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Garbi 
f unonlılorın ceua~ı 

Notamıza ka111 Yunan 
hükumeti tarafından gön· 
derilen cevabı Yunan ga· 
~eteleri neırettiler. Eğer Yu· 
han gazetelerinin neırettiği 
bu cevap aslına nazaran 
noksan 'Veya yanlı~ değilse' 

ö;rle zannediyoruz ki, bunun 
karşısında herkes hayret 
etmekten kendini alamı· 
Yacaktır; çünkü Yunanlıla· 
rın birinci notalannda an· 
laşılan bazı fikirler bu 
ikind notalannda ya mü· 
tenakız veyahut anlatılmaz 
hale gelmivtir. 

Evvel emirde ıu noktayı 
kaydedelim ki Ywıanblann 
cevaplarında iltizam ettik· 
lcri tarzı hareket Türkçede 
., bir meseleyi medreseye 

dü~ürmek" denilen ıeyden 
ibarettir ve eğer ihtilaflı 
ıneselelerin belli için bu 
tarzda notalar teatisine 
devam edilir:se hiç bir 
makul neticeye varılmak· 
sızın nota münakapsı bir 
asır sürebilir. Vakıa Yu· 
nanlılann asıl ınakıatlan 
ihtilaflı meseleleri hallet
mek yerine ~ıleri sürünce· 
mede bırakmak olduğuna 
göre . bu tarzı münakata 
onlar f çin hoıça telakki 
olunabilir. Fakat vaziyet 
Türkler nazarında . öy1e 
değildir. 

Notalann esaaım te,ldl 
eden hakem ve usnl me· 
selesine gelince : Yunan 
muhbrası adeta bu noktada 
Türk tezini anlamamaz· 
lığa gelmif ve ona göre 
bir cevap hazırlanarak eski 
nokto.i nazarda ısrar etmiıtJr. 

Hatırlarda olduğu üzre 
Yunan hükQmeti Ankara 

' ı· tini müzakeratının ıneı u ıye 

Dünkü yağmur•• 
Yarım saat içinde bir sel gibi şehri bastı 

Bazı meydanları ve evlerin alt katlarını sular 
kapladı, münakalat durdu, tramvay 

yoldan çıkh, ve 

r 
Biır küçük çocuk boiuldu l. 

· daktan bo~anırc.asına 

Yağmur yüzünden Üaküdarda yoldan çikan bir taamvay araba11 

Oünlerdenberi devam et • Sabah saat sekiz buçukta 

, y:ığmur yarım saat kadar de
vam etmiş ve şehrin muhtelif 

Y'-rleritıdc büyük selltr basıl 
~ 

etmiştir.Münhat yerler su altın-

da kalmı§tır. Ezci!nıle Ey ip, 

~saray, Ortaköy .dercieri taş • 
m<. ~.U-~i yc:Jer 

ve Eminönü, Aksaray, Yeni
bahçe gibi altık sahaları dol· 
durmıqtur. Yağaıur esnasıqda 

bu gibi yerlerde bulunanlar 

yürümekte va kaldırımdan ~al
dırıma ~ilçrmkte ciddi müşkü· 
!Ata uğramışlardır. Bir çok 
açıkgözler yağmuru f11'5at add· 

mekte olan boğucu sıcaklardan hava birdenbire kapanmış, pek 
ederek yüz plradan on kuruşa 
kadar karşıdan karııra insan 
taşımıslardır. 1 

,. 

Ankara, 3 ( A.A ) 
,Nafıa vekili Recep bey bu 
sabah lstanbuldan avdet 
etmiştir. 

Ankarauın ımarı 

~nkara, 3 (A.A) - M. 
Jansenin muavini M. Orley 
bugün şehrimize gelmiştir. 
M. Orley şehrimizin imar 
planının tatbikatındaki va
ILİfesine devam edecektir. 

Maliye vekili 
Dün İzmire gitti, 
bir ay kalacak 
Bir müddetten beri şehri· 

mizde bulunan i\laliye vekili 
Saraçoğlu Şükrli B. diin 
Mahmut Şevket paşa vapuru 
ile lzmire gitmiştir. Mnlire 
vekilimiz dün lzmire gider· 
ken Galata rıhtımında bir 
çok dostları tarfından teşyi 
edilmiş ye bir kıt'a polis 
müfrezesi tarafından sehlm· 
lanmıştır. Şükrü B. lzmirde 
bir ay kadar kalarak istirnhat 
edecek ve meclis açılmadan 
evvel Ankaraya dönece~tir. 

İstanbul gazetelerinin İskeçede 
satılmasını da menttiler f 

Mukabele etmiyecek miyfz ? 

Yeni Atlım gaztlalnfn ba#l1lı - 1 k de 
Selanik, 3 (A.A) - Havas ajansı bildiriyor: 
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T" k ı y · dım o ma ur çe o arak çıkan Yeni aydın ( enı .a y an 
muhtemeldir ) gazetesi, Yunan memurlarını~ u~le 
makamab hakkında hakaretamiz addettik,1er~ bır a:~enin 
neşretmiş olmasından dolayı musadere edılmış, g 

müdiri mes'ulü de tevkif olunmuştur.. Milliyet ve 
lstanbulda çıkan Vakıt, Comhunyet, ayni 

Karagöz gazeteleri d,e İskeçaye gelir gelmez 
sebepten dolayı müsadere edilmiştir. ·f 

)arı marı e-
Garbi Trakyadaki kar- hükumet memur ~ eni 

deşlerimizin maruz kaldık- tile de yapıldığını oğr 
lan zulüm ve eziyetin son 1 

1 d b b 
yoruz. f ınizdadır 

gün er e üs ütün arttığını [ Alttar:ıfı g iıncil s:ı}I ıı 
geçenlerde bir münasebetle 

bu sütunlarda kaydetmiştik. 'G • Hı 
Yunan .hükumetinin kasti 1 azı • 
müsamahasile yerliler ve --
muhacir rumlar tarafından ~

1 

_ yo)ıvayı ft!"' 
bir program tahtında icra un . . 

üdlcrin den atmak için 
ihtilaflı meselelerin hakeme 
havalesini istemiılerdi. Hü· 
kümetimiz Yunanlıların bu 
teklifine layık olan cevabı 
verdi. 

sonra nihayet bün şehrimize az bir zaman sonar da şiddetli 
yağmur yağmıştır. bir yağmur başlamıştır. Bar-

Köylermizde mektep 

Maliye vekili tclırimizden aynhrl:cn edilen tazyikın artık resmi reflf'ndirdiJer 

Zeplin devri alem seyahatini bitirdi 1 öıt:=.eı::::~ ~:.~ 
bu..,..,rrnuılar, ora 

teırif 1- ·-- a· 

[ Alttarafı 3 uncü .sahlfamızdadır J 

Türkiye ile Yunanistan 
arasında mevcut mubadele 
ihtilaflarını halletmek için 
(Lozan) da muayyen usul· 
ler, tartlar tayin edilmittir; 
beynelmilel muhtelit muba· 
dele komisyonu ise bu 
usuller ve §artlar dairesinde 
te~kil olunmu§ bir hekem 
heyetinden baıka bir ıeY 
değildir. Şu vaziyete göre 
hali hazırdaki ihtilaflı m~ 
gcfer için aynca bir hakem 
heyeti aramıya kalkmak 
gariptir. 

Bugün Türkiye için fi· 

kayeti mucip tek bir vaziyet 
vardır; bu da Yunan hü· 
kumetinin kendi resmi inı· 
zıısı altında taahhüt etmi§ 
olduğu muayyen itleri ya· 
pamnmaııdır. 

Binaenaleyl1 iki memleket 
arasındaki thtiliıflardan do· 
layı hakeme sevkedilecek 
bir mesele varsa bu ancak 
m evcut taahhüdabn yapıl· 
maması noklo.sından mü· 
tevellf t rnes'ulf yetin Türki· 
Yeye mi, yoksa Yunanista· 
na mı ait oldufunu tayin 
etmek cihetidir. 

İ§te Türk nolası bu' nok· 
tayı Yunan hükumetine 
anlatmak istemiş, ınvba· 
dele ihtilaflarını halletmek 
i~Uı mevcut itilafnamelerin 

- -----· 
Vali B. diiı1 bir köy nıektebiniı1 

iıısaatıııı tetkik etti 
3 

Kemerburgaz nahiyesine 
tabi Petnehor (Ya vuzköy) 
de temeli 25 mayısta atılmış 

1 
iki dersnneli ve bir 

o an . h 
ilim meskenim mu • 

ınua . i 
cevi köy ınektcbi?ın k~l~aatı 

. e du··n vah ve ı ı ''c 
b'tmı" v 1 ~ ·ni muhitin Beyle ba· 
Şehre~ı dar ve bir kısım 
zı mıınn ·1 

Uer tarufındnn gezı • 
gazecec 

miştlr • • . Be"', bu güzel 
Muhıttuı " 

mektebi gezdikten sonra ora· 
da toplanan halka bu asd binayı 
iyi bir surette muhafaza et· 
melerini ve etrafına nğnç 

dikmelerini tavsiye etmiş ve 
köylüden bu hususta söz 
almıştır. 

i\Icktebin kiişat resmi, ta
lebesi toplandığı zaman mu· 
bittin Bey tarafından yapı

lacakıır. 
[Altarafı 3 üncü IB}fcmizde] . . .... 

Muhil/in B. köyliıler arasında 

_:-:::;; mukavelelerin kafi bu· 
ve l i t 
ı d 

., una sarahat a ,are 
un ug h .. 
etıniotfr. _Eğer ~unan u· 
k. ti bu kadar açık 
, üJJlebl fikri anlamazlığa 
olan r 

ı k eski teklifinde ısrar 
geere 

ederse Türkiye için müra· 
caat edilecek tek bir yol 
vardır; bu da kendi kanuni 
vesaiti ile kendi tebeasının 
haklarını istihsal etmektir. 

1llehmet Asını 

Graf Zeplin balonu dünya 
üzerindeki buyük devri alem 
scyal111tini ikmal etti. Filha· 
kika dün gelen tefgrnflara 
nazatan evvelki gece, gece 
yarısından sonra Aınerikuyı 

tcrkcdcn ve seyahati mun. 
tazııın bir cereyan takip 
eden balonun dün öğleden 
sonra üssülharekesi olan Fri
dqhsahafcne dönuıüş bulun .. 
nıası Jcap etmektedir. 

Dün aldığımız telgraflar
dan biri balonun munta· 
zam bir seyirle Asar adaln· 

rıı11 geçtiğini, di11"cri de Av
nıpa ya yaklaşmakta olduğu
mı bildiriyordu. Gece servl
sile gı.:ç \akit aht\'.'.ağıımz 
tclgraılnrın fevkalade bir 
hadise zuhı'.'ır etmediğine 
gore- Zeplinin bu uzun sc
) ahatini t:ımanıladığını bil
direceği şuphcsizdiı . 

Balonun süvarisi Her Ekncr, 
N.evyorkta kaldığı için La· 
korstle 1-;ridrilıshafen arasın 

