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meselesi gün Filistin 
Büyü~lü~ nünıuneıeri 
Dünkü nuıhamızda Gazi 

Hz. ile büyük erkani harbiye 
reisi mü~ür Fevzi P.f Hz, 
arasında taati edilmtı iki 
telgraf vardı. Büyük zafer 
bayramının yıl dönümü 
nıünasebetile ordu namına 
Fevı:i Pş. Hz. Reisicümhur 
hazretlerini tebrik ediyor, 
Gazi hazretleri de bir tel· 
&rafla buna cevap veriyor. 
Bu telgraflar yedi sene 

tve! büyük zaferin tahakkuk 
ettiği günlere ait kıymetli 
bir hatıramı gözlerimin ö

nüde canlandırdı: 

Ordumuz İzmire girdikten 
on, on bes gün sonra idi, 

Ba,kumandanlık karar~ 
gahı ile garp cephesi ku· 
mandanhğı karargahı Bu· 
caya nakledilmif idi· 
İstanbuldan giden birkaç 
gazeteci arkadaı ile bera· 
her muzaffer ordumuzun 
yüksek ba§kumandanı Gazi 
hazretleri nezdinde bulu· 

nuyorduk. Ayni mecliste 
ismet Pı. Hz. ile Fevzi Pı. 
Hz. de hazır bulunmakta 
idi. O günlerde bir ecnebi 
gazeteciı Mustafa Kemal 

Pı. Hz.ni ziyaret etınif ve 
mensup olduğu gazeteye 
yüksek §ahıiyerlerini tarif 
ve tavsif yolunda bir ma· 

kale yazını§. 
Ecnebi gazete muharriri 

ınakaleııinde Mustafa Kemal 

Pı. Hz. hakkında çok tak· 
dirkar sözler söylemekle 

beraber onun büyük deha· 
aını tavsıf etmekten ziyade 
sesinin ahengi , şaçının ve 
gözünün rengi gibi harici 

evsafını, simasını ve hare· 
ketlcrini teshil etıneğe ça· 

lı§nu~. 
Bir münasebetle mevzuu 

hahsolduğu için arkadaı
lardan biri bu ınakaleyi 
okuyunca büyük erkanı 

harbiye reisi Fevzi Pı. ffx. 
K"Ulümsedi : " Za valh, Mus· 
tafa Kemalin yalnız §ekil 

\'e ıemailini görmüş; yazı· 
laımda sadece onun kafa· 
sının harici akramı ile ıneş· 

gul olmuf; onun içine nü· 
fuz edememiş. ,, demittİ· 

Fevzi Pf. Hz. bu sözünü 
söylerken hal ve tavrında 
öyle bf r eda vardı ki Gazi 
hazretlerine kar§ı hisset· 
liği yüksek 'hürmet ve tak· 
diri ifode için tarif edilmez 
b ir tablo leş1dl ediyordu. 
Nctckittı iki gµn evel zafer 
bayramı münasebetile Gazi 
hazretlerine çektiğl tebrik 
telgrafı da bu hürmet ve 
takdir hissiyatı ile meşbu 
bir haldedir. 

Geçenlerde (Lozan) ınu· 
~°lıedcsinin yıl dönümü müna· 
tıcbetile Gazi hazretleri tara· 
fından çekilen bir tebrik ve 
t l . il lif telgrafına kar§ı Ba§VC· 

İtalya Filistin 
mandasına talip 

Kadü.ıeo bir manzara 

• Ingiliz gazeteleri ateş 
püskünnektedirler 

lst4nbul Yahudileri Flllstindeki dindaşl4rın4 
yardım mı edecekler l 

Kanlı hadiseler devam ediyor 

l
ondrada münteşir "Deyli Meyi,, gazetesi Filistinde vuku 
bulan son hadisah mevzuu bahsederek ".Hamakatkarane 
Manda,, serlevhası altında tiddctli bir mııkale yaı.maktadıt. 

~yli 1\lı:yl olup bitenleri hulbıı ettılttcn sonra \ır Arap memleketi ol
Fi.liıtinde bir Yahudi yurdu tcais etmenin zalimane, tehlikeli ve ıerefıiz 
bir hareket olduğunu; Filistinde 750,000 MUılümana karıı 70 binden 
~bard olan Yahudileri çogalımalc içfo dıtardan, Yahudi getirildiğini ve 
lngtliz süngülerinin bunları ycrleşllrmek için kullamldı~ru anlatmaktadır. 

Oeylı ,\leyi bunu müteııkıp diyor ld: 
.. Hükılmet ıon lğtitaıı. ciddiyetle bastırmağa çalıııyor. Aaayf9 iade 

olunduktan sonra bu mesde de hal edılmeJidir. İngiltere hlikOmetf, Lort 
Balfonın, Yahudileri de temsil etmiyen bir Yahudi taifesine vuku bulan 
vaiılerle bağh değildir . .l\I. Makdonald ile arkadaılan vakit zayi etmeden 
meseleyi halletme)i fngilterenin bir Arap memJeketini sahte bir Yahudi 
yurduna çelinnek hamakatine mani olmalıdır." 

İtalyan Fillsilnin mandasını istiyor 
Roma 31 (fos) - Flllstindek.i kargaşcılık.larclan ltalya slyasf 

mahafili derin bir heyecan içindedir. Bütün gazeteler lngiliz sfya
selin1n Fllisiflnde uğradılı ademi muvaf akı yeli kaydetmekte ve bu 
mandanın Cemiyell a}evamca ltalyaya verilmesini talep etmektedir. 

Popölo eli Roma gazetesi Yahudileri isk,dn için Araplann 
ihliyarına rr.echur edilmiş oldukları fedak,arlık,lan tadat ederek 
/ngilterenfn Aorupanın itimadına /dyık, olmadığını yazıyor ve diyor k,i: 
En reltml şudur k.i mak,amalı mukaddese hdld ecnebi ellerinde 

bulunuyor, Kanlı hadiseler devam ediyor 
Londra 31 - Fılistinin bir yeni müsademeler olduğundan 

çok yerlerinde Araplarla Ya· buraya yeniden bir fngiliz bö-
hudıler arasında kanlı müsade· lüğil sevkolunmu~tur • 

ı d
evam ediyor . Y alada [ Alttarafı 2 inci &a)ıfamızdadır ] 

ıne er . •••••• 
.Hcihamanede. neler oluyor? 

jlstanbullu Y ahµdilerin Fili~tin hadiseleri 
münasebetile verdiklerı kararlar 

nin bu husustaki heyecanlı 

Hahıunıın~ 

alilkalannı da bildiriyorlardı. 
Bu lıadlsclerin Türkiye Y n-

ı hudilcrinl de a!Ukaclnr ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Haber verildiğine göre, şeh
rimiz Yahudilerinden bazı 
ileri gelen zevat son günlerde 
Beyoğlundrıki lstanbul kulii· 
bünde bir içtima y:ıparnk Filis
tin Yahudilerine yardım edebil· 
mek hususunu görüşmiişlcr

dir. Fakat bu içtimtıda c ·aslı 
bir karar verilemediğinden 
Hııhamancdc ikinci bir top· 
Janma yapılmıştır. 

Yerilen malt'ımata göre 
hnhıımane içtimmnda ekseri· 
yetin birleş tiği fikir şudur: 

içi] İtmct P§. Hz. tarafından 
"erilen cevap ta çok nıa • 
llide..r itli. !smet Pı. Hz. 
gibi yüsek çapta yaradıl· 
llıı§ büyük insanın Gazi 
ha.:rctlerine verdiği cevap· 
ta ınündcnıiç olnn derin 
hürmet, takdir, muhabbet 
!nerhutiyet kadar memle· 
ltct hesabına ifiihar edile· 
~ek hjr mallU\ra bulunmaz. 

FiUstlnde Araplarln Yahu· 
diler nrasındaki kanlı ha~se· 
Icr münascbetile gclc_n ~1ans 

fl du .. n)·a y ahuaılerl· 

~on günlerde bazı Yahu· 
diler tarafından 'yapılan bir 
takım çirkin hareketler ef • 
Un umumiycdc fena bir tesir 

l"Alu.4.ra!ı 2 inci s:ıhlfnıııızı.lnJır l 
ceJgra llrl 

Gazi Hz. 
Gazi Ilz. dün lJoL 

nuıbahçe sartıı,.tndutt 

bir yere çı kn1am1şlar, 
sa raJ «la i:ui1·ahat et
mişlerdir. 

Japon sergisi 
dün açıldı 

Sergi, eşyası d~işmek 

1 

suretil üç ısene 
açık kalacak 

1

, Japon ticaret müzed dun 
saat onda Galatasfa eski seyri· 
sefain binasında açılmıştır. 

Açılına m.erasim~4e fsfruıbul 
meb'usu Hüsey~, Oelibolu 
ınebu'usu CelAI ljuri, Ticaret 
odası reisi Mitat beylerle Pertev 
Paşı, s:ı bık şehremmi operat5r 
Emin B. ve maruf idhal!t ta-
cirleri hazır bnlunnıuşlardır. 

Sıat onda müzenin ummt 
katibi M. Baııdu misafirleri 
gezdirmiş ve eşyalar hakkında 
Türkçe iz~h:ıt vcrm ştir, 
Müzede teşhir edilen CiYa ara· 

srnda porselen takımlar, tabak
lar, vazolar, Japon oyuuncak, 

Sergiden bir lcöıc 
lar Japon fenerleri, şemsiyeler, 
abajurlar gibi J;ıpôn orjinal 
emtaası, lastik manı:vlAt, demir 
makineler, daiıınoıo, motör, 
elektrik ampulü, teller, ıtrirat, 
diş fırçalan, aUih cerrahiye 
gibi a vrupai emtaa nazarı 

dikkati -celbetmektedfr. 
Davetliler arrısırıda bulunan 

operatör Emin B. bir aralık 
:ılatı cerralıi>'e teşhir edilen 
kısma gelince: 

- AHitı cer:ıhi~·ede ~ngilizler 
birinci, Alamanlar ikinci, fran· 
sıılıır ü~üncü, Japonlar dördün
cfidürl 

Di}hek Japonların davctiude 
Japonlar.ı çek:~tinniy.e b~l:ı-
mıştır.: 

Eınin B. bu iddiasında haklı 
görünmek için de: 

- B~n opratörüm, bbşka 
cşyadatı a11J:ımaııı amma, alfüı 
cerralıiyede sa!ahiyettarım r 

Diyerek salfüıiyetinin ancak 

Ke~i eti ~er~en 
İşin içine eşek ve, 
yılan da karıştı! 

Son hafta zarfında kedi 
eti meselesi etrafında hayli 
dedikodulu mütalealar ser
dedilmiş ve hatta bir re
fikimiz bu meselenin bay-

Fatin Bey 
Abdülfeyyaz Beye 

cevap veriyor 

kı~ın ıt ddetini ~imdi
den tahmin etmek 
milmkiln değildir 

Ônümüztleki kış111 pek sid
detli olacağı hakkında Abdül· 
feyyaz Tevfik \ 
B. in \•uku 
bulan iddi
ası üzerine 
rasatane mü-

.. 
. r.r; 
• 

Dün limanımıza gelen l{uı 
ıahtetbahırlerinden biri 

Bir Rus filosu 
\ dürü Fatin 

1 B. bu iddi- --Dün sabah liına 41 

• • anın gayri 

nıınıza geldi 

Baytar başmüdürü Rasim B. 

tarlarla doktorların arasını 
açacağını ima etmiştir • 
Halbuki bu ima hilafına 
baytarların bir çoğu bu fi-
kirde dekildirler. lstanbul 
bayt~r başmüdürü Rasim 
B. diyor kiı 

- "Bir memleket ki asıl 
yenecek etleri mebzuldür. 
Burada kedi eti yemek na· 
ııl akla gelebilir? 

Bence kedi etini düşün
mek gülünçtür. Bu, mideye 
hafdı bir şeydir esasen .... 

fstiyen yesin, ben kendi 
hesabıma a~zıma bir lokma 
kedi eti komam f ıt 

Diğer birçok baytarlan
mız da kedi etinin temiz 
oldukunu fakat bunun o 
eti yemek için kafi bir se· 
hep olmadığını söylüyorMır. 
Üzerinde ittifak edilen nok-
ta bunun ancak bir mide 
meselesi olduğudur .• 

Baytarlarımtzdan birinin 
anlattığınll göre de yen· 
mesi kabil etler arasında 
yılan eti de.. vardırl O ka· 
dP.r ki vaktile Göben (Ya-
vuz) zırhlısı ile lstanbula 
gelen Amiral Siişon bu 
ete bayılırmış ve mütema
diyen aynalı hedefler vas
tasıle yılan avına çıkarmış! 

[ Alt tararı 2 inci 'ayıfamızdıdır J 
m11:m11a::::::=:==ıa:mr.as:."ll::: 
arntı cerrabiyeye inhisar ettiğini 
ifade etmiştir. Operatör Emin 
B. in bu iddiası doğru görül
müştür! 

Açılma resminde Huseyin B. 
ı~miııde bir genç tarafından 
filim çekilmiştir. Bu filim evvela 
Ozaka şehrinde, bilahere de 
dilfer Jtpon şehirlerinde göste
rilecektir . Sergi bu gün saat 
ondan itibaren umuma atılacak· 
tır. Sergi, eşyası değiştirilmek 
suretile üç sene devam ede
cektir, 

ilmi olduğu
nu ve tah· 

Dün limanımıza iki tah • 
telbahir ve iki torpitodan 

minattan tb:t· 
ret bulundu
ğunu söyle- .. kk bı' r Rus filosu 

· b mure ep 
mış, u?Ja 1 • 't lar )'arım 
feyyaz B. cc- Fatin B. ge mış, torpı o 
vap vrrıni~ti. saat durduktan sonra Ak· 

f atin B. feyyaz be)'e ikiı ci denize gitmişler, tahtelba • 
defa olarak cevap vermekte ~•e hirler limanımızda kalmış: 
şunları söyJemekted:r: F 1 seyahati lardır. i onun R 

-Bugün ataimi ce\'Viye ilmi ı d us - d d sebebi, geçen er e 
yuz e oksana yakın \'e daha . . , et eden 
uzun fasılalara ait bir hükümde lımanlarını zıyar . . 
bulunulacak esas:ıta malik değil- ltalyan filosuna iadcı zıya· 
dlr. Uzun fasılalara ait cevvi rettir. Limıınımızdan geçen 
b' ı ·kfi k f ı 'decek· ır ıu m verme esasını tcş· torpitolar ta yaya gı d' 
kil eden bazı devrelere gelince ler, sonra dönecekler .'.r. 
bunlardan en mühimi güneşin Tahtelbahirler burada 3gun 
lekelerinin tahav-.:ülatı meselesi-
dir. Şemsin Jekelerile yağmur, kalacaklardır. ı bu 14 ve 15 numara ı 
kurakhk ve saire gibi hadisat k danı arasında hiç bir tevafuk husule tahtelbahirlerin um~n 

Y ld 
Vasiliya fılonun 

gelmemiştir. o aş . . .. ki Dol· 
Hülasa önümüzdeki kışın muvasaletını mutea P 

giderek 
şiddetini şimdiden kestirmek mabahçe sarayın~ . . ,. ı· 
mümkün değildir. > defteri mahsusa ısmını ~ .. 

