te

ve nasıl gaip ettiğini onlara 
anlıyacaldarı lisanlarla anlabrlcen 
dıima bu aziz cümburiyet nes
lınin yaratacağı dünyayt düıü
necel<sinlz. 

Derslerinizi veı1rlcen gözle
rinizi kendi muhitinize de4il 
belki lıila sagır bır hıı halinde 
benliğinizde kalan ve sizin 
daima mücadele ettiğinizi bildi
ğim mazi harabelerine de deı}il 

Türk dünya•ının medeniyet 
alemine doAan yeni ye feyizli 
ikbaline dikeceksiniz. Vicdan
larınız ve fikirleriniz yrni 
Türk dünyasının büyük yara
tıaııı Gazimizin ideallerine ma
kes olacaktır. 

lılıam alacağınız en büyük 
kudret, başımızda bizi ıereflen

diren yeni tarihimizi yaratan 
büyük şahsiyettir. 

Gcnçli~c tevdi elliği az.iz 
emanetin büıün yüksekligini ve 
bütün rll<'s uliyelini sizl~r taıı
yor!lunuz. 

Sizler ellif"r çocuk olnıtu
yor•unuz, önünüzde hccdc}·m, 
cümhuriyetln Türk fcyzile ,.e 
mütemadiyen sualler soran bu 
tertemiz cümlıurlyet çoculdan 
yarın cihanda asil ırkının ıddi· 

alarını isbat edecek bütün bir 
Türk dünyasıdır. 

Hangi muhteri ıizlerden fazla 
ıfııhar ve ıitayife hak kazanır, 

lıang ıstırap ve mahrumiyet, 
yaratmıya çalıftıAtmız bnyıılı: 

ılemin heyecanı lcar1111nda din
mez ve tescili bulmaz ) 

binden dönerken evine gittiği 
ğüne tayini üzerine mün-

1 
aile bugünkü Türlı: aleminin ne 

hal kalan muavinliğe Av- 1 Adliyede lel!ketlı ve ne mahrumiyetler 
rupada tahsilini bitirerek i,' '-----------.11 içerisinde kurulmuı olduğunu 

lıte o alem mektebinizln içinde 
ve l!ıln evinizdedir. 

Vazifelerinize • batlarken bun
ları ıizlere haıırlatmayı ve 
sizlerde doğan büyük Türk 
medeniyet alemini ıelamlamayı 
büyük bir ıeref bilirim.• 

avdet eden Arif B. tayin Bir tashih kendiıinc acı, tatlı bütün halı· 

-~--- ..... --- ~-

inıiliz set aretin~e 

Cevabımız Şimendifer 
İsmet paşanın Ankara- i 

ya avdetinden sonra n~aatı h~r tarafla nnın· 
gönderilecek tazaman derlemektedir 

Ankara, 9 (A.A) _ Yu- Ankara, 9 (A.A.) - inşa 
nan hükumetine verilecek edilmekte olan Kütahya-13a-

olunmuı ve mumaileyh Sahte senet davasından raları ile anlatmiliadır. Sızler de 
vazifesine batlamıtlır. dolayı yapılan bir muhake- Türk ıızim ve enerjisinin fOO 

d 
sene hakiki istikametinin niçin 

Topkapı müzesinde teaiı me e maznun noter katibi 
olunan' silah müzeıi , ay Hakkı efendi ile diğer iki 
sonunda açılacaktır. Hazır- Ermeni olduğu, Beyoğlu 
lıkların mühim bir kısmı ikinci noteri Abdullah Hil-
bitmiıtır. ıni bey bu davada ihmal 

---
Teftişe başlanıyor Londl'a ve Paris st'fir
Bozuk yemek ve artık !erimiz ~erefiııe ziyafet 

ve terahiden maznun, hatta 
bu yüzden de müddei 
umumilikçe beraet talebi 
mesbuk olduğu halde dün
kü nüshamızda Abdullah 

beyin adı da yanlışlıkla 
sahtekar mamunları ara -

sında zikredilmiştir. Tashih 

cevabın tetkik ve tanzimi lıkeslr hattında Kütahyadan 
Hariciye vekaletince ikmal itibaren 75 inci, Balıkesirdcn 
edile.ceği ve ancak Başve-
kil ismet paşa hatretleri- itibaren 28 inci kilometreye 

bira ·satanlar ceza . \('t•ildi 
görecek Ev•elki gün ,ehrlmi:ı:deki 

Şekamanetl Beyoğlun- Lıgıli:ı: sefaretinde Londra 
daki bar, lokanta, meyha.ne ıefirimız Ferit, Pariı aeft-
ve birahanele~de sıkı bir rinıiz Fethi beyler ıerefine 
teftit yapmıya karar ver- bir ziyafet verllmit ve bu 
mittir· • ziyafette hariciye memuru 

Teftitat birkaç ay içinde 
baılıyacakbr. Hak.la bey de meduven 

Teftitat bilhassa ııhhat hazır bulunmuıtur. -
noktasından yapılacak,hal- Ziyafet güzel olmuı ve 

ka bozuk ve fena yemek, haabühaller yapılmııtır. 

artık bira, muzır rakı ve- Pariı ve Londra ıefir-

saire satan dükkanlar ıid- !erimiz bugünlerde vazife-
detle cezalandınlacaJclardır. leri baıma hareket edecelc-
Şon zamanlarda. bazı !erdir. 

ibrahanelerde müıterilere l!'"'-----------ı 
artık bira verildiği haber 

alınmııtır. Şehremaneti ,bu 
teftlıat neticesinde, bu gibi 
hilelerin men'i için esaslı 
tedbirler alınacaktır. 

Gümülcüne konslos 
muavinimiz 

Meı:unen tehrimlzede bu
lunan Gümülcüne konaloı 
m111vlnl Nusret beye Şiıll 
Sıhhat yurdunda burnun
dan ameliyat yapılmıı , 
muvaffakıyetle neticelen
mittlr. Nuıret B. bir ay 
kadar tedavi altında kala
caktır . Sıhhat temenni 
ederiz.: 

Ynı:n asır evel~i 

VAKiT 
11 E.vlal 1879 

Kutupta icrayı is
tikşaf için Rusya 
tarafından gonde -
rllen fen memur -
/arına mekıtlAt go
t fJ r m ekte olan 
(Norden:tkolf) nam 
Rusya vapurunun 
Behrenk bo(Jazın -
dan geçtikten soıı
ra gark fekaf tai -
fa:tının kurlulmuı 

olduğu telgraf ha -
vadi:tindendir. 

nin Ankarayı bu günlerde kadar, Samsun-Si\"as ve . in 
muhtemel teşriflerini müte- kara - Sil·as hattında Sam-
akı.P müşarünileyhin tasvip- sundan itibaren 240 ıncı, 
fenne iktirandan sonra Ati- Kayseriden itibaren 63 lıncli 

ederiz. 
_... - -

Tıp kongresi na maslahatgüzarlığına gön- k"I 
derilece.lri bildirilmektedir. ·ı ometreye kadar ' Ere~li 

hattında da 25 inci ve Fil-

[ L'. t L1 r•lı 1 inci "'1yıfamızd~ J 
Kongre Büyük Millet Mec
lisinde toplanacaktır. Ecza 

ilk kadın mal 
müdürü 

ve tıbbi aletler sergisi Fır- Bir hanını ;lf alİ!/e 
ka binasındadır. Şehrimiz- ı•ekdletine 11ıüracaat 
deki büyük ecza deposu ediyor 
sahipleri sergide yer almış- Ankara, 10 (Yakıt ) _ 
lardır. Maliye mektebinin bu seneki 

Kongreye iştirak edecek mezunlarından muntazam 
hekimlerle ailelerinden tren borçlar tetkik m~muru Ser-
ücreti yarım olarak alına • vet H. erkek arkadaşları 
caktır. gıbi malmüdiirü tayini için 

O (A Maliye Vekaletine müracaat 
Ankara, 1 .A)- Tıp etmek üzeredir. Bu suretle 

kongresi 17 eylul 1929 salı ilk kadın malmüdürü olmak 
günü Sıhhiye Vekili Refik şerefini alabilecektir. 

-beyin riyasetinde ve B. M. " 
M. salonunda küşat edile • 
cektir. Üç gün deyam ede

1 /·a~y~ a ela 
cek olan bu kongrede baş- İktısat kouıisyonu tet-
lıca Kanser, Frengi ve kikrıta haşlı)"Or 
Kızıl hastalıkları görüşüle - Ankara J O ( Telefon ) -
cektir. Ayrıca serbest mev- Bugün buraya gelen Ali 
zular için de bi; zaman iktısat m<'clisi umumi klubl 
tahsis edilmiştir. Bundan Nurullah Esat B. ıu beyanatta 
başka C. H. F. salonunda bulundu: 
bör sergi açılacak ve amil- - Ali ilcıtsat meclısln tel-
leri tarafından yerli ve kikat komisyonu Karadelllz tet-
yabancı müstahzarat ve kikatını bıt•rc:li. Aytn 15 inde 

Trakya seyyalıaline çı};acalc. hunu 
tıbbi levazım teşhir edile - müteakip orta ve Cenubi Ana-
cektir. doluyu ı:eı.ecektir. 

yosuın itibaren 3 üncli kilo· 
metreye kadar ray dJ~enmi~ 
tir. Bu sene için tesbit cdi 

len program dahilinde ferşi

yata devam olunmaktadır. 

Fevzi Paıa Hz 
Konyada 

Konya, 10 (Yakıt) -
Büyük Erkanı harp reisimiz 
Müşür Fevzi Paşa Hz. bu
raya teşrif buyurmuşlardır. 

Alacarislarıdan geti-
rilen koyunlar 

Ankara, 9 (A.A.) - Ma
caristandan mubayaa edil
mekte olan Merinos koyun 
ve koçlarındllJ! şimdiye ka
dar iki yüzden fazla gel
miştir. Bu miktar bine iblağ 
edilecektir. 

fla)'''an sergilerinin 
kı'işadı 

Ankara, 9 (A.A)- Şeh
rimizde 27 Eylülde açıla
cak ve 4 gün devam edecek 
olan hayvanat sergisi için 
yanndan itibaren kayit mu· 
amelesine batlanacaktır. 
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Güzel bir ikaz 

A dliye ,·ekili ~lııl.11nı~t 
E nt hey. dunkü 
gazetelerde bir ta· 

mim ne~reni. Şehrin :>okak· 

larını agızlarile kirleten :;oy· 
suıların aman,ız. bir pençe 

içine alınmalarını btiycn bu 
tamimi heyecanlı bir hiirınct· 

le okudum. Tamim kadınlara, 

genç erkel.lcrc lArıı.tım ha· 
ya ızların · ceı.alandırılmaları 

hakkındaki kttmın maddeleri· 
nl ileri sürerek müddei umu· 
mllcrl ika1. ediyor. 

t~tan bul da yaşayanlar, O· 

kaklarda hele gezme )'erle· 
rinde ne çirkin =-ahndere 
ş hlt olmu~lar, ne i~reııç ta· 

sallötlımn bir çarşaf pelcri-

ninde, bir ma~lah, bir mınto 

eteğfnde uludu~unu ~örmli;· 
!erdir. 

En kalıbııhk yerlerde hile 
hdınm fen& muRmch:JcrJe Jıır

palandığı \'ıkidir. ( :tizcllik 

başka }'erlerde bir mikrop 
ve bir hisardır. Una malik 

Cenevredcki 27 

Avrupa devletinin 

başmurahhasları 

tarafından eıa• 

itibarile tasvip 

edildi 
M. BrlJ•D 

C 
"' e 9 (A.A) - 2 ı Avrupa devletinin b:. 

enıı::vr , 1_1 :tr • f . .h . d 
hh \arı erefine çeknıiş o uu5 u zıya etın nı ayetııı e 

rMa !5
• n ş ' ir Avrupa hükumeti müttehidesi teşkili 

· orıya ' u d · ·h tt b 1 t 
h kk 

d ki proı'esine aır teşrı a a u unmuş ur. 
a an a ~ b' .. - b 1 Bu neticesinde umumı ır goruiıne aş amış ve 

buna M~n Ştrezman, M. Henderson, ~· .Marinko~iç, M. 
Streruviç, M. Hyman!I ve M. Motta ıştırak etmışler ve 
eaaslı hiçbir itiraıda bulunmamışlardır. Bazı hatipler, 

. bir takım ihtira7.İ kayitler ileri ıürmüşlcr neticede, Avrupa 
devletleri arasında bir tesaniit rllbıtası tesis etmenin 
liizumunu teıliın ve Jcahul hususunda ittifak ile mutabık 
kalının ı~br. Bütün murahhıslır, yakrnda M. Briyan ın kendilerine 
tevdi edeceii muhtıra esatına istinaden meselenin tet
kikini hükumeti metbualarından talep edeceklerdir. M. 
Briyaıı, alakadar devletlerin fikir: ve mütalaalarını top· 
Jadıktan sonra rüfekasının talebi üzerine cemiyeti akva· 
mın önümüzdeki içtimaında bu hususa dair bir rapor 

verecektir. 
Cenevre, 9 (AA) - M. Briyanın daveti üzerine bir 

Qlanları hem ilılhla~tırır, hem ı ı b arada toplanan Avrupa devlet eri mümessi leri, ir Avrupa 
kalın bir mıidııfu :;uru arktt· 

nda rahat ' 'e emnf rcte 

kavu~rnrnr. Bizde brüzd ka• 

dm, niçin gtizefliğ·iııi hlr 

ibda gibi uı~ı:;ın? ~'için fena 

~apı~kım ' bııkı~Jar altında a-

7.ap çeksin? I lcle nıul bir 

sebepte dil \'C el ıtaırnıılsrı· 
n R u r;rıu n '? 