• ):. 1 
~\ -

~..-.... 
.<J / 

- dald ımar faaUyetlnf Y 
tkJk etnıifler 

kından te ti abat· 
ve bir ınoddet iı r i 
ten sonra a•det etın t· 

lerdir. y Jıvadan 
Gazi ffs. a 

d t{lerinf ınü te akfp 
av e rtk• 

B"_,:tıkada18 r 
gece u,.. t kulüpte 
mıılar ve Ya 

1 Lı. ....ıdet kalınıılarcbr. 
~~~;;;:::~..-----~ Zeplinin muvaff akiyctlc takip ettiAf aeyahat hattı 

Botef takımı dün Şehrim)z.e 
geldi. bugün izmire gıdıyor 

J\.umandan Lehmaıı 

daki son merhalede kuman
d.l vazifesini Iler Lchnıan 

ifa etmiştir. 
Aldıgımız tclgrnfl.m sıra· 

sile yazıyoruz: 
Bedin, 2 A \· ı upaya av-

' AJuaralı s tinci! sayılamııı:dadır 1 

lan btaJ) ond• 
Dün tchrimizc gelen Botcf oyuncu I 11.l 

. " ı ' kuJubu tar. ı -
Cç müsabaka yapmak uzcn.: Alt.} kı:nı dunktı kl 

11 

I . . ı · Buf ırar en 1 ' lzmirc d:n cc edilen .13ote ısım 1 r- ·, 0ııu c ın . F )ıbc ımpı; k 
, ansi} onellc şehrimize gelmıştır. 1 ' 1 nrı ,kııd r l 1 

~on s<:ııc Bulg:ırist:ın birincililti mu~:ıbııkıı :ıdrı 'k ve cuın~ 
' ·· ·re gi ct.-C 

Jcn l>u takını bugünku .' :ıpud:ı .u.ını 
gunu ilk tnııçını ) flpacalffir. 
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Serseriler Mustafa Sabri Kaymakamlar ihtiyaçlarınız 
kıralı Gümülcineden de 

~: 
1 

Alelctandr Za,,lrofun luJtrrah 
Tallln bir darbasl Ue elim· Şüpheye meydan kalmasın 

de bulundurduğum saadeti diye l\ladam s_, yataıtında 
kaçırmak imkı\nı beni durma- yattı; ben de "~ezlong" a 
<lan tazip ediyordu. Mazinin uzandım. Bu kadar aşk ,.c 

ilk sarhoşluğu geçince kendi- madC'rane takayyut içinde 
mi tekrar elim hakikatle kar- o kadar derin bir uykuya 
şıkar~ya buldum. Zabıtanın daldım ki, seher vakıt ot!ayı 
peşimde dolaştıl';ını hlssedi- terketmek hakkındaki vııadim 
yordum. Ge~irdlğim sergü- aklımdan çıkıp gittL Kapıya 
zeşderden sonra deliğe tıkıl- kvvvetle vurulduğunu du-
mak a>la l~imc gelmiyordu. yunca ayağa fırladım. 

Kendime bir müddet daha •sen Sovör • kilise>inin 
istirahat devresi tahsis ettim. çanı onu çalıyordu. Madam 
.Bahsetmiş olduğum otomobil S ... o ande uyandı. Bir sıçra-
sahibi kıltlbi ile cenupta bir yışta yatıktan fırladı. Car-
seyahata çıkıyordu. Bulun- clrobu açn ve kııt'i bir ha-
madığı sırada evini bana tes- reketle oraya g1rmekliğimi 
llm eyledL emretti. Vaziyetin bir erkek 

Şu surede •vıran,. ı dal- için ne kadar gülünç olaca-
ma yanımdı görebilyordum. ğını tasavvur ediyordum. 
Oh! o ima fakat tatlı anlar_ l\laamaflh madama söz ge· 

Bir akşam •vırın.ı evime tirmemek IAzımdL Ondan o 
götürmüştüm. Puselerln zevki kadar nezaket ve fedakarlık 
ile henüz mestolduğum halde görmiiştüm. Blnaenaley h he
Stokholumun parldanndan men ve sessizçe dediğini 
birinde gezerken adımın bir yaptım. O sırada od4nın ka

bdın tarahndan söylendigını pısını açmıştı. Gayet tabii 
duydum. Sesin nereden gel· bir tavurla dışan bap;ırdı: 
dlğiııe baknm. Bir elektrik "Ay! Helvlg sen mlsin't. 
askı ziyasında tanıdıklarım- Heniiz glylnmeml'f olduğunu 
dan Madam S.. nl gördüm. gece rahat uyumadığını söy-
Bu kadın harpte telef olmuş Jedl ve bir puse teatisinden 
olan bir Alman zı:bltinin sonra tualet yapması için 
zevcesi idl lsveçll bir tacir 
ile nişanlanmış ve nişanlısına 

refakatle lsveçe gitmişti. Ha
lalarımdan birinin ,·erdiği 

balolarda ;\J adam S... ne pıü
teaddit defalar tesadüf etmiş 

ve bir iki defa da refakat 
etmiştil)l. 

Belki de halam kızı hak· 
kında beslediğim temayülün 
önüne geçmek için bu ma
damdan istifadeyi diışünmüş· 
t(i. ;\!adam S._ ile kaf1l)aŞU· 

gım şu sırada bu düşünce 

barınma geldL Bıma elini 
uzotarnk yanına oturmağa 

davet' etti. O 81rada akşam 
rügAn tatlı serinllltl ile bizi 
sarıyordu. :\!adam s_. in ba
şıma gelen bütün hadisiita 
vakıf olduıtunu hayretle öğ

rendim. Henüz lsvcçten lh· 
raç edilmemiş olduğuma _ ve 
hAl:l Stokbolmda yaş.~ya bil
diğime hayret ettl 

Bir kaç sözle kendisine 

wziyetimi anlatnm. Şu gün
de en büyiik ar:r.um lsveçte 
Jltamet miisaadesiııe mazhar 
olmak oldup;unu, ve zabıta 

ı d heran tevkif olun-tara ın an . . . 
mak tehlikesinin benım ıçın 

ç;kilmez bir azap teş1ı:il-e:ti
lfnl SÖ} !edim. "Arnk biç bir 
Jerdc ne dostumun evinde 
ae o:efde kendimi emin 
göremiyorum. Sokakta ve 
diğer mııhallerde de korku
yorum. l\ladım s." kendl~de 
madcranc bir himaye hıssl 
ve arzusu duydu. .. Viran.. 
ile olan mua.ş:ıka ve miina
scbctlmi saklamamış olmak
blJma rağmen. beni himayesi 
alnna almaıtı teklif etti. Elim 
bir ruhi kalln zebunl idim. 
Tc.lkllllnl maalmemnuniye ka· 
bul ettim. 

Muvakkaten odasında kal· 
-klı1tmı tekili etti. O ka· 
dar cazip olmasaydı bile bu 
telJlfinl reddedemezdim. 

Şart olarak odayı sabah· 
leyin erkenden terk edere.t 
ltomşulan ,.e nlşanlısı ile bır 
mesele çıkarmamaklığımı ileri 
ııiiıdü. Böyle lıiıif bir kadınla 
li&ınıbcr yaşamak zevkini 
dl~ünerek ne istedi ise vaa
dettim. 05ırada başka tek· 
lillcrde bile bulıın.sa ı-Nde

deınlyeceğim muhakkaktı. 

Odasında gayet tatlı bir saat 
geçirıl\kwı IORrl U J'UduL 

yann saat musaade etmesini 
rica etti. 

Yaziyetİnln çirkinliğine rnj\"· 
men bu kadının gösterdiği itidali 
deme hayran kaldım. Ani bir 

hlssteebalyetle mahpe~inin kapı

sını açan bu gilzel kadının 

eline bir puse kondurdum . 
HftJA bu gün madam S_ nln 
mühmnnnüvazlıl';ına meftu
num. O akşam Yiranı Madam 
s_. in evine götlirebi!dim; 
sevgilim YC miişfik dostum 
arasında o kadar bahtiyardım 
ki, artık &şk ve istirahat mev
~imni keşf ettiğime kalldim. 

( Bitmedi) 

Romanya seyahtı 
Seyahat bu aann en 

zevkli ihUyaçlanndan biri 
oldu. Yabancı bir m-
lelcet ıörmek, yabancı btr 
,.hircle bir kaç 8'ln ... 
çlrmek her ııftnldl hayabn 
1elm11akhluıa ,_t yeni, 

renkrelc hatıralar veriyor. 
Bttaa dünya · yaz mevli-

•lnln bir kaç ayını . bir lfaç 
W...., hiç olmaua bir 
~:.~ ghünü bu değiflkll· 
tın içinde geçhiyor. 

Bu dilf(lnce ve arzu ile 
herıtın d&nyanın birçok 
yerlerinden yGzlerce ve 
binlerce lnsanuı kafıle ka
ftle btanbul\lllluaa geldijinf 
ııöriiyonız. 

Son seneler zarfında 
memlekeUnıizde de bu se
,.ahat cere,aıumn izlerine 
tesadüf etmiye bafladık. 

Doktorlumuzdan " a1111-
katlarmmdan ayn ayn lld 
pup bu uıeY1bnc1e Ama
pa oeyahUne çılnnıtlardı. 

AblNa Mılb TGrk ..,._. 
hat litbtiııia ............. 
llatiyaa. cenp ._ bir 
tepıbbaaanQ haber alcllk. 
Şubt bir R«n•nya eeya

haU t.rlip ehnltur • 22 
eyleuı lıatla11p r1 ele bi
tecektir. 

Bumm için 16-1 bir 
profram huarlaıumttır. Se. 
yahlar Bükreıte geçire
dört gün zarfında Roman
yamn pek m.,.hur aayfi
.,.ı olan 5mayayı da ge
zecekler, avdetle K&ten
cede bir kaç ... ı kalacak
ludar. 

kovuluyor .. 
Yiizellilikhırde Muatafa 

Sabri ile avenesinin Gü
mOlcünede ora T&rlderinJ 
ifsat için çalııtıklan ma· 
lümdur. 

Ahiren alman ma)Qmata 
göre, bu miilııitler aon gün· 
lerde fena'. halde birbirle
rine dfttmütfer ve aralannda 
deTam edip giden kavıa· 

larla kötü mahiyetlerini 
büıbllUln açıfa vurmutJardı. 

Bu hadiseler üzerine Gü· 
mülcüne cemaati Muo~fa 
S.brtnin oradaki mektepte 
mildürlnk eden oflunu 
mektep mildür lü filn den 
azletmiflerdir • 

fokeçede çıkan Yeni Jwr 
reftkimiz bu hadise den 
bahsederken Hafız Salih 
ve bempalanndan Hoca 
Galt ve salreninl bu mese
lede daha ziyade ileri gi· 
derek Muıtafa Sabriyi 
Gümllclneden çıkarmak Ü· 

ıııere harekete reçmltlerdir. 

Bulfaristanh 
muallimler 

Şereflerine glizel bir 
teneuiih tertip edilecek 

Geçenlerde şehrimize ge· 
len Bulgaristanlı Türk nıu
alliml<'r Bursaya gitmişler· 
dir. Muallimler avdet et• 
mek üzeredirler. Emanet 
bu muallimler ıerefine gü
zel bir vapur ııeyahati ter· 
tibine karar vemıiıtir. Dün 
bu tenezzühün teklini E
manet muavini Himit ve 
muallimler birliti kltibi 
Tahain beyler emınette gö
rüşerek tespit etmişlerdir. 
Vapur teneızühü yann ya· 
pılacak vi birçok ıevat da 
davetli suretile iotirak ede
cektır. 

Turlnf kulGp 
Koaııreat 4 hazım telırimiz· 

de toplanacak 
Beynelmilel Turing kuliip

le~ kongresi haziranın dör
dünde lstanbulda toplacaktır. 
Bu lçt!maa 30 milyon azayı 

temsil eden ( 50 ) ye ya~ın 
murahhas iştirak ed~ccktir . 

Bu kongreye büyuk ehem
miyet verildiğinden şimdiden 
hazırlıklara başlanmıştır. 

fngiiiz Urası 
lngiliz lirası dün sabah 

bor&ada 1013,5 kuruşta 
açılmış saat on ikide 1011,5 
kuruşta kapanm11br. Öğle
den sonra 1015,5 kuruşta 
açılmış, akşam beş puvan 
kadar düterek 1008 kunıı 
on parada kapanmıtbr. 
lngiliı lirasının birkaç gün 
zarfında daha fazla diife
ceti tahmin edilmektedir. 

Denize dfltffi 
Büyükderede oturan 

Hüsnü Beyin otlu 13 ya· 
pnda Necdet dün denize 
dütmüı Zabıtai belediye 
memurlanndan 704 numa
ralı . Tahir Efendi tarafın
dan kurtanlmıfbr. 

Ocakta müsamere 
T°'* ocalrntlan: Tetkik 

seyahı:ti yapmak üzre inan· 
bula gelen Bulgaristan Tiirk 
muallimleri şerefine 4·9·929 
çarşamba günü akşamı saat 
dokuzda ocakta bir müsa
mere verilecektir. 

Diitün ocaklı kardeşleri- • 
miıin ailclerile birlikte teŞ

rlnerl rica ohıııur. 

Yeni dahiliye kadro
sunda tatmin tdildiler 

Dahiliye vekaleti memu- · 
rin müdürü Samih B. da
hiliye memurlan terfi liste
sini hamilen fehrimiıe gel· 
miştir. Haber aldığımııa 
göre, kadroda mühim le· 
beddülit vardır. Terfi 
listesinde bitlıassa kaza 
kaymakamlan temamen tat
min edilmiştir. Evvelce 
birinci ııınıf kaymakamlıklar 
40 iken yeni kadroda 
bu miktar ( 117 ) ye iblit 
edilmiftir. Birinci aınıf kay· 
makamlar, Barem kanunu 
mucibince (165) lira mut 
alacaklardır. 

ikinci sınıf kaymakam· 
!ıklar 80 iken (100) e çı· 
karılmıştır. Maqlan 126 
liradır. 

Üçüncü ıınıfta 21 kay· 
makam kalmııtır. Maaştan 
( 108 ) liraya iblat edil· 
miştir. 

Kaymakamlar ve diğer 
memurlar hakkı huıur na· 
mile hiç bir para alamıya· 
caklardır. Kanunun tayin 
ettiği vazifelerden b1tka 
ve saati ·mesai haricindeki 
vazifeler için heyeti vekile 
kararife memurlara ücret 

' ' 
verilecektir. 

Samih B. listeyi Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Beye 
imza ettirmiştir. Samih B. 
bir kaç güne kadar Anka· 
raya avdet edecektir. 

Garajda 
-·-

Suistimal ta hak k uk 
~iyor 

Bundan bir müddet evvel 
Emanet ııarajında bir ııui
iıtimal yapıldıfı ve itin 
tahkikat safhasında olduiu 
yazılmıtb. 

Haber aldıtmııza - ı&re 
bu tahkikat bitmek tme
dtr. Sôylendifine g6re ııui· 
iıtfnıal temamen tahaldnık 
etnılı ve ıullıUmalln ha
riçten getirilen otomobil· 
lerln garaj malzemesi ile 
tamir edılınell surettle ya
pıldıjı anlaıılmlfbr. 

Hatta naGfe&Uıln ani 
olarak f .... lan bir tef· 
U§te ba dhetl cftrmil met
hutla teabit etmitlerdlr. Ga· 
rajda bu ~e tamir edl· 
len otomobdlerden birinin 
sabık ıehreaılnl beye alt 
olduiu da bir rlvayetur. 
Bittabi bütün bu hu1U1&t 
bir kaç gilne · kadar tan· 
zim edtleı:ek raporla ten
vir edilnttt bulunacaktır. 

Doğum 
Yenişehw eşrafından mer

hum Atıl B. zade Hüsa • 
mettin Beyin dün bir kızı 
dünyaya gelmiş, Fatma ismi 
konulmuştur. Yavruya u:ı:un, 
mes'ut bir ömür temenni, 
ailesini tebrik ederiı. 

- KarJqfuıfn 
elmesenr .. . 6ofulıır. 

Nelerdir, meb'uslan· -0Kudüate Yalaudllerin 
mıza söyleyin kat·l etrafındaki hadiaat 

lstanbul meb'uslan bu İ tlddeUnl aaip etmekle be
günden itibaren müntahip· lj raber devam etmektedir. 
lerile temasa başlıyacak • + Alinanya hükumeti 
IM"dır. Bugün Şehzadeba • = IOn Uhı konferanıı için 
şında Letafet apartımanında · i bir.beyaz kitap nep-ede· 
Fatih ve Beyaııt halkile \ cektir. 
görüşülerek halkın ihtiyaç • ii + Marepl Htndenbur-
ları ve arzulan tesbit edi • ııun kız kardep ölmüıtiir. 

; lecektir. 6 eylülde Adalarda, + Bilki-ette bir Japon 
7 de Beyotlunda, 9 da _....11 açılnufbr. 

ı Da.. 1&bah ..... 
mizde yanm saat ~ 
eden bir yafmur yajmı .. 
seller olm111 , baaa evlari 

1\1 baımlf, Ona. köyde bit 1 
çocuk aekle bofulınuttur · 

+laıtltz ltraaa dlln 1008 
ku"lfla kapanmııtır. + Maliye vekili Sa· 
ra~u Şlkriı 8. clGn iz. 
mire attmlıttr. 

Osküdarda, 13 te Kartalda, 
14 te Kadıköyde, 23 te 
Bakırköy ve Yeşilköyde, 
27 de Anadoluhisarında, 
29 da Yeniköyde meb'us • 
lanmız halkla temas ede • 

• yem icra ve iflh 
kan\lllu bucünden itibaren 
tatbJk oluıunaktadlr • Bu 
sabah hüİ.iln borçlulir eer
beet bırakılacakbr. + Bnkrette 15 komü- + Adliyenin tatili bu· 

\ nbt tevkif edibnitUr. ıGn bitiyor. f 

ceklerdir. 
Bundan sonra Şile ve 

Çatalcaya gidilerek mülha· 
katın ihtiyaçları hakkında 
görüşülecektir. ·---

Kooperatif 
Ziraat bankası teşkilata 

b;ışlıyor 
Ziraat bankası zirai ko

operatiflerin teşkili ıçın 

te'9bbiisata başlaauıtır • 
T etkilat.. içil\ lüzumu olan 
vesait, defterler, -eimiınlar 
hazırlanmıştır. Banka teş
kilatın nerelerde yapılması 

hakkındaki tetlcikatını ik
mal etmek iiaeredir. Mem
leketin her tarafında zirai 

kooperatiflere dalı• ıimdi • 
den büyük bir alaka gös· 
terilmektedir. 

Birkaç gündür .ehrimiz· 
de bulunan Ziraat banka11 