Seniha Nafiz H. mak su'."tile Reisi;;;;,~~; 
hazretlerıne .arzı vt·yeti 
etmiş müteakıben ı a Selçuk kız san'atlar mek

tebi müdürü Seniha Nafiz 
hanım, mcaııı.riyetinden is-

tifa etmiştir. Seniha Nafiz 
H. ~aarif hayatımızda hiz
meti geçmiş, İstanbul, Bur· 
sa kız muaJlim mektepleri 
müdürlüklerinde, maarif ve 
knleti müfettişliğinde çalış
mış, kıymetli bir mektepçİ· 
mizdir. Bu itibarla istifası 
teessijrü muciptir. Ancak 
bu teessürü tadil edecek 
cihet Seniha Nafiz hanımın 
Selçuk müdürlüğünden ay· 
rılmakla beraber maarif ha
yatından çekilmemiş olma· 
sıdır. Seniha Nafiz hanım 
h~s~~i .. ~~yziye lisesi mü· 
durluğunu kabul etmiş, 

dünden itibaren yeni vazi
fesine başlamıştır. 

Hariciyede 
Y ıırt"~Yiııl r 

Ankarn, 1 ( Vakıt ) 
Atina, Pire başkonsolo-

ve K~lordu kumandanlığını 
• t' Bugün ken· 

ziyaret etmış ır. .1 
disine iadei ziyaret edı c • 

cektir. .- -

Yunan sefiri 
lstimza~vafakat 

ceva hı verdik 
Ankara, 1 (Vakıt) .- ~~· 

f . M Polikriyadısııı 
nan se tn . .. hükümeti
istimzncına dun ba 
mizçe muvafakat etva 
verilmiştir. -

GizJencıı ınct· 
ruk enıval 

Peyderpey n;,ydana 
çıkıyor 

1. metruke 
V-ryet emva ı 1 a B mva· 
"d" .. Ali Rıza · e mu uru li nıetrkc 

koınisyo • 
nu n d'tı ki 
emanet aza• 
sı Tevfik 
beyle bir· 
liktc dün 
Bliyükdere 
,e Yeniköy 
cihetindeki 
metruk cın· 
va\ hal.kır· 
dn tetkikr.t· 

Ennalı metruke ta bu 1 un· 
mudıirU us ve 30 
Alı Hızn n1 ) •. 

rk tesbit ctn11 ) tır. 
parçn cm al ka son giin· 

Bundan >tıŞ 

1 d 
' h'-tır suıctHe 20 pilr· 

er e ı u .1 • t" 
1• k tesbit cdı rıuş ;.. 

Ça cn1 o ........ .... 
···········::::ı::::: .......... .. ·······:::::: ••••••••••• k,. . b' Zc ı ..: 

••••••• L •ati 1 M 
Varsuvn vaŞ ~ b k. ,.,.,. 

su Münip B. hariciye mü· 
fettişliğine, ikinci şube ikin· 
ci daire müdürliiğüne Taip 
B. Roma baş katipliğine 
kalemi mahsus bnş katibi 
Reşit B. Baku konsolosu 

1 Ragıp B. teşrifat müdi_ri H k~kı B. Vnrşuvıı nş ~ ,. 

Serginin küşadında bulunanlar 
umumi muavinliğine, Baku 
konsoloslufuna Peşte baş 
katibi Nurullah B. Peşte 
başkatipliği ne müsteşar 
ünvanını haia Kahire bas 

n ~d · . ur~ l'f ne tnşrifot nıu ırı 
ı ı . . Şefkati B. Vn· 

mi nıuavı~•. • katipliginc 
• ton ıkıncı ,. 

şıng ·d· . 11mun ı 
'( t ınu ın l teşrı .n ,. 'b ' Bülent be) er 

'k' cı kail 1 
J: ı ın d'lınljlorwr. 

tny~ı e ı 
~ 

Jcatibi Tahsin B. Kahirt~ 

bırakmışur. 1 lcr nckııdar Fi- ı nçığa yapılacak bJr yardım 
listin Yahudilcrilc 1stıınbul çok fena bir tcsjr h.:ısıl ede· 
Ynhudilcrlııiıı his IşcirnkJcrJ bJIJr. Şu halde bu yardım 
yarsa da bunlnru açıktan gizli bir şekilde yapılmalıdır. 
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« V akt »ın tefrikası: 3 S 

Serseriler 
· kıralı 

Alek$andr Zubkofun luttırafı 

Akrabıİn elini binlerce te
şckkiir ederek ~ıktım ye he

men nrknma baknwksızın 

Stokholm i tikametinde uzak· 

tım. 

.Altı :ıy hapis olmak h:ı! 

Runun dii i.ın1."e'i hile tüyle
rimi ürpertiyordu. Bulundu
j!;ıı'll asabiyet ve sabınzlık 
lı:ıliııdc ba~ınıa gdcbileL't'k 
en lıüyıik felaket :l.kml lııırl· 
ciden uzak hir h0<·reye kıt

p:ıtıln'ak \'e faknından dola· 
yı cani imi7im gibi muamek 
görmekti. Kendimi "Zopp~t .. 
kazino>unda .ı;öriır _gibi olu· 

) ortlunı. 
Oradn kazanmış, kazan· 

mı~, ~urada lsveçte rahat 
-yaşıyacak kadar para toplıı
m~tım. :\'için üyle bir 'ırada 

oyunu tcrkctmemiştim? Şim· 
di bir haydut gibi yol üze
rine atılmı; bulunuyordum, 
ve her nn bir polis memuru 
eline dii~mek kayv;ıı>u i~iıni 
lıoplutıyordu. Fakat ne olur
sa olsun talllmi bir daha 
tecrübe edecektim. Beni zin· 
d:ına koys:ılar da girmiyc
ccktim. ~\'iran. ı tekrar gör· 
mcden, hiç bir kun·et beni 
fsvcç ropr:ığındaıi dışarı ata

mıyacaktı. • "ihayct "lstoko· 
Jnı., un eskiden aşinam olan 
sokaklarını gördüm. '.\loto
slklctiıııl emanet etmek için 
lıikliklcrdcn birinin garajına 

gittim \'•~ bu bilJiı:,inıin büyük 
bir SC'ph:ıt otomobili ile 

~eynlıutc çıktıı:ııiı haber al
dım. :.-ırdunı. 

- Acaba bu ot-0rnolıil 

ııa>ıl bir ~ey'? .. 

(;arajdaki memur bana 

arabayı tarif etti; o anda 

hatırıma bir scy !' idi, pl:ljda 
hana tarif ettikleri araba 
tıpkı buna benziyordu. i\lut· 
laka "\"iraıı.ı alıp götüren 
bu othnıılı; zaten onu ~ ri
r.ın,,ın e\ıeyeyniııin edndc 

tanımıştım. 

Gecelerimi v;cli~i ı;üzcl 
ycrlerdç geçirmel(c ba~lac.lım. 
•riran.ın gclmcnıe'i csbııhı
m Rnlam:ı.k için l·bneyııinin 

e\'ine )\"itmek hatırıma ç;eli
yordu. Gıindc iki dda garaja 
giderek otomobilın ge:ip f;cl· 

mcdi~ini ~ırıı~tunıyordum. 

!311 >ırada '·\'İran" ın ana

sı iıaba>L beni poli"C haber 
vernıi~lerdi; onları gidip gör· 
mtkteııse 1 eklemek chlaldi. 

Bir hııft;ı l!:eçtif,i halde hilla 
<ltomolıilden eser yoktu. 
l\'th:n·et habeıi aklını. Oto· 
mobi.I a\ der etti!" U lladnr 

c<a;ırdım ki ne yapacajtımı 

hilıni \'ordum. Ya '· \' ir:ın,, 
\.u a:ıamın dos~u ile gclml~
~ ... Bir ynh:ıncı ile lıa~ ha~a 
lıir hafta oıomolıil sçyahati 
ppıııı~ ha!- ,\Janun evine 
<leli ·~ibi ko,tt:m.' Ou:ısıııa ::> ~ • 

~ircr ;;irmt·z ıizcrinc atılarak 
bog;a;-Jna ·:ın!dım. 

·- Allah n<Jkımı "lupkof" 
ne yapıyorsunuz! ı:e briyor· 
SU11llZ~ 

. 
Onıı bırakarak çocuk gibi 

hi..'n~ur hüngür nğlamrıf!a 

koyoldum: 

- ~\"iran,., - "\'1raıı,, ı 
ğörıııck istiı-orum. 

Sükı)n bulunuz ca· 
"\" l d 111m... ıran,, mrıı a .. onu 

şimdi size çağırrarım ... 
Bir kö~eye atılarak eJJc

rimle bıı-ını nıttum .. "\'I· 
ran,, .. . "\"i raıı,. •. nihayet 
onu görecektim öyle mi 'f 

l.lirı.lcnbire kapı açıldı ve 
" \'iran ,. yüzümle dehşet 

asarı runiimun olduğu halde 

kanının e~iğinde gözlıktü. 

Şıı~kın bk 
bana baktı 

tıı\·ırla. biran 
sonra kollarını 

açtı ,·e, bayıtarak arka üstıi 

düştıı. Yalnızlık senelerinde 

neler du~iinmü~tunı; .onu g;ii· 
riince ne serzeni;Jerde hu· 

iunmıya k.arar verm· tim. 

,\klımdarı neler geçmezdi. 

Ona demek istedim ki: "Yi· 
ran! senin için tailcliğl ilıti· 

yar ettim!,, "\'iran,, senin 

uğruna balta gürmeİni~ cır· 
manlara salmıya kalkı~tım! 

"\"irnn,. senin hatıranla :\Jar· 
~ilyııda ya,ırarak kendimi 

kurtarahlldlm. "\'lran!,. ~n. 

ran!,, senin lçin dilcı.<lim. 

Sana varmak için &\uç 
açtım.,, 

Ke~i eti ~erken: .. 
LO,t ıarafı birinci 53yıfımızd•dır] 

Diğer taraftan eşek eti 
meselesi de tazelenmiş bu
lunmaktadır. Bir refikimiz 
meselenin iktısadi cephe
sini nazarı itibara alarak, 
vaktile hayli kişiye eşek 
eti yedirten maruf mukte

sit Dr. Celal Muhtar beye 

müracaat etmiş ve şu ce
vabı almıştır: 

-"Kedi etinin lezzetini 
bilmem.. Santur beyin de
diğine bakılırsa insan kedi 
etini yerken 10 parmağını 
da birden yermiş 1. Bana 
kalırsa kedi eti eşek eti 
kadar lezzetli bir şey ol
mıyacak. Çünkü kedi her 

şeyi yer.. Halbuki eşek 

öyle mi ya ? Zıivallı feyle
sof hayvan, yalnız otla bes
lenir. Bunun için eşek, ke
diden çok daha temizdir. 

Sonra yenilecek kadar 
bol kediyi nerede bulacak
sınız ? Birkere kedi eti ye
nilmiye başlanıldı mı tanesi 

5-6 liraya çıkar .. 

Hem M\'ndim, kedileri 
keser keser yersek farelerle 
halimiz neye varır. Rica 

ederim söyleyiniz, fareierin 

tahribatına o zaman nasıl 
mani oluruz? Her halde 

kedi eti ycniloıiye başla
nırsa fareler tabur tabur 

gelip Santur b<'ye teşekkür 
ederler. 

Şayet koyun, kuzu, ta
vuk balık ve saire etlerin
den başka bir et yemek 
lazımsa eşekler ne güne 

duruyor? Eşek eti yiyel'm. 
Hic; olmazsa midemize c'a 

ha temiz bir et girmiş o· 
lur.,, 

Defter tutmadıkları 
için 

F•ham n k:ınılıi\'o hor· 
sa-ı komiıcr Yek ili. ı !asan 

hey düu gene bir kısım >ar· 
ran:ırı tefti~ etmi~tir. 

l)ıinkii telti~te i.ıç Ermeni 
sarrafın koçanlı defter tııt· 
nıadı~ı gürü)lmiı~, kendilerine 

ihtaratta bıılunulmıı~tur. Bu 
üç surraf asla defter nıtmı· 
yac:ıklarıııı söı·Jemi~lcr<lir. 

Koıniser11kçe bu iıç sarr:ıf 
müddei umumiliğe \ crilecek

tir. ---
İngiliz lirası 

lngiliz Jirıısı diin sabah 
ı Ot 6,5 kuru~ta açıl mı~, ak

,11m 1O16 kunı~tıı knpan-

1111itır. 

Dün borsa öglere hdıır 
açık bulunduğu için pek h:ı

raret!l r.ıuamch: olınamı;tır. 

• 

YlKIT ') F.vl!lt - . 

