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Yavuz t5 eylülde merasimle denize indıiıriliyor 
Yeni hareketler 

v~ 
Y ('Di ümitler 

Fılistinde yerli araplarla 
Yahudiler arasında vuku· 
bulan hadiseler Avrupa 
<!TkArı umfmiyesini gün 
aeçtlçe daha fazla ehem· 
hliyetle itral etmektedir ve 
bu hadiselerin ehemmiyeti, 
nıahiyetlertnden ziyade za· 
hlan · vukuu noktasından 
görülmektedir. 

Hakikati halde .Filiıtin 

araplan Jle yahudileri ara· 
ı•nda "Ağlama duvarı,. 

denilen mahallin tasarrufu 
rüzfuıden mevcut ihtilaf yeni 
değildir; her iki unsur ata· 
aında diğer nevi hiaafyat ve 
nıenfaat müsademeleri de 
her vakit fçin ekıik olmıyan 
feylerdendir. Onun için 
Filistin Arapları ile Yahu· 
dileri arasındaki kanh vak' -
alann daha bqka sebep
leri olup olmadıfı meselesi 
tetkik edilirken ahiren 
lngilterede iktıdar ınekUne 
aelen amele hiikUın~ttnin 
)'eni "Mııır ılyaıetJ,, habr
lara getirilmektec:Ur. 

·. 
Yunanlılar 
telaşta 

. E~kan umJl.m,Ye 
f namına hük<imet-,, . ""'· 
ten istenen izahat . ~ . 

-~~ · .. -
Yunan bahriye 

· oe.ıareö ne cevap 
verdi 'l 

Ytıvuzumuz 

.ılf e(ısuk şekilde ald1ğ1mız maliinıata 
göre Yavz~z zır~llı~u~ ay·ın 15 üule .. ınera~ 
simle denıze ındırılecek ve tecrubelerı 
)rapılacaktı r. 

Yunanlılar telAı ediyorlar I 
Atina, 4 (Apo) - Yunan matpuatı Türkiyenin ha-

kimiyeti bchriyesinden endişe eden efkarı umumiyeye 
tercümanlık yaparak ala.kadar makamatı Yunan efkarı 
umumiyesini teskin için beyanatta bulunmatı icbar ey
lemiştir. Yunan bahriye nezareti mahanlinin tebligatına 
göre Türkiye ahiren ısmarlamış olduğu torpidoları te· 
seJlüm ettikten sonra Yayuz dretnotile tefevvuku bah
riyi temin edecektir. 

Ayni mahafil efkarı umumiyeyi teskin için Türk 
torpidolarmın teslimine kadar Yunanistanın müdafai 
memlekete lazım olan harp sefinelerini almış olacaA-ını 
ilave ediyorlar : 

Fakat bu tebligata rağmen efkin umumiye endişede 
bulunmakta ve hükumeti ihmalinden muahaz~ etmektedir. 
Bilhassa muhalif gazeteler bundan istifade ederek 
vekayii izam suretile tefevvuku bahri etrafında gürültü 

• koparmaktadırlar. 

Bor~ vererncdtldert için hapiste yatanlar dan tahliye edildiler 

Tıp kongresi Borçlular 
Hazırlık hittndc üze- tahlı'ye Olundu 
redir.Okunacak ra-
. P9rlar tabedtliyor . İstanbul tevkifanesinden 

oçi~n ey~~~ To~t:::n;: 56, Üsküdar tevkifane
lçln JıaıirlıtJar he- hemen sinden 13 mahpus çıktı 

Şüphe yoktur ki Mak· 
dona1d kabinesi tarafından 
Mıara tam bir lstiklll ve
ri.lmeıf bilha11a İngiliz 
logali altında olan diğer 

nıemleketler ahalJsini ümit· 
lere düıürebilir • Hatta 
Suriye Ye Lnbnan atbl 
Franıız mandaa altın~ 
bulunan yerlerin bile Mııır 
iıtiklallnden kuvvet aldık· 
lan anlatılmaktadır • 

1 ~Lu ~il«. kwt Veni krı v mıs kanununun 
~ Mmanmıf 1atbikine dünden itibAren baş-

___ ,...'"- ve taWdllniJitir. Frtrhgl tenr· JıJtmıştır. Bu fcanun, borç için 

Bu itibar iJe Filistin Arap· 
Yarının Yahudilere ka11ı 
açbkları son hare ketler 
üzerinde Mıaır istikliUnln 
ve yeni lngiliz siyasetinin 
hususi bir teıir icra etınit 
olması mümkündür. 

Suriyelilerle Lübnanblan 
ümide dütüren cihet ise 
ıudur : Fransa hükılıneti 
ıon seneler zarfmda Suriye 
siyasetini tayin ederken 
İngilterenin Mısırda takip 
ettiği siyaset ile daima bir 
irtibat ve münasebet gös· 
termlttir. 

M~b'ııalarlma hallım lhtı. 

J'&çlanaı d!nllyorlar 

İstanbul halkının ihtiyaçları 
Dün meb'uslanmız Fatih ve Beyazıt 

halkile temas ettiler 
Dün saat 18 de Şehza

debaşında Letafet ap~rt
da fstanbul meb us· 

manın .. 1 • · 
d 

fırka mu ettışı 
)arın an 1 
Hakkı Şinasi v<: ~san pa· 

l 
Nurettin Alı, Ahmet 

şa ar, . z· b 
R 

· Hüseyın, ıya ey-
asım, t h 1 

F t'h ve Beyazı a -
ler a ı . dir 

yab v\; teda~al hakkındaki ra· hapsi kaldırdı~mdan, dQn bü-
porlll' Mooım T ellt, 1119derill tün borÇlular serbest bırakıl-
Repı ve fahreitfn Kerim mışlardır. 
Beyler tarafından bazıtlumıttır. Dün sabah saat dokuz bu-
Raporların çol: kıymeti! ve çukta icra reisi Ahmet Refik, 
himmet ...-file v<k:ud.i geldi~ milddei umumt Kenan B. !erle 
aöylenmelctCcıır. diker alakadarlar tevkifanede 

Noman B. 
Hariciye müsteşarı 

nan Londr• :#/İrlmiz
le blrllk~e ıe t1mlze 

geldi. 

toplanmışlar, borçlu mahpuslar, 
iç avluya çıkarılmışlardır. 

f cra reilinJn nutku 

Onda icra reisi Refik B. ha
zırlanan masa başına gelerek, 
bu vesile ile şu nutku söyle
miştir: 

- Yeni icra ve iflas kanunu 
ugün mer'Jyete 2irmiştir. Yeni 
kanun, şimdiye kadar cari olan 
borç fçin hapis usulünü kaldır
dığından, r.ski kanuna göre 
borçtan mahpus olanların tah· 
liyeiel"ine karar vedlmiştir. Bü
yük Türkiye cümhuriyetinin 
her yerinde ayni zamanda tat· 
bik edilen yeni kanunun bu 
emrini size tebliğ eder ve 
derhal tahliycnizi icra eylerim. 

Tahliye edilince .•• 

Tahliye edilmekliğiniz bor
tuııuzu ortadan kaldıramaz. 

Callf&rak kaıancırıızdan borcu· 
nuzu ödemek JAzımdır: Aksi 
takdirde ılacakhlarınız yeni ka
nunun daha nıQhim ve esaslı 

GaziHz. 
Gazi lf z. <liin saat 

18,30 de fıoğaziçinde 
bir deniz gezintisi 
yapnuş/(İr ''e bir yere 
çıkrnadiırı Dolma
halıçe!lara.yu1a avdet 
buyurnuı)ç/ardır. 

Ticaret odası 
Hafi içtimada ante
repo buhranı etrafında 

görüşldü · 
Ticaret Odası meclisi dün 

topfonmış, Rus}1aya gön~led
len derilerin tevzii hakkında 
idare meclisinin raporunu 
kabul, Zahire borsası nümu
ne memurluğu talimatname
sini tadil ctmi~tlr. 

Polonyadaki ticaret odası 
kongre incden avdet eden 
kAtibi umumt Cemal Beyin 
rnporu kıraet v c kabul 
olunmuştur. 

Bundnn sonra haff bir 
içtima yapılmfş bu içtimada 
antrepo buhranının bir daha 
tekerrür etmemesi için alına

cak tedbirleri ihtiva eden bir 
rapor müzakere edllmiş, ol
ması çok muhtemeldir. 

Naki B. 
Evelki akşam Telcirda

ğınıı ~iden Tj~ret müdiri 
umumisi 
Naki Bey 
dün sabah 
avdet et
miştir:. 

Naki 8. 
Tekirdağı 

Dedikodu --Tic11rel odası k~tfbl 
umumisi Polony11d11n 
geldi, cevtıp veriyor 

Hayat pahalılığı rapo· 
runa yazılan notlar 

J' urultalı Esat JJ. 
Cemal JJ. i daPa mı 

ediyor? 

Alt tkHsal mecl~ ~bl ,,,,.cı
mlsl Nurullah Esot 8. 

On beş gün eVVt'I Lehiks: 
h · de ı tanda Poznan şe rın . 

. od Jcongresıne 
tıcaret ası • 'bi 
'd ti'caret odası katı 

gı en d .. n 
umumisi Cemal bey u 
sabah avdet etmiştir. . 
~ 1 bey bir muham • 
\...ema . ti' . ı .. ylemış r. 

mıze şun arı so . 
.. Şarki Avrupa milletlen· 

d ki r ünuebatı 
nin arasın ı m . · . . k' cAfı ıçın 
iktısadiyenın ın ı.,-

T .. k' Bulga • 
Poınanda ur ıye, R man· 
ristan Yunanistan, o l ' y os a'l"j• 

Ya Çekosluvakya, ug hh 
' 1 mura as· 

ticaret oda arı ticaret o
dasının va-
ziyetini tet-ı~~~~~~~~;;~ 
kik etmiı
tir. 

Naki B. 
~usya ile aktcdilec~k yeni 
tıcaret mukavelesi hakkın
daki tetkikatına başlamak 
üzeredir. 

Edebiyat birliğinde 
G. S. B. Edebiyat şubesi 

heyeti umumiye içtimaı bu
gün saat on üç buçukta 
akdedilecek , ikinci topla-
ma olduğu için içtimaa kaç 
kişi gelirse gelsin nizam-
name mucibince ekseriyet 
nisabı için kafi sayılacak 

ve idare heyeti intihabı ya
pılacaktır. 

Sulanıa işleri· 
Ankara sulama işlerinin 

tetkikatı devam etmektedir. 
Yakında, Pulatlıdaki bendin 

Jreni 1ef rikami~ 

A1"eçhul asker 
Acklı her Turkiln kalbinden 

L!- ıztırap blrakan Balkan 
geçmez ou oktaea 
harbinin yeg&ne ıuelli D 

( Edirne ) müdafaasıdlt· 
Tarihin ınethur bir kaydı var .. 

dır: l 
« Türk bla vermez. > tle 

...JJ bunu ı.hat 
Edime mua-aAll bir 
eımiı ve Türk z,aferle!'fııiD 
lndııi olmu9tur. 
Edime natd rrrüdafa ecJjJdl ? 

Türk bilıneli , .. 
Bunu her 

göhü aurur ile yiiktelınelidir : 
Edirne aylarca aç kaldı, butOaY 

-'-· aylarca kuş 
butta arpa yer.-

adan n>• • 
yemi süpürse tohumu wefer· 

1 ekmek yedi· T uuu&. 
~u daaıı kaldı. f aık bir düt • 
sıı, gı T rkUn bir t•D \"e 

man• hr1' ü · k 
--" ...ıl.f 1..-dı \e yil • tcrel da>.... aııu 

Mesela 1926 senesinde 
Berut fevkalade komiseri 
olan M. Jouvenel memu
riyetine gitmezden evel 
londraya gitmlt, fngiltere
nln Mısır ıiyaıeU ile Fran· 
lanın Suriye ılyaıeti ara· 
•ında bir ahenk temini 
görüıülmüttür. Bunun ne
ticeıi olarak Mısır parla· 
hlentoıu kapatıldıktan pek 
e.z zaman tonra Suriye 
ltıeclisi meb'usanı bila müd· 
det tehir ediJmiıtir. 

kile temas etmışler • . 
. büyük salonunda 

Bınanın h" k ve na ıye 

rmı, müsakkafat ve arsa 
vergilerine yapılan zammın 
tenzilini, otomobil acenta
Jannın yedek eşya bulun
durmaları ve lüks otomo
billerin tahdidi hakkında 
bir kanun çıkarılmasını, 
Fikri B. emlak vergilerine 
yapılan nisbetsiz zammın 
tadilini ve tarik bedelinin, 
İstanbul şehrinin hususiye
tine binaen Şehremanetine 
terkini teklif etmiştir. 

Ferit Beyle btrllbe ~dye 
mOıtapn Noman B. ele idmlt
tlr. Hartdye milstqlrı Yunan 

cevabı hakkında Blıfv•I lamel 
pa,a Hz. ne malomat :verecek· 
tir. 

emirlerini icra takibatını yapa
bilirler. 

Alttarafı 4 lincu sahlfamız.dadı• 1 

kanallan 
cııktır. 

açJlmıya teldi• ~!erini fırhcıhk hi~ • 
f.ter vazı ,.ı: 

kurbaa edenler olmasa 1C11 

başlana-

lıte bundan dolayıdır ki 
lngılterenin Mısıra istiklal 
l'erdiifni görenler "Acaba 
Fransa da Suriya ve Lüb· 
nanın ayni istikamette ida· 

~ telerine yeni bir mecra 
\'erecek midir?,, sualini irat 
etınektedir. 

Fakat Fransız menbala· 
tından çıkan haberler Sü· 
tiye ve Lübnan milliyet· 
çilerinl tetvik edecek ma· 
hiyette değildir; çünkü 
f'tansızlar Fransanın Suri· 
}redeki vaziyeti İngiltere· 
ilin Mısırdaki vaziyeti ile 
kıyas olunamıyacağını, bi
tin.cinin devletler tarahndan 
\>erilmiı bfr manda, ikin· 

fırkanın oca 
. ve aıalarile halk top. 

reıs . b' • "teakıben me us 
]anmış, mu lerek yerlerini 
)arımız ge . Hakkı 
. l etmişlerdır. . 
ı.şga. halktan söz soy· 

Şınası paşa 

k . t• enlere söz ver • leme ıs ıy 

miştir. .. 1 n 
B. . c"ı olarak soz a a 
ırın 

f smail Sıtkı B. kazandç fver· 
. . · · tutulacak e ter· 

gısı ıçın h 
lerin yalnız şirketlere as· 

Serbest bir devlet 
cisfnin 

U V
aziyeti olduğunu 

i~ga 
ileriye sürmektedi~; ~u 

retle Suriye is\ıklalıne 
ıu .. -ıune 

kat'fyyen aleyhtar goru • 

mektedfr. , 
Bütün bunlara rajmen 

Ferit B. dün Anbndan 

1Yirk - Suriye hudutlu ıehrtmiı.e ~lmtı ve Tobtlıyan 
oteline inmlftir. 

Halkın arzularını meb' • 
uslarımız not etmişlerdir. 

Türkiye - Suriye tnhdiui 
hudut komisyonu aıalarmın 
bir kaç gline kadar hududıı 
hareketle vazifelerine başla
maları muhtemeldir. 

Filhıtin hadiselerinden sonra 
cihanın bu taraflarında hu· 
sule gelen yeni istidatlar, 
yel ihtimaller herkesin 
nazan dikkatini celbeder 
bir ıekil almııtır. 

11/ehınet Asım 

/\tafia vekili geliyor 
Ankaraya giden Nafia ve

kili Recep Bey burada iken 
Başvekil İsmet Paşaya sula
ma ve yol programı hakkın
d:ı izahat vermj,tir. Recep il; 
başvekil paşadan aldığı tali: 
mat dnircsindc aHlkadarana 
i1.ahat verdikten sonra bir 
iki güne kadar tek&rar ~eh• 
rimize avdet edecekdr. 

~ .ııkut etıni~itl. Bu • 

1 
L-- ber bu .ukut bde en 

nun a ~a d 
. af k.clar yüksek a • 

pııb bır z er 

de<lilebJlir. 
•· Edirne mud.f 1111 

Gazeteınu. 

d 
La) 1ç1nde bır asker 

e•naıın a • 8 

1 gUnD gününe tutulmuı 
kalemi 1 e LL hıkilcl bır 
notlıırd~n mUreıulep 

ide etınıınr. Bu eter 
TOman e ( 

F dırne nıüda a
olcuyuculanmıza ~ 
... denilen eerdb menhbeyı bil-
. f--"atı ile anlatacaktır. 

tun te orıu 
( l\ ıeÇhul A.ket ) uavanhırio~~ 

bu ıelrıkanm ...,m• birlııç 
k.dar ba,Jıyacatsa. 
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Meclisinde Yıpranmış paralnnn muba- f.vvelce heyeti mahsusa 
dclesine dafr lıazırlanaıı tali- kararilc de,·let hizmetinden 

,-- .. /· 
AJ.elcsandr Zubkofun hafırafı Mezbahadan Şişliye as-

Madam s .. beni nipııl111 lle duiıunu anlamllfım. Zaten ev- falt bir yol inşası için 
tanıştırdı. Ve bana bir iş bul- Yelden lhtlyatt tedbir almakta 15()()() lira Verilecek 
mıya olıu icbar etti. M. Hel- knsnr etmemiştim. 
vig bu iş meselesi ile mragul Rusyıdaıı kaçlı/hm 51r.1da be-
oldu. B6ylece tüccar namına ni kabul lfttruk!rlı~ında !:ulur.· 

ıey;alı, tacir, c;a~anô! mümessili muı olan •Oaebro• daki halam 
gibi vazifeler yaptım . Artık hatırıma geldi. Eğer o sıra· 

yalnız ticaret ile meş2ul oluyor, !arda hala zademe korta ede· 
ve oldukça muvıılfakıyet g&!e· ederek işleri altüst etmemiş 

riyordum; hele çajfanos ticareti olsaydım, belkl Mil bugtn 
pek ziyade işime gelmi~ti. Bu onun malikSnesiııde rahat ya

Umumi Belediye Cemi
yeti dün toplanm1ttır. 