LAf atmnlc Rlçaklı~ınt bir 
irtica cezahürü aran vekilin 
hakkı v.ar. Bu Direklcrıırası 

!lstnnbullumın az~m bi:' tlletJ, 
Fehim pa~ altııruıtının aç-

agı bir ahlı\k çı!.'nnıdır. Cum

huriyet kanunlarının Ye on-

1uı tem il edenlerin bu kirli 

kıırhalar öniındc ti!, iıımcle· 
rini en tabii hir hak diye 

kahul etnıcliyiı. 
CinnYctlerde kadm parmağı 

• 1 k-re füi .. iinme-uar ıv-e ço { ... ~ 

den dökulen lrnnd:ın, çıkan 
· ı tutarız cnndım tadını mes u · 

· · Kemik Bu yanlı~ bir ı,cır. 

{ınıındı= hop;ııılıı:;-an köpeklere 
, 

1 1 'lf' ··h"nl etmek 
'\1<1 rnrak •enııt;,ı h " 

]cahilinden lwyin::iY.CC hir hll· 

1 • rıoııu 
rckcnir. Ciııtı) et ı:rın ,. ~ 
''- l .. .. t n dell'il crJ~ek 
11\.ll~ ın yuzuı:< c o 

~htı\t,:;ızlıklıın yiiz.ündcn olu-

·yor. Karı ı. karde~i, !>C, •• rnst 
ile gc~·cn bir erkek, etrafın
da dik bnl,ı':'lar, kirJi :-ıntıııa· 
l l" ·abi· .:ıar gürıince hal.lı ıır ıt:-

. yete tutu1nr. 
Olı his lll'r in nnın içlıı· 

(leki cephanclill"in etrafındaki 
şııur emniyet tctil,lcrini açar 

l:if :ı tma tcca' iizii ornyıt bir 

'kı\'ılcım gibı girer. Kan dö· 
:k lıliir, çileden ı.;tkılır. 

l\nnunun hn yeni amle:.l

ni sefillerden başka bütün 

millet al~ı;;lı) acaktır. ~· nlnız 
· ii~h kc·kindir, kullanımlar 
yanlış nıru.lardım sakrnma· 
lıdırlar. 

Jr, 
----- .. - _.--.---

Sünnet düğünü 
Erlüliın on üçiinc:ü ..cuına 

imii ve gcceJ Be}•.koz par· 

kmda Deykoz Fukara yardıın 
cemi)eti lara(ından sünnet 

düğiinii lcra ettirJlecektlr. Ço· 
cuklanıu kaydettlrecıklerln 

"'Beyk6z ~skele~ı kariısında 
tütiincU Nihat D. • mUracsat 
etmeler! bUdlr!lmektedJr. 

hükumeti müttehidesi teşkili hakkmdaki proieyi hemen 
hükiiıneti metbualarına irsal ve tevdi etmiye karar ver -
rnişlerdir. Kelloğ misakından sonra M. Briyanın fikrine 
liyih olan bu teşebbüs Fransanin nüfuz.unu arttırmakta 
ve Cemiyeti akvamm faaliyetini ihya t:ylemektedir. 

Avrupa devletleri mümessillerinin Cenevrcde içtima· 

ını teminden M. Briyanm mak»adı, Cemiyeti akvam zih
niyeti çerçevesi dahilinde Avrupa federasyonunu tesis 
etmektir. Mumaileyh, iştirak etmiyenler ve diğer kıt'alar 
aleyhinde tecavüzi hiç öir mahiyeti olmıyncağını tasrih 
etmiştir. Avrupa devletlerinin yekdijerine iktısat noklai 
nazarından merbut ve tabi olduklarmı ispat eden harpten 
sonra istihsal ve mubade\eyi tensik etmek mutlak bir 

zaruret ihalini almıştır. 
M. Briyanm projesine karşı esasla hiçbir itiraz serd-

edilmenıiştir. 
M. Şttesman t>u projeye karşı müsait davranmış, 

fakat projenin tesadüf edeceği siyasi mü,külleri ehemmi

yetle kaydetmiş-tir. 
M. Henderson Jlngilterenin dominyonlar dolayısile 

musadif olacağı ıroüıkülattan bahsetmiş fakat projenin 

içtimai 11etayici nıes'udesini kabul :ve teslim etmiştir. M. 
Marinkoviç bu projeyi şevk ile kabul etmiş :ve vücude 
getirilmesi tasavvur edilen teşkilatın Cemiyeti ,akvamtn 

faaliyetine müzahir olacağını söylemiştir. 
M. Motta projeyi kabul etmesi hu&tısunu federal hii· 

kumeti ile ınü;.avcrede bulumnağa talik etmiş v.e meselenin 
tetkiki hususunda kabul edilmiı olan usulü o da kabuJ 

eylemiştir. 
M. Briyaıı resmi istişare v~ ,müşaverelere ait cevap-

lan bilahare alacak ve bir ıSene sonra bu netayici 
cemiyeti akvama arzeciecektir. Oıaman, avrupa hükumeti 
ınüttehides.i tahakkuk sahasma isal edilmiş olacaktır. 
Ak~am cemiyeti meclisine yeni azalar 
Cenevre 9 (A.A.) - Akvam cemiyeti büyük meclisi 

Lehistanı 50, Yugoslavya}'J 42, 'Peruyu 16 -rey ile 
A\vam cemiyeti meclisi azalığına intihap etmiştir. :Reye 

55 aza iştirak eylfemiştir. 
~ ....--.-..... -----

f'unanfıtanda şekavet •• 
T rhaladaki eşkiyayı tenkil için asker.i uv.v.et-

1 lcrin harekete gecmest icap ediyor 
~tina, 9 (AJ\) - Ge~en pazar günü gezmeye çıkan 

k i fırhala ciwmnda etkıya baskınıM ~lramı~tır. 
1 ~.le~ ten~zühçülcrin e~ya1ını ve parasını aldıktan 
,şaki bt..ıı>1ardan tınl rehine olarak ,alakoymuş ve s 
sonra drahmJ necat 'fidyesi iatemiştir. Bu taarruz pek 
n~l~~n bir eessür ve heyecan uyandırmıştır. J'ırhala 
buyu~ . d ki askeri kuwetler alelacele harekete 
havaliıın e 
getirilmiştir. 

Türk .. italY~ ~lotltık mu
kaveJesı ımzalandı 

't (A.A) _ l\I. l\lusolini ile Rooıa sefirimiz Suat 
Romıı, · ~, ... k. ftoJyan konsolosluk mukav-eıena .. 

SkA 51nıyında " ur 
eJ '\qr,· d" l l Jmza etmi~ler ır. .. • • 

mesT;hudilerın KuBüsc Kund rdılcle.ı·ı ilahlar 
9 

(A.A.) - '.Kahlreden cildrllftl ine göre lyo· 
Londra,f dan Hadadan Kudlise g"nder11me1«e olan ol· 

.olstler tara ın .J • • ühim .oıikı:ar.aa eSliha ıve muhımmat yo1da FiJlstin 
"'1uk9ıl oı fından u~adere edllmi~tir. 
memurları 1ara 11. k1 k }~ıran ada .. lC k aalgası '~ h 'Ura 1 

0 
(A A) - Fıran,.,anm her tarafında tddetU blr 

Padrials, 1
• \."O~tden hükiim sürmeğe ba~lamı~ctr. ~n kurıık 

sıcak ga:tı ' k d b 
1 

....ı .. 
0 

biri blan I 9"28 senesini ta ip e en u seneki 
sene eruv d b · .. "I · kuraklık aevreslnin oıtsU elll sene en en goru memı~tlr. 

son yağmurtarm uzüm ve 
inctre verdili Hrar tlltnttn· 

den fazladır 
~~~-----~~~~ 

T
epebaşmd. bir binantll 
duvarın• bir tarihte 
acel acayip bir ım\A 

ile kqıt yapıttırmak yasak Gazeteci Hilmi B. oradan oraya 
olduğu hakkında bir yım 
yaz.ılm~tı. Bu yaıı, Lenim 

ve blrç-0k do.tlarımın g0ı.um • 

u çat'.ptı: yazdık çızdık. N hı· 
yet bu yazı g0ya tashıh rd ldı, 
fakıt adamalullı bir ırkıl al· 

maşı, her ne<knte, bir türW 

Bir bağcı toossüründen 
kendini kuyuya attı!. 

kolları bağlı olarak sev.kedilmiş 
Günlerce bir bodruma kapatılmıştır 

lunirde çıkan Ttcaret iaı.e
ıesi reİikimlz son yağmurların 
lzmlrio üzüm ve incir mıntaka· 
aında yaptığı tahribat n ziyan 
hakkında tU ma\Qmatı vermek· 

tedtr: 
Dünkü yağmurların tl-ıiim\erf' 

zararı her türlü tahminlerin 

fevkinde oldutu anl&fl\mlfllf. 
Üzüm mıntaka.ının her tarafına 
yağan yetmur .ergilerl mahvet· 
tikten mada asmalardaki üıüm· 

leri de berbet ve pcrltan et· 

mltUr. Raıaktların hepli mth
volmuttur. Bu dehtetli alet kar
ımnda balcıltrımıı çok fecl, ç.ok 
acınaçak bir vaıiyete düıınüı· 
lerdir. J loroz lcöyünde tahtara· 
vancı Mehmet ~· namında 
dır ba~cı sergis\nl seller .. tıp 
götürdüAünU görünce leeM6rün· 

den çıldırır gtbl olmuı. biÇtre 

adaın kendinl kuyuya atmak 
suretlle intihar etmifUr. 

Üı.üm piy ... ı.nda m lak 
ve Jlliiphem bir nıJyel ha ıl 
olmuıtur, Bugün sallcılar, alıcılar, 
ııJmsarlar borsada ş.,kın bir 
halde bulul)uyorlardı. 

Dünkü ya~murlar butün lncir 

mYltakasına da ya~mıı s('r~ide 
\'e aQaçlarda bulunan incirleri 

kA,-nilen bo1muıtur. 
ÔQrendiğlmize göre Naıil\iye 

ya~ınur yağmamtştır. Sema bu

lut\ar1" ôrtü\üdür. 

Tütünlere de zarar 
verdi 

Bet altı ün evvel bu sütun· 
larda ywnıttı'k: 

T rakyadakı Türklttl her ve

ılkden istı.fade ederek da an\l• 
muı güç bir tazytka labi tutan 
Yunan hüknmed, fakeçede çıtt· 
nuıkla olan Totkçe Veni Adım 
r lmltl ıı,t ıve htbl . Hıl
ml Beyı tevkif etmlftl. 

Soara o havaltde 1 tanl>ul 

gautelerlnin aatılmum da nıt.n · 

etmlfti. 'Dün bu badirf'den ku
men llurtulabıldiktm ıonra L\r 
yaprak lhaltnde matbaamıza •e

len Yeni Adım rf!hklmiı, '{Ni
hayet mahkemeye verildik) ıer

lavhaslle Hllmı Beyin sureJl 
tevkifi etrafında ıu malumatı 

vcrmektedtr; 

« 31 ~ustps curnarteı1 gOnü 

mUdürOmüı. ralı tsrıdı. Evin· 
den çıkmamlf1ı. Akpm üıeri 

·ut dört buçukta EmniyeU u· 
mumiyeye men µp ıMl ikt l>M 
ç.tVUJ ile bir jandar.mJ kendi nl 

emnlyf'll umumiye müdürünup 

ç•ğırdığıru \'~ derhal gltıne,I 
187.ım gl"ldiğinl yleml~lcr r~ 
odayı aranııya ba~lamı§larpır. 

ModorOmilt ha.u oln1a ına 
rapcn glylnmlJ, jandarma\ann 
taharriyat eilnasında ayırdıkları 
Ltr çok mektuplar. ve kitaplarla 
beraber bir otomobille mevh· 
fen Emniyeti umumiyeye gltm\t· 

tir. 

Emniyeti umumiye mOdurO 
evrakı t&ik cımıı. fakat bıuabl 
yalnıı. gudecl Olan ref ıktmlıin 
'nkı iç&ade ,gauteden başka 

btr teyle a\&ltaclar hiç btr melc
ıt11P. kiıt re lre bulunmıım..-ır. 

Llkin müdtirümüı mevkuf ul
R\lf, l gece ıle blr sıU ,Em
niyeti umumiycnin p ı bir bod· 
rumımd. g%'4fmlftlr. 

Nı yet Pf7.artetl gQrıU ga· 

utenln meı:kar oü,h•md.41 
JMblesl h.kkmda üadest alma· 
Hk ve koJIJrı bııjh olarak Gü· 
mülc\ne müddel \1 umi\itlne 

8C\'~olunmuıtur. Gütnüldnede 
blr güıı. bir ,gece tevkif edtl
dlkt~o sonra mtkldeı umumllı,ğe 

götürülmilt, müddei umumilik 
mahkeme gününO tayin ve tes

bıt ederek kendisi salı günü 
ak9am ü1.eri aaat altı raddelc· 
rinde aerbeat bırakılmııtır. 

Sulh için ıs•• 
• neilizler Yunanlılara 
Akdenizdc yordun 

vadefıııişlcr 

mümkün otarnıyan bu yazı ae· 
ne ıu tarıdadır: 

• Klaıt yıpıstırmık memnu-

dar.> Galiba bu muaanll Y ... 

lıtı tathlh etft ek ıçtn ~ 
hikiye~kt çısnıezln kaıM" I~ 
ınnı gelecekl .. 

cemlyıtı lttlll ttlll ! 

C
ınenedt Cemiyed_ ~· 
va~ binasının t~l 
atılmıı. 

S!ı bu müesJCSCnln ,..tca 

te111eltiı oldutu"U bilirdik· Şl~ 
diden .onca telll•llı bk ttılb 

-""'' allab ternin edip edtınıyecqçn-

btkr. 
Her halde bu temel Mmalar 

rnera1lmlet kendl\.rlnl al~ v.,. 

rlpe 16iterııteL- icln ot ı ,erekl 

~ .- ------y-.ı .. ı rnenı1ucaıl. 
Akm eti ıa..-.. 

Türk anoıdrn firk 
;m·..ı ır1yaııetit1Jlen: 

1111eıı.. • sUl 
~g..9-929 perşembe günu "rii 

ı 6 da hi Stdaranııı lıe> 
. nln favkaUde içtıına• 

umu~ıyeiı il ttii.7ınden bıi-: 
davetı t11karı r e 'P • 

b ı içtını 
hi~edaraııın • 

f zmtr 'ricaret oda nn ge· 
len m:ıh\mııta nazımın, lzmir 
lku ıtdi mmtıkasınm her ta
rafında tiinin plyıı,:ı t ;1Çll · 

mı~tır. Şimdiye kndar ~atılan 

)niktar ~akril>cn 4,.:i mil~ oıı 

~~~---~~~~~- umum - . 1 lıi şc ı;cııet· 

Yunan donanmasının yoptıfı mant-v. 
rado Averof muvaffakiyet Qlistere~edi 

dan on guıı ev\e . 
ıc siııc ıc lılJ..J. 

