
Filistin de 
A.rapve Yahudi kavgası 

Bir kaç günden beri F1is· 
tinde yerli kaplarla mu
hacir Y nhudiler arasında 
çıknn dahili bir narp vazi
Yeti devam ediyor. Kudüs, 
Yafa gibi muhtelif mahal
lerde bu iki unsur biribir· 
lerini boğazlıyorlar. 

---
Kudretli ordumuza 

Hadiselerin zahiri cebehi 
Mescidi aksada Yahudiler 
arasında Ağlama duvarı , 
Müslümanlar arasında Bü
rakı Şerif denilmekle ma· 
ruf ve her iki tarafça mu· 
kaddes addolunan bir du· 
vann 'Ciheti tasarrufu mc· 
selesidir. Fakat hadiselerin 
nıahiyetl biraz tamik edi· 
lirse görülür ki zahiri se
bepten ba~ka mühim bir 
ihtilaf menbaı vardır ; ve 
bugünkü kanlı yak'aların asıl 
amillerini tevkil eden bu 

aazimiz hürmel ve mu
habbetle tebrikleı·inl 

iblağ buyurdular 
Muhterem Cümhur Re· 

islmizin en kudretli eserle· 

Zapon &crgilinden bir köıe 

ri baımda gelen büyük fs

tiklil ve istihlb zaferimi· 

zin yıl dönümü, dahi mün· 

cimiz Gazi Hazretlerile 

güyük Erkanı Harp Reisi· 

ıniz ınütür Fevzi Pap Haz

retleri araıında samimi 

tebrik telgraflan teatisine 

çok kıymettar bir vesile 

olınuıtur. Bu tarihi telgraf· 

Iarı aynen ne~rediyoruz: 

Japon sergisi 
·açılıyor 

bugün 
~ 

l'lenba da Flistinin yerliArap· 
ları ile burada bir Yahu· 
di devleti yapmak üzere 
Yedi, sekiz seneden beri 
Rusya, Romanya, Lehistan 
gibi memleketlerden muha· 

lstanbul: Reisicümhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine 

Ankara, 29-8-1929 
ceret suretile gelmiı ve 
Yerleımı1 olan Yuhudiler l'e'i'ksek dehalarının 
rarasındaki zıddiyetlerdir •. pe nıucizeler yara tarı 

Sergi müdürü L\1 Y asue 

Galatada eski liman tlrke
tl binasında aylardan heri ha
zırlanan Japon ticaret sergisi 

bugün saat 1 O da açılacaktır. 
St-rglnln son hazırlıkları ikmal 
edilmiş, eşya 11 salonda ta· 

Harbi umumiden sonra eskı . • . • . 
ıünyanın haritası yeni baıtan ısabetlt kudretlı trade 
Anzim edilirken Jngilterenin (Je zflarelerİllİ1l fıari .. 
arzu ve ısrarı üzerine FJlis· kaniiın a bir yadi O"(l 1'l 
tin kıtası İngiliz mandası b 
altına verildi ve aynı za- olan zafer bayra11ı11n mekanlşr dahilinde t hır e-
nıanda burada bir Yahudi bütiin si/ali llrkad'fJŞ - dılmiftir. Binaııın tıertarafı japon 
yurdu teald tekarriir etti. l 111 .,., 1 ı le ı. "ke ı'en"'rlerl. ve Japon tarzında ıez-
8 k 1 

ti 
1 

d ar ı , anıu t urı , 
u arar ar ne ces 0 e ·• l ·· yinat ıle cazip bir tarzda süs-

lnmltere iki türlü siyasi 111 u.~areat e< er, cum-
0· lenmiştir• 

nıuvaffakiyet elde etnıif huriyet ordusunzoı Küıat merasimi Jçln ıelırı-
oluyordu: evvel emirde la yezal mcrbutİ) .. Ct ve mizde bulunan lktısat vekılı Şa
Hidistana giden kara yo· tazintfn·ini arzederiın kır beyle Şehremini, Polıı mü-
lunun Mısır ile Irak ara· ' dürü beyler, Şükrü Naili paşa, 
sındaki kısmını ele geçi· ef endinı. Ticaret mildürlüğü, bankalar 
riyordu; sonra fJlistinde Bayülf_ Erkdnı Harbiye relJi 

İngiliz nufuz ve idaresinin Maşar: Fevzi 
erk!nı ,.e ihracat tüccarlan da
vet edilmişlerdir. 

rahatça yerleıebilmesi için 
Araplarla Yahudileri bir· 
birine d~ürecek bir mü
sait zemin hazırlanmıı bu· 
lunuyordu. 

Filhakika Filistine hariç· 
ten giden muhacir Yahu· 
diler ya§amak için toprağa 
nıuhtaçtır ve para kuv\'e• 
tile bunların ellerine ge· 
Çirdikleri topraklar her 
gün biraz daha yerli A
rapların ihttyaçlarını tazyik 
etmektedir. Hulasa hariç· 
ten gelen Yahudiler bir 
tnr"ftan umumi idare mev
kilerine oturarak yerli 
Araplar üzerine hakim bir 
Vaziyet elde etmekte, diğer 
taraftan zaten mahalli hal
kın ihtiyaçları için kafi 
0Irnıyan arazi üzerinde yer· 
li nhıılinin lıissesfni gittikçe 
darla§lırmaktadır. 

(1920) senesinden heci bu 
sebeplerle Araplar ve Ya· 
hudiler arasında muhtelif 
ll:ıüsademefer olmuıtur. Bu· 
ilinkü hadiselerin ha.kiki 
tı.nıilleri de bunlardan baıka 
bir fey değildir. 

Ankara: Büyük Erkanı Har· 
biye Reisi Milıür Fevzi Paıa 

Hazretlerine 
lataııbul, 3l·S-ı929 

Japon ticaret heyeti reisi M. 
Yasüe serginin müdürlfiaünil 
ifa etmektedir Mumaileyhln ''er
diği malOmata göre 6ergl daimi 

Zatı de<·letlcri11İrı olacak ve teşhir edilen eşya 
ı · • münavebe ile değiştirilecektir. 

yı'iksek ('(J kıJrınel .. 1 ~l'" Sergide muhtelif eşyalar teş-
y·aset/eri alt11ula butull hir edilmektedir. Japon çay 
silalı arkadaşlanllltll takımları, oyuncak,dişçilığe mü· 

ı eda ktirlı k ı:e k~ 1ı '.·a- ·;::;=;j';::;z=;;;;;::~~"';;;=: 
manlıkları ıle ıstılı- zabitan <·e efradı ar
sal edilen zaferin yıl kadaşlanma la'irmct 
dönı'i1nıtnde hakkonda ve 11111/za.bbetle tcbri
i::Jıar buJrurulmı. m.u- kôtı111111 ibltiğına. c·e
/ıabbetkdraııe lussz - satcti .. decıletlerini ri

-ttan dolayı en de- ca ederinı <'rendiın. ya . Jl 
. tesekkiirleri11u arz- Reisicitmlıur 

Gazi H. Kemal ruı , .. , .. 1 eder, bu biiyuıi gıau '~ 

~\fobadcle k?n~isyonmıda ya
~ . reisler ıçtmıa edecekler 

l I11 Muhtelit mubadelc ko-
misyonu Türk, bitaraf ve 

Yunan reisleri yarın bir 
içtima aktedecek1er ve ko
misyonun mesaisini tanzim 

edeceklerdir. Bu içtimada 
Türk heyeti murahhasnsı 
tarafından tatbiki talep 

edilen mevat . ve komisyo
nun Garbi Trakyaya nakli 

hakkında kararlar verilmesi 
muhtemeldir. 

Sergi çok zarif eşyayı 
ihtiva etmektedir 

teallik eşya, bulunacak, d~me 
ampul, pil, b.i'ıkçılık levazımı 
mbtor, makine, ~adenlyat,blsik
let, kimya alah, lestik eşya, l· 

pekli, pamuklu kuma~lar ve it· 

lemeler. Sergide l)illiassa bam· 
bo kamışından iılenmif koçük 
masa eşyası çok §C\Yllill dikkattir. 

Japonya ile ticaretimiz 

Gelecek sene :fokyoda blr 
Türk ticaret sergisinin açılacağt· 

nı yazmıgtık. Bu ierglyl Japon· 
Türk muahedesi Cemiyeti aç· 

maktadır. Bu hususta ticaret 

odasına müracaqt t.-dilmi~tir. 

trlracar rocciırlarından birçok 

zat ıimdiden japon ticaret he-
yetine müracaat ederek sergiye 
iştirak edeceklerlni btldirmlıler· 
dir. Bu sergide bilhassa Tark 

mevaddı iptldalyest tC§hlr edile· 
cektır. 

Şimdiki halde Japonya Jle 

1ımanımız arasında işleyen n· 
purJar senede 8 pp!ta yapmak-

tadır. lleride bu postalar tez
yit edileceği gibi lstanbuldan 
Tokyoya da vapurlar hareket 
edecektir. 

Japon sergisinde CfYa sahl
mıyacaktır. Serginin istok eşyası 

yoktur. Yalnız, japônyadan si· 

parışat için sergi heyeti Occan 
takdim etmektedir. 

Hahama ne 
20 bin lira ceza 

verecek 
Def terdarJık, toplanan fane

lerden Yernscc ve intikal kn· 

nunu mucibince verilmesi 

l<lzımgckn vergilerin veril-

memiş olmasından doJnyı 

J Jnlıamnncye 20 bm lira mik

t:ın.nda bir ceza kc mfş , ve 

bu para verilmediği takdirde 

Hahaınhancdeki e.,,pıya haciz 
konacağını bildirmi~tir. I ln-

hnmnne ise , toplanaıt para
ların h3stancdc yattın fuka-

raıun tcdn\i iicrcti olduğunu 

ileri siı rcrek bunlardrın \'crn-

set Ye intikal c.rgid Yl:ril-

nazaran da· 
ha fazla o
lacağı hak
kında. mü· 
ta lea la r a 
rasgelinmek
tedir. 

Dün bu 
mesele hak· 
kında bir 
muharriri-
ınize Harun 
Reşit Bey 
şu maluma- Harun Reııt B. 
tı vermiştir. 

a:-AvrÜpa muharrirlerinden 
bazıları nra sıra böyle hüküm
ler verirler. Netekim vaktile 

Haley kuyruklu yıldızının arza çar
pacağına dair münakaşalar ol
muştu. Sonradan bir hesap 
sclwi olmuş, onun için çarp
madı dediler. liava işleri i
çın ıızami 48 saattan ilerisine 
bugü:ıkü ilim hükmetmemekten 
acizdir .. 

48 saat le rasat ista:;yonları 

çok olan memleketler için ka
bildir. Bizim için bu bile kabil 
değildir. Amerika bu hususta 
en ileri gitmiştir. Hükümlerini 
0 

080 'den fazla ihtimalle .vere· 
biliyor. Avrupa bu kadar mu· 
vaffak olamıyor. 

Hülasa , bu sene kışın şid· 
detli olacağına dair şimdiden 
flmt bir hükum vermek doğru 
olamaz.» 

Bayram arife
sinde matem 

iki kıymetli iayy4reci
mlz nltsıl ıehlt d01tül 

Cenaze ihtifali pek 
hazin olmuştur 

Şehit binbatı Resmi B, 

Seydiköy tayyare tabur 
kumandan} binbaşı Resmi 
Beyle, sivil pilot Fehmi Be
yin bir tecrübe uçuşu esna
sında sukut ederek şehit 
diiştüklerinl iki gün evvel 
telgraf haberi olarak bUyük 
bir teessiırle yazınışcık. Dün 
gelen Jzmir gazeteleri bu 
hazin facianın tııfsilatını ver
mckcedirle~ 

Yeni Asır refikimiz acıklı 

hadisenin sebep ve sureci 
vukuu ile yapılan cenaze 
mcrnsimlnl şu suretle anla
tı yor: 

llnya filomuza yeni iltihak 
eden Torbalı ta) yarcsinin 1-
slm konma merasimi bugün 
yapılncıiktL Torbalıda tan·a
rcnin ineceği yeri cnyin et
ııtı:k iizere tayyare Tabur 
kumandam binba~ı Resmi 
beyle si\liJ pilot i~ehmi bey 
diin snbah bu tnyyare He 
lıarckcc ctmi~kr 'e Torbalı 
iizcrindc dol:ıştıkt:ın .onr:ı 

:ıvdct etmi::-Jcrdl. 

Hali hazırda Filistincleki 
)' nhudiler yerli Arapl11.rlll 
e.ncnk onda birini te,kfl 
etrnektedfr; bu kadar ehem· 
tniyetaiz bir akallfyel tetkil 
eden Y ~hud!ler 'ekııoriyeün 
l'P.lnı7. menfı~at!erine ka11ı 
cleğf t, hiuf yatına kartı da 
llıuhatıf bir hatlı hareket 
tutarlarsa tabii olarak 
bit- ok mü~külata .maruz 

Komisyonun 3 üncü ta
biiyet ve 5 inci takdiri 

kıymet büroları, dün içtima 
ederek bazı meseleleri in-

'taç etmişlerdir. 

mck lılzımgelmcdiğinl iddia 

etmektedir. l lnlbuki lıu paralar 

IJııhamane defterinde tcbcrrü 

o~arak gö-.ccrilmf)t~~ J lahn

mnncdcn bir Iıc.ı et maliye 

yı;;kili Saracoğlu Şukrü be}J 
ziyaret ederek mcselcii mu
mnileyhe ımlutııCHklardır. 

Tııyytır\:dc her şey }Olun· 
da c<!rc}tın cc'fi}ordu. Scy
diköy karargahı uzcrJne' gt:l· 

lraJır1ar. 
[Aıttıuııfı 3 üncü !ayıfıunızdadır] 

Tevfik Kamil B. 

Yalıvada 

Muhtelit mahkemPlerde 
davalara baş!anıyor 

inşaata hummalı bir fa· 
afiyetle devam ediliyor 

Reisicumhur Hz. nin e~ir· 
lerl üzerine lmanna karar veri· 
len Y alıvada bugünlerde hum
malı bir faaliyet göze çarpmak· 
tadır. lnıaaıa nezaret eden Sey
rlıefaln umumi müdilrü Sadul· 
lah B. tesisabn mükemmel ol· 
ması için biuat ame1enln baş

larında bulunmakta ve onlarla 
gece saat ikiye kadar inşaat 

mahallinde kalmaktadır. 
Yalıvada §imdiye kadar ya

pılan işler arasında, sahilden 
banyolara kadar olan otomobil 
yolu tamir edilmiştir. 

Yakında lnıaatı ikmal edile
cek olan köşkte bir yatak oda
sı, bir l Urahat odast, bir ça· 

lııma odası ve bir banyo da
iresi vardır. Gazi Hz. için ya-
pılan deniz hamamı da Yalı
vaya nakledilecektir. Yalnız 
kend11erl lelflflertnde çiftlikteki 
büyük çadırlarında ikamet ede
ceklerdir. 