Bu ıene Gireson havali· 
sinde fındık mahltllünün 
ailıfı dolaysile Giresoun Ye 
havaliı!ndeki halkın ihUya· 
catına aarfedilmek üzre 
Glreson villyeU emrine 
5000 lira muavenette bu· 

meslek say~inde bir~k kimse- şardım. Tabiatın letafeti, çocuk· lunulmaıına dair 30 imza 
!erle görüştüm. luktan almış oldufu:n kır ha· ile verilen takarir kabul 

Ş.,hir tclıir doJaııyordum; yatının teraveti l:ıeni c'2!bediyor- edilmiştir. 
tlerkes şiv,mden MoskGI oldu- du. Doiiru istasyona gittim, ve 

matııame projesi hakkında ihraç edilmiş ve bilahara da 
bankaların mütaleaları maliye ali karar heyeti tarafından 

vekaletinde toplanmıştır. • masumiyetleri tebeyyün ede-
Bnnlcalnr ~slar hakkında rek beraetlerhıe karar veril· 

mutabık klmakla beraber te- miş olan dahiliye memurla· 
ferruata ait noktalara itiraz rından bazıları Dahiliye ve-
ctmektcdlrler. kalecine muracaatla tekrar 

l\!allye müsteşarı ve mu· istihtamlarını talep etmişlcr-

hasebei umumiye müdürü dir. 
bugün bu itirazları tetkik Ilu zevat son beraetleri ile 
edecekler ve talimatname eski hukuklarına sahip ol-
kat'l ~eklini alacaktır. dukları için atiycn hakları 

Elektrik 
nazarı itibara alınarak lehle
rinde bir karar verilmesi 
muhtemeldir. 

Dün g~~ bir bahi
yüzbaşısını öl

dürdü 

Ağullos ayında Ga • 
ğumu anlıyordu . Görüştüğüm alqam treninini yakalıyarak 

Ose 
lataaaray lıaesinde açılan ye 

her şahıi LıbiatHe benimle al~- • bro• yolunu tuttum. 
resim sergisinden reçen ac-

+ i\luhtelit mübadele ko
misyonundaki Yunan mii~a
Yiri i\lıımapolos ile bütün 
kı\tiplcrin yazilclerine niha· 
yet verilmiştir. kadar oluyordu. Rus şilıirbaz- Halamı tam sabah taamı ~ı- nelerde olduğu (ibi bu se

Jarının elinden uakayı nasıl sı- ruırıda beni görünce şaşırdı 
' ne de 2000 liralık toblo 

yırdığımı, Kızılların hakikaten kaldı. satın alınması lu.kkındakl 
hunhar olup olmadıklarını, Rus- lsveçteki akrabamın bana 
yanın atisi hakkında ne gibi te- verd ikieri isim •Ebedi kac:ab 
mennllerde bulundujfumu sorar· idi. •Ebedi kaçak> ın birden
lardı. Bu gibi bir takım suri bi,re meydana çıkması hayret 
ve manasız suallerin kllfesine verecek bir şey değil nıi idi? 
cevap yet1$lirlrdlm. Gece yarısına kadar trenle ~e-

Nısıl oldu bilmem rolise ya- yahat etmiş ve ondan sonra 
kamı kaptırmadım. Stokolmda çiltliie varmak içüı sabaha i.a

hayat gayet !ıottu. NamuıU.r dar yürümüştüm. Pilhakıka 

bir adam oldujfumu biliyordum. oraya ııidcceliimi haber verıne
.Maamalih lıveçin gOzel paytah· miı olduliumdan iı;taayonda be
tındaki hot hayatı terketmekli- ni karşılaınıya araba iÖndcr· 
ğim, ve bir müddetlik gözden ınenıişlerdi. 

ııihan olarak kendimi unutiur
maklığım icap ediyordu. Bir 

akpm, odama avdet ederken 
kapının önOııde temiz giyinmiş 

iki adamın beş a,aiıı üç yukarı 
dolaştıklarıni gördüm. Ne ol-

!arından mürekkep bir kon· 
gre yapıldı. 

Ağustosun 25 ve 26 ıncı 
günleri aktolunan içtimalara 
139 murahhas iŞtirak etti. 

Kongrede, iştira!: eden 
milletler arasındaki ticari 
münasibatın tevsi ve inkişafı 

meselesi) konuşuldu. Kon· 
grede sekiz encümen teşkil 
edildi. Ben Türk • Po1onya 
encümeninde bulundum • 

Bu encümende bir Türk· 
Polonya ticaret odası teş
kili, Türkiyede bir Polonya 
bankası küşadı ve sair ti· 
cari münasebataı ait mese
leler gürüşüldü. 

Gelelim ben burada yok· 
len yapılan şeylere .. Ah
•ablarımdan birisi iktisat 

meclisi iltıi azalarından 
Nurullah Esat beyin hayat 
pahalılığı hakkında yaıdıtı 
bir kitabı bana hediye etti. 

Ben de ba kitabı okunum 
ve tetkik ettim. Bir çok 
y .. rlerine içtihadımı uygun 

gelmiyen fikirlere doğru 
bulmadığım yerlere bazı 
notlar çizdim. Bu kitap 

şahsıma ait olduğu ıçın 
istediğim şekilde notlar 
kaydedebilirim. 

Bu noktalar arasında• Al
lah, Allah., " F eaüphanal

hhl ", " Ne derin görüş! • 
gibi kelimeler de olabilir. · 
Bu kitabı Polonyaya git· 
medcn evci masanın üıe· 

ri;ıede unutmuşum. Ben 
yokken kitap yanlışlıkla 
oda kütüphanesine kaldı· 

mıştır. Kitabın kütüphaneye 
ait olmadığı üzerinde kü· 
tüphanc numarası - bulun· 
mamasile iııpat edilebilir. 
Ki.tap ıahsıma aittir •• .. 

Aldığımız malumata naza

na Nurullah Eııat B. kitapta 
lı:endi hakkında yazılan "Mes

leksiz adam • kelimesinden 
dolayı Cemal bey haklctnda 

_ikamci davaya karar ver· 
ıııiştir. 

( Bttmedı) 

Spor 
Deniz 

birinciliöi -
Haftaya mühim müsa· 

bakalar yapılacak 
lsıanbul deniz birlncllıAI milsa· 

bakaları ııclecek cuma Beykoz 
sahasında yapılacalr.ıır. Geçen 

hafla Tayyare cemlyeU menfa. 
alına Bebelr.ıe ·yapılan yanılrnn 
verdiği neticeye balr.ılına, bu 
clefuı lsıanbul bırlnclliQI tim • 

diye kadar yapılan deniz mU
sabakal•rının en mühim ve en 

heyecanlısı olacalr.ıır, Fılhalıil<a 

Beykozun deniz tamplyonumuz 

Galatasarayı geride bırakaralı 

birinciliği alma" bıİ sahada 
eıslı addedilen Sarı kırmızının 

karıııında pek kuvvetli bir rakip 

çılr.mıııır. 

Sonra A !1ınordu, Ortaköy, 
llaliç ve Fenerbahçe de bııu 

yarıtlar üzcriııcle milessir olabi
lecek bir dereceye yükselmıı
lerdır. 

Bu ıııbarla aelecek hafıalr.I 
deniz yanılan mevsimin en 
zevldı mOsabalr.ası olacakıır. 

lstanbul mantakası yarııların 
muntazam olm11$1 için · bir haf

ıadanberi gayretle çalışmaktadır, 
J !aber aldığımıza göre, yar1Jlar 

için vuku bulacak masrafa lr.ar

ıılık olmak Uzere Şırlceu Hay
riye loıanbul mıntakasına 150 
!ıra tebrril eımi§lir. 

Y annki futbol 
maçları 

Y Vln Beykoz 11haanda iki 
pyaııı dikkat futbol mü11balıaıı 

yıpılacaktır. Beylı01 F enerhahçe 
ile Bctlkt.f da bırınct anıl bir 

tahmlıı İ&l'fl•ıacalr.tır. Beykozuo 
mütemadi antrenorlarla 1011 n

manlarda iklbap ettlll kuTYet 
naıarı ıııbare alınına, miisaba • 

lıaların ehemmlyell lı:eııdılıtmdea 
tezahur eder. 

Yüzme müsabakaları 
Hıl&I kulııhü larıılından yana 

ubah C.ddebostanı pl!jında 

yüzme müsabakaları yapılaakhr. 

encümenine havale takrir 
bütçe edilmiıtir. 

Mezbahadan Şlıliye ka· 
dar aıfalt olarak yapıla· 

cak yol için sarfına lüzum 
göaterilen 15000 liralık 

teklif, blltçe encümenine. 
Adalar muhaaebeciıl Şa-

hap beyin Avrupada teda· 
vlıl için 1000 lira muave
net edilmesi hakkındaki 

teklif bütçe endiınenlne 

havale edilmlttli. 

Amlıterdamda toplana
cak olan göz hekimleri 
kongresine gidecek olan 
Hakkı Hayri beye, mevcut 
tetkıka tına ilii. veten ıöfor· 

!erin rüyet kabiliyetleri 
hakkında tetkikat yaptınl· 
masına, bu yllzden kaza· 
!ar oldujiu için Emanetin • 
ıoförler talimatnamesine 

bazı mevat ili~e edilmeıl· 
nin muvafık olacağına dair 
teklif de blltçe enciimenlne 
havale cdilmlotlr • Yeni 

' gümrük tarife•inin 1 teırtni 
evvelde tatbik edileceği 

için emanetin okturva tar!· 
fesinin de müstaceliyet ka· 
rarile tebdili hakkındaki 

teklif ıelccek hafta müza· 
kere edilmek üzere bütçe 
encümenine havale cdil

mlıtir. 

Kimsesiz çocuklar için 
açılan bannma yurduna 
bir memurla bir hademe 
ta ylnl talebei birçok hara· 
retli mllzakerattan sonra 
kabul edilmlttir. 

Cemiyeti belediye gele-
cek çartambaya tekrar 
toplanacaktır. 

Baytarlarımız 

Şarkta hizmet edenler rarp 
vilayetlerine naklediliyorlar 

ll:tiı•I vel:!letlnin yeııl<leıı tanzım 
edilen yeni l:adrolan bitrııittlr. Bu 
kodrolorda baylarlara alt çok elıem
mıyeıli kararlar vardır. Üç tene ve 
daha fazla bir zoman ıart vill -

yL~lerinde çah14n bayıarlanmızın 

klfleılnin garp villyeılerlmlu na -

kıfterl tel:arrUr etmlşlir. Bu karar 

alakadarlara bugün veya yano bil
dirilecel:tır. 

Baytarlanmwn yeni layuı edildı\:. 

leıi yerlere bir .,. evveı gıtmcleri 

için derhal hararahlan gönderile • 

celr.tır, 

1 laric;11ede yeni 
tebedclıiller 

Tilli · baş konsolo:;luğu 

muavini l lü. eyin bey ,·eU
lct emrine alınarak yerine 
Batum kançıları llulusi, onun 
yerine de vck.ı.let eHak me
murlanndnn Abdurrahman 
beykr tayin eililmii1erdir. 

Ot.ltS& konsolosluğuna ise 

Atina ve Pire kançıları 1 la
tif bey uyin edilmi~tir. 

Dün gece müessif bir 
kaza olmuş ve bir 
bahriye , yüzbaşısı elektrik 
cereyanından mütsicesren 
vefat etmiştir. 

Kasımpaşada Zincirli ku· 
yuda Bakkal Zeki efendinin 
dükkanına bitişik bahçede 
oturmakta ' olan Bahriye 
yüzbaşılarından Şükrü B. 
saat 21 de bir kutu sar· 
dalya almak üzre Zeki efen· 
dinin bakkaliye mağazasına 
girmiş , dükkanın bozuk 
olan elektrik tesisatı dahi· 
liyeıine dokunarak şiddetli 
bir elektrik sademeıine ma· 
ruz kalmış ve derhal ha· 
yılmıştır. 

Celbedilen belediye he· 
kimi Şükrü beyin tedavisi 
için çalı~mışsa da muvaf· 
fakiyet hasıl olmamış, za. 
vallı yüzbaşı ölmüştür. Müd
dei umumilik tahkikata 
başlamıştır. 

·isteri in 
lzmirden kambiyo gel
diği halde düşmüyor 

lngiliz Jirnsı dün sabah 
1007 kuruştu açılmış, bir 
aralık 1008,7 5 kuru~ kadar 
çıkmış. gene bir aralık I006,7:i 
kuruşa kadar düşmiiş, akşam 
ı 007 kuruşta kapanmıştır. 
Dliıı hmıirdeıı bir hayli kam
biyo gelmiştir. 

Ekspres 
Dün altı saat ieehhiir

le geldi 
Sırbistanda ılı:! ınarJ&ediz 

lr.aıarı birbirlerile çarpıştıklorın· 
dar. dünkü elcisp:rea teehhur el
miı ve ancak (21 ),(50) geçe 

gelmlflir. - -- -~_,.__,..._ __ 
Ankaraya nakledile
cek rt!srnl 11ıüessesat 

Tütün ve müskürat inhisar 
idareleri merkezlerinin bu ll'ne 
içinde Anlr.araza nııkledıl k
lerl söylenaıekıedir. 

~- -
Bulgaristanlı Türk 

muallimler 
Şehremaneti bir miiddct

tcn beri <ehrlmizde bulunan 
' Bulgaristaıılı Tiirk muallimler 

şerefine 1 bugiın saat 4 te 
Bebektekt Tiirkuvıızda bir 
çay ziyafeti ı·crccektir. Ziya
letc l\luarif enıını, Behçet 
Bey, maaril ve Şehremanctle
ri erkanı ,' cemiyeti belediye 
a1.alarından W.ılaaı nıuaHim
Icr, gJ:ı:etecilcr davet edil

miştir. 
-r ..,._ - -

Radyo bugün işliyecek 
lslanbul radymu iki ak

şamdanberi i~lcmenıektcdir. 
Buna, O:<maniye istasyonu ile 
Yeni postane arasındaki telin 
yağan yağmur dolayısile se
kiz yeritıden hasara ııjtramıısı 
sebep olmt'!~t.ır. Telin tami
rine füin de dnam edilmiş
tir. Jlugun tamiratın ikmal 
ve gece radyonun i~liyeceği 
ümit edilmektedir. 

+ Pcr:jenıbe giinü yapıl
mas ı mukarrer 1 laydarpaşa 
tramvayının vaz ı esas resmi 
cumadan sonraya kalmıştır. 

+ Limanımızdaki Rus tnh
tellıahirlerindeıı biri :'llarma
raya açılmıştır. 

+ i\ludanyanın Çekirge 
köyünde parası olan bir ka
dın maskeli iiç adamın te
cnvüzune ujtramış, lalllcrl 
olan Tahir, Ahmet, Veysel 
yakalanmışlardır . 

+ Divanı :111 1\1. l\luhtar 
paşn evrakını cumartesiden 
itfüaren tetkike haşlıyacııktır. 

+ Yeni maarif kadrolıı
rındıı bazı tcbcddüller ya
pılmıştır; bu dimlede11 ola
rak Trabzon maarif emini 
Eyip B. müfettişi umumiliğc, 

mülettişi umunıt 1 lilml B. 
Trnlıı:on maarif eminliğine, 

lstaııbul F.rkck nıııaliinı mek· 
tclıi müdürü llnhmut )~krem 
13. Ankara orta muallim mek
tebi müdiirliiğliııe ve yerine 

Konya muall im mektebi mü
dıirii 1 !amit Zeynel B. tav in 
edilml~tir. 

• Topane antrepoların-
da yapılmakta olıın 
otomobil kurma fabrikası 

te. isatı bu ar nihayetinde 
ikmal edilecektir. Fort mıies
sesscsi bir iki haltadan beri 
amele kaydıııa ba~lamıştır. 