Jeriııi §irket Htl ~tıı 
ve aıacal<lıtrt rııaibuıla ,şır 

kilodur. Veniz~loJ fikrl111'6lldh:lll 
Son ya!!,nn yağmurlnr •H· Atina, tO (A.nek) - V.e-

zündcn tlitülcrdc ) uıde 5.1 o nize1oı teSJihatı bahriye 
nbpetindc 7.arar <\"\tkua gel- ıhakkında müteleaıwu Ali
mi~r. l:l~l\;e.larin .' lf ıurlu ınadaki arkadatlanoa 1>11· 
ve so ut- ıde' m <"lme i .:er- clitmit v~hri müdafaa~ 
gilerdc bulunamtn iyi dıı.;lcri en elvk'itli old~u aııJ.· 
4 lınciı nevi y,ap{lhllir. :Bun- ılan b.Of ~alo iQ~• 
dan mada uç "\'C u~ltı kı- taraftar olduğunu ilave 

sınıl rı yc,il ık.alır. ~tir. 

Giresonda bir ui Jnglll:ı 1111dl nedM do--
istimal daha.. layı imh '! 

· Vrşil Git~ 4t.ülciıııiz son Atina 10 (Andc)-
postn ıle elen nushas.ıııda şu l,er~i.r.ı ;'Yıunanj~t"°a .rou-
habeı i veriyor: ..zabereti bahriyeli ~ui tefsir 

Piraziz tuz memuru ı 00 edildiği cihetle bu müza
Bulancak tütün nmuurıı '5000 

lirayı %immetlerinc geçirmek sure- ere..Un ayrı bir taahhüt 
tile ihtilas yaptı~tan sonra sıra t.qkil .etmeyjp 4miyetl 
şelıri1ufz <f.uz in lisar memuruna akvamın misakı neticeıi 
gelmiştir. olduğu ve bu misak muci-

Şehrimiz uv. memurunun da hince üçüncü bir de"°let 
füıt ~ç rı •oıiilm~Kt~dir. tarafından h{lksız bir ta-

Ondaıı başka tıız anbarlarlarmda 
çoval ·adar da tuz ııoks H arruz va1<i olduğu takdirde 

vardır. 1ngilterenin muaveneti bah-
Hakkıııda t.lcfterdarhkça t ıı .. 

1 

riye vadinde bulun<lufu 
1\ikat yapılan memur efendi 1caydeStlmel<te<lir 
tckfH edilmiştir. e· . · ınaena1eyh yenibir me· 

Bir y;ıldırım faciası sele mevcut de~rldir. Mev-
Tckirdağ refikiınizdc oku- zubahsolunamayıp ""' dul<: '-'enev-
Vtığan yağmurlard:ın Bar a- -rıede M. Verfü:elosa verilen 

ros Nalıiyesindc 1ıarnıaıı yer- ir ••tten ibarettir. 
ler.mdclci alı:ılideu Tal ır, ımfi, Jngilizler Ventzelosıın 
U sa9, Salih ağa •e Ali kendi- hareketini be~enmider'I 
lerint muhafılz1\ Jfikrll eh. rdaki . ~ • 
har~p yel de~irmeniııe girdık- · At.ına, 9 

- Atina gaze-
en <eSnadt ·sabet en ~ıldırım te1erınin Çenevreden aldıJı· 

.ile fiçü vefat etmi ve di2er .ma.lCunata göre Venizelosun 
ikisi W. bayg.ıo bir lıalde .J<al- 1.W:'k - Yunan münasebatı 
mı la.:dır. haklnnda icra ettiJi müza· 

lzmır.de ""'nk hastalığı kerelerin neticesi udur. 
Dükü P ta ile Cı!cn Junfr nizelosu1,1 tı\kip .ettJii 

gazete~tciniıı yazdığına gqr.e, ,po1itika Cemiyeti 4tkvalll 
Asaıısor l\la\ıafJeslnden Bahri azasının, bilhassa nııilterc· 
babaya kadar olan mmtakda • •.. ·b· h " 
d k 

JL.. 'i. • n~n uasvı ıne .ınJlZ ar oı-
an "Jı.ısfahğı "!Onttr " rnişti. 
lk1 üç gün içifttle ir ~uıtu~. • 

l 
,a_,..,

11 
• ç Vıenazelo• beyanatı uu-

p {tlf~ rll~tır. stalı- ı ğın sari bir şekfl ~11 rine ngUt~re prki Akde· 
korkulmaktadır. nizde buaunkü coıırafi hu-

dwtlan muhafaz.ay.a '*1ıfa· 

uğım, ICÖ da tulh hl 

.ııioD&Allluına ku:ll..nma ı 
bir teref addedecelinl .,;,. 
fall ~,. 

Veniz~lo• ıı İP.liltereuin 
Türk fiıof~\lll ~uop .. 

vahiUne, Midilli ve Sa1oza 
tearrp.zuna karıı ıcabmcLL 

lngiliz filoıu.nun muavenet 
edecefi vadini almıtlır! .. 

Yıınan donanması ma• 
nevra J'N'IJ'Or 

Y\Jnanın verof kruva· 
zörü :am.nd.6 LWMı, Aaaoa, 
Pal'l,.ter, Yeralu mubriJ>lerile 
Lonıi, Nlkl , Napka""1usa , 

Aspll torp1do aTı ve t ~-
etbahlr ile 1Premitelfı..-ı. 
;bulunduğu tıalııle ~ unan 

rden~lnde ~ J(o.rfo ••
aile Ast luo ltj;rfed a._@· 

sında NHİ miky~~ ..man~

ralara baıladı . Manevralar 
Yunan donanmasının ıalah 

• J11ıı eer)ll#Jl>18 

Jcrk(zi ;4ar~s 0 r-. • rH· 
d 14 No p;ı.ır~YC kŞ 

Hwın a . otı.u.ııtr· 
led cJıeınmi)'etle r,ca 

Ruın~i nıüı_1ke.rst kik 
Mecliil jditrl(ı( te~ 

1 r- . tal binill 1ı.ı.uu· 
olu.uo.Jl ta~f.i1ı 

11anr• ,eı"'ıwı 
i,.;rd,.li~· 

keresi. 

dt mıdJuı J'ti 
lııgHiz ı .or ,ı .. ııbed ..k k •.(ll.""t: 

mcr ·comuı ır bJr JI\ 

hiJ.oıetiudc bubıııa; bu ~
bck_çi~i ' rdı. J,..or !J)ıa.b 
ıye knN f cv~Udc Jl.l rdl 

bet ve c01 ni~ et ~o. .. lclrı ~; 
l k ~i .oıı.ı 

Bir gıin av >ededl kJ· 
••ps.Jıner:ıt0"-2! ~ ıllJ<~ne· 

- l~f enl\imlZ Ol 
' ·, ıırınclakl nıııUkAne R 
1 )er.l Q. • h ki rpll bll· 
~ hiplcrıne l>jra7. 
1 dir e fena oJn1RZ • 1 <;Q\ hı· 

- ~e J,Çin bo} c • 
9 

yorıaınıı:ı.. . , il nıaf il,\ • 
ııcp-ı ge r 

ııııı\ıırıodn ıı rl!ıııı 
ve tenıikine memur otan ncnlı ,orQ • ı rn, nn· u goıe 
ngiliı: e-y~ü .... rı,,. rıeiti yorlıtr '~dıırıı) rırlıır. 

Kaplan 'Jn ile •mdaı· JnrıUJZI o mcneınıck i\·ln 
LM.ıQln ?.arel N-e dar.eti - nıınll 
-•t _ _. l spahifiıjın i 
~ ıı""a ıyapl ıyar. ne ~ 1 ·ık"mci d." ıı - on ıır.ı •. 

S<>n gelen Xunan iM•· . 0 , akıt nhıllıııı··--
tel rinin verdi~i )llalÜ!Jl.fla e<Jen.ınt1~ 
göre manevra1ann mevzuu lıır~. · e te 

l .ord hu suı iı.ıcrın 
Yunan muhribi ile torpi- ı t kr _ı~- l1c .. unı<•<hrek <N• . 

.ıoQflUn ~verof "kruvazô· ı ıın - ~l.it.ını .. sıı1.e rıı' ~ .• 
rine to~pll hücumu IY•P- 1 k oJııı:ıktıııı,zı 1\ı 
ma~rıP..dan ibarettir. Y-unan Jarıı nı:ı 1 ı a~ı cer· do"-cJıırıı roıılık o ııı 
torP,i~ola'ı ~·e muhriplerf l . 1 

28 mil süratle ve kendile· il ~c~·ıl~l ~<~·(:;c~rı~nı~. ~~-;-:i:;:;-
rini göstermemek için kesif 
ıun'i sis tabakaları "htaı 
ederek Avcrof kruvazö· 
rüne -llOcum etmi~lcr ve 

unan ~11zetelertne g(;re 
bu itücumda muvaffak ol· 
mw"ardar. 

Yunan d · onanmasının 

1! la Jıi.lfl dev~ 
~ev.rll n B 

h i 11 zırı o· 
e(liy~r. ija r ıy.e s (. 

• nevraların sQn '° 
JÇ{ln• xna k ·çfrı ,Kor-
hJ.a111'1• bJ,ıhu1,n1a ı .,.,.. 

un11ftfr. .,,. 
fo adatıın" 1 _. kI orP'" 

asında ı,l 
ne"rA eın boı:ul· 

makan"'' 
doınıoun 



== = fi ili 

Bu sene kış şiddetli 
mi olacak? 

Aptülf eyyaz Tevfik Beye cevap 
Cumhuriyetin 4 ~y!til nlis

hasındıı "Kı~ mescksine dair 
yeni bir izah~ >erl:hhası al
tında hana hitaben yazdıp;ı

nız makalcıi o"udum. Bu 
izııhatınızda da ınsdik hııyur

du)!unuz ı;ilıi ilk nrnkıılcniz

deki ifadc'eriPizdcn YC ;;aze
te tahrir heydinin - f:&Zete
cilik snn "atı kalıma - ilk sa
,·ıfoya knydtıP,u fıkralardan 

bu ~L:nc kı~ııı l ın~aJi ~örül

memi> derel·e<ic ~i<idetli olıı

cap;ını iddia enip;iııiz unla~ı

Jıyordu. l latta \ 'nkıt muhar
rirlerindtıı hir /.:ıt bu mesele 
halkında fikrimi sorarken 
" Aptulfc1~3z Tcdik Bey, 
hı ;eııe k ı-ı ıı ~iddetli olması 

ihtimali nıc' .:ut oldııp;unu 
yazırorl:ır, hu htı<ıhta sizin 
fikriniz nedir?. dedi . 

Tıınıdj!ım bazı zevat da 
•Bu ~ene kı~ııı p;eçen seneden 
~iddetli olııcap:ınn d:ıir C'uın· 

huriı et v;azctc,inin 'crdip,i 
m ıllım:ıt bizi pek çok kor
kutnıu~tu. Bııııun ~imdiden 
1 i'incmiyeccP,ine dııir "\'a
kı ta inti;ar ed~n s(;zıeri

rıfz ) ıircP,imizc su >crpti. 
dcdileı'. L ·swr, h.ızı bazı 

kinısdcr de diyorlar bilir mi-
• • 1 

5ıt ız .. 

~Bu sene kışın pek şid

clnli olacnğıııı yıızan bey, 
sakın bir ocluıı, kömür tıtdri 

Vt'} ıı hunların nrı:ıgı olma
sın!! 

