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r Yarın! 
~ Erfuğrı,ıl Muhsin 

IE in 4 üncü makalesi 

Havado4 tin 
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~~=s=ı=v=a~s~~~E~r~z~u~r~u~ı~n~-ae~iryolunun inşaatı tesri ediliyor' . 
Hrnzü m~rı~e Fevzipaşa - ~alatya hath .~~~~~~~-~.-~~ ~~ Nerdey~iş? 
Memleketi~izde mühim 

bir arazii metrtike meaelesi 
vardır. Bu meseleyi bir gün 
blle geçirmeksizin halletmek 
lazımdır. Eğer bu mesele 
h~Jledilirae bugünkü Tür· 
ldyeye bir Türkiye daha 
iffi:ve edilmiı olacaktır • 
Hali hazırda memleketin 
ziraat edilmekte olan to~ 
raldan bir o kadar daha 
geni ı1emı, bulunacakür • 

9 eylülde açılacak Caı;;-Lc;ens --

Srtaı • Enaruın hattırıın ıünrılhmı 
,&teren baılta 

Nafia vekilimiz 

Recep8. şeheri .. 

mize geliyor 

Recep B. Başvekilimizle 

yeni hatlar hakkında 

gôruşecek , 

Nafia vekilimiz Recep B. ağustosun 27 sinde ıehri· 

Efganistanda kaybol· 
muıtu, J!indist11nda 

meydan• çıktı! 

Bombayda fntftar et· 
mekte olan .. Bombay im>" 
nikle " gr ·•esinin verdifl 

Bugün için (14)mllyondan 
fazla nüfus beslemiye mü· 
sait olmıyan zirai Türkiye 
(28) , (30) milyon nüfusu 
fer ah ferah beıliyecek mah· 
ıulit yetlıtirmek kabiliye· imi' 

ve bir kaç gün sonra Ankaraya avdet 
mlze ıe ~lırimizin tn&/lrl olan Bulgaristanlı Türle muallimlere şehremanell dün hır ziya/el verdi 

malümatn 
göre Efga
nistan hu· 
dudun da 
görüldük· 
ten sonra 
lngil tereye 
avdet eden 
m eı bur 
casuı Lo
rensin tek· 
rar Hin· 

tini derhal kazanacaktır • 
En biiy(lk mali ihtiyacımız 
fıtihsalAtımızı imkan nls· 
betinde artırmak meselesi 
oldufuna göre bu it de 
kendi kendine halledilmlt 
olacaktır. 

Bahıettlğimiz arazil met• 
ruke" meseleıinin mahiyeti 
ıud~ Medeni tasamıflar 
huıusunda lsviçre kanunu 
medeniıini kabul etnıif 
olmamıza rağmen bugün 
hili eski arazi kanunumu
zun pek çok ahkamı mer
iyettedir. Bu kanun mud· 
hince mezarlık, mera ve 
aaire gibi vaktile köyle 
rln ihtiyaçlanna tahsis 
edilmif olan ve arazli met· 
ruke · namı verilen arazi 
üzetinde e,haıın her hangi 
bir ıuretle ~huauıi tasarrufu 
menedilmlıtfr. OnUD !çfn 
memleketin her tarafında 
köylere civar olan _ arazil 
metruke üzerinde oteden 
beri hiç bir kimse tarafın· 
dan ziraat edilemediği gibi 
afaç dikmek, bina yapmak 
tarzında da imarat papıla· 
mamaktadır. 

Bu kadim uıulün tabii 
bir neHceıi olarak umu
miyetle köyler civannd~ 
metruk araziye hiç bır 
taraftan el süriilememif, 

Türk çiftçisi dalına aynı 
mahdut toprak~aahaıı üze· 
rinde ziraat yapmak ızb· 
rannda kalmııtır. Ziraat 
ameliyatının mütemadiyen 
aynı topraklar üzerinde 
yapılmaıı ise fiili ziraat 
mıntakalannın inbat kuv· 
vetlerinin gitgide kaybol
~asını intaç etmittlr. 

Demek istiyoruz ki Türk 
çiftçisi yalnız kuraklık teh· 
lik~ine karıı mücadele 
etmekle kalmıyor; asırlar· 
dan beri hiç dinlendiril· 
ınekıizln aynı yerleri ziraat 
etmek zaruretinin neticesi 
olarak topraklann tabii 
kısırlığı ile de mütkülita 
uğruyor~ 

Bu vaziyet karıısında 
Türk çiftçiıinln en büyük 
ihtiyacı ıüpheıiz itlenme· 
ınit bakir topraklar bula· 
bilmektir'. Eter hiikünıet 
arazi kanunumuzda "erazii 
nıetnike,, denilen' ve bütün 
memleketteki yekQnu tek· 
mil ziraat sa.hasına muadil 
olan ve öteden beri ziraat 
edi lmedifi için baıtan bata 
bikir bir halde bulunan 
topraklan köyler arasında 
Y~ni ve makul bir tevziata 
tabi tutarak bunların faz· 
lasını Türk'! çiftçisinin me
saisine aç.ana kaylerimlzin 
en büyük bir dert ve ihti· 
Yacı bertaraf edilmiı, aynı 
:ınmanda bütün memleke
lin iktısadiJ meselesi de 
·,alledilmiı bulunacaktır. 
( A,ıı;tararı i inci; uyıfaınızdadır J 

etmiıti. 
.Ankaradan gelen haberlere göre vekil B. bu gün 

1 Y
ann ıehrlmize gelecek ve demiryollarımız 

0 mazsa 
hakkında Baıvekil lımet Paıa Hz.ile görüıecektir. 

Bu mülikatınnu mevzuu Sivas - Erzurum hatbnın in· 
bnıD tesrii ve intaata ba§lama tarihinin tesbiti itle· 

~in teıkil etmesi muhtemeldir. 
nn Fevzipaf& • Malatya hattında 195 kilornetroluk bir 
sahanın 9 eylülde umumi münakalata açılacaiı haber 

ahnm:ıı~tı~~:... ........ M-... ~~~ ......... ----

Unutmamalıyız! 
.. '( unanlılar bizi 

kendilerine karşı 

hazırlanıyor göste

rerek silahlanmak

tadırlar 

y .svuzan t.sarruzand.sn 

Yunan lıülumctlnln biu: karıı olan 
muhaaama aiyasetinde en büyüük 

amil V cnizdos 

V
enizclos hükumetinin !ürkiyeye karşı haki.ki si
yaseti tavazzuh etmıye başlıyor. Bu sıyaset 
sulh, uzlaşma ve dostluk değil, muhasama ve 

silahlanma siyasetidir. 
Dünkü Atina haberleri arasında yazdık: 
Yunan matbuatı giiya Türkiyenin hakimiyeti bahriye-

. d endişe eden efkarı umumiyeye terciimanlık yapa-
sın en fk.. . . . k" 
rak alakadar makamatı Yunan e ar1. umyumıyesınbı tehs. ın 
. in beyanatta bulunmıya icbar etmış. unan a rıye 
ıç reti muhafili tebliğatta bulunmuş: 
nezra·· k' ahiren ısmarlamış olduğu torpitoları tesellüm 

ur ıye . f k b h . . ra "Yavuz diretnotu ıle te evvu u a rıyı 
ettikten son " ı· . k . d kmiş. Fakat Türk torpitolarının tes ımıne a-
temın e ece ·ı . 1 k r ·· k' . · tan yeni harp gemı en a aca , ur ıyeyc 
dar Yunanıs k . . 

bahri faikiyeti muhafaza edece ımış. 
karşı . At' deki bu patırtılardan anladığımız şudur: 
B·zım ına · · h ki .. k 

' hükumeti silahlanma si~a~etını . a ı gost~rme 
Yunan 

1 
k t fkarı umumiyesını tehyıç edecek hır ta-

. · ınem e e e k d' N" k' b' k ıçın ,A edbirlere müracaat etme te ır. ıte ım ır aç 
kını sun 1 td 0 a bir Türk gemisi tarafından Midilli 

.. evvel e g Y ld ğu b · · gun . 1 b·r şişe bırakılmış o u , u şışenın 
sularına kapa ~-ğ ~a Türklerin adalara tecavüz emellerini 
içinde çıkan a a~ılar bulunduğu şeklinde sahte haberler 

österen bazı Y 
g . a olunmuştu. 
tasni ve ışa . tana karşı hazırlanıyor gibi göstererek 

T
- k' yi Yunanıs .. . . h ur ıye l Venizelos hükumetının mu asama 

. Ahl ya ça aşan I 
sıla anını . b' vakıt unutmıya ım. 

siyas~tini hıç ır telerindeki neşriyat 
fnfı)iz ft~ZC ha· vermiş ve Türkiye tarafın-

Taymis'in Atına ınu dan takip olunan hath 

biri bildiriyor:. G.. hareketin esassız olmaması 
•Türklere aıt pbık ~- ihtimalini derpiş ettirmiştir. 