+ Vilaret muhıısebcl hu
susiye müdıirü Cemal bey 
Ankaraya gitmiştir. Cemal 
beyin bu hareketine sebep 
Yila)'etin yeni bütçesini tet
kik ettirmek · meselesidir. 

l\Iumaileyh e\·velce de 
Ankararn gitmiş, fokur Dahi
liye vekAletl mahıılll l~ler 

miidiirü Na:ı:I( bey Dahiliye 
\'ekili Şükrü Kaya beyle bir
likte seyahhta çıktığından 

bütçenin tnstik muamelesi 
ikmal edilmiyerek dönmiiş

tü. 
+ Sanayi birliği yerli 

malları sergisin~ i~tirak eden 
ıısnayi erbabına madalya tevzi 
edecekti. Uundıın sarlı nanr 
edilmiştir. Sanayi birliği ser
giye iştirak edenlere hatıra 
olmak iıı:ere birer diploma 
tevzi edecektir. Uunıın için 
1,30 sanayi erbabına davet
name gömierilmiştir. 

Diplomalar bir ziyaret 
esnasında merasimle tcYzi 
edilecektir. Bu merasimde 
lktı>at vekili Şakir. Sanayi 
mlidürü Kı\zım Beyler, ,·iJ:i
yet ve şehremaneti erkanı 

hazır bulunacaklardır. 

+ l\laarif \'Ck~letl ilk mek
t• plcrdeki vatani ders saatle
rini çoj!;altmağa karar vermiş
tir. Bu dcrıJerde talebeye 
demokrasi ve milll hars ve 
duygular anlatılacaktır. 

+ llizmetçiler hakkında 
şehremaneti tarafından veri
len karar şimdilik lleyojthı, 

Fatih. 13eya:t.ıt, Kadıköy be
lediyelerinde tatbik edile
cektir. 

.,Şayıfa 2 · 

rs-E"ymi1 VAKi T rMilh"ı.n .;;:ı 1 
~erte':~~..J ~ha~ ' 

_:se • ·ı· 
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1 1J~: dlatiçte: l 
( Yeni icra ve ifl!s kanu- '.\T. )Jakdonalt Filistin ha- i 
g nu mucibince borçlular dün diselerl haUınd;ık:l beyana· ( 
~ serbest hır!kılmışlardır. tındn lngil~renln 1111zannd:ı j 
~ + Cemi yeti lıeleniye dinf ihtilaf me clclcrlnirı ~ 
~ diin Girc;;undakl halka te\·- olmadıjı;ını söylemi tir. f 
( zi edilmek üzere :5000 lira + Akvam mccii ı saat j 
ff mua venete karar vermi~tir. 19 da toplanmışnr. :'il, fok- ~ 
- .A. Londra sefirimiz Fe· -
'!!. "'111" donalt bir nı.ıı:uk' söylemiş· ğ 
İ rit ve Ilarici ye mii~tc~n tir. Rendeki ilk lngiliz ta- ı 
\ Osman beyler dün Anka· burunun gelecek halta Reni ~ 
i radan gelmi~Ierdir. tcrkcdeçcğini ifack etmi~tir. ~ 
~ + Po:manda yapılan ti- + Graf Zeplin dün s..at i 
f caret odalan kongresine gi- " - s,ıo ta Almanyaya dönmüş- '=-j den ticaret odası katibi _ tür. = 
~ umumlsl Cemil bey dün ..A.. = 
= ..,,. 1\ udıistc sükunu tam i i gelmiştir. -= hüküm sürmekte oldujtu j 
İ + lngiliz lirası dıin Kudu:ten bildirilmektedir. { 
i_- ı 007 kuru, ta nçıhnı,...: ı 007 ......................... ·-············--· = " """ ····--··--·····-· .. ····-·····--, 
} kuru~ta kapanmıştır . dııjtu için iki akşamdan be- 'i 
\ + Radyo kablo bozul- i ~lememckt~dir. f 
;111un11uınıılllllltı1111ıınııı11111ıııııtt1uuıınıı11111•'il•ll11111t1•11111ıı111ıııııu111uıııııı111111ııınıı11111ıııı11111qı11ıınııı11;;. 

Orta mektep 
kadroları 

Ankara, 4 - Orta mek
tepler kadroları bugün tel· 
gra!la vilayete bildirildi. 

Ankara, 5 (A.A.) - Al
dığımız malü mata göre 
mektep ve muallimler kad
rolarında esaslı tebeddül 
yapılacağı hakkındaki ha
berler doğru değildir. 

Ccınireti alcııaında fi-
rarı' Rınnlar ·meselesi 

Atiııa, 3 - Cinevredcıı 
bildirildijtine göre, Cemiyeti 
:ıkvıım katibi umnmisi, dos· 
yalurını ikmal etmek uzere, 
lstabullu Rum firarilerinin mü
racaatı ve bu miiracııııt ile 
alakadar emlak meselesinin 
mıizükcresiııi meclisin gele
cek içtimaın tehir etmeğe 

karar vernıi~tir. 
::::::::::::::::::::.:::::a::::ı::ı:::ı:t::s:ı:a + Şehremaneti, fırınları 
behemehal makine ile ekmek 
imal etmek mecburiyetine 

tabi tutmuş Ye bu husu~ta 
bir mühlet vermişti. Fırın
cıların bir kısmı Avrııpadan 
makine getirdikleri halde 
dljter bir kısmı hillA ekmek
lerini d ve ayakla yoğur

mıık suretile imal ediyorlar. 
Emanet, hcniiz makine 

ccllıctmiycn fırınlara eylül 
nihayetine kadar makine ge· 
tlrmclerinl blldlrmlştlr. 

+ Tokatlıyan oteli tara
fından otelln bir kısmı, yol· 
culara kolaylık olmak üzere 
posta dairesi ittihaz edil
miştir. 

l\u kısmın emvali metru
keden oltlujtuna dair bir ha
ber alındı~ından Delterdar
lrk idaresince bu hu. us hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

+ l\lecburl hizmeti ifa 
için muhtelif vllayLclerde hü· 
kunıet doktorluğuııa tayin 
edilmi~ olanlardan bir kıs
mının bu sene müddetleri 
bitecektir. Bunların yerlerine 
tayin edileceklerin •dedi ise 
bu sene azdır. Elyc\'m bu 
inhilal edeceklerden mada 
IOO yerde hükOnıet doktor
luğu münhaWir. 
+ Kilyos yolu ilkbahar

da kntranlaıımağa başlana-

caktır. + .\nkarada 27 eylülde açı
lacak olan hayvan sergisine 
ait paviyonların inşasına baş
lanmıştır. ·+ Konserntuvarda imti
hAnlara başlanmıştır. 

+ :\1eclls matbaıısı için 
Ankarada fırka binası arka
sında yeni bir mahal inşa 
edilmektedir. Matbaa son sis· 
tem olacaktır. 

+ Şehremaneti ve ticaret 
odıısı ile bakkallar cemiyet! 
heyeti idaresi bir araya ge
lerek bakkallara alt mesa!l 
hakkında bazı mukarrerat it· 
tih:ı:ı: etmişlerdir. 

• Emanet ahçı mektebi 
:ıçmıya ~imdilik imkan gör
memektedir. + Sıhhiye müsteşarı şeh
rimize gclmi~tir. 

!1,U'1}tlj 
Nargil91i doktor 1 

Evvelki gün Vali Mu
hittin beyle beraber 
Petnahor • bu köye 

yerliler Yavuz köy demek 
istiyorlar. Vali bey de Ho· 

roz köyü diye tercüme e
diyor • köyünde yapılan bir 
köy mektebini görmeğe 

giderken yol üstünde Ke

merburgazda biraz durduk 
ve or;:.da yeni yapılmış 
olan dispanser binasını 

gezdik. Bu yeni ve güzel 
bina bu nahiye merkezini 
zarif bir biblo gibi siisle

mişti. Ve önümdeki yeşil 
ovaya bakan doyulmaz bir 
nezareti vardı. İçeriye gir· 

dik zemini kirli, odalar 
bakımsız, yataklar gayrı 
muntaı:amdı. 

- Doktor bey nerde? 
Bu suale bir kadın ha· 

deme ezile büzüle cevap 
verdi: 

- Efendim bugün şehre 
indi. 

Bu cevaptan sonra şehre 
inen doktor Beyin odasına 

girdik. Orıida, tıpkı asası· 
na yılan sarılan bir Hipok

rat gibi kirli bir nargile 
duruyordu. 

Sonra bu doktor Bey 
için bize köylü memurlar, 
zabitler şu sözleri söyle

diler:' 

- Efendim, dispanserin 
kapısını çok defa açmaz 1 

Hergün lstanbula 
iner 1 

- Ahaliden para ister, 
vermezlerse bakmaz 1 

RC'çetelerini ecza-
neler çolc defa geri çevirir! 

- Geçenlerde bu askeri 
beygir tepti; bir doktor 
efendi zavallının yarasına 
bakmaktan çekindi! 

Bu doktor tekaüt maaşım 
alıı, ayrıca kendisine (120) 
lira da ücret verilirmit . 

Vali Beye: 

- Garip değil mi, de • 
dim, burası oldukça ucuz 

bir yerdir de .. Adamcatızın 
olsa olsa bir tömbeki 

masrafı vardır... Neye gel· 
miş ve çalışmaz? 

Halbuki nahiye halkının 
sıhhati mühimdir. 

Bu sıhhati koruyabilmek 

için acaba bu tiryaki ve 
lakayt doktorun nargilesini 

eline verip seyyah etmek 
mi lazım gelecek! 

- Eveti diyorıumız, dO
ğil mi? 



en ik kü e e a ı a onu d 

Edebiyatta tez Bu haftanın edebi neş· 
riyalı arasmda gene yeni 
bir kitap yoktur; mecmu
alar içinde "Muhit,, in 11 
numaralı aayıaı, muhtelif 
bahisler arasında edebiyata 
ayırdı~ı sayıfalarda Nahit 
Sırrı Beyin büyük Alman 
Goethe ye dair bir tetki
kini ihtiva ediyor. Goeth 
asırların unutamıyacağı bir 
adamdır . Bu al ıntümul 
§Öhret için bütün dünya 
liıanlarmda bir çok defalar 

bir çok ,eyler yazılmııtır , 
bu arada bizim dilimizde de 
Goethe için zaman zaman 

ne§riyat yapılmı§lır ; buna 
rağmen Nahit Sım Beyin 
makalesi gene özlü Ye 

istifadelidir. 

bir mensuresi var; fakat 
ne Arzıhal hikayesi, ne o 
tiirler, ne de bu menaure. 
rnuharrir.lerinfn daha evvel 
intJtar etmif olan yazılan 
kuvvetinde değildir. Bu 
itibarla bu yazıları birer 
kıymet ı ymak imkana 
yoktur. Muhitin bu nüsha· 
sında mimar Samih im 
Beyin M. J kın asri villi ı 
!baıhkh yazm yeni san'at 
tellkkileri hakkında güzel 
bir mukaddemeden sonra 
yeni bir Fransa% mimannın 
yaptığı cazip ve basit, gü· 
zel, bedii, konforlu bir say· 
fiye binasının planını ve-

epl re nas 1 girilir? 
Talil sonu yaklaştı: mekteplerde kayıl ı.>e kabul muame/eçi yakında başlıyacak. 
Şimdi bir ço~ gençler düşüniiyorlar:· Acaba hangi me~I he gireyim? tl:dehiyatta tez,, .. hiliro· 

~ bu . özıi J~idincc: . 

yahut pek fakir -ınıflnrıı 
il<h c etme.;i ve cemiyetlerin 
zelzele' e tutulmasıdır. l\Mnat ta:-.~I\ 'urlurmdan 

rettir 
l)· . ,, 

ltıa 1Ycnler n~ ıztırnbın sn· 
t Olığı~da yatıp hünkılr rü

gorcnlcr ylizlerinl bu
kt.uracaklar ve ağııların
~1 kırk yıllık kara sakızı 
e ~p iplik g-lbl uıaracaklıır 

'"bJze ı.rö ... terecekler: 
, - 'an"at, san'at için ..• 
eırı·· 

1 ıze lı\zım, hazı 11damlar 

d rııaklarını kemirir bazıları a b. , 
Ot ır parmağını ceketinin 
~ne ..:okmadan konusamaz -

lngllt~rede liberallerJn nııı!!;-
1 l)biyeti hillili bunun pek gii7.~l 

mbalidir. Çuııkü umumi harp· 
te liberal fırka mcn;,uplurı 
ya çok zengin oJduhır, m~ha
faıakarların ~,ıfınıı geçtıler, 
yııhuc pek fı\kir oldular, jş 
Urku ... mın cııl>ii J"edrolarını 
doldurdular. Bu ;;ınıflardan 
sınıflara akin bıı günkii füıb
rnnın yeırı\ne ~debidir. 

'ı . . 
d ·

1 
ınsanlar ~olnkcırlıır. Hundan 

r. l.l ayı hcrkc:-i konu,urken 

J)iiııvıının buhnındıt oldn
ıtunu k;bul ediyorsunuz değil 
;i? Şunu da kabul ediniz ki bu 
buhrıın hepimizi ta içimizden 
vuruyor. Buna Jdkayt .:ırnı.ma· 
nın imkanı yokcur. C.emıyet 

"a ' tma~ıı11 ceketinin ili ine 
Ok 

IAf fllağa, yahut her in aıJı 
ederken tirnağmı kemir· 

~ege mecbur edemeyiz ... 
". ağızlarılııkl kara akızı 
.ınern k ltJ t! • tc, konu~urken; par· 
So~ltınızı ceketinizin lliğine 
ıı. unu~ l:\f ederken tımıı~
~ 11.ı kemiripiz, )'emek yerken 
atalı mutlaka sol elinizle 

d~tunu1. d~mok gibi l>ir şey 
ır. 

00
.Ru günkii hayat .,.artları 

tiklınde cıllığı çıkan bu e~te
'IJ nıızariyes~ iklimler ve ~a
~er değiştiren :ihtlyar bir 
d Sl!;anm bir bıı~ka iklf m· 
ten ve haşkn efendiden öğ· 
,:ndiğl Jlk sözdür. Devirler 
be sahipler değl':'tip;i halde 
il Ctimlc pııpıığnn için Cllp
~ıe , c yepyenidir. Papağa· 
llırı dilinden hakikatm enda
~e lnı çıkarmak istiyenlere 
Stiz[irn yok... kıllnrHe ya~a
~ıııJarı f<'aknt ~u yürüyen, ve 
Ilı .. 

litemadiycn yenı yeni ham· 
:tler, ~ıçramnlar, yeni, yeni 
erklplcr yaratan cemiyet ha
f.atı bilhassa bunve~ıni degi;· 
tirlrken, huhranla~la kP.rşıJıış· 
tı~, 7.amanlnrda bütün şun· 
rurıu ve dikkatini J'alnıı 
bır sahaya tevcih ediyor. 

Na:iıl mide ı ~•ıtrıprn bir 
~ın uzvi fııaliyeci mide· 

ı. ın bozulduıtunu ortadan 
~llld o b ırmak için seferber bir 
h aıe gelir:'e, nasıl ii7.\'lrctl 
~er hangi bir bozııktluğa 
,;r~ı bir miikeıncJlyet <mm· 

e Cidal ederse, cemi\•cc de al. . 
t" nı tarzda ayni ,ekilde bii· 
hun kuvvetlc:rini bozulan sa-

eni ikti .. a.di kaldalerile, ka
~uıılıırile ahlfık düstürlcrile 
hep lıu bozukluğa çare arı

yor. Yeni estetlgin .gaye::d~ 
yeni cemiyete yenı zevk 

vermektir. 
.Bu vnlnız bu gunun lcat 

ettiği bir btdat değll<fir !lim, 
felsefe ,.e :ıan'at tarihı ce
miyetin ıztırap devrelerinde 
miitemadiyen ~uurunu cenıl
yecin ü:scesinc döndüğünü 

gö terfr. 
Bugün mü:sbet ve nazar1 

bir ilim olun 'osyaloji ıan 

etmeyiniz ki sade lllm yap
mak için ileri . ürlilmiiş iddi
alardır. Bliyiik ihti!Al Fransayı 
altii t ettikten sonrıı Frnnsn-
dıı her ~ey yıkılmış fakat 
yeni bir cemiycdn temelleri 
atılamıımışu Bu hal geriye 
dönmek istemiycn, fakat Y"· 
ni bir nizam bir kaide bu1-
mıık için çırpınım zek<llan 
uzun. uzun cccrübele e,·k 
erci, So.syolojinin bahası olan 
Ogu ·! ont ihtiJAlin pek hayır
lı bir surette yıktığı mazinin 
yerine } cnl bir cemiyet ml· 
marbi kurnuı.k endişesile or-

tnyn 3tılmıştı. ~ 
lkind hir misal, l• ran ada 

C' \·oloJ·i:ci (elsefi mahiyetten 
,7\0:ıJ J ""' 
çıkanın Dilrkhelm Se~nn" 

g-tubiyetinden sonra f· ran-
ınıı çJiıt-inc bir ahlı\k kiil-
ı:::ı gen ı;• 
· .... ,Tcrmek için çalışmıya 
wru f 1 a Yoksa o, hlr e • 
bıı:;;ltımı, · . k 

··retcbblt olarak ·alacf e mu 
· s" 1ctı geçelim edehl-
cııktı. ., 111 .• 

h• nn Son yuz sene 
·tıt b:ı ~ı .... 