Demek oluyor ki, o ına

hlcden herkes bu kı~ın şld

dccli olacaj!;ını kat"i olarak 
iddia ettiğinize hükmetti 
,.c gıtzetelerin neşriyatına 

lüzumundan fazla itimat 
eden halk arasında adeta 
yeis ve heyecan husulüne 
sebep oldu. 1 lal kımızın ilme 
kJırşı gösterdikleri bu ~ükrana 
şayan itimadı sui istimal et
memeliyiz. Çünkü bu gibi 
ilmi iddialar tahakkuk et
mez_ c ilme olan itimat zail 

olur ki bu hal elbette netice 
itibarile iyi bir şey değildir. 

Ben lıtanbul muallim mek
tebinde hoca iken orada bir 
meteoroloji rasat istasyonu 
vücuda getirmiştim. Burada 
yaptığımız kayıtların aylık 

aylık hulıhalarını Tedrisat 
"'llecmuasıncla neşredlyorduk. 

O zurnan Vakıt gazetesi ba
na miıracaat ederek her gün 
gazeteye hava hadiseleri 
hakkında maltlmat vermemi 
ve ertesi giin havanın nasıl 

olacağını bildirmtmi istedi. 
Be mütevazı bir rasat lstas
yonlle previzlyon yapılamı
yacağını, yani havanın istik
bıli hakkında kuvvetli lhtl
m~l lle bir hüküm verile
miyeceğini söyliyerek gaze
tenin bu teklifini kabul et
mtmiştim. Çünkü yapılacak 
prnizlyonlarııı mühim bir 
kısmında habetsizlik vukuu 
halkın fenne karşı olan iti
madını azaltacağını düşün
miiştüm. 

lkıısat \ ' ekaletinln Anka
karacla bulunan meteoroloji 
mües"se>I, muhtellf vilayeleri
miz<lc yüze yakın rasat istas
yonuna malik olduğu Ye 
buralardan muntnzanıan tel -
grafla maltlmat aldığı holde 
ll}ni düşünce ile prnlziyon 
yapmamaktadır. Yızın hava -
lnrın kurak gltme.ı kışın 
~!ddetli olacoj!,1na delll olamaz. 

,\Jcselıi 1 ():.!6 scne,inin ya
ıı Leman göhinii kurutacak 
derecede kurak olclugıı halde 

hu yazı takip cılen kış pek 
ıntilaylm geçmi~tir. 

Gi.nc:;in faaliyeti ile hava-

ııın istikbali arasında da he
ııtiz kat"! bir münasebet bu
lıulunamamışcır. 

:\!isal olarak gösterllen ge
çan seneki kış clıha ziyade 
Balkanlarla Eskişehir arıı~ına 
mıinha•ır idl. 

i\Iemleketimizln daha şark 
rıırnflarında kış mutadından 

daha mlil:\yim ıı;eçmlştir. 

l lııtta kışlnrının şiddctile 

maruf olan· ~:rzrum tarafla -
rıncln haYalnr emsali nadiren 

p;iirlilen hir miilAylmllkt<! idi. 
l·:ıter hu hususta güneşin 

tt>irl olsa idi kısın <icldetl . ' 
daha ~ıınıullii olnrnz mı idi? 
Ccınicllik, topçuluk, bilhassa 
tuyyureciliktcki ehcnııniye -

tinden dolayı meteorolojiye 
orduların ne kadar çok kıy -
met verdikleri malum alile· 
ridir. L-ımıml harp e>nasında 

FraıNz ordusunu mettoro
loji te,kilatı şefi olan ve 
bınaenoleyh :\leteoroloji işle

rinde ı;ok salahiyet sahibi 
olması lıllım v;elen profesör 
Roııch da 'on zamanlarda 

ııc~reıtiği bir "erinde uzun 
zaman sonra ha vaııın nnsıl 

olacağının keşfi 

bakınız ne diyor? 

"Bir kaç hafta, 

kaç ay ,hatta bir 

hakkında 

hatta bir 
kaç şene 

sonra ha\ anın nasıl olacağını 

keşi ve tayin etmek mes' e
le>! meteoroloji alimlerini 

çok me ıı;ul etmektedir . Fil
hııkika bu me~'ele çok mü· 
hlmdir. Çiinkü halkın biiyük 

bir kısmının lknsadl ha
yatları kı~ın mülayim veya 

şiddetli olma<lle yazın yahis 

Hya ratıp bıılunmasile ala· 

kat~arclır. Fskat mcteoroloıi 

alimlerinin ı;ayretlerine rağ

men muaksef bu meş'ele he
nüz bir neticeye iktiran ede

memiştir: Bir mevoimin mü· 

meyyiz va,ıflarını tayin et
mek usulleri bulunanı~mış

tır .• " 

Ününmüzdekl ıntvslmlerin 
nasıl geçeceklerinin kııvntll 

lhtimallerlle niçin blllneme

dljtini ayrı bir makalede iza
ha çalışacal!;ımı erzecler ve 

bu vesile ile hakkımda gös
terdiğiniz teveccühlere te~ck

kiirler ederim. 
Harun Reşit 

Matbaamıaa ı•••• eıerler 

Büyk harpte lran cepheıl -

B. E. H. u. muavini mlrlıva 

Kenan Pı. nın mühim bir ese

rtdır. lranla olan tanlı! müna

ecbetlerlmlz burada çok dikkatli 

bir tahlilden geçlrtldılden, ve 

lranla Torkiyenln hakiki men

laatı mOıtcrek harekeıte oldu~u 

gösterildikten ıonra büyük har· 

"ın lran cephetl hareketleri ve

alkalar ve haritalarıle bırlılı.te 
dercedılıyor. Erkim harbiye 

(Ankara) matbaasında basılmııtır. 
Mütallasını tavılye ederiz. 

+sır aıkerin düıüncelerı _ 

Fon Zcktın bir eseridir ki mü

tekait mirliva, Cebelıberelı.eı 

meb 'uıu Halı! otlu Nacı P1. 

tarahndan tercüme edilmtı ve 

Ankarada Erkim harbiye mat-

baasında basılmııtır. Tavılye 

ederiz. 

+ Görünmez veya ka· 
ranlık ziyalı mahrem mu
habere pırıldak cihazlan
y üt.bqı Mehmet Alı beyin bir 
lercüınesıdır. Erlını harbiyece 
bastırılmııtır. 

VAKiT l l -
~lyonızm f ili&tin~e n ler yaotı 1 

Ş.uı>.diye kadar milyonlarca lira sarf edilerek 
niltusu toptan 4086 kişiyi bulan 49 

müstamere tesis edildi ••••••••••••••• •••••••• 
iBugünkü çarşamba akşamı : 

Styonisi Yahudilerden olan meşhur tkttsatçı Şarl Jıd • Siyo

nizm istlmarı " namile yazdılı hır küçılk Jııtapia; Herçel ve 
lelmizlertnfn maJı..,ıları ve Siyonizmin faaliyelf hak/ı.ıııda maluma! 

Bu akşam 
Bebe Danicbin 

etmekte olduğu 

: ALHMRA SINEMSININ : 
:terkrar küşadı münasebetilel 
: Amerikan yıldızlarının : 

! en büyüğü olan ! veriyor. 

Şarl Jıd eserinde Slyonl•I 

anlathktan •onra diyor fı.I: 

ltş/ı.lldlının lcllmai umde/erini Atlatma yarışı : KLARA BOV un : 
: Temsili güzini : 

pek heyecanlı filmini seyretmek üzre herke ; KIZIL SAÇLAR : 

Melek sinenıasına : nam muhteşem filim irae : 
"Yahudilere Filistin kıt'a- Eğer Filistin arazisının 

sını iade fikri geçen asrın 2000 sene evvelki feyı.e . : olunacaktır. : 
Şıtap etmelidir. iki saatlik ZEVK, NEŞ'E, ZARAFET : Maestro Leıniş tahtı ida-: son kısmında meydana atıl- malik olmadığı ve Şeria 
Bu filim pek yakında İzmirde Milli kütüphane I ' § resinde senfonik orkestra. $ dı. Bunun için Filistin era- nehrinin sathı bahısdan .400 
Alhamra sinemasında gösterill"cektir. • • zisinin satın alınması ilk metre aşağı olması dolayı- • Bu filim pek yakında • 

şarttır. Halbuki bu ilk şart sile irva ve iskasının pek " E k. ı · d s· · s· • . • s -ışe 1ır e ızın ına· • 
:. nıada gösterilecektir. : kolayca temin olunamazdı. müşkül olduğu düşnülürse Büyülcada gazino tiyatrosunda 

Naşil B. temsilleri Kayseri bülbülleri •••••••••••••••••••••••• Filistin filhakika az hır nü- bu kıt' ada yerleşmenin müş-

fusa maliktir. Mesahası külatı anlaşılır. ~ k f l 
30.005 kilometre murabbaı Maamafih Südum ve ·~ l pa 'r ..:Jt ~r 
olduğu halde nüfusu ancak Gumurenin bazı mevkile- ..... fi. . ...... ..... 
70,005 kişidir. Şu suretle rinde kükürt, fosfor, pet-

kilometre batına 23 nüfus rol madenleri bulunması m ''d ,, l '' """ ,, d 
~:::i~in e:~~:~ dı;t~e~;;i _ i_h_tim __ a_Ii de :rdır. u UT' ugun en: 
işlenmiştir. Maamafih işlen- Edremit a.<liyc mahkemesinden: (21690) Numarada mukayyet Mahmut efendi ve Sıılih ağa tarafından 25 Haziran 
miş olsa bile bu araziyi Edremitte sabuncu S!llcyıııan 1341 tarihinde üç yüz lira mukabilinde Vakıf paralar müdürlüğüne terhin olunup 
satın almak lazım gelir. Sırrı efendinin Eşhası mıite· tediyei deyin edilmemesinden dolayı müzayedeye çıkarılan Kumkapıda Tnvaşi Süleyman 

İptidasında Araplar milk- adclldcye olan borçlarını ıak- ağa mahallesinde Küçük deniz sokağında ( 127) numaralı bir bap hane icra kılınan 
!erini ucuz satıyorlardı. tı ve zamaııile tediye ede- müzayedesi neticesinde yedi yüz lira bedel ile talibine kat'iyen ihale edilmiş ve 

Sonraları arazi kıymeti üç mediğinden dolayı Edremit mumaileyhimadan Mahmut efendiye son ihbarname 8 Eylül 929 tarihinde tebliğ 
d ··rt · ı· ld y· · edilip Salih ağa ise hini ikrazda tayin etmiş oldu"u ikametga· hında bulunanıamış 

o mıs ı o u. ırmı sene ticaret mahkemesince ıııasına 5 

ı b t · h" ı olmakla bu ilan tarihinden itibaren yimi gün zarfında ksviyei deyin etmediği veya 
:ı::e a7a~a~ya:;a~~ ;~::.n~~ ve mlifl:s mumaileyhin hııc- müşterisi uhtesiııe bir rıza takrir vermediği surette müddeti nıezkürenin mürurunu 

rile hu ;uk ıı tıtsarrııfiyedcn müteakıp rıza ve takririne bakılmaksızın mezkur emlakin müşterisi uhdesine muamelei 
tereffuunun önüne geçmek menınuiyetine \C emvali feragiye icra olun.acağı ilanen mumaileyhe tebliğ olunur. 
için " Keren Kayemet " menkule Ye gayrı menkule~ -·························-······-·························································· ismin de bir husu,i se rm 

8 
ye Edremit asliye mahkemesinden: : ::::::::::::i:::::::::::::;::iiiiEi!i::::::::eiiiii!::::::::::::::::!::::::::::::::::::::ı: 

t k"I I d B sinin masa tarafından idaresine Edremiclin Güre karı·csinden !fü • !:il 
eş ı o un u. u sermaye ve şahsi ve zntl tıtkibatın J ]asan ve hacı ŞeYk:t Beyler i!!! 1 b ii!i 

sair satışlar ile temin ve n ' 1 ı ay ati :'\ııri Bey tara- ım !!! hibelerden maada pul ve sindikler tarafından temsiline \ ·ı· ll :::: ş U 11!!= 
tezyit edildi. ticaret mahkcnıe,ince karar fından kııryei ıııezkürcden Sofu iüi jii! 

