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Serserıler [ Cst ta af' linci s"ı famuda: 

1 Şehir Haberleri 

a~orna i~titôrı 
1 VA~~IT 

' 

Mllhlm haber:Jı 
ı..ı.. halbasl -- ' 

Fakat bu statuko ancak 

kıralı akti musamemem itilafle 
her devletin temellüküne 

Bir cemiyet teşkil ettiler. 
girecek olan emlake- müza- Bir de sergi açacaklar 

ıEmanet ~ahkika• 
Vcıliilde: . 3laciçte: ~ l Adliyede yeni !mı ka- M. Makdonaldıo Cine- \ 

.4.leksandr Zubkofun. haiırafı 
Halbuki o, •u ande, beni nln bütün telgraflarını sak· 

duymuyordu. Kollarımın ara- lamış oldu~umdan bizl 
sıntla baygın yatıyordu. C:an- ayırmak i~in ne kabilse yap-
sız gibi duran >açlarını , kol- tığını anlattı. Fakat o beni 
!arını, yımaklıırını ok;;amak- unutamıyor ve siikOtumdan 
t...~n ba~ka elimden ne r;elirdi. dolayı çok müteellim oluyor-
) lalbuki ~u hir hakikatti: bu- du. Günden güne zayıflıyor 
l(lİn, şu l:lhzede, yiiz defa ya~am:ık zevkini tadanııyor-

dı· . V.ıldesi, kızının biraz 
özlediginı, yiiz defa tasa\'· toplanması için bir tenezzüh 
yur ctril!;im bir hayalin ra- yapması tekli!inde bulununca 
lıakkuhtına ~ahit oluyordum. "\'irnnn bu teklifi nıaalmcın-
Onu tekrar kalbimin ü1.erine nuniyç kabul etti. 
bastırdım. Tanıdığım adam 
elinde bir <u ve bir mendil 
oldııgn halde a\'llct etti. "\' i· 
rnıı " m yiiznli ı slattım. O 

biraz canlanır canlanma;: ndam 
odadan çıktı. "\' irann ın 
üzerinde eğildim. Kihayet 
çözlerinl açarak mırıldandı: 

- Aleksandr ... 
Bir buse ile ağzını kapat

tım. \" c uzun müddet bu 
vııziyettc kaldık. 

- 16 -
tndişe Ye firaı· 

Son haftaların müthiş ka· 
rarnzlıj!;ı ,.e eııdi~esindcn 

sonr ni~anlımla yaşamakta 

biiyiik bir zeYk cluyuyorclum. 
Şu gtlnlerde içimde beklenil
mlyecek hir sii kOn ve mah
euııiyet hl.iklim sürüyordu; 
kendimde yeni bir ruh i\sa
bımda yeni bir km·vet du
yuyordum. l\lutlaka uzun su
suz kaldıktan sonra bir yaha 
bularnk Jı a reretinl teskin ede
l ı ilcn ) olcu benim hali mele 
c l ıcak ... Şu birknç gii nli hayal 
~ilıi ı;;cçirdim. Bazen ba~ımı 

clkrinıin araı;ıııa alıyordum. 

l\uyor mu idim, uyanık mı 
hlim: ben de bilmiyordum . 

Rütun harnUerim nilın ·et ha

kikat halini almamış mı idi? 
De111mlı bir sıındeti bana ka· 
derimin nasip etnıiyeccj!;ini 

sanıyordum. Fillrnkika bir 
mu(h!et onra hadisat beni 
tckrıır ~ararsızlığa dtı:iürdü . 
füı YC>ilcdcn istifade ede
re!· kalbimi ~\-iran~n açtım. 

Saatlerce lıirib ! rimize s:ırı

Jarak otunır, ark amızda elim 
bir kdlıııs ı;ibi bıraktıj!;ımız 
mnlyi yadetkrdik. Yaldcsi-

--···········-····-················-.. ······ ref kıı"ızııı idarehar esiııde bu 

r,i!zc ı:er de içlerir.c.!eıı en güze
li s:çilmek üzere cir hakem 
heyct:nin iııt i lıabtc'a arzedildi; 
48 g fızeld:ıı yirmisi ~.elmi:ti; 

lıal:cın Jıeı eti bu tıa ı ıml3rı gfr. 
dü, göz;len r,eçirdi. içler:ndcn 
f'erii a Tc,fü: h~nıınııı birinci, 
sernine haıHntın ıkiııc i, ınatn1oızel 

Arkasinin i:çüncü ol ı' ıığu kabul 
eı.lildi. Bö, le bir intihap netice
sinde kazan>n ııi:ulin ~1zel 
oldğn muhakkak is~ ce bunun 
Tlitld)'e. giiuUık ~Jraliçesi ola
rak il!i ıı ı, bilemeı·iz doi;rumu
dur. tıı ı~~tadan bir itiraz 
v:ı,i c !ursa buııu rdi«ımızm da, 
bu iııtiMpb mümeyyiz olarak 
b .ınan zevatın da ka1"ul ede
ceğine b.nilz YukarJa karrl
rfüğiruiz gibi eV\'elft intiba p 

ıaıcte<.le iı t:-şu eden resimler 
iız rinde o'muşwr. Resim ne 
kadad:ır nıuval!akıyetli Çt> il· 
miş olursa olsun gJzelliğin lt>k
mil l:utııt ve awlSırtm akset
tireıııez. Nihai intihap ta bu 
resimler üzrindeıı seçilen gilzelı

ler arasuıda olduğu için pek 

muhtemeldir ki kazanmıyaıı ve 
~a bu mevzii miis.ılıaura 

· ak ttmiycıı hanımlar a
ltıda daha pek çok gii«I 

üibarl.t 
. a.ı.; ..... w ııı st çtlği g iiull.er, 

o ınEsabakaoın güzellik kraliçe
sidir. fariakcrt zannetmeriz ki 
Türkiyeniıı g~zcllik kraliçeleri 
olsnlor! 

(Bltmodl) 

Çin diktatörü 
Vaziyet hakkında beya

natta bulundu 
Londra 2 (A.A.)- Daily 

mailin Çin muhabirinin 
Mançuri diktatörü mare~I 
Çang ile yaptı~ bir müla
katta mareıal Çinin bir 
zamandan beri geçirmekte 
olduğu vahtm buhranın 

sebeplerini komünlat pro
pagandasında aramak la
Zl!!lael diğini söyle dik.tea 
sonra kendisinin ve Nankin 
hükUınetlnin Ruslar ile 
harbe girl§mek arzulunda 
olmadıklarını ve fakat Çinn 
idarei hazıraıını yıkıp mem
lekette bir tez:ebz:üp ve 
ke§mekCf devresi açmak 
azminde gibi görünen ti· 
maideki komıunun bu ze
mindeki tahrikatına set 
çekmek farzol<!u~u için 
bolaevik propagandasının 

baılıca vasıtai neşir ve ta
mimi olan Çin f&rk imen
diferlerinln müsaderesine 
mecburiyet haaıl olduğunu 
ili.ve eylemlttir. 

. ... ----
Bomba hadisesi 
RaJışfagda bulunan 
bombayı milliyet· 
perverlr koymuş 

Londra, 2 (A.A) - Ber-
linden Daily Maile bildiri
liyor: polisin zan ve tah
nWıine göre Rayttag mec
lisinin bodrumuna bırakı
lan bomba Almanyanın 
Laheyde göaterdiifi siyasi 
ve mali rnünaclattan dola
yı galeya~ gelerek ,~mnun 

intikamını ahnak istlyen 
bir milliyetperver tarafın
dan vazolumnuştur. ... - ---

Zafer 
[ ( ' t ıorafı l İn« ,3yıfam11.da ) 
semere vermiyor. Snovde -
nin eli hakikaten çok kuv
vetl:di. Gerçi ona bu 
kuvveti mütalıassıslar temin 
etti. Fakat o da bu eli 
son derece ..:esaret, ciddiyet 

ve maharetle kullandı." 
Deyli TeJgraf gazetesi 

yazdığı bir makalede di
yor ki: 

~ M. Snovden, mf'mleke
tioin meşru kaklarını mü-
dafaa cdı-rek muzaffer oldu. 
B~ zafer sağlam bir ka

naatı teyit eden kuvvetli 
seciyenin zaferi idi. " 

_Deyli Meyi gazett>si bu 
munasebetle yazdığı maka
lede Snovlknin IUmmetii 
g~yr.etini son ckrece sita
yışkaraoe bir lis.ın ile an
lattıktan soııra lngiltf'renin 
böyle bir milli siyasete 
muhtaç oklutuou yazıyOI'. 

Dcyli ~res, Snovde
.Un bütiin Avrupa nazarında 
İngiliz pe ticinin yüK5ekli
fini, ıııutarekeden beri fn
giliz niifuzu.nuıı bu derece 
yülcsclemediğini söylüyor. 

Velhasıl bütün İngiltere 
Soovdenin muvdfakiye.ti 
karşısında <lerin bir haz 
duymaktadır. 

yapıyor 
;; nunu mucibince alerıf duruıma vrcye iiderken Parı.ten ~ 

kerat esnasında yeni vaz'ı- On beş mayısta Anka- Makarna fiyatlarının art
tığı ve bunun bir ihtikar 
ve tröst teşkili ile alaka
dar olduğu iddia ediliyor
du. Emanet muavini Hamit 
B. ikbsat müdürlüğünün 
bu hususta tetkikat yaptı
ğını beyan etmiştir. 

=~-=~=:_ için bir salon hıu.ırlanmıpır. geçtiği esnada M. Briyanla ~ 
tOo Nafia vekil! Recep B., görüsmcsinl Tan gazetesi LA- ~ lere mani olmak için- ma- rada Etnoğrafya müzesinde 

tuf olabilir ve her halde • büyük bir resim sergısı dün Ankaraya gltmlftir. · hıdc M. Hendcnon tarafın- g 
İstanbuldaki etabli n·m emlaki tertip etmiş olan ·genç res

ve ya1ıut lstanbuldaki Yunan samlarımız ahiren müstakil 
tebeasının emlaki gibi sahip- ressamlar ve heykeltraşlar 
!eri ne iade edilecek olan birliği na mile bir cemiyet 

i + Bııtvckıl ismet Pı. nın dan yapılan dürfltt hareketi ~ 
~ riyaseti ahında dün Maslakta bir itizar mahiyetinde tcvsir g 
\ bir ıürek avı icra olunmuıtur. etmektedir. ~ 
% + Prenses Şiveklr H., tC> M. Litvinof tarafından ~ 

emlake şumulü olamaz. tesis etmişlerdir. 
Bedihi olduğu vechile Memleketimizde resim 

~ Misis Saydayı döğdiltünden, Çin ihtilafı haU.ında bir ~ 
f on lira ceza verecelr.tır. Sovyct projest. tanzim olun- \ 

son Türk. Yunan mllzake- ve lıeykeltraşlık san' atla· 1sterlin =-:~--===~= + Adlıyedckl son nakil- muştur. g ratında Yunanistan tara- rının terakki ve inkişafına 
fından her hangi mülkin çalı~acak olan bu yeni 1014 5 k !ere dair tebligallan sonra 

+ Almanyada Rayhıştag ;;._; 
' binumı berhava etmek mak- ~ 

birlik, ilk resim sergısını 1 uru c. 
iadesi bütün müslüman em- İ 'l 

15 eylülde Türk ocağı ngiliz lırası dün 1016 

her a1.anın yerinde kalması -
~ sadile nıezl<Or binaya bir g 
- lüzumu bildirilmlıllr. -
§ .il. S bı Fi d le bomba konulmuştur. Polis ~ lakinin tahsis edilmiı oldu-

. salonlarında küşat edecek- kuruıta açılmıı, 20 para 
ğu muhacirlerin !akanı iti tir. Şehrimiz için hiç şüp- yükselmfı, 1013 kuruı 30 
iıkal edilmemek için mev- hesiz bir san' at hadisesi paraya düımüı, neticede 
zuu bahıolmıyordu. 

=

-_-=--= y a t · i<min e 1 rnlldüriyeli bombacılan ihbar § 
Lir mahküm, tahliye olunmak edene J 0,000 mark müklfat ~ 

~ üzere iken ölmüştür. vadetmiştir. ~ 
olacak olan bu sergide 1014,5 kurufta kapanmııtır. 

T ürkiyenin en belli baılı • 
d 11 k k genç san atkarlarımızm ıso Hayda· rpaşa I 

ğ;1111tıı1111111J1lll11ı11111ıııııı111ı11ıı1111ı11uı ı ıı111ı111ı• l llllıı11111ıııııı11uııııuı1111ttıtll•tııu 11ıııııı1ı1111ıı11ıı111 1 mııı1Jfllıı~ 

1 e i i i i no taya istinat parça kadar resim ve hey· 
ediyor. Birincisi Yunanistan 

Adliyede 

kelleri teşkil .edilecektir. tra mva 1 B. h k" tarafından teklif edilen y 1 r m a um 
hakemliğim son müzakere- Londra-Bağdat ekspre- Eski vaziyet 
ıerde itılar mümkünoımıyan si ne zaman işliyecek Vazıes .. as .. resmi perşem- S b b k I k-
meaaııe inhisar etmesi,lkin- b 1 k er est ıra ı ma. üze-Londra-Bağdat arasında e gunu yapı aca tır k d ld 

Dünkü tebligat üzerine 
değişmedi cisi de hakemliğin bu kabil ekspres trenleri işletmek Üsküdar . Haydarpaıa re İ en üştü, Ö Ü 

meseleleri bir komisyona üzere faaliyete devam edil- tramvayının v.azıesaı res- Sabit Ef., isminde elli 't.vvelki günkü sayımızda 
lstan bul adliyesinde bazı 

hukuk ve ceza mahkemeleri 

azalıklarıııdaki tayinlere, 

nakillare dair vaki tebligat

tan bahsetmiştik. 

tevdi etmif olan muahedat mcktedir. Bu trenlerin 1 mi perıembe günü yapıla- yaşında bir mahkum, dün 
ahkamile kabili telif olma· eylülde işlemiye beşlaonıası caktır. Şirketin idareıi mahkumiyet müddetini bi • 
maaıdır. mukarrerken Musul-Kerkiik bugün toplanarak merası- tirmiştir. Serbest bırakıla · 

Yunanistan şu noktada yolunun henüz ikmal edile- min'.ıeklini teabit edecektir. cağından, tahliyeden evvel 
musırdır ki kendisi tara- memiş olması buna mani • parmak izinin tesbiti için 
fından teklif edilen hakem- olmuştur. 1 h 11 hapisaneden Polis müdür -
!ile: yalnız henüz münazin- Bu yolda şimdilik: muva- ran a } arı lü~üne götürülmek üzere 
fih olan meselelere değil, sele otobüslerle temin edi- yola çıkarılmıştır. 