Yalıvadaki hamamların bir 
kı mının tamiri de bitml§tir. 

Banyolara yarım saat mesa· 
lede bulunan Yanınca suyu 
yeni yapılan iki bent \'C tazyik-

Emin Ali B. 
Muhtelit hakem mabke• 

. · t'I' 7 eylıilde melerının ta ı ı 
bitmektedir. d zamana ka• 
dar mahkemelerin reis ve 

azalan şehrimize gelecek· 

lerdir.Umumi ajanımız Emin 

Ali B. muhakeme evrakılll 
hazırlamakla meşguldür. 

Türk. Yunan mahkeme• 

d d'ğ mahkosinden ma a 1 er 
melerde da\'alar azalmıştır 
Türk· Yunan mahkemesindo 
12 bin kadar henüz rü'yet 

edilmemiş dava vara"ır • 
Muhtelit mahkemelerin 

Lo:zan muahedesi mucibi~ce 
d · ı faa· memleketimiz e ıcray 

liyet :müddetleri bitmiştir. 

A k h"kuınetimiz mem· nca u . 
. d mı faalı· 

leketimızde eva 
'ğ' den mah 

yetlerini arıu ettı ın 

kemeler harice çıkarıfmıy:ı· 

Jı borular vasıtaslle banyolara caktır. 
getirllmiıtir. Aynca civardaki 
binalar clelttrlkle tenvir edil
mlıtir. 

Tamir edilen binalar araıın
da 5 ev vardır. A)Tıca bir 
park ve bır lokanta inp edil· 
mektedlr, 

------Şoförler numaralı 
kasket giyecekler 

.cfj şoförlerin 
Şehrcır 

muayyen 
renlt ve şe· 
kilde kas· 

Bu sene lnıası mukarrer olan 
kumın Jkmali Oç gün sonra 
müm~On olacaktır. ket giyme· 

Seyrisefaın idaresi ıtmdilik ]erine ka· 
cuma ve pazar gilnlerl Y ahvaya 
1evahıh müteca\ireye ııliyen 
vapurlardan birisini tahsis etmlı· 
Ur. Cuma ve pazar günleri sa· 
hah 9 da kalkan vapur Ada
lar ve diAer iskelelere u~ıya
reJt Yalı vaya gitmekte ve 5 
saat kadar orada kaldıktan son· 
ra alcıam 9 da lstanbula dön· 
mektedlr. 

Romanyadaıi ıoı 
kitilik bir talebe 

kafilesi ~eldi 
Evclkı giln ak;; Qzerl ıelı· 

rlmlze 102 kııılık bir Romen 
talebe kaftle..t gclmlfllr. Romen· 
ler Bey~lunda muhtelif otelle
re yerlqtirllmııtfr. , talebeye 
muallimlertnden bir kısmı da 
refakat ediyor. Dün Romanya
lılar lstanbulda muhtelif abldatı 
gezmtıfer ve Tnrk ıalebe bır
lı~lnl :ılyaret etmtılerdl1, 

rar vermiş· 
tir. Taksi· 
de çalışan 
şöförlerin 
kasketleri • 
ne otomo· 
b i 1 )erinin 

. iacnktır. 
numarası J • 11 • sa· 

H 
.. otoıııobı erın ~ 

u.susı kasket 
förleri numarasız 
giyeceklerdir. -

geıı 

T ahfiye ne zan1an 
başlıyor? 

. Londra, 31 (A.A.) - Re~ 
1 tinin tahlf yesfne eylu· 

e!a e dördünde bnflnııa· 
lun on · t 

b
. e neıaretı nrA-

ca~ har •Y •• 
es• bll" C()flmııtır. 

lındarl te es 





~hide alac.~ 
Eilistinde y ung planı ta~vip V:e 
4-tapve Yahudik':;sı tahliye tarihlerı tespıt 

( Baı mahlemitdan mabat ) 

llinaenaleyh Filistindeki 

~lıiyet ıudur: Balfur be

)tnııanıeai ile burada ilan 
td·ı 1 ea Y ahudl yurdunu 

~lııt için hariçten gelen 

rtıudi muhacirlerin mik
arı 

arttıkça. bugün Ağlama 

'""• ~ n yüzünden çıkan 

4i'ateleler ve kanlı ihti· 
ctr yarın kesilse bile 

~b" iJe Ur gün diğer bir vesile 

lı~ iene meydana çıkacak-
' \re ihtimal ki aradan 

~an geçtikçe hadiselerin 

tlddeu de daha ziyade 

•ttacaJ<tır. 

edildikten sonra 
Henderson bir nutuk söyledi, ve tahliye ka -
rarının imzalandığı altın kalemi M. Y aspara 

hediye etti 

1 
. 30 (A A) - :\lali koınHronun uııc on iiçtc 

J.n l a~ e, •1
• • 

1 
. 

1 
e annen beri dcHıın ctmcJ,tdır. ı: :ı.; 

b·ı ... lırnn ce esı ' :;- ;,, . '~ • k 
1 1 ı·ı · Jlrcn iplere bir ekıl 'crmd. rnc~dı>i 

itibarile ·ıı m cc 1 mı~ ' • . . 
1 h 1 1·1· bcrahcr IYCnc b,1;1.1 mıı~l,uhıt mc\ cut 

me,·zuu >a o ına, ,ı .,., . . . 

d L
. · 1·çcim:ı nı;mıımesı pek c.ohıdur. l crdi 

bulunma! CR ır. muını . 
bir cok me;;elelerln J1:ılli icap crnıeJ..redır. . 

İ.ıllıf, 
30 

(A.A) _ ;,\I. ı ıcndcr ... 011 l .lhı den a~ rılırken 
1 ıllllllnLI • rr.ııı-.<ı fü· İıwiltcrc ., c bazı ue\ aıuıttıı. }\ ~· n 

•raıctccı er . ; ' . 
:- d k. · ~e'1arn bir biırııdct <trıı olduguna daır olan 
ııra ın a ı muna ... ı; • .. • . 

t hmfıllcrio e:'ll:'~ız olduğunu S<>) lcını:;-tır. 
zanların ''e a . 

l\J. }-lenderson beyanatına de\.n~la !ı~giltı:rc11ın hiitiın 
milletlerle bilha~ .. ıı frtınsa ile nmımı 'e ıtınıııtkı\ranc miiırn-

TTabzon hav alisinde ~alışıyor 
Türküler plağa tesbit edilirken mahalli rakıslar 

da sinemaya alınıyor 
Yusuf Zıya, Malunut Rıgıp, 

F eruh ve Abdülkadir bcylerd"'n 
mürekl.ep "lstanbul Konservaıu
nrı türk ülerl toplama He\'ell 

• 1' 

Sinop \'C Girosoııda vapuı un 

durmasından bili tifadc bit ç 

türkü aldıktan soııra Trabı.ona 
vasıl olınuılıır. Sinobun bjlhatı!:a 

her noktadan nıülıinı ve lıı.Mı'ı 
tetkiklere lüzum gösl"ı ~n hir 
öı Türklük ve h;ılkıyat mcrke· 
zi olduğu anl.ışılmljtır. Burada 
Şakir hey isminde bir g~ncin 

mühim toplaınıılar yapmakta ol

dµğu görulmüştur. 

ayııca kö' havai \'r aıı "aneleri
nin te11bitine ı,·~llşılnı..~tadır. 

l leyet bir hafta kadar daha 
bu d\'arlarda çalnıı.ktan sonra, 
Cüııı~şhane E.n.ıncan Enuruma 
geçecektir. Heyet halk \'e me
murlardan son d"recede teshi
l!t \ e musaflrperverhk g5rmek· 
ıecf.r. 

Heyete eh ar merkezlerden 
davel mektupları g lmektedir. 

Rm; -Çin hududunda 
.\lnskrı\ "· ,3 r .\ .. \.) Ta 

ilj<llN tchli~ ediyor: \1. l.it-
' iıınr :\ln ... k<ı' ,ıd:ıki \lmnn 

1 cfiri :\1. \"011 Erik ... cnc Çin-

Bugünkü hadiseler dünya 
)Qı~ d d un e milletlerin mukad· 

. b bulunmak arzu.;ıında olduğunu, Fran;;anııı garp mc-
,:,C atta 1 i t ı· 1 d' . . k ı 

l 
. J 

1
·ra etfr;.i hizmet er tıl\oır e\ c ıgını ·a~ lıct· 

< enıytt ne ~ · . . . ,. 

1 
· B 

11
Jan "onrıı l\I. J lender,.,on <lem ıştır kı; Bcrrf 

Trabzon vali i Hilmi he • 
heyeti karşı!a'nıış ve topli!tnl 

i~erini kolayl tırncak- mühim 
ııöylf"yic!leri celp hususnı da her 
türlii yardımda bulunmuş. heyet 
bu noktayı l((şekkürlı.- karşıla

ıııışur. Hapi,hane ile yerlı 

sazçılarJan i tifade edildıkten 

l 
lilcrin iki memleket ıırn~ınd.ıki 
ihilihHııı k ... , İ) c.:siııi mu ben in 
mu~terck hir hcpnnamc inv.n 

1 cdilınc~i "tırctinckki rı.:klHiııi 
tratııu kendilerine bırak· 
~arnak ve sun'i vasıtalarla 
)okta d '1a n evletler yaratmak 

Yal ve tecrübesinin mü· 
'••if f k ' a at zaruri bir neti· 
c~id· ır. 

~1ehmet A~ım. 

Bafem 
tlllt!ün başlıyor 
ted 
f iye emri gelen da-
t'eler buganden itlb1J
"e11 maaşlarını 11111-

caklar 
Rugiin Barem kanununun 

'tıer'i}·' J l . . ·11 .. d" /Ct t.e~ lettığı ı c gun-
Ur. Kanundan J tifade eden 

l'tıemurlıır bugiindcn itibaren 
~eıu c~n Jar iır.erinc maa~lıı
tını alacHklardır. 

Bütün , il Ayetler bu htı:ıus

takı hn7.ırlıklannı l itirmi~ler
dir. 

f~kserl dııirclerin yeni lrnd
toJarı mahallerine gönderil-
llli;:: b ] • 

y u uıımuktadır. rtlayetı· 

illi% t.yliil rnaa ... ınırı tediyesi

Jıe htıglın bn.,J~nacak fakat 
t ' ' tdiı·e . l d . 

J cmrı il ınan evaır me-

ll'ıurJan mıuı,larmı alacaklar
dır n· · ığer dc,·airc de emir 
~eı· ır gelmez tcdi,·at yııpıla-
l:ak J • 
.ı tır. Bu miinnscbeıle bazı 
\IC\• •• 

aırın maa~larının lıir kaç 
~tın ge01·ı •. h . ı· d ·ı· <mesı ı tıma ı \'nr ır. 

Cdh·c . el d . 
.1 cmrı g en C\·nır a-

tas 
lllda damga miichirHığli de 

llıcv . 
~Uttur. 

Üç aylılcl.ır 
tekO·ç avda bir maaş alan ınü
tııaaıdiıı ve eyfam, eramilin 
ı aşları vcrilınesı yoklama do· 
al-si· 

c eylülün oııunda b:ı Jı-
Cakt • 

~ ır. Bu rnaa~lar da 13areın 

tıtnııııu tfolayısile tevkifalsız 
araı· ·ı ' vcrı ecektir. 

hı...___ _____ _ 
· · fakdonald .\meri-

m şcır. u - . . 
A \•-upaya Fransa yasıuı.:;ıle bağlı olduğumuzu, cı hanın her 

•f d mı·ı ·terek menfaatlere mıılik buluııduğunrnw unut-
tara ın a ~ 

mıyoruz .. · 
l\J. ı lenderson i\J. Briandıın YC onun :-lpt:-f kiya"etindcn 

rnkdirle bah:.etmlş, Fransa hariciye nazırın itilM 'c u~hı~ma 
ıı- ndaki messisini memnuniyet ve sitııyişlc J,a\'<.lcylcıni~ 

u"ııru -
ve sözlerine şu suretle nihayet \'Crıni~tir: Avnıp.111111 h:ırpccn 
mute,·elllt buhrandan sonra da ya~ttmıt:ıı en ziyade bmi 
bütlin milletler tarafından tebcil edilecek olun .\ 1. Brianın 
gö tertligl nzim ve cesaret sare:-ıindcdir. 

J .ondra, 30 (A.A.) - Oniimiiıdckl 15 giin zarfında 
bir itilaf projesinin hıııırlanacağı hnl, kın.da \' ıı~ingtc.ındaıı 
gelen htthcrler, buradıı biiyiik bir memnuniyeti mucip ol
muştur .. ahlhiycttnr menabiden alınan mah'mııc bu huherin 
sıhhncini ccyit edecek mahiyettedir. 

Pıuis, 3 ı (A.A) - l\1. llendcrsoımn Ln Ha ye deki he
yanoundan bah:ıeden Kotidyeh gazctcı;i bir çok t\H menfc
atlerin garbin iki biiyiik demokrat milletini blrl>irine bnjtlcı 

mnkta devam edcceg'ini yazıyor. 
La H aye, !H (A.A)- Alacaklı kiiçük dcYlet1erln ınu-

rahha tarı da Yung plAnmı kabul ctıni~tir. 
Pari, Sl (A.A)- i\I. l\lokdonaldın :.aut 17,30 da Parbe 

g·cJme:.ine intizar olunmalmıdır. hı!,rfltcrc bıı~' ckiJf 1\l. !kl
anla görii:,mck üzere doğrnca ha;-Yckdlcc dııir~,.,inc gi<k~cktir. 

1 .Ahi. 31 (A.A.)- l'\1al1 komh} on lrnsıl olnn itilafa hli· 
küm vermek için kıızırlanan protokol li\yJhasının ana hatları
nı tesbit etnıl~tir. Bu baptaki mazbata cumurcc ·j giiniı 'uku 
bulacak umum içtimada tc,·di edilecektir. Yııııg planıııdıı 
derpiş edilen tertip h?ctleri. bu g~nden itibaren teşcJ...kıil 
ederek fouliycte geçchılecektır. :\1alı komb} on borçlar , c 
şark , Hılyetlcrine uic tamirat meselesini tetkik etmek için 

tali bir komisyon teşkil ctmi,.tlr 
Paris, 31 (A.A.) - .ı. ·nzırlnr mec!Llndc • 1. Brlyan Ltllıi 

müzakcratı hakkında izahat Yclml~tlr. 1 hihılmet 1\l. Briyıı
nın izahatını tııs\ ip ctmi~. hu ıılc gelen itil:.Htan dola)ı hıı~· 

vekili [ebrik ccmi~tir. 
l\1. Briyan, pazartesi g-ii11li \krnm ccmirctl mecli inin 

içtlnıalnıı J~tirıık edecektir. 

Filistin de vaziyet 
Bir 101.afıan ~·ıikı~nedn .~'·:/et e.lliği bildiri -

/ 
. . 1en diii:er taraftan kullıy·ptft Arap kuı' -
uıc { ı I d . 1·1.l . 