Alınan arazinin işletme \ crilclip;iııılen i~bu il<lnın ta- 1 insan kcriınesi Fatma aley- i,ljıl, Ki" !il! 
rihi ııqrindcn itibaren on be~ h" "k ı · ı :::: 

masarifini karşılamak için ıııe 1 
ame 

0 
unan menı j'i1·1. IŞeye !.!1:.:i. 

glin zarfında müflis muma!· mlidahale da' ıısıııın ı•:clrcmit •!•ı ... . 
de, 1920 de tevsi serma - • ı .. .. 
yesı tesis edildi. Bunun leyhin zimmetinde alacaklı mahkenıci asliyesi hukuk im oı· KKAT mi 

bulıınnnların Edremit Adliye kısmında gıyahen icra kılınan !ii! !fü 
bütçesi senevi 1,500,000 ım !fü 

daire>indc nıt·ı·tesekkil ma.,.-a ı·a muhakemeleri neticesinde ••·• "'I 
liradır. Maamaülı Y ııhudi- · i!I! il!ı 
!erden vergi alınarak temin evrakı miisbitelerile birlikte Gürenin Dam tarla başı mcY- l!.ı ,\lmaıı' anın uıeslııır :Hf'ııı ''ROT-!!!: 
olunacak bu meblağ kağıt müracaatıarı wzumu ilan kiindc k.ıın bir tararı ha.:t pıı= BUHN.ER · mı 
üzerinde kalmaktadır. olunur. lsmail ağa ve ahmct E. \e il' ,, fahrikasıııın 1904: sene- mı 

Çünkü Siyonizmi neşre ZAYİ çay ve tarikle mahdut bir !!lı siııdeııberi iıııalgerdeııi olan nıe~hııı· RA- ~!l 
Çklışanlar asıl Rusya, Le • L k kıta ztytinlijtin tapu kııydıııa :::: • liı: 

3 üncü Kaflc.- ıır ""ndan almıı mi DJUM t b 'I 1 · ( ' 'I: 
h

. R f le nazaran nıiıddcilcrin murisi ifü ,, l'tlS l('H" aı•ıııııı Cllllll 11 ııııs !.!! 
ıstan ve omanyanın a İr olduQum askeri ıerhio tezkeremi I'" • • • "I' 

yahudileridir. ZU}i ellim }eni;ıni çıkaracagımdan miite\ cffa hacı Si.ılcynıan ı~ı ol~uğu şöl.ırı>tten istifade h;iıı "IL\J)İ l.'~1 iıll 
Sermayenin güç tedariki e•kisinın h!k:ü/:!~~-1 O.kud .. ı. al(anın ıcrascti ZCYCl!'i llatçc mı LA~IBASI 'fİC.\RETll.\ı 'ESİ,, lat'<ıfıııdan ım 

ve istimlakin ya ile liebe' e\_·n biraderi hacı • .. 1 b d ·· • 11" vaş yavaş Ahmet Feyzi :l!! ısını İ ti :ısın aıı Clll' el alarak soıı uiiıılcrde ::l! 
icrası şikayet edilecek bir J,nıailin mahdumu .\lustafa :=i: ,, ım 
nokta değildir; acele istim- G ağaya ve .\lu>tafa ıır;:ının ela ili! pi) asa ya sah le bH:aldar Sİİ rii lııı ii ~I ii ı· • İşbu Hli 
lak muhacırların toptan illette traş bi- vdatile zcvcc;i Zubeydc m~ sahte lıı~aldara HAKİKi RADİUM ~iı 
gelme · · a · f" t çaklarının ima- hanımla oı+.ılJan hacı Şc,kct •• • ·ı · I I ;;ı. sını arzı ıa ının "' mı ııaıııı \l-'l'I nııs Ye yeri nıa l ı.li)e \ll'Otl<l"llll- ng 
yükselmesini, ve Araplar- tinde yapılan ve 1 Jıısan beylere mıınhasır .... • • I' ı: .. l:.ı·ı::i: da _yaınl_ınaktadır. Bazı zcYat " 11 .\Kİ Ki ,, fr:!.:!:i: dan milliyet fikrı.nin uyan- olup ~ıı suretle mezkı)r zey-

rn o;on ıecrubclcrde,. bunları.J k 1 1 masını mucip olacak bir .. aıam Shdfi•td ç.ııtınd•n "'" tinli~iıı müddeiler uhde>ine ii=1.i e ınıesıııe a tlanaı·ak, bazı ze\ al da faı·k111- !i: ... l 
m61 ve vuzlcnnın pek keskin bu- ~ 

keyfiyettir. lonmıw h ... bil• bu- bıçak!~ mu- irsen intikal ettiği nıınrnyan li!i da olıııayaı·ak almıs oltlııkl:ırı islııı ---~ılıte 'ıJ.l.l. 
uaddn defalar mOıtcrıh bır sa- b 1 1 d .. • • 

iki cins arasındaki ihti· ~~~~,;;;',' olunablm<u l<soit ıılunmaktn O l uğun an nııı - ım lll ~aklarla Y İİZICt'İ O•İ {(I 1 ll'İ S e 1( i h (e l'İ ıtdCll ~~! 
laf ıneselcsi en mühim bir ke;:ı~.::~~:u~""c~l.n~~ ııo· ~~1~:inl;~:ııı::;~1ı o~~dt:~~~~~ mı dolavı lıayil~re sikfı'-etle buluıııııuslardır. ~~! 
hadise teşkil eder. Siyo- ' "' .... • ' J • •ı·ı hale>inin menine \C ()29 ku- :::: ~hhi,e•" U 1 1 . b 1 t b 1 1 :,ı 
nistler Arapların malların- !!!! ' . •1 • 11 a~ı :-n ış ll ~al e ı~·:ı" arı ~li 

rıış masarifi muhakemenin .... b ·ı d 1 1 'r 1 "· 
dan mahrum edilmesini is- uhde-ine tahmiline kahili iti- iiii ayı er e a ııııyor aı·. 1 erli ma 1 di~e pro- iıii 
temiyorlar, ancak erazinin raz olmak uzcre ı 2 murt mı poganda yaptıkları halde farkı fiat da prk !ı!: 
tenmiyesini arzu ayliyorıar. 927 tarih ve ı 19 nuııııırn1ı im cli~'i dir. işbu sahte hıraklanlaıı ~akınnıak illi 
Filistin üç milyonluk bir hüklim m<ıhkiimün aleyhaııın :::: · · b 1 \d ı · ıı· d:k' ı ı ' • 1 =ii: .~- - mı ıcın a :ı a"ı " ıse'e ı l\at eırnel\ "aCit ir. !ı:! 
halkı besliyebilir. Şu halde lkanıetg~hı meçhul bıılıındu- "" • • ' i!" 
oraya daha iki milyon ya- Qillette )!;undan her mucibi u,uı iM- !1!1 Fiatı: 10 adedi 70 kuruş, .\dedi 7,5 ıi!l 
hudinin muhaceret etmesı" bl"" 1 mı kurustuı·. ijıı ı-------------ı....:..:n.::cn::....;t;::.e::.;.:ıı,..::...;:o;;.u;;..ı_;H_;ır_.____ :::: • ı:=j 

mümkündür. Yirmi derste mı Berliııde Tcnıpellıofta llOT- nt:HNER !!lı 
dö~:'i:i~::~s;a~::~~;~e~~~ ı· sten on r !I f ı· usu 1 U" mı Aııoııiııı ~il'keiiniıı Türkiye t:nn mi 'ekili ijii 
vardır. bunların efradı 3426 y u mı Galatada Kiiı·kçiibası Ha111nda 4 llUllHll'Clda iiii 
dır. Bundan başka 630 Türbye İatenograli•ini ima bir müddet zarfında öğrenmek i'1er- .fü!;::::::::::: ..._ Pi.YER PIR. J"MYAN ....,. :::::::::::.;:ı; 
kişiden mürekkep beş "Ye- aen·z, muallım Bcnoraya Beyin, yeni harflerle ıabeılirdıQi meıo- :::::::::::: ...- ~ ::::::::::: 
meni • müstemlekesi mev- du alınız 
cuttur. Flatı : 100 kuruı; mücellit 120 kurut 

Bununlab~raber şimdiye 
Satıı yerleri : 

İ•tanbul : Kanaal kitaphaneıl Bc}oğlu : Kohen hcm;ireler 
kadar yapılan şey hiç me· Ankara : Müellifin nezdınde ( Ticaret mekıebı ) 
sabesindedir. 

I) Eylülde tali kısım ve ilk .,nıllar mezuniyet imtihnnlann• , .• 

eylül nihayetınde talı illı: .ınıllak yoklamalarına baılanacalmr. 

( P-oğramlar sonra bildırilecckhr. )-

Siyonizmin düşmanları 
pek çoktur. Filistin ve Sür
ye araplarından başka hris
tiyan alemi de lsanın haça 
ırerildiki yerde bir Yahudi 
saltanatının teşekkülüne 
muarızdır. Kudl!s plskapo
su son zamanlarda söyledi
ği bir konferansta biltUn 
hıristiyanlık aleminin bir 
olarak Filistindeki elim va
ziyeti tebdil etmesini talep 
etti. Yahudiler arasında da 
Siyonizme muarız olanlar 

çoktur. 

Devlet demir yolları ve li- Vilayet daimi encü
manları umumi idaresinden: meninden: 

Ecnebi menıleketlerde açılacak serğilere demiryollarımızla 
Karagümrükte kain Öksüz Mehmetpaşa mektebi bi· 

gönderilecek emtia ve eşyanın, tabi olduklsrı sınıflar ve 
• nası icara verilmek üzere 2 teşrinievvel 929 çarşamba 

seyri hafif lizerlııden ticret alınarak seyri serile sevkleri ve 
sergılerde :;atılamıyarsk iade edilen kısımlarının da mahreç günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Ta-
lstasyonlarınıı. kadar meccanen nakilleri hakkında bilumum 

1 
_1..:ip_;l_e_rı_n_~_n_c_iı_. m_e_n_e_m_ü_r_a_ca_a_t_ıa_r_ı. _________ _ 

Devlet demlyollarında tatbik edilmek üzre T .. c. D. D- J Bursa ziraat mektebi müdür
numarılı fevka!Ade tenzlll\tlı bir tırlfe ihdas edilmiştir. 

Bu tarifenin hsngl sergiler için ve hangi tarihlerde tat- lüğünden: 
bik edlleceıı her defasında aynca ilan edilecektir. Bu sene mektcbhnize leyli meccani veya ücretli girmek lste-

Fula tafslltt ıçln istasyon YC ambırlarımıza müracaat yenlerin kayıt ve kabul ıeraltini öğrenmek l~in bulundukları 
cdllmelldir. mahal ziraat müdür ve memurlarına müracaat etn'eleri. 



) ( -: 'VaAt ~~ tüMqJed 
ÇaQlıyanın sesi 

Muharriri : Stacpuo 
- Baı tarafı dlhıkU .-11fvıtııda - ı tuk)anndan tutarak kapı· 

Hiç bir taraftan gelmiyen dan cıkardı. Mitilerln evi· 

bir ·ses cevap veriyordu· 1 ne dofru agaçlığın ~enan· 
Ne oldu yahu? Köylüler na koydu. Matei Aklına 

Yetlpeler ya! gemide daha eseni yapan bir adamdı. 
burada, gemiciler neye Kızı evinde buldu, kapı· 
ko§Up gelmiyorlar? nın yanındaki hasırda du· 

Mat el bunları dinlerken daklannda Penhf lin busele-
o gün kenarında yattlıiı ri çıplak göğsünde ay 11

1
• 

be yüz metrelik uçuruından ğıyla uykuya dalmıtb Da· 
aıağı baktığını zannetti. ha içerde Miti ile kansı 

Eler hakikaten kendini uyuyorlardı, yorgun fşclle· 
kaybedip te içeriye dalsa rln köpek uykusundan da-
Penhili öldlirıe hemen ha derin uykusuyla ... 
yakalanıp asılacalı '11luhak· Sonra Matei bir celladın 
kata. ıofuk iUnasile mıuağı ucu 

Matel Atumayı fikrinden tavana definceye kadar 
çıkkarmııtı; yalnız bir ıeyi, kaldırdı, ve ıpk kadar 
Penhilf dü§iinüyordu. hızlı bir hareketle Atuma· 

Sonra birden bire sanki nıa yürefine sapladı. 
birisi kendisini gözet • Kızın göğdesi yükseldi, 
liyormuı gibi baıını kal· küçük, keskin bir cııiı~ 
dırd11 Si pi nfn başucundaki gecenin aezsslzli~ni deldi. 
cam taıı topuzlu rnızrağina Uylırken uyandırilan tekrar 
gözlerini dikti. uykuya dalan bir insan 

4 

Mateinin ruhundaki Ma· 
lanetynlıhk dirilmiı ve küs· 
türülen lhtlraıı öldürmek 
ihtiyacına tahavvül etnıifti. 
Penhili öldilrmek,Atuınayı 

öldürmek nihayet bunlar mu· 
vaffak olamazsa baıka birini 
öldürmek. Mu:ragn gözlerini 
dikerek yabyordu.Mızrağın 

- kara camdan baıı mehta· 
bın parlak te.rnasile tutuı
muıtu. Nihayet kalktı, Si· 
pinin üzerJnden eğilerek 
mizrağı yakaladı . . Sağ eli· 
nde tutarak C\'den çıktı. 
Gece bitkin bir sessizlikle 
susmuı, rüzgarın nefe leri 
dinmiıU. Bu mehtablı ve 
genit Alemde yalnız deniz· 
le konuıan kayn!arın sesi 
a}ın akis!erlne bürünmü~ 
çağlıyanın coıgun çağıltısı 

vardı. 
Amerfknh tüccarın evi 

kap karanhkb, ve gemisi 
mehtaplı denizde , yola 
çıkmak için sabah rüzga· 
nnı cezri bekliyordu. 

Matei evden gemiye ' 
baktı, i ini bitirdikten son· 
ra yüze yüze luı.çacak, ge
miye kaçıp saklanacaktı; 

G . tayfolnrı arasında 
emı ... 

d na s1gı· 
arkadaılan ' 'ar J, 

0 

nacak yer bulurlnrdı. ArtJk 
ki aidecek 

bu gemile uza ara o H 

ve bir daha Motuaroya don· 

miyecekti. Ölmüş bir adam 
. d taınaınile 

gıbf vatanın an 
aynlacaktı • 

Mızrağa dayanarak du-

ruyor, bunu dürünüyordu • 
O zaman birden bire kaya· 
larm ıözfi coşkunhıştı ve 
sonra sustu, sanki sesten 

bir örtü bir perde kalk· 
mıf; çaf İıyanın rüyalardaki 
sesler kndar müphem "le 
inatçı ça~ltısı meydana 

çıkmııtı. 
Evet, artık Motuaroyu 

· bir dalıa göremiyecekti · 
. Bir daha Hindistan cevizi 

toplamıyacak , bir daha 
• Sipinln maziye ait prkı· 

fonnı dinleyemiyecekti. 