) la merkezi A vrupada 
znrfınl . ·-tikllll <la;va-
mJlllyecclllk 'e J • • 

bi \ ,·rupda bJiha ... sa 
Jan, gar bii ·iik 5anaylin 
1n rril terede } 

o. d birau çok 7.anum-

Muhitin bu nüshasında 

Kamıran Şerif Bey Emile 
Faguetnin eski Hint ede
biyatına dair bir tetkik 

ı;\:makalesini terceme ediyor, 
diğer bir makalede de A· 
merikalı :mizah muharriri 
Mark Twain haklunda kı· 
saca umumi malumat ve
rildikten sonra bu muhar· 
ririn birkaç yaz111 tercerne 
ediliyor:. Muhitte yerli mah· 
sul olarak Celalettin Ek-

. rem Beyin Arzıhal isimli 

yazısile Cevdet Kudret 
Beyin üç küçuk manzu
mesi ve Yapr Nabi Beyin ................................................. 

. \lmanyda I Joffmannvon 
Fo!Jcr:>lehen Freillgrath rnıi
cadelenın şuirJ oldu. 

lralyada j.;tfkllll ve vahdet 
miıcndele l \7.Un • slırdü. Şiir 
omdu bu çeşniyi uzun za
mım muhniuııı etti, Giuti 
ltnlyttdn bunun ;;-ah eserini 
hıılk etti, bllhas~a me,hur 
Glosue Carduccl lcalyuda 
A vu:;turyndan 'c Papadan 
kurtuluşun ve hıirriyedn şairi 
olmak istiyordu. Edebiyatın 
hliylecc ~iyıı:;i Yl\kalara bir 
rniidafııa vasmı. olmn:sı Jınyn-

rın bir zarureti JdL Siyasi 
hevecanlarm patlaması müm
J,ün olmıyan y.crlcrde ede
biyat daha derin bir. safhıırn 
nufuz etti, ictlnuıl meselerl 
purmagınn doladı : Me:'.)cld 
Rusyada olduğu gibi •M 

C~çen asrın edebiyatını tezli 
bir hale koyan şey garbt 
. \ yrupada bllha~~ıı Jn~ilterede 
büyiik _anaylin inkişafıdır. 
I laya un hu miıthi~ hum le ·i
nin izlerini edebiyatta gayet 
canlı olarnk görürlı?n Paris 
e::-nırı, Ser eri yahudi, ile 
Eugt:ne Sue romanlarında 

}'epyenl bir rip canlaodirdı: 
Pari proleter!. Zoh\dıı ::anayi 

Hangi mektebe girme51 icap eJcceğf her gencin hususi vaziyelm• göre tayin edilir. 
Bu husu ta ezbere bll"fCy ıöykmek Jolro olamaz. Fak.at gireceğin!: meklebl lesNI 

ve tayin eltl~ten sonra bu me/etebe na l girfleblleceğinl ölrenmek isteme:ıı misini: ? 

V AKJ'l~ bu Jıu sta aldkadar Rençlere bir kolaylık olmak üzere topladığı malumatı 

riyor. 
Uy nıf m son sayısında 

Ahmet Ihsan Beyi~ m tbu· 
at hatıraladle K:Aztm Nami 

neşrediyor: 

Meslek mektepleri 
İsbınbul Ticaret mektebi: 

Ulumu Aliyei Ticariye, 
yüksek ve orta ticaret mek
teplerine talebe kabul mu
amelesi bil'. Eylulde başlar 
ve Teşrinievvel iptidasında 
hitam bulur. 

Umümu Aliyel Ticariy 
mektebi: 

Beyin gençli~in mücadelesi 
isimli IJlakalesinden, Feridun 
Vecdi imzalı yazıdan mada 

"B nka Sigorta,., "Mu
hasebe ve Riyaziyab tica
riye", .. lktısadiyat ve Tica
ret Şehb nderlik,, şubele· 
rini ihtiva eder. Müddeti 
tahsil üç senedir,. Bu mek
tebe yalnız lise m zunlan 
kabul olunur. 

okunabilir edebi yazı yoktur. 

Adanada çıkan Mem· 
leket mecmuasının ehri· 
mize gelen 17 inci sayı da 
Türk teceddüt edebiyat& 
tarihi müellifi İsmail He.bip 
Beyin Aıık Seyrani h Jdnn· 
daki tetkik yazısı dev.am 
ediyor. İsmail Habip Bey 
ilminin ve azminin e erini 
meydana koymu§ bir him· 
met hibidlr , bu itibarla 

halk 1&irleri hakku;dala 
yeni tetkiklerine hususi bir 
ehemmiyet vermek ve bu 

' tetkikabn, karii sa~ bir 
vilayet mecmuasının aayı

f alan arasında kalmayıp 

kitap lialini alinaıını iste· 
mek lizımdır. Adanalı mec-
muanm dl er mündericatını 
birkaç iptidai manzume 
te§kfl ediyor • 

Ankarada çıkan Hayat 
mecmuaıının biraz teeh
hürle intişar eden 137 nci 
say11ında Tevfik Fikretin 
ölümünün yıl dönümd mü
naıebetile İsmail Hlltmet 
ve Hasan Ali Beyler birer 
makale neıredlyorlar. Ha· 
tan Afi bey Fikretfn fikir 

( 

hayatımızdaki tesiri rint 
tetkik ederken isabetli hü
küm! r veriyor, iıb t edi
yor kJ edebiyatı cedide 
neslinin mOtefekkir piri 
ıınemleket inkılap abid • 
sinin temel taılanndaJL 

biridir. Hayatın bu yısın· 
da Mahmut Yesari Beyin 
tiyatromuzun ıkarakterJ isim· 
li makalesi zannedilebilir ·i 
bir insanın nekadar 'Zırva 
bir yazı yazabil ~ ni 

J 

isbat için karalanmııtar. 

Yüksek Ticaret mektebi: 
Tahsil müddeti üç ene· 

dir. Orta mekte.p mezun
lar:ı kabul Qlunut. 

Orta Ticaret mektebi: 
Tahsil müddeti iki sene· 

dir. ilk mektep mezunları 
Türkçe ve hesaptan imti
hana tabi tutulur. 

Kabul için ibrazı icap 
eden vesaik: Şahadetname, 
nüfus tezkeresi. aşı ve sıh
hat varakası, hüsnühal il
mühaberi ve altı fotoğraf. 

Yüksek ve orta ticaret 
mektepleri mazeret imli· 
hanları on be.ş ve ıkmal 
imtihanları otuz Eylulde 
icra edilecektir. 

lstanbulda ijç kısmı ih
tiva eden bu ticaret mek
tebinden başka muhtelit 
olarak Ankara, lzmir, Trabw 
zon, Adana ve Samsunda 
da Orta ticaret mektebi 
vardır. Bu mekteplerin ka
bul şartları şudur: 

1 - ilk mektep t sdik
namesini haiz bulunmak. 

2 - On iki yaşını ik
mal etmiş olm k. 

3 - Türk vatandaşı bu
lunduğunu nüfus tezkeresile 
teyit etmek. 

4 - Yeni a ılanmış ve 
bulaşık ha talığı olmadığını 
tabip raporile isbat etmek. 

Mektebe kaydolmak için 
a1 be velisi birlikt mu

racaal eder. 

mürettebi tecavüz ederse 
aralarında müsabaka yapı
lır. Bu imtihanlar tahriri 
olarak icra edilir. 

Orta san'at mektepleri 
Evvelce ( sanayi ) mek

tepleri nammı t şıyan 
nı ktepler halen (ort san'at 
mektepleri) i mihi almışlar· 

dır. Bu mekteplerin yeni teş-

1 
kilat v. ted.risat .. sistemi 928 

sene.smde vekaletçe tertip 
olunan (orta san'at mektep-
leri talimatnamesi) ve (müf. 
redat programı) ile tanzim 
olunmuştur. 

Orta san'at mekteplerinin 
gayesi,taksimah, dereceleri: 

San'at mekt p1erinin gay~ 
si, memleketin ihbs s ve 
ehliyetle icrayı san'at ka· 
biliyetine malik gençler 
yetiştirmektir. Bu m<-ktepler: 

A - Orta san'at mektebi 
B - San' at mektebi tek-

nisiy n kı mı 

C - San'ru 
mektebi 

muallim 

Olarak üç büyük kısma 
ayrılırlar. Orta san'at mek
tebi mezunları ( ehliyetli 

~şçi ) teknisiyen kısml me· 
zunlan ( teknisiyen) san'at 
muallim mektebi mezunları 
da ( san'at muallimi ) un
vanını alırlar. Bu kısımlar
dan halen yalnız orta saa'at 
mektepleri mevcuttur. 

Orta san'at mektepleri
nin teşkiliih: 

Orta n'at m ktepl ri 
ikisi ihzari ve üçü tali ol
mak üzere beş sınıf tarı mü
teşekkildir. Bu mekteplerde 
öğleden evvel nazari ted
risat ve öğleden sonra 
ameli mesai gösterilir . 
Tali birinci sınıftan iti. 
itib r.en talebe ihtı s şu • 
belenne taksim olunur. 
Ma~alli ihtiyaca göre tale
benın ayrılabileceği ihtısas 
şubel ri esas itil>arile şun
lardır: 
Ağaç işleri grupıı 
1- Dülgerlik ( maragoz 

mobilyacılık). ' 
2- Arabacılık. 
3- Senai modelcilik. 
Demir işleri grupu; 

J - Türkçe, 2 • Hes~p, 
3 • Hendese, 4 • Resım 
eve Eli leri. 

H len mevcut orta n'at 
mcktepl ri: , 

l Ankara orta san at 
mektebi, 2 · lstanbul orta 
san' at mektebi, 3 • Bursa 
orta san' at mektebi, fl • 
Edfrne orta san'at mektebi, ' ,. 
5 • ı~mirde orta san at 
mektebi, 6 • Aydın orta 
san'at mektebi, 7 • Konfa 
o;ta san' at me~bi, B k: 
K stamoni orta n at n>e 
tcbi, 9 - Oiyaribekir orta 
san'st mektebi. 

Kız Enstitüleri : 
Orta erkek san' at mek· 

tep,lerine tekabül etmek 
vo münhasıran kızlara mab· 
sus olmak üzere ( or.ta kız 
san 'at mektepler:i ) yahut 
( kız enstitüleri ) ihdas 
olunmuştur. Halen mevcut 
kız san'at mektepleri şun· 
lardır: 

ı _ Selçuk hatun kı~ 
san'at mektebi (l~tanbulda) 

2 - Üshiidar kız san'at 

mektebi 
3 - ismet Paşa kıı 

enstitüsü ( Ankara ) kıı 
4 - Necati bey 

enstitüsü ( Bursa ) 
1 

• . 
1 - Kız enstitü ennın 

( ve bu meyanda ismet 
Pasa kız enstitüsünün ) teş• 

~ 

kilatı : f 
Kız eustitüleri beş .s~nı ~ 

:tan müteşekkildir. .Binncı 
roı•tı sınıflarda yalnız ma u .

1
. , 

. de l · 'Ven ır. umumıyc rs erı .. 
Talebe ikinci sınıftan ıtı· 

t Me • baren gruplara ayrı ır. . 
leki gruplar şun.lar~ır. 

1 - Dikiş • Bıçkı 
2 Çamaşır • Nakış 
3 _ Moda • Şapkacı· 

lık • Çiçekçilik alebe· 
Bunlardan başka t ~1. 

f kuvvet ı 
ye her ını ta E 
( Meslek resmi ) ve ( .

1
• Y 

. .. terJ ır. 
idaresi ) derslen gos b 1 

2 - Enstitüye ka u 

şartlan; b sınıflı 
Enistitülere eş I 

farı a ınır. 
ilk mektep mezun u tak· 
Talipler fazla olduk 

1 
1- Bina ve araba çilin

girliği, küçük inşaat, soba
cılık. 

b k . ltihan arı 
dirde nıüsa ~ .~ ınalinıatna· 
yapılır. Enstıtu t 

1 
h - tatbik o un· 

mesinin en~ı k bul imti· 
ması dolayısılc 8 

2- Demir ve bakır kap-
çılığı, dökümcülük. 

d~l 1 tamire hasreder. Bana 

1
1
Yecehiniz ki, pc1d bu söz· 

}~t dojtru .. fııkat bagiin cemi· 
~ t hayatındıı ne Yar ki dik· 

1 &t 'e hiiclin fçtimcıi kıymct
f:t b• " 
1 ır te7.,, etrafında top-
ı~ıı ııı. Çok , ey var, bir defa 
0ur· be .un diinya umumi hnrpten· 
,, rı nıih m~enesinl bulamadı. 
\.~rtı. 
t l) et buhranı dcnım cdl-
Or •• 

~ 1914 senesine kadar <Hin
e:n~n kendine göre teCS!'iis 
b ll)ış bir nizamı vnrdı. 1 lal· 
~ lıki bu giin ccmiyetkrin en 
.ı il\ vet!Lı bile buhran için· 
\ICuf b r. AHupaya şöyle bir 
ti <tkını:;r.: işte lngllterc, Snov
ı. l!IJ biitiin diinya,·ı haraca 
'\(! • • J 

1) 
1Yor, işte ltalya, kara 

i 
0rtılckli diktatör i~ ba-.ındı.ı, 

inkı:;;afı c c ·ı kuın çocuk 
ıtlence o nuı 

hır etı çıkardı ' e 
ı ıncağından 

O) l . dibt:, romancıya, 
muhar:nrc, c . . halini 

. .. delecı Jnsan ' . 
~ıure muca B onikow,..ki. 

dl 1e~ehl r: 
ver · 1 Polon· ·w roman arı 
nin tan .. ~adeleslnl 

· ciklal ınuı.; ynda l~ "h ·m 
ak için pek mu ı 

htır.ırJam ~"nkü Rusya· 
bir ıımil oldu. Ç u ·ghJan· 
. kuN Polony:ıyı ~• ı 

) a ~ i . Polmwalılarn 
d m"k çın • .. 
ır 1 •' c:ercfJi bir mazi gos· 
~o J, .. r rordu. 
t ermck lıl.zım ge J} • • • 

~. nkicv1cz 
A vnı mal :ıadln_ ıc , 

J ı inci a ri 
in ı'Omanlıırı ' 

· dcal bir Alem 
pıılanyıı için ı 
}arak cnnlıındınr, 

0 
1 1 "70 ıırasındn 

hayatının halkettİği tiplerle 
me;;ogul oklu. Jngilterede 
Ga,.kdl I 825 Je • J 848 nrn
~ında ne:ıreuiği romanlarda 
büyuk ~muıyi ve kiiçii sanayi 
vaziyetlerini tetkik ectl. Buna 
daha Wr çok misaller ililve 
edtlebilir. Tarihin diinkti dii
niim nokcalnrı nıı. ıl edebiya. 
ta bir takım ciddi işler yiik
lemişse bu gün de ayni :>U 

n. tlç içtimai ıztırııp arttıkça 

muharririn , uurunu ısurap 

fü,tüne teksif etme i i~teniyor. 
Dünyanın gcçircligl buhran 

muharrir tçin yeni nnişnhcdc 
]er, ,.e yeni tipler de hnlk 
edecek kndar derindir. hil
lıasc:a dini akideleri tezclziıle 
uj!;rıynn yerlerde edebiyat 
ilim ve fel.;;efcden aldığı 

malzeme ile ruhları muasır 
bir , ahi gibi saracakur. Bl
ıım için böyle bir erkek 
cdcbipıt san"atı dti~tiiğii mez
beleden kurtarabilir. Artık 
ıiippe ve zampara edeblyııta 

elveda. .. 

Hikayeciliği fena olma
yan Mahmut Y esarl Bey 
tiyatro bahsine sapınca sa
pıtmıı oluyor; neı'eli' ar· 
kadaıımızın tiyatromuzu 
karagöze çevirmek istedi
ğini okuyunca önce lalife 
ediliyor aııdun, aonr:a ıBÖr· 
düm ki söylemek istediği 

ıey ciddidir ve hayrete 
fayandır. Dünya en yeniye, 
en ileriye, en mükemmele 
doğru ko arken bizim fa· 
kacı Mahmut YesaJi, ti· 

yatromuza h def olarak 
e ki, eski bir mazıyt ös
teriyor. 

Mektep tarafrndan veri
lecek veli kağıdı doldurulur. 
iki adet fotuğrafla beraber 
mektep müdiriyetine tevdi 
olunur. 

Diğer mekteplerden nak
Jen gelen talebe İmtihanla 
layık oldukları sınıflara ka
bul olunurlar. Bu imtihanlar 
mektep müdürünün riyaseti 
altında heyeti talimiye 

tarafından şif ahi olarak icra 
olunur. 

Taliplerin adedi, adedi 
·········---······-·····-··-· .. ·········-mamen Türk olduğunu izah 
ediyor. Bu sayının en ziyade 
dikkat ve tevekkufa liya
katli yazısı Mehmet Emin 
Beyin " Edebiyat tedrisa
bnda halli güç birmesele,, 
isimli makaJeRidir. 

Elektrik grupu : 
1- El ktrik tesisatı. 
Sıhhat tesisatı : 
1- Su, buhar, gaz tcsi· 

satı. 

Tezyini san'atJar: 
- Boyacılık: nakkaş! k. 
4 Orta san 'at mek-

tepleri kabul şartları: 
Orta san'at mektepleri

ne müsabaka ile talebe a
lınır. Kabul şartları şun
lardır: 

l - Türk vatandaşı ol
mak. 