'ı......--~----Ş_e_h_i_r_H_a_b_e_r_ı_e_r_ı_=_-_-· __ • _____ ı ı [:,~,~;] v AKIT @"~~l 
Uc_u~jaç Nal\i_ B. ge1di 1 Bir bıletle ... ) Volıitde~ dlaciçte: ) 
Hal'buki paha.- Ticaret U. müdürü Köprüden Oog· ancılara -~ =· 4 • .• ~.~-· 

Jstanbul adliyesinde ba- Cinevrede Akvam C<"mı· 
lıymiş ! neler!e meşgul olacak? gidilebilecek =-~ zı değişikiikler, tayinler, yetinin içtimama gitmek üzere { 

1·ı·c·ırct " ıınıu· nı mıitliirü k·ıı- · t • 
· Üskiidarda ,,_ iranıva" =,,---=-= na ı ..,r ıera o unmu~tur. Parı.ten geçen M. Makdo- ~.~ 25 kuruş üzerinden , al<! · · lky dün ~ehrinıizc ,.. " ıOı irtişa maznunların- ._. 

hattı inşa ediliyor nah. M. Briyan \'e Puankare 
gu··mrükten geçirilir- ğdmi~tir. dan Nesim Mazilyah Ef. ıle göru··şmu··1tu-r. g ,. ,. I' ı\lalzcme>i tamamen .~\'rtı· · d" d 1 ·· 

d 
,,a,ı .ey ıiğlcılen ş<ınra nın un uruşması yapı - <. 

ken yakafan 1 tiı:arct nıiidiiriyctinc !(l'lmi~, padıın !(elen Csküdar, 1 lay- mıştır. Tahliye talepleri -0. Rus - Çın hududunda g 
Bir müddet evvel Hay- uzun mııddcı tkır~t ıııtidü· dar p11~a, trnmrnyının '"''' kabul edilmemiştir. müsademe!<'!' devam e:mekte· % 

darpaşa gümrüğünde 80 riı :.\llı~in Bey ık r,iıru,nıiiı- esas rc,mi bu haftıı iı;inde -0o Şehrimizdeki sey- dir. Bazı be}az Ruslar Rus ~ 
sandık ilacın kıymeti asim· {Üt'. ;\aki hey kcndbini gii· y11pılacaktır. ln,:ı:ıt ıı!i ~ıin yahlar dün camileri, mu- araz.isine girerek yağmalar J 
dan rok az gösterilerek o 1 · h 1 sıırccek ,.e h;ıt 4 k1'ın ılan zeleri aezmişlerdir. d -

> ren _ıır mu arririnıizc ~un· " " y•pmışlu ır. "' 
Slll·etle muomele yapıldıg· ı- ı · ibaret lıulıınacakt:r. ~-- .A. Ticaret umum müdürü "~ - J.11·1 ~,;\· ~n11~tir: · V A N -

ı. ( · j ~NaKi bey dün şehrimize gelmiştir. v Craf zeplin evyorltan s nı ve p;r-çerı<en meM' cnın ~ ilu s:ıbah ,.clılim. Bir haltu Bu 4 hat ~uıhır: ~ 
" ~ lngiliz lirası dun 1016 bu- Avrupaya hareket etmiştir. ~ 

mrydana ~ıktığını yazmış- kadıır kafacaıı;ım. llu nıtidılct 1 - (\J..üdar-Kı,ıklı. ~ 
~ çuk kuruşta açılmıt. 1016 tQo Lahi konferansı bitmiı- % 

tık. z<1rfın<ia nıc~~ul nlacaj\ım 2 - Cskıidar-1\a~lar ba~ı, - -
Bu mesele hakkında Hay- nıcsclelcrdcn ba~lıcıısıııı Rus- J\uracaahmet., J J,1 ydarp~ş,. ~ kuruşta lcapanmıfbr. tir. i 

1 •• •• ğ .. b ·· 5ııı ı ıı ı ıu ııı111ıı1111ııtwtJHHttı111ı111 tttt1111ı ı:ınıı111 •• ııu ı ı ııu 111111111, 111 11111ıtı 1111 :ııı ı ı11ııı11 ıı ıııı11 111ıı 11111ıı 111111 ıııı•11.a 
t."rpaşa gumru tı aş nıu• \ll ılc \apılacak yeni ticar~t :ı - L\kıidar, Du~aıH:ılar, 

dürü Nazım bey şu malii- ·;ııuaJ'ojl'>l hakk.ınd:ıki tet· J\aracaahnıet, Fı· ıı··sıı· n meselesı· 
matı vermiştir: kil;at te~~il etıne'Kt~'<lir; yarın · 4 - l\k"idar, Dojtaıwl.ır, 

Haydarpıışa gümrüğlinde ticaret nıiidııriyctiııde ticaret Karacatlımct .. 
yazıldığı gibi bir kaçakçı- od8 , 1 , e z;ıhlre bor;.ı ı mu· 
lık olmuştur. Yalnız şöyle rnhhasl;ırırm i}tir:ıkilc \ıir 
bir vak'a vardır: 'iı;tim:ı y~pılacak, ;-;ıhire hor-

Bundan bir rnüJdet ev· 's sım!,ııı, th:arct od;ıs ıodan 
ve! Marsilyadan (L.D.) ınar- ){w;y;ıyıt' ihracatının: ve lııı 
kasile (Aznavur ve rnahdu- suretle• ynpılacak ııııı:ıhedc· 
mu) namına 100 sandık niıı t"hları kt>mcn re,-hit 
(Emoglobin Deeşe) denilen edilmi~ hultınacaktır. !lundnn 
bir ilaç gt'lmiş, Orijinal fa- m:ıd:ı tkilrt't odalatıııııı yeni· 
turası gumrü~ürnüze arz~- den 1 ,?;ı!ıı' hakkında tiı::ırct 
dilmiş ve beher .şiş~sinin od;ısı Y<.' allkadarlar ile de 
52 kuruş üzeriıulen gümrük ıcına>tJ lıulunarak tetkikat 
re·5mi v.-rilmek istenmi§tir. pp;ıcap;ını .• 
Gümrüğümüz, hu orijin?! j· ı 

faturaya rağmen, piyasada 1 Adliyede 1 
tahkikat yapmış, bu ilacın . 

şişe sının o günkü borsa yeni tayin 1 er 
fiatila G8 kuruş olduğunu 
anlamış ve ilaçların sahi- J taııl><tl adliyc,ındc yuıi 
binden bu miktar üzerinden lııızt dcgi~ikliklcr y;ıpılmı~. 

k ~ birkaç ı"Ün cn·cl '.·.ızdık· gümrük rl'ıımi abnıştır. Mi - " 
tan pek hatırımda değil, larınıızdan b;ı~ka h:ızı wyııı· 
zannedersem alınan bu re· kr Y;ıki olımı;ıur 
sim 7-8 bin lira kadardır. C,!-iıılar hukuk h:lkinıli-
- .... - -

Bu hattın en uzun kı;;mı 

i:..ind hat olup uzuntur,n 
beş kilometrodur. 

Yeni hattl!I in~•ındaıı >On· 

ra her iiç d<lld!;a da lıir L'J.ii
dartl~n bir trnnway harcl;l't 
edecektir. 

l lnt ~imdilik tek nl:ır~!, 

yapılac~ktır. Trnm\'lıyJ;ır t<'· 
Yakkuf mahalkrindc hiı; 
durnııy:ıca k tı r. 

Bilet iıcr..:tleri: en uwn 
nıc>afckrdc de buµ;ünkü ta· 
rifç tatbik edilecektir. 

Şirket, 'cyrise!ainle bir 
kombınezon ynpanık 'c liip· 
nidcıı İtibaren lıir tek lıilctle 

Doğancıl:ır.1 kadar ~hliklıik
cektir. 

Şirketin !ıu hi!tlann in:n· 
sından wnrnki sendik sırı 

yaridntının ( 72000) lirnyıı 

baliı; olacağı tahmin edil· 
mektcdir. ---

(Ü•tt uafı l mci .. yıfamızdadır) nasında bir haylı Yahudi mal« 
Kudü•te fevkalade te..!abiri tul olmuıtur. 

inz:batiye iıtilıaz olunduğundan Filistin manda hü~um('!i Ku-
buradaki kanlı h•diselcrin sah- düste ilan olunan idare! ürfiyeyl 

n""i ~imdi ş•lırin haricin~ inli· bütün memlekete teımil etmiş· 
kal etmiştir. lir. 

Kucti>iin h>ricinde!<i Kartuv Şam müsli!nıanlan FıJi,ti, 
Laı t) ~s· na P.raplar lıücum et· müslümaıılarına lıesledıklrri h s· 

• nıi<ler, l:ı:ra•ını ı.aptcttikten son- si tesanüt ve trveccühe a~Am"t 
r.-ı ya:..mışlard!r. olmak üzere bir gün dükkAn· 

Bu lıadi.,de bir ço': Yahudi !arını açmamı1lar ve ça.rşıyı 
nıa~ıul olmuştur. Diğı•r Yahudi kapamışlardır. 
kö1lerine .de hücumlar vu u Kudus, 31 (.\..\) - S.ıf,J'ı;ı 
lu!mu1 ise de ekserisi püskür- ;\r;ıpl:ır sekiz y:ıhıdi öldı r-
tü!:ııü;tCr. Makıullerin adedi nıiı,Jcr, bir çı.k Ydıııdiyi ,~' 

) ii1.ü n m~cruhların miktarı y:ır:ıl:ımı~lardır. Bir çok ('\" 
25) k•,iyi t•cavüz elmiştir. Ye dukk:1nlar y.:nmı~tır. ü,: 

lilg.llne btş \'ekili M. Mak- hin Yahudi ııçıkta kahııı~tır. 
donalı Eiliotin hadisatı lıaUında Thihtrya'dın nkilıdi biiyi:k 
mütemadiyen mii>temlikat ncza- endi~dcri mucip olmaktadır. 
r<·Ulc muhaberede buluruyor J\lillt birlik rei>i gazetecilere 
Ye YUkuatı m1.1ntızaman takip ~unlım üylenıi~tir: "Arnı.ıla· 
e:.'.i) er. FılH:nd•ki sabık lngiliz nıı bütün ~ikAyeti iki nok-
koınls•ri o!up şimdi Prağda tada hü!Asa edilebilir. O da 
ÇckooJ;;vakya re! icilmhuruna şudur: Beynelmilel mali yar· 

M~aŞ 
(tinc t:ıyln olunan birinci 
ticaret ıı.zaı-ından Turhan il. in 
)·crint: tıncti ceza aza:-tn-

ı 

<lan Etc~.m n .• iıı;iınrn ecza 
Y v ml•af:r LL!unan sir J lerbert <lıma ma7.hnr olan ;;iyoni7.m agm ur S.mo.•I ıılc!Acelc Londraya da- lut denizi üzerinde hakimi· 

vet olunmuştur. yet \'C murakabe tesis edc-
Bilumum vilayetlerde ha

zırlıklar ikmal ~dildiği için 
dünden itibann ml'mleke
tin her tarafında Barem 
kanununun tatbikine ba~
lanmıştır. Hazırlıkların ik
mali üzerine m~rlceulen 
ht"r tarafa tediye emirleri 
gönderilmiş ve havaleleri 

gden daireler maaşlarını al
mışlardır. Maliye vekaleti 

vaziyetlerini hazırlıyamaınış 
olan vilayetine de telgraf
la tediye emrini vermiştir. 

Ankarada yeni suretli! 
maaş için tl'diye emirleri 

kesilmiştir. 

Dün Maliye vf'kaletindeıı 
defterdarlığa Maliye, Jan
Darma, Askerlik şubeleri ve 
açık maaşı alan memurla
rın bareme göre tediyl! 
emirleri gelmiş ve maaşları 
verilmiştir. Maliyenin kad
rosu gelmiş, fakat tediye 
emri gelmedi~i için maaş

ları verilmemiştir. 

az:ılıjtına lıirind ceza aza. ın· 
d:ın 1 likmct hey. hirinci 
~~ZJI ;ı;-.alıgıııa lİÇllllCll htıkuk

tan Tc\ fik 'fı<r k Bey, iıçüıı

cü hukuk az;ılıJ(ıııa ikiııd 

ı:cz:ı azru;ıııd:ın C'cın;ıJ bey, 

ikinci u-z:ı nzalı~ına dürdün· 
clı hıtkukt:ın Kazım lıe~-, :ıl

tıııcı hukuk azalıgıııa ikind 
ceza azasından ilaha bey, 
ikinci cc1-~ uzıılıl(ına ikin· 
d hukuktrtn Zeki bey, 
birinci ceza azalı~·ına Konya 
müddei uımınıi>i llıırhaıı B., 
üçuncıi ceza a1.alıl(ınıı lıirind 

ceza azi!sınd;m K:lzım B., 
altıncı hlıkuk az:\lığına ıiçiin· 
eli ''C'Zil nztı'."tnd.ın l lti:;eyin 

il. tll\ill cdilmi~krdir. 
:.\lı;hkcmc reisleri ile aza· 

!arı ll;ırcm kıınununa !(Üre, 
5,500 )\uru~ üıcrinden nıa~ş 

al:ıcaklardır. ?,500 kuru~ a~lt 
maa~lı riyasetlcrin ma:ı~ı 

;- ,000,6,000 kuru~lular !i,500 
olarnk, ııl!;ır ceza. lıirind hu
kuk y~ birinci ticaret malı· 

Oün şehri sevindirdi Muma•leyhe yeninden Fılis- cck olursa Arapların yakın 
Dün sabah hararet dere- tin fevlrn!ade komiacrliği ıcklil şarkta malik oldukları en 

cesi tedricen artmtş ve dün olunacağı dip!omaılar mahfılın· büyük serrct yabancı elleri' 
gene şiddetli bir sıcak dal- de zannolunuyor. geçektir.,. 
ğası altında geçm;şıir. Ak- KudU.iin Bab llamel cıva- Faris, (.ı._A) - Fransa 
şama doğru kökyüzü bulut- rında yeni bir muharebe ol· hükOmeti Suriye hududunda 
lanmış ve 18,30 da gök ı.urada 70 y ahudi çetelerin akın yapmalarına 

muı ve mani olmak için şiddetli tc<l-
gürültüsile beraber yağmur 40 müslt:man malctul düşmüt-
yag" nııştır. Çoktanberi yağ- birler almı~tır. Filistin taop· 

müşt;ir. ra~na girdikleri bir lnp;iliı 
mur bekliyen şehir bu yağ- Ab l R b d·L· u e ve em aı ya- tebliğinde bildirilen gruplar 
m•ıru büyük bir sevinçle hudi ko!onilcrine hücum eden 
karşılamıştır. Rasataneye dUrzi çetelerinin iltica ct-

bedevi Araplar buralıırıru y&A- mi~ olduğu :'lluHayı Şcri-
raz ıran rüzgar bugün mu- ma elmi•lerdır· . Bu badi••t e•- d ı · J t d J 
tt havvil cseee k hava bulut!u ı ----·-----=-----~-_a_a_n_,,_"e_m_ış_o_m_ıı_ı_ır_a_r_. --

olacaktır. Bn"urı~ııi~ nunıuneler·ı Maliye müfettiş mua-
me~~~zıi yağmur muhte- ~Ilı\ ua vinlikleri 

...... --

9000Defter 
Kaçak cıgara kağıdı 

tutuldu 

( Boı malcalcmi7.don mabat ) Maliye müfettiş m.,....-io· 

Fakat bu manzaraların !iği müsabaka imtihanlarına 
manasını ikmal etmek için Hukuk, Mülkiye ve Ticaret 
bir de Gazi hazretleri tara- mektebi mezunlarından ba· 
fından gerek İamet, gerek zı efendilerle Münih darül-

Fevzi PJ. Hz. ne kanı gös- fünunundan mezun bir lk-
terilen takdirleri bilmek 
lazımdır. tısat doktoru iştirak etmiş-

Pek iyi hatırlıyorum ki tir. On beş gün devam 
gene İzmirin tahliyesi sı- eden tahriri ve şifahi im-
ralannda bir gün huıusi tihanlar neticesinde Mülki-
bir mecU.te Gazi hazretle- ye mektebinin bu seneki 

kemeleri reislerinin maa~ı da 

F1rka kongresi• 9,()00l;tru~iizcrindcıı t~bt t·<lilmi~tir. 