Eve Penhilin evine dön· 
dil, kapı açıktı. Mehtabın 
parıltııı içinde Penhili ha· 
sırın üzeıine serilmif, sız· 
mı§ uyumu§ oldufu halde 

göıdü. 
Mızrağı kalbine doğru 

bir kere sapeıyacak sonra 
her ıey bitecekti; bununla 
beraber Matei bu naçar 
kurbanın önii ııde dururken 
ne eılii atlıyabildi, ne 
de saplamak için silahını 
kaldırabildi. 

O heycanh dakikada Ma· 
tel onun öldürüiecek adam 
olmadığını gördü. Onu kol· 

gibi dü§tÜ. 
Mızrağın ılyah cam ta· 

ıından batı kınlmıı kop· 
muıtu, ıapını ona doğru 
fırlattı, döndü. 

Deniz kıyısına kaçlı. 
Bir .su aamuru gibi yü

zerek gemiye vardı tınna· 
nıp çıktı uyuyan bekçiyi 
de geçip saklandı. 

Gemi iki saat ıonra sa· 
bah rüzgarile çıktı. 

5 

Matelnin gemideki ha
yatı bir kaçak pare.sız bir 
yolcu olduğu anlatılıncıya 
kadar ikiye bölünmüıtü. 
Evvela çok kaygılı, çok 

tasalı idi, fakat ~·icdan aza· 
bile değil geminin tekrar 
Matuaroya dönmesj kor
kusuyla üzülüyordu. Yalnız 
Atumayı değil ona kar ı 
beslediği duyguları da yok 
eden kan dökmek ihtiya
cından kurtulmu§ olan ruhu 
tabii ve çocukluk halini 
almıştı. O §imdi suç yapıpta 
cezadan korkan bir ço

cuktu. 
Asıl korktuğu Penhildi. 

Matei biliyordu ki o genç 

kızı nasıl öldürmü~se Pen
bil de onu öyle öldüre
bilirdi. Matei öldürmek 
istemiyor son derece kor· 
kuyordu. Mateinf kıza sa· 
rıldı~ı zaman kendisini 
adz bırakan pısırık tabiab, 
Penhili kızla kucak kucağa 
gördüğil zaman ona bir 
kelime söyletmemi§, müda
faasız ve uyur vaziyetinde 
Penhili öldürtmemi§ti. Bu 
pısırıklık hiila üstündeydi 
ve onu titretiyordu. 

Kalbindeki Malanezya
lı §eytan çekilmi~, ya'hut 
belki de snklanmıotı. Halat
ları çekmeye yardım etti· 
ği zanıan arkadaıının Jca-

1 
lıoın• dinlerken kuzu· 

v.a ça d k" 
Iar bilo onun ka ar sa m 

oinıazdı. 
Günler geçtikçe yabancı . 

la görünüyor. onun 
adam r . 

. deki korku ıle bera· 
kalbın • ı~c1 

"liJl" ip nihayetsız n • 
ber sı d 

11.k içinde kayboluyor u. 
verl 11 a evvel 
8 .. tffn bunlar yı uc 

u u i edilıniı ıeyler 
olınuf, tanı r . 

·b. görünüyordu. 
gı ~ıhayet San f ransiskoya 

artık 0 yeni bir 
vardılar, 1 b' .. 
adamdı, ve yepyen ır a-

lenıe girnıitti· 
Cebinde bir kaç dolarla 

·den ayrıldı ' hayret 
geını 
içinde sokaklarda dolaıına· 
ya baıladı. 

Otobüslere, .nıağaza vl· 
trinlerl arkasındaki ıeylere 
ehalfye ebediyete kadar 

f'takmak istf yordu. 
. (>ara.tını israf etti ' açlık 

ı .. :s:: .......................... :::·····::ı···· ' 
,.-v~~i'p·····urı ~id 
H d 
:ı::z:::::ı:a:::::::::::::::::::::::ı::::::::::: 

Seyrisef ain 
M.rku ııcıenıcaı: Galata Köprü 

batıııdL BeyoAfu 2362 Şube 

acen!eai: Mahmuclıye Ham e1tında 

fatanbul 2740 

iztmir sürat postası 
( GÜ~CEMAL ) \·apu~ 13 .1 

Eylul "'-"lma 14,30 ela Galata 
nhtımından fıarclceıle Cumerteıl 

sabMu lzmlre gidecek \'e Pazar 
14,30 da İıınirden lıarelcctle 
Pazerteıi nbahı gelecektir. 

Vapurda mlilı:emmd bir or· 
lccatra \'e cazbant mevcuttur. 

Trabzon ikinci posta31 
( İZMİR ) vapurıı 12 Eylül 

Perşembe akşnmı Galata rıhtımın 

dan fıarekctlc Zonguldak, ine· 
bOlu, Sinop, Samsun, Ün) e, 
Fatsa. Ordu, Cireıun, Trabzon, 

Ri7.eye gidecek " Of, Trabzon 
Polathane, Giresun, Ordu, Fatsa. 
Samsun, Sinop, İneboluya uğra
yarak gelecektır. 

1
:::. ::.-::::::::::ı:::ııı::::::::::::::::::::::: .. 

Yelkenci ~ :1 
H VAPURLAR! ij 
" ~ ! Karndeniz tüks ,.c Surııt Po'tn"I h 
r: u 
11 

Vatan =! 
1i \'apuru Ç b H li J 1 Eylül arşam a jJ 
Hgunü akşamı Sirkeci rıhumındanH 

hareketle doğru ( Zonguldak, H 
• İnebolu, Samsun, Ordu, Gire- ij 

T b S- z: 
• sun, ra zon, urmene, ve r: 

1 
Riı.e ) ye gidecektir. n 

TafsilAt için Sirkecide Yel- d 
l H 1: kenci hrınında kııin acenuısına ji 
;! müracaat Tel. fstambul 1515 !! .. .. 
:::::::::::::::::::rn:t111:::::r.::::::ıt:::;::1 

ZAYİ 
Bekçiliğe ait 1019 No. hüviyet 

cüzdanımla mührümü zıı)i ettim. 

hübnü )'oktur. 
Kadıköy Acı badem bekçi 

Mehmet 

BEŞiKTAŞ aı -!!l 

1 
Dik-iş )rurdu 

f kti&at Vekaletinin himaycsindedır 
Bir senede rnusacld:ık dip

loma ,·erilir. Biçki ve na
kı, mek[cbklir. Talebe 1 ay-
dına ba~Jadı. Gayri mü Hm 
tıılebe de kabul olunur. 
l~I işleri \''! dikiş sergbi 

14 eyHildc açılacaktır. Dü-
lıuliye yoktur .• \knretlcr 62.Xo 

canına tak demieti. Sokakta 
insanlarm malik olduğu 

haklardan bahseden ııokak 
hatiplerini dinledi, sokakta 

uyudu • sonra bir takım 
adamların içine dü~tü, on· 
lu buna acıdılar, kendisine 

bir pansiyonda if buldular, 
orada ayak kabı boyacılı

ğına ba~ladı. 

Orada domuz etile fa· 
sulya yiyerek semiriyordu. 
Sinemaya gidiyor , bazı 

VJKIT 1• E ·Jüt 

Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 

Müzayede ikraz l\lerhunatm cins ve nevt Borçlunun 
bedeli !\O 

180 8679 Beyo~lunda Tumtum mnhallesin
dc I lnnınm sokağında eski ı 2, 
)'eni 25 numaralı bir nparuma
nın tamamı. 

295 

360 

665 

9190 r adıkoründe Cnferaga mahalle
sinde C'eviz sokağında eskl t 6. 
yeni 28 numaralı bir hanenin 

Ekrem B. 

, tıımnmı. Anasfaş Ef. 
9 f 93 J lıısköyde J Iaci Şaban mahalle inde 

ntık Suluk çeşme cedit Okmeydnnı 
soka~mda c. ki 2,4 ve yeni J 3 
numaralı bahçeli bir hıınenin 
tamamı. l\lın. l\1arjnko 

9:'20 Kndi köy(ınde Cafcrıığa mahal-
lesinde miikacld~mn Tevfik bey 
elyernı Eınin bey sokaJtında eski 
8 mükerrer ve yeni 9 numaralı 
bir hanenin ramamı. Ahmet !\Jichat B. 

90 J I094 Fatihte 'Kt\lipmu laHnttin mahal . 

360 11J86 

183 13122 

270 13151 

120 

1555 15977 

16215 

1715 16883 

lesinde l Ja,,ırcı sot~ıığındıı c:,ki 3 
miıkcrC'r 'e yeni 7 nuıflanılı iki 
hanenin tamumı. Dur .. un \ a 

Ü:ıküdardn lrukiyeei haci :\1chmet 
mahallesinde . · u~ kuyusu soka· 
ğında c:ıki 71 'c yeni 93 numa-
ralı bahçeli bir hanenin tam:ımı. Snlnhetcin ve 

Bekir Sıtkı. l\Jehmct Tahir ficvler 
Baynzimı J\nllçacıha.::an mahalle- · 
sinde ınikrascılıır sokağında eski 
37 yeni 35 numaralı bir dükkanın 
tnmıımı. Refia ve Rıfkiyc J Ianımlar 
J\u;uk :\lu tafa pa~:ıdn ntik Molla 
l lusrc\• tedit Gulcıımi mahallesinde 
atik r u~ u cedit kadire soka 
ğınd:ı c. ki 27 yeni 4 ımmarnh 

bahçeli birhnncnin tamamı. Ş:ıdiye 11. 

Sulrnnahmctte Akbıyık mahnlle-
sinde Arnbacılar kışlusı sokağında 
eski 5 beş mlikerrer yeni 17 No. 
bir hanenin t:tmnmı. ! tasan ağa 
Mehmet Tevfik l:f. ile Fatma Ktıciye I I. 

G:ılrıtnda Sultan hayaıit m:ıh:ıllc
siode Kömürcü sokağında ı 8,20 
numaralı bir hanenin tamamı. Marko ve 

Sotirl füendiler 
Be;;-iktaştn Rumall mahalJeslndc 
l"zunc::ı O\'n c:ıddesiııtle' eski 32 
yeni 28,.., O numaralı 'bir hanenin 
tamıımı. l ltıs:m Ef. 

Tavukpnzarında atik Alip:ı~a ntlk 
Esir soknğındn eski 21 yeni J ,20 
mımnrnlı hek~\r odalarınımlı-:temil 

~ 

bir kahve dhkkılnının tamamı. Abdurrah 
mıın ı:r. 

695 ı.~I:l2 JI d l - ny ar p~Hıc n J Jnsıınpa~n mahal-
lesinde 1\urooğ.ulı dere birinci so
kakt.1 (4 nıımnr:ılı bahçeli l>ir 
hanenin tamıımı. Mehmet Alaattin B. 

17200 Gedik paşada Uo. tan nli mnhnlle
sindc :ıtik • • e\·iyc caddesi cdic 
Dufbentci lınol sokağında c.:-ki 
ı 5 ytni 2,4 nµmnmlı bir hnncnin 
tamamı. Fnzh Ça,·uş ile .Arton:ıı; fi. 

1255 17664 Kumkapıda Tavnşi Siileyman ağn 
mnhallcsincle Çeşme Ye Su terazisi 
sokağında eski 2, ı ı yeni 2,31 
num:ırah bir hanenin tamamı. Ali Baydar, 

Znhit Cafer ve Abdus .. ıam Beyler 
180 18027 1 le) beli adada Bayır sokağında 

e ~i 6 yeni ı 2 numarıılı bahçeli 
h!r hanenin tamamı. Emine A 11 ~\e . 

3 ı 1 03 ultnn Alimette . Tnkilbent mahal-
lesinde Şerıf nğn soknğındn ı 2 

' num:ırnh bir hanenin tamamı. S:ıdik B. 
505 18920 Hcyuğlundıı J HLcyin ag11 mahalle· 

- sinde BulbUI deresi sokağında eski 
- 60 reni 7 numaralı bir hanenin 

tnmamı. l~mine Ihsan H. 

Çinli çocuklardan yeni 

oyunlar öğreniyor , pazar 
a-ün1erl de mektebe gtdl
yordu. Bu mektebe giden-

lere mükafat olarak senede 
bir çay ziyafeti verilirdi. 