.. h.k Yavuz gemı· 
ben ve I~ 1 d"I esi Türk Yunan matbuatı Türkiye-
sinin ta"?ı~ e •h:r cuyana nin teslihat itibarile fa-
gazetekrının .. 

1
. dp 'zinde ikiyetinden dolayı Yuna-

. t Mıdıl ı enı 
neşrıya ı, k t tarafın· nistanın emniyet altına a-

. T" k ap anı 
bır ur Midilli a· lınmasını tavsiye ediyorlar 
d Yazılan ve b b 

an T" k' ye avdet Bununla bera er u gitn-
d sının ur •Y~ • · b 

a . . 'fade eden bır kü Hetiyc gazetesı aşma-
edeceğını 1 

• · b d' 1 · . · 'nde keşfı kalesinde u en ışe erın 
nın şışe ıçt 

yazı telaş [ Alttarafı 4 üncu sahifamızdadıı l 
Yunan matbuatına 

Vefa takımı Bulgaristanlı Şakir B . 
Dün bir ma~ için 

likesire gitti 
Ba- Türk muallimler Yarın müesseseleri 

teftişe başlıyor 

dist.ana av· [.,ortns 

det etUAi pyi 0~~::~ 

Vela t.fpıı 
Vefa futbol takım, dün 

Balikesir şampiyönu idman 

yurdu ile bir maç yapmak 
üzere saat 7 de şehrimiz-

den hareket ctmittir, 

Vefa takımı Balilcesir de 

yalnız bugün kalacak ve 
yarın ıabah avdet edecektir. 

Botef takımı lzmırde 
lzmir, 5 (A.Ar· Bulgarls

tanın Filibe şe'hr.i 'iampiyonu 
Botcf takımı bf r kaç maç 
yapmak iizcre şehrlmize gel· 
miştir. 

Gazi Hz. 
Retsicwnhurumuz Gazi 

Hz. dün MJTay3a meşgul ol
muşlar ve hiç bir tarafa 
ç.ı kmamışlardır. 

Milastlı t'ilttf n piyasası 
Muğla, (A.A) - Milas-

ta tütün piyasası 180 ku

ruştan açılmıştır. Fiatların 

daha ziyade yükselmesi kuv
vetle muhtemeldir. Alış 

veriş hararetle devam et

mektedir. 

Makine 
durunca 

Şehir dün buzsuz 
kaldı 

Knraağ:ıçtaki 

sınn dlin bir 

olmuş makine 

buz fabrika· 

katlık ariz 

bir müddet 

işliyememiştir. Bu yiizdcn 

dün fabrlkada 30 ton ktıdnr 

noksan buz inıal edilmiştir. 

J3u suretle dün muhtelif ma

hallerde buz buhnını olmuş 
ve şehir ~4ukça sıkıntı çek
miştir. 

- ·---
Şereflerine Şehrema
neti tarafında dün bir 

çay ziyafeti verildi 
Diin Şehremaneti bir kaç 

gündenberi sehrimizdc .bulu· 
nan Bulğ:ıristanlı Tiirk mual
limler şerefine Bebekteki 
Türkuvazda bir çay ziyafeti 
vermi~tir • 

Ziyafette maarif emini 

_, .. ıan--•· 
Hintli ıazetcu»· 

tına göre BombaJI" Şahi 
Cihan oteline Pir keresD 

ıah namında biri gebni~~ 
Bu pir Kerem ph Şı lan 

Hindistanda çok iyi tanı 
biJZAl 

bir sima idi ve 

Lor .... 1ın kendisi 
miralay .... 

idi. mO-

Behçet, manrif mitJürü Hay
dar, Şehremaneti muavini 
Hamit beylerle misalir mu· 
:allimler ve cemiyeti belediye 
azal:ınnd2!..'1 bazıları hizır bu-

Hintli ıazetecl bu 
-~-~J• mu· 

barek ptHe pvr- yazo-
vaffak oballft ooua ııı de 

bir 111enou 
nün yansını ~ı.ı.. . 

.... inalla, ....... 
6rten .. .,..., .-w u 
cübbeli bir adam oldulUD lunmuştur. Ziyafet çoh sami

mi olmuş İs tan bul muaJlim- gönnüıtür! eredea 
Jeri ile misafir muaJJimler sami· 
mi hasbülıallerde bulunmuş-

Muharrir onun n 

~ır B. ıeldifinl, nereY• ~ 
fordır . Ziyafetin hitamına 

doğru mülkiye mektebi mli
dı..irü llamit 13. misafirlere 
hitaben bir nutuk irat etmiş 
ve dil, his zevk birliklerin
den bahsederek aradnkl sa
mimi rabıcayı anlatmış mfsa,
fir muallimleri seldmlamış-; 
ur. 

Bu nutka kafile reisi Akif 
muallimler birliği reisi Be im 
1 filmi beyler mukabele ede
rek BulgnrJstandakl Ttirk 
milletinin, inkıl <\bımı7.fl, eser
lerimize olun merbutiyetlc
rinden bahsetmişlerdir. 

Şehir namına da Emanet 
muavini 1 lamit B. bir nutuk 
irat etmişti. 