umumi müdürü Şükrü B. 
dün Anlciraya gitmiıti. 

G~yri mubadiller idare 
heyetinde 

Gayri mubadiller cemi • 
yeti idare heyeti dün bir 
içtima ıktederek reis ve 
kitip intihabı yapmışlardır. 

Riyasete Kavalalı Hüse • 
yin, reis vekilliğine Celal, 
umumi katipliğe de Refik 
beyler seçilmişlerdir. 

Aynca tevziatın arazi 
eııhabına da teımili ıçın 
Ankaraya bir heyet gönder
miye karar vermişlerdir. 

T edabir - ahndı 
Morgdaki cesetler taaHiin 

ederek civarındaki evleri otu
rulmaz bir hale getirdiği ya
zılmış \"e şikayet edilmişti. 
Bu hususta tetkikat )'ııpılmış 
filhakika cesetlerin koktuğu 
unlaşılmıştır. 

fakat morg şimdi bulun
duğu mahalden başka bir 
binaya nakledllmlyecektir. 
Cesetlerin kokmaması için 
!Azım gelen tedbirler alın

mıştır. -----
Zekai Bey 

Müskirat umumi müdürü 
Zeka! Be)- dün l\lahmut Şe,·

kct paşa vapuru ile lzmire 
gitmiştir. 

~"_.,..._,......,,..,.ıuuttııJtttm.....,•ııı11'"1"""""""""""'''1Wrt1Qnlllllllı"""'"""ı11~ 
1 
1 Adliyede ' Mahpus borçlular 
Bu sabah 11:rbest bırakılıyorlar. Yeni laa ,,. 

lflAı lr.tnana bugtfnden iillMnm rner'ltllr 

Kanunun ihtiva ettiği bazı hükümler 
Yeni icra ve iflis kanu

nu bugünden itibaren tat· 
bik oluncaktır. 

Bu sabah saat dokuz 
buçukta bütün borç yüzün
den mahpus bulunanlar 
serbest bırakılacaklardır. 
Tahliye merasiminde icra 
reisi Ahmet Refik, müddei 
umumi Kenım B. !erle icra 
ve müddei umumilik 
muavinlerinden bazıları ha
zır bulunacaklardır. 

Borçlular, mahpusiyet 
, müddetlerini tevkifantde 
geçirmektedirler. Tabliye 
merasiminin tevkifane av
lusunda yapılması ve bu 
esnada icra reisi Ahmet 
Refik B. tarafından mah· 
puslara, tahliyelerinin se
bebinden ve yeni kanun 
hükümlerinden bahis bir 
nutuk söylenmesi muhte· 
meldir. 

icra reisi ile muavinleri 
dün sabahtan akfanıa ka
dar mürafaalann icra11 için 
hazırlanm" olan salonda 
bugünkü tahliye ve kiınu
nun Wbikab etrafında ih· 
ıari surette çalıımıtlardır. 

icra reiııi, akpm üstü 
müddei umumiyi ziyaretle 
bu mevzu . etrafında bir 
müddet görüşmüştür. 

lstanbulda borç yüzün
den mahpus bulunanlann 
yüz kişi kadar olduğu tah
min olunmaktadır. 

Bugünden sonra hiçbir 
kiınse borcu sehebile hap
sedilemiyecek, alacaklı, 
alacatını borçlunun malın
dan tahsil edebilecektir. 
Borç sebebile takibat, 
ödenme emri ile başlıya· 
cak, haciz yolu ile ve ya 
rehinin paraya çevrilmesi, 
yahut iffis ıuretile devam 
edecektir. 

Verilmesine hükmedilen 

yalnız borcun bir kısma 
hakkında itirazda bulun
muf ise kabul ettigi mik
tar için takibe devam olu
nabilir. 

Alacaklı ödeme emrinin 
tebliğinden on bet gün 
ııonra borçlunun mahna 
haciı konmasını istiyebilir. 

icra veya ifliı daireleri· 
nin borçlunun mevcuduna 
dair istiyeceti bütün ınelıl
matı hakiki ve hükmi her 
şahıs derhal vermeğe, talep 
halinde mevcudu bu dairoo 
~re teslime mecburdur. 

Yeni kanunda bazı tabir
ler türlcçelettirilmifti. Eski 
tabirlerle mukabilleri pıa
lardır: 

Hibe - batıılama, mevhu
bileh • batıfladan, vahip 
• bağışlayan, mali mevhup 
• liitışlanılan, beyi- satım, 
şira • alım, mütteri • abcı, 
bayi • satıcı, mebi • ablan, 
icra • kira, icare • kiralama, 
mucir • kiralayan, müııtecit 
• kiracı, mecıır • kiralanan, 
ecir - itÇI, bedeli icar • kira 
kal'fılıtı. 

6ar davası 
Keşi[ raporu vertldt 
Umumi harpte b!J' tnft. 

ilk netlcellnd• harap o1an 
Haydarpqa aan de etra• 
fındakl blnalarr için hO· 
kilmet tarafından llpr- · 
ta kumpayalan aleyhine 
21,000,000 ja'Viçre fıraıık
lık bir dava açılınıfb. 

Birlnd tk:am mahkeme
ıincle muhakemeye tatil
den IOllra de.-am ohm&• 
eakm. Bir heyet, -haU
belf yapllUf, ra.,.unu 

V snm asır ewllıl 

VAKiT 
şeyi hükümden _,. te- ll--~--4~F.,,.::....ı.ı __ ,_!19~-ı 
lef ve ya zayi oldutu kuv
vetli delillerle anlaıına , 
alacaklı o ,eyin kıymetini 

Bir J1111dlttta bera 
suyun nedretinden 
1ıu,,et olııilayorda 
llllr.tlann nedreti 
lnM/ı ve remunın 
hali 111 nedretine 
manum olmala ti· 
Uyet dahi o nls • 
bette artm41datlu. 
bdlınle Çalcnt.ıc -
çıliu yoluqandllld 
çe,...e llllualarındJm 
ICMlollu 1"""'4• 
&fr Mlulnın lnM/ • 
..alıfı maluJllel/ıJ'f 
bizar etrnq olnua -
lıdır lcl lualclcıntlJa 
mahalltmln resmi 
mİ!ldlrlerl ~ 
~dil JlltA -
yetnameler vlJrul 
etmeldedlr. 

isteyebilecektir. 
Verilmemne hlllonolıınan 

şeyin lui niyetle vermiyen, 
hükmolunan iti aui niyetle 
yapmayan borçlular hak· 
kında tazminattan batka 
iki yGz liraya kadar hafif 
para ceza. ve iki aya ka
dar hafif hapis cezua ta
yin .edilecektir. 

Para ._.. ile 41iter 
imme lıeklan borçlannın 
takibi baklandaki kanunlar 
kükmü mahfuıdur. 

Alacaklı, takip talebi 
için istedifi icra daireıine 
müracaatta serbesttir. 

- z,,,_ ~ ... EPllı: ~J.,lm çolct ••• 

Borçlu tarafından müd
deti içinde yazdan itiru, 
talı:ibi durdurur. Borçlu. 
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Kılıbıklık meselesı ! - -2 (4.~A) -İJ .ıil r Jlfaile H·ıı~·ten- Va~mur vıSaiti nakli1•11in Kudıı tekı >011 hatlı5eler lngılız ıdal'PSIUdokı A f it cadde 
b :~ S. birliAI edebiyat şu· J..ı0ndra, ·. . 1. J 1l •/ S<ierlerine de ın•ııi olnıııı, ıııii,;liinl:ııılar ar:ı"ıııda biiv"ik bir ""aleyaıı s a . 
~ ındc idare heyetine ikı de1I cekileıı bır ıefgl"aja rıa<tar<ın. us ar trnnıv• rayları selleriıı ge- ıı\·u ılırdı' ' 

dtn aza eçilmi~ Bir gaze- llj . '. · 1rndııdımrfa cereyarı ~drn 24- Si/fi/. tirdiği kum ve topra'idar ·ıe ' • 

İzmir belediyesi bu 
faideli teşebbüsü 

neticelendiriyor tccı I' . 'ı· b ı. d .il a 11 I u (l ' • • . ı · l Son po ta ile l 1 • •.mın " 1 eye lır<a • • . b . .. tea 1r i11 11 {ili cıı 111111 ı' 1111 (/ ı ka pandlğ 1 için bir müddet iş • ~e en .on· 
.,.. ol mı yun kadın !arın nam· li k fi 111 l Uf re e yı 11111 • • • 1 t . l d. liyemcıniştir. dra maıhuaunın an 1 nlışına 
~l·.et gibterilme~indcki u:;ulsi.ı:l· <·aı·'·,;.~,·ııd~ kain Kalen .şehrtlll ::,ap e mış er l1'. v· ·•öre lngıliz ino.pnrıHorJuı+u ~~~uıhaı.ud:ırnetmreış.ı· •Fıkr~ad",,ıınlnrıı~n- 'l 'c'lf.·7 ~_....e-t·ı _ A_k_Va-m-mecl1· Si. 16 Ul~:~~:~d\~a~~~ay'knr:;n~:~ dahilinde yaşıyım biitlin m~s-ı <l " em ıy ıhathn Ç'lkmış. birkaç metro lümanlar Fifütinde de\·am 

~~ı~;~ı~~~e.lnı·;ın.di)c'ınısibsaehc:~etılne~ı!·. ilerledikten ısonra ıtopra~n s:ıp· eden Yahudi. Aarnp kavgn-
0 •· • ~ • lanını~ır. B·ı yü>.d<n Üsküdn sından miitcs.<ir olnııışlar , •• 

u, sorulamn cevubı değil. ı·ran murahhası F rugi Han tarafından tramvaylarının seferlerinin efer- faaliyete A'cçrni~lcrdir. Bir t:t· 
Ga ,etccl ar ka~aş galiba ~ü- leride sekteye ıığra m ışh,.. Bıı ıı· rııltnıı . 1 ğıt ~ lnn l .ond raya 
luınsemı, ve Reis beye feml· küşat edildi dan mada b37.I yetl~rde lekırik koştuğu gilıi diğer nırnloın 
~ı içe. konuııu~umı sörlemiş. _. - - ve telefon tellcn ve telgrat l lindl-tan .. iicsası da ıe,eh· 

u nuktcll sözü zarif bir l:C· M. Ştrezman va Makdonald bugün Cenarraya yarıyorlar lıatları bc.ıulmuşhır. bu lcrdc bultmmuşlardır. liis-

\'apla kar.:;ılıvan Emin Ali s 1 ·· 1 k 1 be}'.· ' • etler l'atihte eski ı\lipaş• uman arın no mı noıarı, n-

( A A ) 
kaydettirmittlr. Mumailey-Cenevı-e, Z · - cihetinde Hoca. Ü\'e}s nıa - giltcre hukt,metinin Ynhilcre 

.. - 1 ler erkek, feministtir, Ce--ı·yeti akvant büyill< hin yann 'Saat 16 da gel- hallesini tamamen basrı1ış, C\' • lehuır b" h c h k k' 
i>yle olmadıklarını ı'ddı'a eden ••• b kt ır 

8 

u are ·ec ta ·ıp ~ 
11 

• • onuncu içtimaı meıi • eniyor. !erin alt Katlarını doldurmu~ur. ettiğidir. 
Demi~ 53 devlet ınurahha11nın lı· arlı, • . - empo llou sokağında sabık mnh • Bu yiizden fllnıli. tRn •lılııklararn benzerler. ıne ıının p 2 (AA) T 
" k ak l 1 n rnurahhaıı gazetesi yazıyor: Cemiyeti tar Rıza, damadı Arif, )1üsnü, Jlıusllimanlnrı ara::.1nda aJkAr 

~u ıhbıklık, iistünde dur· tir i e ra . ·~ıya değer bir meseledir, frugl han tarafından açıl- akvam büyük mecliılnin Derviş, polis Kimi! Efendilerın bir nıenınuniyeısiılik hbkıım ~ giiınriik hamalların lan \'usıı· formadır. Dakkn n8\•ali ! lan 

csselı\m! Geıv-, ,.a,;;J erkek mıttır. 
Y .ı (AA) C fun fatmıı, İsmet, şerife lııt - l lnbıh il h l\ ı d ki •rkudaılarım armında kaç Cnevre. 2 · • - e-

11 

• eııga e e • kc k öğleden nımların evlerile Dede so1<t1ğrn· yirmi nıih·on mii. Hinıırn ıııı· 
...... d l da yüzbaşı Tahir, Muhfar Sıt~ı. mına hareket ederek 1.nn-

re bu balı ı açmış konuş· rniyeti a vamın 
·•ıU~ttım. l liç birinde tam,kl.ik- sonraki içtlınaın a a tı en-
1.. h Mehmet Muhtar, Mazhar ınii - drııdııkl miimc:ı~iline, m[islii-

u bir ncticcre varmanıısım· cu"-en , reislerini inti ap 1 
d • · •·· te,•efla smail ı:tendilerm evi ri manlarnı hu k~ıku ur.erinde 

ır. Hemen hepsi lnlbıklığl etmı'ılerdir. Bu reisler, hu- · s 
ıle elıer haııımııı eviııi seller ısrnr için emir 'ermi~tir. 

redderler, fakat .gene hepsi kukeıı cemiyetin Teisi sani- basrıııştır. b llindicınnın lslam ccnıl-

u illetin hütiin i~nret ve leri olacaklardır. Bu evlerin 
alt k~Uarındııki 

eşyalar çamurlar içinde kalmış, 
hasara uğramıştır. Yağmur din· 
dikten sonra poli \"C etfaiyeııin 

mua venetilc sular kısmen bo -

yerleri, Filistine bir 1 lilAfi
nhmcr heyetinin iznmı için 
mii ·aadc i ·tcmiştir Arazını tıışırlar. Cemiyet bundan ba§ka 

altı tane ikinci reis intihap 

etıni§tir. Bunlar M. Briyan, 

M. Ştrezman , M. Adatd, 
M. Balodiı, M. Makdonald 
ve M. Chao -Chu-Wi dir. 

Unıgay , Ştliden münhal 

kalmış olan mevkii musir· 

rane talebetmektedir. 

Cenevre, 2 ( A.A ) -
Cemiyeti akvamdaki Al-

Frugi Han 

şaltı 1 nı ışh r. 
Bunun gibi diğer birçok 

yerlerde de evlere seller gir -
mi~tir. Sellerin .zararı bununla 
kalmamış, Ortaköyde Biıyük 

Ayazmada ilyasın balıçesinde 

oturan Arna\iut isıntı.ilin kızı 
dört yaşında Kerime soknkfa 

Bck~rlıklarmdn sakalı hıdın 
eline vermenin en çirkin bir 
liflet olduğunu süyknıi~ kııç 
dostum yar ki dünya evine 
girdikleri gı inden lıcri hu 
davanın miinaka~n:-ından ve· 
hadan kaçar gihi uznkla~mnk· 
tadırlnr. J~,·Jendiklcri ?.nman 
Yalçın bir kar.ak olacaklarım 
Söylüycnlerin, şimdi karılnn
llın söz arasında ismi ~eç
tlkçc benizleri acı) or ve 
se-Jerl titriyor. Bıitun 0 cc- man heyeti muaahhasaaı 
sur, kahraman erkeklerin hep- M. Ştrezmanın ancak çar-

onuncu içtimaı zamanımı· 

zın siyasi tekamül ve ta
ba vvülU noktıU nazanndan 

büyUk bir alaka uyandı· 

oynarken birdeııbirc fl'\!lcn sele 

kapılmış ,fcrr:ıt etmişse de bo-

sı halis muhil:: birer kılıbık şambu günü Cenevreye 
varacaiından haberdar ol-

racak' ve cemiyete teessüıil 
tarihinden itibaren katetmif 
olduğu mesafeyi ölçmek 
fırsatını verecektir. 

ğulmuştur. 

H:ıva dün sant dokuzd:ın 
sonra a;. şama k:ıdnr bulutlu 
devam etmiş. arn sıra hafif 
yağmur yağ·mıştır. 

Oldu. Ak,anı üstü onlara rııs· 
geldikı·e ur.aktan ~öyle a1.:cle muıtur. l M. Makdonald, bir nutuk 
bir scli\m verip ]<açtıklarını 
göriiyonım. bir yerde bııhı~· 
rnu\ olsak elleri yelek çep
l~rinden ve gözleri saar kad· 
ranundan ayrılmıyor. Geç 
kalmaktan ötleri pattıror • 
~le,hur fıkrada bu hükmün 
doğruluğunu göstermiyor mu~ 
Yaktile bir padi~ah mükl\iat
landırmak istediği bir adama: 

- Dile benden n'e diler:ıln! 
Demiş. 
Adam, zarif bir ehlidilmi~: 
-· Tcbcanızdan her kılı· 

bık başına bir akçe ! 
Ce\·abını verml~. 

Padişah gülmiiş: 
- Adam sende . anki bu 

ne ttıtar? 

-· 1 lududu şahnnenlzdeki 
nüfus sayiı-ın~• akçe (şev· 
ketlım. 
• IliinkAr inanmumış, ispat 
ı temi~. Çelebi delil yerine 
~·iiksck esle· 

' 
- Padişahım demiş sara· 

Ya gelirken köşebaşında efen· 
dimir.e lAyık körpe bir kız 

gördüm, irade buyurulursa 
getireyim. 

Tnddarın elmaslı tu!hı tit· o 

r~miş ve çelebiyi kolundan 
tutarak: 

- Aman, yavaş siiylc 
ha~kadm duyarsa halimiz 
rıice olur. 

Deyince Çelebi giilıniiŞ ve: 

- lspat isteml~tinlz, bir 
nkçe de siz borçlusunuz. 

Demiş ve davayı kazan· 
nuş. Gazeteci arkada~ pek 
genç olsa gerek ki kendisine 
dünyanın en eski ve en meş
hur hakikatinden bahseden 
/.:rnin Ali Beyi iyi anlama· 
rnıştır. 

irat etmek üzre ilmini -
Kudüsteki kareaşalık 

Şiddetini kaybetmekle beraber 
devam ediy.or 

Kudüs. 2 (A.A.)- Filistin polisi şimdiki halde bilhassa 
eceleri karakol dolaşmakla ye Araplarla Yahudiler arasmda 

~ıkan son kargaşahklar hakkındıt tahkikata memur kim.dere 
refakat etnıekle iktifa eylemektedir. i\laamanh, hu-.usi polJs 

teşkllıltı ifayi vazifede devanı etnıekte<lir. 

Dün saat on dörde. kad:ır 
yağan yağmurun mıktan beş 

milimetreyi bulmuştur. Bııgüıı 

hava bulutlu olaca!\ , ruzg&r 
po}-razdan esecek, mevzii yağ-
mur yapacaktır. -
leptin seyanıtini ~itinf i 
C • tnraf1 1 inci ayıfan11,zda j 

det ctmdcte olıı11 < ;rJf zeplin 

bnlonu bugün öğleden onrıı 
Asor adaları üzerinden geç-

1 
ı•:ylülde Kudüs varuşlarındıı penceresinin arkn::ıınn çc-

. k c:ilah atnu' olmasından şüphe edilen bir şahsın ika-