. t[erinin }'i'/istin 1111< u 1111a ~U"l lh. en 'e h b .,. a er PN"t l) ·ur 

BağdaWı arbe<fr·kr 
31 (A. A) - Mütemlekat nazırı külliyetli 

Londra, k vvetlerinln dün Filistine ginnif olduiunu 
miktarda arap u 

tebliğ ediyor.(A A )- Şam ve Yafa kapılarındaki askeri 

K d .. 31 .• 
u us, .. 

1 
d 

0 
sonra geri ahnmıftır. Dünkii gün 

d.. oğ e e kıtaat un ddedilmekte idi, fakat hiç bir hadile vuku 
buhranlı 8 l umi vaziyette aıikar bir iyilik ha· 

d B ha um bulma ı. u tmeğe müsaittir . Bu salahın bütün 
ıd .., u zanne sıl o ugun . i bir tesir yapacağı ümit olunuyor. Hay-

sonra müca-.. ir köylerde çalışı i
m ağa baş! nınıştır. Y ~rli rakıs· 

lar <la 3İnenıaya alınma1ı:tıı ve 

So\ ~etlerin k:ıhtıl ctmcJ..tc 
olduklarını bildirmi ... tir. 

.\ ıo ... km :ı,30 ( \. \ - .Zıılıı· 
mor ~clıri ~İ\ nrındıı tc:-i · 
edilen td iirg-ıılerc tc .. :ıchıfcn 
, ... J..la~mı~ olan 4 :o" et 
tııbaa"I [C\ )\j[ \ C icl!tlll C~lj(. 

ı 
1 
ı ıni::-tir. 

den nefret ve infil\l beyan ellikten sonra filistinde manca 
idaresi altı!1da taldp edilen siyasete itimadı olduğunu 

kaydetmif, lngilterenin ve müşariki bulunan diğer devlet
lerin Filistinin tekrar milli bir Musevi yurdu olduğunu 
görmek arzusunu alenen beyan etmiş olduklarını ilave 
eylemittir. 

Lort Balfur, mektubuna fU suretle nihayet vermiıtir: 
"İngiltere imparatorluğu bu siya etin fiil sahasında ha· 
kikatlaşmnsına yardım eylemeği vadetmi lir. Bu hususta 
söz verilmiştir , bu sözün geri alınmayacağından emin 

olabilirsiniz. " 
Londra, 30 (A.A) - Filistindeki insan zayiatı ağus-

tosun 28 ine kadar bervcçhi alidir: 
96 Yahudiı 52 Müsliiman, 4 hiristiyan tdef olmuştur. 

151 Yahudi, 103 Nüslüınan, 9 hiristiyan yaralanmıştır. 
Mezkur tarihteıı sonra!Cı rakamlar henüz malum değil

dir. Kudüsten gazetelere gelen haberlere nazaran Tibı·· 
ria havalisi maverai şeria kıtaası Arapları arasında bir 
isyan hareketi baş gösterdiği söyleniyor. 

Elyevm Filistinde mevcut kuvvetlerin her türlli ihtimal
lere karşı koyabilecek bir miktarda oldukları kaviyen 
zannolunuyor. 

Bağdat, 30 (A.A). ~ .~ağdadın en biiyük camiinde 
Araplar tarafından hır mıtmg yapılmıştır. Bu sırada söz 
alan hatipler f ngilterenin Filistindeki siyasetini tenkit ve 
takbih etmişlerdir. 4 bin nümayişçi bundan sonra kıralın 
sarayına gitmiştir. Birçok yerde arbedeler olmus 12 kişi 
hafif surette berelenmiştir. ~ 

Londra, 30 (A.A) - Filistinde asayiş iade olunur 
olunmaz igtişaş esbabı hakkında resmi bir tahkikat ya
pılacaktır. Rapor kabinede uzun uzadıya mütalaa ve 
tetkik edilecektir. Manmafih, kabine M. Mak Donaldın 
Cenevr~den avdetinden evvel toplaııamıyacaktır. 

Kahıre, 31 (A.A) Mısır milliyetçileri fırkrsı diin 
yaptıkları bir içtimada akvam cemiyeti idari vekaletler 
k~~isyonu~ıa ~ilistindeki ~.ıadiselerden dolayı protestoyu 
niutazemmın bır telgra~ &?nde~m~ğe karar vermişlerdir. 

Mısırda oturan Hıntlı Musluıııanln <la diin tertip 
ettikleri bir mitingde Yahudilere yardım eden hükümct 
mak~ml~rının ta~~fg.irliğiı~i ,.P.rotesto etmek iizt:re akvam 
cemıyetıne ve Fılıstındekı alı komisere klgraf çekmeyi 
kararlaştırmışlardır. 

Zeplin A vrup~ya dönüyor 
~t:\'York, ~'-10 l)r. l:kncr dun Reisicumhur \1 } lo · 

~nraf~nd~ın 1-nhul edilıııi:;-tir. J>r. l:krıer Almıın) ay~ (;~~~ 
Zcphıı ılc ıınlct ctmiy~cck, A nıeril·ad ı ı .ı giin J,ad:ır knlıı· 
l·akur. Bu c"nada \m ril ıı J1c:-:ıh111ıı fn .. nnt 1·1'1·11 ı. ı . ı d b . '.t >,ıı.ı mııı.a-
ı-.cre er c uluııııcaktıı·. 

B,ılon \'arın ak~ıını lrnrcker cdcc:cl ve 11.1•11 1 1 
1
. . \ ' c: ,nptı1111 

...rne ... t L;hmıın tnr:ıhndıın idıırc cdilccdair. 
Dr. l·.kue: de' ri.ilcm . :-.cyahatının ~011 :-ıcyıdıatı oldul!;unu 

'e ııı tık çckıleceğl htıberınl tekzip ctıııi_.rir. 
~ lmnn Rei ... tcumhunı lıal~n k ıınıundıınıııı kıılHtl ederek 

de' nl\leın se)ahntını mu,·affo),J} etle icrn ındıın dolayı bir.zat 
tclırik<ltta huhınuı..:nktır. -meınlekette ıy ki h kkında dün bazı tafsilat gelmiştir. 

k calı ar a · · L d 31 (AA) fadaki arga:ı: l Yahudilerin mıktarı 70 tır. * on ra, . -

Ôl hut yara anan ·ı · ·· ) - M Mnkdonald 'C en ya . d k. asker musevı erın emnuse ame- · , eneHeye 

k, haUın e 1 "t ' ·• 11 d 

ıııen uzlaştılaf 
Günün sly~sctı 1 wu~i:"i 

bıtcrkcn~~ 
LAhi müı.a.kerati, M. T kafi 

Snovdenin demir dzmi ile D ' 
I. .1 l b Gayri mübadillerf'l ıon 
ngı terenin müla e atının ti 
kısmı azamı kabul cdi- içtimaı ço~ harare i 

olmuf. Eski bir ga· 
!erek nihayet bulurken, ;ıelcci ve Celal Nuri BeyiJl 
İngiliz m liye nazırının isra· kardeti Suphl Nuri Bey, 
nndaki esbabı bir daha Şahin Bey ilrninde bit 
hülasa faideden hali değil- uta, yaradana ııfınıp bir 
dir. sille ha vale etmif. 

Bravo vallahi Suphi Be-
Fre:ı:.uız ve İtalyan mat

bU1ltmın kı mı az~mı M. 
Snovdeni, ka11ısındakil-«in 
tırnaklarım aökm k isttyen 
bir mür: b hacı yahudi 
gibi aıvir ettiler. Halbuki 
Snovden ;:İgilterenin vui
yeti maliye -ve iktmıdiye

sini nazarı dikkatte tu· 
tan ve diğer devletler fe
dakarlıkta bulunmadıkça, 
lngiltercnin yeni fedakar· 
lıklar yapma ma taraftar 
olmıyan bir siyaset ada-
m1dır. 

Snovdenin bu tarzı ha
reketinde lngllterenin İn
giliz - Frarıız muhadenet 
bağlarım kırmak istcdi~i de 
isti<llil ~dilmemelidir. Maa· 
mafih amele hükümeti iki 
memleket arl\Mnda revabıtı 
haıenenin idameGine taraf. 
tar olmakla beraber teıriki 
~esai knydı He yalnız 
lngiliz siyasetinin Fransız 
sf yaıeUnc hadim olması 

gibi bir ma.nnnm anlafı1-
mamasını istememektedir. 

lngiltere harbi ).ımumi· 
den beri yapmı" olduğu 
fedakarlıkları kafi görmekte 
ve harbin likid.asyonu iç.in 

icap eden tevziatı hep İn
giliz hesabına kaydedil-

mesini talep eylemektedir. 
"Uhi" de Fransa, ltalya 

ve Belçika, yapılacak feda· 
karhklan 1nglltere ile kü
çük milletlerin hesabına 

y:ilkletrnek istemi§lerdi.Kü
çuk devletler Parls konfe· 
ransmda mülehas sıslarm 
kendilerine tahmil ettiği 

fedakarlıkları cebren Jtabul 
mecburiyetinde kaldılar. 

M. Snovden bu vaziyet 
karıısında itiraza mecbur~ 
dur. lngiltere "Spa" yüz
desine nisbetle Z,500,0QO 
lira kaybedecekti. Bu iki 
buçuk milyon mütehassıs· 
Jar tarafından İtalyan, Bel
çika ve kıımen Fransız mü
talebatmm tatminine tah is 
olundu. Şarta muallak ol
mıynn senevi tediyatın 

kısmı azamı Fransaya tev
cih olundu. lnglliz müte
hassuıJarının "Yung .,plfmmı 
idame gayretile son daki
kada kabul ettild ri bu 
tarzı tesviye lngiltere hü· 
kCımetini bahusus hali 
hazırda re karda bulun n 

amele hükClmetini kaıyt 1-
tına sokuyordu . 

Bundan baıka di er mü· 
hinı bir mesele de aynen 
tediyat usulü idi . Aynen 
lediyat usulü "Snovden,, in 
iddia ettiii veçhi)e ıngiliz 
sannyJi ve ticareti için mü· 
him bir darbe teıkil ediyor
du. Mesela Yung planı mu-

cibince Almanyadan aynen 
tediyat suretinde kömür 
alan devletler aldıkları malı 
kendi piya alarmda istihlak 
edebilirler. 

ye; ağabiıinin bqyle hüneri 
yoktu o tokat mokat 
atamazdı ... 

~ 

Karpuz kabuıu ... 

B
abı!ll Caddes.indeo ata· 
~· iniyordum. Valıl 
oldukça gecikmtı ve bit 

takım dükk!nlır kıpenmı tı. Yal· 
mz. lcaldtrım ustünde ve ıbpt 
içlerinde yemif ataııl.1! ,..,.'!,ı
Bunlara bakarken birden bire 
ıı ımın kaymak lstcditinl his· 

sellim. Kendimi wr tutum. Kal· 
dırımın üıcrinpc küçük bir kar-
puz knbuğu duruyord11. d 

Ne hayret ~tt1m, ne de hl • 
der. 

Mutlaka, bu caddenin 
ya hav ından, ya su>'f:!-~ 
olnca!c, d~d·m, burada 
h!ribirlnln ayığına karpuı ka· 
bı,ı~u koymakla meşguldür. 

Mam•\•İ karpuz kabukların~ 
yanında, maanıaflh, hu ••: 
kabuk ne hıç ve ne tehlik 

kalıyor<lu ... 

"'°" 4Jsulsüz "ceza usum " 

C
eza usulü i mın<lcki ka· 

..ı ~ bir 
nun kitabını u uı•UZ 
61Jrette :aki harflcrk 

b nı lıır. 10 . . usu 
Bupun mUtecasırıne 

daire inde bir ceza vcrdecektir· 
Bu hadi e hukukçularımız 8('j 
sında derin bır al!ka ~e in la 

Ü t tkik et· 
uyandırmıı ve cürnl e 

k · bu kıtapllD 
mek üzere e serl9ı d 
b!ıer nO ha ı~k etmitleı ır. 

Terfih ... 

E
\'\elkl .günkil Vakıt~a ~lr 

1>erl vlıa yanll§ dizılnıtf" 
ti : Gayri milbadlllrrln 

tc:rf ıhı denilecek yerde "ıarf it~h 
denilmişti. Bunu neden '~d 1 

hhlh art.:a a~· 
eımedıklerini mu a 
lara sordum. 

Bana şu cavabı \'crdıler: 
Kelimeyi anlıyaınadık da 

ondan... 1 il rl'lı 1 Kclınıe ı 1 " ' 

) ' b. ııe bılelım ? 
a... ıı ( obadıl) 

şlmdwe kadar ga)rl m 
'J h k ı 1111 Jıın· 

kdimesıle terfı e ım k 
ı ınam.ıştı • · • yana görme~e a ı • Voronof aşısıl 

' ' vorouOf aşH ile l!~ 
fa} \> !anan kuzu gü 1 

hüz bir koÇ 0 
• 

derllnn ıır" 
mu ve Ankaraya gon 

hııberl. 
Bu kı bır gaı.el<' 1 , . h f a gllt. 

Buııu okuyunca to 8 1111 

·h arlısrı grn 
Biz o aıının ı lı} k · d da ı ıı · 
le~lirdiğln! zanne 1) or I . 

h 1 onuılere < u 
balimız için ayır 1 

şüyordut ) uk • 
Neve yaradı. bu afB 

1 
I ıp 

J 1 1 •rl a~ı a 
n, yedi meıa ecl k kobılınd n 
Yusuf Ziya yııpllla 

bi< l'Y •ı·l..:-:1~-

kaya ıridivoı· 
lı.ı/·Ondrn: &ı-:;, (A.~) - Er· 
~nlın yirmi sckiı.inde Ya~
~I tona h:ıreh:c cde1.t:k olan 

r..' l\fakdonııld, burada alcı 
\)Un k 1 

a.acaktır. 

~J. 
no, dPn lıoıu.!rada 

11 
lonc!ra, 3 r (A •• \) - .i\1. 

l 
0

' den yarın ale:ısabnh 
'J 
ndrn.ya a' det edecektir. 

l'ı.)'11.1 -
-.....;;::: ve Stnumalıu 
s .. -

llre..,,. O . ·ı· . 
., J n perc~ı tcmsı lerı 

t()'U~ aktmn Betıktnt Şıırk tiyat
~ı:y d s Y, Sener bey.n Yunus 

uyınııaın opereti. 
1 y,

1
Vann c.k§ıım : Üııkuda.r fıışırah 

~ ro•unda ilk defa olarnk Muhlıs 

Va a ma ~ .. 
1 

ediğinden 3000 kadar Yahudi gı met; uzre saat e 
· kafi goru m L d d h k · · tini temıne d h faza altına alınmıştır. Bununla on ra an are et etmıştır. 

polis karakoJların a md~ aaziyete hakim olduğundan bu Refakatinde kızı ve vikont 
h .. kumet şlm 1 Y d ı C ·1 f Ch beraber u . d" elerine müsaade e i mlştir. ecı o wood ( Lord 

1 • vlenne onm R b C Yal.udi erın e mı·yetle sükiin sürmektedir. o ert esil) vardır, Baş· 
,,. 1 k tte umu .. 