l\lisafir muallimler bugün 
O ktidur cihetinde blr gezin
ti yapacnklar Ye pa1.artesi 
günii Bulgaristana dönecek
lerdir. 
~~~------~~~-

Klemanıo 

Hara/ Fransız siy.ssbl 
ölmek Bzre mi ? 

J>aris, 5 (A-1.) - Jurnal 
gnl'..ctesi hafif bi r ihtikanı in· 

diladan ra-
hatMZ bulu
nan M. Kle· 
mansonu n 
sıhhJ vazi
yetinin cid
d.i endişeler 

uyandırmak

la berebcr 
memnuniyc· 
ti mucip ol
madığını ya-

Klemanso zıyor. 

lktısat vekili Şakir beyin .. x.enınek iıtemifte 
K·ı 0ıP .__ .... ., ve 

ı yosta geçirmekte olduğu _uak ouuı--• na muvau ~._. 
nekahet devresi bitmiştir. .ı_ .. l'·•ekiuı~-· 

pirin JıuzUJ'UlllNU" T 

Şakir bey dün sabah ya· • -•-·.tır 
d T 

mecbur~·. ..-
nan a icaret müdürü umu- -··- • _............ ödün· 
misi Naki bey olduA-u hal- la inecek, ticaret ... .J=ını ve 
d k b. . . . . ticaret ou e orman me te mı zıya- yetını, _ ssesab re-
ret etmiş diğer bazı ınue 

Vekil bey yarın lstanbu- zecektir. .,..._......11, 

l'"'"""""'""~·~ve·nr"'f et nramız 
5 = ıs = ş 

' § 
= = E = E 

"MEÇHUL 
ASKER" 

lYakında bot-
1 lıyoruz 
I Merak ve lezzet-
i le okuyacaksınız · ;-.-. br. I~ 
i d n birkaç aa • 
ğ .. Meçhul Asker ., Tefrikamız a aketi 
= Od .. t .. .... .. ~ama il p 
~ « aıua dotıfJ ugum "' ktuı·l r.ıktı .• = b · me ' Y = ~ açtını. irinden ıiç defterle .'r. Uzeriııd.e ) 
( Af ekıuv ik111al edilme1;~ışdll. k ıılı par- ' 
~ birkaç ka1l da1nlası ile bır e a f 
) mak z:zi bulunuy·onlt1. l . . ,,e etl i 
= G .. l . . d en (1 e'1n = i oz cr1mı yunı um; .. -eri11e j 
g dindcu· bir hörmctle burılafı1l 11

"" 
~ 

~ iğil<f hn. c·e mek· 
~ JJu de'ierler kayanın lıatı~a1~·· • .. t-E '.! • • • { j lerı11ll sura 
~ t1111 hana sorı lıe<hyefa a '· lş Oltı,ınay• 
f l b . .. d. Odaı11a ka11a11c 1111· ~ e ıtır 1111. T 

J baş l ad un.» 1 bir de k .... 
E k daınlaıı 1 e g Üzerinde bir kaç an frlkaınrzın kahra..,.. 

Parfs, 5 (A.A.) - 1\1. Kle
mansonun sıhhi vaziyeti en
dl~c uyandırmakla beraber 
hasrnnın odasına ziyaretçi!~· 

rin girmesine mlı:s:ıadc edil
miyor. Par:isli bir doktorun 
alel~de çağrıldığı teyit olu· 
nuyor. 

~ parmak izi bulunan bu defte~te ınuh•..,.... ...... 
J nı olan "Meçhul Aıker,. in :~eridir· Tefrika.o;: 

i- sanda sGnü triioüne tuttufu not tıral _..,.... 
s takip edecek olan kariler bu ha 

9 
nınıııll" 

l bir ,zevk ile okuyacaklardır. 11......,.11111111•111•
1
• 

ıııtu111111111ııı1ıuı11ıııııı11111Hllll111111ılllı11111İlllllllUlllll1 ............ 
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Haberleri 1 1 Şehir 
'--~~~~~~~ ..... « V akt »ın tefrikası: 41 

Serseriler Maliye vekili Edebiyatçılar Kadrolar 
VAJ.(IT~l 

1 

( Valıitde: ~- 3laciçte: . ( 
kıralı 

Aleksandr Zııf!lt pfıın hatuatı 
Tabii fevkalade aakmııtım. Halazıdelerlm aebebı zlya-

Halamın daveıını hemen kabul retiml bir türlü •nlıyamıyorlar· 
ederelt masaya oturdum. Masada dı. Çok geçmeden ~ yere 
bol yemelı:. vardı. Y emekıen sonra ıdam doyurmalı:. hevesinde ol-
balam havana cıgaralarından mıdıklarını ima elliler. Hergiln 
birini yakarl:en baıınıa gelenle· lımana kadar gidip kendime it 
rl anlatmaklığımı söyledi. Onun arıyordum, vapurun biri llzerin-
lçin esası mesele zabıtanın ken- de bir tılfelık bulmak lıllyor-
di evine geldı~i hakkında malnmat- dum. Nihayet bir römorkör 

tar olmaması ıdı. Bu hususta beni •Helılnilor• a götürdü. 
kendisine namuoum üzerine söz Orada yerleıcrek ıı bulmak 

verdim. filhakika evinin, be- umıdı fazla idi. Bir iyi koca 
nim· ıebeblme zabıtaca taharri kan mele"Uıslyanem oldu. •An· 
edilmesi v1rlt d~ıldı. Hatat 

)ıevsimlnde bulunuluyordu. Mah
ıul gayet güzel olduAundan 

yardımcıya ihtiyaç vardı. Beni 
memnunlyeıle kabul etliler. 
Hala zıdem nlıanlıat banlı:.a 

memuruna varmış; cıddı ve 
numune ltıihazına pyesle bir 
ev kadını olmuı. Halam nlpn· 

lı olduaumu haber alınca daha 
ziyade emin oldu. Birkaç ay 

rahatça yaııyacak bir yer bul· 
muı oluyordum. işim çoktu. 
Zaman farkına varmadan geçli. 
Mahsul ambara konulduktan 

sonra tı azalımı olduııundan, 
unllı halam gene zabıta hav• 

fıne tutuldu. Bu korku hır lllr· 

lü zihnimden çıkmıyordu. Bana 

cep harçlığı ve yol harçlığı 
ve oradan • Goteborg• daki 
dı~er bir halama gönderdi. Bu 
hala iki oğlu ıle •Goteborg> 
civar;ndakı btr adada oturuyor

du. Maalesef orada uzun müd
det kalmıyacağımı anladım. 

na Dahlen• tesmiye olunuyor 
ve gemicilere yer kıralıpordu; 

Sonraları, desU kadar beni 
hayatımın en yukaek noktasına 

götUrdüQll ıaman madam • Dah-
len> zavallı gemiciyi hatırlı ya
rak hatıratını bir muhabire söy

lemiştir. Bir tesadüf eseri ola
rak da bu beyanat prenses • Vik-

!orya• hazreılerlnin artık zevci 

olduğum hır ıırada ellme geçti. 

Madam •Dahlen •in evinde 

ihtiyatla hare lı.ırt lazım geliyor
du. Kaçık ispirto satııından do

layı zabıta ile daimi hır harpte 
ıdı. Sıksık polıs ziyareti vulrna 
gelıyordu. 

T ıblalile oradaki g<"mtcıler 

arasında itini yapacak adamlar 

buldum. içlerinden ıktoine eın· 
niyet baalamııtım. Elım vazlye

tlmi onlara anlattım ve madam 
•Dahi en• in lotfu ile ya14dığı· 
mı söyledim. 

[ntımedlJ 

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

(Bat malcalemizdcn mabat) 

Vaktile Osmanlı i·::.para· 
torluğu devrinde tamamen 

hu&usi teıkilatı askeriyesi olan 
Türkiye de arazinin taksi
mat ve tevziatı bu hususi 

ihtiyaçlardan millhem ola· 
rak icra edllmlıtı. Fak.at 

müruru zamanla idari ve 
askeri teıkilatlar değiıtiği 

halde arazinin eıki takıi· 

mat ve tevziatında tadilat 

vapılmamıı. Bundan dolayı 

arazinin eski halde kalan 

teksimat ve tevziatı ile 

yeni ihtiyaçlar arasında bir 
t.henkıizlik meydana çık· 

ınıotır· 

Diğer taraftilll ıene mil· 
runı zamanla Tllrk köyle-

rinin nüfuılan mıktan de· 

iltrnittir. Mesela arazi tev· 

zlatı :zamanında dört yüz 

evli olan bazı köyler bu· 

glln belki yüz, belki el:ı 

eve lnmi!tlr. Bununla be· 

ralıer köyün dört yüz 

ev olduğu zaman bu köy 