Bu tebligat mucibince 

bazı hukuk azaları ceza 

mahkemelcrir.e, bazı ceza 

azaları da hukuk mahke

melerine naklediliyordu. 

fakat hali hazırda iki hü- leeektir. Otobüslerin tecrü- Yüksek r~;;;e tabi Sabit Ef. Ayasofya mer-
kümeti bir birinden ayıran heleri yapılnıakiadır. tutulunca.. kezi önünde birden bire 

bütün mesaile fAmlldir. Beyoğlunda otomobiller Yeni gümrük tarifesi yere dü~müş, ölmüştür. 
Yunan hükumeti Türkiye 1 h 11 Hadise, müddei umumi-Bcyoj:(lundı. ~·erci> Taksim ran a ı arından alıRan 

hükumetinin fikrince Tür- - 1 !iğe bildirilmiş, muavinler· ~erek Karaköy htiknmctiııc resmi ki o baıında 7 kuruı-
kiye ve Yunanıstan gibi den Cemil B. tahkikat için 
hür ve hakim iki devletin ı;itlen otomobiller hep Perc- tan, cinsine göre, 270 veya hadise yerine gitmiş, ceset, 

Düm sabah vekaletten 

telefonla azalıklardaki de

ğişikliklerin vaki olmadığı, 

bu azaların bulundukları 

mahkemelerde kalmaları lü-

pald,; önünden geçmekte ve 400 kuruıa çıkarmıı olduğun-
kcndilerinf bağlıyan mua- muayene eden doktorun gös-

t'SJ>Cn dar bulunan bu cad- dan bu tezayüt ıehrimiz-
hedeleri bir mukavele ile !erdiği lüzum üzerine morga 

denin i7.dihamıpı tek>iE et . deki İranlı halı tacirlerini 
tadil hakkını haiz olma- götürülmüştür. Yapılan fethi 

mcktedirler. Jluntlaıı dolayı müteessir etmiıtir. Bu 
dıkları fikrinde değildir. meyit neticesinde Sabitin 

Esasen bu 
~sas ve Lozan yııkardRn ı:ckn qtomolıillerin tacirlerin iddiasına göre, kalp durmasından öldüg" Ü 

zumu müddei umumiliğe 

P 
'

·' ı ı k 1 h · d ki d bildirilmiştir. 
h d 

repa as ar .. asım ;ı ·j yo dan ıe nmiz e · transit epo- anlaşılmıştır. Go"mu"lmesı'ne 
mua e esi çerçevesi dahi-
l d 

geçenleri tekarriir ctıni~tir. !arının, gümrük resmi da- müsaade olunmuştur. Buna nazaran, eski vazi-
in e tanzim edilmiı olan - --- - -.- ha ucuz olması dolayısile O 1 yet bakı"dı'r Yalnız dah 

Ankara ve Atına itilafları M - 'u" l fi.sa ..,;ler uruşma için sa on · a 
.a. ; ı&CJI ~ Pireye ve Seliıni"e nakl- 1 b" · · · 

bu maddeleri tadil etmiı- d ıs Yeni icra kanunu mucı- evve ırıncı ceza rıyasetı-
puı.zarın ..,. etmek zarureti hasıl ola-lerdir. u ıı.. binct>, alacaklı veya borç- ne tayin olunan Vasıl, 

caktır. 
Türkiye Yunanidan ta

rafından teklif edilen ha-
kemliğe mukabil mahdut 
bir hakemlik teklif ediyor. 

' Fakat böyle mahdut bir 
hakemlik Türk muhtırasın· 
da pek doğru kaydedildiği 
gibi her türlü pratik ehem· 
miyetten ari olacaktır . 

Yunanistan mukabil ce
vabının sonlanna doğru 

Türk muhtırasında zikredi
len mesall hakkında hake
me müracaatı kabul et
mekle beraber bu hakem
liğin muallak bütün me
selelere teımilini teklif ve 
hakemlifini üçüncü bitaraf 
mübadele azannın tayini 
ile beraber muhtellt muba
badele koml&yonuna tevdi
lni kabul eylemktedir. 

Kudüste -----ru,,.,.~ 1 incı •·•} ,· amızcladır l 
bu husumetin t•zahürü ~in dini 
ihı:rasın slya:ıl hu•umetlere alet 
olması icap e(lyor. Alelade Ya
hu<lıl<rie Araplar ;absi menfaat· 
!ar utruna ve bırbirinln malına 

göz koyduklan zaman mücadele 
e<krl..r. Me.di zengin bir A
rap ..-hir>in rnsl arazisi vardır. 
Eımkn · ld!llfz, olduğu gibi 
.b11ıılur. Nefi getirmeyen craziye 
malik olmalı: pııhalıya mal o!ur. 
Şelı bır -;ok ~Undi;Jı.ten oonra 
malını ıatııuı~ ve ekseriyetle 
Y ahudılcre trnağı mUnasip bu
lıır. Sonra kalan l<'rvetilc Mı

sırda yahut baı!<a diyarda .ke
yif ııilrmeğe gid•r. Üç snıe M>n· 

ra bir pa<a&l h~ - V &!anı
n& avdet eder. F' akaı maLka
ııeslni tanıyamaz bile, valr.tile 
kumsa!den ib;.rcl olan yadc 
!:atlar bahçeler görür. O va•,ıt 

I<'anuııu nıııcıbiııce tasfiye- ludan birisinin itirazı üze- ikinci ceza riyasetine tayin 
sine brar verilen /l\a!Cıl Ga- Diğer taraftan alaka- rine aleni duruşma yapıla- olunan H' 't 'ki · h 
ziier pa1arındaki ter zilitlı sa . darlarla bu yeni resmin amı • ı ncı u-

İr h hl c ~ •nı yazmıştık. kuk riyasetine tayin olunan 
tış.ı düı;dw itib~ren b;.şlııamı~ an a arını pahalılattı· le ·a reısi huzurunda ya-

' \'e s:ıtış girer.teri sıraya koy- racağı, bu suretle haddi pılacak bu duruşmalar için Kazım, Üsküdar. caza ha-
d<ırarak derecede rai!beti e~lb zatında jran halılanna faile dl d · d kimliğine tayin olunan Tur-a iya airesın e mülg.ıi 
etmiştir. J>r,zarJa birçok eşya, ve hazan da muadil olan b · · hk han B. !ere son teblı'gatın eşıncı ecza ma emesi 
a•lifiatma gQr ~ haylı ucuz o- Türk halılarının sarfiyatı- 1 h 1 
le rak sıtılmakbdır. 
·-·······-··········-····-··········-······ Yahudinin kendi arazisinde b:r 
define bulduğcna hükmeder. 
Hiç bir vakit anlamak istemez 
ki, Yabudi sayi ılc çölü vaha 
halin.- sokmuştur. lıte Araplarla 
Yahudiler arasındaki zıddiyetin 
ba}hca sebebi. 

Gelelim çorpışanlara... Ge
çen sen .. kl cidali gördüm. Eğer 
Müslümanlar biraz hüsnü niyet 
gösterseler 2CC O scn•denberl 
Y ahudikrin dua ellikleri •Enin· 
dıvarı> nı onlara bırakırlerdı 

Kudüste olanı anlatayım. Yahu-
' .. dil~ dua ederken camii Omer-

de ezan okunur. Araplar ca
miye gıtmek için •Çiçekler dı
varı > lr.apısınd·n geçerler. Baş
ka taraftan gcçehıhrl..rdi. Mc
..,1& oraya 1 CO metre mesa
fede hlr kapı daha vardır. 

Fakat İngiliz zabıta.ının mü
samalıa.ından i.>lifade ederek 
Y ahudilet~ c:ı.iyet e· m .kkn tatlı 
biı şey olur mu~ 

lngiliz idaresi yalnız Y ıhudi 
aleyhtarı olmakla kalmıyor; karı
ııklıkları tevlit ediyor. Halbuki 
bir taraltaA da İngiliz hülomeli 
Yahudileri ve serrnayclcrioi Fi
li.tine cdbc çalıımaktadır, lldki 
de ıimdild amele hükOmcll Fi
listinc lüzuıoonılaA fazla Y ahudı 
geldiği ve bunların nüfuz kazan
dığı za111>1ndadır. 

Araplar hem Y ahudilcrdcn 
hemde f nğilizlcrdcn kurtulmak 
isterler. Y .-gine çare! hal bu
dur. Bu nokta Londtacla ela 
"'ll"Jılmıt olacaktır. 

sa onu azır anmıştır. şümulü yoktur. . 
nın çoğalaci'>ğı, transit!========================= 

:~1:~::a;::;~:E~ Gayri mubadiller haklarını ala-
8:r~diye meclisi yarın caklarından emin olmalıdırlar! 

pi -...----~--.......... -~---
to anıyor [Ost tarafı birinci s.ıııfwıızcladırJ 

Belediye meclisi yarın Heyeti Tokatliyanda kabul eden Maliye vekili Sa-
toplanacaktır. Bu toplan- racoğlu Şükrü Bey de: 
tıda kimsesizler yurdu tah- "Gayrimübadillerin pek seri bir surette ikdarları 
sisatı ile ema11et mumur- l~zım geldiğini ve gayet kisa bir müddet zarfında tak-
larının maa§lanndan barem diri kıymet muamelelerinin intacı ve eshabı istihkaka 
kanununun tatbikine kadar bonolarının tevzii hususunda azami gayret gösterildiğini 
tevkifat yapılmıunaaı me- ve para tevziatının müsakkafat erbabından maadasına 
selesi görü~ülecektir. Bu da teşmil edileceğini söylemiştir. 
tevkifatın emanetçe veril- Heyet C. H. F. na da giderek müfettiş Hakkı Şinasi 
meal teklif edilmifse de paşa ile müdavelei .efkarda bulunmuştur. 
encümen bunu kabul et- Heyetin bu temaslarından sonra alakadarlar neticeden 
memiıtir. ünıitvar olduklarını söylemekte ve işin pek kısa bir za-

Hahamhane ve vergi manda gayrimübadilleri tatmin edecek bir neticeye ikti
ran edeceğini ilave etmektedirler. 

meselesi 
l-ıahamharıeye vaki te

berrüat dolayısıle verilmi
yen veraset ve intikal ver

gisi dolayısı ile ceza tarhe
dildiği yazılmıştı. Ba mü
nasebetle hahaınhanenin 
maliye vekiline müracaat 

ettiği haberi doğ~u değil

dir. Hahamlıaneye vaki 
teberruat üzerine ( 5) bin, 
hastaneye vaki teberru· 

at üzeritle ( 30 ) bin küsur 
lira vergi t.arhedilmiştir . 

Bu vergi ile bilumum hayır 
müesseselerine vaki leber
.. ,=ıtın da alakadar olduğu 
kaydediliyor. 

Tufan mı? 
Londra , 2 (A.A) - Pe

~aycnleıı Dyli :.\leyle l»Ldiri
liyor: Son günlerde tufan 
:}>:\ y;ıjtmurlardan Djellum 
nehri tızerindek.i köprülerin 
k:\llrsi yıkılnı~ Ye taş:ın su
lar bit kı.ç buı mil viis'atin
Je bir kısım araıiyl btila 
ı.·y lcmL~tir. 