2 - Beş sınıflı ilk mek
tep mezunu olmak. 

3 - Sıhhat ve bünye 
itibarile san'at mektebinde 
talebeliğe kabiliyeti olmak. 

hanlannda orta ın;ktepJ:~ 
talimatnamesi ahkamı 
hilinde hareket oluknur. Jeti 

D. w meslek nıe tep 
ıger k diğer 
Bunlardan baş 8 

• d 
k ekteplerı c 

bazı mcslc . ın h üz kıs· 
d Bunlar en d var ır. .. devresin e, 

men teessııs . d d" 
· halın c ır. 

kıı;m~n proje -r derecede 
Bunların 8 1 

ı dır· 
olanları Tşunk n!k ~ ( Gazi 

1 _ e nı o . . ) 
M. Kemal iş üniversıtesı 

Ankara S 'nt mu Uiın 
2 - 80•• 

ınektebi ( fzmirde ) k" 
3 - Nesç ve ·ınıya 

ınt>ktebi k - c 
Tedrisata başlamcı. uzer 

olan ve orta derecede bu·. 
luııon meslek ınc~t~ple~ı 

Şte 1 b" ~ d ~ ı· " pan, n ır tore or c ın· \I(! • 
l boı;nyJa döğüşiiyor gihL 
,. tc. R u~ya meydanda- Bu 
ıı~~'Yet buhranın siyasi ş ... k· 
lekır. Hıı memlekecler<le mes-

teıı yetişme bipl<'lmat ve 
lloı ıı etıkacı hile knlmııd1. Bu· 
ti tın mana. ı, umıımf harbin 
~t& ~ı fı ya pek zengin, 

ı 840 il ' .. 
'hl bize millı muca· c:lir tarı · ' 

.. 
1 

.
0 

tarihini hntırlaor. 
dele erı 

unkü -bu devrede .ıhmpa· 
Ç ht 1,r. milletleri cJdııle 
ııın mu e ıı 

1 ı•e biinik dm·unın 
ııttlnu~ ar • 

1 1 halli He meşgul o muş ar 
Zıımilnda bJr buh· ve nynı 

rıınıı çare aramı Iardtr. 
Sadri Etem 

Hayatta mütetebbi ve 
kıymetli musiki muhaniri
miz Kö Mihal z Q.e Mah
mut Ragıp ey An dolu 
haJk muıikJainin bazı yaban
cıların iddiası hili.fı a hiç 
bit yabancı unıW"un teaitl 
albnda bulunmadıjını • te-

Talim ve terbiye be yeti 
reisi liselerd ed biy t d rs· 
lerind ne okutmalı ? diye 
aoruyor. Bu mühim bahsin 
üzerinde ayrıca durmak 
ve konuımak lazımdır. 

R efik Ahmet 

4 - istida, ttıhsiJ şe • 
hadetnaınesi, nufus tczkt·· 
resi, dört kıt'a fotoğrafla 
duhul imtihnnln zam.ınıııdn 
müracaat etmek. 

Miis.ıbokn imtih.ınlnrında 
talcb-.. şu dcr$l~:dcn imti
hana tabi tutulur. 

d mulummı 
meyaıım a en kte 
(Marnı.ıra Balıkçılık ıne . ,: 
bi ) dir. Bu m ktep .rn~l ı 

. d nıulııın 
iktis..-dıyatımız a k olan 
bir rol oynayahcfa ç oldu· 

·• rı ıııu B ,_ 
san:ıy ıımızı yetiştırnıe~ 

u b:ılıkçıJarı • . 
ğ ·5 edilnııştır. 
üzeıc tesı 



o 

• 

lngiltere ile bahriteslihatın tahdidinde anlaşıyorlar/ 
Tarihi tetkikler : 

Kmerika 
Makdonaldın beyanatı 

A1tsır J~fesPlesi 
Vazarı: Lıl.tfi Sinıa!Jt 

Mehmet Ali Paşanın 
hasmı kimdi ? 

Bu ada ut .~adraza111 J lust·ev Paşa idi ki 
onun in/isali llelırrıetA.li Paşayı fevkalade 
11ıernrız11ı etmiş, Pa<ltşaha arzı tazinıat için 

bir 111e111ıır11 11uılı~·11s gôudermişti 
-5-

Mösyö {Tiyer-Thiers)inll) !yetinde kalmak üzre ve· 
riyaset eylediği kabinanın raset ıuretile ve Akkanın 

hataalüt ıiyaseti iti ıürün- - kale dahil olduğu hal-
cemede bırakıyordu. iıte de - kaydı hayatla uh-

o aralık sadrazam Husrev desine tafvizine Babıll 
paıanın azli haberi geldi. Ali paıaya teklif edecek. 
Birkaç gün evvel de seraa-

Müprileyh on (JÜn zar
ker damat Halil paıa in· fında 

cevabı muvafakat 
fiıal etmlıti. Mehmet Alı 
patanın pek eıki düımanı vermediği takdirde ikinci 
olup sultan Mahmudun bir teklifle yalnız Mıaır 
ve halifenin teveccühünü vilayetinin evli.diyetle ken· 

kazanmıı olan Husrev pa· 
f&Jlın ıukutü - zanolunduğu 

gibi - Mısır valiıile bir 
zemini itilaf lhzanndan 
nq'et etmiyordu. Sultan 
Abtulmeclt hariciye nazırı 

disine tevcih olunacağı bil· 

dirilecek. Şayet pata bu 
teklifi de on gün ıonra 

redederse Babıali dört dev-

----+ -

Amele kabinesi Mısır ve Filistin 
meselelerinde ne düşünüyor ? 

Cenevre , 3 (A.A.) - Amerika ile müzakere edilen 
bahri itilaf hakkında beyanattta bulunan M. Makdonald 
iptidai bir anlatmanın daha umumi bir itilafın baılıca 
amili olduğunu ıöylemlttir. 

Bu huıuıta Amerika ile ağlebt ihtimal içtima 
devresinin httamındaq evvel ~ir itilaf ha11l olacaktır. 

Jnglliz murahhas heyeti, Paris mieakile bazı ahkamı 
hüktımden eakıt olan akvam cemiyeti misakının temel· 
lerin! kuvvetlendlrmefe çalışacaktır, 

İngiltere ile domlnlyonlar hakeme müracaat hak
kındaki ihtiyari maddeyi bu içtima devreıi bitmeden 
lm:ıa edeceklerdir. 

M. Makdonald akvam cemiyetine kabulünü istemeıi 
muhtemel olan Mısıra karıı İngllterenin alacalı tavra da 

. . 
!taret etmııtir, 

Filistin hadiselerine de imada bulunan M. Makdonald 
hiçbir tehdit ve tahvil kartıaınıla geri çekilmiyecek 
olan İngiltere nazarında dini ihtilaf meselelerinin mev· 
cut olamadıiını beyan etmiıtlr. 

Ekalliyetler meselesine thtiyatkArane bir lisanla temas 
eden M. Makdonald M. Brianın Avrupa ittihadı hak
kındaki fikirlerine kat'i ve müp.bhu bir tekil vereceflne 
kani bulundµğunu teyit etmif, büyük mecllafn bu mak
satla IJiirıirük meselelerini tetkik etmeıl ltızumuna ip.ret 
eylemlı. İngilterenln bu yeni zihniyeti ve fikri milletler 
arasında neıir ve tamim için elinden geldiği kadar ça
lıtacağını ilave eylemtıtlr. 

Zeptin Almanyaya vardı 
Paris, 4 (A.A) - Zeplin saat 2/25 geçe Limojdan, 

5120 geçe Dijondan ve 7 de Baldım geçmiştir. 

Borçluları~ Tuzla içmeleri 
~ 1 Hergün köprüden 7,05 • 7,55- 9,55- 13,5 te Haydar· [ L <t tarafı 1 ınci ,ayıfamızda ] o •. 

_ . . paşaya giden vapurların trenleri men halara gıdıp 
Cumlenfn hak ve vazıfclerı- • . .. , 

ni medeni d ünvanın en yeni • L!l+E gelırler. Doktorlar ve bufeler vardır. • • 
huhık kaidelerine göre tayin 
eden cüııılıuriıetin adil kanun
larına karşı derin hürıııet ve 
merbutıyet lıislerinın sizlerde de 
daimi olacağı şüphesizdir. Bu 
münasebetle büyük Türkiye 
cümlıuriyetl;ıin saadeti teıııeııni
lerfni beraberce tekrar ederim. 
Müddei umumi diyor ki .• 

icra reisinden sonra müddei 
umumi Kenan B. masa başına 

gelmiş, muınai leyh te Refik B. 
ın nutkuna şunları il~ve etmiştir. 

- icra reisi Refik Bf. nln 
yeni kanunumuzun emrini yani 
cümlenizin derhal tahlıye edıl
dıQlnlzl teblıg hakkındaki ~ya
nıtına ıu cıheli ilave etmek 
lıterim. Yeni kanun, alacaklı
larla borçluların halı: ve vazife
lerini en yeni hukuk ve adalet 
kaidelerine tevfikan tayin elmlt 
olduğundan borç için hapis 
uıulünU ılga etmlt ve yerine 
b~ka ve ceza noktasından da
ha ağır müeyyede koymuştur. 

Cezai takibat 
Borçlu, malı ve kazancı 

hakkına icra memurunun su
aline hakikate muhalif cevap 
verirse, malını ve kazuncını 
saklarsa, bu hareketi ce,-,a 
kanunu mucibince ae;ır hup
si müstelzim bir cürmü mah
sus teşkil edeceği cihetle, 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

Yazan : lıtanbul İua reiıl Ahrrıet Refik B. 

ikinci cildi çıktı 
Fıyah ( 150 ) kuruıtur. Saııı merkezı l•tanbulda V akıt. 

Cihan ve il:bal küıüphaneleridir. Her lıiıapçı da bulunur. 

Vakıf· paralar 
d i.ir l i.iğüı1 den: 
:\Iiızaye<Tc ikraz 

bedeli No. 
lira 

105 22132 

:\lerhunatın semti me~huru ile 
müştemil~u 

•• 
ıntı~ 

borçiunıı• 

ismi 

Muatafa Reılt pap.nın 

Ayrupadakl ıayttl töhrettni 
ve ınumaileyhe kartı göı

terilen emniyeti bildil!nden 
takip ettiği ıiyaaete engel 

olanları itten uzaklqtır· 

ma~ muvafıkı maalahat 
buluyordu • Mehmet Alı 

p&fa hasmının ıadaretten 

azlini haber alır almaz 
paditaha arzı tazimat ve 
te,elı:kürat etmek ve donan
mıuıın ıureti iadeıi hak

kında evarnirl p.haneyl 
telakki eylemek üzre bat· 
kltlbi ıani beyi İstanbula 

Jete müracaat edecek, on

larda müprileyhin da
ire! itaate lthalını Oımanlı 

hükümetlne kartı taahhüt 
edecekler." 

Fredrihshafen, 4 (A.A) - Zeplin saat 8 40 de bu gibiler hakkında hukuku 

BoQaziçlnde Paşabahçeslnde Çubuklu 
caddesinde cedit No. (23,2~) zemin 
katlarında birer methal birer oda 
birer mutlu birer hail birinci kat· 
larında ikişer oda birer kılerl muh
tevi ve ( 173) zlrl aruında (93) 
ziri mahallinde mebni (824) lira 
kıymoli muhammenelı ıkı bap klrglr 
hanenin tamamı Fatma J-lo 

gönderdi • Bu hareketile 
mesaili muallakanın hallini 
ümit ediyordu. F ranaıı. hü

kOmeti Mıaırdakl ntlfuzunu 
idame için metbu ile tabiin 
btliı vaııta anlaımaaını te

menni etmekte ve fakat 
imza eylediii 27 temmuz 

1839 tarihli müıterek no· 
taya ıureti zahirede sadık 
kalmak ve İngiltere tara· 

fından iki yüzlülükle itham 
edilmemek arzuıile ajanlan 
marifetile i.tanbulda ve 
Kahirede icrayı faaliyet 
eylemekte idi. Binaenaleyh 
Mehmet Ali pafllnın Babı
aliye vukubulan müracaatı 
Pariste son derece mem
nuniyeti mucip oldu.Ukin 
me\zm• bahis hadiseler ln
gilterede büıbütün akıi 
intibalar vücuda getirdi. 

Müzakeratın bataetle cere· 
yan etmesinden ıabn tü· 
kenen lort (Palmerston) 
İngiliz kabineılni içtimaa 
davetle İstanbuldan aldığı 
haberleri rüfekasına tebliğ 
ve ittihazı liızım gelen hattı 
hareketi arz ve izah etti. 

Verilen karar üzerine ln
giltere hariciye nazııı Rus
ya, Purusya ve Avsuturya 

devletlerine müracaat etti. 
Düveli mezküre de 27 tem
mu 1839 da Babıaliye gön· 
derilen notaya lmtisalen 

Mısır meselesinin halli için 
lngiltere ile bir muahede· 
name akti huıuıunda Lon· 
dradaki sefirlerine talimat 
verdiler. 

Mısır valisi hakkındaki 
iltızamkarane ıiyasetinden 
dolayı Fransa hükumeti 
15 temmuz 1840 tarihinde 
tanzim edilen bu muahe
Jeden hariç tutuldu. Mu

aht'denaır.enin ~ı.tutu eıa

siycsi ıunlardı: 
"Mıann 0.manb tabi· 

* 15 temmuz muahedena· 

metinden en ziyade mem
nun olan Rusya imparato

ru (Nıkola) idi. Mütarl· 
leyh ötedenberi Franea 

kıralı (Lui-f11p-Louis-Phi
lippe)e ibrazı husumet 

ederdi. Bu muahede lca
batından olarak Fransa ile 

lngilterenln araaı açılaca· 
ğından Çar mahzuziyetlni 

ıaldamıya lüzum gömüyor
du. Hatta - iktiza ederae. 

muahede ahkamının icra11 
buıuıunda hiç bir fedakar

lıktan çekinmlyeceğlni nez· 
dinde bulunan ecnebi ıü

feraıına alenen beyan et
ti. Muahedei mezburenin 

aktı ve hususile Mehmet 
Ali pataya cebrü tazyik 
edileceği havadiıi Parlate 

bilaklı fevkallde hiddeti 
mucip olduğundan 

katı aıkeriyeye 

verildi. Fransanın 

tedari· 

gerıni 

Is tan-

bul elçisi Möıyc Pontu
va-Pontoia) hariciye nazın 

Mustafa Reıit pap ile 
vukubulan bir mükaleme

ıinde Fransanın 15temmuz 
muahedenamesinin mevkii 

icraya vaz'ına ve Mehmet 
Ali pafaya tazyik yapıl

masına sureti kat'iyede 
mani olacağını , mü,arl

leyhe bütün kuvvetile mu
avenet «"deceğini ve onunla 

biı'leıerek osmanlı viliıye
lerinde ihtılll çıkaracafını 

beyanla tehdidatta bulun· 
duğundan Mustafa Reıtt 

pata prens dö (Metternih)e 
ve lort ( Palmerston ) a ve 
Rusya ve Prusya devletle

rine tikayette bulundu • 
Muahedenamenln akti 
haberi istanbula vasıl 

yere inmiştir. 

Filisfindc sflkuncc berdevam! 
Kudlis, .(A.A) - Kudliste sükOn iade cdilnıi~tir. 
Berut, (A.A) - Tam bir sükOn hiiküm sürmketedlr. 

Elk:\rı teskin için her tarafta hullrn taı si yede bulunul
maktadır. 

Londrn, 3 ( A.A. )- Daily ~Jaylln siya>l muharririne 
göre elyevm lngilterede bulunan na1.ı rlarla mlistemlekAt ne
zaretinin büyük memurları Fllistln mcseleslle me~b'\11 olmak
tadırlar. Knrı~ılJıkların zuhuruna seb~I olan amllierl yerinde 

tetkike memur_ edilecek ~ow~·oruw..;.om alı ·allne vakıf tecni.
beli zevattan terekkiip etmesine karar verilmiştir. 

Almanya borçlar itilafını tasdik etti 
Berlln, 4 (A.A.) - Almanya hükOmeti Lilhi itil:\Harını 

tnsv ip etmiştir. 

M. Makdonald Franıızları okıuyor 
Cenevre, 5 (A.A) - Akvam cemiyeti büyük meclisi 

saat 16 da toplanmıştır. M. Makdonald bir nutuk söy
lemiştir. lngiliz b11şvekili bu nutkunda 1924 senesinden 
beri katolunan mesafeye dikkati eelbetmiş, beynelmilel 
sulhun üzerine kurulduğu temellerin gayet sağlam oldu
ğunu beyan eylemiştir. M. Makdonald emnü selamet 
meselesinin vaziyete hakim bulunduğunu ilave etmiş, 
Paris misakının sulha ait yeni teşkilahn yeni bir safhası 
olduğunu söylemiştir. · 

M. Makdonald lngilterenin sabık müttefikltri ile 
düşmanları arasında hiçbir fark gözetmediğini, birkaç 
gün evvel zuhur eden geçici ihtilafların Cenevrede el 
birliği ile çalışmağa mani olamıyacağını tasrih etmiftir. 
M. Makdonald M. Jaspar ı:lan takdirle bahsetmiş l..ahi 
itilafının çabucak tasdik edilmesini temenni eylemiştir. 

lngiliz başyekili nutkunun sonunda lngilterenin Ren 
deki işgal ordusuna mensup ilk taburun gelece~ hafta 
hareket edeceğini düşünmekle memnun, bahtıyar ve 
müftahir olduğunu beyan etmiştir. 