halkının umumi ihtiyacına 

tahsis edilmiş olan arazll 

metruke gene oldu~ hal· 

de kalmııtır. Bu vaziyetin 

< n acı bir neticeıl memle

ketimize hariçten getir

diğimiz muhacirlerin iskanı 

meeelesinde görülmüıtür. 

Dediğimiz gibi memlekette 

arazil metruke namı altın

da pek çok tılenmemlı 

l::aklr topraklar mevcut 

oldu~ halde gelen muha· 
cirleri yerleştirecek yer 

bulunamııtır, Binaenaleyh 
arazli metruke meselesi 

halledllecek olursa aynı 

zamanda muhacir celbi 

ve iskanı meaelesl de halle· 

dilmiv bulunacaktır. 

Jıf elırnet Asım 

[ Ü;t tarafı 1 inci sayıfam11.da l 
<loğru olmadığını, Avru· 
panın bu günkü müsale· 
metkar vaziyetine mebni 
Türkiyenin bir harbe gir· 

mesine inanılamıyacağını 

söylemekte, şayet Yavuz 
tarafından Yunanistana bir 
tecavüz vuku bulursa cihan 

sulhuna karşı vuku bulacak 

bu tecavüz, kuvvetli bir 

Avrupa ile karşılanacaktır" 
demektedir. 

Bariye nazırları 
diyor ki 

Atina 4 Bahriye nazırı 

dün akşam gazetecilere Yu
nan bahriyesinin vaziyeti 

hakkında beyanatta buluna· 
rak demiştir ki: 

" - Yavuz zıhlısının tami· 
rinden dolayı hiç bir endişe 
hissetmiyoruz. Yunan hü· 
kümeti bu meı' ele ile hiç 

b'.r münasebeti olmıyan 
bır müdafaai memleket 
programına maliktir. 

Salamin zıhlısına gelince, 

heyeti fenniye tarafından 
icrasına lüzum l!'Österilen 
tadilattan sonra bu gemi 
daha faik bir hale gele
cektir. 

Mısırda 
Fırka mücade
leleri başladı 

Son posta ile gelen Oey. 

li Telgraf gazetesi lngilte· 
re tarafından teklif olunan 

ıon muahede üzerinde fır
kalar arasında şiddetli mü· 
cadeleler başladığını izah 
ediyor • Deyli T elgrefın 
vudiği malumata göre 
V eft fırkası reisi Nahhas 
paşa 15000 kişi tarafından 
dinlenilen bir nutuk irat 
ederek başvekiı Mehmet 

Mahmut paşayi ve idaresi· j 

20 gün so,nra gelecek 
lkt giin e,·vcl Jy,mlre gt· 

den Maliye veklll Seraçogıu 

.Şükrü beyin yirmi gün sonra 
tekrar şehrimize geleceği ve 
on giin kaldıktMıı sonra An
karaya avdet edeceği haber 
alınmıştır. 

Vekil B. Ödeml~te 
fzmir, 5 (A.A) - Maliye 

vekili Saracoğlu Şükrü B. 
dün ak~am Ödemişe hare· 
ket etmiştir. Vekil B. Göl· 
cük yaylHında 20 gün is· 
tirahat edecektir. 

lzmir, 5 - Maliye veki· 
li Saracoğlu Şükrü bey dün 
şerefleıine Naim palasta 
verilen ziyafette Vali, Fırka 
müfettişi ve Mutemedi ile 
son yağmurdan mütevellit 

zararlar hakkında gürüş· 
müşler ve hasarata mütaal· 
lık malumat almışlardır. 

Asırlarca evvel 

Avrupadaki 
Türkler 

Reşit Saffet Beyin ver~ 
diği mdhim bir kon." 

ferans 
T urinig kulübü reisi ve 

Kocaeli meb'usu Reşit Saf
fet B. tarafından evvelki 
gün Türk ocağında Osman
lıların Avrupaya geçmeden 

on asır evvel Türklerin 
Avrupada bulunduğuna da· 

ir tarihi bir konferans ver· 
mişlir. Hatip "Volga. ve 
"Mizya.. Bulgar kitleleri Ü· 

zerinde hüküm sürmüş olan 
sekiz Türk • Bulgar hane· 
danını tadattan sonra Bul· 
garların üçüncü asırdanberi 
"Hiyun. !ar, "Avar. !ar, 
"Peçenek. ler', •Koman. 

lar, "Macar., !ar ve "Ta· 

tar" !arla olsun, Karadeniz 
şimalinden gelen asıl Türk
ler ve "Aleksi Kom ucu. 
tarafından Osmanlıların mü
rurundan iki buçuk asır 

evvel yani 1100 de Sırp· 
!arın akınına karşı durmak 

üzere "Vardar. vadisine 
yerleştirilen Türklerle ol

sun, münasebetlerinin ve 
uzun müddet teşriki mesa· 
ilerini izah etmiştir. 

Reşit Saffet Bey asıl 
Bulgarlar tarafından Slav· 
!arın kabul ettikleri Slavon 
ortodoksluğuna karii "Bo
gülizim " in tesisindeki es
babı, ve " Bogülist • Bul
garların 1390 da Osmanlı 
Türkler tarafından getirilen 
islamiyeti bila teemmül 
kabul eylmelerinin saikle· 
rini uzunca anlatmıştır. 

Hatip netice itibarile Üs· 

manlıların mürurundan çok 
evvel memlekete hakim 
olan halihazır Bulgaristan 
Türklerinin, eski Bulgar· 
lan temsil ettiklerini, ve 

Ortodoks Bulgarlara gelince 
bunların ekseriyetle •Slav. 
veya menşelerini unutmuş 
ve yıı inkar etmiş Türk· 
Bulgarlardan ibaret bulun· 
duklannı beyan etmiştir. ...... -..................................... _ ... . 
ni şiddetle tenkit etmiş, 

fakat muahedenin leh veya 
aleyhinde bir şey söyleme
miş, ancak umumi intiha· 
bat neticesinde iktidar mev· 
kiine geldikten sonra fikri· 
ni anlatacağını söylemiştir. 

Nahhas paşadan sonra 
fırka reislerinden Nokraşi 
Bey bir nutuk irat ederek 
V eft aleyhine dönen Elih
rama karşı boykotaj ilanını 
istemiş, fırkanın hararetli 
mensupları bu gazete ida
rehanesini ta.~lamışlardır. 

Vaziyet vahim görü!mek· 

tedir. 

Dun toplandılar, konuş· 
tular, idare heyeti inti
habmı 19eylüle bıraktılar 

Üç aylık maaşlar j + 'Maliye velı:.ıh;ız 20 + Hindistanda müthiş ( 
Dün Polis müdürlü"li ve E 1 d h f = ~ ~ gün sonra zmir en şe rlmize eyezanlıır olmuştur. ~ 

mektebine ait yeni kadrolAr ~ gelecektir. + Filistinde vaziyet va· ~ 
gelmiş ve alAkadarlar maaş- =~ .A. Nafia vekili Recep B. hametini muhafaza etmek· ~ 

Güzel san'atlar birligi lurı ı ı l d B ı ·' .,,. 1 -n 8 mış ar ır. un Rruıı ~-· bugün ıehrimize gelecek ve tedir. darei örfiye ilan _§ 
edebiyat şubesi kongresi m .. h · b dd " I' k 
dün Gülhane parkı metha· u ım tc e u at yo tur. g Baıvekilimiz ile görUşecelı:.llr. edilmiş, fevkalade mahke· ~ 

Dün akşama kadar tediye ~- .A. Dun de poli• müdürlü· meler teşkil edilerek faa· g 
!indeki birlik binasında · ı · 1 d J !\. l ..,,. -emır en ge en airc er la i- .~ ğü ve melr.tebtne ait kadrolar liyete batlamışlardır. Bu ~ 
toplanmıştır; dünkü içtimaa ye. Adliye, Jandarma, Milli 2 gelmiflir. mahkemelerin Reis ve a· Ş 
yirmi kadar aza gelmi~, müdafaa, imalatı harbiye, l .A. M :ıaları lngilizdir. Bir İngi- ~ 
ikinci toplanma olduX.u için p i .,,. arul Eylplı Halit halı:.- l -ıs osta telgraf, Tıbbı adil, ~ kında bir hanımı dolandırmak iz tayyare kuvveti igtişaş ~ 
nizamname mucibince mev- Ticareti bahriyedir. Dahiliye, - dd sahası Ü!etinde cevelan ~ 
cut aza kongrenin küşadı- Nüfus Vt: diğer dairelerin \ ma desındkenb dolayı adliyece etmektedir. ~ 