-----
Dün gPeek.i yanğın 
Dün gece Hocapafllda 

bckir odalan namlle ma

ruf mahalde yanım çıkmıı 

ve bir oda yandıiJ halde 
wndürülınüttür-

Yannı :nır eveiki 

VAKiT 
3 Eıı/41. 1879 - - ----

Gr•ndıVc M~lln 
B.tumda bulundu
~u •ırada a~usto
mn tıçande W.ytlh 
bir harik zuhfir 
edip. Lolt lcumpan
yıuının acentah.IJ· 
neşl ve di4er bazı 

ma4auıları Od şaat 
urfında muhterlk 
eimiı beı bin 
rub:'e z.ırar ye zl· 
ytın olmuıtur. 



uslarla ~·~·~4" ~~~ 
fi=~ Rusların· teklifi . · ' -':t!!=_ ==:;=tS ... =4ç=~!<=Ha=b=er==ıer===;:;- -

J?XifHf S;ırad• 1ıır konı.,,.", aku ıı. ihttlafın •·•kik• i I eli p etro il ar fil ıy a.fl i ~ i ff.ı ~rı) .• 'JJ;~ '.: 
Barnı tatbik edillrkeA isteniyor • • Petrola kolza yağı kanı- imarı için büyük bir faalı- 1 opıfatör Emin Bey, 

Devlet m~murlarının ll Molkova, 1 (A.A) - M. Utvinof tarafından dün iz:~~:: .• de tırarak "41anlar hakkında tahkı- yetle çalıf8n Yalıvada kaplıca evvelki gün JkapO!i 
az çok yiizünü gu .. (. von -''rk••ne çı·n ihtilafı hakkında venlen Sovyet k t t k b t d dıl ek 1 ser<risini gezer eıl o· 

w ~ a ve • ı • a evam e m • 1 erin!, t...,kkül etmek üzere ·oh. I l rl go··ru··n-
. düren Barem ka· tnı udur: Muvaaakı'yetJı· bı·r yu··z- d B d d 1 b k d a 1 a ete 'tın b b b 1 projesinin me 1 • 25 hed . ıı. te ir. un an o ayı ir ço olan büyük •eamayelı bır §irbt ra a cerr • 

u, u ay tat ike aşa- l- lkı" taraf m"nHe.ıı meseleleri 19 mua e.ıne b k b kk 1 hL ld 1 d b · umumı !il u - Al me ffiÜSa a aSJ yapıldı a a ın ma Kemeye Veri iği deruhte ederektir. Ce, sene er en tf'I 
. Yor. Bu kanunu icap et- h 11_ .ı ••• ı..ıe .01• beyan ederler. Bllhaıea f8rk ı B d ı .ıı.. 
-. d tevfikan a_.,.,.. " İzıııir mıııtakası deııızrilik ma Omdur. akkallar cemiyeti Şirketin tarzı teıkilı ve ser· mahaller e açı mıyan • 

n sebepler arasın a t b .ı--•ıı ... rtıan Pekin muahedesinin b 1 h kk d h k J 1 t 
llıt I demirYOllarıauı IA ft - .- hey'cti !Arafından tertip eCJilmi~ u me•e e a ın a ü fımet maye meoeleoi hall..dtlmittlr. zını açmış ve apon a e' 

lş usullerimizin kusur u dd i ·'hince karariaıbrılacaktır. ı K ı d d bb b ı le 
olın k ki 9 uncu ma et muu ' - ·11 . o an arşı}·~k:ı-,zn,n· ı·üznıc nez in e te~e üsatıa u unma Dı~er taraftan Tuzla lçmele- lerini çekiştirmiş. 
&. ası, üsurların karışı ı· • 1, , f ı....ı.. 1 tam salAhiyebl mumeası erim müsabakası cıım.1 riınrı 'abal.- ti d· B kk ıı I 
cı 2 - iKi tara '"'"'a . - • zere ır. a · • ıar: rl için de büyük bir Şirket te- Bı'z bu aletlerden .an a· 
d ~ ve nihayet paramızın k uk d österllen me~lelerin halli ıçin leyin slat 9 ·a yarılmıştır. Miı-
ıı.k·· !" 1 b 1 tayin edere Y an a B' rk d il b k 8 • ·- Bakkal kimyager deQ'il· ~ekkül elmit olup pek yakında mayız·, onun 1·çı·n bu husuatll , un uğü sayı a i ir. akted elderdir. Şa emiryo arının sa a -~)·a ;·üzücü işt.rak et-
o_ bir konferanı ec 24 rlhl' M kd miştir. Vi ıücülcr ,_.•ış·y•ka <lir. Kendi>ine petrol diye ve- ite ba,lıyıcaktır. bı·rş•y .so"ylı'yecek de~i!iı, uerem devası, gerçi me· . t' 

1
• bu aon ıa.tJIAftan ıonra 19 ta ı ve u en "'" • ,. ıt 

~ur hastalıği!lın tam bir yazıye ın ---•L•-• dejlftinnek icap ediyor. vapur iske:esiıı.;eıı denize gir- rilen ırıaddonin içinde kolza yağı Bu suretle Yalıva kaplıca ve fakat bu ıöıler arasıJMlf 
""- muahedeleri m,_,_ dak k di mişler ve l';:sarort rarrnr L- oldu~uııu neredrn bilsin? Bu- plAıları, Tuzla lçnıe suyu ve E . biiy' "k bı'r haki• 
,,...sı değı'ldı'r, fakat bu f f Şark demiryollann i en me- k • · d m n Bey il 
L 3 - ki tara . 6 dd . eıesın e ı~rı~ı •kına) dıııışler· mm için bakkalı degil, bakkala ad..lır 9imdtkinden çok 1stilade- 1 ' 
("•talığın ilerlemesine karşı amırlannı 1924 tarihili itilA~nınÇ ınSocı ma heşük";.e dir. K S K ı;ııı ~·adi A ;i:ı bey halis peırol dive bu maddeyi li bir kol te,kil edecek, ttdıvJ kati de ifade etmİJ, hOfU· 
lUrul-uş bı'r set vazı'fesi . t -'-vet edecektır. in ve vyet ..,. 1 saat re L! dald: a a KJr,ı- 1 d k 1 d ·tt1• • '-"' tamamen naye e - h .1.L ' v<reni ce-la an ırma &zım ır. için Avrupaya gitmiye mecbur muza gı · 
~rec.J.1• aşaıı.. yukarı tah· 1929 ve desnlr yollan i ti annnan aonra yaka - P sarıort ıne froinı ı iı- J D 1 d 1 1 •• "ın baı· 

~ıs ıı• -etleri 1 mayn 1 _, _ hal hli emo~te ır er. o an vatandaılarımız bu vaziy<t _ Ben operatoru • ın· ... ı f tebea annı ...,r ta ye zerek biriııci ııelıniştr. )(ars:· 
r··1n edilebilı·r. Hı·ç deg· ı·lsc tevkif e•.tıkleri mukabi tara · d ı ı f d 1 ma"' amf yakalı yüıücü, :;e~tn sene elde Darulbedayı artisl<ri bu o ayl'i e azla masraftan kur- ka şey en an 1 .,. •• 
d~1rleti temsil gibi şerefli edeceklerdir. e IHen rekoru 13 dakıl:a far~la ayın on Le,inden itibaren kışhk tulacaklardır. afatı cerrahiyede selihıyet• 
bır yükü omuzlarına alan ~yadClkİ IUİ k«lsf j hırıl'ışllr. İbıcı gelen Aııadolı:- tem•ilh için provalara bBflıya- Yalıvanın imar faaliyetin! tarım! 
~iiksek sınıf kurtulmuş sa· Berlin, 1 (A.A) _ Rechtag ıui kasb hakkındaki / darı ~iı'.irü heydir. Üçür cfıli!iiü caklar<lır. Darülbedayi rejisörü ehemmiyetle takip buyuran Ga- işte bir ıöz ki önünde 
Yılabilir. __ , h d ği t•rmeğe pek az bir f ırkla K.S.K tarı Er 1 M 1 B 1 . H b d h al d r 

tau-'kat boınbanın rece ... onun aıraıını e t ı ı ~ru ıırnin . prova ar zı z. un an sonra istlra at akan sular bile duruı ı ı •• 
wu li•saıı Silkfıti bey ka1~11ınıştır. Hükumet, kendi memur· 

l,t~ına karşı vazifesini yap· 
,ftıfka çalıştı. Barem, bu 
&ayin netice ve eseridır. 

'( alnız, mademki para düş· 
kiinlükli sebeplerden biridir 
O halde maatlara zam işi, 
bir devlet meselesi değil, , 
lıir memle~et ihtiyacı teıak· 
ki edilmelidir. 

iki sene evvel 800 ku· 
tuşa alınan lngiliz lirası 
bini geçtikten sonra muay· 
Yen kazançlı herkesin büt
çesi sarsılmııtı. fsterlin, 

horç değildir ki bini geç· 
tikten sonra baklava bö· 

tek yemek mübah olsun. 
Aile reislerinin hali her· 
battır ve bu berbatlığın 
düzelmesi için haremden 
~aşka bir şey, milli iktisa· 
~iratımızın şimdiki vazi
)'etten kurtulması lazımdır. 

Barem kanunu yapılırken, 
başka bir madde ile mem
leketimizin sermayesile iş· 
leyen, çarkları biı:im para· 
rıın:la dönen müesseseler 
de vazifeye davet edilmiş 
olsaydı. 
~ugün Türkiyede yüzler• 

~ ~cnebi ve binden fazla 
~kalliyet mektebi var. Bun· 
ların hemen hepsinde dört 

beş Türk muallim vazife 
alnilştır. Saati 75 kuruşa 
des okutan bu zavallıları 
ne vakıt . düşüneceğiz? 75 
kuruş nasıl bir paradır? 
Bu miktarı teklif etmekte 
bile acı bir fecaat gizli 
değil midir? Niçin ecnebı 
ile ekalliyet mekteblerin· 
de çalışan Türk ho· 

ealaıını maaş sahibı 
değildirler? Sonra hiç ol· 
mazsa bu müesseselerde 
Baremin izi görülmeli idi. 

Memleket çocuklarından 
kendi mekteplerimizdcn 
çok daha aşağı bir tahsil 
Ve kıymetsiz bir terbiye 
İçin altı yüz lira gibi müt· 
İliş yekunlar çeken bu 
mekteplerde olsun Türk 
ınuallim kadrinin 75 ku· 
tuşla ölçülmesine müsaade 

•!momol;d~ 

--- -- - --
Genç ressamlar 

çağırılı yor 
\J'"st:ıkf! Re•;nmlnr ,.c 

Itcykcltra~lar lıirligidcıı: Bir
li~in ilk rc.,iııı şcrgl i 15 cy
lüt;c Tiırk lkagında Jdı,.ıt 
~dileccihndcıı istirnk ctnıck '" , ' 
i teren <ıınn·tlrnrlar, bu ayin 
5, ~·c (j rncı ı;lınlerl l 2 den 
4 de ke<lıır eserlerini oçuk 
n crkL&nc getirm1~ oJınu!arı 
!Azı01d.ı 

mahauı olan bava delijjnden içeri ıokulmuı olduğunu \'üziıciıleıiıııiıi tebri< rdeı z. hakkında ar\1>tlerc m;ılOoıat ver- aylarını Yalıvadakı çilılıkte yap· 
meydana çıkarmıtbr. Bil' davar aaati ile bir alektirik ı ;::.=====:::;::::;::::;::::;:::;:;:=, mi~tir. tıracakları köşkte ge<;ireceklerdır. 
batarya11nın enkazı bulunmuft.ur. Bir tramvay direğin- :1 M em le ket Ha berıe,."ı 1 !ktı t vekilell kapatılan + Avrupaya jimnastik t•h· 
de, naıyonaliıtlere alt bir takım itaretler ve yazılar j 1 Ankara, lmıir, Adana ve Edir- siline göııderilec· k muallimlerin 
keıfedibnittlr. icra edilen tahkikat, bombanın son ıui ~u.. ,. k 1 t • n• Ziraat melcteplerinı tekrar imtihanlarına yakında batlana-
kaıtlarda kullamlmıf olanlara müf&bih olduğunu mey· zum re o es 1 açr.ıak ıa.savvuıundadır. caktır. Bu ımtıhamn yapılabil-
daı:ıa çıkarmııtır. Poliı müdürü, mücrimlerin tevkifini 1 Ziraat enstitüsü gel~cek sene mesi için vekaletten emlr bek-
temin edecek malOmab verenlere 10,000 mark ve bu MaalesP.f f>Ü binden açılah;l(";ekllr. lenmektedir. 

ıui kastla son Oldenburg ve Hanover deki sui kastlar 50 bine indi ' + Hakkaller Cemiyetinin le- + Bu sene kıtın fazla ola· 
arasındaki münasebatı bulanlara 1000 mark mükafat lznıirdc çıkan Tiı:.İrct "d- 1 sis e<leceği •Margarin• fabrika- cab Qı odhakkındakı 

1 
haberlerden 

vadetmlttir. " 1 sının İnfa. ına esas itibarile mil- azı uncu ve Kömürcülerin 

M kd ıd h _,,._ ) zctcsi son ıııısh.ısıııda )ll d ı tif d 1 k - b 0 Ona in 5Cya CUI naSI haberi \'crinır: . •aade edılmiştir. e s a e eme uzere terli at 
. · Bu labrı·ka saatte <] 500• aldıkları anlBfılmaktadır. 
td i d• li ? C\lalt'ıııı olduğu üzere ti.:a-S r C IY Or ıııre .u .. t talı:ı·m edebı·lecek, yah Emanet bunlara kllrfı nıüıe-rct oı!Jnıız İkMadi ııııına- • 

Parla, J (A.A) - Temp gazetesi yazıyor: Nazarı imali kin de ancak bir saat yakkız bulunmalıdır. 
k:ıınızı:ı 9ı9 üzüm rck;ıbctini ' 

dikkate alınmaaı icap eden nokta Cinevreye giden M. 6ooOo 1011 ulııııiıı uıııi~ti. çalışması kifayet eyliyecektir. + Bu ene lsı.nbulda ilk 
Makdonald bizzat M. Bryant ile görüımek üzere · ı ıı- Ba'-kllar cemı·yeti, ıehı·r halkına tahsil mecburiyeti kanununun ı 5 gun n\'r yagaıı yaı;- • 
Pariste tevakkuf etmek latemittlr. Bu tevakkufta nıurlar<lan cıı çok uzüın ve thr•manellne bir cemile sıkı bir surette tatbik edilmesi 
İngiliz baıvekilinin M. SnaYdenin U.hide irtikap etmiı mahsulü müteessir olmuş \'C olmak üıere bu fııbrikayı !\Ü- mukarrerdir. llk tahsil YBflnda 

olduğu vahim hatalan imkin 'dairesinde [tamir etmek bazı yerlerin b:ı/{l.ınııda nün , 23, aatınde emanet bulunall çocuklar bil& !Jtlına 
ve M. Hendersonun ıiyati nezakete mugayir hareket· çıkan lı:ı.,tJ!ık ··ızü·nJeıı namına c;alııtırmak ve günde mekteplere devama Ubl tuıu-
lerinin Uııairinl izale eırlımek arzusundan bati<• bir ıey yıızJc 4o-l.o çıınınıü~ olJu. lacaklardır. Bunlardan ecnebi 

vuall 30 bin litre •Ülü oma-86ftnek milıualcau defddlr. ıı-unJaıı rekolte r 0000 ııok-
--- - .ti note nıttcanen ıakim etmak 

Parl·s, 2 (A.A) _ Le saııilc 50000 tona inıııi~ıir. 
mebeplere de1•m edenlerin va
ziyet! de nazMı dtkkate alına

caktır. Dij•r taraftan Hırtst!yan 
ve Musevi çocukları da ilk mek
teplere devam mecburiyellode 

• Nis, 1 (A.A) - Sabık 
İtalyan muharipleri tarafın· 
dan verilen bir ziyafetin 
sonunda bir grup üzerine 
bir bomba atılmıştır. iki kişi 
ölmüş, biri kadın, biri d~ 
çocuk olmak üzere 11 kişi 
yaralanmıştır. Bu sui kast 
faşist aleyhtarlarına atfo • 
lunuyor. 