Paris, 4 (A.A) - Gazeteler M. Makdonald 10 nut
kunda kullandığı metin ve itilafcuyane lisana dikkati 
celbetmekte, ancak bıı nutkun esas hakkında bazı mer
tebe inkisarı hayale bais olduğunu, dünkü amele hükü
metinin siyasetine dair sarahati havi olduğunu kayd
eylemektedii. 

Avusturyada karışıklıklar 
Viyana, 4 (A.A) - Sen-Poltende bir çok arbedeler 

olmuştur. 

lngilterede esrarlı bir müsademe 
Londra, 3 (A.A) - Şnayder yatışında iştirak edecek 

en sür'atli lngiliz tayyarelerinden biri tecrübelerine 
devam için dün deniz yüzünden yükselmiye hazırlanırken 
meçhul bir cisme çarpmıştır. Kanatlarından birinin 
hasara uğradığı zannolunmuş ise de tayyarenin muayenesi 
neticesinde hiç bir zarara uğramadığı anla~ılmıştır. 

olur olmaz tasdiknameler l!:ii",_;.".a;"J1.;;".ıı.;;.'a.o.•.....,• Fatihte Çarf&JDbada 

Londraya gönderildiği gibi • Kız ve erkek - Leyli ve nehar~ - •n;liiplidal ve orıa 

diğer taraftan da hariciye : ~Hff J~l.Jf ~~lft MfH. lf Pl f~i' müsteşarı Rifat bey mua-
hede ahkamı mucibince 
ihtaratı lazımede bulunmak 
üzre İıkenderiyeye izam 

edildi. 
(Rıımrdl, 

[1 I Tiyer miivernh 'e recülü 
hüküınet olup f raıııa - Ruıya 
muharebe ınden ve ( iiçüncu Na
poleon ) in ıukutundan oonra 1871 
ıanhınde rem cumhurluQa intihap 
edildi. 

D 
D 
D 
D 

• ' H Otedenberi tedri<ahndaki intizam ve ciddıi·~t!e iştihar eden ay· 

0 nye mektebınin kız ve erkek lnsımlan ayn ayn olmak üzere iki 0 
1 

büyük bına dahılinde orta kı"m bu sene t~Qllle tetckkul etmiştir. 

• Dığer hoe sınıfları do peyderpey teşekkül edccelııır. T edriJal Türkçe • 
• ve han'1zcadır. T •lebeıı bılümum reıml m~\ıeplCTe bıla imlıhan • 

• • girmek hakkını haizdır. Leyli kı>ım bir aıle yuvuıdır. • 
D 
D 
D 

Aı·a, ılk ve orta la,ımlarıno leyli ve nehari talebe kaydına • 
her ı,i:n r atihle Çarıambadaki mıidunyet daıresıı>de devam • 

ac uuuuu edılmekteııtr. 

amme namına mtiddei umu· 
milikçe derhal ceza tıı.kibatı 
yapılacaktır. Bu ınünıısebetle 
icra reisi Bf. nfn yeni kanu
nıın emrini sizlere tebllg •a· 
dedinde yaptıj(ı tavsiyeye 
ben de ayrıca iştirak eder 
ve cumhuriyetimizin saadeti 
remennilerini tekrar ederim. 

Kaç borçlu çıktı?. 
Borçlular, tahliyelerinin 

tehlijtl iizerine sniııçlerınl 

gösterml~kr, te;mhuratta hu
lunmu~lurdır. 

Bundan sonra 54 erkek, 
iki kadın birer birer hli\'iyet
leri tahkik ve tesbit oluna
rak serbest bırakılmışlıırdır. 
1 hihOınete borçlu olan üç 

kişi te\'kilanede kalmı~tır. 
\'eni icra Ye illAs kanunu, 
tahsili emval kanunu hüküm
lerine müessir olmadıl(ından 
bunlar ancak müddetlerini 
bitirdikten sonra serbest hı
rakılabileceklcrdir. Bu üç 
mahpustan biri müddetini 
bugtın bitirip çıkacaktır. 

Tahliye merasimi on bu
çukta bitmişcir. 

l'skiidar teYkilane:<inde bu
lunan on üç lıorçlu da dun 
ayni saatte rnhliye olunmuş
lardı~ ' 

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

Tiyatro ve alnemalar: 

Şehzadebaıında Millet tiyat
rosunda bu akşam komik Na
fii B. Heyeti temslliyesl lttl
ra.kıle ( Benlı Kız ) komedi 4 
perde, kantolar Düetolar var 

yeteler. 

Ferah Sinema.da bu akıam 
komik Cevdet B. temsilleri ih
tiyar onbaıı Dram 5 perde 

Sinamada T arzanın Kızı 
anutttıım11uıı::ı111r.1111::nı::auıı:ı':ı 

84 

53 

315 

263 

22144 

2.l169 

22286 

22244 

Bostancıda Yeni kariye mahallesinde 
cesri derbent sokağında No. (93'57) 
zemin kahnda methal oda mutlalı: 

birinci katinda üç oda sofa ve halayı 
muhtevi ve (BOO) ~rl araaoın ( 107) 
zira mahallinde mebni (695) lira 
kıymeti muhammenelı ahf4p hanenin 
tamamı Sabiha Jı 
Boğazlçinde Kanlıcada mescidi ıeril 

sokağında cedit No. ( 1 ) ve zemin 
kaıında: methal \aşlık mutlak asma 

bir oda kiler birinci lıabnda bir ha-
liyı muhtevi ve (63) zlrhna üzerine 
mebni ve köşe baş.na mlloadıl{378) 
lıra kıymeti muhammenell ahtap ha. 
nenin tamamı. Hıdayel 

Eyüpet A.bdülvedut ınahallesınde 

cedit iskele ve A bdıılvedut soka~nda 
cedit No. (50, 57- 1) zemin katında 
methal hal& fevkinde iki oda hamur 
mahalli ikinci katında iki oda. hal& 
mutfağı muhtevi ve (200)ıira arsa-
nın( 127) zira mahallınde mebni ve 

tahtında Simitçi fırınını milştemil 

lı:öte batına ınGsadif(3000) lira kıy· 

meli muhammeneli k&rglr han•nin 

Hanıııı 

tamamı Salıh ağ• 

Kadıköyünde Zühtüpaşa mahalleıin· 

de B~dat caddesinde cedit No. 
54,56 zemin kaıında iki methal , 
beş oda tatlık iki halA birinci lı:a • 
bnda dört oda sofa hali çatı ka.bnda 
basık bir sofayı muhtevi ve 350 
zir& ananın 21 O zira mahallinde 
mebni 2205 lira hymeti muhammi· 
nelı ah14p hanenin nmf hıs.eı;i Ayşe Sıdıka H 

Vakıf paralar Müdürlüğüne merhum olan yukarda muharrer 
emlik ıahlplerinin borçlarını vermemeleri hasabıle birinci ve ikinci 
müzayedeleri neticesinde hizalarında gösterilen bedellerle talıpleri 

uhdesinde takarrür etmlt ve 19 9 929 tarihlne müsadif perşem• 
be günü ıaat ondan itibaren son müzayedesine başlanarak kıy: 

yelkenci meli muhammenelerini bulduğu takdirde saat on beşte ihale! kal 
lyelerioln icrası mukarrer bulunmuıtur. Müzayede mahalli bahçe 

VAPUR l A Hl kapıda dördüncü vakıf hanının ikinci katında (17.14) • 'o.lı vakJ 

lzmir sürat Postası paralar müdürlilğüdür. Vazolunacak bedelin yüzde onu ni•betinde 
ı . pey akçesi verilmesi ve müşterilerin bizzat veya musad'dak veki' 

r.ı~~~ı , .• lsmetP aşa' apuru letname ıle müracaat eylemeıı müzayede ıarılarındandır. Evvelce 
8 p ,;ünü tam talip olupta mezkür günde bulunmiyanlardan ıon talıpten mada.ı 

Eylül azar saat 15 te vız geçmit addolunacaktır. 
Galata J~~,,~~;,~ İzmire Taplıplerin vakıında müracaat eylemeleri ıl&n olunur. 
hareket edecektir. B 1 ·--E:,;;~_;--:.-_;~t~~s;;;:_;__;;:..d"-:..,:---r-ı-,-u:: .. :-d-.'(J:::.-:r-: 

Tafsildt için Sirkecide \el- mnıye an ıgı ~ 
kenci hanında kAin acenıısına ıu·· g" u" nden· 
miıracaaı Tel. lsıambul 1515 • 

ve Calatada Merkez nhlım ha· 
nında Cehpidi ve Stafılopatı 

acontalığına mtiraca&I. Telefon 
Be)oğlu 854 

Zayi 
Galata ithalat gümrüQilnün 

6, 7, 929 tar!hlı ve 4609 nu· 
maralı) beyanname muhtevi 
oldu~u eıyanınl 4167 numara
lı depozit maltbuzu zayi ol· 
duQundan hükmü olmayacaAı 

ilin olunur. 

Fatma H. nın 14787 lkrnz numaralı deyn senedi mucı· 

bine~ l~mniy~t Sundıj~mdan istikraz eyledil';i ınebrnıı; m~ka· 
hllinde Sandık namına merhun bulunan çar~uyi kebırde 
Çuhacı hanı füt katında eski \ e yeni 41 :\o. Ye :'lO ar~ıı1 

an•a üzerine mebni han odasının ramamı vadesi hitamında 
borcun verilmemesinden dolayı satılığa çıkarılarak l O lir• 
bedel ile mü~terlsi namına kat'! kararı çekilmiş ihn "ukere 
)'üzde on zam !le başka bir müşteri çıkarak muzayedc- bede· 
lini 198 liraya iblAğ eylemiş olması clhetile me1.kOr ~a°; 
odasının 9-9-929 tarihine müsadtf önümüzdeki pazartc,J _gunı_ 

. . 1 1 . 'k alı nııı tekrur son miiıayedeslnin ıcrası ve muamc e:; nın ı m 
. .. lh yd 

karrer bulunduğundan talip ol~nlurıı~ mezkur gunde n 8
1811 saut onaluya kadar Sandık ıdarc~ındt hazır bulunnıa 

lüzumu llAu olunur. 



-------

atandaş yeri ma larını u anmak memle~et orcudur. 
Yalnız hakiki Radium tıraş bıçakfarıni kullanınız. 

lstanbUt VIAyeti Detterd..tit 

~akırk'öy mal ~ Clürlü • 
ğüriden: -

HA Ki Ki 
::::... -· 

. ,, 
)> 
:o 

ı....... 

R / 

Eğer .~kin ve sağlam 
bı~k ıstımal ederseniz 
k~di_ııizi traş etmekte 
hıç bır tnüşktilata maruz 
kalmazsınız. 

Gillettt bıçaklan pdı; •ti 
Shti!irtd ~litinden awnQfd~~ 

Yolı Çakaıudan ftl'f,;~/_ bi.c ,_ .. 
ft< •lınanu:ı dC1'hılıtır edıniı. 

Gillette 
z.,ı 

926 oeııeıl Beyoğlu ondör
dllnctı ilk mektepten aldığım 
ıaauknaıneyt tayı ettim. yenlıl
nl çıkaracıgımdan eskilinin hük
ınil yoktur. 

Zayi 
Ü kadar 21 ncl kız mekte

btnden aldığım phadeınameyi 

Mütegayyip Ruı tab' asından kuyumcu ~irkor veledi 
Hamparsumdan metruk hazineye intikal e<len Bakırlı:ö
yünde Saloz:aj'acında vapur islceleıi caddesinde 2500 lıra 
kıymete mütehammil maa müştemilat 61 numaralı hane 
ile aynı caddede 1217 lira kıymete mütehammil 48, 50, 
52 numaralı münhedim üç bap dükkan arsaları ile beher 
ar;ınına yüz kuruş kıymet takdir edilmiş olan 325 ar· 
şından ibaret aynı caddede 54,56,58,60,62 numaralı 
dükkan araalannın mülkiyeti satılmak üzere 2~/8/929 
tarihinden 12/9/929 tarihine kadar yirmi gün muddetle 
müzayedeye konulmuş olduğundan talip olanların kıyme· 
ti muhammineleıinin yüıde yedi nispetinde pry a~çelt· 
rini hamilen Bakırköy mal müdiriyetinde mütcşekkıl ko· 
misyona müracaatları ilin olunur. 

+ Satılılr arsa Galatada Asmalımesçit mahallesird ! 
Saka çıkmazında 7 No ve 60 ziradan ibaret arsa sahi· 
birnin vergi borcundan dolayı2l/8ı929tarihinde.n itibar.rıı 
21 gün müddetle müzayedeye konulmu~tur.Talıp olan,a· 
rın lstanbul vilayeti idare heyetine müraccatları · 

Her yerde 10 adedi 60 ve 1 d d 
• 

6 
k zayi eltim. yenisini çıkaracağım-a e 1 u ruş dan e•kisinin hükmü yoktur. 

+ Sahlı~ eo, arsa, bahçe _ Emir~~nda hamam ;'ok:
gıııda hanedanı sakit v.a. ından . ili ı !aydır beye aıt 0

• • 

ti, R, ev hamam arsası ve bahçe ile iki masura tatlı .su, 
setscıı hissede dokuz his~esl, muhammen heddi .ıoo hrı. 
bedeli defaten vcrlleccktir. '.\lüzaye<le 21 eyhıl !>29 cum~r· 
tcsi gıimf stıat 15 te Defterdarlıkta 9b3 

•• 

Usküdar 
Semti Soka§'ı 
Kadıköy Y oğurtçuçeşmesi 

• • 
• .. 
.. .. 
' .. • 
• • .. tfoda 
• .. 
• .. 

mal 
f 

müdürlüğünden~ 
Ci~i 

nısıf hisse dükkün 

• pastacı fırını 

No 
l 
3 
5 
7 • dükkhl. 

• nıJY dükklnı 9 
.. dillckin .. 

• .. 

11 
99 

101 
103 

Kıymeti Müştemilatı 

1800 fevkinde l oda 1 hala 
1150 • • • 
1250 • • • 
1000 .. • • 
875 • • • 
875 • • • 

1000 • • • 
1250 • 1 mutfak " 
1250 • • .. 

Balada cınsı ve evsafı muharrer 9 kıt'a nısıf hisseli dükkanların mülkiyeti funıbt 
edilmek üzere 5 9/929 tarihinden itibaren bir ha~a müddetle müzayedesinin temdidine 
karar verilmiş olduğundan bedeli defaten tesviye edilmek şartile talipleri 1219/929 
tarihine müaadif perşembe günil saat 14 de •o yedi buçuk pey akçelerile Üsküdar 
mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonun11 müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Sadık zade biraderler vapurtar Evkaf umum müdürlüğünden: 
v J • Evkafa mensup mütekaidin ve eytam ve ariimi· 
naraaenız lin eylul yoklamalarının icrasına 1 eylı1lden itibaren 

Muntazam .-c J,iiks J>OStası mübaşeret edilmiştir. Yoklama muamelesi 15 eylı'ilde 
bite~ektir. Esbabı ma~ın mahal!iit heyeti ihtiyariyelerine 
imla ve tastik ettirecekleri ilmühaberlere maaş senedi 
resmi ve cüzdan ve nufus tezkerelerini ve yeni Türk 
hurufatile kazdıracakları tatbik mühürlerini alarak ıncz· 
kur müddet zarfında yoklama muamelelerini icra ettir
mek üzere her gün lstanbul Evkaf müdiriyeti muhasebe 
kalemine müracaat eylemeleri ve yeni tatbik mübürlerini 
ilmühaberlerin bir tarafına basılarak bu mühürlerin tat· 
bile ittihaz olunduğunun muhtarana iliivehın tastik ettir
meleri ilin olunur. 

Sakarya ~·~:ı~ı 
Pazar günü ak· 

şamı ~ir· 

keci nhumındın hareketle Zon-
guldak, Jnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu GircJOn, Trabzon, , 
ve Rize iskelelerine azi

met ve avdet edecektir. Talsillt 
için Sirkecide Mes'adet hanı 
olunda acenı:.ılığını mürac31

t 

Telefon: lsunbul 2:141 

Edirne kız muallim mek
tebinden: 

Çftlııellc.61 H"YUI bt.11nda Maaınutıer MJ 
yahnnda MazhH Saim 

Kastamonu Dairni 
en.cümeninden: 

Kastamonu "'$tanesi için muktazt mualecaı 15 teırlnlevvel 929 
tarihine hdu münaka.aya vaıedtldi~lnden talip olanların teratıt ve 
mOlredaı lısteslnl gönııek isteyenlerin lsıanbul muhasebe! hususiye 
müdirlyetine mjiJacııat etmeleri. 