kilcre · ' · · · S · "h nda tahnrriyat yapılmışur. Buradn hır rakım sfülhlar, • mıştır. eyahat İ\'1 cerey.ın 
mctga ı l 1 d' .. . mat ve henüz bo~atılnıış fişek koğanları m ı.ınmu~nır. e ıyor. 
muhım ' . .. d . k l" ıı 1 . ·k'ıfat )'aptlmı,.tır. ı1teş ve zıyn ·on urme • u u u 1a onup sürntı saatte 120 

, . tte ratbik c~dllmckcedir. Bu sabah. askeri memurlar kilometredir. BalonıııJ .Yarın 63Zl te\ .., 

cebrı sııre "l'i , üs •akiııindakl bir Arap köyüne baskın yapmı,lardır. (bugün) öğleden nrn Fri-
:Ku_d "\1e nahiyesinde Araplarla kıtrakollar arasında tüfek drih ·ha fende 1<araya inmcc:inc 

Du~ o:ti edilmiş olduğu bildiriliyor. intiznr eJiJiyor. J 
ate~ı re 

2 
(A.A) _ :\1ü tcmlekAt nazaretinin bir teblljtin- • ı ondra~ . 

11 
·~ A Balonu istikbal için giden-

."' . şeria hududunda vazlyetın ey e tıb. VL: rap 
de. ma,·e~a~ Suriycden FJJisdne girmc!!!lni men ıçın !er arasında sabık lngiliz 
kuvve:Jcrıo5ın . fevka!llde komiseri tımıfındnn cenuba başvekili ı\I. l.oyd Corç ve 
, , ın urıye b l• rao:'.'nn "ndcri!diği ve diğer b:ızı ted lrler alındığı ailesi de bulunmaktadır. 
doğru latııatın go bildirilmektedir. _ _ _ _ • •• •• Fridıihslınfen, ı ;r Graf 

f Hindenburgun kız kardeşı oldu Zeplin Atlas denizi üıerin· 
Mar~şa A.A) _ Reisicumhurun ye.~ane kız kar- deki eyahatini ikınhl ctmc:I< 
Berlnı, .3 ~ ckendorff Hindenburg dun Potsdam da ü?.credir. Son ıelsi>.e göre, 

deşi, lda von Mene a"ıleyha 78 yaşında idi. b.ılonun A' nıpa) a ,;aklaştı· 
f 

. tir um ' ve at etnıış • Lahi için bir kitap neşredecek ~ı haber \Cıilmel,ıcdir. 
Al~anya A - Almanya hükümetinin Uhi kon- nuraJa bü ·ük l>it i ııkbal 
Berlın, 2 (dA. b)' beyaz kitap neşredeceği söyleniyor. şenliği hazırlanmıştııt. 

f hakkın a rr ld eransı .• k t de bir Japon sergisi açı ı 
~u reş ~.A) _ Beynelm.ilel . Japon sergisi e~ 

~ukreş, ~. ( .. esseselerin iştırakıle açılmıştır. Sergı· 
miihım ec~e. ı mu"htiyacatına tatbikini gösterir aletler 
den elektrığın ev ı . . . 

keleri teşhir edılmıştır. 
veR gaz mas da komünistleri ve faşistleri takip 

omanY~ (A.A) _ 15 komünist memnu tezahürat 
Bukreş, k 'zli beyannameler tevzi eylemek cür-

tertip etme ve gı . • . Ne yazık Mö yö .• kaza .. dola 1 t~vkif edılmıştır. mund.~n 
2

Y(A A) _ Fevkalade mahkeme sui kastla 
Bukreş, · · b l t B ı slz'n v li l b ldt ,. 

46 F 
· t'n muhakemesıne aş amış ır. un ar 

1 
a z n. aşına ge ,. 

ınun aşıs ı b' d' '"-ma d I k rütbeli birkaç zabit ve za ıt namze ı .,.,nsım ııarımş. zaten 
meyanın a u a anahtannı kalJhetmişt/m. 

lrnktaki miıslümanlar da 
l'ili tin ,·ekayiini son derece 
dikkatle tnklp ermekte ve 
ırkdaşlım lehinde te~ehbii ·. 
!erde bulıınmaktadırlnr. 

Bir taraftan • 1iislümanlnr 
bu !.attı hareketi takip edi
yorken tn 'ltere imparntorlu
gtı dahilinde vcva haricinde 
yn~ı) :ın Yahudiler de hıma 
ın iıni:ı il ha rekctlcrde bulu-

ııuyorJıır. 

K~~lei inıizde me~fep 
[Üstarafı 1 inr.i sa~ femizdel 

Pctnnhor ki1yıi 2.'3 :- nii· 
fuslu 47 edi bir köydlır. 
Köyde 7.ıraııt azdır. 1 hılk 
dahn çok odun ticıırcti 'e 
küıniircLiliıkle iştigal ccmek· 
tcdlr. 

Bu koy ı:yipten ı 9 kilo-
metre mesnfcdcdir. 

Bu koyun tnhi oldup;u 
Kemerburgnz nahiyesinin u
mum ııiifu ·u ise o7 J 4 kişldlr. 
ı 2 ktiyti ,.c I 200 hıınc i 

vnrdır. 

(:erek l>etnahor köyiindeki 
mektep, gerek J\cmerburgnı· 
da yeni yapılan di. pan er 
binu ı çok mu~cmmel oimus· ' 
tur. 

Bu nahlre tlahilinde sebze 
7.iraat 'c ticareti giindcn gu
nc ilerlemektedir. 1 lall ha-
zırda her giin 1:ıtanbula 
iklbin liralık miitenevvi sclıze 
yollunmaktıu.iır. 

Bu yeni 'ıfıektcp blnasilc 
di. panscr biıuı ı hem bu 
köyleri siblcmiş, hem de 
ki.iyHiyu memnun etınlştr. 

ihtiyar köylüler, bu hu
stıstakl ~iıkrıınlnrını ve cum
huriyet ayc inde böyle uın

ran ve refaha crdlklcrinl vali 
bcy.e beyan etmi,lerdir. Bu 
binu yı m uhn. cl~ci husu İJ c 
ynptırmı~tır. Ayni Jdnrc böyle 
bir çok binalar da ıyap~ır
mnktadır. -

Suriyede 
Kaç kişi öldü 

Loudra, 3 ( A . A ) 
Ağustosun sonuna kaUar 
Sudyede 109 musevi 83 
Müslüman, 4 Hrrısliyan te
lef ve t 80 musevi 122 
Müsliiınan ve 10 Hmstiyan 
mecruh olmuştur. 

Genuhl Af rlkadaki Yayu
dtler, .\' \'ısmr.ııl) adnki Yapı· 
diler, dindn~ları lehinde cezn
hiiratta balunmu~lnrdır. 

Londrn guzetelerinin en mü· 
himlerindcn Dcyli meyi bu 
mc cleyi me,·zvuu bah eden 
yeni bit ba:;nıakalesinde'''Man
dnyı geri veriniz,, serlevhası 
altında lni,riltere hiikı)metinin 
Filbtin manda ındıın \'tızgeç· 

me.ini, hornrede tnv iye et· 
mektedir. 

Deyli , leyi diyor kl: 
"'"on iki hnf ta zarfında 

vuku bulan hadisat hamakat
kilrane bir tecrübenin nctice
·idir. Bu tecrübenin muvaf· 
fak olmasına imkAn yoktu ve 
onate.;-ehbıis edilmemelidi. 

Artık bucecrubedcdevama 
sebep kalmamıştır. Bugiin 
cmnıyct ve a:ıayişi isde Ye 
temin ettikten sonra ergcç 
bu rnınkör vıızifcyi tekrar bc
tekrar ıfoya mecbur kıılııcıı~ıt.. 
Ac.:nbn bir. niçin bu me:ı uli
yeti deruhte ediyoruz? llizim 
l ili tinde hiç bir işimiz ) ok
rnr. 

< Jradnn blinin kazancımıı., 
htmıp 'c mn nıftun ibarettir. 
O holde mesele •i kökundcn 
hııllcdclim. l\Jandtı)'I, .l\k\ om 

cemiyetine inde cdercrnek as
kerlerimizi 'c ıncmurlarımrnı 
geri çagıralım. J liıkumctin, 
bu pek yuklli milletin sırtın· 
dan, hiç bir vakit sırtımıza 

nlmmnma:ıı icap eden bu yu· 
kli defctmcslni ve bu vadide 
\ nkit Zilli Ctmcme::.ini umlt 

eJi} oruı.,, 

Yunan ıoıziknlı 
[ (\;t tıırafı 1 inci .:ı~·ılarnızdıs J 

Yunanlılar lskeçe de em· 
niyeti umumiye miidiirü 

vasıtasile gazetelerimizin 
satılmasına mani olacak 
bir takım tertibat almışlar 

hatta biı.zat emniyeti umu
miye müdürü şehrimizde 

çıkan mizah gazetelerinden 
birindeki bir karikatörünü 

bahane ittihaz ederek ls
tanbul gazeteleri bayiini 

Recep Mustafa efendiyi fena 

halde döğmüş ve gazete 
satmaktan menetmiştir. 

Rect>p Mustafa Ef. vila
yete ıııüracaat ederek ma
ruz kaldığı muameleyi an-

latmış, fakat bu şikayet, 
kendisinin emniyeti umu
miye müdürü tarafından 
bir <lefa daha ve bu sefer 

daha şiddctH bir suretle 
döğülnıesile kar.şılanmıştır. 

Tiirkiy~ aleyhinde iste
diği gibi neşriyat yapan 
Yur.an gaLeteleri burada 

serbest serbest satılırken 
Yunanlılarm Garfü ;fraleya· 
ıda Türk gaz telerini sathr· 
mamaları ve bundan istifa-
de ederek Türkleri yeni 
yeni ve çeŞit çeşit tazyik
lere maruz bırakmaları bu 

hususta artık harekete 
geçmek ıanıanının gc1nıiş 
halta geçmiş bile o1duğnu 

gösteriyor. 

Mahkômlar 
lırıür. 3 (A.:\.) Şe rl· 

mtzd kı h'lihk'irm lcomüı tler 
bu saba'İı Diy11nbclıre se., kedi!-

mıılcrdır. 

ecfılecek 

kalmıııır. 

Vicahen mankeme 

olan Nıko burada 

lzmir, 2 (A.A) - YQllnrın 
asfalt yapılma ı için Ameri· 

kan gnıpunun tekllfaU bele· 
diyece mu,•afık gurulmekte
dir. Tecnibc yakı yawıtl!f • 
can sonra mukavele yapıln· 
cakttr. c;rupun reisi 'eyork 
nsfıılt yollar mütchn~~ısı M. 

Karsan bir knç g0ne kadaı 
ı:;chrlınize o·clcccktlr. 
ti\ ~ .. 

~ - --
izmirde mı'ilıim 

1·orlar rerdi 
za• 

lımlr, 3 (A.A.) - Oiln 

§ehrimlzde hafif surette yağın 
yağmur, mülhakatta ,ıddetle 

1 . hlın 
yağmış ve ruahsu ala mu 

zararlar vermlttir. Alatehlr Ma· 

nlsa, Menemen, KemalpllP ıa· 
raflarında kurumakta bulunan 

üzümler tamamen 1•lanm11tır. 
Ühlnı oldu

Zarar ve ziyanın m 
erkanı 

ğu söyleniliyor. fırka 
ve 'ilAyet, her sene ıekerrilr 
eden bu afetten muı;tahsllı kur• 
tarmak için harbi umumiden 

·b " um kurutıı· 
eve! olduğu gı 1 uı 

. i tente çek· 
lan yerlerın fiıer ne 
mek için biUlil ıeıebbüsala ka· 

rar vermiştir. zı 
Vliyetıtıakat yek&letl ıle 

.J. ıine ınura• 
raa\ bnnkast ınerr.c 

caatta bulunınuştur. 
~ "-'ahsile ,·erıle-
Ortü lçin lll11'" 

cek bezler bedelinin Oç senede 
aranmakta· 

ödenmesi lçln çare di \ 
dır. Ziraat bankası bu kre y 

' 

ek ene
yaparııa müstnhsll ge ec 

L. ı-t yt'kaV' 
ki afetl~rden ınanSU a 

1 

edebilecektir;_. -----

Ferit B. 
-------- t~Hariciye ınu• 

· ·zc şarilc ıcJıridll 
gelf Yor 

A k 
3 (Telefon) -

n ara, f rlt • k 1 ... ıı11i% e 
Londra büyil e r .._ n 1 .. ,1-

ve Hariciye rnD•l~ fesle 
Rıfat beyler el\•P 

ınan ettiler. 
1sta'ılbula 1tare1'tll t«nttuR1• 

Moıteta' ı;eyın • k s.r· 
iki pn )Cadar kalar• bt 

y an ce~ 
vekilimize 

011 ertneri 
hakkında tohat ., 

ınuhtemeldfr. ---. 
flcr ~adolui 

3 neJefon) -
Ankara ı \• ., d ini 

ıı • Her , .. a 0 

Atman seur:t ti 
h kel el • 

&.tanbula are l 
lzmirde kurlu uş 

hazırlıkları 
• 

0 
(A.A) - J{urtulU. 

Jımır. - kl oa baş· 
hnıırlı ıırı 

bayrarnı · • cnliklerin uu sene , 
hın ını~ur. nıukcnıınel ol· 
her seneden 

ınıı çah~ıJmnktadır. 
r;~bzoııda bir elektrik 

fabrıkası açıldı 
( A) - ln;3at 

Trabzon, 2 \ ' k 
'e te:ıl ıru lkınal cdıJcn ele ~ 
trik (obrlkıı ının l>uşıır ;I; ılı~ 

B f shrlk ı rn ' 
1,ıpıJnıı ur. 11 hlrlerini 
zon 'c PolnthıtnC ~e 
ten vır ctmekr clır. kf, 
Alaşehirde si~e 1 

Yağmurlar yagdı (AA) - c;cçen 
ılnll~ {) . . , .. kil a ıtnııır 

J\ln chre sure > ,., .. 
brun ; Akhl :ırdıı kı met> 
) 8g-mı, ur. 18 ar 

,gnııŞ~ ' 
) 11gnıur > L " 103 \ c ı.;ıvıı· 

_..,,., ı c;tır " ,crn...... · ur 
Yıı 11-nıur du~memış . 

rınıı b 



T arlhi tetkikl~f : 

Mısır J/eselesl 
Yazan: Lutfi Sfnıavı 

Mısır meselesinde 
Fransızların vaziyeti 

Fra11.~rzla1· Suriyeyi de Afısır gibi idaresi 
evlattan eı1lada intikal etmek z'izere Mehmet 

AU Paşaya tevcih ettirmek istemekte idi 
-4-

lki muhasımın doğrudan ileyh 7 nisanda lngtltere 
dotruya anlatmak isteme
lerini Rusya tasvip ediyor

du. Çünkü bu sayede diğer 
devletlerle müıtereken mü

dahale etmek mecburiye
tinde\! kurtulmut ve prk 
meaailinde mustekil mev• 
kii mahsusunu muhafaza 
etmi~ olacaktı • Ukin ln
giltere, F ranıa , Avusturya 
ve Prusyanın noktai nazarı 
tamamile aksi olduğundan 
düveli mezkt'irenin ısrarı 

üzerine Rusyada onlara ilti
hak etmek lüzumunu his· 
seyledi. Bu itilafa binaen 
27 temmuz 1839 da bet 
devletin lstanbuldaki mü-

haricfye nazınna ve Lon· 
drada buhınan Fransa, 

Rusya, Avuıturya ve Pnııya 
elçilerine gönderdiği bir 
tahriratta bet devletin 27 
temmuz (1739) tarihinde 
Babı&liye tebliğ ettikleri 
müttehidül meal notadan 
babı ile kendilerile müza• 
kerede bulunmak ve taıu:lm 
olunacak mukavelenameyi 
imza etmek için salahiyeti 

kamileye malik olduğunu bil· 
beyan devletl metbuasının 
Mehmet Ali paıaya yalnız 
Mısırı bittevarüs ihsan ede
bileceğini ilave etti. Bunuo 

üzerine ıüfera aralarında 
meuilleri Babıaliye mütte· teati efkar ettikleri sırada 
hidül meal ıu notayı teb- latanbuldan ayni vazife ile 
liğ ettiler : " Atide vaziinl hariciye nazırı Mustafa 
ımza ıüfera hükümetleı·in- R it t ti 

eı paıanın mu eme e
den aldıkları emir mucibince 
tark meselesinin halli hu- rlnden beylikçi Şekip efendi 

sefiri daimi ve murahhas susunda bei devleti muaz-
za;Jlanın itilaf ettiklerini sıfatile Londraya geldi. 
ihbar ve düveli müıar ı- Muvaıılatından birkaç gün 

leyhiminin niyatı do.tanele- ıonra mumaileyh se· 
cinin ıemeratma intizaren lefi Nuri Efendi gibi bet 

muvafakatleri olmaksızın devletin murahhaılarına 

·sureti kat'iyyede bir karar müracaat edip Mısır mes-

verilmemesini Babıalıden eleıinin halli husuaunda 
rica ile keıbi şeref ederler.. 27 temmuz 1839 da edilen 

Bu nota Babıaliye Meh- vadi ihtar ile kefiyetln 
met Ali pa,anın metalı-

teaiirlni rica etti. 
[Rltmcdll 
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Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 
ikraz 
No 

18477 

Merbunrtın cins ve 
nev'i 

Galata Arapcami qıahallesinde Mahmıı· 

<:lire caddesinde No. 7, 9, 162, 2 dört 
dltkkAn ve bir hene. 

borçlunun 
ismi 

Bi141 B. ile Sabiha, Naime l !. !ar 
1645 Kasımkaşa Scferlkoz mııhalleinde Badolla 

sokağında No. 19 30 hane. Ali Ef. 
2264 Kanlıca Hulepllçeşmesi sokağında No. 7 

hane. lsmail Nazmi B. 
2283 Hocapaşa Ebussait mahalle ve sokağında 

l\o. 76 hane. Emine Şekiire H. 
2328 Ortaköy Taşmerdlvenler sokağında No. 

25 hane. ~lahmut Ef. 
Balada esamisi muharrer zevat em!Ak muhabilinde em

niyet sandığından İstikraz etmiş oldukları ·meballjtl vade~i 
hu!Cıllnde tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin 
olunan lkametgaJarına ihbernam~ gönderilmiş ise de bııluna

madıklarıııd~n tarihi ilAndan itibaren (91) p;iin zarfında 
tediyei dcyn ve ya tecdidi muanıele eyleınedikleri takdirde 
merhunatı mezkiııeı:in bil°!üzayede satılacaı(l ilan olunur. 

Kağıt isteniyor 
Devlet matbaa51 müdürlü

ğünden: 
Tabedilmekte olan lise kitapları için müstacelen müba

yaası lAzım gelen 68 ><_ ı 00 cb'adında 21 ilA 25 kiloluk 800 
top slmlli kAğıt zirdeki şerait dairesinde ve pazarlık suretile 
mübayaa olunacaktır. 

1 - Pazarlık ~urettle aleni nılibayaa 9 cyllil 929 pa· 
zartesi günü saat heşte yapılacaktır. 

2 - Bu kAğ1<tı vcrıııeğe talip olanlar 8 eylül pazar 
gününe, kadar firmalarile mühürlii niimunelerini, tetkik edil