J taSRvvurıındadır. 

Journaı aazetesi yazıyor: Mali.' e \' t'ldli zıııiı'de " + Gayrı mübadill.rden Anlı:a-
F ransada 13 Temmuz ta- bekleııi ~ 01' raya bir heyet gtdeeekıir. He-

* Cezayir, 1 ( A.A ) -
Yıkılan bir bina altından 15 
oetet daha çıkarılmıştır. 
Ölenlerin adedi 48 i bul· 

muştur. 

6arip cümleler 

rihinden 31 Ağustos tıiri· 

hine kadar vukua gel~n 

münakalat ka:ıtaları 427 ki

şinin ölümüne 997 kişinin 

yar alanmiısına 

vermiştir. 

sebebiyet 

Kovno, 2 ( A.A) - Bir 

komünist nümayişi esnasın

da polis 33 kişiyi tevkif 

etmiştir. 28'i Yahudidir. 

Vaktın-
---avukatı 

Ticaret odası katibi '"'K•a•y•n-an·a-y·ü-zu·· n•d•e•n' 

umumisi Lehistanda Haydar Beye: 
bulunuyor lkinct defa ol.oralı. izahat ı.tı • 

k" 'b• yorsuauz. Evvelb cevabııııızd., n•-
Ticaret odası atı 1 .u· uhaı dedijimiz nolcıalar kanunun 

· · Cemal beyin Ali hühmü, emir ve malı. ... ılanndan çı-
muınısı r si tarafından '-aıı neticelerden ıbaretlır. Bu me -
iktısat mec ı K 

t
. edilmiş olan hayat ıelede bıraz mUllyim da>rıuıılmıya-

ter ıp · h I lığı raporundan tıca· cak olurıa ilıırak kendini göııere _ 
~~ ~asına gönderilen n~s· bdır. Ve bu da her halde kolay 

.. . e kurşun kalemıle kolay onu edılecelı: bırşey dea;ldır. 
ha uzerın d '"-d '- h . cümleler yaz ı· .,..., i, eııcr uynana anımın 
bazı garıp nd "ey oradan çıkmlll'ıle e,kı rahat va-

bunlar arası a, 
ğı, · · bil ki bu ziyeı iade oluoobılecek ise onu eve 
k · cunu ıyı 
arı, Y f ndi hayat kabul etmemek veya !Azım gelen 

kitabı Y~PI an yae e fiatlarını idari ve lnzlbab makamLınn reomi 
pahalılığı e eş D' '- L d 

. . karıştırmıştır. ı· yardımını lemin elme. KiFi ir. Bu 
birbırıne d d Allah ıakdirde ze,-cenizln alaaıA• vaı.iyeıt 
ğer bir sayıfa a a ..•. 
Ali h bu ne derin goruş. • düıüumek lazımdır. ~er zevceni.t 

a I 1 bulunduğu bu halden muAl.-r olmaz ,.e bılne-'b' "m e er 11"" 
gı 1 cu tice aııneıtle beraber gilmcz.ıe me-
yazılmıştı. ·• k "- d k I B Poznan sergı aele yo tur . .,..yel evi o a ıer e-

Cema · Le- derse o zaman it biraz rnüıkülleşir. 
sinde bulunmak üzere d Bu ıerk had.oe" üç ay ıürene 
histana gitmiş olduğun an mahkeme vagılaıile ze,-cenizi aıle 

1 · kendisinden tah· d ,.. mese enın yur una Ç•aorırtınıı. 

kiki mümkün olamamıştır' \lahhemenio yapacağı ihtar laydo 

lzınirdc çı ·an )' c ni Asır y•t hükOmetten btlh .... ıunları 
rdikinıit. yu1.ıı·or: i'tiyecektir. T•vziatın arazi ea· 

\J;ıliı·e "ckıli Saraç 0 t:lu hiplcrlne teımilı, mülklerinin 
:,>ukrü lıeviıı dün ~abalı (;lıl- kıymeti ıakdir edilmlf olan aay· 
.:eıııal ı apurilı.! teşrifi bddc- rı mübadillere bono vtrllmeoı .. 
nivor<lu. \ 'ekil lıcy g-elıııe

diklcri cihetle ıstikbdlleriııc 
giden zcı at dörılüııı:ü defa 
olarak bo~ vere hcldenıi) 

olıııu~lardır. :.iuhter•ın nkil 
ve mcb'usunıuzuıı ııc zaman 
gelecekleri belli dc,.,ildir. 

Hatıra gelenler: 

UzlOfma! 
On altıncı asrın en büyük 

musikişiııaslarından olur • O· 

pera • farzını icat etmiş olaıı 
« liil!i • hır gün ziyadfsile 
lıastalanmı~tı. Hastanın bıtfı 

ucuna gelen bir papas o vakta 
f:adar yazmış oldugu operalar
dan dolayı pek çok günah 
iş!emiş buluııduğunu ve lıu 

günahını affettirebilmek için 
son yazdığı opera müsvedde
lerini yakması icap ettiğini 

söyledi. • Llilli • bir müddet 
tereddütten scııra parmağı ile 
~ Aşil • operası müsvedde-
leriııiıı bulunuğu bir çekme 
işard etti. Paııas çekmeden 
notaları çıkardı ve tamamen 
yaktı. 

Papasın aziınetinden sonra 
< Lülli • biraz iyileşmişti, 

Bi'ıyük nıuslkişıııasın ltayranla
rıııdaıı olan rrc:ns dÖ' • Kon!i• 
ziyaretine gelmişti.Dedi ki: 

+ Gümrtıkten mal kaçır

mak cürmünden maznun olan 
Mac!t Mehmet~ Karalı:eı mües
•esesl 991 lira 89 kurut ct'ZAYI 

nakliye mah~Qm edılmitür. 

+ Dahtliye vekAletince hı· 
zırlanan terli hateol Dahtliye 
memurin miidürü Sıımlh 8. 
tarafından l.ıanbula g•tirilmek
ıedir. 

+ Harıciye vekaleti Yunın 
cevabıııı t~tkıke devaeı eımek· 

tedir. Cevabımııın hazırlanma" 
bir kaç gün daha silrece(!I an
laşılıyor. 

Atına •elirl Enis B. cvelkı 
gün e.,..vektl l.nıet P8f8 Hz. 
ini Pendılııdı:ı köıJılerlnde ziya· 
ret etmit ve Yunanlılarla ara. 
mı~daki son vaziyet etrafında 
J,mel Pataya ma!Omat ver
mlflir. 

+u mumı kaclınlacın plijlara 
gılmrstntn menolunnıuı, tchre 
uzak olan kumluk Jllhtllerde de 
jandarmaların ahlAkşızlığa mani 
olmaları takarrür etmiştir. 

+ Bursa Ziraat melttrbi 
için (20) Eylillde talebe alına
cak ve bunların imtihanları ls
tanbul Ziraat mUdOriyetlnde 
yapılacaktır. Ankara ziraat mek
tebi için yapılacak imtihanlarda 
gene yarın lstanbul vilayetinde 
yapılacaktır. 

bulunacaklardır. 

+ Evvelki akıam köprüden 
Salıcag• hareket ed.-n Şirketin 
5 1 numaralı vapuru Harem 
iıkeleaıne yanııırken atltQı ba
lat kopmuş, vapur or.daki laf
lı{la oturmuştur. Vapur yolcu
ları kayılclarla eahile çıkarılmıı
lırdır. Vapur biraz sonra tor
nlııtaıı ederek teokrar harekele 
ı;eçmiye muvaffak olmııttur. 

+ Ankara ı•hremanetl in
ta•t dairesinde ressam Htlmi 
B. in 1 5 lira rüşvet aldığı 
teobit edtlmiı, kendisine iıten 
.,f çektirilmiştir. Hılml B. ad
lıyeye verilmiıtlr. Amiri mimar 
Veysel !ley de konırullinil 
yapmadıQından vazifesine niha
yet verilmiftir. 

+ Antrepo buhranı tama
men b!tınlfllr. Evelkt glhı ıllı: 
defa olarak mavunalar tamamen 
b0f8lmıı ve bir tek dolu mavu· 
na kaimamııtır. 

+ Ankara Vali muavinlt
{!IDe mlilktye müfettttlerinden 
\ptüllah Hakkı Bey tayin 
edı lınlflir. 

+ Salı aünO Bulger mual
lımlerınden bir grup f"hrlmlze 
ııelecekıır. 

+ Talebe kongresi tc;ln 
Petteye Riden murahhaalarımız 
dün avd.>t etmJtlerdır. 

----------
İrtihal 

Türkiye iş bankası lscRn· 
bul ~ubesl ikinci müdurü 
't u.,uf Zıya beyin babası 

d • -nıll 

Ş
u sıcaklar a ın-:,.) 
cşnı koyu~ Flis 
bile yiyeyıın ını' 

yemiyeyim mi diye dÜfün• 
düğü, midelerin lstanbııl 
kaldırımları gibi ça~ 

sıra • çabuk bozulduğu şu k 
. -e 

!arda ~u kedi etı s-

bahsi de nereden ~? 
•bi 

Bu, yetifllliyorıaut !' 
• h"k" dttlıl·~ şimdi bır ı aye 

Goben siivarisi Aınlt'al Şu· 
. bayılır ve 

şon, yılan etıne 
... ___ ._, haY-

aynalarla atUllHlP"' • 
'de.-..· vanı avlanıaP gı 

-~ . .ı nttaıe• • Zade fissamuu 

ten uhra... • k 
• • 'jO ' 

Gazetecilerin '?1 Celil 
bahse muhtereaı Dr. 
Muhtar Be.ri de ~ 
dılar. Celal Bey, bu ~ 

·1· e-lı:lerini ileri ile sevgı ı ..-
1 

tol 
·· .. ve bu feye 
surmuş gör 
- feylesofun lıayvanırıı • 

dille aına, hayvamıı f6>ıle-
ftık • llay· 

sofunu duyıııaJD• . içiıı 
van, yalnız ot yecliti • ' 

. •t yı·yecek yıyen 
çeşıt çeşı . oldu· 
kediden daha teıııız 
ğunu 5öylenıiı · bıı 

MuhtereJll doktoru.. . 

mütalaası, dana lraoın ih
.. ıtla"- ma

racat ticaretını 
.. :.vnr 

tuf gibi görun~,- · 'de 
T . rk kirlilik ve ını 
elmı~ ı gelince artık 

mese esıne r . 
bundan bahsetıııeıne ~yız, 

. - le prÜPUyor 
derim, ıırıı. oy lif aıü-
ki, bu fiditle mula• tinden 

1 1 lezıe 
tahassıı ar dd •e 
bahııetmediklerl ma e 

k acaklardır. 
nesne bıra ınıy ........ , 

Garip bir '" ~·' ilin 
· razotenın 

B
ır f sında şu ser· 
sayı a .. d-m. 
Javhayı gor u. . 

k ·ı·t hayvanıye • Me u a ı 

ınüaalcas8'1 
• 

Y 
· J.arfJerle yazılan 

elll 1. "h . Bö le .. o ne 
Türkçernız, y J 

• de ya ırgı-
terkiplerı ne b•t 

Sonra manada da ı 
yor. ·ye· 
isabet yok. Hayvan yıH 

ıı.; ıııi yeııilecek • er 
ce.. • lan 
halde, ne kedi, ne >" ' 

ki • hayvan 1111?-
ne de eşe ·· 

il • ı biraz okudum, ar-
Ticaret odasında bu yazı· verm•Z>< talak dansı açmıy• hak 
ları muhtevi olan n.ushanı_n kazanır11nız. 

-Ne ppfııı iı t? Optr~nı 
akşe attırdın öyle mi? Böyle 
kıymetli bir tserin 1.iıl olup 
gitmesi güııaiı deı,'9fl mı? 

+ Şehremaneti, F atihtekı 
hayvan hastanealnin yanına bir 
paviyon daha infa.Sı il hem 
hastaneyi, hem de laboratuvarı 
tevsi elmek taoavvurundadır. 
1 layvan ı...t.oeoıne /ıaJI< tar•• 
lından Jula -1111}iıet ~ıı-lı· 
ıedır. 

eshnk koııya meb'u u Mah
mut Şakir B. lrtlhal etml~, 

&ıtfarba ındakl köşklerinden 
kaldrılarak Karaca Ahmette 
rof'l'll'ta tvvdl Olunmuştur. 

MePhwmı m~l'et ifflcr, 
........,.. .reesııfıt ve rmret 
., •• .cı.rtz. 

an ha"""n 
Yani ; ·-pa, saman .... 

yemi imiş ..• danın kütüpanesıne aıt Bu üç ay lamam olmadan noter 
~lmayıp Cemal beyin şah- va11tasıle prole&to çekmek mümkün 

·ı olduğu ve sehven ve faydalıclır. 
sına aı .. 
kütüpaııeye konulduğu sor- Bi?. böyle yapın diyemiy,·ceğız . 
lenilmektedir. Cemal beyı~ Makul hareketler ve ıözlerle zev . 
bu ün şehrimize avdetı ceoizi ıadıl etınek ımk.iıwıı ıırqu -
DUjll , __ -~ ._ dalıa iyi olur. 
bekleai,_......,.r • 

O vakıt • Lülli » pr n<itl 
kulağına eğiicrek JU sC.zleri 
.söyledi: 

- Aldırmayıııız nıoııseıı;·örl 

kimse duymasın; b ude bir 
kopyası daha ıııevcutturl 

Yeni yııııl9F•mııı kalllll 

... ""'·;;::,. 