Limanımıza gelen F eriye 
vapurunc:'a dün gümrük mu
hafaza memurları tarafın
dan bir çuval içinde 9000 
defter kaçak c g r ı kağıdı 
bulunmuştcr. Cıgcıra kağıt
larının kime ait oldu?u an-

laşilmaınıştır. 

rinln İsmet Pı.Hz. ni mü- mezunlarından Nihat Ali 
kerrer sqrette yüzünden ve ve Tevfik beyler ;!luvaffak 
gözünden 6perek milli or- :ıiarak Maliye mtifettiş mu-
dunun te,kilindeki çok kıy· avinlinliklerine tayin olun-

Dün he;:;;aıta b~ş!a_<'ı ' frtı'şa m8S818SI. r::_ -Z~bıt~J 
C. H. F. nın r a >al' at 'I ~ SÜfUNU _ 

ve kÖy ocaklarının serı~!ık - • -- • •• .. 
kongreterinı. dün her ta- Mazilyah Ef. nin duruş- Şüphelı olum 
rafta başlanmıştır. ması da yapıldı. T ahli- Cskiidi!rda :dami J\li e: • 

Kogreler bu ayın sonuna [ 1 dd 1 d di mahallesinde oıur:ın L 'Klİ· 
Ye ta ep eri re O un u dnr trnmrnı Jarı huttı lıaı•ıl 

lc:adar devam edecektir. 

Her kongre bir reis ve 
bir katip intihap edecektir. 
Ayrıca üç kişiden mürekk~p 
senelik idare heyeti, nthi;e 
kong~esine gidecek murah
hası seçeceklerdir. Bir de 
nahiye kongresine mevzu 
ihtiyaca dair anedilecek 
rnevadı tesbit edeceklerdir, 

lstanbulda her dairei 
belediye bir ka.u kadastro 
yapılan mahalleler de ocak 
itibar edilmiştir. Bu suretle 
lstanbulda 16 kaza, 78 
nahiye ve 800 - 1000 ocak 
vardır. 

Barut işinde irtişa maz. miidlir muıı\ ini l\aznıi c!cn-
nunlarından ayni tarihte dinin, di:n l!;L'~" <"emin lı:ıh-
tevkif edilmiş olan Bosnalı çesi ndc lıw, ,::ın bir haki<: 
Lutfi B. le Leon, Jül, Jak yattıl 1 roli~ m ı;cziııc lıi~-
Freslc:o ve Jak Basat Ef.- dirilnıi~t r 

llunun üı:rine p<ılblcr ve 
!erin yeni ceza usu'.ü mu- belediye talıihi e\'c l(itnıh· 
eibince duruşması yapıl- !erdir. i\luaycne ncıiccs.indc 
mıştı. :'\ıızmi efendinin fazla rakı 

Dün de bunlardan sonra içti~i için lı:ırn·ın \ıir halde 
tevkif edilmiş olan Nesim bulundu~u anl~~ılmı~, hemen 
Mazilyah Ef. nin duruşma- dispanser otomobili gctirilc-
ıu yapılmıştır. rek Tıp foklilt<-sinc ı;iitlir ıl· 

Duruşmalar netices'nde miişriir. 
Fakat yııpılan te<la\ i mii~· 

maznunla·ın son gün!erde mir olmamı~ ve , ·azmi cfı:n. 
vaki tahliye taleplerinin de di vdat etnıi~tir. Öliım birıı7. 
reddolunduğu anlaşı'mak- şiipheli görUldiiğünden c:e~ct 
tadır. morga gümlcrllmiştlr. 

metli hizmetlerini takdir muşlardır. 
etml§ti. Gene geçen ıene 

Ankara palasta verilen bir Ekme.k ve francılc... 
baloda da Fevzi Pı Hz. ni fiatları 
gö:ı:lerinden öperek •fevzi 
pi!.Ja milletimizin büyklü- Şehremanellncen : Eylülün 
ğüne nümunedir w dcmiftl. üçüncü salı gününden iti• 
Ve Gazi hazretlerinin bu haren ekmeğe 16 kuruŞ 
ıa tıflcrl o vakıt ııazetelere 20 para ve francılaya 24 
geçmlftl. kuruş 20 para azami fiııt 

Büyüldükleri yalnız mem- vazedildiği ilan olunur. ~ 
k~Um:zde değil, bütün dün- -t 
yac.ıı. tanınmıt olan bu üç 1 Kari mektubu J 

sima arasında zaman zaman -
tczahur eden hürmet ve mu- Hem annemi, helll 
habbet li.vhalannı burada zevcemi kaybettim 

izaha çahtı§tmı:ı:ın sebebi hem el Bundan bir hafta e\'Y 
memleket ve millet namına 

llesikta,<ta tram\'A'·da valdeın iftihar etmek, hem de ha- • 0 

kiki meziyet aahiplerine -~ne. zevcem Nuri ye 1 J.lnr '"t 
mahsus olan gü;ı:el vauflar bctrlm. l\eni l'skıidıırd« 1.ıı • 
hakkınea me'kteplerinılzde- rJnbolulu polis l~mln t;f. 
ki terb:ye ın::tahassıslanna va>ıt.1slle bulsunlar. 
bir m~eal ı;örretmektr. ZnjranbololrJ 

}_' elııuet Asını .ıı~·~r. Ç::: .• 3ş 
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Pariste ne görüşüyorlar? 
, İngiliz ve Fransı~ 

-Kavgayı takıp 
başvekilleri 
edeı1 1 Küçük Haberler 1 1 ' \ . ., r. -1:. ll ~ . "'t. fi· 4 

Zawalh ıoZll 

Frenkler aıa11nda s'l· 
Ukçe umumil•n 
bir Met peyda ol· 

lı. Hemen her aene •nç 

'-ı ve kadınlar aruanda 

llzellik müsaballalan ya· 

11,orlar. A ~ devletleri 

"'-11nda bunu milb bir 

1'ref meıeleei telakki eden 
IÜınreler de var. Evveli. 

t.er millet kendi güzelini 

ttçiyor, ıonra da Avrupa 

İG&elltk kraliçeıi intihap 

ol\lnuyor. Bundan bazı 

lhtiraalann kamçtlandıiı da 

•-ki oluyor, dedikodular 

dillerde geziyor, fakat vaz• 

':eçllmiyor. 

Ayna karİasına tatlı bir 
turur iirpeimeıile çıkan 

rüzeller senenin ıeçilme 

IÜnünü kim bilir ne derin 

~rpınblarla beklerler. Ama 

'<>n okuduium bir habere 

töre onlar aade ,ahrete 
delil, bu intihap ve bu kra· 

Üçelfk ıerefile beli.ya da 
'beraber uiruyorlar • 

Bu aene "Avrupa pzelJ,, 

lnvanını kazanan kadın , 

hergün en apfı altı yib: 

ilAnı aı k mektubu alıyer
hıuş • Eğer posta idarelerinde 

terre kadar insaf olsaydı bu 

~•dar kıymetli miiıterilerine 

~ir hisse ayırır onlar da gü· 

ıelliklerinin yalnız kuru ıöh· 
tetile ikUfadan kurtulm\lft 
Olurdı. BelAya balan ki bu 

lııklardan altı bin tanesi 

~irer tel ıaç istemiıler. 
Bir insan kafa11nda kaç 

tel saç vardır? Bunu ıay· 

llladım, bilmiyorum fakat 
ile.ne öyle geliyor ki tayet 

o kadın apklarına tıtedik· 
lerinı vermiye kalkııırsa 
başı benim kafaın gibi 

dun dızlak kalır. Tevekkeli 

aııklıkla sersemliği bir tul· 

nıanuılar!. insan, ıevdiği 
bir kadına nasıl "aen saç· 

larını yol da bana ver!,, 

teklifinde bulunabilir. 

Şöhret, afettir ! diyen 

eskiler , ne doğru ıöy)e
ıtıiıler. Günde altı yüz nıek· 
tup değil , alb yüz mızayı 

okumak bile büyük bir 

külfet sayılmaz mı ? Şimdi 
sayısını ancak allah bilen 

3.vıklar belki Avrupa gü· 

~elltk kraliçesinin gururunu 
0k§amı§br. Fakat bir de o 

a~ıldann saçlar hakkındaki 

suikastını dü§ününüz. o za· 

tnan bakalım tüylerinizin 

Ürpermesine mani olabilir· 

llıisiniz ? Belki o saçlar, 

l!enç kadının intihabın 

hisse sahibi varlıklardır · 
fttnıa dedik , ya nihayet 

.ı~ık itte .. 

Bugün gene §iikür ki 

ta.de saç istemekle iktifa 
etmi§ler. Öyle ya saç yerine 

lneseln diş te istiyebilirlerdi! 

~ ~ 
-__:_. . ---
Şurayı devlet reisi 
Şehrimizde bulunan Şu· 

tayı devlet msi Nusret beY 
~ sonunda dönecektir: 

ahpaplık 

Çin-Rus hududunda 
1\lo!lko\·a, ı (A.A) - Tas ajansı bJldlrlyor: Çlnlllcr 

Blagovesche<:uk havallsinde Amur nehri sahUlndekl 0\1'et 
karakoJlarma hücum etmişlerdir. Hey az Ruslnrdan mlirekkcp. 
gruplar So\•yet arazisine girerek yagmakerlik ynpını~lardır. 

~Jo:;kova, 30 (.A.A) - ı ıarblndckl ecnebi mahafili 
mevkuf ~ovyet tebııa ına karşı Çin mekam!'\tı tıırafındun 
yapılan muameleden dolayı izharı nefret etmektedirler. ~le\·· 
kuflar gayıi sıhhi ~erait dahilinde ve sari hastalıklardan 

muztarip bulunmaktadırlar. 
l\1osko\'a, 30 (A.A) - 1 larbindcn bildlrildf~ne ı,röre 

Sovyet hiikOmeti tarafından Alman kon olosluğuna gönde

rilen paranın SoYyet tebaası ailelerine tcvzlfne ba\lnnını:;-tır. 
Zeplin Amerikadan hareket etti 

Nevyork, 3 f (A . .\) - Zeplin gece yansına doğru ha
reket cdccktlr. M. F.ckcncr atlns okyanosu listiinden mun· 

01 
bir sen fs tertibi mcsc'lesini tetkik cunck üzere :\cv

ıa 

yorkta kalacaktır. 

Lahi konferansının son celsesi 
Lfthi 3 J (A.A) - Konfenınsın son celsesine .\1. Yas-

ı .8' "t crmlstir Encümcnlcrdeki mesai nihayet hulr 
par r) ::ı-. • • • • • 

ı :\I Yac:par kat"l netlcclcrın ımzası lçın konfernnsı 
btı maz • · • . . . . 

t
"\'Ct edecektir. ) ung plAnı mucıhınce te-.kıl cdılen 

ıçtiınaıı ' " . he •etleri ayni zamanda Brük:.d, Parls \'C Lozan dn 
cerl~p } buiunacaklardır. tleride re is edilecek beynelmilel 
fnnlıycctc tertip heyeti Parlste çalı;-cıcaksır. Bankımot ihracına 
bıınkanın hh 1 , dl biidik bankanın direktörleri mura a!> arını intl-
meztın ) e 1 

hap edeceklerdir. 

seyahaU lcra etmek \lı.ere Av
rupaya hareket elmiffir. 

- - -
8ey<>1lu tlfkcl<Jncii aulh ltu~a/t 

lu1k;mfilintkn: Bcyoflunda Tak-

ıimde Sıra seoiler caddeılnde 
kain Hiriıoverğo apartınaamtn (7) 

nuınaralı dairesi.de mukim \e 

İııeanhulda Meydanakta Gennanya 

hanında 10, 11, 12 numaralı odalarda 

yat deri licaretile mlitt~ıl ilten 
1 ağuıtos 929 ıarihınde vdaı 
eden tüccardan lrla)'llll Beraha 

Efendınin metrukllbndan olup halen 

Sirkecıde yeni paket postahımc-1 

lcartı11nda Meymenet hwıı tahtın· 
dalci depoda mevcut \'C halyı ha

linde olmayıp ve evvelce muzaye· 

deye konulduğu halde talıp zuhur 

etmemek dolııyısile mi!Uıycdeal ta

lik edilen be) az ve siyah kuzu 

derilerinden aleııahmln ı.ltı bin ade. 

dl şehrihalin yedinci, tcki7Jnci, do

kuzuncu : ('umartesi, Pazar ve 

Pazartesi günleri saat on buçuktan 

ltıbaren on ikiye lcadar aleni miıza 
yede aurcııle satılacağından alahdar 

ve ıaliplerin müzayede gUnlennde 

cmvalın bulundu~u mlccdde maruz. 

zikir depoda hazır bulunmaları iti. 

zumu ilin olunur. 