Bütün mem e e . erginlik olduğu bildirmetedir. vekil Röyter muh birine 
Yalnız Galile de b~)-g (Röyter Ajansı tebliğ ediyor) vaki olan beyanatında Ey-

Şondra, 30 (A. . ida sükurı devam etmektedir, lülün üçünde akvam cenıİ· 
filisUnde ve mave;t1 ş~r~miyetsiz bir kaç vak'a olmu§· yeti meclisinde bylunaca-

Du~n ak.:arn Sayne e e_ ~ erine rabucak bastınlmıc-lJr. v •• l · d J_ k :ı: • tJımesı üz T :ı: gını soy emış, son aıd aya 
sa da askerın ye tl . ·n bu sabah Suriye hududunu kadar bahri tcslihatın tah· 

1 A P 
kuvve cnnı 

Külliyet i rn ... gi .. diği rivayet .olunuyor. Bu didi meselesile meşgul 0 f .. 
k f'li tin topragına . fil d geçere 1 5 • .ınnni olmak için tayyare O· u unu dün ınütahassıslarla 

kuvvetlerin ilerlemcsıne birlikte çalıştığını, eylülün 

1 .. nderilmişUr. "d" ·· M V • l · d L d ~rı go r Yahudi ajansının mu uru . aazmana >rşın e on raya d6nece-

doanlt bu akşam kısa bir 
müddet knlacağı P,ariste, 
M. Brianı, M. Puvnnkareyi 
ve M. Herrioyu görecektir. 

* Nevyork, 30 (A.A) -
San Zuan vapuru ile Dodd 
ismindeki petrol gemisi 
arasında bir çarpışma ol • 
muş, 74 kişi boğulmuştur. 

* Bczayir, 30 (A.A) -
Dört katlı bir bina yıkılmış, 
1 O ki_şi ölmüş, 8 kişi yara· 

lanmıştır. 18 çocuk kaybol· 
muştur. 

* Cenevre, 31 (A.A) -
.4.kvanı cemiyeti meclisinin 
56 .ıucı i~funa d6vrcsi açıl· 
mışbt. 

Bu suretle İngllterenin 
eski müttefikleri hem ec· 
nebi piyasasında fJlgiliz 
kömürüne rekabet edecek
ler hem de Alman kömürü 
muhtelif piyasaları Jngillz 
ticareti aleyhine olarak is· 
tikbnlde de işgal edebJle· 
celdir . 1talyan fimendi· 
ferleri vaktile Büyük Bri· 
tanyadan ~ömür alırken 
hali hazırda aynen tediyat 
cinsinden Alman kömürü 
kullanmaktadırlar. 

.. ınüt olan nuntakalarını 
gor j 1 de 
ileri sürerken ngl tere 

k 
d" hasarlarını sa)•ınıya 

i tısa ı ,, il n-
1.. aörüyor. Köın r 
uzum c. 27b. iısi~ "ar 

mclesinden J ~~kumet ıo 
dır. Bunlara · ınec-
milyon lira v rn11) e 
bur oluyor. . 

işte Jngiliz mnlı)'C n vrı 
·ı . sebep! re J tu t 

bu gı ı y plarıuıda 
ederek " ung,, 

d l ~t icrasını f6teını ve 
ta i n ı ttcfdderin •~ 
sabık ın d geUrrne& ne 
cephe vacu ~ne muvııf1 k 
ral•eo eote ~ ,.. 

lıt ahattin Leyın en son eseri Mon 
)' 0ı>trcti. 

Lorl Balfu kt t filistinde vuku bula" hadiseler- ğini ilave etmiftir. M. ~k-
gönderdiği bir ıne up a , 

Fr.uaa harpten hasar o1oauıtut· 



-- ---
' 

Jlfeselesi 
Yazarı: Lut"i Sinıavl 

',} 1 " 

Anadoluyu istila 
ede11 Mısır ordusu 

Koca Osnıanlı devleti bir 1lleh"ıet Ali Pş, 
ile başa çıkamamış, Rıtsyada11 

nıuavenel isternişti 
-1 

Eıki zamanda medenl
retile keıpi ittihar eden 
Mısır ahalisi ( Fir'avun
Pharaons ) namı altında 

tanılan hanedanın devri 
ııaltanabnda aan'at ve ilim 
noktai nazarından da fev
kalade terakki etmltti· K.ı
t'ai mezktırede hala mev
cut olan bir çok abidelerde 
onlann aııandır • Miladı 
İıadan 525 ıene evet Mıaır 
lraniler ve 193 sene aon
ra da İakenderi nımi dedi
ğimiz Makedonya kıralı 

büyük Alekaandr tarafından 
zaptedildi . Mütarıleyhin 

vefabnda {323) ceneralla
nndan (Ptolemee) kendiılni 
Mıaır kıralı ilan edip (Lagit
lagideı ) sülaleıinl teıls 

eyledi • (Ptolemee) nin ev
lidü ahfadı Romalılann 

itgllline kadar Mısırda ic
rayı hükümet ettiler . Ku
runu "vüatada Mmr Arap
lamı eline düıtü. On heıinci 
aaarda da yavuz ıultan Selim 
hıttal mısriye ve Suriyede 
hükümfenna olan mülükü 
çerakiseye ilanı harp ve 
galebe ile memaliki mez
bureyi Oımanlı ülkeıine 

ilhak eyledi. 
Üçüııcü sultan Selim za

manında (1798-1799) birinci 
konsül ve nihayet (birinci 
Napoleon) ııfatile impera
torluk tacını giyen cenaral 
(Bonapart) o tarihte Fran
ııayı idare eden (direktuar}ı 
ikna ile kuvvetli bir ordu
nun baıında olarak bağte
ten Mısırı istila etti. tkı 
devlet arasında hiç bir 
eseri adavet olmadıktan 

baıka Osmalı hükümeti 
Fransa cümhuriyetlni der
hal tasdik edip bütün Av
rupanın Franııaya karıı 
göııterdiği husum6te kat'i
yyen ittirak etmemit ve 
hatta Fransa kralı (birinci 
Fransuva) devrinde akto
lunan eski ittifakı tecdit 
bile eylemlttl· Bu nagihani 
ve haksız iıgal üzerine 
devleti aliye lngiltere ve 
Rusya ile Fransa aleyhine 
ittifak etti. lngiliz amiralı 
meıhur (Nelaon)ın (Abukır) 
limanında Fransız donan
maııru külliyen tahrip et
etmesini ve (Akka) mağlu
biyetini müteakıp (Bona
part) ceneral (Kleber)i Mı-
11rda bırakarak küçük bir 
gemile firar ve Franıaya av
det etti. (Kleber) i (Süley
man) isminde genç bir fedaı 
katleylediğinden ve Fransız 
ordusu vukubulan muha
rebattan ve hastalıktan 
bir çok zayiata uğradı~n
dan kumandayı deruhte 
eden ceneral (Medu) mem
leketi tahliyeye mecbur 
oldu. F ran11zların Mısırda 

ikametleri üç sene devam 
etti. 

Elsinei nasta ıöhret bu
lan Mmr valisi Mehmet 
Alı paıa anası! Kavala 
ahalisinden olup Mmnn 
Fran11:ılardan tahlisi için 
Kaptanıderya küçük Hü
seyin pata maiyetinde ora
ya sevkolunan aııakiri 

muavenenln bölük baıı11 

olduğu halde istidat ve 
kabiliyeti cihetile az vakit 
:tarfında serçeımelik me-

muriyetine tayin olunmuı
tu. Franaızların ihracından 
sonra Mıaır valiıi nasp
edilen Husrev papnın ida
resizliğinden biliıtlfade bir 
maaı meıelesinden dolayı 

askeri isyana tqvik edip 
valinin firara mecbur ol
maaı üzerine kespi nüfuz 
eyleyen mÜf&rıleyh va
liliiin uhdeılne tevcihinl 
müstedl bir arzımahzar ter
tip ettirerek Babıaliye gön
derdi. O aralık Necil arap
lannın •erkeıliği m_ünaıe

betile aynca bir gaiel çıka
rılmamak üzre mezkur arz
mahzar çaresiz terviç olun
du. Aradan çok geçmek
ılzin hıttai Hlcazide Veh
habi beliyesi zuhtır ederek 
hac yolu kapandı. 

Aldığı emir üzerine Meh· 
met Ali paıa kuvvei aske
riye ile Vehhabilerl kahrü 
tedmir edip senelerdenberi 
mesdut olan kabeyi kur-
tannıı ve bu hizmetile o 
vakit calisi ııaltanat olan 
Sultan Mahmudun tevec
cühünü kazanmııtı. Bu ya
rarlıjlın mükafatı olmak 
üzre Mehmet Ali paıa oğlu 
lbrahim paıanın Cldde va· 
lilitlni istihsal etti. O ıırada 
Osmanlı devleti Tepedelenli 
Ali pata hadisesi , onu mü
teakip nım fitreti, Y eniçe-
rllerin lağvı, Rusya seferi 
ve nihayet Bağdat ve İı
kodra feıadab gibi gavail 
ile mewguldü. 

Mehmet Ali paıa fıraat
tan istifade ederek mah
dumu İbrahim pap kuman
dasında bulunan kuvve! 
berriye ve bahrlyesile 
(Akka) (Sayda) ve(Beyrut)a 
taarruz etti. Alelacele ter
tibü teçhiz ve sevkolunan 
orduyu Mısırlılar (Humus) 
civarında peritan eyledik
ten ıonra (Halep), (Adana) 
ve (Konya) cihetlerine yü
rümeğe baıladılar.Bu mağ

lübiyet haberi İstanbula 
dehıet verdi. Babıali mev
cut olan bütün kuvveti top
lıyarak ııadrazam Reıit 
Mehmet paıa idaresinde 
Mmrlılara karıı gönderdi. 
Fakat Konyaya yaklaıırken 
bir talisizlik eseri olarak 
sisli bir ha va da sadrazam 
esir düıtüA'Qnden asker 
dağıldı. lbrahim pap da 
(Kütahya)ya doğru yürüdü. 
fstanbulu tehlikede gören 
sultan Mahmut Rusyanın 
muavenetini talebe mecbur 
oldu. 4 nisan 1833 de bir 
Rus donanması boğaziçin
de demir atarak Anadolu 
sahiline beı bin asker 
çıkardı. 

Diğer taraftan bir Rus 
kolordusu da Tuna yolunu 
tuttu. Rusyanın müdahelei 
filiyeıi üzerine İbrahimpa
ıa Klltahyada tevekkuf 
ederek vukubulan müza
kerat neticeılnde Adana 
\ e Suriye vilayetlerinin 
M111r vilayetine ilaveten 
Mehmet Ali paıaya terki 
ıartile M111rlılann Anado
luyu tahliyesine karar ve
rildi. 5 mayıs 1833 de 
Kütahyada imzalanan bu 
ıulhııameye dair ferman 
16 mayıs tarihinde yüz 
parça top endahtile İeken
deriyede ilan edildi. 

[Bltmtdı) 

lğirida l mesele 
Geçeen!erde Ilgında btr 

tatla ı;ııese!e~Uı.e ait bir kııri 

l\lektubu n~şretmlttik. Bunu 
Konye merkez orman len 
memuru O. Sabri B. şu su
retle tavzih etmektedir: 

"llgının Keııı bos karyesin· 
dı;ı,ı Adıgüzel Süleymaııın 

vefatjJe vereseşine ip.tik~! 

eden 300 atik dönümlük tar· 
lanın derununda Orman olup 
olmadığının ke~fi için Konya 
orman müdüriyetinin 24 - 7-
29 tarih ve 164.9 - 543 No 

emrlle mezkor tarlanın ke~!i ne
ticesinde tahminen 350 dönüm 

viisatinde olduıtu ve 50 dö· 
nllmluk mahallin orman mef
humu dahilinde bulunduğu 

cihetle tapuya raptedilme
mesi ancıık ye esasen tapuya 
merbut bulunan 300 dönli· 
mim tapuya raptmda bir 
mahzur bulunmadığı şeklin· 

deki rapor tapu dairesine 
tevdi edilmiştir. llakikati ıne· 
sele bundan ibarettir. " 

Eczacılar 
Sergi için faaliyete 

geçtiler 
17 Eylülde Ankarada top· 

!anacak olan Tıp konıı;rcsi 

m iinasebetile eczııcıları ınızm 

mlıstahzerat te~hiri için bir 
sergi açacakları y:ızılmı~tı. 

Ilaber aldığımıza görr bu iş 
için hararetle hazırlunınakta· 

dırlar. Mu>tahzerat :ımillerin· 
den bir çoğu kongreye i~ti· 

rak etmlye karar Yerıni~lerdir. 
Temin o!Lınduıtuııa p;örc 

kongre sergisi, eczacılarımı· 

zın son senelerde milli mtis· 
tahzarnt hu>Usundaki feyizli 
lnkişnllıırını bariz bir surette 
göı:terecektir. 

Yerli müstahzarat hakkın
da hekimlerimize te\ zi edil· 
mek üzere broşllr ve risale
ler bastırılmaktadır. :\lilll 
mlistahzaratın ıı;erck terkip 
ve teneYnııı, gerekse amharnj 
hususunda harici miıstahzer· 

!erin çok fevkinde olduğu 

kaydedilmektedir. 

Bu hmusta Eczııcılar cemi· 
yeti de hararetle f:ıaliyete 

g~çmi~tir. Cemiyetin ikinci 
rebi '"izamettin B. ( Türk 
tıbbi mibtahzaraıı) namıııda 

bir kitap bastırmı~tır. Kitapta 
bir çok mukayeseli cetı·el \"e 
tablolarla marul milli müs· 
tahzaratııı dolgun bir lbtesi 
vardır. 

ı 'izam ettin B. serp;i i~i için 
yakında Ankuraya gidecektir. 

/sıandul beşinci icra daire

sinden: Be yoğlunda caddei 
Kebirde taksimde :'i 1 53 
numerohı yeni Ka~ap tica
rethaııeıi müsteciri YC bahri
ye miitaahhidl Abturrahmıın 

bin l\leluhlr efendiye 

Faik Beye Beyoğlu Dör· 
düncü noterinden muti 
6-12-926 tarih 'e 19280· 
6155 numerolu senet mı·· 

cebince deyniniz bulunan 
960 adet evrakı nakdiyenin 
tesviyesi zımnında tastir 
kılınan ihbarnamenin ikmet· 
g:lhınızın meçhuliyeti hase
btle teblip; olunamamış ve 
ilanen tebllgat ifasına karar 
verilmiş olduğtından her 
mucibi karar tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında 

929-8252 noter dosya nu· 
merosu ile dairei icraya bil· 
mliracaa tesviye! deyn ve 
ya hut kanunen şayani kabul 
bir itiraz dermeyan etmedi· 
ği.nlz taktirde hakkınızda 

muamele! kanunlyeye teve
sül olunııcağı ma!Om ve 
birinci ihbarname makamına 
kaim olmak ü:ıere l!Aııen 

tebliğ olunur. 