mek üzere len memurlujtuna tavdi etmelidirler. 

3 - l3u niimunelcr fen memurluğunca tetkik, tahlil ve 
tasnif edilecektir. 

4 - Pazarlığa iştirak edecek tliccar miibayaa saniinden 
bir ~•at evvele kadar yüzde yedi baçuk nisbetinde teminat 
akçe>i yatırınak aı~cburiyetindetlir. 

5 - :\Hibayaa uhdesinde kalan tacir ihaleyi müteakip 
batına mukavemet ve me· 
nafii devleti müessir bir 
tarzda müdafaa etmek 
cesaretini verdi. Lort (Pal
merston)in fikir Mısırı ve
raset ıuretile Mehmet Ali 
pıı.~aya vermek ve Suriye
yi icap ederae bir tazyık 
icraoile tahliye ettirip Os-

Memleket Haberleri 1 1 
o gün derhal bu teminatı 0 

0 15 e ibldğ ve üç R"iin zarfında 
_ kil~tları teslim ile nılikdleltir. 

Bir müdür ı.-A_L_F A-_-L_A_V_A_L_ ... 
Manisada 14 bin liraya 

mahküm edildi 
Kaymak makineleri 

Halkalı Ziraat mektebi Alisinde MÜ· 
KEMMEL tabirini havi raporunu haizdir, ı:ı;:;:ır; 

Yedek parçaları daima mecuttur. 

Türkiye mümessilliği: 
lstanbul. Galata, Mahmudiye caddesi 

No 61 telefon: Beyoğlu 42.38 

Emniyet sandığı müdürlü-

Savıf• k t 

Türkiye eczacıları 
Laboratuarı Türk Anonim 

$irkefi .Müessislerindcn: 
1 - Tllrklye Eczacıları Laboraluarı Türk Anonim tirkeli " unvanı aİlında m.rkeıi 

lsıanbulda olmak üıre teşkil edilen tirkelimizin esas mukavelenamesi icra vekiller! heyetinin 
1 ·5 •929 tarihli lçtimaınJa kabul buyrularak Türkiye cümhuriyeli riyasetinin tasdiki alisin• 

iktiran etmiştir. 
2 - şirketin mevzuu :A: Eczacılığa alt Galrnik mustahzarları yapmak ve satmak: 

B. yurdumuzda yetiten eczacılıkta mustamel iptidai maddelerin istihsal ve satışını ve harice 
ihracını temin etmek;C-Bır tahlilAl laboratuarı tesis ederek gerek kendi. lstıbsalatına sarf ve 
gerek aynen satmak için mubayaa edeceği eczaların safiyetini talıkık etmek; D • Sermayesi 
artıkça eczacılık ve tıbbi eczalara •il bilumum işlerle meşgul olmaktır. 

3 -Müessisler alfabe sırasile berveçhi zirdtr: 
Ahmet Vefik bey: Muallim ve eczacı-kimyager 

Alı Kemal bey eczııcı Fatihte Gün doğdu eczanesi sahtb: 
Alı Rıza bey eczacı; Strk~ctde Merkez eczanesi sahibi 
Beşir Kemal bey eczacı; Sirkecide B~ir Kemal eczanesi sahibi 
Çalidis bey eczacı; Balatta Çaltdis ve Şilrekası eczanesi sahiplerinden, 
Huseyin Husnü bey eczacl; Emin önünde Hüsnü Haydar eczanesi sahiplerinden, 
Hü•eyln HiisnQ bey eczacı Küçükpazarda Hüseyin Hüsnü eczanesi sahibi, 
lbrahim Etem bey Doktor-Kimyager, 
lbrahim Halil bey eczaci; Saraçanebaşında lbrahlm Halil eczanesi sahibi, 
Kanzuk eczanesi veresesi; Beyoğlunda 
Minasyan bey eczacı; Bahçe kapıda Mınasyan eczanesi sahibi 
Müeyyeı Ihsan bey eczacı Kasımpaşada ve Hasköyde Müeyyet Ihsan ve Şürekası ecza-

neleri şirketi namına, 

Münir Şahin bey;eczacı Karaköyde Münir Şahin Laburatuarı sahibi 
Mustafa Hakkı bey: Muallim-cezacı-kimyager; Darphane baı kimyageri, 
Musta!ıı Nevzat bey: eczacı-kimyager; Tıp fakültesi ve Eczacı mektebi F ennl ispençiyar'imuallimt, 
Mustafa Rifat bey: eczacı-kimyager; Adanada MustAfa Rilaı eczanesi sahibi, 
Nargileciyan bey: eczacı; Şiılıde Narglleciyan eczane•! sahibi 
Nejat lıey: eczacı; Şiılıde lskender ofılu Sokağı 7 3 numarada mukim, 
Niyazi bey: ec:uıcı; Etem Pertev fabrikası şerik ve müdirl, 
Ömer Kenan Bey:eczacı Ü.kudardaÖmer Kenan eczanesi sahibi, 
Rebul Bey: eczacı Beyoğlunda Kemal· Rebul eczaneıl sahiplerinden, 
Sırrı Enver ı,,,y: eczacı; F atıhte Sırrı Enver eczaneıl sahibi, 
Sırrı Rasim bey: eczacı; Çenberlı tayla Sırrı Rasim eczanesi, 
V elicaııidis bey eczacı; S.,yoğlunda Velicantdis eczanesi sah;bı, 
Y orgl bey: .ezacı; Un kapanında Müriivveı Eczanesi sahibi 
Bu zevallan başka tıbu ılın tarihinden itibaren üç ay zarfında asgari beş hisse ile mün

feriden tıtirak edecek her hi .. edar daha ayni hukuk ve menafii haiz olmak üzre Müessis 
addolunur. 

4 Şirketin Müddeti 25 senedir. 
5 - Şirketin sermayesi beheri 25 Türk lirası kıymetinde 2000 hı.-eye münkasem 

50000 Türk lirasından ıbarettlr. 

6 - Temettüatın .ureti taksimi fU veçhll<d!r: Her ..,ne lemeıtüatı safı yeden ° • 1 O ıhı:. 
yat akçesi, ve hisse senetleriniıı bedelleri ödenmls kısmına "., 5 ni&beıtnde birinci hissel 
lemetıü tefrik edildikten sonra baki kalan kısmın "'., ] O u müessislere " ,, ] O u meclisi idare 
aza~ına 11 

• 3ü meclisi idarenin lesbit edeceği yekilde ikramiye olarak memurine ve " 0 77 si 
ikinci htssei lemeıtü olarak hisse senetleri eshabıııa tevzi edilır. 

7 - T eais umumi heyeti !stanbulda toplanacaktır. Süitin his.<der taahhüt ve bedellerinin 
dörtle biri tesviye olunduktan •onra on glin zarfında içtima tarihi ve ruznamesi gazetelerle tlAn 
v• hissedarlara taahhütlü mektupla ihbar olunacaktır. Tesis umumi heyetinde sermayenin laakel 
nısfı temsıl edilmt!dikçe müzakere icra "dilemez. Her lıi,.e sahibi bir reye malıkıır. Hissele
rin taaddüdü halinde bir kimsenin ondan fazla reyi olamaz. Kararlar mevcut azanın ek.eriye· 
tile verilir. 

8 - Şırkelin tik meclisi idaresi te•is umumi heyeti tarafından intihap olunacaktır. 
9 - işbu tlAn tarihinden 15 gün sonra scrmayei şirkete lştiraka davet için ilanat yapı

lacak ve sirkülerlerle iştirak taahhütnameleri suretleri tevzi olunacaktır. 

fstanbul icra dairesinden: Dtmit
rinin Y ervant Gülmezyan efendi
den borç aldığı paraya mukabil 
birinci sıra numarası ile ipotek 
lrae eylediği Beyoğlunda Hü-

( Vapurlar 
ı:·ıı • ıııı·ı··· •• ··ııı· ·ı ı .... • ı · ................ . ·=· • • ....... • .................... -:: 

manlı hükümetine iade 
Etmekti. O vakte kadar 
İneiltere ile birlikte hara
ket eden Franaa yukarda 
iıaret edilen 1798 hatıra

lannın tesiri altında ol
duğundan tebdili fikir 
edip tazyık icrasının İsa· 

belinden füphe ettiğini 

ve bu tedbirin bilakis Meh
met Alı pa,anın izzeti nef
sine dokunarak ümitsizlikle 

r.etayici vahimeyl mucip 
olarak harekette buluna· 
cağını ileri sürdü. F ransanın 

maksadı suriyeyi de Mısır 
gibi evladiyetle Mehmet 
Ali paıaya tevcih ettirmek· 
ti. 1793 hatıratından baıka 

MehmetAli paıa Fransada 
umum halkın muhabbetini 

lcazanmııtı. Yukarda bah

settiğim meclisi meb'uıan
daki hararetli müzakerat 
Mısır ve orada hüküm sü
ren Mehmet Ali P&.§Ayı 
Fransa efkan umumiyeai 

nazarında çok büyütmüt 
ve mü14rünileyhin kuvvet 
ve kudreti hakkında müba· 
leğalı bir fikir tevlldine 
bais olmuıtu. 

iki senedenberi Manisa 
ağır ceza mahkemesinde 

muhakeme edilmekte bu

lunan Kı:saba itam mü

dürü Zeki Efendi birçok 
cürümlerin mürtekibi sı

fatile nihayet mahkum 

olmuştur. Mumaileyh ceza 
kanununun 203, 70,330,228, 
69, 70 inci maddeleri mucİ· 
hince 7 sene, 5 ay 10 gün 
ağır hapse 3 sene 6 ay 

memuriyetten mahkumiyete 
10626 lira 96 kuruş taz

minata, 3238 lira 96 
kuruş ağır cezayı nakliye 
mahkum edilmiştir. 

., .. J Hüseyin Ef. Şakire ıı. ının 15872 ikraz 
guncıen: numaralı deyn senedi ıııucibiııce Emniyet 
sandığından istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık namına 
merlıun bulunan Beykrbeyınde Burhaniye mahallesinde eski Halit 
Bey yeni taşocağı sokağında eski 2 mükerrer ve yeni g, 1 O nu • 
maralı ve 150 arşın arsa fizerine mebni iki ve bir kattan ibaret 
3 ve bir oda, ı sofa, birer mutfak, 299 ve324 ar~ın bahçe ve 
müştemll§tı saireyi havi bir hanenin tamarıoı va<!_esi hitamında 
borcun verılmemesinden dolayı satılığa çıkarılarak 265 lira be,1el 
ile müşterisi namıııa kati karar çekilmiş iken bu l«re yüzde on 
zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 292 liraya 
iblfiğ eylemiş olması cihetile mezkur iki hanenin 7 • 9- 929 tari
hine müsadif önQmüzdeki cumartesi günü tekrar son müzayede· 
sinin icrası ve muamelesini:ı ikmali mukarrer bıılundui!undan 
talip olanların mezkur günde nihayet saat on altıya kadar Sandık 
idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

' scyin ağa mahallesinde Ceviz 
sokağında cedit 2 No. tevsii 
intlkalli bir bap hanenin borcun lı yelkenci ilıt-M-.~-k:--:-ce:-.:S-:-~-~-~n-opr-UI 

VAPURLARI jl bııında. Beyoğlu Z36l Şube 
il ıı· acenteot: Mahmudıı·e Hanı ılhnda 

Y anlıt bir zihabın tahtı 
tesirinde bulunan Fransa 
kabinaaı İngiliz hükümeti

nin ve düveli muazzamai 
aairenin nokte.I nazarı hi· 
lafına olarak Suriyenln 
veraıetıuretıle l\.1ehmetAIJ 
pa14ya verllmeal huıuıunu 
iltizam etmekte idi. 

1840 ıenesi nlaanında dev· 
leli aliyenlıt Pariı sefiri 
Nuri efendi memuren Lon· c1r.,. ı:ı:am edıldı. Muma-

Posta U. müdürü 
Posta umum müdürü 

Fahri B. lzmire muvasalat 
etmiştir. Verilen malumata 
göre bütün memlekete şa
mil olmak üzere geniş ve 
esaslı bir tetkik yapılmak
tadır. 

Fahri B. refakatlerindeki 
zevat ile şark vilayetlerini 
ve orta Anadoluyu gez· 
miştir. 

Posta umum müdürü iz. 
mirden Bursaya gidecektir. 

lzmirde tütün satışı 
lzmir havalisinde ıon 

günlerde tütün satıtı hayli 
hararetli bir şekil almıştır. 
Tütün merkezlerinin hep
sinde piyasa açılmıştır. 

Üzüm mübayaab 
lzmir üzüm müstahsill~ri 

müskirat inhisar idaresinin 

üzüm mübayıuısına bir an 
evvel başlamasını bekle • 
nıektedlrler. 

Karadeniz ve Trabzon ı H 
bankalrı 

E p S-1 N D E N 

USTUN Trabzon, 2 ( A. A) -

Ylizer bin lira sermaye ile 

teessiis ed~n Karadeniz ve 
Trnbzon bankalıırınırı nizam

nameleri tasdik edildiğinden 

mezkfir bankalar faaliyete 

geçmi~lerdir. 

Boğaziçi gençler 
kulübünde 

Anadolu boğaziçi genç· 
ler kulübü riyaıetlnden: 

Esaı nizamnamenin 11 in· 
el maddeıi mucibince 5 
eylül cuma günü kongre 

yapılacağından azayi ami· 

lenin o gün saat 9,30 ta 

kulüpte bulunmaları te
menni olunur. 

---
İzmirdeki asarı atika 

mütahassısları 
lzmir, 2 (A.A.) - Selçuk

takl Efcz harabelerinde \la-
aril vekAleti namına yapılmak

ta olan asarı atika hafriyntı

na bu s~ne de devam ede
cek olan mütııha~sıslar şeh· 
rlnıizdetı hareket etnıi~lcrtlir. 

verilmemesinden dolayı inde! mü
zayede altı yüz lira bedelle talibi 
uhdesine ihalei evveliyesi bıl
icra ıhalet kat' iyesi için on bet 
gün müddetle müzayedeye kon
ulmuştur. Hududu: Sağ taralı 

ve arkası Rağıp beyin sol ta
raf Sımyon efendinin haneleri 
cephesi Ceviz sokağı ile mah

dut tahminen oluz yedi buçuk 
metro murabbaında arazi 1 da

hilinde tahıel'arz bodrum ka
tından maada üç buçuk katlı 

bodrum ve zemin kat pence· 
releri demir parmaklıklı elek· 
trlk ve terkos suyu tertibatlı 

Uç bin lıra kiymetl muhammi
neli körglr hanenin evsaf ve 
müıtemlliitı: 

Çıfte kanatlı demir kapılı 
binada zemini mermer bir an· 
tre bir taşlık biri cumba ıalı
nlıli beı oda mutlak gibi kul
lanılan mahal zemini çini bir 

mutfak bir kuyu bir aarnıç iki 
bel! bir kömürlnlt llç sofa bir 
ltıler zemini çinko taraça ve 
salreyi havi olup Hırant Efen
di mahiye otuz iki !ıra kıra 

vermektedir. MezkOc hanenin 

I! Karadeniz posıa11 • 

1 
! lııanbul 27 40 

j Samsun .ıi lrabzon ikinci pııstası 
4'"t~r~ Çarşamba ~ (ANKARA) vapuru 5 Eylül 

!İl Perşembe akşamı Galata nhhmın• 
• ~ünii akşamı Sirkeci rıhtımından ı dan hareketle Zon~uidak, lne-

harekctlc do~ru Zon~llldak, !. bolu, Şinop, Samıun, Ünı· e, 
Jncbolu, ~:ıın~un, ( >rdu, (~irc- : Fatsa, Ordu, Ctregun, T rıbzon, 
'un, Trabzon. SOrmene, ve Rize, Hopaya gidecek \C dö-

il~· Rıze ) ye ~idtcektir. nüıte Pazar iıkeleıile Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Polaıhane, 

Tafsil~t için Sirkecide Yel Tirebolu. Gireıun, Ordu, F aııa, 
!ı kenci honında kAin acenıa,.na J Samıun, Sınop, lneboluya uQra· 
r: muracuat Tel. hınmbu! 1515 i! arak gelecektir. 
:::ı:::::::::~::::~cıc::ı:ı:::;:::::::::::::::::: ıı-------------1 

i1tirn>1na yüzde deı zamla ta· 
lip olanlar ve daha ıiyade ma
lnınat almak isteyenler kıymeti 
muhammeneslnin yüzde 1 O nis-

betinde pey akçesini ve 929-4956 , 
numarası tle lıtanbul dördüncü 
~ere Memurluğuna müracaat et
meleri ve 21- 9· 929 tarihin
de ıaat 14 ten 16 ya kadar 
!halel ltat'ly°'i yapılaca~ ilan 1 

olunur. 

izimir sürat postası 
( CÜLCEMAL) vapuru 6 

Eylül Cuma 14,30 da c;alata 
rıhtımından hareketle Cumartesi 
ıabnhı 1>.ınıre gidecek ve Pazar 
14,30 da lzmirden hareketle 
Pa.z~rteıü ıabaht gelece~;lir. 

vapurda mukcmmel bir or
kestra ve c~bant mevcuttlH'. 

Sahlık tlükkSn i 
Çarşuyukebırde Kalcılar •o - , i 

kağında 4d numaralı c!ükkan ,, 
salılı~tır. Ta!ıpLrin O,küdar is 
i<elc cadc!eıinde 27 num.alı ır 

duUAnd> Z;ya fülC nıi.racaaıı. 
- , 



KSELSiO 
OVOk ELİİS 
FABRIKASI 
Galata Karaköy po1tçacı 

fırını ittisallndeki mahallebi

c:inin üstiinde 

anımefendilere: 
ardesüler (Kaşa) 
Her renkte son moda 

14112 Uradan itibarın 
ardesüler<trench·coat) 

Be J " ıacinrt renklırda 
22112 lirıdın itibaren 
uşambalarOpekU) 

Her 13 Uradaa 
rantta .. 1 · a ttibarın 
Beyef en dil ere: 
Meşhur Manderberg markalı 

(trench·coat)tan bej ve JAch·ert 

Pardesüler 
24 1,.2 liradan ttitaarıa 

Spor kostümleri 
16112 liradaı nınrıı 
~~~!!ı1ınde ı ııt 11 ı ı r 
14 ı 2 1irad11 lttNrll 