AJfAoiUM~\ vmnn~n~ f ~ HAKiKi )\ 
~ 'c) Q Ü E YERLi MALLAR! kUL- ~ Ü Ü Ö" 

\ ~ HALiS ;svEÇ çeli~i fi UNMAK MEMLEKET ~t RADi UM 
~ BORCUDUR 
·' 

1924 
sEKESINDENBERI TÜRKIYEDE TESCİL ETTICIMIZ HALİS İSVEÇ ÇELİGiNOEN MAMUL 

Hakik! Radi um Tıraş Bıçakları 
KULLANINIZ 

t ehven cinsçe dahi ecnebi bıçaklarından üstündür. fiy: ça at hasd etmek için bir tecrübe yapmak kafidir. 

HER ;~:uE ıo ADEDİ 60 KURUŞTUR •• SON DEFA PİYASAYA ÇIKARllAN ECNEBİ 
RADİUM fJIADE iN GERMAN~ yazılı · 

Taklit bıçaklardan sakınınız 
F \BlllKASI: Galata Okçu Musa c~ddP:iııde ikiııı~i ekıı~ek~i fü·ıııı 

· ittisalinde 106 numaralı Radıum Hcarethancsı dıl·. 
Jel: eayallıl 2818, Pasla tuııısu: Galata 313, Telgraf: Radium - lm!Wbt 

Yeni hariciye 
tayinleri 

Hariciye vekaleti komo· 
loıl'*. i,lerl mildürii V ufi 
bey Nevyork bat ıehben· 
denitme, Nevyork bq feh· 
be.deri Milraüt sme,,. 
B. Allna ·;~ Piree bat teh· 
benderltiine, Pqte batkattbi 
Nurullah 8. Bakü kon•o
lo.lufuna, Cinewe ,.hben· 
deri Kemal 8. terfian lı
kencleri7e hq tehbender· 
l.iiiae, •ekilet biriacl daire 
bkiad tabe müdürü Şmet 
Fuat 8. Cine•re ,e1'bencler· 
filine tayin edttmit}erdir . 

+ Umumi kütüpaneler 
kıııa 111tılacakbr. 

• Ad&laruı tenviri için 
Kart.aldan bir elektrik 
kalııloeu g~irilmeai karar.· 
lqtınlm11tır. 

• Şehremeneti itte tdaret 
hUIUBiyeye merbut ~tıalunaa ha.. 
taaeler, 80ll 'ZAmımllarda baf(•ıt-

baıa dolımıfhtr. Ekseri ~ 
ler de mi!'M:aal eden hastalar, 

yatak olmadıAt İçin kabul edil· 
miyorlar. 

MUc.•caatcılano ekseriya tq• 
rıh haetalardır4 

Emtrıet. tatntdan gönden
lecek liııstalvın scvk~rin<le ıh
tiyathr davtanmafannı tekrar 

a\lkadnr YilAyct va beledıye

lerden rica edcrektlr. 

+ Zabıta! belediye talimat· 
name ine yeniden ıkı madde 
i\!vesi takarrür :tmi~tir. 

Bu mıddelein ikiıi de ıe· 

för1ere ai ti. Yeni mtddeltte 
göre şoförler otomobil idare 

ederlerken sigare içmlyccekler
dlr. 

Bundan mada, birçok ka-

zalara sebep olan kamyonla 
in•ıı nakli de y..U. edılml~iı:. 

• lstanbul meb' u.lan hal
kın ihtiyacatını tesl>it için m~ 

tereken lıtanbul semtlerini do · 
lqacaklardır. ilk temaı 4 ey.· 

lolde Letafet apartımanmda ol.. 
caktır. 

• Posta ve tclgr.af umum 
müdürü fahri B. An!car,a •a 

avdet cttllcten sonr~ uzun zn· 

mandan beri bozuk Lir halde 

bulunan telgraf tellerlnın tamiri 

ve muhah«-ratm teehhurune 

meydan ~ermenıclc bu8llsları 
ıle mf'!ogul olacaktır. 

Telgraf idareııi eylul içinde 

mnhaberatı mfikcmmel bir hale 

gttlrecck ve sonbahar. fırtına
ları başlamadan tcllerın tamirini 

i~mal edecektir. 

+ Genç rıossamiur ıı rgtsı 

15 eylnlde T urlcoca~ı sn1onunda 
açılacak!ır. St':rgide J 30 e:.er 

te~hır edilecc:ktlr. 

• Borsada un f iatlım ynk· 
sclmektedir. Ftntların t<'ft'ffuıı 

bu haf ta iı; nd ekme:, {'ati rınn 

tesir rdecck t•r. Un f ıaılıı.ı ının 

artmasına sebep l~ duny<ı un 
fıatl • ının yuk clme ıd·r. 

• Hafllİ)e Vt: ilı Te,fık 
Rüştü B. 1 met Pş. Ht.. nln 

.\rıkaray n avddlcr nı mut,..ıkıp 

bir ınüddr"t i Hr~hat içın ş"'hrı 

mizc g lec kur. 

• Mmtaka umıınıi spor 

kongres nin önilnıu CI ~' c.11 ıa 
giinü toplanması t ·k rru ctmı~· 

ıir. 

Fcoeıbahçe 

cuma gıınu Kadıko) uıı ı;. top-

lıııımıştır. lçunıa.d:ı ~t .. dyo:n 

ı ıQdurlerindı n hir!nln gerek 
kulltb , g r k lrnlfıp eıl nuıa 

lcarfı Aarchi etmei>I dol 1 

badrm• Sıatfyomda mııç yapıl· 

maması kararla9tınlınııtır. • 

b4 .. ~ fL, 

b&nı atJr! 

A
mapa_ ....... 
... ,.,..... ka· 
....... aaH.a 

SUnon, sinde, ..... ,.... 
600 mektup ahJor, .,_ _.... 
hul muhabirlerden kllll .. 

onunla ~ıenmek ' kilnltl 
ayakkabt11nclıan bir parf.& 

.a-k Wi'JUl'ID"' • (iıllel 
~.,..n ..,., t .. ,,,.. 

elet •erini ,.._ ... Is 111 

sayın tiindea fal• ı• 
Aman bu mektuplann 

t.rinde neler , neler var· 
.,. LLI• 'al 

Milyonerlerden ıs- saıa • 
~ .. Jt.A.....nlerlne 

karlara, bul• avsun-
kadar herkes ~Avrupa,. 
atkuu illa vea.lrr•ç• 

l&f ..... 
HUIUa ......... ,. ....,..."' .... ~ .... 
Berat.t sırtOtla - ...... 

bar yvk,. ....... 
......... attJil ,. .... 
Miililn ya; ..... ,.-

dedlM ye fU 1(18itV1"' 

yaed111t: 
"'Sevrfli Macar tızı, 

kendi baııma oturur ve 

gönlümle ~"' bir 
ıazetede seain rıSfllllO ve 

alcbfın rnektupıardaD par
çalu pÜllM çarpb· GAr 
bir 8eiaZ riillfınD•clldlti· 
landırdai• ,.. .... ,.-. 
11..cla ... ı :ifMI' ..e _ • .,.. 

- _ı.:.ı • .-btfe b....,-nıf ,.. 
mu. "'Ka"' ni ,&rtlr 
mmde aıa:cllelf 
gibi o1du111- bir 

Senin ne saçından bir . 
te1 ne iıkarpininden 

, . ııte-
parça, hıç bir ,e~ltdl 
mem. Ben JDi1JoPel 

ki o k.Jymettu batır.Jata 
ıüzel naalıf_.ı.r ,_ptd 
saklıyabile,U.. 8aJla • 

....,.. ot~ 
saçları t•flJ#' 
karpini giyen ayakl8r y.-

tlfir. dU 
Sözü hemen ayala • 

. çın beni affet, 
ıürdüAfun 1 olduk· 
nyak senin •Y•fı~hsekllek 
tan sonra ondan . delil 
türkçede bile aytP 

dir.-,, ,_-
Bu flCAk ha.ada _..1r 

k hele eJialin r
yUJIJJl ' k .. ek· 
alıt* o!madıjı af .. _ı-"l 

k. ne ın~-
wbu yaen• el! Bir 

teysnit ben --- decek 
.. l" in h-u~a gf turu sen "Y- ctirip 

cümle!erl b ·r ar3 'P 
1 
dun 

ç.ıkarıu:n·\ • 
bir mektup uSiubile 

Halbuki seyYnb vir 
,.hillcrini tal 

Boğaz buraY• 
ec:lec k ve seni 

e -'·tiın ~n Ma· 
davet edece;ı. ' l>Ja"dl 
carca bilınenıt fakatş"ı .. 

.. .. A)ı-raet uı ru 
iJare "'"dürü da'hl\ iyi 
o dili rı.JDJ":d~:rd. 0 b · :c 
bilir ; ille gü1' k ~r c. a 
tercUl'!!!:Jnhy h dl otdJ un 

• ııtlırı 0 
sen T" kç .. jl rnlnıetık 
göre - _.ı o LP.tlı, tatlı k"~ 
ö~ enirr.ın ' 

ıı ı 1k. 
nu~ h ,-; ndfn· 

B nt bcoc.ıduı, ClS" , 
Turl i>·c er· 

b ... t:rnı -._..u tn •ı·ı·t 
d 8u"'ej • ._ e 

kekle.-i arasın a. - ver 

b
. . - 'li"I kt\7.nllan A.03 
ırını..1 ~ \! S 

b le lMll~ır<lın ... · · 
e) . DJ c.medun • 

dJ~•ecektım · Y 

G e Ma tınar.el ' sen o 
en , I •-

ı vnr ' on ar,.. 
nl ·ı:·Joncı ere rd•· 

'J d ınu u· ., Buradn i are 
scvı . . aJvarnıa iJ. 
··ınüzden bın Y ---• ru 1 f)enBWM 

nhnnllf avanıJar a 1 

na ıl fJe>loyo~ 
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~feselesi lirıı!:lltüuv aııı:ı:p:~ı.u r:'i'a'-=r,:11 =ı= . Oi • clQr lıwkıık lırı~fmtiı~·-
Jen: Mehmet lu.et beyin Ü • 
kQdarda T ıuıus ba ında dolap 

uı: 1:ır1:::::11:::11:1s::::::::muı::ınc sokağındl bahriye blnba ılığın· 

iskelesi muahe
llal'lın Jü.ks ı e •tirat JJO 

Elektrikle mücehhez muma-

zam kamaraları güvene 

müferrah 

dan mtııeJi;all lhsıın beyin 41 
numaralı haneeln<le sakine Naz· 
ıııiye hanımla Bunadı kız Ya· 

kup mahallesinde sakine Mu

harrem hanım kerimesi Ayıe 
hanım aleyhlerine ikame eyle

diği teselli talak dava•ından do
layı mumaıleyhlmanın ikamet· 

g~hlarının meçhul oldu~undan 
bittalep ilanen tepliğal icrasına 
karar verllmıı ve 8 Teıriniev• 
vel 929 tarihine müsadif Salı 
günü sa3t 13.30 vaktı muha-

nasıl aktedildi? 
ve 

yolcularına mahsns 

mahal!eri A dın 
havı Y 

Yapuru 
2 Eylul 

Uu nıuahedenanıe ile lıükıiuıet suf Rusyaya 
bir Ct'll!İle KÖsternıPk Üzere Çanakkale 
boğa=uun ecnebi genıileritıe karşı seddini 

Pazartesi 
ciden hareketle 

günü soaı 
ı 8de Sirke-

( Zonguldak, 

Bartın, Amasra, Korice ıile ye 

paz~rın a 
Büyük tenzilatlı satış 
'Başlamışiır-taahüt edivordzı Cide, ) iskelelerine azimet ve 

Antalya ıulhnamesinin 
imzasının ertesi günü yani 

6 mayısta kont (Orlof)Ru .. 

yanın fevkalade sefiri ve 

kuvayi aıkeriyesinin baı 
kumandanı sıfatile ve ke
'mali lhtipmla lstanbula 

girdi . Tehlike zail olmuı· 
ken mumaileyhin böyle 
ileodebe ile payıtahta du
hulü düveli muazzamai 

ıairenin' nazarı dikkatini 
celbettiğlnden İıtanbuldakı 
elçileri izahat talep eyle

diler • Babıali cevabında 
kont (Orlof) un vürudu iki 

devlet arasında carı olan 

bü ü münasebat ve muha

lesetin bir delıli olup bunun 
baıka türlü tefılr edılemeye

ceAlnl beyan etti. Kont( Orlof) 
İst nbulda iki ay kaldı. 
Haziran nihayetinde Mısır 

ordusu Anadoluyu tamamile 
tahliye ettiğinden 10 tem 

muzda Rus fırkası ve do

nanmaaı da çekildiler. Yal· 

nız 8 temmuzda (Orlof)ın 

Hünklr iıkeleıi namı al

tında Babı&lı ile bir mua

hedename akteylediği bila-
hare öğrenildi. Mezkür 

muahedenamenin üçüncü 

bendinde : " ıayet ahval 
Ruayanın maddi ve ma
nevi. muavenetini istilzam 
ederse Babıalinln istiklali 

tammını temin etmek ar
zuyı halisile hatmetmeap 

imparator hazretleri tarafı 
akıdlnln lüzum göstereceği 
miktarda berri ve bahri 

kuvvetlerini devleti aliye· 
nin emrine amade kılmağı 

teahhül eder" cümleleri 
vardı • Muahedenameye 
raptedilen gizli bir bende de 
berveçhi ati kayit ilave 

edilmitU: 
"İmparator hazretleri mu-. 

kabeleten muaveneti mad
diye külfetini Babıaliye 

tahmil etmediğinden Rus. 

yaya bir cemile olmak 
üzere Oımanlı hükümeU 

Çanakkale boğazının ecnebi 
harp ıefinelerine seddini 
teahhüt eyler .• 

Bu prtı mahsus ile 
Rusya Türkiyeyi himayesine 

almıı ve Çanakkaleyi 
muhtemel düımanlarına 

2 - a\·det edecektir. keme tayin ve yeniden tastir Tuhafiye, aya kabı, hazır elbise 
kumaş, seyahat levazımatı 