na ka·ı1• addolunmu•tur. k i yeni en ta l at yapılmıya ba§- .A. C d k I l : • ·adroları henüz gelmemiştir. " .,,. !nevre e i ngi iz _§ 11 lanılmıtbr. 

Hüseyin Rahmi B. kon- Bunlardan bir kısmının el- = murahhas heyetinin mev· ~ 
gre reisliX.ine, Halı't Fahrı' ~ + G. S. B. Edebiyat •u· cut gu'mrük •-rı'felerı"nı·n _§ 

ıs yevm şehrimizde buluıııın D. ıı b k d J .., 
B. kiitiplike İntihap edilmiş, memurin müdürünün Anka- ; esi ongresl Un top anmıı beş sene müddetle artırıl- ~ 
eski idare heyetı'nin istifası ~ idare heyeli intihabım 19 oy• mamasını teklif edecekleri _F 

raya avdetetlnl mllteakıp = 1 ı b b k 
kongreye bildirilmiştir. Ye· ff ü pcrşem e gününe ıra ınııtır. söylenmektedir. ~ 
ııi idare heyetinin intihabı gönderi!O~i ~~f11~~~~or. ~ + iktisat vekili Şakir -kai~r-;~-;~-tt"~""""f~;ı;;r-iÇi~··[ 
etrafında müzakere cereyan üç aylık maaş alanlarla ~ Bey iyileşmiştir. Yarın kil- ticaret odasına yeniden bir ~ 
etmı·ş, azadan bı'r zat ı'dare k ~ yostan lstanbula inecek, komisyon te•kil edilmiştir. ~-müte aitlerin altı aylık yok- T 

heyeti intihabının müteakip lama muamelesi deYum et· ~ bazı müessisatı te{tiş ede· + lngiliı lirası dün ~ 
celseye bırakılmasını, bu mektedir. Yoklamanın bitn- ff cektir. 1005,5 kuruşta açılmış, ~ 

··t k' 1 · ·· ~- .A. Antrepo buhranmın 1002 kuruşta kapanmıştl6. --~ 
mu ea ıp ce senın gun ve mını müteakıp 'yani 14 ey- "V' · · k . @11ını1 111111Jt1ıııtıınuıı11111ı1111ııııuıı1111ıııuıııı11•'"ııı1111111ıııııu1111ııııııı11 11 111t11ııuuııı111ıı11uılllHtıı1rıııııııı1111ıj 
saatının ongre riyasetınce Hilde bu manşlur yerlleccktir. -

birer mektupla bütün aza· Tedabir alınacak 1 Son Haberle 1 
ya bildirilmesini teklif et- -
miş, bu teklif kabul olun· Antrepo buhranının teker- ç d Amerı' ka 
muştur. Bunun üzerine rürüne manı olmak için İ Il e 
eylülün on dokuzııncu per- Evvelki giin yapılan tie<ı- --~ Ne olursa olsurı 1• •·ra 
şembe günü saat ondörtte ret odası meclisi hafi içtima· Kitle hAlinde ~ n 

toplanılması kararlaş tırıl· ında antrepo bnhraııının lıir tevkif at y4pıbyor vf1zöı-iin'll yaph.racalrl 
O 

daha tekerriir etmemesı· ıııe· Londra 5 (A A) - Va· 
mıştır. gün için hazır· ' ·· ele · k ı ı l ;\ Toskovn, 4 (A.A.)- llar- şlngt d R"'yt · )anıp bastıtılacak olan da- s sı ·onuşu muş, >ıı ıusus- on an o er aııınsına 

k 
ta tedbir alacak hir komis- binden gelen lıabcrlerc naza- bildirildiğine göre senato 

vet me tupları Hüseyin 
Rahmi B. tarafından imza yon teşkiline lüzum görül- ran son glinlerde kide ha· meclisi umuru bahriye reisi 

d l 
müştür. Bu koml;ı•on oda !inde )'Cnl tevkifler vapılım< dün reis Hover ile beyaz 

e i ip atanın adresle · ' 
rine göndetilecektir. 19 ikinci reisi llnmdl beyin ri- ve bir çok Sovyet talebesi sarayda görüşmüştür. Mu· 

eyli.il tarit-lnde akdedilecek yasetindc ilk lçtlnrnıııı ynl"ııı yenlden hnplsaneye scı kc- mailleyh bu mülakatt:ın son• 

d 
· k yapacaktır. A ntrcpo meselesi ra ngiltere ile Amerikanın 

içtima ün Ü kongrenin dilmi~tir . Tevki! edilcnkr 
devamı olduğu için nizam- lma bir 7.ıımnn zarfında ne- akit edeceği itilafın esaa ve 

tlcelcııeccktir. arasında 3oo şimendifer me- şartları ne olursa olsun kon• 
name mucibince o gün kaç . . . . nıuru, miihcncfü ve muhase- f d k b 1 d"I 
kişi gelirse gelsin intihabat Hadıyo ı~hyemedı gre tara ın an a u e 

1 
en 

1 
b 1 heci bulunmaktadır. Çin me- bahri porugramda gösteri• 

icra o una i ecektir. Radlyo, bozukluk dlin de 5 h __ _.,., - - murları bu tevklfatın siyasi len 1 kravüzörün tezga a 

S 
( tamir edllemcdlğ! cihetle dün h" ld k vazının gayrikabili içtinap . . ma ı yetre o uğunu açı ·ça 

Or gece de ışllycmemlştır. .. 1 k d" 1 olduıtu fikir ve miihlaasın· soy eme ·te ır er. 

1 1 f 
da bulunduğunu söylemiştir. 

Adliyede talyada bir barut fabrikası •• • • • 
berhava oldu Muhım hır kctıf 

Bir tekzip 
Galatasaray terbiyei bedeniye 

lı:.ultibtindan derci ricasıyla aldı
ğımız bir mektubu aynen net

redtyoruz: 
•2 Ey lol ıarihlı •lkd•m• 

gazote•lnin ıpor sütununda, Bey· 

koz lı:.ulühüne ait bir fıtanın 
kırılma•ı mllnasebeıyile karalı:ola 

davet edilen, Gılalal&l'ay deniz

cilik ıubesi erkanından bir za
tın güya •Marmara denizine 
Yunan filosu girse Turlı: donan· 
ması ne yapar? Hücum eder 

ve '( unan gemilerini tardoder 

de~! mi? Bizde öyle yaptık> 
Dedij!\ yazılıyor. Fııanın lı:.ırıl

masında k,abahatın lı:.ime alt ol
duğu mahkeme tahlı:ilcatı ile ıııey· 

dana çıkar. F alı:at, lı:ulülıümüze 

mensup hiç kımse Beylıoz lı:u
lnbunden bahsederken bu yol-

da çirlı:.ln ~ir mühyese yapma

mııtır. Serlpa uydurma olan 
ve Galatasaraylı bir külüpçilniln 

a~ıza bile almıyacağı hezeyan
lardan ibaret bulunan bu illlra

yı ret ve tekzip ederiz.• 

Vilayetin taşları 
\'ilayet konağrnın bahçe

sinde yığılı duran ve vilAyete 
ait bulunan ta~lar bir ecne
biye ~atılmıştır. Arada bir 
ihtilaf cıktığından alan zat 

btınlan knldırmıştır. 

[ğer ihtilAE satı~ın feshini 
mucip ohırsn bu taşlar ye
niden satılacaktır. Yol inşa
atı münasebetile taş taıipleri 

çoktur. ----· 
Eyipli Halit 

Meıhur E.ylpli Halit hakkın
da bir hanımın çantasını kap· 
mağa teıebbüsle maznun olarak 
tahkikata baılanmışbr. Kendisi 
adliyeye verilmişlir. Tahkikatı 
beşinci müstantik "apıyor. 

Son dava Londra, 5 (A.A.)- ltalyanın Sun'i altın imal edılivor 
Kasteııedolo şehrindeki bn- Londrn, 5 (A.A) - Da-

Ağır cezaya vekaleten 
nöbetçi ceza mahke· 

mesinde görüldü 
lstanbul birinci ceın mah

kemesinde tatil scbebile ıı~ır 

cezaya vekftlcten yeni bir 
katil davasının rliyeılnc baş

lanmıştır. 

\"alrn birkaç ay evvi Cs
küdarda olmiıştıır. Niko is· 
minele hir Rum genci, l\Iat· 
mazel Arşuius isminde bir 
kızla giderken, kıırşılarıııa 

Arşalusun eski nişanlm llya 
çıkmış. Kıskançlık cesirilc 

arada bir münııka~n, kavga 
olmuş. Niko, )!yayı yarnlıı

mış. Fakat iş bu kadarlıı 

kılmamış. l!yanın yanında 
bulunan arkadaşı J\llhal do, 