Çocuklara: 
L~:!f Muşambalar 

5 ı 2 Uradın 1tinr11 
Erkeklere: 

t~t Muşambalar 
8 114 liradan itibaren 

Erkeklere: 
1nu.--Pardesüle 
14 ı 2 Uradaı itibaren 

Ttfttk paltolar 

121 /2 liradan itibaren 

Kadınlara: 

F•taıi Muşambalar 
9 ı 2 Hradaı iftbarBR 

l marlama kostümler 

30 Hradan tttbaren 
Taksitle de mua .. 

mele yapılır. 
1 ....................... 1 1 Daima yalnd 1 
: KOOAK • 
iFototraf maldn•·ı 
! larilc filimle- 1 
: rini kullanmak t 
İ menfaatiniz ico- İ 
! bahndancbr ı i AIAmlnüt fotQğraflar için S 

: Hinoferos 1 
! Kartlarım kullanımı : 
• : J lcr yerde S:ltılır ! ......................... 

Tiyatro n ainemalar: 

Bu akf&lll Bnyük ada 
ıazlno Uyatroıunda San'· 
atklr Na&it B. komik Şevki 
ve Fahri beyler kumpaD
yalan 2 oyun bir gecede. 
Harem ataaı ut me,kecli· 
yor, taklitli komedi 3 P. 
Çihaz aandıiı kor.ıeclt 2 P. 
Kanto - Varyete · D&Dlo -[lnkılAp tiyatrosu] operet 
temsilleri Beşlktaştıı Yeni 
parkta 4 eylüt çarşamba gü· 
nü ak~mı [Amca Bey] ope· 

·et 3 ·perde. -

ZAYi 
it bankuanda 418 No. 

taaam1f ctzclanamı safi 
eyledim. y ealllnl ~ 
dan .. ki... bQldlaÜ y~-...... .-. 

,.- :~J-
Mahldldt miJdQrliJğQnden: 

Bidayeti i1'n [ 4- 9 -929 ] hafta 11 l 
nihayeti ilan [ 2-10-929 ] çarşamba 

..,. 
~ıy11Ml ınahllllMlle• 

1~'62 teaOO Şehıadebaşanda hoşkadem mahallesinde 

= 

3200 00 

815 so 

1200 00 

Selim paşa yokuşunda kiin 65 arşın mıkta· 
nnda 23 No ile mürakkam arsanm tamamı. 
Feri köy mukaddema furun elyevm Bo· 
monti So.lcaJında 1600 arşın rnıktarında 
l6-l8 dl<lup No lı arsanın tamamı. 
Samatyada Sancaktar Hayrettin mahalle· 
sinde Camii .şerif ve kasap odaları sokağında 

1751 
•l'flD anktarında 14 No la arsanın 

tamamı. 
T.arabyada Muradı Hamis mahallesinde 

ok ~ d 5 oda 2 sofa ve sair 
nikoki s a~ın a 
müştemilatı havi 67-21 No lı hanenin 

tamamı. . 
C h pa-da Canbaziye mahallesınde 

1123 50 erra ..- . Koca Mustafa paşa caddeaındc 46,48,52,54 
maklup No h 749 arşın arsanın tamamı. 

~SO 
00 

Sultan Bayaııtta Yah~i. kapan s~kağında 5 
No lı Hatice usta kagır mektebı ·ankaz ve 

ar1&11nıo tamamı · --= 

Bidayeti ilan ( 28- 8-929 ) hafta (2) 
Nihayeti ilt\n ( 25-9-29 ) çarşanlba 

G :s;:::a 

Kıymeti muhamınineti 
Lira Kurut 1 dd . d .. 

.. 

638 
26 feriköy Fransıı meıar ı~ ca es1n e mu-

2 kerreT 22 ve maklup 21 numarah 146 zira 
27 parmak miktarında' bulunan ve üzerinde 
ahara ait barakaları müştemil arsamn tamamı. 
Tarabyada dere içinde 38 numaralı 130 

280 

arşm miktarında bulunan arsanın temamı. 
Samatyada Hacı Hüseyin ap mahallesinde 
'Narlıkapı caddesinde 50 mükerrer 50,50,50 
numaralarla mürakkam 281 arşın miktarm
da bulunan arsanın tamamı. 

3142 Üsküdar Selimiye kıılaıı caddesinde 53 No. 
754 arşın miktarında bulunan fırın arsa.sı
nın on ikide bir hissesi. 

4354 Kabataşta ômeravni mahallesi tramvay cad
desi 2 Harita No. nımaıgah arsası 631 
arşın. 

Bida,reti ih\u·21-8 .. 929 Hafta 3 
• 

Nihayeti il:in 18 - 9 - 929 Çarşamba . .. 
Kıymeti muhammerıesi 
Lira Kuruş 

90 Üsküdarda Murat reis mahall~sinde Çavuş 

725 

1988 

dere soka~ında 177 atik 213 ceditı No~e 
mürakkam 2 odah ahşap bir bap hane•~n 
nısıf hissesi 
Kumkapıda kazani Sadi mahallesinde pat
rikane solcafında 7 No. ile mürakkam 4 
oda bir sofadan ibaret roaa bahçe ahpp 
hanenin tamımı 
Fındıklıda Fatma hatun mahallesinde Gü
müt suyu caddesinde 284 ar111 mıktannda 
47-49 makliip numaralı ........,...,.,,..,_ . 

Hidayeti ili•n (14-8-929 haf'a (4) 
Nihayeli ih\n ( 11-9-929) çarşamba . 

Kıymeti muhammenesi 
lira kunış 

591 50 l.shakpaşada Saraçhane sokatında 1 numara 

450 

ile mürakkam 591 arşın 12 parmak terbiinde 
muhterik konak arsasının muayyen mahal • 

linin tamamı. 
Samatyada Mirhor llyasbey mah~U~sinde 
Merhaba köşesinde 200 arşın mıktarmda 
34 numara ile mürakkam 3 odı, 1 sofa, 1 
kuyuyu müttemil mu bahçe ahşap bir bap 

hanenin tamamı. 
Cibalide Oskubi 111ahalleıinde Bo!ltanHa • 

2433 60 amı aokajında 4056 arşın miktarında 5 
:umara ile ıniirakkam bir kıt'a bostanın 
tamamı. 

81s 28 
MıhmutpatAd• HKıkiiçtık m~halleı.~ndo ve 

ddesinde 239 atik numara ale murakkam 
~4 hiı~ itibarile seksen dört histeıi. 

215 

700 

2200 

Ahiçelebi mahallesinde Llmoncular cadde • 
· d 36 atik 67 cedit numaralı 25 arşın 

ıın e d 2 od .. t ·ı ._.. · ıniktarında f ev kin e ay~ mu~ emı ~arıır 
dilkkin 120 hisseden 10 bısaesı. 

1 t da Yolcu zade mahallesınde Yolcu G••• 1 k · d Sokatında 53-3 numara ı me tepten :ü:kalip ahşap hanenin tamamı pazarlık 

ıuretile satalacaktı~. h il • d D O k .. d da Selimıye ma a esın e uvar 
,5 • u 

8~8x.ında 2 No ile mifrakkam 14 oda 
dıbı ıo 5 . •1 .. t h . h . 

f V
e sair miıştemı a ı ava anenın 

iki so a .1 Paıarlık ıuretı e. 
ta~::;· bafallda Balaban ağa mahallesinde 

403 68 ~ncirli e kuyu (solcağmda atik 13 mükerrer 

1 100 811an mıkdarmda arsanın ta· 
numara 1 • 

n•'J'Arhk ıurehle. 
mamı ..--- h ft "dd ti 1 .. . J"k" mahlUle dört a a mu e e a enı 

Baladı~ en;. a 
1 konulmuştur. Müzayedeye iıtirak 

olarak muıaye ~yey(lıde yedi buçutu nispetinde teminat 
edecekler ~ıynae~n h ftanın ihale günü saat on dörde 
olal'ak dördiinCU

11 
_ _. htaabal Evkaf müdiriyeti bina11nda 

Ddar çeAeı ~· 
•.Wilit '*-iıM mGr1c-.aatfan. 

::azıaw = 

tst anbu1 Şehremaneti ilanları 

&yoflu Oqf_l!eıtnden: Jkfllttat Ç6p iskelesinin tamlr\ tçln 
4-9-929 mıhıncle yapıld olan milnakasanın tlmdıhk tehir 

edtldltl ilin Olunur . 

~hrttnonettntkn: lcrft edilmekte olım kıınali7.a!;yon 

ımcliy:ın dolayısile 4 eyliilden Sirkecide l\öprtilii sokağı 
fle ,·eılr iskele ine çık:ın l\ınacıyan ve )·cnimahallc . O· 

kııklannm Yesatti mıkll)·cyc kapalı bulunacağı i!An olnnur. 

Kapahçll]ldı divrlk tokatında 50. 52, 54 No dükkin 

.. " .. 45, 47, .. " 
,, takkeciler sokağında 22. 24 NQ ., 

Vilayet daimi encümenin-

Yeni 

icra ve iflis kanunu 
Şerhi. 

Yazan : lıtanbul icra telti Ahmet R.tlk S. 

ikinci cildi çıktı 
1 ....... Velıtt. 

Fıyan ( 1;o) kufuttur. Satıt ..-- " 
Cıhan \'C ıkbal kutüphaneleridır. Her klapçı da ı,..ı..ur. 