2895 ı 10 Eren köyiindc S:ılırayl cedit mn· 

Matef dört ay hemen . 
hemen mesut yap.mışb, 

bir gece, yarısından oonra 
212 

2090 

Jıallcsindc 1 lnm:ım sokağında c ki 
24,25,28 1·cni 71,71 numar:ıh 

bahçeli bir kö~kun tamamı. I\lehmet Gullp B. 
221 Anadolu hisannda lbrahim hey 

sokağında eski ve yeni 4 nunuı· 

39
" ra1~ı bir hanenin tnmamı. :\1u tafo Sen·cr 8. 
" >croğlunda Kamer hatun mahal-

, lesinde Tiyatro sokağında mıııı 

kulağına bir ses geldi. Ta
van arasında · yatard~ u· 

yanınca çağılblarla akan 
ve onun daha çocuklu
ğundan beri dinlediği çaf
byan sesini fısıldıyan bir 
su sesi duyodu. 

diıkkıln bir hanenin tamamı. .Adalte J ı 
Yukarda ikraz numaraları ynzıb cmlilk vadesi lıitamınd~ 

tediyci ôcp1 edilememesi hasehile ( 61 ) giin miiddetlc satı
lığa çıkanldıjtmda t:ılip olnnlann ve fazla tnfsilLlt almak 

Bu ya~ur suyunun dCS
külerek akıııydı, laldn bu 
hiç bir ,eyi deifıUrmiyor· 
du. Şimdi onun ilk dostu 
dfan çağlıyan söylüyor ve 
çağlıyanın ıesi etrafında 
Motuaro tecessüm edi
yor, tatule fiJanlan çiçek 

açıyordu. 
[Devamı yanıı] 

istlyenlcrin ıındık satış tımirliğinc müracant evleınel ri 
J 

·ı . c 
uzumu ı An olunur. 

. English High School for Girls 
lngiliz inas tali mektebi 

Beyo~lu 
Sınıflar 21 eylül çarşamba cüııü acılacakhr. li tJ.'lülde 

Loııdtadadaıı :.vd~t edcctk olan mcldcp müdiresi J4 eylolden 
ihlı:ırcn cuma \ı pszardaıı rnnada J er ı;üıı saat 10 1le 12 nrıı· 
smda rcnt tc:ıySı ınu.ımeUtana ifa ~ecddir. 

Leyli ve nehari 

İSTİKLAL LİSESİ 
Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydinc bapanmııtır. Her E:lin müracuı oluna hi~r. 
ehzadeba ında Polis merkezi kar ıında 

Telefon lıt. 2534 

Leyli ve nihari 
Kız ve F • t• ı· 1 • Ana sınıfı il 
erkek eyzıa 1 ıse erı ve tali kısımlar. 

Divanyolu: Çifte saraylar 
Bütün unıflrı lctkil edilmlt tam devreli 1itedir •.• Kayt 

ve kabul itlerine 19 Ağustos pU&rtesi 1tünündcn ıtibrcn 
bılnmııbr. Müncaal zamanlan cumartesi, pazartesi, 
perşembe günleri aaat 10 dan 17 ye k3dardır. 

Telefon: lstanbul 1995-3496 

Kütahya vilayetinden: 
,_... h ı 45 25 kilomec 
n.uta ya - Afyon - Tumlupınsr yo um111 • 

reye kadar kısmındaki 60 açıklığında S, ve 6,2 açıklığınd 
ı 9,2 ilu 6 metre nçıklığı;da 11 ki ceınan 30 adet menfe 
\'C köprı.iniin tıımiri bedeli ke .. fi 513 ı Jirs (ı2 kuru~uır. 

'"O il ' ı ,, mc\•\ ıı koru be· 
u e 2 metre nrasında müceddet ~ ı 

deli keşfi 6359 Jirt 3~, 141, ı7 bedeli ke~ifli. . 
41 d 

. . l C>232 !ıra 
n et kılometre ca.;ının tamiri kı cemnn -

87 kuruştan ibaret mezkÔr menfez ve koprııler 20 gı n 
l t . . ka ;ı icra 

<ata tcmdıt edilmiştir. Knp:ılı zarf u ... ulıle muna • l 
k 1 

.. 1 5 tc Encumen 
1 ınncağmdan 23 erliil pııznrce~i gunu 53nt ' 

dnimlyc mürncaatları. 

Münakasa ilanı -
İstanbul Liman şirketinden: 

2 k. T larıoıız.a 
2 ve 28 ağustos 929 tarihlerinde ·ı 1 an 

zeyildir. 
1 Ş. k t" . . . . knrrer mavnaların 
~ ır ·e ımız ıçın rnşası mu . H •• 

· münakasa müddeti 14 eylül 929 cuma~t~ı gunu 
sabahleyin saat 11 e kadar temdit edilmıştır.. . üt 

2 M ı· · "d ,. .. azami ıkı Y - ec ısı ı are asgarı yuz, .. yüz 
inşasına ihalede muhtar olmak uı~e. ve 

mavna inşası halinde 25 ve 50 tonluklar ıç.ın •• 
iki yüz mavna inşası halinde aynı tonluklar. 

1f~ 
tekliflerde ayrı ayrı veya her iki şekilde bır ua 
olmak üzre gösterilecektir. d 

4 ~ Şeraiti saire evvelki ilinlarımııın ~{.;1

0:;k. 
5 - Mezkur gün ve saatten sonra te 

1 

~ubu kat'iyen kabul edilmeyecektir. l"k • 
Umum ınüdür u 

ısa 

bdülaziz 
aredildi? . 
intihal" etti. 
Yazan: 

Ayha•, 

( ı) inci cilt 

Çıktı 
Eski harflerle çıkan 

en son eıer 

Karaağaç müess~.~,~.~~~~~.: 
Znbilıler ve miist:ıhdimln JçJn Y P 1 meşin onluk .. ~ pnnta on, 

Yakcta çizme, bez ~ömlek, mı;y•n 
kapalı ?.arflıı münaka aya konulnıuşcur. bir buçııkta 

• satıl on 
llı:ılc 19 / 9 929 perşembe gunu ~ ktıt 

S 
.. 

1 
. d , . .1.. vapıfııcn · . 

ut uce c l\flraagnç mliesses.ıtınun ı 1 her birine :ııt 
l\J k 

ki in bun arın 
tinn ·:ı nya iştinık edece er 00 Urnlık mu,nkkat 

füıtlcri muhtevi teklif mekmplarile 
4 

kadar Urlbl umu· 
tcminatlıırını :ıyni giinde saat on buçuğ~ k sa armome ile 
miliğc YcrmeJcri luzımdır. Talipler mu~a 8 ıa' gorebilirler. 
niimuneleri miiessese me?.bahn şc:fli~fne ınuracaat -

Gübre ilanı 
Karaağç môeısesatındon:cımıı 

hırlarında t rakuın 
Paymahallindc ·c mrıbaha 11 

1 • ııı:eclilmı,tfr . 
J 

•kil ın 117.Ll \'CC C} e \ 
, c edecek olan gubre er me' • .1 lesi icra ,k1Jın 3 l uçukta ı ıa 
22-9-()29 pıızar gunu :ıat uç > • ı mc7.kOrda ' 

d klerın l el nı c.1ktır. Muzııycdeyc jştir.ıl c ece kk•te 11ıcçc ani m 
1 

on hlre kadıır 200 liralık ıenıfnııtı mu\ :ı -akbUJC fle h ır 
k 

Jdıkl rı ... 
esc;cse vc;(nc ine teslim edere • 1 _..ıı0 J.;AubJ t mu k iste)en ı;:.ı• 
buhınmalarJ ve ,.ıırtnnmc) f görınc 
mılığc muracaat eyl~mcl rl J&ıımdJr. 



= HER GnN CIKAR TOR.K GAZETESi .. - ··. - --'[(u: ( u1lffl• Gazetemizde çıkan yazı ve -
rı: \Pn · 'I ~ealmlerin bütün haklan mahfuzdur!. 
.... Tııkiyede 1-Jarı_ç,ıej j Gazeteye ~önderllecck nıcltuplıınn Uzcrine . 

11 Eylül 
192~ Türk ınekteplerlle faydalı eaerll11 

j llinlannda of o 2? tenzil it yapılır 
lllNTARifESI: 

i Kuruş Kuruş l~are içinse (idare). rııııya litse (Yazı) 

i
l ; ; Jı)'~~ı !: : ]. 1 

Baulmıyaıı ~ş:~:~~I:uı::l~~:deu. luynınu. 
1 ·•Büyük ve y.'.l bir çok def:ı lçi.D \"erilen ılAnlarl:ı 

bususJ mahfycttc'.c.i UAnlatııı ucretl 

Sauu 
6-R ine! sayfada 

Kuru 
ı,,so 

2' 
40 

100 
200 

5 • • .. . . 
6 ,. :-so 14!0 mukaddereNz ıcekluplua konulmuı PU•larttı 

l 12 J400 2700 
1 ka1bolmaımdan ,.. Htnlann rnUnderçattndan 

idare ile kararlaitınltr. 2 • • 
1 • • 

a , ıdare me•ol dettldlr~ 
- ---- --- --~ ··- -·-·--

Borsalar 10 Eylül 1929 

Açıldt Ka andı 

Kambiyo 
Loadra tJ..:c-ınc 1 1ogiliz lirası, kuruş loOJ 
'lu) Otk " " T.L. mukabili Dolar 0,48 :'i,Sn 
Pıris ·• " Frank 

UUn .. '' .. Liret 
Rruksel "' " " Belga 
ı\tlna •• .. " Drahınl 

Cıocrro "' •• .. frank 
~ofva " " •• 
4\msterd.?r.1 '' 
Prağ .. 
\ıra.na 

H •i 

\la~r t 
BerJio 
\'>U,O\il 

ff ·~ •I 

Peşte 

Bükr~ 

ı lnerlin 
ı Dol:ır 

20 Fr.1nk 
20 Liret 
20 Fr3Dk 
20 Dr;ıhınl 

20 ı·rank 

20 l.c\·a 
ı Florin 

~o Kuron 
ı şıııng 

ı Pezcta 
ı Rarşmark 

J Zloti 
ı Pen~u 

20 l.ty 
20 Dinar 

ı Çevoneç 

::;;~diye l 
Banknot ~ 

• • 

.. 20 Ley•• 
.. ı 'fürk lirası 

o Çcr\.ODCÇ 

Nukut 
Jngtliz 
Anı eri.la 
Fr.:ıosız 
lıalya 
Belçika 
Yunan 
bı·içre 
Bulgar 
Felemenk 
Çekoslovak 
.ı\Yusturra 
!,paoya 
Almanya 
Lehistan 
:\Ja.c:ırbt.ın 
Romanya 

Yugosloı•ya 
Seryet 

Borsa baricl 

Tahviller 
l ı· u dahili .. vadeJI • 
Düyunu mu\ ahide • 
lsr•~mlyeli demiryolu 
İstanbul tratn\'.!Y ~lrletl 
Rıhum Dot ve Antrepo 
lst:ı.nbul z.nonJm su ~lrketl 

f..cı;:a 

Florin 
Kuron 
Şıling 

Pezeta 
:\Jark 
Zloti 
Pengö 
Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

Hiıse senetleri 

f~ 3.5, 
1) 24 
3 4:9,5o 

37 2b 
2 51) 75 

66 . 5 

ı 2o, o 
16 35,S•ı 

3 42,75 
3 .!5,So 
2 0.1. 
4 J0,75 
ı 77, 

24 62.SO 
27 4.? to 

1059 

{O<ı4 

205 'l5 
161 :-s 
216 

112 o 
SJ 50 

<90 
29 25 
81 

121 5o 
29 25 
30 

••• 
22 50 

1 

35 50 
24 37,SO 
72 

8<J 
68 25 

ır 2ıı 50 

96 
196 50 

6 40 
.. 80 

16 7S 
27 

lş banl.aı;ı ı ı 75 
Osmanlı bankası 128 

197 

1006 50 

0.48 r 18.75 
12 Jo5o 

9 20.Sıı 

3 46.75 
37 ~9 

2 59, 
br, 27,50 

1 20 
ıo 2:.!,5o 
3 41,50 
J 24,SO 
2 0'2, 
4 ~u,ts 

2 76 
N 62,50 
2f 32,50 

l<ıb 

1007 50 
:.!(6 25 
lhl :.; 

216 
123 
53 50 

(90 

29 25 

81 
122 
29 25 

30 
49 So 

2'! 50 
35 50 
24- 3:",50 

72 

8;'"4 
68 25 

241 50 

Ticaret ve zahire borsası 
Fiatlar Ticaret borııaıı kitibiumumillii tarafından verllmlıtir. 

tel 1970 ( Jd.ır.re tşlerl 

' Kız muallim mektebi mü· 
dürlüğünden : 

Maarif vekllttince jimnastik tahsili için bu sene Avrupaya 
musabaka ile bir hanım gönderilec~kıir. ... ,., 

Müsabakaya lıabul şartları şunlardır: 

1 - Muallim mektebi ve beden terbiyesi kursu mezunu 
olmak (mektep ve lı:urs şehadetnameleri ibraz olunacaktır.) 

2 - Sıhhati lam olmak (kız mnallim mektebi doktoru 
rafından muayene cdılecelı:tir.) 

3 - Yaşı 25 den fazla olmıyacaktır (nüfus kAğıdı), 
4 _ Evli olmıyacaktır (verec~i bir beyanname ile tesbit 

edilecektir.) 
5 - Bu ıeraiti haiz olanların 14 eylül cumarte.i akşamına 

kadar kız muallim mektebi müdürlüğüne mezlıGr vesaik ve ( 3 ) 
kıt'a foıogralla müracaat eylemeleri lazımdır. 

Müsabaka lmtiham aıaııcakı derslerden lcıa ~dileccktlr : 
1 - Umumi hıfzıssıhha ve teırih ( anatonl ) ( tahriri 16 

eylül 929 saat 8,30 da). 

2 - Pedagoji (tahriri 16 eylül 929 saat 14 de) 

Bu imtihanlar kız muallim mektebinde yapılacaktır 

2 - Namzetin terbiye, tedris ve inzibat lcabtliyetlnin anla

şılması için irae edilecek bir ıı.ıııfa tamasını evvelce hazırlamak 
suretile bir ders verecektir . ( Bu tllahi ve tatbiki imtihan Orta
köyde Gazı paşa yatı mektebinde 18 eylül çarşamba günü yapı· 
lacaktır.) 