ikisini ayırmak isteyince Nl
ko tnra!ından yarıılaıımı~. 

neticede llyıı ölmüş, J\tıhal 

iylleşmiş. 

Niko mahkemede cürm[i

ııü tevil etıi, llyanın kendi· 

sine söğdii~ünü ileri sürdü 
ve ~Yaşım on yedidir! " 

dedL 

i\lalıkeme 

dinledikten 
birkaç 

sonra 
şuh it 

maznu-
nun yaşının muayene sure· 
tllc Tıbbrndlice tay.inini ka· 

rıırlaştırdı. 

l:lu tatil sebcbilc nöbetçi 
ceza mah kemeslııdc rü'yet 
olunan son ağır ceıa daYa· 

şıdır. Yarından itibaren lıli

tün mahkemeler laalliyetc 
geçecek, her mahkeme kendi 
dııyasıııı rü"yct edecektir. 

Yarın Baronun tatili de 
bitiyor. Tatilden istifade ede
rek Avrupa scyahaııııa çıkan 
avukııtlarııı çoğu seyahatten 
dönmü~tUr. 

nıt fabrikasının berhava ol· 

duğu biltUril iyor. 17 kişi te

lci ye 20 kişi mecruh ol

muştur. 

Umumi müfettitlik 
E.raziz, 4 (A.A.). Birinci 

umum miifettişlik eyiiil ni

hayetine kadar buradu kal

mak iizcre büt[in şuabatı ile 

f:t"uzize gelmiştir. 

Hariciye tayinleri 
Ankara, 4 ( A.A. )- 5500 

kuruş maaşlı şehbenderlikler 

mü[etti~llğlne Atlna Pire baş 
konsolosu Mllnlf, Atlna, Pir! 

boşkonsolosluğuna Nev-York 

başkonsolosu Mllnlr Süreyya, 

Nev-York başkonsolosluğuna 
konsolosluk işleri müdürü 

Basri, konsolosluk işleri mü

diirH1ğüniine lskenderlye baş 

konsolosu Reilk, İskenderiye 

başkonsolosluğuna Cenevre 

konsolosu Kemalettin, Ce

nevre birinci sınıf baş konso

Joşluğuna blrlnd şube müdü

rü Şeı·ket Fuat. birinci daire 

birinci şube müdiirlilğtine 

Roma başkatibi Saip, Roma 

başkdcipliğine hususi kalem 
başklltibi Reşit, protokol 

unıı.ım müdürlüğü muavinli
ğine Bakii konsolosu Aptül

ııhat, Hakli konsolositığ.ı.ıııa 

Peşte haşki\tibl Nurullah, 

Peşte başkttlpli!tlne Kahire 

bnşkilcibi mliste~r unvanını 

haiz tahsln, Kahire başka· 

tiplijı;ine VarşoYa başkatibi 

Zeki llakkı, Varşova başkil

tipllğine protokol umum 
müdürlliğü muavini Şefkati 
beylerin tayini icra kılınmış

tır. 

ily malt in verdiği bir ha
bere nazaran Christclıurch 

darülfünunu Jnlıoratuyıırlarm• 
da 15 senedenbcri devtım 

eden ve on binlerce liraya 
mal olan uzun say ve tec
rübeler neticesinde sun'! altın 
!maline ınuvdfakiyet hıı>ıl 

olmuştur. Bu netice lkl sene 
cvel keşfcdllen ve elektrik
ten on misli !azla bir kııvvcl 
mlknatlslyeyl haiz bulunan 
chramd yne namında bir mad
denin maden zerratı üzerin· 
deki şayanı hayret teslratı 

sııyesinde elde edilmiştir. 

lzmlr belediye reisi 
Berlınde 

Berlin, 4 (A.A) - Bt!r

lin tehremini bugün şeh~e· 

manetinde lzmir beledıye 
reisi Hıılusi beyi kabul et· 

miştir. Hulusi bey şehir 

işlerini tetkik etmektedir., 

Kari ~ik.iyetlerl - -
Bu nasıl bekçi~ 

Bize haber verildiğine 

göre, Çapada Odabaıı ma· 

halleıinde mahalle bekçisi 

Muıtafa bir kaç ıün evvel 

üzerine verilen vutfe ile 

gayri kabili telif harekette 

hulunmuı, mahallenin çcı· 

meılnden su almakta olan 

lımail isminde bir ft lıit 

yavrusunu fena halde döv• 

müıtür. Çocuğun annesi 

polise müracaat etmlıtlr v 

zabıta tahkikat yapmakta· 

dır. Evelce de böyle sert 

muamelelcırl görülen bu 

bekçi, mahalle heyeti ihtl· 

yariyeılnin nazarı dikkati• 

ot celbetmemla midir? 

' 

l ı 

( 
1 
1 



~- VıWT 
.~-~:1:~~~!!!!!!!!!!!111!!!9!!!!!!!!'1!1!1!!!!!'!!!11!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!'9!!!!!!9!!'~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~!l!!!!![ll!!!l!!!!IJl!!l!m~~~~~~~!!!leı!!!!!!!l!!!l!e!!l!! ... !p!911~~~ 

lngiltere devletlerin gumr.üft tarifelerini beş sene müd'der e değiştirmemelerini istiyecek 
Cemiyeti Akvamda 'ı Filistindff vaziyet denişmedi ı. Kfü;:ük ~abe~·~r7 • •• ı W?&ltil 

_______ ~ Yunan cevabı Duyqnu unwm..,.~ ~ 
kdonalt sulh fikrinin askeri müşa .. İngilizler durmadan tevkifat yapıyorlar S~l4hly;;fitiz:-: mabafll E~ya ve b ei,r't:kı lesbli 

e fk· . } . d· diyor ı·d . .. fi ·J" d·Jd· billuusa 4 noı(ft1. flze- için Anlc•raditft". b~ re te ını e zem ve zarun ır, areı or ye ı an e ı 1. jri"'!-e. ıevav11tk.uf ~diyor h~J'eı gell)(orı 
.. Cenevre, 4 (A.A) - lnglliz murahhas heyetinin bir r.ondr.ıı, -ı. ( ~. ) - l~L"·nıi hir ccblijt ile hildirfüli~ine 'Vuııaııı taııırı mukabıl cevabı Malıyc va·.:ııeti, yakanda şeb· 
~~ mukavelesi teklif edeceği süylen~yor .. ~u muka· nazımın p:ızıtrtt! i aJ,.-:ınıı atlı uraplımlıııı ımırekl.cp bir ~nıp salA,ıiycttar Aııkar.ı ınıı!ıaiıliııde rinıize bi he;et gönd~re:eldir. 
ı ımza edecek devletler gümrük tarıfclerını beş se· Kudıı,ıin iki ınil 1.:enııhuııd11 'c lııgiliı km \etkrinin i;-gnU hü ııii tesir hasıl etnıeıııiştır. \'u- Bu IH!}t.:t, Diı}unıı uıııµmiyı:de 

lrhrrnamata teahhüt edeceklerdir. . alrındıı bulunan Talhh •>l kiı} ıınc hucum ctınl~lcrdir. ~hıtn· ııRn ce\•ahııı<ia şu dört ııokta mevcut eşıa ve evrakı tespit 
·tilif ll Grahamm kömür hakkında da beynelnulel bir arrı,dıır pu~kuruılınu~ 'c bir kaç kjşi kııyhetmi~tir. \~ker üzerinde tevakkuf ve ısrar edecektir. 

Haştıellf. .. 

B izira Vasfi Rafit B. 
bir taraftan 9lkln 

yeai kanunları ştr· 

akdini teklif edeceği rivayet olunuyor4 refıtkacindc ınimıı km' etleri t<ıras,ut \'C nezarette bulunmak edılnıektcdir. Dül uıııı uıııuınh'c ile JıükO-
~ londra, 4 (A.A) M. M~k~onal.d Cenevred~ki ih: uıere Y nfıı, Kudti \ c He) tilll\hi melen hareket ctıni~lcrdir. 1 - Yunanistan cevabında met ar;ısındaki ılıtiııH zail olmuş 
~ sulh komisyonunda tahdıdı teslıhat meselesı hak Kudu civnrıııdıı \ dcta J,öyııııde ı ;-;:; khi tc\ kir edil- gayri mfıl>:ıdil ve gayri rnüba- ~ıbiJir. 

hede dur:sun; bir tanıftıln cM 
lıtanbuL Ticaret odMIP'P 
gazetecilere resmini verme· 
mck ve aldırmamakla U1f • 
ruf katibi Ce111al B., Nu • 
ru ilah ~t Be)'.İR hay~t 
pahalılığma dair verdil 
raporun kenarını, kôje.i 
hafiyeler, hamiş1erle doldu· 

f._ ~ İrat ettiki bir nutukta sulhu uzun müddet ı~u~a: mi~tlr. BC)'l.<111dn da il-isi 111u_.c,' iklt·rdcn olmak iizere tıO dıl ve garbi Trak~·ada etahli liiikaınet şimdiye kadar c:4» 