Bahçe Kapl birinci vokıf han 

ca İngiltere ve Franaa hü- Faıla caf<il~t Eminönü Rıhtım kılınan davetiyeler mahkeme dı-
kQmetleri lstanbul ve Pet· han 12 numaraya müracaat. telefon vanhanesine talik kılınmış oldu· 
reeburg sefirleri vasıtaslle İıt: 2684. ğundan vakii mezkorde müddei 
protesto ederek Akdenizde 1 ıııııa1::11:::11:ıe::ıı:cı:ı:ı:::::~:::ı::::::: aleyhima Ayıe ve Nazmiye 
bulunan Jwvayı bahriye· y lk • li hanımlaıın mahkemede ispatı 

Hatta bu iki devlet bir vucud <;Jmeleri lüzumu ilan 
!erini tezyide kıyam ettiler. e encı 11 

VAP L AR olunur. aralık Çanakkaleyi cebren UR 1 ....;.... _ __.. ______ . 
geçip Osmanlı hükQtnetlni 

1 B .., ı ı •• d • • ı •• "' • .J 
himaye bahaneslle İıtanbula Karadeniz poııaa 1 ey 0 g U m a m U ll r U g Un U en : 
göz atan Ruıyanın Kara· Samsun il 
deniz donanmaaının tahri- N 
bini dütündiller. Rusya Ha- 4va~~ı~ Çarşamba H 
ricfye nazın mösyö ( dö ~: 
N lr d) ı il F 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından j 
eae o ng tere ve ran- ' 

r b 
hareketle doğru ( Zonguldak, • 

sanın proteıto arına ceva en ~ 
fnebolu, Samsun, Ordu, Gire~ ı·: 

gönderdlff notada Hünkar i 
iıkeleai muahede nameai sun, Trabzon, Silrmene, ve 1 

1 
Rize ) ye gidecekıir. 1 

tarafeyn! akideyne ait bir 
TalsilAı için lrkecide Yel keyfiyet olup lüzumu tak- c 

dirinde haımetli imparator kenci hanında klin acenta<ma lı 
hazretlerinin muahedena· müracaaı Tel. lstambul 1515 !i 
menin kendiıine tahmil ıiıaınn:ııxu11 nm•ı:ııc:ı:::::uı:::::::i 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri Ye luk!ı: Karadenl7. po~ta~ı 

Millet vaı:;ı~l 2 

P . günü akşamı 
azartesı saat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, lnebolu, Evrcnye 
Samsun, Ünye, Ordu, Oireson, 
Trabzon, Rize) ye gidecektir. 

Müracaat mahalli : İstanbul 
Meymenet Hanı altındaki 
yazıhane Telefon İstanbul t 154 

ettiğl taahhüdab icradan 
çekinmlyeceğini bildirdi.Bu 
müteazzımane cevap Lon

drada ve Pariste hiddeti 
mucip oldu. Avulturya baş 
vekili prens dö(Mettemih) 
Rusyanın muahedei mez· 
bureye istinaden İstanbula 
hakim olacağına şüphe et

mediği cihetle telaıa düı· 
müıse de Rusya ile bir niza 
kapm açmağı muvafıkı 
siyaset bulmadığından ha
disata intlzaren sükütu ih
tiyar etti. Bu tecrübeli ve 
mahir diplomat çar ( Ni- ı.------------ııl 
kola) nın Avusturya lmpa- Seyrisef ain 

Merkez acenıeıl: Galaıa Köprü 
baıında. BeyoQlu 2362 Şube 
acenteli: Mahmudiye Hanı altında 

lııanbul 27 40 

İzmir - mersin sürat postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 3 eylül ıalı 12 de Galat& 
nhtımından kalkarak çarıamba 
ıabahı fzmire ve akşamı fzmırden 

Cinsi 

Maa bahçe 
hane 

Mahallesi Sokağı 
Köy başı 

Numarası Muhammin bedeli Müştemilat ve evsafı 
Yeniköy panaiya 13 Lira Önünde üç evlek bahçe mutbak çamaşırlık 

daraça zemin katı mermer taşlık dört oda sah.le 

çıkar koridor kamerye rıhtım üzerinde bir 

1500G 

evlek bahçe iki kısma kabili ifraz olup soldaki 
kısım birinci zemin katı iki oda mermer taşlık 
merdiven altı ikinci kat iki oda sandık odası 
bir sofa bir kiler bir hııla üçüncü !<at üç oda 
iki küçük sandık odası bir kiler bir ha 1a s ığdaki 
kısım birinci kat dört oda ikinci kat iki oda 

tavan arası elektirik terkos susuz bir kuyuyu 
havidir. 

Sahil hane Yeniköy panaiya Köybaşı 111 20000 iki katta on bir oda müteaddit salon mut'lak 
ve saire. 

Balada evsaf ve müştemilatı muharrer maa bahçe hane ve sahil hane 29 Ağustos 929 tarihinden itibaren 
kapalı zarf usulile müzayedeye vaz edilmiştir. Bedeli ihalenin nısfı ihaleyi müteakip on gün zarfında ve nısfı 
diğeri de bir sene sonra alınacaktır. Talipler teklifnamelerini 17 Eylül 929 Salı günü saat onbeşe kadar bir zarf 

derunine vaz ve temhir ile üzerine ismini yazarak mezkur zarfı yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate veya bank!I 
mektubunu havi diğer bir zarf derunine vaz ve temhir ederek ve zarfın üzerine de neye dair olduğu i~aret 
olunarak Beyoğlu mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden 

Ilaydar pa~a Ankara hattı iizerinde Dil iskelesi cıvarında 

.5-!-200 üncü km. de vuld taş ocai(ından çıkarılacak 6000 

m 3 balast Ye -!000 m 3 blok kapalı zurfla mtinakusaya 

kon mu~tu r. 

l\liinııkasa 22 eyliil pazar p;linii saat ıs de Ankarada 
de,·let demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

:\llinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

murnkkar teminatlarını ayni günde saati 4,30a kadur umumi 
müdürlük kal~mine Yermeleri lftzımdır. 

Talipler mlin;akasa şartnumclerini 2 lira 
.'\nkarnda muha,cbat daire,indcıı, lstanhulda 
'cznesindcn tedarik eclcbilirkr. 

mukabilinde 

l laydar pa~a 

Vilayet daimii encümenin· 
den: 

Bedeli keşli bin otuz dokuz lira kırk dört kuruştan ibaret 
~arı Gazi köy mektebi tamiratı 18 eylül 929 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya konulmupur. ta
liplerin encümeni vil&yete müracaatları. 

İktisat vekaleti himayesinde <il 

Evkaf umum Müdürlü-

ratorunu ziyarete gelme
sinden bilistifade Avrupa· 
nın sulhünü tehlikeye ko
yan Hünkar iskelesi mua
hedeıi ahkamının mevkii 
meriyete vaz'ını talep et· 

miyeceğlne dair müıar· 
ileyhten tifahi vad aldı. 
(Metemih) bu muvaffaki· 
yetini Londraya ve Parise 

bildirip ezhanı teskin etti· 
ğinden tedarikıitı askeriye 

kalkarak Antalya, AIAıye Mersıne 11-------------------------1 ğünden: 
tatil edildi. 

Mehmet Ali paıanın iz. 
zeti nefsine indirdiği darbei 
müthlıeyi ve devlete verdiği 
zararları Sultan Mahmut 

bir türlü hazmedememitti • 

Asi valJye karıı hissettiği 
kinü gazap, kül altında ka

lan a~t gibi için için yan· 
makta ve intikam fikirleri 
padip.hın asabiyetini tezyit 

etmekte idi. Müıarileyh 
Suriye ve Adana vilayet
lerini behemal istirdat et
mek istiyordu. Binaenaleyh 
esaretten avdetinden sonra 
Kürdistan lslAhatı bahane· 
sile Sivas ve ha~'tllisine 
izam olunan sadrı sabık 
Reıit Mehmet paıa ihzar 
edeceği ordu ile Mısırlıları 
tardı defetmek hususunda 

emir almııtı • 

gtdecek ,.e dönliıte Taıucu, Devlet demir yolları ve ı·ı-
Anamor, Alatye, Antalya, Kuı-

ada" lzmlre uQrayarak gelecckıır. manları umumi idaresinden: 
Ayvalık sürat postası 

( ME:RSİN ) vapuru 3 Eylül 
Sah 17 de Sirkeci rıhtımından 
harelcetle Gelibolu, Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremll, Burhaniye, 
AyvalıQa gidecek le dönüııe 
metlOr ı.kelelerle bırlilcıe Alıın· 
oluQa uQrayarak gclecelctır. 

Gelibolu için yalnız 
alınır yük aLmnaı 

yolcu 

Trabzon ikinci postası 

Eskişehir • Konya lıattı frzerinde Çekürler ist:ısyonu civarında 
91 inci kın. de vaki taş ocağından çıkarılacak 5000 ın 3 balası 
kapalı zarflı. ınünakasay konmuştur. 

l'llünakakasa 2'.? eylül pnar günü saat 16 da AnkaraJa Dev
let deınirrolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupların• ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür
lük ka,lı!nıine vermeleri lftzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ank3ra

da, Mulıasebat dairesinden, İstanbıılda Haydarpaşa veznesinden 
tedari1' edebilirler. 

Leyli ve nihari 

Kız ve Feyz"ıatı• l"ısel r" Ana sınıfı ilk 
erkek e 1 ve tali kısımlar. 

Divanyolu: Çifte saraylar 

Bütüa oınıflrı tetkil edilmiı tam devreli lisedir. Kayt 
ve kabul itlerine 19 Aiiuıtoı pazarteıi gününden itibren 
bşlnmııtır. Müracaat zamanları cumartesi, pazarteai, 

Kuledibinde kain vakıf arsa üzerine inşa edilece~ 
binaların inşaatı kapa1 ı zarf usulile 19 Ağustos 929 
tarihinden 14 Eylül 929 tarihine kadar mevkii münaka· 
saya konmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak ve evrakı 
keşfiyeyi görmek için her gün saat oıı dörtten sonra 
heyeti fenniyeye ve yevmi ihale olan 14 Eylül 929 Cu· 
martesi günü saat on beşte lstanbul Evkaf Müdüriyc· 
tinde idare Encümenine müracaatları. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

l laydarpa~a kömür tahmil ve tahliye amrliyesi kupıılı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

\lünakasa 24 9 929 salı giiııti saat J 6 da Anknrade 
Devler dcmiryolları idaresinde yııpılncaktır. 

l\lünakasaya i~tirak edeceklerin teklifi mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saıtt 15,50 a ka(l.ır 
Cmuml müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler nıüııakarn ~ıırtnıımclcrlni ild lira mt>kabilinde Aııl,a· 

rada, :\lalzcme dniresinden, lstanlıuldıı Haydarpaşa mağaza
sından tedarik edebilirler. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 

kapatarak gemilerini ve 

askerlerini istediği gibi 

Akdenize sevketmek hak· 

kını kazanmıı oluyordu. 

Sultan Mahraut ve vüke
lası Mehmet Ali papnın 
yakın bir zamanda yeni 

müddeiyata kalkııacağına 
kani olduklarından bu men· 

fur hasma karıı kuvvetli 
bir müttefik ve hami elde 
etmek için her türlü feda· 
karlığı ihtiyardan çekinme
diter. Rusyanın maksadı 
hafiyye ve muzirrasının na· 
zardan dur tutulmaması 
hakkında Pnditaha maru

zatta bulunmağa cesaret 

eden bir nazıra Sultan 

Mahmut> "Mehmet Alinin 

kesik kafasını görmek ümi· 
dile Ruılara her nevi im· 

tiyazat bahıetmeğe hazı
rım" cevabını verdıği riva
yet olundu. Bir korku buh
ranı içinde aktolunan Hün

kar l8kelesl muahedename

si muhteviyatı mali':m olun-

Bitmedi i 

( ANKARA) vapuru 5 Eylül 
Perşembe akşamı Galata nhtıının
dan harektıle Zonguldak, ine
bolu, Sinop, Samıun, Üme, 
Faı~a, Ordu, Gireıun, Trobz~n. 
Rize, Hopaya gidecek Ye dö
nüııe Pazar iskelesile Rize, Ol, 
Sürmene, Trabzon, Polathane, 
Tırebolu. Giresun, Ordu, F aı•a, 
Samsun, Sinop, fneboluya uğra

l .,.,==-----:2::""~-.-.,ll arak gelecektir. -T caret ve ahire 
perşembe günleri ıaat 10 dan 17 ye kadardır. 

Telefon: lstanbul 1995-3496 
Şehremanelind~;;;' Beddı. keşfi 1388 lira 80 kuruş ol~n 

Kumkapıda Bayram çavuş çeımesini su yollarının tamiri ka
palı sarlla münakasaya konmuş:ur. Taliplurln 11rıname almak Bar sası 

Dünkü Zahire vasatileri 

insi A:!aml A•ıarl 

kit pa ; u. pa. 
Buğday 

)'umvşak - 18 2C ıs 30 
Kızılca 

. Süntcr il ı1 'Sen 17 00 15 10 Rozare Ilul~ar 

Zahireler 
X"'dar 13 3( 13 20 

1 rpa 10 30 09 l\lı~ır Sao 

Un 
Ekstra E.k~tra 1440 14411 

1 E.tıc.ra 
j RlrlJıcj Yumuşak 860 1280 

1 

Blriacl Sert 1240 1166 
it.tacı " ı~rJO 10711 
~ncu. on 800 800 

liiSan 1 ~!fi 

• 

Sadık zade biraderler vapurlar 
Karadeniz 

Muntazam ve Lüks postası 

F• vapuru 

ıruzan 2 Eylül 

P t •~nü ak· azar CSI şamı Sir-

keci nhomından harekede Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, 
le Rize iskelelerine azi
meı ve avdet edecektir. TafsilAt 

için Sirkecide Mes'ıdet hanı 

alanda acentalığını milracaat 

Tel~fon: fsıanb ~341 

Tabanca iıılıisarıııdaıı: 
D.W.M. markalı 7-65 ça

pında paral.ellom tabancasının 
satıı liatı 1660 kuruştur, D. W. 