Tarihi tetkikler : 

.ıılısır Meselesi 
1ro~qn: J_,ıltfi Simrıvt 

( Nezip) muharebesinin 
mes'ulü kimdir ? 

O vvkit Os111arılı ordusunda t:abit olan 
ılloltel•e } 'ural 11ehri11in geçilnınnesini sÖy
lenıiş, fakat k11nunıdan bunu dinlenıenıişti 

( !\'ezip ) faciası bundan doğdu 
-3-

Mumaileyhin o aralık 

Dlyarbekirde vefatı üze· 
· rine yerine çerkeı Hafız 

Mehmet pap tayin edildi. 
Yeni kumandan evsafı 
lazımei askeriyeyi c:ami 
olmamakla beraber hotpe· 
1ent bir adamdı. O vakit 
hizmeti devlette ve mu
maileyhln ordusunda bu
lunan Prusya zabitanından 
(Moltke) [1] nin Furat neh· 
rini geçmemesi hakkındaki 
nesayihlne rağmen Hafız 

Mehmet P&f& nehri mez· 
küru mürur etnilt ve Ha
lep civarında vaki (Nezip) 
nau:ı mahalde Mısırlılarla 

harbe tutuıarak fena halde 
bozulmuıtu ( 1255 · 1839 ). 
Bir müddetten beri hasta 
olan Sultan Mahmut (Nezip) 
lnhizamının haberlnl al· 
madan vefat etti. 

Hakanı müıarünileyhln 

mahdumu Abdülmecidin cÜ· 
hımnda zinhar harbe kıyam 
~lunmamaaı ve Çanakkalede 
bulunan donanmanın dahi 
lnfikak eylememesi hak
kında Hafız Mehmet ve 
kaptanı derya Ahmet Fevzi 
p&f&lara evamlri kat'iye 
verildi. Lakin reyi hodıle 

hareket eden Hafız Meh
met patanın majtlublyeti 
maldmesi üzerine mesele 
tehlikeli bir ıekll aldı. 

Yenl padiph iıtiklali tamla 
H6arev patayı aadrazam 
ve mumaileyhin kölelerin· 
den damat Halil paıayı 

1era1ker nasbetti. Husrev 
pap ile Mehmet Ali paf& 
aruında minelkadim 1ü
yük bir husumet ve zıd

diyet vardı. 
Kaptanı derya Ahmet 

Fevzi paıa da yeni sadra
zamın aman kabul etmez 
düımanlarından idi. Hus
rev Pa§anın vekaleti mut
lakaya tayini tevahhuıunu 
mucip olduğundan muma
ileyh bütün süfenl harbiye 
ile lskenderiyeye giderek 
Mehmet Ali paıaya teslim 
oldu. Binaenaleyh devleti 
aliye birkaç gün zarfında 
muktedir hükümdarile kuv
vei berriye ve bahriyesini 
kayİ> etti. Tedbiri acil ol
mak üzre Mehmet Ali pa· 
ıa nezdine memurlar izam 
edilip tecdidi ubudiyet ve 
mutavaat etmesi kaydlle 
mazharı aff olacağı bildi
rilmiıse de müşarünileyh 
donanmanın iadesini ve 
meselenin hallini Husrev 
pata-nın azline ve · elyevm 
idareıi altında bulunan 
memleketlerin bilahare ev· 
ladü ahfadına intikal et
mek üzre uhdesine tevci
hlne ıart koıtu. Mehmet 
Ali paf& haıml canı Hus
rev paıaya da ayrıca mek
tuplar yazarak lılll.mlar 
arasında kan dökülmeılni 
men için sadaretten çekil
meıini ihtar ile serveti za· 
tiyeıl olmadıitını bildiğin· 
den bütün masarifini der
uhte edeceğini ve . T alf 
civarında ciyadeti havaıil~ 
meıhur olan Cebeli (Kare) 
de inıa ettirmekte olduğu 
köıkün yanında onun için· 
c'.& muhte~.em bir kaaır 

yaptıracağını ve ahır omür· 
lerinl beraberce iba
datü ta.ate haeredecekle
rlni blr!tarzı müıtehziyane." 
de ilave etli. 

* 1833 senıinde halledUdi41 
zannulunan Mısır ltlerlnln 
böyle yeniden canlanmaaı 

Avrupa devletlerini endi
feye düıürdü. Çünkü Eflak 
ve Bugdan ve Yunan va· 
kayllnde oldujtu gibi ıark 

meselesinin tekrar uyan· 
maaı ve bir takım ihtira· 
aata sebebiyet vermesi 
tehlikesi mevcut idi. İngil· 
tere ve Avusturya Osmanlı 
devletinin muhafaza ve 
idameslni arzu etmekte, 
Ruıya ıurell haktan gö· 
rünmekle beraber zevallnl 
beklemekte ve Prusya da 
lakayt olarak vukuatı ta· 
takıp eylemekte idi. Fran
ıaya gelince: ekseriya his
ılyatına maitlöp olan bu 
memleketin efkArı umı,ı· 

mlyesi 1798 tarihbıde 
ceneral (Bonapart)la M111ra 

giden ümerayı aıkerlyenln 
ve erbabı ilim ve kalemin 
asarından kıt'a! mezbureyi 
binbir gece hlkayele°ri gibi 
hayalinde büyütmüt ve 
orasını adeta benim· 
semit ve Mısn parlak 
bir surette idare ve imar 
eden Mehmet Ali patanın 
Franaaya temayülünden 
müprileyhi tabü bir 
dost gibi görmeğe baıla
mıftı. Binaenaleyh Fransa 
devleti aliyeye kartı eski 
doatluğunu muhafaza et· 
mek lüzumunu takdir ey· 
!emekle beraber faal ve 
becerikli Mısır valisi hak
kında iltizamkarane bir 
siyaset takibini muvafık 

buluyordu. Franıa mecllsi 
meb'usanında Mısır mese
lesi ve onun tevlit edeceAJ. 
netaylce dair cereyan eden 
müzakerat ve münakata-t· 
tan sonra hükömet her 
türlü ihtimalli.ta kartı kuv
vayi bahriyenin tezyidi 
için büyük bir kredi talep 

etti. Maamafih Fransa lngil· 
rere gibi mücadelenin tevki
fini arzu etmekte idi. Çiinkn 
aksi takdirde Rusya yeni· 
den lıtanbula tehakküm 
edebilirdi. Bu sebepten 
dolayı muhasematı men
etmek huıuıunda tedablri 
lazlme ittihazı için lngi)iz 
ve Franıız donanmaları 
Amirallarına talimat veril
di. Bir kaç tane Avustur
ya harp gemilerinin de 
Alı:denizde bulunan mez. 
kür donanmalara iltihakı 

kararlaıtırıldı. 
Hünkar iskelesi muahede

namesi mucibince BabıAli
nln talebi üzerine Rus 
kuvvayı bahriye ve berriye
ıinin tekrar lıtanbula gel
mesi ihtimali de nazarı 

dikkate alınarak böyle bir 
halin zuhörunda müttefik 
donanmanın cebren Ça· 
nakbleyi geçerek İatan

bula gitmesi cümlei ınu

karrerattan idi. Tedadiri 
maruzaya vakıf olan Ruaya 
hükWııeti buhranın izale
ıini herkesten ziyade te-

ala mı dayak) 
7,ajer bdyramı gflnil c;e
Tf1Y/ln _eden bir lutd/!e 

imzası gazetemizde mahfuz 
bir lıarıtmlz ıu mektubu gön· f 
dermiııtfr: 

llBYM DBlmldıüıı ~araı ~·~*~ 
F1ATt.ARlft DllrJ YÜ~SELMESINDEI Slkl·YET EDENLERE I~; 
Güzel bir n(lsihat ll! 
BOYOK ŞARKIN EN ucu.ı MAL SATAN TiCARET- rii! 

HANESi OLAN fi'! 
•Tayyare b_,ramına ifUrak 

eden E,kmelu;iler cemiyetinin 
ot~mobılı Beyazıt meydanından 
geçerken orada bulunaq polis 
efendilerden biri tarafından ıo· 

före birkaç tokat atılml§tır. 

P olls efendi bu kadarla da 
kalmıyarak diğer arkıı.dııtlarını 

~rmıı ve ~ş! birden eofô
rü ve otomobil lçtııdekl cemlye
Un idare heyeti aqsııµ h.!kın 

gözü önııtıde adeta hakaretle 
ıürOldiyerek karakola götUrmOt
lerdlr. 

Herkeıln göıü önjlnde t<>löre 
dayak atan polıı efendinin nu
ınaruı almmııtır. 

Kanuna apaçık bir tecavüz 
olan bu dayak lıadı.eai hilluı
da polıs mOdürü beyin nazarı 

dıkkatının celbini rica ederim.• 

Bu akşam Ferah Sınemada 

komik Cevdet B. ve çelik 
adaıvlu. 

ır,ııı:::::ı:ı:ını~ı:.ııa.:u 

(ıvapurlar 
:!ııtur.JWL-ucs-·· 

Seyriselain 

Arnbk shl pmlası 
( MERSiN ) -npoın 3 E,lııl 

SaJı 17 do Slrbd J •• ıo \ın 
harekede GeLlıı. ÇMıefule 
Kllçükbıyıı. f.dıaıııl. Bwlwd1 c, 

AyvalıQa gidocol ..., d&ıilfc 

mezkor ı.lı: J.hılo 1*lbı Alım· 
oJutıa uanY..... g:4 lcı!r. 

Celıbolu 1ç1ıı yıılım Jdcu 
alınır ytık ohıımn. 

Tr8bZOll bel -
( ANKARA) •.....-a 5 E,lü1 

Perşembe akşamı G.lıııa r.ılılımm 

daıı banhıle Zong.ıdıık, bc
bolu. Sinop, S--., Ün!"'> 
Fatsa, Ordu, ~ TnıbzıoQ. 
Rize, Hop9Ja gic!cc8 ve d6-
oUıte Paur ı.ı. ' ·ı Rtıe. Of. 
Sürmene, T ııılıaıo. Pcılatbme. 

Ttrebolu. Glreoım, Oniıı, F-. 
Sıımııın, Stnop. lndıo\ıaya ...... 
arak gelecektir. 

Şartnamesinde yazılı ev
saf ve miktar mucibince 
13 kalem evrakı matbua 
pazarlık suretile 5 Eyru\ 
929 tarihinde tabettirile
cektir. Taliplerin o gün 
saat 16 da levanın mü
dürlüğüne gelmeleri 

menni ettiii hakkında 

Loncha ıefiri vaıntruılle 1n. 
gillere harici;ı'e naa.ın Lort 
( Palınenton ) a teminat 
verdi. 

ı 

Fılhalrib A'ftlillm,.. baı
vekili pnu dö {Meıt.emtb)ın 
Babıali ile M Lmet Ali 
Pata arasmda sulbü mü· 
aaleınetin iadesi için beı 
devletin mükalemeye giriı· 
meleri huausıında)d tekli-
fine Rınya muV1Lfakat et· 
mitti. Fakat Babıali düYe-
11 mua=amanın tavassutu 
olmakıızın Mehmet Ali 
pap ile esaaatı atiye 
üzerine müzakere etmeğe 
razı oluyordu: 

1 - Mıaır valiliitinln ve
raset ıuretile Mehemet Ali 
papnın uhdesine tevcihi. 

2 - Bütün Suriye ıcla
reıinin İbrahim pa§&ya 
tevdii. 

3 - Mehme Ali paşa

nın Mıaır valiliğine geçe
cek olan oğlu lbrabim pa
pnın Suriye kıt'asını Babı
A.liye iade etmeıl. 

Lllltm<dil 

[IJ Moltkel866 tarihinde A'·us
turyahlara \e 1870-1871 de de 
Frın11zlara ııalebeaıle keapı tü]ıret 
elti. 

ETABLİSMAN il!! . B ::ı: 
Orozdı- akın ım . : ... 

! : Hali hozırdoki büyük tcnzilAth li!l 
iıunmiııı~ ·atışından her balde !Stif•~e edlDlz ~·mılf&mr:9 

Etnnlyet sandığı 
müdürlüğünden: 

MU{'Y..ed.• tı:ru 
be'~eıı 1'{9. 
98 111989 

193 161 IJ 

248 17530 

1102 li'982 

4920 18643 

288 19360 

8659 19791 

14674 ı0247 

1725 20389 

• 

207 20412 

Merhunatın cins ve nevi Borçlunun ismi 

Balatta Eğrikapı civarında tlyas 
aıahallesinde Bakkal sokağında 

13 numaralı kanene Fehime, Nedime Hanım 
Hasan Hayrettin, Tevfik Ef. ler 

Koca Mustafa paşada , canbaziye 
mahallesinde Mişeli mescit soka-
ğında bahçeli bir hanenin ta· 
mamı. Osman Ef. Seher H. 
Aksarayda · Kazanisadi mahalle-
sinde Slilüklil sokakta esksi ve 
yeni 14 No. bir hanenin tamamı 

Hacı ls!Arn Ef. 
Kumkapıda Tavaşi Süleymanağa 

maballesjnde telli odalar soka
ğında 5 !\o. bir dükkanın tama-
mı. Şükrü B. Emine Naciye H. 
Kadıköyünde O,;manahn elyevm 
Rasimpaşa mahallesinde tepe so-
kağında eski 25,25,25, miiker-
rer ve yeni 40,36,28,63 No. 
iki dükk!n bir fırın ve bir hane-
nin tamamı. Emine İkbal H. 
Dıramanda Tercümanyunus ma-
hallesinde Dır:ımakn caddesinde 
25 numaralı bir hanenin tamamı. l\Instafa Ağa 
Fatihte Dülgerzade mahallesinde 
Nalbant sokağında eski 29, 23, 
25, 27 ve yeni 15, 15-1, 15-2, 
17, 19 numrl\lı salhane ve ahır 

odalarını havı maa dükHn iki 
hane. ;\ 1 u hu rre m B. 
Galatada Hacımlml mahallesinde 
Hambaracı sokağında eski 4, 6, 
8, 6 mükerrer ve yeni 4, 6, 1 O, 
8, numarlı tahtında bir dükkdnı 
müştemil bir apıırtıman ile mez-
kur sokakta 4, 6, 8 eski ve 4, 
6, 1 O yeni numarlı dükkanı miiş-

temil apartımandun geçilir hakkı 

munıru havi eski 6 mükerrer 
yeni 8 numaralı bir mağa:lanın 

Fatma II. 

tamamı. lbrahim Adil B. 
Kabatnşta Ömer Avni elyevm 
Fatma hatun mahallesinde Kara-
abaiı sokağında eski 32, 34, 36 
mükerrer ve yeni 32 nıımaralı 

bir hanenin tamamı Ali ;\Justafa B. ve 

Davutpaşada Beyaııtıccdit ma
hallesinde Etyemez tekkesi so
ka~ında eski 8 ve yeni 12 nu
maralı bir hant.nln tamamı 

Atiye ll 

Edip Ef. 
Necibe li. 