~ ıhtirnallerinden daha kat kat kuvvetli olduğu fıkrını ki~i rahcı tC\ kifc .ılııımı"rır. J la~ ftt, \"nfn., , e havııli:.inde TOrk emlakinden hiç birini Ruııı . taksit ita t;tıııiştir. 
nlere yerleştirmek ve müsalemeti idame maksadı~a s[ikl\n hiıkuın ~iırıncktt:dir. ınulıacirlerinifl iskanını i~kal etme- • Alpullu teker fabrıka ... 

~lif. herhangi bir beynelmilel bir itilBfı? .liakal b:r Biıcuıı Filistin kıc'a~ı her btikamccce dıtinıl ve nıiıtead- mek için, iade etnıiyeceğiııi kayd- nın iıc batladığını ya7.mııtılc. 
llıl .. _~yı askeriye ve ya bir zırhlı kad.?r ~avı bır s~lh z. dit u•·u~lar ) aı1ıtn ha' a kll\ 'ctlt•ri tımı.fıııdıın ııeznn·t nltıııcııt ettıgi lıalde Türkiyeııiıı vaz'ıyet u Al il 
l~ı teşkil etti~i kanaatini askeri mu~avırlere telkın ey- T • .l ' nu sene pu u ve civarında 
taı. lS bulundunılrnııkrndır. Kuthi te buluıum :lir komber halkn hıtn- etmiş olduğu. emlakin iadesini 30 bın ton pancar ı1tihaal c-

tnin elzem ve zaruri olduğunu süylemiştir. ı · b' l i 1 f ta1ep edı'yor. 
], . i hakkmi:tı ben ne~rett J:tı ır H.~~arrnıımcl c ,:;on ~tın er zar mdn .:\rap- dılmiftlr. Bu mjktar pancardan apo11 111urah/uısı ak,nm cermyet B 

emniyet , e itimadım muha- hırla rahudiler t:ırafındıın baıı ciırnyctlcr yapılını" olms:ıı ıı iddia statukoyu Yunanis- 500 vaız9n teker lıtlhı,I ede-
C rnern111111 fıızıt ctmi~ oldu~nu söyle- lizerine hükumetin her turlii CCIOİ)ane ef'al irtikap edenleri tan Jelıiue olar&k tadil ettiği cektir. Fabrtlada paucann ltc 

~ene, re 4 (:\. ~? .-:-- Diin mi::tir. 1\Jurahha~ b.eyanacına ırk ve mezhep farkı g6zccilmemcl,,iıiıı .3 cylul tıırihli cmirna- cıbi Yunaııislanın Türk eınlfi· yaramıyan kısmı ispirto fabrika-
IJs· arn ccmlyctı buyuk mec- deHımla demiştir kı: mcde zikredilen mahkemelere cvkctmcge karar. 'erdigini kini iade edeceğini saNtlıatle sına nak1edtlecckttr. fsptrto fıl>. 
dolrıde M. Adaçi . 1. .Mık- "\k\ am cemi) erinin ha- bqan etmek redir. Bu maııkcmelcrln rcbi ve azası lngiliı taahüt ettıği Atiııa mu:liıede- rikaa da bır kaç gUn aonra 119 
tth "~ldın bahri te~llhııtın ırhahane re~ir , e nuf ıızunu olacaktır. sine de muhaliftir. baılıyar.akıır .. 
hty dıdf kakkında vak! olım ~i; rermiş oldu~ bir j)ıtiJAf. ,\lnntreal, 4 (.\. ) - Filbtrnde ölen r)ahudllcrin harı- 2 - Oörfilüyor ki Yunani~- • Atuılos ayı zarfın<la bir 
dıtt •nac~~dan. ~ıemnun kal- tan soıır:ı Bolivya hukilmeti ra:-ıııı yadedcıı ibareler yıızılı ba) rııkhırı hiıınil 40000 mu- tan hiç bir ftdaklrhk yapını- gıda teftttaaı y~ılmretır, Yapı-

~ nı soylcmı\cır. mu~tt•rck me ai) e hararet 'e seyl bu~iin :-okaklarda teıahıirlcrde bulun mu,., bundan :-onra d~ı halde bütllrı fedakSrlığl lan bu ıeftit neticesinde alınan 
~!· Adaçi akalllyetler me . ·icimatla j"drak etmek iizre biiyük bir miting yapıJmışcır. Bu mitin~de kabul edilen Türkiyeye tahmil ctınck ıstiyor 112 ekmek ııümune inden 6gu 
dik ıne dair bazı izah:ıt ver· bugıin Cencvrcye avdet ey- karar uretlndc muharriklerin c.:cıalandırlması, cc:.:ırct ve \ e nıuk:ıbilind: hir şey vermı- iyi, 33il lıamur, ı Ou çavdarlı 
iti ten sonra Tokyo hükı~- ]emiş bulunuyor. ,. metanet gö ccrmiJ en memurların azli, l'ili,tin zabıta,ıııll yor. fakat iti!M yalnız Türkiye- çıkımıtır, 
Ilı ttinin J\kvam cemiyeti ','frt!eznıa1l Cene(Jrede daha ço1c miktarda yahudi alınrnllS'J, tam hir uskerl ku" et nııı fedakarlıjiJe olaaııız. 40 un nümunealnden 1 lcin-

ttliıakcratına biiyiik bir ·> 4 (AA) _ 1\l ce~kill, Balfour he\'anııaınesinin 'e Filistin mandasının i ·tih,nl 3 - Vunanistan bitaraJlarrı siaden fena. 12 ,1 boıuk, 4 ü 
ııern . Cene\ re, · · 

nuyet ,·cı<liğini temin . ecciıtl g·ııyelerin izahı için lngilccre hılkOmc,ti tarafından ,,cnf hahemliğini babul ettiğını bil· yen-ı..ecek .....ı..ıde, 22...a m· .... 
ttıtıiŞtir. Ştrer.man, ~nat. ön ycdıde "' ı ~~·7 ~ .. ... 

1J
0 

. '· "// .. ~ Ccnc\'rcye gelmı~tir. bir beyanname nc~ri Jstcıımektcdlr. dirdlği halde tasfiye cdil~cPk vafık zuhur etmlftit. 10 YaA 

C~~'eıi ı er 1n11lakall /-Jrİ).<Ifl da s<)ylt'i..yor LondrB, 4 - 1 linr mii )umanları rüc~asından ~Ichmct rncselerin hangileri olduğunu mununeehıden 5 ı ruhldt, 5 1 
-ıncwe 4 c~ \) ı\I • €etell, miisliimanlara hıtaben bır beyanname ne~rcdcrek kayt ve tesbit etmemiştir. Sil ~ouıtır. (2065) ekmek 

~rh·n l ' . · ·· -
1 
· ( 'cnC\ re, 5 (A.A) - .:\k-

1
·1 ı .. n, nıgun t\1. Makdonıı r Kmlliscekl 'ıtziyctf muhafaza için icap ederse nnkten , e 4 - V.uaaonotısınıR bu talı- m~ edilmipır. 
•e , am meclisinin bugunkü içti- 1 ı·ı· y · ta •t•ıAf d • p aac 18 den yirmivc ka· bedenen fedakar ığu da\ et ctmi~tir ı ı unanı,s ma ı ı a ar~msun a oM. k•otunda yeni 

dilr · mamda M. Brh•an hir nutuk -~ - ·ııı. k d ı.. göriişmüstiir. Cumartesi Bükreş 4 - fili ·tin vckayii miıııa ... cbetile ıvatem. alameti usmadıgırıı ve ıtı ı-.tan ·a~ııı ı- vuır;:y bu1aııı terftler dol~11ile 
tunt·· p . Sö)·lcmi:-~tir. v h d ı kk k h 1 d ~ ~.....:y V . 1 be k da k L~_L_. ı arbtc b.ı .. lnını~ olan olantk blıtün ı a u i <ıÜ ··anlım ·apanmış, avrıı ar a ayin· gını f.ın-•<eı• or. emze os ya- ya ın po ı merıı;ıcımen me--
f}ı,Jk;1Jemenin de' ımu demek Ç'ini11 talep/e,.i Ier yapılmı~tır. natında ve intihap es~asında mur, terkmrıiser ve ikinci komi· 
0
tn bu mıilal,at sun derece Cenevre, 4 (A.A) _ Bu irat ettiği nutuklarda TOrkiye acrlerı ile muavJıder araemda 

:::.inıt bir ~urcm: ~ere yan gtiıı Çin murahha 1 Çinin Hindistan da feyezan ile itil§ftan bahsetti~i halde mühim tebeddalAt yapılacaktır. 
1 

11~tir. Bu urctle iki de\'- milll ~erefin vikayesi ~artiyJe hakikatte sözleri yaptıklarına Y cnt tayinlerin hetesl hazırlan. 
et adamı aham mecllblnc Londra, (A.A) - Karaşiden Röyt" aj.gnsıWl ~iril· uymavor. m-''-"-'dtr. 

t sulha idameyc matuf arzu- , ••• 
U%namesindcJ,i meselelerin sıındım har•retll hlr. lisan.la. cilij'ine göre Haydarabat havalisindekı fejezanlar b "'k En mlhfm mtkta olaralr şunu + Beykoıda. ishak ata c;eı-