Emniyet sandığı müdür .. 
lüğünden: den: lk N Icrhunatın cins ye ne\"l Borçlunun tsml 

Balida muharrrr emllki hususiye kara verilmek üzere t2 ey· ra7. • 0
· k Abdulkıdir 8. f ;' 19 ı 5 roza ok iğne ı mza yi.ııiı 

lül 929 pazar günU saat on bire kadar müzayedeye konulmuı· , 'k'· l\1cdiha 1 L 

T 1 
. 18<)0 ı 4 ı altın kordon 1 aıtm sı .. e 1 L 

tur. a iplerin encümene müracaatları. Ayşe 

Vilayet daimi encümenin
den: 

Bedeli keıfi bin liradan tbaret lnönQ tehir yatı 'mektebine 

yaptırılacak yemek t0buı 22 eylül 929 puar günü saat on bire 
k.dar münakaaaya lu>nulmuthır. taliplerin encümene miitKUtlart. 

Vilayet daimi encümenin-
den 

Bedch keşfi sekiz yaz teksen ıefdz lira eHt altı l:uruıtan iba
ret ~alltarya mektiibl tamlrlh 22 eyini P-ıar tona uıat ott bire 
kedır rnnnakasaya konıslmUfltır taltplerln encOıMne mOraceetlan. 

Tahlisiye umum müd6rlü -
.JS J &deli J~fı 9900 kfisur lira!fl baliğ olan Kil

ğunaen: yostaki tıhlisiyc binalarının tamiratı k:ıpah 
zarf us~ıne mb:taıafsıya vız edilmiştir. 

!halesi 24 eylül 9<29 salı günü tam saat t 4 de icra kılınaca • 
fından taliplerin kcıifname ,.e şeraiti fenniye listelerini görmek 
üıere ~3 eylül 929 akpmmı kadar Oalatada rıhtım caddesindeki 
i1arei merkeziyeyc mürac:ıatları. 

Leyli ve nihari 

Kız ve F . t• ı·seler·ı Ana sınıfı il 
erkek eyzıa 1 1 ve tali kısımlar 

Divanyolu: Çifte saraylar 
Bütün aınıOrı tetktl edllmlı tam de<rreli llıedir. Kayt 

ve kabul itlerine 19 Aiuatoı pazart~ pnlhden ltibt•n 
btlnmtıbr. Müracaat zamanları cumartesi, pazartesi, 
perşembe günleri saat 10 dan 17 ye kadardw. 

Telefon: İstanbul 1995-3496 

___ _. ~Ulat vekileti himayeıinde ~---.. ı 

Türk Kacbalan Biçki yurdu 
MlclcıdQGndd: 11 inci ders leneslne mahıuı kayt 
muamelatına baflanmıftlr. Bafka y..de pbemiz 1olctur. 

DA~TILO KURSLAR• 
için talebe bul olunur. Adres: Divan yolu Tel. 2038 

Mahlfı atı vakfiye 
müdiriyetinden: 

Kıymeti muhammenesi (611 O) L. (JOSS) zira. 
Feriköyilnde Ferilcöy caddesinde 25 No. ile murak

kam balada kıymeti muhammP.ne ve miktarı ziraı mu
harrer bahçe d9rt hafta müddetle ve kapalı zarf usulile 
müzayedeye konulmuttur. 

Talip olanlar kıymeti ..muhammenesinin yüıde yedi 
buçuj'u niıbetinde pey alcçelerile teklif mektuplarını 
yevmi müzayede olan ~5 Eylül 929 Çarşamba tünü saat 
on dört buçuğa kadar lstanbul Evkaf Müdüriyeti bina- • 
sında müteşekkil Jdare encümeni f'İyas•tine tevdi etme-
leri ilan olunur. 

MahlOlatı vakfiye Müdi-
riyetinden: 

Kıymeti 
Lira Zira 
5848 941 
Kabataşta Ömer Avni efendi mahallesinde Tramvay 

pıergihmda l.,. Harita No. balida kıymeti muhammene 
ve miktarı ıiraı muhaner namazgah arsası 4 • hafta 
müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konmuttur. 
TaliP. olanlar kıymeti muhammeneainin yüzde yedi bu
çutu niıbctinde pey a.lcçelerile teklif mektuplarını yevmi 
müzayede olan 5 • Eylül - 929 Çarşamba günü saat on 
dört buçup k ar lstanbul Evkaf müdiriyeti binasında 
müteşekkil id encümeni riyasetine tevdi etmeleri 
ilin olunOt". 

Evkaf umum müdürlüğü 
Kıyelleti muhammenesi 10664 lira 

Galatada Klem~nkeş K.aramustafapaşa mahallesinde 
atik Han cedit Helvacı sokağmda 1,2,4,6,8, f O, 12 cedit 
2 ill 14 numaT.larla müralckam tahtında beş adet dük
kanı müştemil f'cargir. hanenin dokuz hisse itibarile sekiz 
bil9Csi 419/929 Jarihindt1n itibaren yirmi .sekiz gün müd
detle_ ve kapalı zarf uıulilt müzayedeye lconulmuttur. 
Talip olanlar b,.ladaki kıymeti muhammeneainin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde pey akçesi ve ya bMıka kefalctnamesile 
teklif mekt11plar1Aa yevmi ihale olan 2/10/929 çar,.mba 
günü saat on J'arde kadar latanbul Evlcaf aıüdiriyetl bi
nası dahilinde ıpiiteteldcil 'idan encWneal riyasetine 
tevdi eh&el~ i~ ....._ 

ı 89'Hı8 ı roza pandantif 1 L 
8~9 ı pırlantah pandantif (alt lnclsi ~ok) 11;~f~ l-L 

1244) J ptrJantnlı sııat kapağı çıknıış htm• Jl$ll 8 
ı 2 ~ 5 J roza boroş 
2145 I pırlantalı gerdanlık ı pırlantah il"e 

J pırlantalı saat ma:t Şatlen 1 roı• 
tcktaş ylızuk ı roza şemsiye iğOC 1 

çift pırlnntı küpe ı ro1.a akar pan· 
dantif l çHt pırlantalı kol du~mcıd Beh? .. 'lt B. 
1 clmdslı tabııka Kevser 1 L 

45 1 l çHt pırlnntalt gUI kiipc . 
4976 ı altın kolye 6 dirhrm Harnrc " 

5427 ı ptrlantah dal iğne (iki taşı yok) S det 
t:mıne ıa •• 

7376 

8558 

9773 

9937 
10781 

1 fO(i8 

ı 1457 

12013 

JSOOG 
15612 
17969 

18017 
18038 

18054 
18082 

18083 

18140 
18154 

18197 

18209 

18225 

18234 

182 8 

182Q7 
18319 

18351 

1~352 

18394 
18404 
18419 

f 8427 
18436 
17449 
18472 

18554 
J 85()(J 

18~77 
Talı.U 

J altın ağraf 

1 roza ıırma tr;ne ı pırlantalı saat 
Nuıhet " 

nlun bilezik saatl bir altın yüzıik 
Hıdcc " 

kulu noksan 
1 çift ro7.a küpe ı roza yu7.uk on beş K J • F' ·f er 111 ,. 
taşı yok 1 gumiış kemer. .nı e • 

f ıMe 1 adre ,. 
l ro:t.a menekşe madalyon 1 ro1..a b'" 
ı roza yıldız ı nltın saat 1 çift hur- 1.• ·m 

E lfe "crı " 
da altın bilezik 7 dirhem. .n Ali RIJCA 8. 
pırlantah pandantif 

1 
fü.layct 1 L 

ı çift ro1..a giil küpe Jsmail e. 
1 r07.a yfü~ük ı altın yü?.illl Fılb Neflıe ti. 
J :ıltın saat maa şatlen SüreYf• H. 
l. çift roza küpe fatm• Medih' H. 
1 roza iğne Fattn• Nimet ıt. 
l roza bilezik 
1 altın bilezik saatl J ro1..t tetuf 51nlye fi. 
yüzii k ı çift altın kol düğmesi Enıllll fA)"'tı> ıı. 
1 ror.a iltnc . ..k 
J çift ro1.a küpe 1 roza tekaş JÜIÜ . ük 1 

kolu elmaslı ı ro7.a tektat JU1 

roza Jtne ı atnn 51&t maa ~OC:don Nanka it 
ikl altın kö.;tek 125 dirhem gümUŞ 
]ki alttn sn11t ı alon köstek 1 ılnn eolOllJI Fıf 
kıılcm I pırlanta tektaş yüzük T Sebllaa • 
2 roıa yuıilk ı alan bilezik 

.. "k 1 ı çift ro1.n kupe ı roza yilıu Ayşe 
• 

nazarlık altını 

1 çifc pırlanta tektaş küpe 1 ror.l ıaarNeshDC • 
giz vlizuk Emine 

. 1 
ı pırlanta yu:ımk ı roza madllfOft ecdft • 
attın sikke 
l rô7.a yüzıık iğne ı alan .,, mat Mustafa EL 
kordon 18 dirhcın 

vUıük 1 ı pırlantalı yuzLik 2 roza ı Adalet fL 
roza bilezik 
2 roın yli:r.Uk ı çift roza kupe :..:;: 
menekşe i~c ı alan hurda k 
saati l çift alun küpe ı alon JiiZÜ Mtfdt • 
1 nlnn !ikkc Zehri • 
1 pırlantalı yü:r.iık ( btruşı yok~ ,,_ • 
J roza yiirck madalyon mı• Y* 
S ro7.a yuıük ırot.a pandantif ıçilt ~ ft1et1t 8. 
klıpc &atiaCLı\dlP ff. 
1 ro1.a yüzük ( ortas& yakuı ) Hayriye 11 
ı rm..a gerdanlık f brnet 1'i.iıhet L 
1 ror.a dal iğne : 

1 
NeDSC fL 

lkl roza yli:r.iık 1 alan btleıl raım• .. 
1 roza tektaş pi7.iık . t }laJlt B. 
lki altın bilez1k ı altın ylı1.Ü Saflnal H. 
ı çift roza kupc Mellhat " 
J çil c pırlantalı ktipe Nebllc O. 
lki rO?.a yüzuk . k 1 çift 
f ro7.a pandantif 1 roıa Jil'U Cemal B. 
altın hilezik lbfat ,. 
1 roza btlt'ılk 

Fıtm• H. 
t l 7' 5 1 :ıde~ Rumeli rahvdl Ayşe " 
1500 ı adet Anudol akıtyonu adet hl9" 
ı 317 iti hım milll bankaınnan on Salte< 1. 

stnedan 4 - ıo noksan _. ·t *~ 
Y L _ .J_ u-1_. ---L--- -ıı-YMtll te ... t 

1 
-

UIUU"Ull ~ ......-.- -T-- vıııdıtck .-lY. - ~ NtıdlQındaa tttib• rtmlf oldukl111 ~ .....,._.ılı • ..... 
mebni hiai iıtikruda tayta oLmaa i ..,.... ~ _,......... 
tııe ele bulunamadıklannclan tarihi llaed-a WU ....... .....,.. dl,a 
nın 91 gün tahvilat ...,._..._ cfa lıılr .,.._,.. ....ı df illa 
eyı..edikleti t.kdtrde 8Cl'h_... _...,._ • 

o&...ur. 



t J((:ıı,_ (&ı: 1l~[I'~ - -Ga~etemizde ;ıkan yazı-.~ . 
\ ım lin • 11\resimlerln bütün haklan mabfu:r.dur 

Tlıl.i)ede Hariçt Gıtı7.etcve ıtöndcrilecclı:. nıe1'tuplann tizertne 

Kura. K -ı ldrire lçhı5c (idare). yazıya aitse ( Yru:ı) 
. uruş ıc:aretl ı:onulrrıalıdır 

rJ\~Tt~ı ıso roo • 
' fOO l!'aıılm11•n ırc:khıplann l.ıdealndeu, lcıymntt. 
j3.4()() k' ! ! G • 750 1450 mukadclere.ıs w.e tupıara aonu.lmut puaJano 

1

1 it • 1400 2700 ı.a,.bolm••mdan \e llinlann münclercatmdao 

L __ -- _ L . :.,~ !duo me•ul detıldır. 

J 7nı!il iz lir3Sl 

1 Dolar 
:o 'Y11nan dıra.lırul 

R:ıJlıı:-nı:ırk 

1 A YııFtıu·ra şiHnı 
~O Lry Roruanyn 
! O Lr,·a Bulgar 
l f<lemeı•k ftorıııı 

:.o Frr.r.~17. frnngt 
~O Iı:ıll:in lirt'ti 
rn J..urc.n Çeko - Slovakya 

ÇrrYoncds .. ~ovtyet a 
2rJoti c L<'histan • 

;o Dinnr c Yoç(lslavya' 
~(l Pelcika fraııu;ı 

r J't'tt'la JFp:ınya 
:o J1;,·Jcro frtı:ıgı 

1 Mecldiyo 

Ç•ık 

1 

L~ndra tiıerlnc bir lngtıız lirası kuruı 
?\rı-yorl\ ı TUrk Hr.ası dolar 
P11rJ~ • • • !r:ınk 

?ılflar.o • • • liret 
Perltn 
~cl'ya 

PrUksel 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

marl< 
lf''n 

betk• 

ıoı:ı 

208 
00 54 
00049 
60 ~9 
'JO ': 4 

29 
82 

i 
~~: 
"2 

JO 00 
23 
74 

50 

00'• 5 
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00 75 
00 1!• 
62 50 
C050 

00 
coo:ı 

25 
00 

co 
co 

115 0000 

1017 25 
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?() 53 
,,., 49 
) C,? 9 

2400 

CCı75 

00,!0 
7~ 

00 50 
29 00 !>'> 

50 
00 Ol 

7~ 

75 

•2 
re4 
218 
l?ı 

0000 
23 
74 

115 
80 

1'05 
ss.oo 

sa 0030 
00 osoo 

10,68 

00 
30 
co 
r.o 

1)0 

IQ13 00,5~ 
047 87.~0 

l2 19D:> 
9 11100 
2 co 75 

1018 
0,41 

12 
9 

2 

00,25 
12110 
21 ,CO 
1950 

Ol! 0) 

E6 46,C•O 

Amigterdam• • 
cır.evre • 

• florin .> 

[6 05,0 o 
8 43 75 

1 :9 2s 
8 •5 7 5 

0020 
49,7 ! 
lO O O 
10 41 
23,50 
28 5:> 

I'r11g • • 
\'Jyana • • 
Modr!t • • 
''arsova • • 
Atina • 
Hkrcı ~O ley 

frtınk 

• kuron 
Eilin 

pcırta 

• zelotl 
• dlrahnıl 

Eelrırat TUrk lirası 

kru:1 
dinar 

'f'ahviller 
.Anadolu dcmiryolu (1. tertip .ı\. B. C'.) 

" (2. • E. D. ) 

• ($, F. ]. ) 
Jrflkraz dalıııt c vadet!• 
Dliyunu munhlde 
lkranılyelt dcnıtryotu 

I• lan1'ııt tramTay rlrkett 
Rııtım Dok ,.o Anttrepo 
litaJltul anoninl ıu şlrkeU 

Hisse senetleı·i 
l~ banka<! 
Otmanh lıankaaı 

~ 4 500 1)()0,2 
16 1250 18 

3 39 25 8 
3 22 so s 
4 ~6'25 • 

S'I 1 86 87 
~4 j&?, ~o ~4 

27 00,15 27 

. ·~ 
40 
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00 06 60 

oo eııs: 
00 50 

50 
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t~S 00 00 00 
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4 Eylül 
1929 

-- HE~ GUN ÇIKAR TÜRK GAZETES' ~ 1!:! tallı 
6 Sa~fa TGrk ıa~eplertle faydalı .....Un 

dinlannda o/o 20 tenzllAt yapılır 

Bllyük ve ya bir çok defa tçln vertlıo !l&nlarta 
hususi mahiyetteki ilAn1ırın üc:reU 

idare ile karartaşunhr. 