!077 20492 Üsküdarda Ümraniye mahalle
sinde yalnız servi sokağında eski 
IO ve cedit 6,8 numaralı bir 
köşkün tamamı Hatice Fitnat H. İbrahim, 

Mehmet llukkı beyler 

135 20502 Atpazarında Manisalı i\lehmet 
paşa mahallesinde Atpazarı soka· 

1 ğında eski 49 ve yeni 55 numa-
ralı maa oda bir dükkanın ta-
mamı. l\lehmet Ihsan Et 

5255 199 Beyoğlunda Hacı i\ !imi mahalle-
sinde Hambaracı yukuşu sokağın· 
da 40 ile 50 Ye yeni 66 ile 70, 
72,!i2 ile 56 numaralı iki dükkanı 
mliştemil iki apartımanın ta-
mamı. Ali Vefik B. 

305 260 Calatada nrap camii sokağında 
l\Jahmudiye cadde>inde eski ve 
yeni l l 2- l ı 4 numarıılı maa oda 
iki dükkAnın beş yüz yetmiş 
altı hbse itibarila üç yüz hissesi 

Zehru 11. Hayrettin B. 
Yukarda cins ve,·iıe mevakii yıızılı emlak (altmış bir) 

gün müddetle h:ra kılınan :ıleııi miizayedc neticesinde hiza· 
larıııda gösterilen bcddlc rnlipleri uhdesinde takarrür edecek 
birinci ihalesi icra f..ılııııııı~ oldup,uııdun talip olanların iltln 
tarihinden (otuz bir) ııiiıı zarfında Sandık satı~ amirliğine 

müracaat eylcıııclt:ri lüzumu ilan olunur. 

.,,..,.i.1 ... i!i""' L l. N ·h · E k k k ................... . :r-....: -·· ::: ey ı ve ı arı - r e va ız :::;-::1·::::::::::::: ................ ... .. .. ····-···-·· 
·ı·· A •••• 

ı.r. Aııa ilk tıh T O t kt b" . :::: 
iiı! kısımlarım ita vi uran r a me e 1 ım ··s· .... 
iiı! Umum sııııfiara !<dete ka~dcına başlaı.nıışlır. lier gün nıü- m: 
fül racaat edilebilir. Tafsilat isteyenlere tarifname takdim olunıır.fü! 
iifüır:§i lstaııbul; Aksaray liaşeki caddeşi Tel; Jst. 3886 i!!:-ilfüi 

Sinekler 
Hastalık 

:Jetirirler ı 

Evtniıe sokulan her ~inek bir hastı~ 
mikrobu ile mülemmadır. Fliı ıstinıali s~ 
lile hanenizi bir kaç dakika zarf\"da bu rıtll' 
sinek ve sivri sineklerden temizliye1>ılıtf 
nlz . flit , pirelerin , karıncaların veya ' 
marn böceklerinin gizlendikleri yuvail 
tahrip ve yumurtalarını ifna eder. Biitl' 
ha~aratı öldürür. Ayni zamanda slze zarf 
dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz. 

( f 1 1 t) i sair adi haşarat öldürücü ~ 
yilerle karıştırmamaltdıı . F l ı t in da~ 
büyük ve kat'i tesiri size memnuniyeıtıa>'ıl 
bir netice tertıin edecektir. 

Tuıumbasıyıa Sikını~ 

TUrlttye için umu.mi depasu' 
latıııtıulda 8ılatadı Vı,.odı Hao ita. 1 

J. BERT ve ŞÜREKASı ' 

. 
l .;:.· 
)-;~~~:;~::: :..,""'.......,~ _, 

Yüksek baytar mektebi 
rektorluğundan: 

Pazarlıkla hademe elbise 
ve· f o tini mubayaası 

Mektebimiz mil•tahdcminlne yaptırılacak albıse lotinlcrin 11-
9-929 çarşamba günü pazarlıkla mubayaası icra kılınacağından 

talıp olanların şerait ve evsafını anlamak üzere her gün ve yevmi 

mezkOrda da deherdarlıkıa milessesatı tüccariye ve zürraiy«' 
muhasibi mesullüğüne müracaatları. 

Beyaz ve 11hhı 

DİŞLER 
ile muattar bir ~za malık olma• 
ancak o~ıijen &ayesinde istihzar olııtuu, 

BİOKS 
dit macununun iıhma.lile • 

J,.htlrlir. 

,~ 
.. 

' 

-· . .._ ~ ~ 

· ·~ 

Zoııguldak Yüksek Maden mühendisi ıııek-

tebi miidiiriyetindeıı: • 

6 adet kitaphane dolabı kapalı zarfla münakasaya 

konulmuştur. Resim ve şeraiti Şehremaneti civarında 

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

ANSIZLIK 
Nirastaılı 

uUyet fi 

CUorosı 

><nmullk ;cin yeglnc de .. hol •hya cdco SJROP DESCHJENS p a nll! 
t:.u nınntahip etibba tarafından tertip edilmistit. 1 AJU.1 

Enzörı ammeye 
i\luhternm ahalimizin .,hhatini nezan itibare alarak 

dıkkaı ve ılina ile iılemeğe baıladığımız ve sıhhatini >even 
ve koruyan müneV\er halkımızın mazharı ra~betini 

bir zamanda kazandığını ispat eden fevkalade 

Büyükada 
rakısının 

gördüğü tevecühten dolayı ıimdiye kadar ŞIRAK firması altında 

çıkarmakta olduğumuz KONYAK. VOTKA ve ROM u da 
badema BÜ YÜKADA firma11 altında piyuaya m-ketmekte oldu · 
~umuıu muhterem ve kıymetle müıtertleriınlze arz ve devamı 

teveccühlerini rica eder. BÜYÜKADA MÜSKlRA T F ABRl
KALARI Galata-Beyazıt sokak numero 35.37 Tel. Beyoğlu 1240 



ıı.,,_ § Sıyıfa 
VAKiT 3 Eyllll 

Emniyet sandığı müdür:.& P.T.T. Icvazım mc
b ni müdürlüQündcn: lüğünden: # 

i, rahoma. Mü7.ayede ikraz l\krhunatın cins ve nevi llorçlunun ismi 
Posta telgraf idareaincc on bin tekerlek ıamklı, dısrt bin 

tekerlek zamk.12 hok bandı ile bin tekerlek 1«1 stnıenı mürslle 
bandı kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 21 
ICJrinlevvel 929 tarihine miiladıf pazarte1I günü saat 1 4 le icra 
edllecc~nden yevmi mezkorcla muayyen olan 11tıe temlnstı havi 
ve usulil.ıe ~vfıkan kapatılmıı olan memhur ıarfların komisyon 
rıy .. etine teslimi ve olbaptaki artnameyl almak için de her gün 
yeni postanede levazım mübay.ıat ıubesine müracaatları. 

JJ!ulıarriri: ,lf ehrnet Selım 
bedeli No 

245 19847 

... B ... 1 dUukO ıayıf .. uzda • 

Osküdarda Diirball mahallesi A
raplar sokağında eski 6 müker
rer yeni 9 numarMlı bir hanenin 

Gillette 

Dinle, bak 1.. Düğün ol
du, baldır, şekerdir, firenk
ler bir şey derler hani .... 
Sürpikle Karabet te ilk ayı 
Öyle tatlı geçirdiler. Ama 
tel zaman, git zaman, ne 
de olsa gözü açık Sürpik 
farkında oldu kocasındaki 
düzenbazlığın. Karabet 
aşağı, Karabet yukarı, bi
zim kuyumcu kedilerimin 
peşinden ayrılmaz oldu. 
Ka, dikkat ediyorsam, ıp· 
açık görüyorum. Karabet, 
düzineden bir fazla kedi· 
lerimin kızından oflanına, 
anasından babasına, kayı· 

nından baldızına kadar ta
kımına göz koymuştur. Hiç 
•yırt etmeden hepsine 'ap· 
aşıkar sulanmadadır 1 

dürdüm. Minderin kereveti 
sırtından kaşağıyı kaptığım 
gibi hallaç dızdız nasıl pa· 
muk atarsa herifi öyle pat, 
küt kapı dışarı ettim 1 

tumamı Ahmet A~a 

fabrikası 
müstahtemininden 
dokuz da dördü 
daima \'CDİ bı~ldıırı ,.,"~· ,.J. 
Wtlltttdır-. cıyrr munuum b&J .. 
lunan bı k)lrber --" 1JKa1 
tdilmrltr~ır. Bu yU.ıden Gillı:ne 
her \'Jkİ( iyi traş oıın1ruıı ımun 
eder. 

465 20006 Zeyrekte Molla zeyrek mahalle-
sinde lmamefcndl sol.ap;ında eski 
15, yeni 19 numarnlı bir hane-iş anlaşıldı, güneş tabak 

gibi. Meğer Karabet bana 
değil, kedilerime abayı yak· 
mış. Tamah ctıniş, dıraho· 
ması kedidir, diye varmış 
bana. Ka, bundan büyük 
edepsizlik, rezillik olur, 

yavrum? 

nın tamamı Ali Cemil El. Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Yola ~ımuduı ..,,.ı bor poi;•, 
cc i.lroinrzı derbatır tdir.ıı. 

785 20140 Sıılcymaniyede 1 loca~ıyasettin ma-
hullcsindc c. ki :\lehıııetpa~a yo-
kıı ~u yeni :\lcktep sokap;ımla eski 
14 mlikcrrcr re yeni 19 nııma. 

ralı bir hunenin tamamı 1 lacı l\!chmet 

98 kalem ilılç kapalı 7.arfla miiııaknsaya konmuştur. 

:\lti ıı:ık a.'a 12 eyliıl 92Q per~eııılıe giiııü sa•ıt 16 da Anka· 
rnd;ı Devkt demiryolları idarcsiııtl~ yapılacaktır. 

.\hiııakasaya i~tirak cdt•cekleriıı teklif mektuplarını ve 
murnkkat temlnntlnrını nyni p;iındc sant ı !'i,30 a kadar 
umumi miıdiirlii k kıılcminc vermeleri lı\zımdır. 

Qillette 
Tnlik il 

Şimdi ayrı oturuyoruz. 3445 2023-l Bcyoı;ltınd:ı 1 1 üscyinağa mahalle· 
sinde , \rnıı\· tu sol.np;ındıt eski 2-l, 
24, 2-t, 24, 2-t ınılkerrer yeni 20, 
22, 2-t, 2h, 28 nıımralı maa dıik-

Emniyet sanAyrılayım desem, mezhep· 
çe bu iş olmaz. Papas 
sakalını oynatıp " Kara· 
betin nikahından çıka~ı- k~ıı (iç han ..:nin t.1mamı . l ltisniye 1 !. 

Gcdikpaja<la l·:minsinan mahalle. ' 

Talipler mıınakasa ~ıırtııamelcrint iki lira 
Ankarado, malzeme dnlr~siııdcıı, lstanbıılda 
ma,ıtııznsıııdaıı tcdıırlk edebilirler. 

mıı kııbiliııdt• 

llaydarpa~a dığı müdürlü-
büyük nimettır, yorsan, 

Sürpik l " deyip durur. 
Sankim nasıhat kılıklı 

sinde Cibhaıı edlııı-ı soku,.ıııda . "' 
eski 8 yeni 12 mımanılı bahçeli 

755 20272 

H ğünden: ava gedikli küçük Ihsan B. in 18714 ikraz 

laf eder. Lakin bu yüzden bir h:ıncııin tamamı. i\khmet :\ur! D. zabit makı·nı·st ~eheb.i mü· numaralı deyn senedi mu· 
durıyctınden : cibince Emniyet fa:ıdığın• 

Akşam sabah bir om· 
zunda Artin, öbµründe A· 
gavni, ensesinde Osep, iki 
dizinde Karnikle Anjel , 
göğsünde T akforla Man· 
nik... ka işte sayması uzun, 

,hep bütün kedilerimin biri , 
iner, biri çıkar. Kocam 
kedilerimle oynaşır durur. 
Günün birinde Sürpiğine 
hiç el de!dirmez oldu l 

bana olan katbekat oldu. 
Kedi denilen mahlôku 
canımdan çok severdim. 
Kocamı elimden afdıkları 
için soğudum. Birer, ikişer 
hepsini konu komşuya, 
hısım akrabaya dağıttım. 

Hem kediden, hem ko • 
cadan oldum. işte en cil • 
veli, fettan afet olan Anjeli 
de sana hediye ediyorum. 
Sürpik Dudunun yadigarı Ka, canımdan çok ziya· 

de sevdiğim kedilerime 
ben de hasım oldum. Ne 
söylersin? kocama bile bi· 
le evimde metre~ yaşata· 
ca.ğım? Sürpiğ"" konukom· 
şu hint desinler? 