Namzeılerln mezkar mektepte saat 9 da hazır duluomaları 
lazımdır. 

Hn~aro (Babıali) ~Bddesinde 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

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

caatları. 

Kayseri hapisane müdürlü
ğünden: 

Kayseri hapisane ekmeğinin dokuz aylığı bermucibi 
şerait kapalı zarfla münakasaya konmuş isede vuku bulan 

teklifler haddi layık görülmediğinden ihalesi tehir edilmiş 

ve bwkerre komisyumı mahsusunca ittihaz edilen karar mu

cibince ve pazarlık suretile Eylülün 12 inci per9embe günü 
saat onbeşte Kayseri müdürlük dairesinde talibine verilmesi 

takarrür etmi~ olduğundan taliplerin 1200 lir miktarındaki 

Cueteıni~! hYau.ı dl1 ka~~l edl1 T~r· 
H. S. H. Ulol~ aeı:ıt~1l 

1-8 inci uyı!ıJJ 
res:nl il!nlır }ıo 

Yeni 

İcra ve iflas kanunu 
Şerhi 

Yazan : lıtarıbul icra reisi Ahmet Refik 8, 

ikinci cildi çıktı . 
Fiyatı ( 150 ) kuruıtur. Satıı merkezi lstanbulda Yakıt, 

Cihan ve ikbal lr:Utüphanclcridir. Her ltıtapçı da bulunur. 

Tokat - Turhal yolunun 
240+5 ı O kilometrosundıı 60 
santim açıklığında 349,25 
lira ve 240+865 kilomet· 
rosunda 40 saııtim açıklı· 

ğında 2 5 1,84 lira bedeli ke
şifli iki menfezin inşaatı l .f 
eylül 929 pazar günü pazar
lıkla talibine ihale kılınacak· 
tır. Yapmak lstiyenkrin To
ltııt vih\yeti encümeni daimi· 
sine ve izahat almak isti yen· 
lerin lla~mühendisliğe mlıra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

:::=::•...=:zm: ı:c: :::::::::::::::: 
ii Daima yalnız fi 
il KODAK == 
H ~ 
~ & 
~ ~ 
i!Fotoğraf makina-1! 
il larile filimle- l 
ili' ı rini kullanmnki 
:il menfnntiniz ica- : 

bahndandır İ 
il ·ı ı: Alaminüt lotojı;rallar için ! 
ı: Ü 

ı-===========::;:::=:::==;;;..ıl! !1inoferos iı 
Bursa Ziraat mektebi mü- 1i Kartlarını küllanınız IE 

!! I !er yerde Satılır !i dürlüg"' ünden: :::::::::::::::: ı::ı::mr..:mm:m::ımı•1 
ZAYİ 

Bu sene mektebimize leyli meccani veya ücretli girmtk Gelibolu kazasının Evrc\c na • 

istiyenlerin kayt ve kabul şeraitini öğrenmek için bulun- lıiyesindcki un ve yağhane fabri • 

dukları mahal ziraat müdür ve memurlarına müracaat 

Akşehir sevkiyatı 
münakasası: 

Tütün İnhisarı 
Müdürlüğünden: 

Umum 

Akşehir istasronundan mülhakatn sevkolunacak mamulat 
ve levazımat münakasaya konulmuştur. Taliplerin 16-9-929 
pazartesi günti saat on buçuğa kadar Galatada mübayaat 
komisyonunda bulunmaları. 

kama ait 1053 numaralı ruhsct • 
namemi zayi eyledim. Y cnisini çı -
karacağımdan csltısinin hükmü 
yoktur, 

Fabrika sahibi 

Halice .Melek 

Eylül 
l<r:blüldhir: 7 Bur;: Sümbüle 

[!] (I) 
Çarşamba 

Ollioı 

Azami A•ıut 

teminat muvakkatelerile birlikte komisyon mahsusuna mü
- Hububat~ Ambalaj kağıdı mubayaası 

Namu •akitleri r 
Sü .. ~ Ottı bcıall Alııp.a Y.aııı r ...... 

K. P. K. P. 
Susam 
Kuşyemi 

31 20 31 20 11 _ _:r,:a.::ca::a:.:tl:.:a::,rı:._:il::ıl:::n:....:o.:;Iu:::n:.:u:.:r.;_ ______________ _ 5,37 ıı.ıo 15,45 18,26 'ltl,or 3,54 ı , 

BuAday • 0 Çavdar!t 
Yumuıak ıs ıo 16 20 
Kızılca 17 ı6 2 
Şerc 17 16 2o 
Donıno 26 22 16 12 

Ça>d!r 
"\rpa 
:\Jısır 

Fıuulya 

- Zahireler -

13 35 13 3o 
rı 9 ıo 

12 20 12 20 

ı AK1'ın 11 bylıll 

- Un-
Çu\"alı ltilosu 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşak 
Birinci sert 
l"çünca 

1350 1350 
1310 1240 
1350 12Jo 
124-0 1120 

ÇengelU 
Sn·as 
iUsaray 

Tiftik -
)!()9 2o9 

1929 tefrikası: 38 

Istanbul mıntakası Maadin 
mühendisliğiuden: 

Ergani madeninde (300) tou yanmış bakır talibine satı~acaktır. 
Beher ton için teklif olunan fiat 9,5 lngiliz lirasından aşagı olnıı
yacak ve 2137,5 liralık teminat mektubu verilecek, Cevherin hi
ni sevkinde ayrıca 0 

02,5 resmi nisbi verilecek ve kantar parası 

müşteriye ait olacak. Taliplerin kapalı zarfla 21 eylül !929 tari-
hine müsadif cumartesi günü saat on beşe kadar maden umum 
müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

• ,. ·' .... ,. • • 1, ~ •• - ,~ • ~ 1 

•Bazı maksimlere işaret 
etmişsiniz. dedi, 

"- Ben işaret etmedim. 

Her halde ya Marki veya

hut büyük annem yapmış 

olacak .• 

Hızlı okumıya başladı: 

" Tek başına ihtiyarla

mak büyük bir deliliktir." 
Fransızca banaı 

"Tek başına ihtiyarlama

yınız Kontes .. lhtiyarlığınız
da size refakat etmeme 

müsaade edin. dedi. Ona 

baktım, Gözleri şakacı 

tebessümlerle doluydu. O

nun lakırdılarında bir baş

kalık, emrıtien birşey vardı 
ki bu benim hoşuma gidi

yor. Ne hissettiğimi ben de 

bilmiyorum. 

"Çok yorgunum. Artık 

geç te oldu. Allah rahatlık 

versin" dedim. "Allah ra -

hatlık versin Kontes. diye 

kapıya doğru gitti ve tek-

rar etti ı 

" Yarın dokuzda, aşağı • 

da .. " Böylece ayrıldık. 

Ertesi sabah hava açmış
tı.Berrak mavi bir sema 

gözüküyordu. Ogüstüs ve 

Mister Mak Kormak gece 

yeıııekt~ çok içmişlerdi, bu

nun İçin rahatsız görünü • 
yorlardı. Avcılar gidince 

bir türlü yemek için onlara 

iltihak edeceğimiz saat gel

miyecek gibi hissediyordum. 

Bundan evvel hiç av gör _ 

memiştim. Bu, benim için 

tamamile bir yenilikti. Ogüs

tüs bana bir av elbisesi yap

tırmıştı. Oldukça bana da 

yakışıyordu. Hareket etmek 

üzere fbulunduğumuz zaman 

misis Dut bana : 

"- Siz de av avlar mı

sınız?., diye sordu, 

"Hayır, siz?" dedim. 

" - Tabii hayır ... Etek

lerinizi bu kadar kısa gö-

riince sızın sporcu olmantz 

hükmünü verdim, ve ava 

merakınız var zannettim." 

Buna mis Springel bir 

cevap verdi: 

"Kısa etekle mi av av

lantlır?. 

Llverpolda komşu olduk

,ları halde birbirlerinden 

nefret ediyorlardı. Misis 

Dut somurttu; mis Springel 

muzipliğine devam edi • 
yordu: 

"Uzun eteklerinizle ça
mura bulanacaksınız misis 

Dut .. Hem mister Dut bu 

sabah renkli giyinmemeni· 

zi, bu suretle kuşları ürkü

teceğinizi söylemişti. Emi

nim ki şapkantzdaki bu 

sarı tüye itiraz edecektir .• 

Misis Dut kavgaya ha

zırlanmıştı. 

" - Mist4!r Dut şapkamı 

biliyor. Hem ben genç kız 

iken sizin gibi böyle mo-

dem elbiselerle ava gider

dim de az daha bunun için 

beni kamçı ile dö~cekler-

di. " dedi. Mis Springel : 

" Sahi mi ? Bundan şim

diye kadar bahsetmemişti· 

niz. Liverpolda av avlandı

ğını hiç işitmemiştim misis 

Dut 1 " diye cevap verdi, 

Yaşlı misafirime nüzül 

inecekmiş gibi oldu; ben 

hemen lakırdıyı kestim : 

• - Haydi artık yemeğe 
gidelim, • 

Leydi Vokli arabada ya-
• 

nıma oturdu ve : 

" - Şu misis Dut ne 

tatsız kadın 1 Ona her sene 

tahammül edecek kadar 

ne iyi tabiatıntz var 1 • di

ye fısıldadı. 

Gittiğimiz zaman çiftlik 

evlerinden birinde yemek 

hazırlanmıştı. Masa çiçek

ler ve envai ( Mönü ) !erle 

tıpkı bir düğün sofrasına 

Tütün inhisarı umum mü
dürlüğünden: 

i.\letre mıırabbaı 40 gram ~tklctinde ve 1 ı 4·82 ebadında 
2500 ve ı 04-70 eb'adıııda 2500 kilo Anbalaj kagıdı pazar
lıkla alınacaktır. Talip olanların numuneyi almak üzere mü
racaatları ve paxarlık için ° o7,5 tl miııatı muvakkatelerile 
16-9-929 pazartesi günü Galatada mubayaat komisyonunda 
saat 10-30 da bulunmaları. 

Buııiin dolanlara iıim: 
Ku· ~--~ 

Kurt Süslü 

Gilniln naılhatl: 
Erenlerin sağı solu olmar.. 

Buıünkii hava 
Rü.zg.\r poyraz esecek ba"·.ı az 

bulutlu olacaktır. 

Moı'u\ mildiir Refik Ahm~t· 

= 

n İngilizceden mütercim: Gıl.zin 1\ruri 

dönmüştü. Çok sıcak bir 

gündü. Çok beklemeden 

avcılar gelmeğe başladılar. 

Mister Mak Kormak ve 

Ogüstüs fazla spora alışık 

olmadıkları için bitap bir 

vaziyette idiler. Antoni, sör 

Samuel Vokli ile arkala

rından yürüyor, onların va

ziyetlerine mukabil onun 
hali ne tezat teşkil edi

yordu. Elbisesi yeni değil

di, fakat hali, tavrı kendi· 

sinin asaletini gösteriyordu. 

Ogüstüsün siması fırtına gibi 

karma karışıktı. Bir çok 

kuşlar vurmuşlardı. Tüccar

lar pek muvaffak olmamış

lardı. Mister Dut bir adamı 

kolundan yaralamış ve bir 

köpeği öldürmüştii. Antoni 

yantma oturdu ve gülerek 

dediki: 

" - Av tehlikeli şeyi 

Böyle bir eğlencede vasati 

öldtirülenlerin mıktan sizce 

~ . . 1 . ,. \ ~. ı ": . ~ . . " 

ne kadardır? ,. Gülerek 

sordum: 

" - Ne.. Ne cins öldü-
• 

rülenler?" 

"- Misafirlerden.. Kö

peklerden, yani kuşlardan 

gayrı. " dedi. O esnada 

Antoniye hangi yemekten 

istediğini soruyorlardı. Oda 
bana -döndü: 

" - Siz ne yıyorsunuz 

Kontes? Ben de ondan 

isteyim .• 

" Kekrik yiyorum " 

dedim, 

• O halde bana da 

keklik. dedi. 

Sonra dört nevi içki sa

yarak hangisini içeceğini 

sordular: "Dördünden de ... " 

cev11bını verdi. 

Dört bardağa, dört muh

telif içkiden doldurttu ve 

bana dedi ki : • Bunları 

içince; sizin Liverpolden 

gelen misafiriniz gibi av 

avlarım. Şayet zevcinizi 

veya diğer misafirlerinizi 

yaralarsam kabahatli ol

mam!. " Gülerek : 

"-Deli olmayınl.dedim. 

Diğer tarafındaki Mister 

Duta döndüm. Her zaman

ki sarı rengi yorgunluktan 

kıp kırmızı olmuştu. 

" Bu sabah çok ~ena 

bir taliim vardı misis Ke

rc!I;.. Köpek ve adam ıçın 

çok üzüldüm. Sağımızdaki 

centilmenden korkuyorum. 

Biraz yaralandı değil mi 

sör?., diye Antoniye hitap 

etti. Antoni cevap verdi: 

" - Ehemmiyetsiz, sol 

kolumun bir iki yerinden ... 

" - Kolunuzdan mı vu· 

ruldunuz sör Antoni ? Ah 

bu kadar dikkatsizlik edi

lecekse ava hiç gitmemeli!• 
l Bitmedi) 