Cuetemlıe hu•uı1 dl-ı kab11l ed•:ı yıı: 

iLAN TARiFESi: 
Satırı 

6-B inci sayfada 
5 • • 
4 • • 
2 • • 
I • • 

Karo 
12,50 
:ıs 
40 

100 
200 

H. S. H. dl.nı.ı aca:ntl>l "1ı geceki •yı· İ A k dd d d Sayın ~tanbul, Babıali, ;ı ara ca ·esin e "V akıt,, yur u •- ... 
ı~s ı nci sa.yıfı1ı 

,resmi uantır 

::::;;z: 

}ıo il 

tel 1970 idare işleri) 1971 <yazı •Slı!rl ) * ıelgrar, V..\Krr poslı1 kutusu: 48~ ... 

.Münakasa ilanı 
Manisa nafia baş 

. -- ·---·-·- ----- -- ·- 1\ 

Ticaretibahriye mektebi Alisi 
mü-

hendisliğinden: 
Manisa vilayeti dahilinde Saruhanlı civarında Kumçay üze· 

rinde mevcut köprülere ilave edilecek 1 6 şar metroluk betonarme 
iki köprü inşaatı kapalı zar! usulile münakasaya vaz' olunmuıllır. 

Münakasa vllily~t encümeninde icra olunacaktır. 

Münakasaya yalnız beton arme inşaatında tecrübe ve vukuf 
sahibi mühendisler veya bu ehemmiyette inşaah hüsnü suretle 
ikmal eylediklerini kanaatbahş vesikalarla ispat edebilen infllat 

müesseseleri dahil olabılecektir. Münakasaya iştirak etmek isteyen· 
ler ıhtısas ve ehliyetlerinin ispat eden vesikalarla Manisa naha 

baı mühendisliğine müracaat ederek bir ehliyeti fenniye vesikası 
alacaklardır. 

Şartnamelerin nafia vekaleti yollar umum müdürlüğünden ve 
Manisa nafıa baş mühendisliğinden alınabilec~i ve izahat almak 

için mezkftr mekamlara müracaat edilebileceği ve ıha!At kanununa 

ve münakasa ıartnamesine tevfikan ihzar edilecek teklif ıarflarını 
yevmi münakasa olan 14 Eylül 929 1.-umartesl günü saat 

1 1 re kadar Manl<ıa vahliğine müteoclsel numaralı bir makbuz 

mukabılınde tevdi edilmesi llln olunur . 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyarakosu 

2 inci MEŞIDE: ıı EVLÜLDEDiR 
BÜYÜK iKRAlllYE: 

35,000 LİRADIR 

Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidede cem'an « 3,900 
kazanacaktır. 

müdürlüğünden: 
Teşrinievvelin on ikinci cumartesi günü tedris~ta. ip~idar .edileceğin.~.en talebe ~a~t ve ~ı~ulü~: 

başlanmıştır. Mektep nehari ve meccani olup sclaı~ı tuccarıy~ye ka~tan ve makı~ıst yetııt!rır 
derecesi yüksektir. Tahsil müddeti ikisi t.'ili ikisi Ali olmak uzre dort senedır.' ~Jı ~'._"~ııcı sınıfa 
liseyi ve tali birinci ~ınıfa lise dokuzu ikmal eylemiş veya o derecede t~hsıl gordugu alel ııs~ıl 
tastik edilmiş talebe alıııır ve liselerin onuncu on birinci sınıflarııı~aıı nıunakale s~retıle talebe 
kaydedilir. Talip olanların teşrinievvelin birinci gününe ~a~ar __ ı_:tıdala~ına r.!tdekı evrakı rabt 
ederek Orta köyde Çırağan sarayı ittisalinde kain mektep mudurlugune ı~uracaatları lazımdır'. 

1 .. ı-1· · t .. dam 2 • Aşı şehadetııamesi, 3 · Mektep tastıknamesı veya şclıadetııaıncsı. 4 • 
uvıyc cuz ' - • 1 l - b . 5 V ı· ı· 1 .. 

Maznun ve müttelıim olmadığına dair polisce musaddak lıusnulıa lmulıa erı, - e ı, vt ıyc erıııon 
musaddak imza ~uretleri, 6 • 4 adet kartonsuz vesikalık fotoğraf. 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Eski~ehir - Konya hattı üzerinde Çekürler istasyonu civarında 
91 inci km. de vaki taş ocağından çıkarılacak 5000 m 3 balast 

kapalı zarfla münakasay konmuştur. 
Münakakasa 22 eylül pazar günü saat 16 da Ankarada Dev

let demiryofürı idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür

lük kalemine vermeleri Hizımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara

da, Muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 

tedarik edebilirler. 

Edirne kız muallim mek
tebinden: 

Dl!l'düncQ ve beşinci ııoıfların mezulyet imtihanları 
bet eylülde diğer smılların bir teırlnievvelde ba~lıyacaktır. 
kadar talebenin daha evvel gelmemeleri tebliğ olunur. 

yirmi 
All-

Kocaeli encümeni 
daimisinden: 

Diyanet işleri l•vazım müdıi~ 
lüğünd•n: Hayrati terile için 
lüzumu olan 400 adet kaba 
hasır ile 1000 ad•t orta ve 50J 
adet büyük kıtada süpürge 
münakasaya vazolunmuşve ey· 
lülün betlnci per§embe günü 
verilecek fiyatlar haddi layık 

görüldüğü takdirde ihalelerinin 
icrası mukarrer bulunmuş oldu· 
ğundan talip olanların yevmi 

mezkorda teminatlarile lsıanbul 
Evkaf dairesinde Diyanet itleri 

levazım müdürlüğüne muracaatları • 

Zayi 
Fatih hafız paşa ve nişanca 

caddeleri arasında bir torba de
rununda F atili ıubesinden al· 
makta olduğumuz maaş cüzda· 
nı ve nufus tezkereleri ve be· 
rat cüzdanları ve mühürlerimiz 
zayi olmuştur. Bulanlar adre
slmlze getirdiği takdirde mem· 
nun edilecektir. Aksi takdirde 
yenısı çıkarılacağından hokmü 
olmadığı ilan olnnur. 

Adrcu: Fatth Nltanca karaloJ• 
lttlıallnde bak"-al iım.U efenclı 

vaeıtaılle lhıan Te Seyfi 

ıu:ı•11 .. r••ıı·r.H,•:ı:.:=c··n· ............... . 
Ol baptaki şartnamesi mucibince mlibayaa edilecek olan =-9 ··k·ı"' • •1 • O ... , •. "'"'"'s'"""'~i': 

45 adet damızlık buğu alenen münakasaya vazedileceğinden il a eriyo og o. hsaa amıg 

'J icareı ve 7ahire borsası J' k f 
'"''" "''""~~:,:::;~:::: .. m·:::. '.'.::~;·~,;·:•m"'" I ~ v .. ~ .. um uın m Ü-

!! Bakteriyoloji laburaım·arı ı:1 talip oianların 338 liralık teminatı muvakkate nıakbuzile l! Pek dakik kan tahli!da. ı 
ihale tarih! olan 15 eylül çar;amba günü saat on beşte Ko- i! (vaserman teamülü) küreyvat j! 
caeli vila}leti daim! encümenine ve şartnamesini görmek ve il tadadı, ti!o ve ısıtma hasta • f 

k 1 · · 1 !,!
1 

lıkları teşhi>i, idr_ar, balgam, f 

K. P. K. f', Ek!•tra elı.l!tra 00 1326 1'6) d lugun den 
Btı~day ,%Çavdarlı Ekl•tra • 1310 ı1~~o0, Uf ~ 

ivumurak 18 211 0000 1707 Dlrlnct yumuaak l)O 133CI •• 
'ı<ııılcıı 17-20 0,000 16,10 Birinci ıerl • 1'3S 1170i 

l ~ert 17-30 00 OJ 16 3·• Cçüoeil • I 02~ ı OJ s 
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-ZAHiRELER- Ka<ranıool 16600 166,001 
Konya Çengeltl 207.00 207,00 1 

}eı t maJ,Jut C-CO 00 00 00 00 

• • r ıs.n 131' ı ,.,avua - AV DERiSi -
Arııa 10,35 09. 00 

1 \ıısır ıs 2~ ıs.211 Zordeva tiftı OÔ00,00 0000,00
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Yular 00,09 00,09, Sa11!nr OOOOıOO 0000,001 
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Kunduı • C000,000 600,ı 

'~ıı>nrn C0,00 COO O fındık kabuk il oo ooo 0000 
11\m)rnı! n,oo n oo Rıdenı 000.00 000.00 

Aksaray encümeni daimi
sinden: 

ı .ı7'22 lira bedeli keşifli Aksaray Ereyli yolunun 38-500 
dtki harap hane ile 42-000 kilo r.ıetro arasında bir makta 

dahilinde 2500 metro tulunda maa tesviye! türabiye silin

öirajı ile birlikte ınüceddet şosenin liyakat ve iktidarı malisl 
olan ve işin nihayetine kadar na!iuca musaddak bir fen 
memuru bulunduran talibine kapalı zar[ usulile J 4 eylül 

1929 tarihinde saat on beşte Aksrayda daimi encümeninde 
ihale edilecejl;inden taliplerin yiizdc yedi lıuçuk hesabile 
teminatı naktlye makbuzu ve ya banka mektubile ınura
caatları. 

l\lerkez ve müdüriyet şuabatı vakfiyesi aklftmı için Hi· 
zumu olan on sekiz kalem kırtasiye ve sobalarda ihrak 

olunmak üzere dört yüz çeki odun ayrı ayrı aleni müna
kasaya vazedilerk eylülün yedinci cumarte9i KÜnü saat on 
beşte ihaleleri icra edileceğinden talip olanlı:ırın şeraiti anla
mak üzere her glin levazım idaresine ihale günü de idare 
encümenine müracaatları. 

Bitlis Jandarma 
müdüriyetinden: 

8500 • 12000 ekmek kapalı zarfla 
3000 • 400'.) lasulya 
3500 • 4500 mercimek 
2000 • 2400 sade 
4000 • 5000 pirinç 

mektebi 

16000 • 20000 bulgur 
4500 • 5000 saman 
6000 - 7000 ot 

aleni münakasa' 

4 'iOO - 5000 nohut 
2500 - 3000 sovan 

Bitlis jandarma mektebinin 929 eylülünden 930 ağustos 
nihayetine kadar erzakı olup yukarda yazılı 1 1 kalem erzak 
hizalanndakı münakasa ile aııtın alınacaktır. Münakasa Bitlıste 
mektep mubayaa komisyonunda 9 eylül 929 pazartesi saat 14 te 
yapılacaktır teklılnamenin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 

ta!silat almak lstiyenlerin encümen a emme nıuracaat arı. 1 _______ .,;.. _________________ !! cerahat ıahli!Aa, U!ıra mikros· 

D 1 t d • 11 l ı" U kobi ile frengi taharrisi, kan 1 ev e emıryo arı ve - ii çıbanları ve ergenlik için i 
• !! hususi aşılar. sütnine muaye- .j 

manları umumi idaresınden i! nesi yapılır. iı 
. . !i Oi\'anyolunda Sulıan:\lahmut ij 

Haydar paşa Ankara battı üzerinde Dıl ıskelesl cıvarında !i ıürbesikarşısında telefon Is. 98Ji
1 

k. d k 1 k 6000 '"1·········-··1:······1························ 54-200 üncü km. de va ı taş ocağın an çı arı aca •• ............. .. ........................... . 

m 3 balast ve 4000 m 3 blok kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur, 

l\lünukasa 22 eylül pazar günü saat 15 de Ankarada 
devlet denılr yolları idaresinde yapılacaktır. 

;,\Jünakasaya iştirak edeceklerin tekli! mektuplarını ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saatl 4,30a kadar umuml 
müdürlük kalemine vermderi rn.zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 llra mııkabllinde 
Ankarada muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydat paşa 
veznesinden tedarik edebilirler. 

• • • • 

Eylül 
Reblülevııcl: 30 Burç: Sümbüle 1 

nı 1 

Çarşamba ı 
Namu ..akitleri 

- -· -·--....._ 

f AK1'ın 'l b'ylı'i.l 

Amelya ile birlikte bir 

çok hizmetçilerin gürültü

leri arasında evden ayrıl

dılar. Ogüstüs onları istas

yona kadar götürmek için 

beraber gitti Ben 

yalnız kaldım. Düğünüm

den beri ilk yalnız kalışım. 

Birden düşündüm. Ogüstüs 

akşama kadar gelemiye· 

cekti. Ben bütün gün ne 

yapayım, nereye gideyim? 

içeri girdiğim zaman 

Hepzibanın beni bekledi

&ini söylediler. Sevgili da-

1929 tefrikası: 3-f 

dıcığım buraya çok nadir 

gelir. Bakkalcığile çok 

mes'ut.. Beni görünce çok 

müteessir oluyor.. Bugün, 

geçtnlerde kazara bir Scvr 

vazosunu kırdığını söyle· 

miye gelmiş .• Üzülüyor, 

ağlıyor ve: 

"- Eğer madam bunu 

duyıırsa idil.. Ne olur bir 

gün gelin de nasıl itina ile 

eşyaları muhafaza ettiğimi 

görün.. diyordu. 

Ben de daha evi gör
meğe tahammülüm olmadı-

gruıı_ 
--~-----. ....................... ____ ~_ 

ğını söyledim. 

" Siz, siz mesutsunuz ya 

Mis Ambrsin ?. madam 

daima herşeyi eyi bi

lirdi • Geçen gece baba

nızı rüyamda gördüm. 

Bize yumruğıınu sallıyor
du .• dedi. 

" - Babam mı ? • bir

den durdum. Öldüğüne 

o kadar alışmıştık ki " Oh, 

Hepsiba babam yaşıyor 

olsa 1 • diye sızlandım. 

Hepsi ba etrafına bakındı. 

ilk defa benim buduvarımı 

görüyordu. 

" Niçin bazı kendinize 

ait şeylerden koymadınız. 

Sizin odanız değilmiş gibi 

duruyor n dedi. " • Her 

şeyi değiştirdiler, yenilerle 

eskilerin karışmasını iste· 

miyorlar. Ben de daha 

burada yabancıyım .• diye 

içimi çektim. • • Evinizde 

değilmişim gibi geliyor. " 

dedi ve ağlamağa başhya

rak, içini çekerek lakırdısı

na devam etti: 

"- Ah, sevgili hanımını; 

siz bu kadar güzel, asil, 

alicenap, onlar sizin ayak

kaplarınızı bile giydirecek 

insanlar değil.." 

" Hişt Hepziba! w diye 

onu ikaz ettim. 
Sakinledi ve sanki bü· 

yükannem gelecek, ağladı· 

ğıma darı!acakmış gibi 

korkarak etrafına bakındı. 

"Ben çok deliyim fakat 

çok mesudum. Hakiki aşkı 

temamile bulduğum ıçın 

size ağlıyorum.. dedi. 

Bu söx sevgili ihtiyar 

İngilizceden mütercim: Gz'i::in 1Yu ri 

dadıcığımı bir hakiki aşk 

romanının kahramanı yapa

rak gözümün önüne öyle 

komik bir sahne getirdi ki: 

Gayrı ihtiyari ağlarken gül

miye başladım. 

"Saadetine çok memnu. 

num Hepziba.. Ben de 

mes'udum. Gel sana Mister 

Kereçin bana aldığı 

yüzükleri, gerdanlıkları, bi

lezikleri göstereyim. Taşla

rın her biri fındık kadar." 

Diyerek onu meşgul et

tim. Bundan sonra maziye 

ait hiç bir şey konuşmadık. 

Gülerek memnunen ayrıl

dık .. 

Tcşrinievvelin on beşi 

fena bir havaya tesadüf 

etti. Sekiz avçı öğleden 

sonra tam vaktinde çaya 

gelmişler, bazısı kanlarıııı 

getirmiş, bazısı getirme· 

mişti. Biri hoppameşrr P 

kızı ile gelmişti. Bunlardan 

başka birkaç tane şehirden 
a~ağı tabaka insanlar, O· 

(Bıı ... odı) 