Terfi eden za~itlerimiz 
Hava, Levazım, Harita, Ec

zacı, Baytar, imalatı 
harbiye 

- Listenin baı tarafı dünkü 
ıayınuzdadır -

ıstihkô.tn 
Kaymakamlıktan miralaylı~a: 

Hüseyin NAzım bin Musta· 
fa. 
~ınbaşılık/an kaymakamlı~a 

Mehmet Şükrü bin Mehmet 
Ali, Şerafettin bin Mustafa, Is· 
mail Hakkı bin Mustafa. 

Yüzbaşılık/an binbaşılığa 

Cclllett!n bin ıevkl 
Kazım bin Hafız Mehmet, 
Ahmet Nedim bin Recep, 
Bekir bin Hakkı. 

Birinci mülazimliklen yüzbaşılı~a 
Ihsan bin Hasan Rıza, 

Süreyya bin lsmail Necip, 
Halit bin Şükrii, Ahmet 
Muammer bin Cemal, Ne
şet birı Mustafa, Aptülbaki 
bin Hakkı, Ragıp bin Sa
dullah , Hasan bin lbra
him. Mustafa bin Veli, Ba
hattin bin Hasan, Mehmet 
Ziya bin Halil. 

Müldzimliklen birinci mıildzimllğe 

bin Mustafa, Muhitiin bin 
Hulüsi, Ali bin Süleyman, 
Emin bin Mahmut, Aptü&
aelam bin Hafız Ahmet, 
Lütfü bin İbrahim, Cemal 
bin Mehmet. 

Yüz""4ılıktan binbaşılığa: 

5avıf• 

Manisa vilayetinden; 
Kasabaa parsa yolunun tehir dahili kıomındakı inşaat, ~ 

keşfi olan 12836 lira 3 5 kuruı üzerinden 21 /9 929 cumarl~ 
gOnü saat on bir buçuğa kadar müddetle münakasaya çıkarılııııt 
br. Tafsilat almak isteyenlerin vilayet nafia bat Mühendıslığill' 
mürecaatları. 

, Mnlôl ınziler ınznrı € 
Tiirk anonim şirketi tasfiye hey'etindeıı: 

Kanunu mahsusu mucibince ta~flyes'.ne 
ba~lanılıın Malul (i4zller Pazarınd1.1 

Büyü~ tenzilôtlı satı~ın 
Eylülün 2 inci pazartesi gilnu yapılncap;ı ilftn olunur. 

l[i]~[j] B~::~::· ŞE~!SCLJIEK.iTIP i• 1;~~~ [j]iJ 
l!k ve orta kısımları leyli ve nehari kız ve erkek talebe 

1 kaydına lıaşlanmı~tır. Arzu edeııkre m~tbu taliınatnarııe 
[jl][j][j][i][jj~'iil!i]!i] gönderilir !j][i]ijlglRlli]iJ 

Darphane 

ğünden: 

müdürlü~ 

1 - Ahın la değiştirilen meskük ve zinet cümhuriyet altınlr 
rınm beher lirası için ucreti darbiye 15 kuruşa tenzil edifmiıtil· 
Vezni tam olan bir altın da tebdil edilir. 

2 - Her nevi pirinç ve kristal levha ve tabela resim ~ 
hu,u.I mühür, im·ta ve kıl işe ve başlıklar, her türlü maaeni rıı" 

mulat ve ma•nuat üzerine sipariş alınır. Kömür ve •sir mevadı' 
tahlilatı icra olunur. Hüseyin Kamil bin Ali 

Galip, Ahmet Recai bin 
Recai, Mehmet Bahattin 
bin İbrahim Necmettin, Şe
ref bin Feyzi, Ahmet Ce
lalettin bin Mehmet Şakir, 
.Şeref ettin bin M. Faik, 
Mehmet bin Mustafa, F eh
mi bin Reşit, Hamdi Ca
vit bin Osman Sami, Sa
bahattin bin Cemal, lsma
il Hakkı bin Ahmet Tev
fik, lbrahim Feridun bin 
Ahmet Hayri, Yusuf Kenan 
bin Mehmet, lsmail Raşit 
bin Hasan Tahsin. 

Mehmet Zühtü bin Asaf, 
Asım bin Hüseyin Macit, 
Bekir bin Hacı Mehmet, 
Ahmet Zahit bin lsmail, 
Necati bin İbrahim, Yusuf 

bin Osrnan,Haaan Bahri bin 
Ahmet, Ahmet Ziya bin 
Halil, Ali bin İsmail, Eı
ref bin Mehmet, Ali bin 
İsmail, Lütfü bin Rüıtü, 
Ahmet Hilmi bin Hacı 
Kadir, Ahmet Cemal bin 
Ali Rıza, lsmail Enver bin 
Mehmet, Süleyman Sırrı 
bin Recep, Sabri bin Salih, 
Hasan bin Ali Osman, 
Veli bin lbrahim, Nazım 
bin Veli, Mehmet Emin 
bin Aptülkadir, Halil bin 
Ahmet, Mustafa Tacettin 
bin Salih, Mehmet Akif 

bin Ali, Şebabettin bin l==;iş=te=s=ur=·a=t=, =fi=at;:ta=u=cu=1=lu=k=. =;;::=========~ 
bin Cemalettin, Ahmet 1: 

ALEMDAR ZADELER 

Fla<•a şuhesinde 
Yüzbaşılık.lan binbaşılığa: 

Mehmtt Nesip bin Mustafa, 
Hü•men bin T evlik, Mustafa 
Saliihaıtin bin Rıza, Mehmet 
Nuri bin J lakkı, 
Birinci müldzimliklen yüzbaşılığa 

Sabri bin Vefik, Aptullah 
bin Mehmet, lsmail Hakkı bin 
;\ lehmtt, Rüştü btn Mehmet 

Şevket Asun bin Mehmet Ce· 
mal, Ekrem bin Kemal, Hida
yet bin K~dri, Ömer Lütfü 
bin lbrahim, f;alıh bin Hasan 

Tahsin, 
Mülazinıliklen birinci mıllazimliğe 

Refik bin Rüstem, Arif bin 
Mustafa, Eşref bin Rıfat, Ha
san Tahsin bin lbrahim. Feh
mi bin Avni, $eyfellin bin 
M. Rıza, Sedat bin Mehmet, 

Ekrem bin Nazmi, 1. Hakkı bin 
Mahmut Ziya, İbrahim bin 
Hüseyin, ' M. Alı bin Mustafa 
Al&ettin. lsmail Arif bin Ap
tülhamlt, Ahmet Niyazi hın 
Salih, Muhittin bin Mehmet 
Halil. Mehmeı Sait bin Ahmet. 

İnıaldtı harbiyeden 
Binbaşılık/an kaymakamlığa: 
Alı Seyfi bin Ha•an. Emin bin 

Tahsin, Hüseyin llilmi bin lsmaıl, 
Ziya bin Mahmut. 

Yüzbaşılıktan binbaşılığa. 
H. Tahsin bin Emin, Halil bin 

ı\lchmct, K!ınil bın Yu•uf, Aptul. 
!ah bin Sadık, lbrahim bin Aptu]. 
lah İbrahım Etem bin Şaban. 

B. mülôzimliklen yüzbaşılı~a: 
Sami bın Hasan, Nazmı bin 

Osman. 
Müldzimliklen B. mülôzinıliğe: 
KAmil bin İzzet, Ali Rıza bin 

Niyaz~ 

Bav-tarlar 
Kaymakamlıktan miralaylığa: 

Hüseyin bin Mustafa 
Btnba~ılıklan kaymakamlığa: 

Retat bin Ahmet, lbra
him bin Ömer, Haydar bin 
Kazım, Sadettin bin Bekir 
Fuat bin Ali, Hamit bin 
Sıtkı, Tahir bin İsmail. İb· 
rahim bin Ali, lbrahlm bin 
Şakir, Mehmet bin Ali, 

~ Almıt bin Ali, Aptülkadlr 
' 

Mitat bin Mehmet, Mustafa 
.Şevket bin lbrahinı. 

J~e(·a~ıııı şubesinde 
Koynıo~amlıkion Miralaylığa: 

Kadri bin Mustafa Asım, 
Mehmet Nuri bin Ahmet, 
Mehmet Saim bin Mustafa, 
Hasan Vasıf bin lsmail. 

Binbaşılıktan KaymakamlfAa: 

Bahattin bin Tevfik, Rı
za bin Mehmet, Sadettin 
bin Ali Rıza, Mehmet A
rif bin Bekir, Aptülkadir 
bin Hasan Aşir, Osman 
Nuri bin Tevfik Kadri. 

Yüzbaşılık/an Binbaşılığa: 

Niyazi bin Sadettin, Ali 
Haydar bin lsmail, Mehmet 
T cvfik bin Selim, Ali Rıza 
bin Salih, Refik bin lsmail 

Hakkı, Muhittin Nail bin 
Muhittin, M. Tahir bin Arif 
Sabri bin Bekir Sıtkı, Sami 
bin Hurşit, Şemsettin bin 
Hacı Aptullah , Kazım 

bin Salih, Salih bin Meh
met, Ömer Fevzi bin Mah
mut, Osman bin İbrahim 
1-lakkı, Mehmet Emin bin 
Nuri, Kanıi bin Aptülfettah, 

Ahmet bin Mehmet, Nu
rettin bin Ali,Aptullah bin 
Ahmet, Faik bin Ali, Ne

dim bin Kamil, Cemal bin 
Tevfik, Cevdet bin Şahin, 

Fuat bin M. Tevfik, Meh

met Aptülkadir, Sabri bin 
M. Ali, Hasan bin Kamil, 
Şebabettin bin Sabri, Ah
met Cevdet bin Mustafa, 

Ahmet Hilmi bin lbrahim, 
Ferit bin Nazif, lbrahim 
Halil bin Ali, Mehmet Hay
ri bin Hasan, Ali Şefik bin 
Osman, lbrahim Hakkı bin 
Ahmet, Hüsnü bin Cemal, 
Hasan Şevki bin Mehmet, 
Rıdvan bin Galip. 

B. malazımlikien yüzbaşılığa 

Hüsamettin bin Hasan. 

llarita ş11be.sindNı 
Kaymakamlıktan miralaylığa : 

Tahir bin Sait, Hü.,.yiıı Ni
yazi bin Rıdvan. 

Blnbaşılıkkın kaymakanı!.ğa 

Mehmet bin lsmail, Ahmet 
Necati bin Ihsan, Ahmet Kadri 
bin Mehmet. 

Yüzbaşılıkl•n binbaşılığa. 

Zekeriya bin lbrahim, 
B. Mülazimlikien yüzbaşıbğa: 

Mehmet MünUr bin Saffet, 
ScyfetUn bin Mehmet Nuri, 
Kemalettin bin Ahmet Raif, 
Ahmet Cemal bin Mehmet 
Halit, Mehmet Nuri bin Mua
tefa, lomall Fuat bin Hasan 

VAPURLAR! 
~ert , .e luk~ Karadeniz po<ca.o;; ı 

Millet vat~~~\ 1 

P günü akşamı 
azar saat 18 de 

Sirkeci rılıtımıııdan hareketle 
( Zonguldak, İnebolu, Evrenye 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize) ye gicfecektir. 

Müracaat mahalli : lstanbul 
Meymenet 1 fanı altıııdaki 
ya71hane Telefon lstanbııl t 154 

Seyrisef ain 
Merkez oconle•lo Calıl\a Köprü 
baıında. Etyo~lu 2362 Şube 
actntcıl: Mahmudiye Hanı altında 

lııonbul 27 40 

lzmir -t!ersm surat postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapunı 3 eylül ıalı 12 de Galat& 
rıhtımından kalkarak çarıamba 

ıabahı İzmire \·e aitıamı İzınirden 
kalkarak Antalya, AIAıyc Menıne 
gıdecek ve dönüıte T aşucu, 
Anamor, Alruy<, Antalya, Kuı· 
ada'ı lımlre ul!rnyarak gelccektır. 
----- -

Ayvalık sürat postası 
( MERSİN ) vapuru 3 Eylül 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Celıbolu, Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalıl!a gidecek ve döntiıte 
mezkOr lıkelelcrle bırltkıc Alıın· 
olul!a uğrayarak gelecckllr. 

Cehbolu içın yalnız yolcu 
alınır }Ok alımııaz. 

·~~~~~~--· 
2 Eylül Pazrtesi T rab-

zon birinci postası yapıl
mıyacaktır. 

Tahsin, Ahmet Rasih bin M. 
Emin, Davut bin 1 !asan. Meh· 
met Arif bin Habip, Kemal 
bin Recep. 

Erzarılaı· 
Kaymakamlık.tan miralaylığa, 

Mehmet Salt bin Şakir. 
B;nbaşılı/1.tan k~ymak.anılığa : 

!sınai! ishak bin 1,mnil. 
Yüzbeşılık,fan bintaşılığa : 

Mehmet Kemalettin bin 
Osman, Hüseyin bin Hacı 
izzet, Mus:ııfa Şevli bin ibra· 
him, Ahmet 1 lulüsi bin Cemal, 
Ali Suat bin Mehmet, Yuıuf 

bin Halil, Hüseyin Hayrettin 
bin M. Alt, Salıh bin Mustafa, 
Cemil bin Tevfik Hüseyin, M. 

Ali bin Mu<tafo, Cemil bin 
Mehmet Şühü, Hü•~)ln Sami 
bin Ziya, Öm~r Luıfi bin 
Ha.;an, Sükyman Ruhi hın 

M.hmet Emin, Nehmet Şevket 
bin Arif, · A hmeı Şükr!i bin 

Mehmet Rami, Kadri bin 
Ha•an. 

EKSEtSi 
BÜYÜK ELBiS 
FABRIKAS 1 

C.1J:ıra Karaköy poğaçacı 

[ırıııı ittisıılindcki mahal!ebi· 

cinin ibtuııdc 

Hanımef en dil ere: 

Pardesüler C Kıı~a) 
l ler renkte ~on moda 

141 2 ııradan itibaren 
p ardesüler(trench-coatl 

Bej ve lacivert renklerde 
22112 liradan itibaren 

MuşambalarOpckli) 
Her 13 . liradan 

renkte • 1 2 itıbaren 
Beyef en dil ere: 

l\leşhıır ı\lnnderber~ markalı 

(trtnch .coat •tan bej ,. ldci\ert 

Pardesüler 

24 1 2 liradan itibaren 

Spor kostümleri 

16 ı. 2 liradan itibaren 

::;~:~ndc K ust ü ın 1 er 
1-i-1 2 liradan itibaren 

Çocuklara: 

t~~;;,: Muşambalar 
51 2 liradan itibaren 

Erkeklere: 
İngılız M b ı biçımı uşam a ar 

8 1 · .ı liradan itibaren 
Erkeklereı 

ingılıı gabar-p d su·· }e 
dınınden ar e 

14112 nradan iiibaron 
Tiftik paltolar 

121 2 liradanitibare 

Kadınlara: 

Fanıaı1 Muşambalar 
9 ı 2 liradan itibaren 

Isınal'laına kostiinıle 1' 

30 liıadan itibaren 
Taksitle de mua" 

mele yapılır. 