M. markalı 9 çapında parabel

lom tabancasının satış ftatı 
251 fi knruştur, O. W.M. m~r

kalı 7 /65 çapında parabellom 

tabancasının &atıf lıalı 1655 
kuruıtur, D.W.M. markalı 9 
capında panbellom tabancasının 

satıı flatı 2508 kur8ftur, lngl

lız V ebley 7 /65 çapında V eb
ley tıbıncaıınııı saht fıııı 1738 
kuruıtur, V ,Jıu 7 /65 çapında 
V alıer tab111ea11nın satıı fıatı 

1209 karuştur, V alıer 6/35 
çapında Valter tabancasının sa

tıı fıatı 1209 kuruştur, Valıer 

7 /65 çapında V alter tabancası
nın salı§ fıat, 1206 kuruıtur, 

Yalter 6/35 çapında Valıer taban· 
casının satış fiatı 1206 kuruıtur, 
llrovnık 6/35 çapında Brovnlk 
ıabancasmın ıatıı fııtı 1 2 1 4 
kuruıtur, Brovnlk 7 /65 çapında 
Brovnlk tabancasının salış fıatı 
1214 kuruıtur, Brovnik 9 ça· 
pında Brovnik tabancasının sa
bf lıati 1214 kuruıtur. 

Balidakı cins ve çaplardaki 
ıabancrlardan arzu edenler ba

yılerlmizden tedvık etmesini 
ılaıı ederiz. 

1 
ve lcefif e\rakını görmek için her gün levazım müdürlü~ne 
gelmeleri, Tekli! mektuplarını da ihale günü olan 22 Eylül 

929 pazar günü saat on beşe kadar me::kOr müdürlılğe vermeleri 

Aksaray encümeni daimi
sinden: 

14722 llrA bedeli keşifli Aksaray Ercyli yolunun 38-.'iOO 

deki harap hane ile 42-000 kilo metro arnsıııda bir makta 
dahilinde 2500 metro tulundu maa te;vıyel tıirabiye silln
dirajt ile birlikte müceddet şo:cııin liyakat Ye iktitları ınftli>İ 
olan ve işin nihayetine kadar nafiaca musaddnk bir fen 
memuru bulunduran talibine kapıılı zarf usullle l 4 eyWI 
1929 tarihinde saat on beşte Aksrayda daimf encümeninde 
ihale edileceğinden tallplerin ylizde yedi buçuk hesııhile 
teminatı naktiye makbuzu ve ya banka mektubilc mıııa· 

caatlan • 



) 25 ey _ül 1929 tari .. Giiı 1~ müdürlü Darphane 

rük ı ü.fet iş ı uavinliği ınü-Kedi, dırahoma. 
Muharriri: ...J{elnnet elun 

ğünden: 
l - Altınla deA'f§tirilen me küle ve zlnet cümhurlyct ahı 

işte omzumdan kolumun 
i'izerine haz verici basışlarla
inen sevimli mahluk, yumu
şacık yü1.ünü yüzüme sür
dükten sonra, yazıhanemin 
üstüne yürüdü. Karşımda 
munis bir pata kıvın§la u-
2:andı. Onu okşuyan par
maklarım arasında şimdi 
gene kalemi tutuyorum. 

Böyle hayran hir tarzda 
hangi mahluktan bahsedif • 
di~ini nn!ıyamıyacak tek 
kimse var mıdır? Zannet -
mek istemem ... 
Halıcıoğlunun Sürpik Du· 

dusu, bu mahlukların biri· 
birinden güzel bir çoğunu 
beslemekle meşhurdu. Şu 
haşbiışa oturduğumuz mah
luk ta, onunkilerden biridir. 
Kocası duymasıA, hikaye • 
smı yazmak şartile bana 
hediyesi ... .. 

Sürpik dudunun hikaye-
6İ... Zavallı kadın, öyle iç
lenmiş, öyle kederli bir 
halde ki... Sade bu kadar 
değil, öfkeli de. Bakın na
sıl yana yakıla dert dökü-
yor: 

- Ka, yavrum, iki go· 
ıümiin tek bebeği f Kale· 
mini ) üreğine batar, kan 
çıkar da kana bulayıp yaz, 
cmi? Halıcıoğlunun Sü~
pik dudusunun başına a· 
hır cmrü~de gelen felaket, 
Asvasm dclidolu kulların· 
dan biriciğinin bıışına gel
memiştir der iscın, inanma· 

mazlık etmiyesin. Ah, ne 
dedim de şeytanın kötülü
~ünc aldandım, Salt hüs
nüme mayii olmuştur sanıp 
bu gudubet 'herifi yaruma 
dertakıl ettim. Rahat, !hu
zurum kaçlı ise sabrcdc
yi m ki "Kula sabır yakışık 
alır,, derler. 

Lakin kaçan topu to~u 
bir rahatla bir huzur dcğıl, 
biri öbüründen yakışıklı, 
hapedince yürek hoph?P 

. d'll • keôı -eden dillerın ı erı 
.. 1 böyle lerdir. Ka sen soy e, 

bak ben
yanıı:; yakıhyorsan 

de yoktu:-, yavrum? d' 
Sürpik Dud-ınun ke .. ı-

lere sevgisini gösteren soz-

l . . . . l er.un bu 
~rını ışıtcn er, • • 
mahluklara bRşkalarıuın da 
ayni ~iddetle tutu'abilecek
lerini nnsıl hesaba katma· 
dığına şaşıp kalsalar, re
ridir. O, şimdi gafletıne 
döğünerek anlatıyor: 

- günün l iri~inde kar· 
puzcu istifan da)'ı kapımı 
çat çat edip eşikte akşam 
sefası yapan kedileriın!n 
rahatını bozdu ise, ben 
onlardan fazla öfkelendim. 
"Ka, dedim, akşamın bu 
saatinde bana hayır haber 
ne getirebilirsin. Eir mina· 
sibetsizlik ol mrya? ,, 

Aba yeleği omzunda ilik
li, kuşağı yarım arşın bo· 
yunda dayı, •• Sürpik Dudu,, 
dedi .. Merak etmeyesin, 

hayır haber getirdim. Ama 
burada olmıız, içeri girelim 
de şöyle tenhalrkta başbaşa 
verip konuşalım 1 ,. 

Ka, bu iyi, hoş ~damdır, 
ama ne de olsa babacan 
erkektir. Ben de ona eş 
olamam ama karde~ te de

ğili rı, yavrum. 
Yürc~imde bir korku 

<ı}'kudan uyandı. " .Ka, ka· 
pıdan söylesen olmaz, 
lco~nşu?. dedira. "Akşaının 
bu saatinde içeriye erkek 
aldı, diye ~nu komşu hi~t
Jik eder olrmyacak dedı • 
kod~ uyda&rur. Aklına biıJe! 
gelmesin .sakın, " Jrzchlı 

karı, uçkurunu kapısına 
bağlar it derler, oilirsin. 

Bu, dedim ya, hoş adam

dır. Şakadan da oek ke~f· 
)enir. "Zo, dedi, Sürpık 
Dudu, altmışından sonra 
buna hacet kalmaz, boşu
na zahmtttir, ama zarar 
yok, sen gene bildiğinden 
şa~ma, ihtiyatlı bulun. Heın 
biraz da hekhsın, a. Bı>n 
sana mayii falan olmuş de
ğilim, lakin olan benden 
turfanda. Böyle birisinden 
sana hayır haber getirdim.,. 

K hem korkuyorum, a, 
hem de merakımdan saç 

l .. t" d kebap manga us un e 
kestane gibi çat, pat olu
yorum. Kızlığımın dumanı 
üstilnde zamanında bana 
laf atan yok idi de du~a
nı bulut olmuş ahır om
rümde laf yollayan çıka

k' Ben bu telaşta iken 
~:;ı kıskıs gülerek "Çe
kinecek ne var, a canım? 

Eteğin etrafında yaman 
kediler siper almıştır. Hint
lik edip bizim için eve 
yalnız kapandılar, diyen 
yalan laf eder. inanan bu
lur ise aşklar olsun onat n 

dedi. Bu lafa karşılık yü
reğim ferahladı. "Buyura
sın içeriye, komşu" dedim, 
kapıyı arkaladım. 

sabakasına ait dühul şaraiti 
ile · ıntihan programı:. 

Gümrük ll'üfcttiş Mualinliği için İs"'nbul ve Ankorada bir müsabaka imtihanı aç-
ılacaktır. 

1 - Tork olm!ık 
2 - Alı mekteplerin birinden mezun olınak 
3 - Ya~ı yirmi dörtten aşağı otuzdan yulcıın olmamalc 
4 - Namı.etler ilan tarihinden ilıbaren l S eylül l 929 tarihine hdar Gümrükler 

umum müdcrlüğiine istidıın~me ile mürncaat edecekler ve verecekleri lıtldalara qa~ıdakı ev
ralc ve 'Vesaikin musadd l 1{ suretlerini raptedeccklerdir. 

Nufu. tezkcr"sl 
2 - Tercümci lıııl varaka~• 
3 - Askerlik rnükelleliycllni ifa ettiklerine veya tacil t-dilmt~ bulunduklarına dair 

olarak mensup oldukları askerlik ~ubeslnt' ::n alınacak reaml vesih . 
4 - Mektep tahadt>tnnme \'eya tasdikname. Namzetler imtihandan evvel sıhhi mua· 

yeneye tabi tutulacaklardır. Liızım galen şeraiti haiz ofonlar tahriri ve ~ifahi olmak ı.i7J'e icra 
kılınacak müsabakaya i'llra!~ edeceklerdır. 

Müsabakanın birinci tahriri kısmı Ankara ve lstanbulda ve tahrirde muvaffak olanla
rın ikinci ~if ahi kısmı Ankarada olacaktır. T ahrırde olmayanlar şifahi imtihana kabul edıl· 
mez.ler. Müsabaka nellcesinde kaz.ananlar Gümrük Müfettiş muıwinliğine tayin olunacaklardır. 

'iıntihan prograını,'f 
1 - Maliye ve iktisat ilimleri hakkında umumt rnalomaı. 
2 - Gümrük ve tar:fc kanunu ile Gormük muamelatı uınumiyesi hakkında malOmnt. 

3 - Tuıkiyede lıugün cc:.rl olan bilumum \'ergi ve resimler ile tarh ve cihayet U• 

sullerl, usulo talısll ve takibatı kanuniye. 
4 - Mulıa bet umumiye kanunu ahkamı ve bu lıusustaki mütalaalar. Blltçe \'C taht 

olduğu esaslı kaıdeler. Senel maliye ve denei hesablye mevı.u kanunlar masarthn tt-diy~al 
ve ita emri bütç ... nin mürak~besi ve ita emri bütçenin mürakabesl şekilleri. 

5 - Türkiycde nıalı,)e ,:e GQmrük teıkilatı lıakkınd!ı umumi rnalamaı. 
6 - Hukuku idare hukuk ve cez.a mahkemeleri usulüne d ir ma!Omat 
7 - BaSJt ve mürekkep faiz hesapları ın\şbet ve tena iip kaideleri satıh ve hacım 

mesahaları yeni mikya at usulü. 
8 - Tüccarı usulü deftt"ri usulü L ite ve mu1.aafa hakkında muhtasar malOmıtt. 
9 - Coğrafya Türkiyenln tabii ve idarJ \C ik'ti&adi coğrafya ı. 
t O - Türkçe ve Fransızca kitabet imtihanda Fransızcadan lngilizce Alam anca ve 

lıal anca ,·ukuf dahi ayrıca nazrn dikkate alınacaktır :. 
Pir~!!-

. 15 k ı~zll edılmi 
rının beher lirası için ucreli darbıye urup 
Vezni tam olan bir ahın da tebdıl edılir. , 

1 1 1 ıııbelıı rt"sım 2 - Her nevi pirinç ve hlsla ev ıa ve d _ 
hu uat mühür, imza ve kıli!C ıvc bathklar, her turlu ma em 

1 Kö ilr ve sair mcva 
nıu lat \'e masnuat üzerine siparit a ınır. m 

tahlıl~tı icra olunur. 
itte ıur'at, fiaııa· ucucluk. 

Darülfünuna taleb 
kayd 

Darülfünun Emanetind~ 
Ed b. at Fen ilahıy 

1 - Darülfiinun Tıp Hukuk, e ı.y ' l929. 19 
fnkültelerile Eczacı ve Dişçi nıektcplcrınc 

1 
. b 

. d . . • . l b k d muame asınc sencı ersıycsı ıçın ta e e ·ay ı 

lanılmı~hr. . k k mektepler 
2 - Fakültelerle şubelerine, yu se 

resmi ve hususi liseler mezunlnrı alınscaktır. 
3 - f mtihanla talebe alınamaz. ol mal ·k· haiz 4 - Namzetlerin atideki vesaı ı 

lazımdır. 

( A ) Kayıt ve kabul istidanamesi. h 
Sıhhat, nşı, şn 

( B) Lise veya yüksek mektepler, 
d etrtamelcri. 

( C) Nüfus tezkeresi. "be 
( D) Hüsnühal eshabındnn lJUlunduğmı~ ~~ktır 

ikametgah ilmühaberi. ( zabıtaca ınu~~dd~et 0fotoğrr.ı 
( H) 4,5 6 kıt'asında, mukavvasız uç 1~ 'ptidasın 
5 - Kayıt munmeltıtma Teşrinievve 111 1 

nihayet verilecektir. .. l · saat o 
6 ...... Taliplerin Pazartesi, Perşembe ~n erı üreca 

dan on altıya kadar Fakülteler idardcrınc 111 

etmclerı ilan olunur. F kültcs: 
6 Tıp Fakültesine girecekler, fen n 

müracaat edeceklerdir. r 
devlet demiryolları. ve 1 

mantarı umumi idaresınd~ 
'·öprü 1eııınd dev•;ar ,. . 1 • k 10 tcşrttl eV\ 

Muna ·as.ı ıda 

istifan dayının lakırdıları 
dirhemle tartılacak lakırdı
lardıın idi. Ne söylüyor 
idisc, hepsini birbir sayıp 
kafanı ağrıtmayım. Kanktr-

rnızı karpuza bıçak vurunca , 

takırtukur çekirdek dökül
mrz, hani ? He işte bizim 
karpuzcunun ağzından da 
lakırdılar öy:la çıkıyordu. 
Çarşı içinde kuyumcu Ka
rebel Ef., beni Kar-aağ'açta 
kağıt helvası yerken görtip 
abayı yakmış, nerdc ise kül 
olacakmış. 