Ka, sabahın birinde ay· 
n; da suratıma bir iyice 
!:aktım. Her kedimi bir dafa 
suratımla yan beyan aynaya 
tuttum. "Benden fazla nesi 
vardır acap? • diye suspus 
oldum, fikir ettim. Ayna 
karşısında hatır ettim, Ka
rabet alafıranga Ermenidir, 
olur ki bıyıktan boşlannıaz 

dive bıyık tellerime gizlice 
oı:Ubız dokundururdum. Er
meni gustosunda karı bıyıklı 
yaraşır ama erkeğin firenk 
tanınmışı bıyığa düşmandır. 
Ka, züppeliktir. Ama dü~
man olmuşsa ne yaparsın? 

Sürpik Dudu, bu aralık 
yüzüme baktı: d 

Yavrum, sen e ter 
bıyıklarına çıksın diye fer
man buyur etmişsin. Sakın 
bundan ötürü darılmıyor· 

lafım sun lafıma? Benim 
Erm-:ni dellkanlısınadırl 

Sürpik Dudu, laf arasın· 
da kendi de kendisinde 
olmıyan şeyl.:r arasında 
bir de kuyruk seçtiğini 
söyledi. Fakat, bunun ko
cası üzerinde tesir yaptı· 
ğını aklı kesmemiş. Kesse 
ve kuyruk çıkartmanın de· 
ğilse bile iğreti takmanın 
çaresi bulun~a da, hintlik 
olacağından, bunu • gene 
kendi tabirile • fikrinden 
kovmuş. O günden sonra 
da bıyık yolduğu cımbızı 
rafa atmış. 

- Bir akşam Karebetin 
karşısına çıktı isem üst du· 
<lağımın sağı solu ter bı· 
yıl<la süslü idi. Kedilerim 
yan bakıyor, salt bana kıs· 
kançlık yapıyorlardı . "Ka· 
rabet. dedim . " Karının 
su·ratına haryan olmuyorsun 
bu akşam?,, Yavrum, bu 
cilveye gudubet herif nasıl 
karşı gelse şaşar, suspus 
olursun? suratını ekşitip 
"Bu nasıl iştir? yoksa yan
lışlıkla bir oyun ettiler de 

1 sana, yavrum. Ama ahir 
ömrümde benim başıma 
gelen felaketi kalemini yü· 
reğine batırıp kana bulaya· 
rak yazacaksın, değil mi? 

Sürpik Duduyu temin 
ettim. Biraz daha konuştuk, 
derlenip toplandı, kalktı : 

- Kampana vurdu. ~i
deyim artık. Belkim tence
rede ıspanak fıkırfıkır 
göbek atmadadır l 

Sürpik Dudu, tam eşik
ten geçerken, telaşla dön
dü. Mor önlüğünün cebin
den bir makas çıkarıp şı· 
kır şıkır oynatmıştı. Hediye 
ettiği kediye el uzattı : 

- Ver şu Anjeli bana, 
yavrum 1 

- Ne yapacaksın, Sur· 

pik Dudu? 
- Ka, geçtim sipsıvrı 

bıyıklarile senin eviilin de 
tadını kaçırır. Sana onl .. rı 
kesip vereyim, kesme6ini 
de yanıııda öğrete}iın. 
Uzamasın diye hep mu· 
kayyet olasın 1 

Elinden makası wrla 
kaptım; 

- Anıan Siirpik Dudu, 
ne yapıyorsun ? insanda 
kirpik ne ise kedide bıyık 
odur. Anjeli süsünden 
lahruaı etmede mana yok! 

n 'k Sürpik Dııdu, incecı 

bıyıkları upuzun ve ger?'." 
kırıtan Anjele bakarak ıçı· 
ni çekti: I 

_ Ah, yavrum. nsanın 

k kısmında bıyık moda 
arı · · l d K 
1 

ne ıyı o ur u. a, 
0 58' bile tutkun 

zaınan sen 
0ol dıu bana, nikahlamak 

maz ? 
istemezdin, yavrum 

Lutüfkar ko~şumu kır: 
aketsizlık olacaktı. 

ınak, nez l 
• - Mademki daha ewc 
. r b na verdin, dedım. 

Anı:~et a Ef. nin akibetine 
Kar k . in seni baş· 
ğramaına ıç 'h 

u b ğennıesini te-rcı 
kasını~ e Sürpik Dudu 1 
ederdım' . gibi bir kııdın .. 
Yoksa senın 

* 1 te Halıcıoğlunun meş: 
hurş 5ürpik Dudusunun ~ı-

• . bu Nasıl anlattı ıse 
kayesı · • 
.. 1 Hatta o kadar agıın· 
oy e. · · k' Dilber 
dao çıkan gıbı Ll.. . 

. ı· patası ka emım ve 

245 

205 

605 

945 

2025 

9v5 

755 

625 

.16.5 

455 

65 

~05 

-tf) 5 

310 

20283 

169 

181 

209 

224 

265 

3<r -· 

3b0 

39CJ 

432 

·HG 

Fatihte Pirinçbinan mahallesinde 
eski Y eniçe~nıL\ yeni Kalaycı so-
kap;ında eski 38 mükerrer yeni 
!Jnııınaralı mukaddema arsa clynm 
hir hanenin tamamı. 

lsmail Ef. Fatma Feriha 11. 
l skııdıır<ln Selimiyc mnlıallcsindc 
ÇC';meikebir soka~ında eski ,3, 

yeni 7 numaralı bir hanenin ta· 
n1anı1. 

Sıılcymanlyedc 

Nazmiye, Dıirriye l lanımlur. 
$em;ettin molla 

g ii r:ıııi mahallesinde kirozlımescit 

ıokap,ııı.ta e,ki ;ı+ yeni 58, 60 
numaralı bahçeli bir hanenin ta-

mamı Süleyman :\azmi 13. 
Calaıada C'amiicl'dit mahallesinde 
:\lalımudiye sokaıtıııda -+O Xo. 
bir nı:ığazanın tnınnıııı Bclkis 1 !. ;'ılchmet 

llullı i, Is mail 1 fakkı lkylcr 

Dcyoğlıında Fiuzaıta mıılıallcsinde 

Tülbentçi soka~mda eski r mü. 
kcrrer yeni 1 numaralı bir ha
nenin tamamı 
Bcyo~uııda Emincamil mahalle
>inde Cı:mli~ sokağında eski 17, 

17 mıihl'!rrer, yeni 1.5, 1 :- ıı ı· 

n1araJ1 nHta dlıkko.ln bir aparrnıa· 

nın tıımamı Kamile J !. 

Dcyoğlunda 1 lıi,;eyinnğa mah:ılk· 
.,iııdc Gülba~ı soka!',ıııda coJ..i ;-o, 
yeni 5 numaralı bir hanenin ta-

Ali 13. 

mamı .\ne \dslct 11. Be im f:I'. 
~almatomruk •a kelcvl mııholl~· 

sinde 'J'ıı~~ı sokaıtında eski Ye 
yeni 1 H t\o. bir hanenin tamamı 

l\ leh met Ef .• 'ccibe il. 
Bcroıtlıında Kıımerlıatuıı mahalle· 
sinde TcYfik sokağında r,ki 8 
yeni .Jb i\o. l>ır hanenin taın,ımı . im. Efrusi 
,\ lcktehi scrnıylde J\iıçükapıaol)';t 

nı:ıhallcsindc l lkmlibi, :\lcdrc.,c 
sokagı:ı<la eski 1 ;-, yeni 35 i\o. 
bir hanenin tamamı. F~tma, , 

0

111.hct, 
ismet, Ncbnhnt 11. hır Fikret B. 

(.\küdıırda lcadiye mahalbiııdc 
))arbhandimarduros sokağında c;

ki ve yeni l-l 'o. bir hanenin 
tamamı. Omer Faruk il. 

470 Topaııede Çukurcuma namı diğe-
ri :'lluhittilcnııri mahallesidde Ta~
t:ıki yokıı~uu sokaıtrnda eski 
25 yeni 29 numarnlı bahçeli bir 
hanenin tamamı. ;\[chnı~t Cemal El. 

5+7 lkyoglunda 1 l(ı. yinıığa mahalle. 
sinde Kapan sokağında eski re 
yeni 5 numaralı bir hanenin ııı· 

sıf hhe i. 
550 Bc~ikta~t.ı \'i~ııe zade mahalle,indc 

idadiye mlrnğında eski ;-, yeni 
129 numaralı bir hanenin tamamı 

Santohi 

:.\lustalJ faik F.f. 
YukJrda ikraz numaraları ya7Jlt emlAk \ ade>i hita· 

mında ıcdiyei deyıı e<lilım~ncsi h >ebilc ( altm~ bir) ıılin 
nıli<ldctlc satılııta çıkarıldııtından tıılip olanların ve uzlu 
tafsil' t almıık bteyenlerin sandık SJ!tlŞ amirliğine 

miiracaat eylemeleri lıizıımu ih\n olunur. 

Asgari: 
50,000 

Azami 
60,000 Kilo ekmek münakasaı 

t:Jirnc kıı Muallim 11ıektebi müdiırtüğüa.ko: 

.Mekteltiıııizin lll.'.l)IS 1930 ıayesine k3dar ihtiva~ olaıı miktarı 

yukarda yazılı Ekmtk >İrıl'i giiıı m6ddtle ve kapalı zarf usuliyle 

Orta mektep mezunu olmayıp müsabaka ile duhule talip dan istikraz eylediği oıeb• 
olanların 8/9/929 pazar gilııil Hat J O da mektepte t.batı vucut lağ mukabilinde sandık 
eylemeleri lazımdır. namına merhun bulunan ....:.-:-:-------------.,.--------! Beylerbeyinde Bostancıbaş~ 

Edirne kız muallim mek- mahallesinde vapuriskdcs~ 
tebı"nden: sokağında eski ıo ve yeni 

Dördilncü ve beşinci sınıfların me1uiyet imtihanları 
beş eylülde diğer sınıfların bir teşrlnievv•lde başlıyacaktır. 
kadar talebenin daha evvel gdmemelcri tebliğ olunur. 

yirmi 
Ala· 

Terzilik mektebi müdürlü-
., ,. . gunaen· 

1 Mektebe kıydü kabul muamel•sine başlanmıştır 

2 J lergün 5'lal ondan on beşe kadar müracaat etmelidir. 
3 Mektep nehari ve m<!ccanidir. 
4 Muf 1 malumat m'ktep mGdilrlüğtindon alınmalıdır. 

5 - Mektep Sulıanalımet Dızdariye mahallesindedir. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Gaz, pisgaz, ben1.1n kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 29 · 9 · 929 Pazar günü saat 16 da Ankarada dcv
lcı demiryollan ldareşinde yapılacaktır. 

Münakasaya lıllrak odeceklerin teklif mekıuplorını ve muvak· 
kat t~minaılarını ayni günde SA<>I 15,30a kadar umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lıra mukabilinde Anka· 
rada, maly,me daire•ind'n f,ıanbulda HaycLırpaşa nıJtazuından 
ted•rilı: ed..bılirlf"l'. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

.\nkara - Kar ri hattının '.!42 nci 1..41omctresi 
bulunan lıaz.ır hsilınl~ hala,tın hat kc·narına nakli 
edilme i aleni miıııak:ı;·ıya '«Z edilmiştir. 

eh arın da 
ve depo 

münııkasa 2J-'l-92Q puznrt~sl giııı[i saat ıo da Devlet 
demir yolları bina:ında nılinaka · ,ı komi. yonun da yapılacııktır. 
.\llıııaka ya i~rir:ık ed~ccklcr ıeminııtl.ırile !ıirlil.'te aynı 
l[ıindc saat 1 O a kadar hC\1ct tltmir yoll•rı ve limaııİarı 

umumi idar~si lıiııasıııda i-Iıaıı riıcut edeceklerdir. Tull ,Jcr 
münakasa şartnamelerini 50 kuru? nıukalıllıııd ı\nka:ada 
mııha~ebat clnire. inden ve yahut Şdautli lstasyonıından 
l ranbu!da llaydar pa~a ı · cznestnden tcd..rik cdchilirler. 

Nafıa Vekaletinden: 
~aha \'ak;itllc i~ ) <1paıı ve yapacak olan her nevi in'a· 

at miitcahhitlcrinin mııbnlcdc dcrpi~ ettikleri zaman z~r
fındn teabhiit tıikleri i~i yapmaları esastır. 

:\hılavcleıısmelcrinin bıiEiın hlikiını ve şartlarında rııın 
tetabuk elzem olduj\ıı gibi hilhıı,sa i;in zamanında teslimi 
\" ek~let içfn hiç bir >dıcp ıahtıııda mtı'llmaha cdilnıcvrcek 
kHt'i lıir zarurettir. · 

\·ek:lletlc i~ y~p;ın her ıniiteahit daha taahhüdünli fnı7.a 
ettiği !liÜncicn itibaren bu kat'l i'.;truretlcr uzcrindc Jauba.ıilik 
1..abııl ~dilmiycccğlni mutlak surette hilnıclidtr . 

Cayrt J..abili içtiııııp 'e kanuni c,balıı mlichireye mııstc· 

nit tcchhıır lhıimali helirdiıti ıakdirtle bu, d rhnl h11 thılm;ı
lin ilk nıiı"8hcdcsi anınd:ı !..anıma, nıtıkavclenaıııe mcmine 
YC mücbir hali blirlin hudut 'e ~erııiıc btinar eden taUlarla 
derhal ,.c doğruca \' ek41cte !>illtirilmelıwr. 