--- -. 

Matbuat 
:Muharriri: 

bohraları : Ahaaet u...n .: 
---

Fikret servetifünuna 
nasıl gelmişt~? a ş ntMJ'" _ Dstadın 

stat Ekrem merhumun e fi; Servetif/JnımlJ 
fnelctupları - Tevfik Fikre ~t lniibalar 

gelip - Tevfik FUcrete 41 

R 1
. t vüzata muarezat 

ecai zade Ekrem Bey ıyen eca ' h' mahal 
•<:: f k ünakaşata ıç 
-,,emsa,, isminde bir u a ve m 1 H yf ıc· emrazı 

tser neşretmişti. "Serveti- kalmazdı ~ a 
1 

• •• 

fGnun,,da bu yeni kitap ağraz ile malu~ tola:si;e;l~ 
hakkında şakirtten Mual- beşere bu saa e 

0

1 t· b ş ve olamıyor ... 
ırne karşı mevcut muha • mamı 311 b · 26 tetrlnt .. nl .ene 
et hissile birkaç satır yaz- Recai zade 

tnıştı. Abdülhamidin mat
buat azmanı olan Baba 
1' ahir ise, neşretmekle ol
duğu" Malumat,, risalesinde 
iistat Ekremin eserini baş
tan başa nakledivermişti. 
Baba Tahir gibi bir ada
tnın mecmuasında "Şemsa,, 
nın intişarından çok müte
essir olan Ekrem Bey biıe 
b~r mektup gönderdi; "Ser
Vetifünun,, un 248 ve 30 
teşrinisani 1311 tarihli niis· 
hasında çıkan bu mektubu 
cevabile beraber nakledi
Y<>ruz: 

"Servetifünun;, gazetesi mii· 
dürü Beyefendiye: 

Malumu valalarıdır ki ga
ıetelerin birer türlü meslek
leri olmak iktıza ettiği gibi 
birer gıJne ahliklerı da 
hulunmak tabiidir. 

Bir gazetenin mesleki 
~ev'i ve mahiyeti münde· 
l'lcatile taayyün eder, bu 
göz önünde bir şeydir, bu
tıtı herkes anlıyabi!ir. Ah-· 
lak ciheti ise şunun bunun 
şahıslarına, hukuklarına mAÜ· 
teallik ahval ve muamela-
tının hakayıkına ıttıla ile 
bilinir. Ancak bunlar ekse
tiya dışarıdan dışarıya va· 
ki olan şeyler olduğu !çin 
hekese malum olamaz. 

( Şemsa ) namile ahiren 
neırettiğjtrt es~ri naçid 
.. Musavver Malumat" risa
lesi iptida diğer bir ga~e
leden ["'] nakil sur~tale 
neşre l:>aşlamış iken ınuah· 
haren eser risale şeklin~~ 
ttkı verdiğinden bakiyesını 
oradan alarak bir .de.fada 
kamilen neşrediverınıştır. 

Evet 1 kendisile hiç bir 
münasebetim olınıyan "'Ma· 
lumat., risalesi (Şenısa) yı 
müellifinden asla istimzaç 
etmiyerek ve hatta bu ha
teketi gasıbanesini bükme~ 
tadil ile kabili tevil olabı· 
lecek surette kendi tarafın
dan bir fıkrai iptidaiye ve 
itizariyc ilavesine bile lü· 
2uın görmüyerck botbehot 
alınış, neşretmiştir. 

İdare buyurduğunuz "Ser
veti fünun,, ise hiç bir mec· 
buriyeti yok iken (Şemsa) 
nın intiba ve intişarım be
Yanatı hasbiyedr.n o!mak 
Üzere ilana himmetle be· 
taber eseri diğerinden bel
ki pek çok ziy<J.de senalar~ 
la takdir dahi buyurmuştur. 

" Malumat ,, risalesinin 
tnuvaf ıkı hakku insaf ve 
nezaket otmıyan muamele
sinden pek tc müteessir 
()lınamıştım. Fakat "Serve
ti fiinun., un şu Jfıtfü dil
t'l\ivazanesi bcndenizi mah· 
lUz ve minnettar eyledi. 
Birinciye karşı basbelmes· 
!ek ihtiyar ettiğim sükutu 
•kinciye karşı da idame 
ctnıek büyük bir kadirna
~inaslı~ı, büyük bir hissiz
lıği ınüş'ir olacağı için bu· 
nu kabul edemediğimden 
~atı valalarma şu satirları 
Y•2nııya mecbur oldum. 

Ah 1 insanlar hakşinas; 
ltıuaınclqinas , kadirşin:as; 
~şinas olsalardı beyinle~ -
tinde .cereyan eden ve ge
:ıe kendilerini rahatsız ey· 

Ekrem 
Ekrem beyefendi bu 

mektupların intişannd .. an 
sonra" Servetifünun" ile ~la~a

ok samimi hale getırmış· 
smı ç L..amı 
ti ve bir karakış ~~ 

. 'darehanemizi zıyaret· 
yenı ı . 
lerile şereflendirmişlerdı. 

1312·1897 senesine ~esa· 
düf eden bu kış ziyareti~d~ 

b . yalnız değildı. Ekrem ey . . . 

Bak Ç
ok kuvvetlı, ın 

ışı . ı· h 
" tlu aayet sevım ı çe -

vucu ' &- b 
1
. b" delikanlı ile bera er 

re ı ar , d' . .. 
1 • f Çok sev ığım us· 

ge mıt ı. .. "ğ" 
tadın ellerinden op~~ um 
zaman delikanlıyı goste -

rerek: . 
_ Size Tevfik Fıkret 

beyi getirdim. Kendisi be· 
nim çok sevdiğim müstait 
bir gtnçtir; "Mektep,, filan 
gibi bazı mecmualarda eser
leri de çıktı. Fakat ben 
istiyorum ki Tevfik Fikret 
bey Servetifünunun olsun! 

Kararı ·derhal vermiştik. 
Büyük üstadın işareti veç
hile Tevfik Fikret bey 

11 
Ser

vetifünun,, un tahrir ve tas
hih işlerini kabul eylemişti 
ve ben ona mündericat 
hususunda bütün salahiyet-
lcri vermiştim. , 

Bu ..mülakatta "'Edebiyatı 
Cedide,, mahfili kurulmuş 
oluyordu. Artık haftada üç 
dört defa iista~ Ekrem ak
şamları bize uğruyordu. 
Tevfik Fikret B. muntazam 
devam ediyordu ve her 
aelişinde de onun arka
daşları artıyordu. Serveti
fünun 'a daha evvelden 
alaka gösteren Cenap Şe
babettin, Kemal zade Ali 
Ekrem, şair Safa, Hlit Zi
ya, Siret, Süleyman Paşa 
zade Sami, Reşit Bey, 
MC'hmet Reuf, doktor Su-

t Süleyman Nazif, Hüse-
a, · · 

in Cahit, Şuayp, Ahmet 
y H .. · K" m Hikmet, useyın . az~ . 
-d biyatı Cedide aılesını 
t. e h .. 
k 

uyorlardı ve epsının 
ur 1 . 'rf 

da bu u vı ı an ge-
yanın .. 

. . . kaptanlığını ustat 
mısının T vfik 
Ekrem yapıyo~, . e .. 

'k t Bey gcmının nazık, 
Fı re . .. ma 

. ve idaresı guç -
nann .d h 

1 
· · f ev kala e ma a-

kin c erını ç·· k'' . lctiyordu. un u 
retle ış h" 1· 'k f'kretin uner ı ve 
Tevfı ı .. "ld''w .. . ellerinin suru ugu 
temız l ka parlar ve 
}ıcrşcy ınut a 

yükselirdi: .. 'da topla· 
S rvetıfunun e "Edebiyatı 

mümtaz 
nan bu . · · de Tev-

d. d ailesı ıçın 
Ce ı ~" t daha miimtaz, 
fik fıkre hı . ve kar· 

"k ek ru ,,u 
daha yu_ ~ ci erine kadar 
şısındakının b~ şahsiyetti. 
· ı bakışlı ır . d' ış er ütekamıl ı. 
Onda hcrşey ın h· 

K d 
. . güzel adaındı, çe 

en ısı h b t· . 1· d' ve ey e i 5evıın ıy ı . 
res .. dı'le ınütenasıp 
1. d" vucu ıy ı,_ ··k iri parmaklı o· 
ve buyu. ' "ıeldi, giyinişin· 
lan ellen gu . dı· o 

b
. hususiyet var ' . , 

de ır l A • t gı· . . koyu acıver 
ekserıra b nba~ısı ipekli 
. · dı oyu 3 

yıntr ' .. si ah renk-
muşak duz y 

yu d' kendisi bağlardı. 
tey ı, · ı· yu~rü-

F·tc tin sesi tesır ı, 
ı re azısı .inci 
.. ü vekarlı, Y 

yuş - eldi. Son derece~e 

VAKiT ü1 

Emlak ve Eytaın 
bankası lstanbul şu
besinden: 

Kirahk dkkanlar 
Esas No. Mevkii 

160 Beyoğlunda J(amcrlıalun mahallesinde ı ramalbaşı solca· 
ğıpda Tramvay caddesinde Avrup.'.l p:ısljı namiyle maruf 
pasaj den:nnd:ı ma oda yirmi iki bap dükkan 

balada muharrer clük~r.l:ır ayrı ayrı kiraya verileceğitıdt'n 

talip olanların ihale r.üaüne ınüsadif 4-9-929 çar,şamba günü saat 
on altıda bankamıza ıniıracacaat eylemeleri. 

hastabakıcı Hilaliahmer 
mektebinden: 

Genç Hunımlarımıza şerefli ve emniyetli btr lsUkb:ıl haıırla
yan mektebimize atagıdaki şerait dahilinde talebe kayt ve kabulüne 

başlaomı§ltr. 
1 - Türk tabaası olmak. 
2 - Yaşı ( 18) den küçük Ye (30) dan büyük olmamak. 
3 - Sağlam olmak, tıbbi muayenesi mektepte yapılacaktır. 
4 - ilk '8hsili ikmal etmit olmak. 
5 - E.vh olmamak, evvelce evlenmit ise çocuğu hulunmımak. 
6 - T ahsıli lerk, mektepten veya meslekten ihracı halinde 

veya hiımeli mecburiyesini ifa etmediği taktirde mcsarili tahsili· 
yesinl tediye edeceğine dair k!tibiadilden musaddak bir \Cefaletnııme 

vermek. 
Tahsil müddeti lkl sene üç aydır. Bu müdckt zarfında 

talebelerin iqe, lskln, ılbası ve bilumum masrafları Hilaliahmer 
cemiyeti tarafından temin edileceği ~ibl her ay münasip mıktar 
harçlık dahi verilir. ) 

1 

Kayt muamelesi 15 eylül 929 tarihine bdar devam edecek-
tir. Mektebe girmek isteyen Hanımların hergün ~!~den sonra 

Aksarayda Haseki caddesinde mektebe müracaatları. 

Kok kömürü mü -
nal( asası 

Pcndikte Bakteriyolog hanci haytari müduriyetinden: 
Müessesemizce 20 ton kok kömürü kapalı zarf usu\ik 
alınacaktır. Taliplerin şernilin i :uı l ,tm ak uzerc her gün: mü
nakasayn iştir.ık için d~ yevmi ihale olan ı 8 Eylül 929 Çar· 
şamba günü saat on ikiye kadar teminatı ımı vakkatclerini 
tleftcrdarlık binasında mücsscsutı iktisadiye ımıh:lsibi mcs
fılhi~ünc yatır:ırak s:ınt on <.lürttc zircıat mües c ekri ınü
bayaat komisyonuna gelmeleri. 

Yeni 

İcra ve iflas kanunu 
Şerhi 

Yazan : lıtanbul icra reiıi Ahmet Refik 8. 

ikinci cildi çıktı 
Fiyatı ( 150 ) kuruştur. Satış merke1..i lıtanbulda 

Cihan ve ilcbal kiltUphanelerıdır. Her ldtapçı da bulunur . 

Devlet Demiryolları ve Li-.. 
manları Umumi idaresinden: 

1625 ton meşe odunu kapalı 2arila münak:ısara konulmuştur 

Mür.akasa 17. Eylül 929 Salı günü saat 16 da Ankaraba Dev· 
let Demiryolları Jdaresinde yapılacaktır. 

Münakas:ıya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mU\·a-
l:kat teıııinatlarım ayni gilnde saat 15, 3() a kadar Umumi Mü
dürlük kalemine vermeleri 13zımdır. 

Talipler münakasa şartnaınelerini iki lira mukabilinde Ank:ı

r .. "Hfa, Malzeme dairesinden, lslanbulda 1-faydarpaşa mağazasından 
tedarik edebilirler. 

meftuniyeti vardı; bütün ı 
yaptığı ve beğendiği şeyler 
mutlaka n~fis ve zarif olur· 
du; ona ressam diyemezdik, 
fakat resimden çok mükem
mel anlardı ve resim yapar
dl. Ve bunların hepsinin 
fevkinde, adeta melaikeli
ğe yaklaşacak derecede 
hassas, temiz, leke ve şaİ· 
beden kaçar bir ruhu var· 
dı. Tevfik Fikret her me
seleyi namus ve hayşiyet 
terazisile ölçerdi; namusla, 
haysiyetle, vatan ve aile 
vazifesile uyuşmıyan her 
hareket, velev aslında ma· 
sum ve affi kolay kusurlar
dan bile oJsa onun nazarın

r::ı.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
az ve pek mahdut -adamlar· c:J 
1·~:~:t.~~:~:~benTev-: ROBERT KOLEC 
fik Fikr<!te gösterdiğim 

hürmet ve mubanbeti son 
dereceye çıkarmıştım. Bü-
yük şairle başlıyan daimi 
temaslı hayatımızın .siyasi 

darba ile Abdülhamit tara· 
fmdan dağıldığı dakikaya 
kadar beş sene devam 

l 

Kolec kwnı - Ali Mühendis kısmı :.._ 
Sanayi kursları 

per~cmbe YC cumagiinii q dan ı 2 ye kadar miirncat • 

Doğramacılara il~n 
Zonguldak Yüksek ~h\dcn miihendisi rnck-

edebilmiş olmşsı ~endişjne 
karşı yüreğimde beslediğim tehi n1üdiiriyetinden : 
hürmet ve muhabbetin 

da mahkumdu. 
Tevfik Fikret cığara iç-

mezdi; içki kullanmazdı; 
gençliğe mahsus eğlence
lerle hiç başı hoş olmamış
tı. O, iyi bir aile terbiyesi 
ve sağlam prensipli bir tah
sil görmüş, genç yaşında 
evlenmiş ve ruhundaki yiik· 
seklik ile kendisini çocuğu 
"Halfık"a ve zevcesme 
hasretmişti. · 

büyük bir isbatıdır. Bu mu· 
habbet sonra da devam 

eyledi. 
Herkese yaptı~ ıjlbl arasıra 

bana da küskün durduğu olurdu, 

lakin onun bu küskünlüğü çok 
sürme;.di. F :!şrutiyettn ilanında 
Tevfik Fikret ile gayretlerimizi 

birleşllrmemiotilc ; büyük pir 

bılmiyerek siyasi emeller takip 

eden adamların arasına karıı
mışb; fakat 0 kendisini çabuk 
topladı; daha keskin bir küs
künlük yaptı; bütün bütün mün
zevi oldu. Çünku İ evfık Fik-
retln rnel~ikelı~e yaklaıan temiz 
ruhu başka türlü yapamazdı. 
Meşrutiyetin il&ııından .evvel 
Tevfik fikietl « lttthat \'e T e· 

rakki • cemiyeti aralanna kabul 
olur.acak adamların tezkiyesine 

ve hakimlığine }Ayık görmüştü. 
Ayni İttihat ve T erııkki cemi
yetinin rllesasından ha7lları, 

siyasi hırslarin testrrle büyük 
şairln tekmil fazıletlffinl lnktr 

ettiler , ve ona kem gözle bile 

bakblar. 