ıOı Satılı~ düfr.~nlar - J tıı~kiiyde Ter,ııne knpı<ı dva· 
1 ( ' · ·· bah ·eli rınc a amialtı sokağında 3!i Xo. ile murakkam onu ,1 t 

ve fevkinde 3ii - 1 • ·o. odulen havi kahl-ehııne apıi . ,cı'.e 
ve zemin iıt.erinc mebni ve Okmeydanı soa~nda 3 ,\o. ık 
miırıkkaın bir bap fevki odn dukkJn heyeti mecmua ı 2~0 
ziradan ibarettir. Sahibinin vergi borcundan ılolayı 21 :; '

129 

ta ··ihi d · ı ·· -edeye konul· • n en ıti ıareıı 21 gun müddetle ımıı•J 

Zonguldak. Y i.iksek , laaden 
tehi ıııüdliriyetindeıı; 

muştur. Talip oluıılann lstaııbııl vilAyeti idare heyetine nıu
racaatları. 

M ·· ı ı · k .A. Sa ~ . mahalle.<inln 11 lCll( 1 me - .,,. lılı'f. ar$(1 - Kadı köyünde 1 lasanpaŞA , 1 
eski Kıırbalıderc yeni birinci muradlyc soka~ında '\. 

Zonguldak Yiıksck Maden mektebi, leyli, meccani \ C 

tahsil müddeti' dört senedir. BJriııcl senesinde miinhnsıren 
füc mezunları kabul olunur. Tedrisat 1 rc~rinl cvyeldc b~~ 

lnr. Girmek istiyen lise mezunları mektep müdiiriyctfnc bir 
istida ile beraber lls~ şehadetnames i veya muvakkat tasdik
namesi, ti foto, sıhhat raporu ve nu!ııs rezkeresi ve dil 
şehadetnamesini göndermeleri ve ndrcslerlni bildirmelidirler. 
Kayt müddeti teirini cn·ele kadardır. • 

• ; lstanbul 

1 ııoo arşındır. 'akıt hanedan aza>1n<lan <lam at .\lchmeı beye 

ı... b d ı· . l •ıtcli <lfıO 3 uır c e ı dcfatcıı verilmek sıırtile muhammen 1
• ' · ı guııu llrJc!ır. Mtizayedc 24 eylül 929 rarlhfne mUsadıf sa 1 

saat 1 5 tc Defterdarlıkta yapılacakıır. (964) 

ıOı Saiılı~ arazi ve eo hisse$/ - rnnıtdköyünde Çakdaı.ı.-1 '>"' ·ıı b o a 
ğmın Bckdrdercsinde Xo 5 dört dönıım arazı . 1 
ına tbıh ve bir ahırı mü<te~il evin 27 hissede 3 hı>~CS 
satılacaktır. ;\lezkılr hi,;,;en~ıı muhammen bedeli H)() tırs ır; 

. ıeıd ıı;unıı sl• 
l\luzayedc 9 eylül 91!!J tarihine müsadi[ paıar · 
15 te Ocft rdatlıkta 1·apıl:ıcaktır. (978) 

1 hl a~a çayırı 
!:'elırenıaııetiııe mensup mütekaidiıı YC eytam . + Ktrdlık 60.ıtan - llaydarpnşada h b'.a ; 20 Jön"rn 
eraıııiliıı 1 e~Iül 929 voklaıııa ıııuanıc.l:'ıtı'lc cırnrındu .+3 kiı~ur ddniim bostandan ta mıne 1 kirara 

Şehremaneti flanl!rı 

.ı .ı bostan, st•nclik kira<ı 4-l .'i Ura, riç sene mıJddet c er 
eyliil 929 il:\ teşriııisaııi 929 ii~· ıcrileccktir. :'llüzayede pazarlık surctilc 19 eylül 

029 
p • 

i aylık ınaaş· ları şcıııbc giinü sııat ı 5 re dclterdnrlıkta. (72fı) 
.A. y · c~ınl ma-

l - Şehrtmanetine l'nenıup mütckaıdın ve eytam eramilın .,,. Kıra/ık Gazino ~ Muıhafr. - Galatadı enı · . 
1 h 1, • · • . • hanı mu.ıte· 

mahal estndeıı tanzim etıtrdi"' yoklama ılmilhaberl ile senedi reımi, 1 .c,ıııın l\urakoy soka"ıııda ~lehtmet Allpa~ . e· 
1 

, . • a ' . ( . ) .-aıınosıı, 
maq c:ü%danı .,. nüfus ıezlı:ercıılle bırlıkıe menıup oldukluı mi ııtınden lh. JO '.'\o. muthagı mli~temll. Cen)O. ~ 19 ey· 
devaa1re zirde muharrer günlerde btuat müracaııları ve gelmi- senefık kiraiı 4200 lira, müzayede pazarlık surı:tıle k· 
yecek derecede mll7.eretl zuhur edenl.rtn ılmohabtrlertne liil '12 cı perşembe gllnıi saat 15 te Deftcrdırlıktı yapılaca 
mahalle heyeU tarafından yoklama ve maa~nın kimin tarafından lir. ( 71l7) 

it 
... .A. krukiınun 

• nacağını ıaııtı~ ettirme~! llı.ımdır. .,,. Kıralı/c otlu bahçe - K~ğttanede çı~lıyan • ., ,11 
2 - Taıbdc rnülıürlerı .. ın yeni Türk harlile hakkeıtirllmeıl. etrafı duvarlu muhat 70 diinürn bahçe;! şeraiti nıukakrrtr~. 

Dıır.:üncü ve bctincl 11nıllırın meıuıyeı lmııhanlan yirmi 3 IJ•~ edil I d d · . . . k · Seneli nıu• 

S 
. r ·n - .... en run ..... mQracaıt elmeyenlerın yoklama uresıııue J sene ınuddcdc kiraya veriJcı:e ıır. lhi ıe 

evrtse1Ql ~ eylülde diğer sınıfların bir ıevtnıevvelde baıJıyacaktır. All- 1 ı. ·ı·ı 92ıı tar ı J' ve maaı arı ~mattan anca~ bir ay softra verlleceğl llAn olunur. lınmnıcn kirası !ıOO lirndır. l\lıiaayede 11 e} u •. 
_ K ü kadar talebenin daha evvel gelmemeleri teblıt olunur. 4 .,. __ , U 1 . b hı ld .. . 1.1 . . d lıkt• yapılaca" Merkoı ıceoıeıt: Galata öpr ll-==:::..:~~=--------.;;...-:'.'.""":0::-~'.'.""'.'~:---::---1 - ,.,,., g nen crteç at lr. mıı-aı 1 çan;amha gıinıı saat 15 re Defter at 

bopndL Beyoğlu 2362 Şube r vkaf umum müdürlüg°" ünden: Üskiidar tir. (94J) M H alııoda C,ı 1 nıUhfmnıat acenıeıt: 1:,::~ıy;7: Dördüncü Vakıf han kaloriferinde ihrak olunmak eylül 929 cumarteı~ + Satılıl( $<iÇ ııe demir - Karığıçtı Topçu bedeli !2S 
üzere lüzumu olan dört yüz ton yıkanm~ maden kömürü 8 deposundıı 5000 kilo mikılarında, muhammc~9 pcr~enıbe 

Trabzuo ikinci postası kapalı zarf uıulile münakasaya vazedilerek eylülün on 9 llra, muıayedc pazarlık suretile 19 eylül 
(ANKARA) vepunı 5 Eylül dördüncü cumartesi günü saat on bette ihalesi icra 10 gıTnıi lllDt 15 te defterdarlıkta. (t 17) l'nd Bulgur· 

Peqembe akşamı Galata nhıunın edileceğinden Talip olanların şeraiti anlamak üzere ııOo Satılık anfr.az - Üsküdar kaı•sı dahi 
1 ,.,e eııl 1 

dıa hır.ketle Zonguldak,_ ine- he.min levaıım idareıine ihale günü de idare encümenine ! 1 luda Uzun çayırda kotra arazisi dıhiUlıd• : t 100 
bolu, Sinop, Somıun, Unyc, •ıı- 12 eski 11 ila 13 hane ankazı muhanım. en be e 

1 

b 
·t'at•1, Ordu, Gırcıun. T robııoıı. müracaatlan. ' ' • dif erşem et 
Rize, Hopayı gidecek ıc dö- / ,• b / AT fı ,14 lira, müzayede 26 eylı11 929 tarihine ıııusa p 
nUtl• Pazar !ıiı:eleoıle Rıu. Of. Bir numara l ıs tan u 'Ya ıa gün saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. d ka· 

S . T P' h b '/IA. J / J 15 .A. K lL dk"·· d Fenerbıhçe e 
urmene, nbzoo, ... ı ane. ren mekte İ ırıÜaÜT üg"" Ünaen: .,,. ıra ,1( boıtan - Ka ı oyun e • hammen 

Tirebolu. Gireıun, Ordu, Faııa. T~ 1 d' T h ·ı . dd n16 dim 12 dönüm Bostan mahalli, scnelıkE l"nlıu9"" per• 
Sımıun, Sinop, locboluya uğra- Mektep para~z ve l~y İ ır. • a ~ı mıi eti dört ı 7 k' 4 I did 12 y u ~

7 

aral_Ş!lecekıı~r;..:..______ d 'baret iki senedır. Neharı bır başlangıç devre ırası O iradır, Müzayede tem en ( 768) 
- devre en ı B d şembe günü saat 15 te Defterdarbkta-_ •• d "" metre 

lzimif sürat postası k rureti hasıl 0lmUŞIUr. U evreye orta mektep 1 b l ,A. Sa • k leJI onun e L,U 

( GÜLCEMAL) vapuru 6 açılma, za 'mtihansıı girerler. Muracaat adedi alınacak stan u mıntakası Maadin .,,. ıılıl( duba - Balıkhane ıs e d b ınuhamnıen 
Eylül Cuma 14,30 da Galat• mezun arıd ~inden çok olsun olmasın bu evsafı haiz "h d • /" .J tulün<le ve 615 metre arzında ınatruk •1 u 9~9 perşembe 
rılıtımından hareketle Cumarteıı talebe a( ~ ap ikinci derece müadelesine kadar cedir mU en lS lğİUuen: bedeli 150 lira, müzayedeye 12 3;~lu ıabahı lzınire gidecek ve Pazar olanlar esi ~usattah hendese) den müsabakaya ta· Ergani m~deniııde (300) tou yanmıı bakır talibine satılacaktır. gü:'. saat l5 te Defterdarlıkta. ı dahilinde Bulgur· 
14.30 claı lunırden hareketle v~ _müke~me 

17 
den 25 e kadardır. Kayt zamanı: 1 ila Beher ton için teklif olunan fiat 9,5 fngiliz lirasından aşağı olmı- v Satılık an~.n - Üsküdar ıl11 

bedeli 75 
P .. ecıe11 ıabalıı gelecektir. bıdırler. aş dadır Tedrisata birinci teşrin bışında yaeak ve 2137,~ liralık teminat mektubu verilecek, Cevheruı hi· !uda uzun çayırda kotra ankazı: M.u~amrne~ dif Per· 

Vapurda mükemmel bir or- 1.S Eylül arsın · b l b' . .d •
1 

.. ni sevkinde ayrıfa 0.,,2,5 resmi nisbi verilecek ,.e kantar parası liradır, müzayede 26 Eylul 929 tanhıne 1musalc r. (6B9) 
keıtra ve cazbant mevcutlu;. V .k. lizime mer ut u ır ıstı a ı e muracaat • t . ·ı 1 k T ı · l . k 1 k pı aca , - başlanır. esaı ı muş erıyc aı o 3~ • ~ ıp erın apa ı zarfla 21 eylül 19~9 tari· 1 Jş:!:e!!m~b~e:.Jg~ü~n~ü_:sa~a!_t~l~S~t~e_!:D~e~ft!e~rd~ar~l~ı~t!a_;Y?::'~:::;;;;;;L-~=-

80ZCl8da postası 11_~o~lu~n~u~r·:....--;--=-:i:::;~·;,:;:~r;;;:;-;;:~·f""- l:iııe ıııüsadif cuınartesi eünü saat on beşe kadar maden umum f• /' 
( GELiBOLU) vapıını 7 Eylül il Devlet demıryolları v. e h- ,_ınn_d_ür-lüğ-ün_c_m~nr_•c_aat_e_y,_em_eı_erı_. ------- Devlet demirvolları ve ıman· 
Cumarıe.ı 17 de ıdare rılıtımıa· _ ı J 

t,~:t~eım~o:'.~0.1:.Z~ manları umumı ıdaresınden Mahlulat müdiriyetinden: farı umumi idaresinden: 6n-
"'Aecek ve Çan-'-Lale, Unaeki, 

17 8 
_ 929 tarihinde icra kılınan Ankara deposu ·ıt e ııemir)'OIJan111ırl• iZ ı~ ...,. r·- Münakasası - 1 Aksarayda Baba Ha.an Alemi mahallesı· nde Lu··ıı·ı efendi vcı Ecnebi memleketlerde açılacak serızı r ıfl r ve seyri 1ı.1lıl 

Cehbolu u"'ıyaralc ~-lctır. t l liye ameliyeıi için verilen fiat ar haddi layı- d .1 k 1. !Rbi oldukları sın • 1 la •· r= kö ilr tahmil ve a ı , H h 5 k k'--' el I O 2 1 erı ect cm ıa ve eşyanın, . ıergilerde sa ı • Antalya Postası m .. df"indcn mer.~Or ameliye yeniden kapalı zarfla or or 0 
"' """n • • 1 • 50, 12 numaralarla murakkan ma üzerinden flcret alınarak seyri serile sevkler• ·~uyonl.rını kııfar 

( KONYA ) vapuru 8 Eylül kında gorülrııe 
1
1! uştur Münakasa ı 9- 9 • 929 perşembe günü mUştemllAt konağın mahl~l olan yirmi ıkıde ilç hissesinin lüzumu mıyarık iade edilen kısınılırımn dı mıhre~ '~ırınirrollırında l•t· 

pııur Jj) do Galata rılııımındaa mOnahsaY• konu•: de~let denıiryOlları idaresiı•de yapılacaktır. t~levvuzu mahallesi vosıtasile hlssedaranına tebliğ edılmlı ısede bir meccanen ırnkilleri hakkında bılumuın Oe~ISd unıültl• bir ta· 
harekeıle lzmır, Killlük, Bodrum. sut 16 da Aııkara a · ı • kısmının mahalli ikameti malom olmadı"• cihetle ı·bll"at icra e- blk edilmek üzre T.C.D.D-1 numaralı feV • e 

. . •. edeceklerin teklif mektup arını ve nıuva.<kat • ' • d' Radoo, f..ı....e, Ftntke, Antolyaya M" akBSAY4 ııtıra• • . dıl ı H 'WoJh Ilı •'- 1 I 1 d h I bl rilc ihdas edilmiştir. . . n ,1• t•rıhJerd• tıtbik e ~ ıkl.c.lı .;:u'loott• ıneıl<Or tok•· ııı'. ti rını aynı günde 5a&t 15,30 a kadar umumi mudurlük emem 1 r . • ~• • ı«:amel eri me Om oma ·~ el ete te ljtal Bu tarilenfıı h~ngi sergıler lçın ve ha.~ " 
!derle btrlılıte Andtllı, Kalkan, temın~ a . 

1 
. lhıındır. Talipler münakasa şartnamelerini mümkün olmayan hissedarlar ıırıhı ilinden ııtbar.n üçer ay zar-~ feceği her defasmda ayrıca ılAıı edil~ektır.ımıa ..,oracuı tdi~ 

kalemme •erme erı · · d 1 1 fında . idareye mıiracut etmedıklerı ıd:dırde mahlol hıue Fazla l.ıfıılllt için uturon ye ambarları 
Sakız, Çonakble, Gehbolııy• . btrııd Ankırada malzeme daırtsuı en stanbu da 

L bir lıra muka .' z•~"ıdan tC.::arik edebilirler burada bulunan talibine ıelfız edılecetı ılu Olunıw. ~fldfr. 
utrayaralı ı.lıcL•fr. Haydarpaşa maJl'I .. -

• • pazar 
• • puartesl 
• • salı 

Reynzıt • 
eylül 929 ç•rt"mba 
• • perfembe 
• • cumartesi 
Beyoğlu 

eylol 929 paıar 

• • pazartesi 
• • salı 

. -



= H~ GUN CIKAR 1'0RK GAZETESf :::::;; .. ( 'f.ll'ııl' ı Gazetemizde çıkan yazı •e 
~ '· • P.f, ' reılmlerin bütün haklan mahfuzdur 

, Ti. rklvcde Hariçt Gaz.eıcye ~f11dtrUe<:ek n1tktupl:ınn üzerine 
idare lçln~e {tdare), ')':17.:ıya ıloe ( Yazı) 

5 EylpJ 
192.9 r 

1~ı.)l 
6 Sa~fa Türk ~~erilı fa!dal!.. ..tin 

tllnlarıiıda o/o 2{) teUlllt yapılır 
ıt AilARf(E'sl: 

Satırı 

6-8 inci sıy!•d• 
ltaru 
l!,50 
tş 

,.. .. ,... Kuruş Kuruş 

ı A'Jı~ı ıso 000 
3,400 mı 

l~a~nal.JT1alıdır 

PaıılmfJan Jr(ktuplum ladeılnd.... k1Jmnt\-
mulradderedz mektuplara koauhnDf JMll'•Jum 
••1l:ıolmaamdan ,.. Hlnlann mUaderc:atmdan 

Büyüt ve yı bir çok delı lçlo veril•• lllnlarla 
hususi mah.lyette~l llAılların ücreti 5 • • 

4 • • 40 
100 
200 

6 • i!50 1450 idare ile k:ararlaşttrJlır. 