Bıı müracaatlar \·ck~lcıçe >ur'ııtlc tetkik olıınarıık talı 
rircn ah\kadarhıra cernp Yerilec~tir. Aksi halde hiç bir su· 
ret Ye tesirle kanuna \·c muk:ırcle maddclcrinC: nıiistenlt 

kat'! harekctfc ~irkct aleyhinde mımıııelci lazıma )'8pılac-:ık· 
tıt. 
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İIQ bu umumi bcyaıınıın 

nwmktın olmndıAıııı her _.. o!IM .. ı ,. 
ı..r;ı.uaa - . • dt 
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d Y akçesini '° 
- Güllü Agoptan kalına o· 
• yuncl& olduğa gibi ban• 

kan yerine erkek ni.ka~ 
eltiler. Sen Sürpik değıl 

: de kardeşi Arşak mısın yok-

Anıe ın k 
klarımla oynar en, 

parfrm~. sahibine müteşekkir 
müır.1kasaya konufrrn:ştur. Münakasaya iştirak edecek tallrler 8 

eylül 1929 pazar günü saat on altıda teklif zarfları ve yüzde 
yedi buçuk temltı t akçıllrıle birlfkte lrükumetle mülqekkil 

Bu tamimi ı 'afıa \'ck:lletinin lıiıtiin alt oldugu dalr"'1e· 
rine ve bu v;uıı \' ekdlctlc l~ y•ıpmaLta olan her nevi Şir• 
ket ve miiteahhiclcrc ıanıimen bildiriyorum. Ayrıca da bun• 
dan sonra i~ btirecekler ve alacııklar rnrufıııdaıı malılnı 
olmak iızcre Gazetelerle irnn ediyorum. Taki lJe\ !etin iıleri 
her arızııdan kurtul.<1111 ve malf ftnnl k:raetı taın kudret 
ııahibi olrnak. ı:&.14 u. .. ı.c itlerinde kaun~ imktnı ..ımsdıgt 

1 O nı.betin e pe f bul 
928· 7 1 1 6 No. ile .ıan 
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J/e/ıı»et Seltrn 

( 

miıbapa ve münakasa komiyonunda lı:ızır bıilunın&ları ve 

şartnameleri ıönoek üzere de eyyamı tatiliycden maada 
&iıA ınekteı;ı idaresille aıüracutları hizıımıı üaa oiuıRır. tebarü>< eı:.Jn. 

b# ıboı.t ..,,... :PP ............ fi' 
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konağında telefon, lsta1bul 2731 
Er~ek Ameli hayat mektebi Cağ al oğlund ı Tel, lstanbul: 

363(). 

YEDİNCİ sovo·K 
Tayyare piyankosu 

1- inci KEŞİDE: ıı EYLÜLDEDiR 
BÜYÜK İKRAMiYE; 

35,000 LİRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikranıiyeler ve 10,000. liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidede cem'an « 3,900 » numara 
kazanacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları Umumi İdaYesinden: 

1625 ton meşe ocunu kapalı zarfla münakasara konulmuştur 

Münakasa 17. Eylül 929 Salı günü saat 16 da Anlaraba Dev
let Demiryollan idaresinde yapılaca'.ktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva

kkat teminatlarını ayni günde saat 15, 30 a kadar Umumi MC
d ürlük kalemine vermeleri l!zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından 
tedarik edebilirler. 

Aksaray encümeni daimi
sinden: 

14722 lira bedeli keşifli Aksar:ıy Ereyli yolunun 38-500 

deki harap hane ile 42-000 kilo metro arasında bir makta 
dahilinde 2500 metro tulunda maa tesviyei tünıbiye silin
dirajı ile birlikte müccddet şosenin liyakat ve iktidarı mulisi 
olan ve işin nihayetine kadar nafiaca musaddak bir len 
memuru bulunduran talibine kapalı zarf tısulile ı .ı. eyllil 
1929 tarihinde saat on beşte Aksrayda daimi encümeninde 
ihale edileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 
teminau naktiye makbuzu ve ya banka ınektubile mura

12 Müddei umumilik esas delteri - Müddei Um. 750 • 
13 llAnat defteri • 750 • 
14 Muhabere defteri • Umum 1500 "' 
15 Ceza esas defteri - Ceza 150J • 
16 ikrar defteri • Umum ! 200 • 
17 Temyiz sevk defteri • • 75Ô • 

Mahakim ve devairi Adliye için kağıt ve malzemesi levazım ambanndan verilmek üzer~ ber
veçhibal.ı. evrak ve defteri matbuanın tabiyesi 12-9·J2J tarihine müsadif per9embe günü saat O!l 

beşte ihalesi icra edilmek üzere 20-8·929 tarihind~n itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarfla münadasaya vaz edildiği cihetle şartnameyi görmek ve daha ziyade talsilit alm1k üzae Is· .. 
tanbul Adliye levazımına ve Ankarada Adliye mübayaat komisyonuna ın~racaat etmeleri ihalenin 

Vekalet mübayaat komisyonunda icra kılınacağı ilfuı olunur. 

Kocaeli encümeni 
daimisinden: 

ZA Yl - 928 Sene•i 1 1 
inci mektepten aldığım wtikna
meyi zayi ettim, yenisini alaca• 
ğımdan e•ki•inin hükmü yoktur. 

323 Sami 
Olbaptaki şartnamesi mucibince mübayaa edilecek olan ııa'"'""'"" ... ını-···-·-ı·· ............. , 

.ı.s adet damızlık buğn alenen münakasaya vazedileceğinden ı.·ı.·eakieriyoıoföö ... iiisa!i··saiiiii.·i 
talip oianların 338 liralık temin:ıtı muvakkate makbuzile la Bakteriyoloji Jaburatuvarı ' 
ihale tarihi olan 1 5 eylül çar~amba günü saat on beşte Ko- ~ Pek dakik kan ıahlil:lıı. 
caeli vilayeti daimi encümenine ve şartnamesini görmek ve g ~vascrman teamülü) küreyvat 

ii tadadı, tifo ve l!'iıtma hasta -tafsilat almak istiyenlcrin encümen kalemine müracaatları. 
-------..;...-----------------ılı Jıkları teşhisi, idrar, balgam, 

E d ·, r ne be 1 e d ., ye- il cerahat ıahlföa, Ülcra mikros-g kobi ile frengi taharrisi, kan 
!! çıbanları ve ergenlik için !J • d • !! hususi aşılar. sütrıine nıuay~ it 

' • il Divanyolunda Sultan:Ylahmuı İ 
s 1 n en !i nesi ı-apılır. ıı 

Edirne şehrinin münakasada bulunan elektirik tesisauna ;: ıürbeSik&rşısınd;ı telefon Is. 98tj 
müddeti muayyene zarfında teklif olunan bedeller haddi i::::::::::::::.:a ::::::::::::::::::::::::::::::: 

layık göriilmediğinden miinakasa müzayede ve ihale hakkın
daki talimatname ahkil.mına tevfikan münakasası hükümsüz 

addedilerek bu defa imtiyazı verilmek suretiyle 20 · 8 929 
tarihinden itibaren yeniden 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmışur. 

Talipler şartnameyi Edirne belediye riyasetinden talep 
edebilirler. Taliplerin projede gösterilen 90000 dolar üzerin· 

den "• 7,5 yüzde )'edi buçuk nispetinde teminat akçesini 
veya banka mektubunu ve teklifaunı havi pullu varakayı 

bir zarf derununa koyup üzerine elektirik işine ait olduğunu 
yazarak 9 - 9 - 929 tarihine kadar Edirne belediye mec
lisine tevdi eylemeleri ilı\n olunur. 

ihale 9 eylül 929 tarihine müsadH pazartesi günü saat 
16 dadır. 

Zayi - 1 928 - 1929 sene

~inde İstanbul on yedinci ilk 
mektepten almış olduğum 

tıısdiknamemi zayi ettiğim
den! hükumli yoktur. 

177 numaralı 
Hikmet Rıza 

Eylül 
kebiülevvd: 29 Burı;: Sümbüle'.! 

[!) 

Devlet 
limanları 
den: 

caatları. 

demiry~lları .ve Devlet demiryolları 
umumı ıdaresın

ve 
umumi idaresinden 

li-
lstanbul yatı mektepleri 

mubayaa komisyonu • re ıs-
liğinden: 

Salı 
Namu T&kitleti 

Ua\ Ottı lw.ıJı Alrıa • v .. ~u '"'•', 

5,29 ı2.13 15,53 18,39 !I0,16 3,43 

Beş ton kalay ka~a~ı zarlla münakasaya konumuştr. 
:\liinakasa l 2 teşrınıc~vd 929 cumartesi günli saat ı 6 

da ı\nkarada De\'lct dcmıryolları idaresinde yapılacaktır. 
:_\ llinakasaya iştirak cde.:eklerin teklif mektuplarını ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat ı 5,30 a kadar u. 
ınuıni müdürl[ik kalemıne Hrmcleri lazımdır. 

Talipler miinaka;a şartnamelerini iki lira mukabilinde 
Ank:ırada, :\lalzemc dairc>ilıdcn, İstaııbulda Haydarpaşa ma· 
~aza. ından tedarik edebilirler. 

f AK1 ın 3 L)-lüt 

Acaba bu, kain valideme 

söz verdiğim şeyi söylemek 

için. iyi bir fırsat mı idi ? 

Of ne fena dakika ... 

Nihayet kain validemin 

Leydi Grenlenle olan mü. 

nasebetini duyarak üzüldü. 

ğünii söyliyerek onu üzme

mesini rica et~i. Başa doğ
ru geldi ve iki bileklerim

den tuttu. Yüzümde bu 

vak' anın duyulduğundan 

dolayı fevkalade bir mem-
·miyc•t belirdi. 

- Başkalarile alakadar 

1929 tefrikası; 33 

olmama sebı:p senin halin

dir. Bir zevcin, evinde se

nin gibi bir karısı olursa 

biraz eğlenmiye hakkı var

dır. Kordelya senden çok 

yüksek kadın olduğu halde 

onda bile senin bu kibrin 
yok.. 

"- Zannetme ki ben bu 

mesele ile alakadarım. An

nen üzülüyor ve bana bah

setti de onun için söylüyo
rum.,, 

"- Eğer s~n alakadar 

olsa idin iş başka türlü 

manları . 
170 ton Rczidü yağı kapalı zarfla m!lnausaya konmuıtur. 
Münakasa 23 eylül pazartesi günü saat 16 da Ankarada 

Devlet demiryolları idarc•inde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15, 30 kadar Umum! müdür
liık kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde An. 
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpa~a mağazasın
dan tedarik edebilirler. 

Gazipaıa, Domlupınar, Hakimiyetlmilliye yatı mekteplerinin 
930 mayıs sonuna kadar un, odun, zeytinyağ, beyaz peynir, 
sebze, kuru soğan, patati•, irmik ihtiyaçları kapalı zarf usuJile 
münakasaya konmuştur. ihale eylülün 9 uncu pazartesi günü saat 
ondörtten itibaren sırasilc ortaköydc Gazi paıa kız şehriyatı mek
tebi müdürlük dairesinde lstanbul yatı mektepleri mubayaa ko -
misyonunda icra edilecektir. •,, 7 /50 ni•petindeki muvakkat temi· 
nat Fındıklıda y!iksek mektepler muhasibi mesullüğilne yatırılarak 
alacak makbuzlar teklif zarfları içine konularak o gün saat on· 
dörde kadar komisyon reisliğine verilmelidir. Şartnameler her gün 
öğleden sonra komisyon katipliğinde görülebilir. 

B111ün 
ı;..ı;.~, 

Füleylh 

dolanlara iti;u; 

1 

Krı. 

Mıhriye 
f----=--::--::-- 1 ~ 

Günün mulhatl: 

11 Bellı:.l incazı yadeder amm.:ı 
Sabrı Eyyup ,.e öınrü Xuh gerek. ---- ~ ---

B111ünkü hava 
Rüıg:Ar poyraz bava aı. buluta 

ludur 

• 

IBiilf y ~""""''-l> ~&ıi - İngilizceden mütercim: Güzin 1\ru ri 

--=------~ ....... ----~~ 
olurdu. 

"- Hayır, hiç bir de· 

ğişiklik olmazdı. Yalnız bu 

vaziyet beni müteessir edi

yor. Halbuki... Nedense 
cümleyi tamamlıyamadım. 

"- Sen, ben ne yapsam, 

nereye gitsem, ölsem, yaşa· 

sam hiç bir şeyime ehem

miyet v~rmiyorsun ve bunu 

demek istiyorsun biliyo

rum." Diyerek bilekle'rimi 

bıraktı. Kapıya doğru yü

rüdü. 

-Ogüstiis,. diye ses -

lendim. Döndü yanıma kdınla diğer insanlara zarar 

geldi : vermeden konuşursa ne 
"- Bu sabah bana ag· • rıka ? v r." 

zına geleni söyledin, bana - - Bu, annenle senın 
karşı çok haşin davrandın. aranda hallolunacak şey. 

Bütün gün de bir başka ka- Ben:m istediğim bundan 

dınla Londrada kaldın. sonra beni tahkir etmiye -

Şimdiye kadar bu tahkir • ceksin ve bana karşı daha 

!erden kinlenmemiye gayret nazik davranacaksın. M 

ettim. Fakat bundan sonra Artık Ledi Grenlenden 

artık sabredemem . ., dedim. fazla bahsetmeyi aşağılık 

"- Bunları bana kim buldum. 

söylüyor? Bu cümlelerin - Pekala, haydi öyle 

içinde hiç doğru birşey ise öpüşelim. Gene dosto -

yok. Bir adam başka bir !alım. 

" Memnuniyetle on be

şinde geleceğim. Çok te
şekkürler. 

Anioni Türnri5t. 
Demek ·artık istesem de 

istemeseın de geliyor. 

Ogüstüs çok sevindi. Bu 

memnuniyeti onun gelme

sinden ziyade kendi dedi
ğinin çıkmasına oldu. 

" - Nasıl ben demedim 

mi ki koşa koşa gelir" 

dedi durdu. 

Bundan sonra birçok 

günler hep kain validemin 

nasihatleri ile geçti • O 
( Bom ma Uth ) da iken 

neler yapacağını ·Öğretti. 

Misis Kereç için iki ay bi• 

le olsa buradaki hakimli• 

ğini bırakm~ı mühim bit 

şeydi. Benimle arası fev• 
kalade iyi.. Ogüstüsü tek• 

rar eve avdet ettirdim di• 

ye çok memnun.. Artık 
kendi hakimiyet asarını 

emnietle bana veriyor. N!• 
hayet gideceği gün geldi~ 

(Bı~J 