işte Tevfik Fikretin ru
hunda toplanmış olan bü
tün bu yüksek me:.Myetler 
onun şahsı etrafında herke
sin hürmetle baş eğeceği 
bir bile yapmıştı. Bütün 
Edebiyata Cedide ailesi ev
latları onun, Tevfik Fikretin 
şahsiyeti önünde kendimizi 
ufak görürdük; onu karşımıza 
çıkmış ilahi ve çok adil bir 
hakim gibi bulurduk; Tev· 
fik Fikretin ufak bir tenki
dine, küçücük bir imasına 

d
.k · · ] 905 te dağılan Servetifünun 

ugw ramak istemez ı ve ıçı· 
d 1 mahfili ve lnun ideali 191 ) 

mizden birisini vic ani e 
mahkum eyleyiverir korku
su ile titrerdik. Gençlik ve 
delikanlıhk sevkile tabii 
olarak işlediğimiz ufak ka
bahatlerin hepsini ondan 

gizlerdik. 
Tevfi Fikret dünya yü-

zünde yaşayamıyacak kadar 
sert ve düzgün prensip 
adamı idi. Onun tasavvur 
ve tahayyü1 ettiği dürüst 
insanlık dediğim gibi me
laikeliğe yaklaşıyordu ve 
hayatın tabiatile kabul ey
Iedi~i alastikiyetleri bile 
Tevfik Fikret tanımaıdı. 
Yüksek şairin bu mübaıa
ğalı hissiyatadar ki onu ru
hen çok ezdi; hayab ona 

r içinde geçirtti; pek 

den sonra• Servetifünun • mat· 

baasmda bqka ellerle yeniden 
kurulmağa ~ladığı :zaman T ev· 
fik Eikretle şahsi rabctam taze· 
lenmitti ve bana göstcrdi~i mu· 
habbetle beni minnettar bırak-

mııtı. 

Btr gün Büyiikadadan bindi-

ğim vapura, Tevfik Fikret Hey

beliden girmişti. A~r yürüyüşü 
yaburda saatlerle konupnuıtuk 
ve ben onu, yureği~ kevuran 

acılarıyla daha lllvi bulmu~tum. 
Çünkü Tevfik Fikret insanlarda 

bulunmıyacak ve görtilmlyerelc 
bir insanlık anyordu. Y.e onu 
bulmadığı için insaıı],rden so 
ğumuş, daha d<>lfd~ in111tlann 

lunından iirearnilM. f 
Ahıılli1t .iJuM 

6 adet kitaphane dolabı kapalı zarfla münakasaya 

konulmuştur. Resim ve şeraiti Şehremaneti civarında 

Maden mühendisliğindedir. ihale günü 10-9-929 dur. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
ayyare piyankosu 

2 inci KEŞİDE: ıı EYLÜLDEDiR 
nCYÜK iKRAMİYE: 

35,000 l.ıİRA DIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

lirahk ikramiyeler ve 10,000 lirahk bir 

mükafat. 
Ilu keşidc<le ccın ·an « 3,900 » numara 

kazanacaktır. 

Feyziati lis<>si miidiirlliğlinden: 
l 5 cyliil 

Akhisar Türk. Tay
yare cemiyetinden: 

27 Ağustos 929 tarihinde ihale edilecek olan sinema 
için teklif edilen fiyat haddi layık görülmediğinden bir 
hafta daha temdit edildiği ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları umumi idaresinden: 

1000 ton kok kömürü kapalı zarfla münakuaya konmuştur. 
Münahsa 21 /9/29 cumartcai günil saat 16 da Ankarada 

Devlet <lemlryollan idareıinde yapalaca~tır. 
Münakasaya (ftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayol pnde 15,30 kadar umurrl mO<Jürlülc kalemine 

vermeleri IAzundır. 
Tabplcr ..eaeic .. ..,._.e1erinı iki lira JHbbiltnde Ank .. 

rada. M.h-- dair ,...,. 11 r+o'd. ~ ,.apr..sındu 

tedlırlk .......... 

Gillettc uaş bi· 
çatdannın ima
linde yapılan · 

,;.~~··6 ,,.. o .. o 
......... 0 

\~~ ,_ .. 
Qiltett~_ 
Beykoz rolh hak!m/iAinderı; 

1\Jı\iycli ıade i\1ııhmut hc)i'lc 
;\lul;ittin Ahmet beyin şayi
:ın mucas:ırnf oldul,l:ırı Pıış:ı
h:ılıçc inde Sulrııniyc nam 
mahalde kAin olup )Cdi od'.11 ~ 
k:)~ir \>ir bap hnne ve ıkt 

t ·ıc k ~gir '\J:.ııha· c..;ya :m ):trl ı • ı .. 
n~· binası \ c 16 gôıdcn mu· 

kk <>688 aMn mur:ılıh:ı· 
re ·er - ' 
ınd:ı cesim 1 lo{mnn Turunu ~ .e 

· t ,.ekıol 
dürt pnviyondıın mu q 
'c kiremit kıırutrn:ı hangar
larını mii~rcnıil ve beş yuı 

'ki karlı 
arşın murnhbaınd:ı 1 

J 1 ·ı· 1 ,·uz on kilrgi r hina n 11 ınt c ı · 

k ı ·ırir kuv· 
beş ilıl \'LİZ Jm • )C) rı 
verinde - Lnnı fnhrikıısını~ 
buhar Jo~omobil)ııi 'c otuı 
kilm·rrtlık dcktırik dinnıno~_n 

ı · clcnıtur 
ile bir bruayör m ,.c 
ve formür mnkinnl:ırını . 

. . ktremıt 
nniteaddıt nıgla 'e . 

b. üç yuı 
prc. clcriııi ve ın 

. . b d beton nr· 
metro mık ı ın a . . :ku· 
mc su Jıııyuıunu ve ıkı . 

h . re dcnıı· 
yu jJc bir sa rınç. d 
den fabrikaya kadar çHc hıı ·ıı 

d. ! k0\1 
dekovil \' C ınütead ıc 'c 

l maden ve 
arabalarını ve vaıa 

araziyi ve e~yıı anbarJannda mc• 
· • ' 1 aJAt ve 

cut muhtcllfülc os hilde 
edevacı saircyi ve 

58 
b' 

"'anaşa ı· 
vapur ve mavuııa ı . h ıske· 
lecek kabiliyette eton 73 
lc:.i bulunan ccdiC 71."mıi: 
9 1 O ı 7 nurnaralarla l . 
' ' ·e kiremıt 

rakkam wğlıı ' ' ı olma· 
fabrikası kabilt rnks m 1 

1 
.. ·ede satı · 

dığıııclıtn bi muza) ·ımiş \'C 

k r ven masınıı nra : ... ,. 
edilen mu-· 

fabrikanın icrıı •UZ bin beş ) 
yedcsinde on~ bilinde mü$· 
füa bedel ın ~ lel evveli· 
terisl uhdesine ıbo beŞ 
yesi icra edilerek on .. • 

tekrar muza 
gtin miiddctle ,,e ıhalei 
"\redc)'C konmuş .. ~ 
ı dokuz Y11'· 
kat'Jyesinln ıcrıısı . c ılıil 

. 1 d k"" sencsı ) 
' ' lfffi O w• ha 
J ki 'od ç:ır~am 
ayının on se zı muş o1· 

.. .. mukarrer bulıın ti 
gunu t • )\ıyme 
duıtundan catlp erın • 

"' i Jan otuz se 
muhamrnenes .~ ksen ura· 
klz bin beş yuı senisbetinde 
nın yiiıde ~mı ·c'ffl"li meı· 
pey akçeleri ıle l kadar 
ko d s&at on ııltıyı . 

r a abkemesıne 
Bevkoı sulh JJ1 

ı ll"n olunur. 
nıdracaatlan a -

l 
JörJüncü fera me -

lstanbu •• Efrosinİ· 
rl ,,.,, tlan. ıvıdt· 

mu ur" · ef diye olan 
nin Bodos en ı bacıolu-
borcundan dolz Kuloğlu 
nan Beyoğlun · · so • 

. · S•terazısı 
mahallesının . 7 l 9 yeni 

k 
d eJkılı .• afm a 1 arşa birıncı 

23, 25 nuınat ık üzere 3(, 
ihalesi ya~ı.Jına konulmuş· 

.. müzayeueye ı .... 
gun ~r 'arsanın e~• 
tur. Mezku laf odun mata-
k1&111ın~• ':ııtaP yazıhane 
zası bır h dudu Zot
fllC\'CUt olup uk b' Mösyc 

Runı ıne te ı 
rafyon . ve Ahçıkyan ha • 
Coskonı 1 . ·ıe nıah-. bahçe erı ı 
nelerı ve 389 l ınesahası 
dut o up. cısı Aleksan. 
arşandır. l(i~a olu ' takdir 
droı efeod• 1~50 lira -
olunan kıymet hail' almak 

M tkf&r ına ı 
dır. e . etinin yilı· 
istiyenlerın kıf1 . ve 28 

ev &llLÇesı 
de onu p ı ·ıe daire-
-16135 rn n~mara 1'-ı0-"29 
ye gelmeleri t ":.t ten 1619 
tarihinde -~ ,..__........,. ,.. ...... ----kadar illli oı-•· 
~ 



/H~E ~lR1llF.t: 
Jl~>iycde Hıriçtt 

Kuruş Kuruş 

ı Aylıtı t50 ooo 
3 • 400 fOO 
6 

12 
• 
• 1400 

1450 
2100 

Gazetemizde çıkan yazı •e 
reıimlerin bütün baklan mahfuzc!ur 
C•zeıcye gönderilecek mektupların üzerine 

idare lçlnoe (idare), yazıyı aitse (Yazı) 
j~aretl .L:onu1f11ahdır 

e .. ılınl}'aıt n:t-lttuplann !adeılnden, •ıynuın

mu.J.addereıb: mektuplara konulmut paralantı 

ka1hıılmannc!an Te lllnlum mUndercatından 
idare meıul delildir. 

f"Borsalar3• Ağustos 
Nukut 

ıt===""A""fı l;:;dı'=-~r=J< o andı~ 

1 Eyi 1 
ı92a 

11o ıcccı:ı 11· . ..,1-st_a_n_b_u_I, _B_a_b-ıa-. l-i,-A-n_k_a-ra-c.-ad_d_e_s_i_nd-e"V __ a_l<_d-,-, _yu_r_d_u-ısay'" 
tel 1970 r idare işleri ) W71 (yazı işleri) • ccıcraI V K T posı.a kutusu, 48· 

lınla~ ve t ytom Bao~osı umum mü~ürlüoon~en : 
.i\.ntrcpo satış miizayedesinin taliki 

ı Jn;lliz lirası 
l Dolar 
~O 'Yunan dırahmt 
ı Jlıylıiınark 

l '""•turı·a ıillnl 
~O l•y Romanya 
!"O Le·ra Bulgar 
l F•l•me•k florini 
:o FranE1z frangı 
~O llaJyan lireti 
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1 {'rrı·onetı 11 ~oviyet • 
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Ankarada meclisi idaremiz huzurunda 
1 2-9-929 tarihinde ihale edileceği evvelce 

ilan olunan Balatada Kalafat mahallindeki 
Depo ve Antreponun keyfiyeti ihalesinin 
17-9-929 tarihine talik edildiği ilan olunur. 

:o Jıviçrc fracaı 
~ Mecidiye 

Ç~k 
ı.ondra üzerine bir lngll!z lirası kunıı 

l\evyork ı Türk lirası dolar 
rarfl!I • • • frank 
:\filano .. • • liret 
Berlin • • , mark 
Sofya • • .. leva 

1018 
1 0,47 

12 
9 

0(',50 
71,87 
1850 
ti &O 

2 oo,:s 

ıoı8 oo.so 
71 8l 
18.!50 

4 11,50 
1 002& 

İstanbul mıntakası 
mühendisliğinden: 

meadin 

Aydın Sök o Küp dağı Liğnit 9 Teşrinisani 289 lngiltere tebaasından mÖs· 

Türk mdtteplerile faydalı eeerlin 
ilanlarında o/o 20 tem:lllt" yapılır 

Bllyüt ve ya bir çok defa için Yerilen illnlarla 
hususi m.ıhiyetce\I illnl.ıruı ücreti 

id3re ile kararlaşurıhr. 

Kocaeli encümelii 
daimisinden: 

Olbaptaki şartnamesi mucibince mübayaa edilecek olan 
45 adet damızlık buğa alenen münakasaya vazedileceğindeıı 
talip oianların 338 liralık teminatı muvakkate makbuzile 

ihale tarihi olan 15 eylül çarşamba günü saat on eşte Ko· 
caeli vilayeti daimi encümenine ve şartnamesini görme~ ve 
tafsilat almak istiyenlerin encümen kalemine müracaatlar~ 

Devlet demiryolları ve li .. 
mantarı umumi idaresinden 

1 7 O ton Rezidü yağı kapalı zarfla münatasaya konıouıtur: 
Münakasa 23 eylül pazarteli günü saat 16 ela Ankarad• 

Devlet demiryollan idare•tnde yapılacakbt, 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak· 

kat teminatlarını ayni günde saat 15, 30 kadar Umumi müdUr· 

lok kalemine vermeleri lazımdır, 

Talıpler münakasa ıartoamelerinl 2 lira mukabilinde An· 

lı:arada, Malzeme dairesinden, l.tanbulda Haydarpaıa mağazasın• 
dan tedarik edebilirler, 

Brtkıel • • • b~ka 
Aml~tcrdam• • , florin 

ııı 87.50 
8 42 75 
ı :a.1s 
2 47 5<> 

65 87.5C. 