12 • 1400 2700 
kiue meıul dellldlr. 

h gccctı •Jı J Sıynıı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 

Cuıtead&a b\Uınl dlG ka1t11\ edı:t 1•• 
H. S. H. lllaı•t acıııttıl 

}ıo 1 

~ : : 
t-s ını:i 'a}'tlt t.ı 

,re5n1I llinh.r 

ıBorsalar 
Nukut 

ın,ııız lirası 

ı Dolar 
1 

20 Yunan dırahml 
ı R•yb•marl< 
l An•lıırya şilini 
:o Ley Romanya 
:o Le-\·a Rulgar 
ı Felemenk florini 
~O Franl!lız frangı 
:o Jlalyan lireti 
~O kuron Çeko - Slovakya 
J ('ervonetı • sovtyet • 
1 Zelotl , Leblgtan • 
20 Dinar , YogoılaTY• • 
:o Pelçlka franııt 
1 rneın Jrpanya 
~o ııvıcrc franat 
ı Mecldlyo 

Çtık . 
l.cındrı tlzerlne bir 1n~11fz lirası kunış 

Jl;n;ork ı TUrk lirası dola r 
T'arb • frank 
MHıno • • ıtrcıt 
Prı·JJn • • m11rk 

4 Eylül 1929 
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o020 
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A'tına • 

• htlka 
florin 

• frank 

• 
kuron 

rilin 
peıeta 

ıelntı 

11Hr<' 
l!eleıraı 

•dirahmi 
krw 
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~o Jey 

TUrk llraıı 

Tahviller 
Anadolu demll)olu (1. ıenlp A. B. <'.) 

• ( 2. • E. D, ) 

• • (~, F.J. ) 
Jıllkru dıblll • vadeli• 
ııu;unu muvahlde 
ikramiyeli demlryolu 

lıtanbul tramvay •lrkell 
RıMım Dok ve Anıtrepo 
JttanLul anonim ıu ffrkeU 

Hisse senetleri 
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Orıunlı bınluıll 
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1
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00-00 0000 oı ,oo 
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tel 1970 ( idare 1$lcri ) 1911 (_ yaz.ı tşlerr) * [Cl~raf: VAKiT posta kutusu; 45 ... 

-

Devlet Deıniryollan 
ve Limanlan umumi 
idaresinden: 

Haydarpaşa ve Konya işletmeler! memur ve miistah
demlerine ait resmi yazlık ve kışlık elbise palto ve serpuş 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

:'llünakasa 16 eylül 1929 pazartesi glinü sa.at 16 da 
Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

;\Ilinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat l 5,30 kadar umu
mi müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
A nkarada, i\ lalzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa 
mağazasından tedarik edebilirler. 

Devlet demiryolları ve li-: 
manları umumi idaresinden 

170 ton Rezidü ya~ı kapalı zarfla mllnakaaaya konmuıtur. 
Münakasa 23 eylill pazarkst gllnil saat 16 da Ankarada 

Devlet demiryolları tdare•inde yapılacakhr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklıf mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde 1aat 1 5, 30 kadar Umumi modnr
lok kalemine vermeleri llzımdır. 

Talipler mllnakasa ,artnamelerinl 2 lira mulı:abilınde An
karada, Malzeme dairesinden, lsıanbulda Haydarpqa mapzasın
dan tedarik edebıhrler. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Ankara - Kayseri hatUnın 242 nci kilometresi 
bulunan hazır kesilmiş balastın hat kenarına nakli 
edilmesi alcnt miinakasaya vaz edilmiştir. 

civarında 

ve depo 

münakasa 23-9-929 pazartesi günii saat 1 O da Devlet 
demir yolları binasında miinakasa komisyonunda yırpılacaktır. 
Münakasa.ya iştirak edecekler teminatlaıile birlikte aynı 
günde saat 10 a kadar bevlet . demir yollan n limanları 

umumi idaresi binasında isbatı vücut edeceklerdir. :falipler 
münakasa şartnamelerini 50 .kuruş- mukabilinde Ankarııda 

muhasebat daite~nden ve yahut Şefaatli · ista yon undan 

l tanbulda Haydar paşa veznesinden tedarik edebilirler, 

Arpa müriakasası 

Kağıt isteniyor 
Devlet matbaası müdürlü-

ğünden: ·· 
Tabedilmekte olan lise kitapları için müstacelen müba

yaası lil.zım gelen 68 ,< ıoo eb'adında 21 ilil. 25 kiloluk 800 
top simili kağıt zirdekl şerait dairesinde ve pazarlık suretile 
mübayaa olunacaktır. 

1 - Pazarlık suretile aleni mlihayaa 9 eyllil !)2!) pa
zartesi günü saat beşte yapılacaktır. 

2"- Bu kAğı.dı vermeğe talip olanlar 8 eylül pazar 
güniine kadar firmalarile mühürlü nümunelerini, tetkik edll
mek iizere fen memurluğuna tavdi etmelidirler. 

3 - Bu nümuneler fen memurluğunca tetkik, tahlil ve 
tasnif edilecektir. 

4 - Pazarlığa iştirak edecek tüccar mübayaa saalinden 
bir saat evvele kadar yüzde yedi buçuk nisbetindt> teminat 
akçesi yanrınak mecburiyetindedir. 

5 - ?ılübayaa uhdesinde kalan tacir ihaleyi müteakip 
o gün derhal bu teminatı 0 

0 15 e iblağ ve üç gün zarfında 
kağıtları teslim ile mükdleftir. 

Aksaray encümeni daimi
sinden·: 

14722 lira bedeli keşifli Aksaray Ereyli yolunun 38-500 
dtki harap hane ile 42-000 kilo metro arasında bir makta 

dahilinde 2500 metro tulunda maa tesviye! tücabiye silin

dlrajı ile birlikte müceddet şosenin liyakat ve iktidarı malisi 
olan ve işin nihayttlne kadar nafiaca musaddak bir fen 
memuru bulunduran talibine kapalı zarf usulile 14 eylül 

1'929 tarihinde saat on beşte Aksrayda daim! encümeninde 
ihale edileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 
teminatı naktlye makbuzu ve ya banka mektubile mura
caatları. 

74 ton sürşoför yağı kapalı zarfla münakasaya kon
muştur • 

. J'llünaknsa 18-9 929 Çarşamba glinü saat I 6 da Anka

rada Devlet demiryollan idaresinde yapılacaknr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar 
Omuml müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Eltlzlzde üçünçü seyyar jandarma atayınca kapalı zari Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
usulile satın alınacak yliz otuz bin kilo arpa nıünakasası Ankarada, Malzeme dairesinden , lstanbulda Haydarpaşa ma-

16-'l-92!) pazartesi ı;ünü saat ı 5de Eltlzizde mezkör Alay karar- ı ..;ğ;.,az_·._as_ın_d_a_n_t_ed_a_r_ik_e_t_ıe_b_il_ir_ıe_r_. -----------
gahında mubayaa komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
mezkur komisiyona nıuracaatları ltlzımdır. 

!

Fol mahlut 0-~0 C0,00 0000 

-ZAHJRELER-

~... 212.20 212,20, 

Ka< tanı onl 166.00 reıı,oo f------------------------- Devlet Demiryolları ve Li-
• 

manları Umumi idaresinden: ;ça,·ı13r 13.30 tSll 
Arpa fi ,ıo ı r. oo 

'Mlllr IS 12 ıs. 12 
Yulaf OO,n9 00,09 

.FaEulre 21 ıo 21 ıo 

l::;u~ııro 
IK11 .. yemı 

-HUBUBAT-
OC,00 
,2,00 

cooo 
,2,00 

Konya ~~~11~;;s~'.'... 20

'·
00

1 

Emlak ve eytam bankası 
Zerdeva ıllti 0000,00 000000 d 
Sanrar 0000,00 0000,<Y ·ı •• d •• 1 •• V •• en 
~~~~u. : ~~:::ı ~:~I umum mu ur ugun : 

-FINDIK- · l\levkileriyle evsuf mahsusası yazılı bir parça mülkün 
fınclık kabuklı oo ooo 0000 ı satışı mlizayedeye konulmuştur. 
Badc;n °0000 ooo,oo ı - :'1-lüzayede (kapalı zarf) usuliyledir. ihale 9 eylül 

1625 ton meşe odunu kapalı zarfla münakasaya konulmuştur 

Münakasa 17. Eylül 929 Salı günü saat 16 da Ankaraba Dev· 
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva
kkat teminatlarını ayni günde saat 15, 3o a kadar Umumi Mü
dürlük k~lemine vermeleri lazımdır. 

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

sinden: 
belediye-

929 tarihinde banka idare nıetlisi huzuriyle icra edilecektir. 
Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen miktarda 
teminat iraesine mecbur olup bu teminat varaksını tekli[ ı--------ı-~-:k-:-------E=:------
mektuplariyle berabe makpuz mukabilinde bizzat Ye yahut Em a ve ytaın 
ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi 

ederler, B k 1 b 1 ş F..dlrne şehrinin münakasada bulunan elektlrik tesisatına 
müddeti muayyene zarfında teklif olunan bedeller haddi 
IAyık görülmediğinden münakasa miizayede ve ihale hakkın
daki talimatname ahkAmına tevfikan mü;ıakasası hükümsüz 

addedilerek bu defa imtiyazı verilmek suretiyle 20 - 8 929 
tarihinden itibaren yeniden 20 gün müd(letle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Edirne belediye riyasetinden talep 
edebilirler. Ta!Jplerin projede gösterilen 90000 dolar iizerin

den o;. 7,.5 yüzde yedi buçuk ni•petinde teminat akçesini 
veyn banka mektubunu ve teklifannı havi pullu varakayı 
bir zarf derununa koyup üzerine elektirik i~ine alt olduğunu 
yazarak 9 - 9 - 929 tarihlııe kadar Edirne belediye mec
lisine tevdi eylemeleri ilan olunur. 

2 _ ihale bedeli ıık taksir peşin aıınııWc şartiyıe sekiz .an ası stan U . U-
sonevi müsavi taksitle istila olunur. 

3 ·- Talip olanların lscanbul ve ya b.mfr şubelerimize b • d 
ve yahut merkez emlAk müdüriyetine münıacatla mufassal e S }fi e 11 
şartnamemlzi mütalea etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde h A 

bir nushasını alıp imza ve teklif mektuplarına rapt etmeleri · Satıhk ane ve dükkan 
icap eder. 
Umum! Nosı Nevi Hudut-<ve kcmmiyet Teminat 

ve mahiyeti ve müştemiltıtı miktarı 

lira 
28 Beyoğlu ma arazi köşk takriben 130 dönüm (1800) 

Bebek (füspetiye kasrı ) sahada 312 mer. sahada 
bir köşk kagir ~tıo mr binsekiz 
üç katlı ahşap bina yüz lira 
94 mr. su deposu ve havuz 

Esas nosı 

90 

Mevkii nosı Cin•! 

Bakırköyilnde Kartal- 5 Ma bahçe hane 
lepe Avniye ıokaAı 

Heybeliada yalısokağı 4 Dükkan 

• • 10 • 

• • 12 • 

• • 14 • 

Bedeli 

L. 
400'.) 

1200 

450 

450 

200 ihale 9 eylül 929 tarihine müSAdif pazartesi günü saat 
16 dadır. Devlet 
Devlet Demiryolları ve Li- limanları 

demiryolları ve 
umumi idaresin-

95 
96 
97 
98 
99 • • 16 16/L• 1100 
Bal&de muharrer Emlak bılmüzayede oahlacağından talıplerin 

ihale gününe müsadif 9/9/ 929 pazartesi günü saat on alhda 
ınbemiıe müracaatları. manları umumi idaresinden: den: 

1000 ton kok kömürü kapalı zarfla münaka!aya lconmu;tur. 
Münakasa 21 /9/29 cumartesi günn ıaat 16 da Anl<arada 

Devlet Jemiryolları idaresinde yapılauılctır. 
Münakasaya lflirak edeceklerin teklif mekıuplonnı ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde ) 5,30 kadar umurrl müdürlük kalemine 
vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakua ıartnamelerini ıkı !ıra mukabilinde Anka
-(ada, Malzeme dairesinden, f ıtanbulda Haydıırp&fll ma~azasından 
tedarik edebilirler. 

Beş ton kalay kapalı zarfla münakasaya konumuştr. 
:'.lünakasa 12 teşrinievvel 929 cumartesi ı;unli saat 16 

da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
:'.lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar U
mumi müdiırlük kalemine vermeleri Mzımdır. 

Talipler münaka~a şartnamelerini iki lira mukalıilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa ma
ğazasından tedarik edebillrler. 

Kayseri vilayetinden:. 
Kay•eri vil!yetlnln Deve!ı kazası merkezindeki nalemam 1 

• mektep binasında yapılacak ( 12487) liralık bedeli keşifll ikmali 

inşaatı olbaptaki f8rlnamesl veçhile 1 1 /9/929 ç.arıamba günü aaat 
on alhda kapalı zarf usulıle ihale edilmek üzere münakasaya ko
nulmu§tur. Bu baptaki ıartnameyi görmek ve fazla izahat almak 
lsteyenferln encümeni vl!Ayet kalemine. ve maarif dairesine mura
caatları ilan olunur, 

--" 

lstanbul liseleri mubayaa! 
/r.om/$yorıundan : Komisyonu· 
muza merbut leyli lise orta 
ve muallim mekteplerinin 
ve bunlara mulhak panıi· 
yonfarm 1-10-929 tarihin· 
den 1-6-930 tarihine kadar 
sekiz aylık ihtiyaçları olan 
et, ekmek ve bilumum el'" 
zakları Eylülün 22 inci ve 
sebze, süt ve yoğurtları ile 
gaz, benzin, vakum, ve ma· 
zut yağları kezalik eylülün 
29 uncu pazar günü ' saat 
onaltıda ihale edilmek üze
re kapalı zarf usulile mü· 
nakasaya konulmuştur. Ta
liplerinin şeraiti anlamak 
üzere komisyon kitabetine 
müracaatları. 

Erkek vilcudı.anu 
rüzellettlren 
Roussel 
Kemeri 

Bedeninizi in· 
cclCiT. Otomatik 
bir mu.J teslrile 
Mi.llıtır. Hususi 
W:yiki Ye tnkfilU• 
nua elaaJl;J,..ıp
yeı mutu1m ol· 
ması hucblyfe ar· 
zu olaııdutu ka· 
dal UZIJabilmcsi 
sayesinde hu lk1 
tarahtemtmfndo· 
&rultur. Sizi gençicştitir. Vücudonuzu 

yumu~ıtır ve f1kla$tmr. 
Bizzat tqrifinlzdc veya si~ ver · 
dltiniztlc kımınızın kutru beHılizltı 

lrtlfauu undmetrO ile bildbinlı. 

Veglne satlt mah•lll; 
Pırlstekl · 

~ 
lswıııuı ıubaai : Beyoğluııdt 

TO'nel mevkiiııdt , N' 12 
t-iui 6 Uradan itibaren. 

lştih .1 kuvvet ve sılıh" t için 
en :nfıessir devadır. BilCımum 
eczanelerde bulunur. Umumi 
depoları Boınonti fabrikası 

Telefon: Beyoğlu 583, ve is 
tanbulda Ekrem Necip ec1a 
dep05'.I. Telefon lstanbul 78. 

YEN[ ~1EKTEP 
~iŞLi - OS:\IAN BEY 

Türkçe ve Fransızca tedrisat 
Ana sınıfı da vardır 

Kayıt muamelesi t:ylül 
iptidasından itibaren her 
cumartesi, pazartesi, çar~am
ba günleri 9 dan 12 ye kadar. 

........... ~ DIŞ TABİBİ .,. .... 11 .. ,,.. 
~-········ .... ··p 
ff Dr. Pertev Ata ri 
ff Bey tetebbu seyahatinden avdet i! 
ff etmiıtir. Haıtalanm kemaliHabık ıİ 
c :: 
i: Tepebaıındalci muayenehaneıln- ii 
U::x::~ de ~abul etmektedir. ,..::::::J 

Eylül 
· l<eblüldhir: 1 Burç: Sümbüle 

[[! 
Perşembe 

Namaz vakiti eri 
alt•\ Oıı. t1ı1 ... Jı AkJ•t1 Y•t11 lınn'ı 

5,.ll 12, 13 15,S\ 18,36 20, 13 3.~6 

Buslln dolanlara iıim: ı 

~;;~P ,w:İı~ore 1 ; 

Günün na•ihııtl: 1 · 

Vakit \·akte uymaz. 

Buııünkil bu a 
Ri.!zgir arktan eHcek ha\•a at 

bulutlu Olacaktır. 

Mea'ui müdiir. Refik Ahmat 

.. 
> • 