Eınl3k ve Eyta 11 baı kası Ada
Mün:ıkns;.sı feslıoluıınıı beş adet 

kapalı zarfla ıııünakn :ıya konmuştu. 

perşembe r.iiıılı saat 16 da Aııkarada Oevlet demin o!lan 

slııi.lc y:ı.pılacaktır. tarını , e ınıı 
Miin:ık~sapt i~tirak edc::cklerin teklif mek~P wni Müdürl 

kııt teminatlarını ayni güde s:ıat 15,30 kadar m 

Candan, göniil<len "ya 
Sürpik benim olur, ya ve
fasız dünya henden uzak 
olsun!,. Diye sevdalanmış, 

benimle evlenmek iç.in yal
var yakar olurmuş. Sen 
benim yerimde ııe cevııp 
verirdin, yavrum? He, Sür
pik, 0 kadar da kocan~ış 
değil ama felek nedıı:, 
çemberi nedir? 

Ôğr~necek kadar yer 
.. "ndc kakılıp kalmıştır. yuzu . . 

Önce bir yol naz, cıl\'e ('dıp 
kendimi zora çekip te razı 
oldum. Hemen üç, beş gün 
. . de sanmayasın. Tamam 
ıçın K b 
·ı,· hafta kuyumcu ara c -
ı~ı f'k .. . ~reğini aklını, ı rını 
bn yu ' .. 

t ya atıp bıraktım, yurc-
~~ ~ aklı fikrimin biçi • 
gımın, ' 

· d' "Dırahoma mine getır ım. A ı. 
·yeccg" im, lafımdan çı .... -

verm1 . 
ktır falan dıye ken· 

mıyaca ,, d 
. · nizam yaptım a 

dısırıe a papasa nikah 
dan sonr 

-'0 He Sürpik kan· 
kıydırdkun. çeki geleceğini 
tarda aç 
bilecek karıdır! . . 

1 demınkı te· 
Heyecana .. k 

~öz stiyluyere 
vazuun:ı zıt_ ... I metheden 

ııa ~I l3k idare. iııd ı : 
Adanada taksitle satılık emlak ve arazi 

J h7Jrllrns pıı,a 

Daire. i 

• b1i pa.a daire i 

" 
" 

,., 

CirısL 

7.cmlnindc iki h:ıp ın:ı~az:ı 

ve hir mcthnl fe\ kııııi 
ı 2 oda ı klşc ı koı1dor 
\·e lırkH,ında nrs.ıyı mhştcmil 
hinnnııı ı 3 lıi~ c-.i 
:\h.,:ıp depo 
Gnr:ıj 

rırm 

1 lamuliyc ı:urmuş ıı~ıı Mağaza 

• • .. " 
• " ,. ., 
il .. 

Koıyırlı I· ırıyc i 

,., 
• 

• 
" 
" 

idnrchıın .. 
magaz:ı 

idarehane 
"incma 
m:ı~:ıza 

Tursunlu Turla 

Ko. 

22 
~4 

26 
2 

21-23 
.29-3' 
20-1 

10 

2 
f 4 
l {j 

o 
ı. 

-511 

• ,. ku ynlı " 500 

• 
~· 
,. 

• 
tt 

... 

}Ol ii ,,tiı 

bozoıtlu ,, 
hendekli 
k::ırayer 

., 

:\lç~ııhn~ı 

!\krro 

an.-ı 74 J 
bintı 652 

24 schlmden 
14 schimı 

clönlim 

!JOO 
600 

ıooo 

2 ~2 l\nrntuş indrli 
!.\le,·kilerUe C\ safı mııh:-us:ı ı bah\da yM:ılı cml:\k ve srn;ı:I 

konulmu., tur. 

Senelik 
karı 

li rıı 
ı ıoo 

220ô 

tt:minııt 

500 

iSOO 

1 :l!)O 

625 

3:"5 
4~0 

750 
ı ı 50 

sntı~ı mtizıı rede re 

f - müzayede (kapalı 7.nrf) u ulli iledir. llıııle 2 tcşrinicvcl 929 rıırihiııde idnrc 
mcdı ine ni) ııhctcn tı!~ cl,f,HJ l'decck hcy'ccin ınıırilertlc Adanadn Jcrn edilecektir. T111ip 
ohınlar Jıer miılkiın hiza ında ~ö terilen mıktard:ı tcminnt lr,ıcsinc mecbur olup hu ccınin:ıt 
, ıırakasını teklif mektubu ile b~nıbcr m:ıkpu1. mukabilinde hi:t.7.ııt ve l ıthııc ihulc 
meclbinc ~eri, mck iız(·rc t:ıahhuclu ol.ır k po~caya tevdi ederler. 

2 - ihale bcdl'li ilki pc~in olmak üzere .ekiz scne,·i tnk itte i cifıı olunur. 
3 - Talip olanlıırın J tanbul, lzmir ~ııbc rilc iuarcmi7.c ve y:ıhut Ankarncla umum 

müdıırlük Emh\k mlıdurluğunr: mtirncaacla mu .ussal şırtnamelcri nıutalıla etmeleri 'c ıniı-
7.:t};edcye i,cirAk ha,lindc bir nlbhası bir. lirn mukabilinde alıp imz.a YC teklif mektuplnrm.ı 

r:ıpteylemdcri lc:ıp eder. 

kalemine \·ermeleri lfıııındır • le bilinde Anka 
T~llplcr münakasa ş:ırtnaınrlerini 5 lirA mu a nı:ığıızasınd 

da Malzeme dairesinden, lst:mbulda Jiaydıırp:ışa , 
ted. rik adcbilirler. • r 

Devlet demiryotıarı ~e 1 

manian umumi idaresınde 
n Ankara deıı 

Miiıı:ıkasa~ 17 -8 - 929 t rihiude icrıı kı!ııııı. hadJi ı:ıı 
" - . 1 . . rileıı f ıatı:ır 

J.:oınur tnhmıi ve tahliye :un~ ıresl sı;ın \'C • knp:ılı zar 
kıııd:ı &Orlılmedigindcn ınc z' ur amelİ)C ycnıdell mbC gÜı 
muııak:ısaya konulmuştur. Miiaakasa ıO· Q - ~2? ::r~:pılacııktt 
<aat 16 d<t Aııkar:ıda de,·lct demiryoıtarı idaresır nl'ıval.k 

'·t !arını ,.e 
Müıı:ık ıy:ı. işt:ra1'. cdece:.ıcr.ıı teklıf nıe,. up • mudJrl 

. - '· dar uıııunıı • 1emıııatlarıııı :ı.y:ıı gundc sı: t 15,30 a "1 ' rtnıııııelcrı 
kalemine urıneleri fhııııdır. Talipler miinııkas:' d:~~ lstsnbul 
bir lira muh;ıbitindc Anka.roda malzeme da.ırcsın 
lilvd:ırn:ış:t ııı:ığ:mısıııd:rn tedarik edebilirler L. 
Devlet Demiryolları ve 1 

manian umumi idaresinde 
a1cuara konmuştur· 

1000 ton kok kömürü kapalı zarfla mOn J 
6 

aa Ankar~ 
M!lnakasa 21 /9/2g cumarte.ı gOnO ııııt 

Devlet <lemlryolları idaresinde yapılacaktır. I fe rnuvakk 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mekrop :;;;lük kalcınln 

teminatlarını ayni günde 15,30 kadar umuırl m 

... ermderi liz.ımdır. k bilinde Ank 
T alipln münakasa şartnamelerini lkl ltra rnu a mağaz.ulD 

r da, Malzeme dairesinden, fst•nbulda HayC!arplJI 

ıcd·~·;~jı;t demiryoııarı. vd li 

manian umumi id~~~"~~~. 7." 
74 ton ı.iır orôr ya~ Jrnpah ınrn 

ınu ,tur. e> 16 tla Ankıı 
nlt saat 

l\lunakn ıı ı 8-<J 929 ('ar~amlı:ı gu I:ıcakur. 
ra l:ı De' lcr dcmiryoll:ırı klart inde J3P:r mclauplnnnı \' 

l\ lunaJ,n.;s,·a i\'tirnk edeceklerin ıckl , 11 o n k:ıdaı 
J d :ıt il.,, 

ınuvııkkat tcmin:ıtfarını ııyni ~un .e ıAZıındtr. 

kendin i böy e d d du
Sürpik dudu, 

0~ ~· k' • 
~ i bır ın ısa 

ruksadı ve an dı 
.. .. Başın• salla , 

E.aren1ine sabunca Selim 

Oınum! miıdurluk k:ılcmir.c ''ermelen 
1
. rnuk:ıbilincl 

ı ·oı iki ırıı 

K • 01 " t• d Talipler miınakn a ~:ırmamcıerı J fıtrdarp:ı.n mıı 

ay 5er1 V 1 ay e 1 n en: -A~~u~'~:~,rı~~~!!;~l~l:~~ı~~l I\~~~~:~~~~~~~:..e~c~~~:~~~t~ıi~;r~ı:·~-"-· _ısc_u_"_b_u_rJ~a-;;=~:~~I 
ra duştu. 

x.•nı kaldıtdı: 
parma~ · de.ıı,,.rini _ Ka, yavrunı, o~ 

d olsa ka-
bilir ama ne c k lı 

d 
Kendisini kara aş 

rı ır. kaptır-
Karabetin tuıa~na hl 

Ah yavrum, a 
mıştır. , •Nasıl 
b acıyacalc11n. 
;a da tıkh başında san

u Sü . k aldandı, ka-
dıf'Jm rpı ~ 

oldufu halde erk ... ~·" 
n cfıf d·ryeceksın. 
f-.drne kan ,, ) 
~ •• ( Soatı ,.ar• 

Sırrı efendinin e~ha ı mütead
dideye olan duyunatını \'akıt 

ve zanıanile tedıye edemedi
ğinden bolayı iflası talep edil
mdde Edremit mahkemei asli· 
yesi ticaret dairesinde icra lcı· 
lınan tetkikat ve muhakemeleri 
netic~i11de muma.leybin ifıhı 
tahakkuk etrııcl:le ol nçhile 

25/8/929 tarihinden lflkna 
k.- verilerek keadltWn hcc· 
rik hukuku tuamıiiyeden mem-

Kayseri vtllyettnin Develi kazası mmezin<lekt natemam 

mektep bina ında yapılacak ( 12487) liralık bedel! keşifli ikmali 

lnıaatı olbaptaki tartonmesl veçhlle 1 l /9/929 çarpmba g~nü saat 
on altıda kapalı yrf usulile ihale edilmek il:r.ere münak:ısaya l;ı,. 

nulmu~tur. Bu bapt~i ıartnameyl gormek ve fazla i1.ahat almak 

isteyenlerin enc\imeni vilayet kalemine ve maafif dairesİlle mura· 
caatlan ilAn olunur. 

Dalyetl Te emvali menkule ve ı ve 14hıa n satl llılubatın mcliUer 
pyrl me~a tqetdcül tıni..C• ~ kahatı bM 

eden ..... warından idareli ' .... b ... j... ilin ...... 

Kocaeli eııcüın~d 
daimisinden: k olan 

. mubayaa ediltce 
OllrnpcnkJ atmanlf' t mudbi~ v.edilt.-ccğinden 

' .. nııktı yıt v L.. • ..ik 
45 :ıdct damızlık bug:ı 1ılcncn mu -'·"••• nıak'P"'"" 

• .ı. tnnu ınuvllA" " tıılip olımlıırrn 3~8 Jıralu. .ctın ,..ı on beŞC " 

ibate uritit olan 1 ;') cylııl çıır·~ambıt gunli ilJC'$,,... fiJrıttdlı ~ 
ca«ll vtltycti dınmt cndımcııine 'e ::ee .ar,caa...,._ 
"fs1Jıtr •lnıak lstlyenkriıı cm;unıen k 



ı pıı!'l''J~~'-~~ .. !i'li711 .• ~ 
t -l ~ c)ldıtal 
ı çift roza k.!pe 
t rozıl 'fO'ıi!t 1 al!ıii' bunla t.öllU 
alnn halka ı altuı hurda bilalk 4,5 
dirhem Saniye H. 
1 roza yüzük Behice H. 
1 roza tek küpe Mllbıie GiilSiı'ilı: ıı 
, çift' pıı'lantıııı mı düpest im B. 

roD1fii!ik BelilreR 
1 pırlantalı gerdanlık aln mısk41 lııd J 
çift pırlantalı'.: küpe tektaş L pırlantalı 
ind bilezik ı pırlanta yüzük ~2 altın 
mt '! aıuıı k&ttk Fevziye H. 
11 miskal ind Müzeyyen H. 
t çift incili küJIC ı roza yütilk Saıılye R 
1 roza boroş (1 püskülü nokian) Nlgir ,, 
2 pırlantalı kıravat ilnesl 8 akııt 
~mit' Mustafa B. 
r p•rllnta'n pandanı:ıl' Hıiıiıt Muratyan Et 
1 6lno t>ilez'ik ı ı dlrliem bir ilun 
ilne Ayşe Jlipı~ 
1 inc:üi pıı;PAn~ Mtide' 
1 pırlantalı arma ııne C oblr -

.nokııaıı) 
l çift küpe 
18 adet muhtelif alnn sikke -W •a 
maddya Efdaletdn B. 
1 pdaııu Gar ;andaadf -w pat ... 
bilezik ı çift padaaica tektaŞ ~ at 
pırlanlô .,u.ük F.lda1ettlıı B. 
ı rozıt hunla 1t11f1o 1tfte (1 gşa wNıaı) 
İl9 n!lllll' dügmt tılr l'Oall tektaf bsaYat 
J1ııes1 ı pırlantalı: zınet aldnı ..alıı Htımil B. 
1 91ft prlMlta kilpe onıılalrt çerJe\',I 
ı pırlantalı yilııilt I' taf lsobaa :Arif B. 
ı çift roza lıaşlu ktltıe Flltiwa GUzlde H. 
s miskal iad 430 

1 'l mlskal ind 
I prlaıitalı ytiziit bir roza 

18200 ı alqq sut 
18219 1 Çltt pırlıinu kllpt 
13249 
13257 
18267 
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JM41 
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