8 •215 
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~2.00 

2500 
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• " Yeni köy 
Alaşehir Örenli 
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• knron 

• Eilin 
ıe .01 ıso 
8 ~8.'15 
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Manisa Anti~on simli 2 Mart 334 Hcı Nazif, Süleyman bini 

• pezetn. Kıırşun Mehmet B. veresesine ait•;,50 
• • zeloti 

•dirabml 4 
88 

" Demirci Bayramşah Mika 3 Şubat 328 Madam Kıritin vilson 
• • 
j:O ley kr"' 

dinar 

Sil 86 
:4 8',SO 
27 oo.os 

811 ' Kördus Deliler 11 3 " 328 M " • 

Türk llrut =· 87 50 
27 00 50 

4 ~ Sökerler • 28 Kanunusani 328 " M " 

'f~hvillef 

1

' .Aoadolo denılryolu (1. tertip .A. B. C'.) ı 
t • (2. , E. D.) 
• • (~. • F. J. ) 
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25.00 
00,75 
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Bala.ela gösterilen altı kıt'a maden, Maadin nizamnamesinin ( 61 ) inci maddesinin 

(A) fıkrasına tevfikan ikametgahı kanuni irae edilerek müdürü mes'ul tayin olunmadı· 
ğından dolayı imtiyazları!!ın feshi Başvekaleti celileye arzedilmiş olduğundan 
alakadaranın bir guna itirazları olduğu takdirde tarihi ilandan itibaren üç ay zarfında 

1 

JıOKraz dalıl11 • vadeli~ 
Dtlyunu ınunbido 

00 11000 
0000 

00 

Şurayı devlete müracaat eylemeleri ilan olunur. 

ikramiyeli demlryolu 

lıtanLul tramvay drkotı 
Rı~tım Dok vo Antırep11 
JıtanLul anonim ıu ~lrkell 

Hisse senetleri 
?1 lanka&I 

00 06 
40 

11 75 

RO 

11 

Edirne 
sinden: 

belediye-

O ne anlı bınkart 00 ı~a oo 
1

80 
00 

Ticaret ve ıahire borsası 

Edirne şehrinin münakasada bulunan elektirik tesisatına 
müddeti muayyene zarfında teklif olunan bedeller haddi 

layık görülmediğinden münakasa müzayede ve ihale hakkın· 
' '=='r=ı..,ı ı-.'";....:T;,;.i r=>r=•,;,t .zl ~~=·=• ';,;•;,;k:;•.cfl=b•;;;•m~n m;;;;,;11;:1~~ı ~t~a,:;:ra~rı~n~·t~nn vP rll m 1ııtf r. 
11 Okkası 1 _ UN _ daki talimatname ahkamına tevfikan münakasası hükümsüz 

Azami A•garl çuvalı kilosu addedilerek bu defa imtiyazı verilmek suretiyle 20 • 8 929 K. P. K.. }'. 

Bu~dar ·~.Çavdarlı Ekısıra ektıtra oo ıaso 13M, tarihinden itibaren yenideu 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
6 ,, Eklotra • 1280 12801 

Ytıınurnk ıs ııı oooa ıs3ı> Birinci yumuoak oo l39J ı2~n usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
!Kızılca ıe.2:J o.ooo 16.~0 Birinci teri • 1275 ı ıoc T 1 1 d 
Sert 16 _30 00 00 ıı;, 30 Cçü:ıcil • 1 tl~ ossr. a ip er şartnameyi Edirne belediye riyasetin en talep 

00-00 ocoo OJ.OO ~ TiFTiK _ edebilirler. Taliplerin projede gösterilen 90000 dolar üzerin· 
ıırnme 26-2~ C0,00 16.12 ot b k 

1 1
~..-ı malııuı o-co oo,oo 0000 Sarı 212.20 aı~.2c den o 7,5 yüzde yedi uçuk nispetinde teminat a çesini 

-ZANIRELER- Kasıamonı ıes.oo ı&ı;,oo veya banka mektubunu ye teklifatını havi pullu varakayı 
Xonya Çengelli 201,00 201.00 bir zarf derununa koyap üzerine elektirlk işine ait olduğunu 

•Çanlar 13.30 131o; AV DER!Sl 
Arpa 09 3:ı 09, 00 - - yazarak 9 • 9 • 929 tarihine kadar Edirne belediye mec-
\l111r ııı ıs ıs.oo zerdon \iftı 0000,00 Oooo,oo !isine tevdi eylemeleri Han olunur. 
\"ulat oo n9 oo,os Sanrnr 0000,00 0000, I . .. .. 
fa<ulye 21 10 21 10 Tilki • ouoo,oo 0000,oc hale 9 eylül 929 tarihine mLisadif pazartesı gunu saat 

1 

Kunduı • cooo.ooo eoo,oc ı 6 dadır 
-NUBUBAT-. ' -flNDIK-

su,.m CG,OO coo,o fındık kabuir.Jı ooooo 0000 l llascki ve Ccrrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları mütehassısı 1 
ı;'~:....":.:l '.:.:.m.:.:.1 __ .;..".;.·c_o ____ ~ ... 2,_.o_o _____ .;; .... B .. •d .. e-n=--~oo~o~.00~-o;;.;o~o,~oo~ ! Si XİR HEKİM 1 ş CKR Ü HA ZıJI 

J lstanbııl Sultan l\Iahmm Türbesi. Telefon: 2622 

f AKT ın 1 Eylii.l 1929 tefrikası: 32 

Sullanahmet sulh mahkem•· 
sinden: Bir deyni mahklimunbih

dcn dolayı mahcuz olup 
!ruhtu mukarrer bulunan 
muhtelif cins halı ve saire 

eylülün altıncı çarşamba gü· 
nü on dörtte Sandal bedes

tanındn satılacağından talep 
edenlerin mahalli mezklirda 
memuruna müracaat etmeleri 
llizumu ilan olunur. 

Sahlık dükkan 
Çarıuyulıebirdc Kalcılar ıo • 

h~nda 48 numaralı diikkAn 
ıatılıkıır. Taliplerin Üıküdar is 

kele caddeoinde 27 numaalı ir 

dükkAnda Ziya Beye mürocaalı. 

ZAYi 
Fatih ıubeainden almak· 

ta olduğum maaııma ait 

cüzdanımı zayi ettim yeni· 
sini çıkaracağımdan hük· 
mü olmadığı ilan olunur. 

Hayriye Mustafa 

lstanbul Şehremaneti ilanları ... -~~---~hremanelfnden : icra edilmekte olan kanalizasyon 
ameliyatı dolayısile Rıza paşa yokuşu ile çakmckçılar 
yokuşu caddelerin arasındaki Mahmut paşa caddesi 
kısmının 2 Eylül 929 tarihinden itibaren bilcümle 
vasaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. 

Vilayet daimi en
cümeninden: 

iki yüz elli adet sıra tamirau 1 5-9-929 çarşamba ğünii 
saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin en· 
cümcne müracaatlarL 

YENİ ~IEK TEP 

ŞiŞLi • OS:'IIAN BEY 

Türkçe ve Fransızca tedrh;at 

Ana sınıfı da vardır 

Kayıt muamelesi Eylül 

iptidasından itibaren her 

cumartesi, pazartesi, çarşam

ba günleri 9 dan 12 ye kadar. 

ZAYi 

Koca :\Iustafapaş askerlik 
dairesinden almış olduğum 

askeri vesikam ile nüfos kil· 
ğıdımı zayi ettim yenilerini 
çıkaracağım eskisinin hükmü 
yoktur. 

Gullçeımcde Bohorun fabrlkaaında 
bekçi Hüıeyln oilu. Ömer 

Eylül 
Reblülevııel: 27 Bur,: Sümbüle 

[!] 
Pazar 

Namaz nkitlerl 
Salt_. Ôll• htı••I AlrJ•• Y•ln 1., •. , 

5,27 12,14 15,55 ı8,4J 90,20 3,40 

Buriln dol an alr a lılm: 
&kakı 

Cudı Şifa 

Gilniln naılhat! ı 
Rüzglr y.:ı.gmuru dafıur. 

Burünkü haya 
RilzgAr poyraz hava az bulut~ 

ludur 
- ~ 

Moı'ul müdiir : Refik Ahmet 

İngilizceden mütercim: Gii.zin 1\u ri 
:~-. ·_;. • • ...... ·~-:·· -~,.ı; • • • •• - · . _. - ..... !' ~ ın a &ıl 1 • ' • • • .. 

• ' • • • • 1 • ' ._ 

Harliden geldiğimizden 

beri işin farkındayım. Zarf· 
)arın üstündeki taçtan ve 

Ogüstüsün bana hiç bir 

şey söylememesindenl 

- Böyle taçlı bir zarfla 

gelen mektuptan gururla

nacak ve bana söyliyecek· 

ti · şüphelendim .• 

"Evet. dedim. 
Öyle heyecanlanmıştı ki.. 

Ona çok acıyordum. 

., Bu mektuplar tekerrür 
~llikçe ve Ogüstüs te ba
na bir şey söylememekte de

vam ettikçe merakım arttı. 

B:r sabah çekmecesini be

rnnı smılıtarla açtım. Bir 

çok taçlı mektuplar vardı. 

Ve neticede anladım ki 

oğlumu bir bilezik mukabi

li l:abul etmişti. Salı günü 

tekrar Lor.drnda onu evin· 

de bekliyeceğir.i yazıyordu." 

Rica ederim devam et· 

ınej'İniz. Hiç kimse di~er 

birinin mektuplarını oku· 
mamalıdır .• 

Bu sözün üzerin~ Misis 
Kereç kızardı. 

"işte asıl nokta bu.. Si· 
zin bu gibi yüksek hisleri
niz kocanızla alakadar ol· 

manıza mani... Mademki 
karısı karışmıyor, annesi 
alakadar olmalıdır.• 

Hiç cevap vermedim, 

•Sizin oğlumla evlendi· 

ğinize memnun olacaksınız 

zannetmiştim. -Siz ki para

sızsınız· servetimizle gurur

lanmıyorum, onu Allah 

yaptı ve Mister Kereç te 

fırsattan istifade etmesini 

bildi.. Sizi böyle asil ve 

terbiyeli görünce oğlumun 

da alakasını hissederek 

size talip oldum. Ona ne 

kadar çalım yapıyordunuz. 

Size şeref verdiği halde 

sanki siz ona şeref veri· 

yormuşsunuz gibi. 

Gelinim olduğunuz için 

sizden hiç şikayetim yok. 

Fakat siz bir ay daha tatlı 

ve muhabbetli olsanız Ü· 

ğüstüs o kadının peşinden 

gitmez.. O kadar beyaz 

değilseniz de, size hiç bir 

zaman çirkin bir kadın 

denilmez .. " 
"Rica ederim birbiri· 

mizle anlaşalım. ilk defa 

ben oğluma ken.disile ala· 

kadar olmadığını söylemiş

tim. Büyük annem ihtiyar· 

dı, ölecekti. Benim istinat 

edeceğim hiç bir akraba· 

mız yoktu. Bu sabah o. 
ğüstüsün söylemek kaba

lığında bulunduğu gibi se· 
falet çukuruna yuvarlana· 
caktım. 

Bu düşüncelerle büyük 

annem benim evlenmemin 

mutlak lazım olduğunu an· 

ladı. intihap edecek vakıt 
yoktu. Şimdiye kadar ona 

hiç itaatsizlik etmemiştim. 

Ogüstüsle evlenmemi söy

ledi. Bu vaziyet ona tema· 

mile anlatıldı. O da buna 

razı olarak beni aldı. Ken

di hesabıma ben her şey 

ıyı gitsin diye çalıştım. 

Fakat artık onun mektup
larına da nezaret etmeği 

hiç düşünmedim ... 

"- iyi ama, şimdi niçin 

onu sevmiyorsunuz? n 

"- Sevgilerimizi, nefret

lerimizi zorla yapamayız ... 

"- Artık izdivaç etti

niz. Bir zevcenin vazifesi 

kocasını bu gibi kachnların 

peşinde koşmaktan men

etmektir ... 

"- Niçin benim böyle 

hareket ettiğimi istiyor· 

sunuz?,. 

"- Niçin ne demek? 

Akşama geldiği zaman ona 

darılın, görsün ki siz böyle 

şeylere tahammül etmiyor· 

sunuz. Yegane kusurunuz 

onu sevmemenizdir. Şimdi 

vazifeniz onu fazilete davet
tir. " 

• Sizin beni ikaz etti-

ğinizi söyliyeyim mi? Çün
kü benim mektuplarını aç

mıyacağımı iyi bilir... O 

halde ben nereden duymuş 

olurum? 

Misis Kereç yaptığından 

hiç utanmıyordu. 

Büyük annemin söylediği 

bir sözü hatırladım; der • 

di ki : 

" Hizmetçiler ve aşağı 

tabaka insanlar kendilerin· 

de başkalarının mektupla • 
rını okumak için bir hak 

görürler.• 

Hakikaten öyle, kain va· 

lidem bizden ba~ka terbi

yede olduğunu göstermek· 

ten mcnedenıiyor. 
K_ Oğlumla aramı bo • 

zacak birşey söylememeli • 

siniz. Başka şey düşünün 

ve icat edin. " dedi. 
"-Yalan söyliyemem; bize 

guya birisi haber vermiş 

derim, kimin olduğunu 

söylemem; bundan başka 

tarzda olursa hiç bir şey 
açmam .• 

•- işte, benim kalbimi 
kıran bu.. Bir nebzecik 
olsun aldırmıyorum. n diye
rek ağlamıya başladı, Ya· 
vaşça: 

"- Tabii alakadar olu· 
rum .• dedim. 

Ah, büyük anneciğim, 

hayatında bir defa yanlış 

hareket etti. Eğer çalışsay

dım benim için daha iyi 

idi. Bilmem ki acaba sen 

de sonunda fena hareket 

ettiğini anladın mı? Fakat 
artık iş işten geçti; bir 

~ere söz verdik. Hiç bir 
[ Kolinkor ] sözünden dön
mez .. 

Öğle postasile Antoni 

Torniristen mektup geldi. 

lskoçyadan döndüğünü; söt 

vermiş olduğumuz ziyarete 

muntazır bulunduğunu yazı• 

yordu. Kısacık bir mektup 

olduğu halde neden bil· 

mem bir çok defalar oku• 
durtı. Onun yazıları beni 
teselli ediyordu. 

Yemek ıçın lJİyinirken 

Ogüstüs geldi. Saçımı oda 
hizmetçisi tarıyordu. Kapıyı 

vurmııdan içeri girdi. Sa • 

bahki vak' ayı unutmuş gibi 

idi ve çok mülayim bir 

tavırla gehnişti. Bana güzel 

bir manşon getirmi~ti. 
Eminim ki bu, onun zevki 

ile seçilmişti. Kabul etmi " 

yerek almak istediğiniz şe'f• 
ler için teşekeür etnıelcı 
mlmnun durmak ne gÜÇ·• 

Ne ise çalıştım ve muvaffak 
oldum. Oda hizmetçim bu• 

.. . b' • yalnı:t: nun uzerıne ızı 

bırakmayı münasip gÖrere~ 
odadan çıktı. ( ııı.-o#) 
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