taınıkine imkt\n l>ulmuşlıırdır. bahsetmektedir. tahribat ika eylemiştir. Alçak yerlerde sakin ahali bura· dtfde~Jım Jd Yunanistan An- mesloin frila 1ayunu btthltlc 
Peru Jlllll'Olıfıası Danimarka murahhası M. tarı terk ve tahliye etmektedir. Mawahchak mıntakasında kara mfö~akeratında kendjsirıe etmek mukabilinde eleltrık ten-

nf' tl.~yor 

1 
Cenevre. 4 (.\.ı\) - i)ğ~ 

eden sonra cel. eyi M. Dun
duranr açmı~cır. !\I. Dandıı· 
tant hakeme rniirncaat hak· 
kıııdakl ihtiyad maddenin 
l\anada hlikumeti rnrarından 
imza edileceğini bildirmiştir. 
~1. Dandıırant a1rnlli\'Ctlcr 
llleselesine de temas ~rmiş, 
~\·veıcc l\1adrittc akrcdilen 
1
CttrnaJarda akalliyctlerin ınc· 

talfbini tetkik için takip 
~luııacak usul hakkında bazı 
1 

lthat temin edilmJ-: oldıı
~nu hatırlatmıştır. ~ 

l\I. C'ornejoa Peru huktl· 
tı'ıetinin uzun bir gaybubet· 
ten sonra milletler yurduna 
'"detlnden dolayı memnun 
\e ınliftchir oJdugunu bevan 
~tıni~tir: l\I. Corııcjoa P~ru 
lle lloeli\'ya:arn ında evvelce 
Çıkan lhciHlfa M. Briyan ın 
~ll\·affukiyetli surette miida-

Hriandın j\ \'rupa millecleri- birçok köy su aJtmda kalmış ve müteaddit köylüler su- kalacak olan Tt'lrk emJakme ''iıatı yapmak için &!ykoı deri 
nin iktıiadl sahada teşriki da bojulmuştur. mukabil maayyen bir para fabrıka11 ıle bir mukavele ya· 

me.::ıai hakkındaki ta.an u- f M em leke"t sfyase"tf 'i ' f vermegf kabul ettffl, hatta bu ptlllNflır. 
ruııu en vip cemi,. ,.e daim! _ . tediyatın tarıhleri de tesbit + Sivas vilayetinin Um-
bir uzlaşma tc~kil:1tı viicuda y ğ 1 iz m •. rd e edildi~j halde şimdi rücu ede- ra.tiye kazasmdan lstanbul-a mur ar ..ı... da Mahmudiye han .... da getiriJmesini blcmi\'tir. rek tediyau esas itibarile bile .. , 

J., 11.~ır ha 1• 1·11ıda .. kabul etmiyor. Bu şeraıt altın- Y.akup zadeler adresine bir 
' Af\ Uzümlerin mühim kısmı bozuldu k d da Yuııanist&Qla .itilaf husulüne pa et gön erilmiştir. Bu 

. l .ondra, 4 (A.A) - Ce
nc\ rede 'uku bulan <liinkii 
beyanatı sırııstnda i\J. l.\Jıık

donald !.\hsıra teklif olunan 
icilllf ııı, Mısır tarfından meı
kt.ir hukômetin cemiyeti ak
,,ama kabulunii talep edebi
lecek bir vaziyette buluna
cağını soyleml;-tir. 1\lumaiJeyh 
bunun üzerine FilLdn karı
şıklıklarına nakli kclı\m ede
rek Araplar ile \'ah.udiler ııra-

d k·• mücndelenın ırld es
sın a ı 

ıniftevellit miinaf eret-
baptan . 
ten ileri geldiği hakkınd~kl ıd-

etJ ye cerh ettikten 
dialan r 

blınun esbabını her ve-
c;onra • 
· f)e asayiş ve lntızamı 
sile bir takım in-
ihlAlc çatışan 

karışık faaJI yetJnde 

Geçen hafta lzmir havalııinde 
,ıddetlı y•mwlar y411mıttı . Yeni 
Asır refikimlnn verditi malüınata 

göre bu yağmurlann luıyli mültirn 
zararlan olmuııur. ÜauuJerin mik
tarı Eak.i Foçada ( 10 ) bin oUa 

takdırde çürllmek tehliketıne ma • imkan YQktur. Bu yazıyetin paket kıymetlidir ve (600) 
mesuliyetl taman1ife Yunan lirayı ihtiva etmektedir. 

çelcirdeksiı, Urlada JO bin çuval, 
Menemende aergilerde buluna" (8) 

bın çuval, ıılanmıı üzüm mil:tan 
Kemalpaıada mevcudun ° 11 40 ını 
ıeılcil ediyor. 

Manilada :tarann milctan daJıa 

fazladır. Su ;\tanısa ovasını hmi -
len doldurmuıtur, Aımalarda bu -
lıınup henüz kesılmiyen üzümlere 

ruzdurfar. 

Y.ıkaJaa .... er 
y ·- r•urların bılhaHa Bor

n11va cıvanııda büyüle tasırleri ol • 
muı, detder ıaımıt Hamitlı lcoyü 
•u albftda lcal.mııtır. Bu lcöyün bet 
evı yılnlnw9, mütebalcul oıurulnu} acalc 
hale gelmlttir. Bu evlerm birinde 
iki yaıındea bir çocuk enlcaz al -
tında lcalaral: ölmüt genç bir icadın 
a~r urelle yaralanmııhr. VılAyeı bu 
huauılarda tedablr almaktadır. 

Güzel bir teşekkül 
de ha,·a düzelip derhal aerilmedık- lzınir<le hel ·acılar vo şekcrdler 

..................... ·-······················· bjrle~tiler 
failleri herhllngf mel.hep ve İzmirde ıekercilerle, fıelvacılar 
dine mensup olurlarsa olsun- birleıerelc bir lımiıet tirkett ıeılnl 
fır Jngiltcrc tarafından her etmiflerdır, Bu tqcklcül münhuircn 

ricaline aittir. Palcet bir heyet marife. 
• Alı tkttsat rrıecltal cumar- tile açılmış ve içinden ç•k-

tesl günü içtima edecektir. mast )izımgelen (600) lira 
+ Dahiliye vekıli vıliycttc yerine bir tomar gazete 

itık&o ve teHıı tfkri hakkında kağıdı çıkmışbr. 
tetkik.tta bulunrnut ye '*1 e-- • .A:nkarada bulunan 
mirler vermlıttr. lran maslahatgüzarı Meh-

• Yftl fm " lflM lranu. met Sait han Ank•radan 

nunun mer
0

lyet mevkh'ıe girmesi 
dolayıslle Adhyc vekllı Mah
mut Esat B. beyanatta buluna-
rak: 

c Bugün cumhuriyet hapı.ha
nesindeki yüzlerce borçlu tahli
ye edtlmlt hürriyetlerine kavuı
muı olacaklardır. Doıününiız kı 

şehrimize gelmiştir. Mem-
• Jeketimiz lran selirlijine 
tayin edilecek %at henüz 
taayyün etmemiıtir. 

ruyormuş. 

Herkes, bu iktısacl vtl 
ilmi raporvn .,. ,_e,.. 
böyle Karabet tetwWi• 
çevrilditini _. ~ 
Halbuki be~•_.. .. 
haeet yolL Çiiltllü bu,..... 
hayat pehia!.btt h.W.~ • 
dır. Bizim TictMt od•• 
ortada ~lo birte)' ola:aa· 
dığı hakkında rapor YfJI • 

miıti. 

• 
G üzellik kır.ı~ı 

tumbu~et re&· 
kimiz, bir 1110.-

baka yaparak IOftUnda bir 
hanım k1ZI •pıelfik kara• 
liçesi" ilin etti. DirlW 
Jlıadam refiDmiıde bu _. 
seleye dair bir blf ı.: 
yaun HamclulWa s.phi 
ise diyordu lci: 

" Türkiye giiHllik U.
liçeainin tahta el'aa bat-
tur.,. 

Bu cümle ıüıellik kara· 
liçemiz F eriba filııımall 
pek ziyade asibma doku~· 

.. I . _._ı ... ak bar 
muı ve jOZ en ~. ki· 
muharririmize deıuııttr M • 

" Bu sözü batk-11 soy• .. ·ıasn· leseydi, o kadar uıu 
dim. Amca beyirnin soy· 
lemesine canım 11~· 
insan yiğenini böfle hiçe 
sayar mı?,. 

ale inden de bahsetmi,.tir. 
fiolivya murabha:.ı hiıkO

tneunin bir kaç sene filen 
ftirak etmr.meslne rn~men 

sanların ld'iH 1 ye dk JAıJmore ıf'.n 
aram.. k' 

halde cezalıındırılacnklımm ihracat lçiadır. Harici aatıtlarda 

ilı\ve eylemi~tir. müteaanit fCldlde harelcet efl\leceklir. 

borçlular arasında bir lirayı bu
lup borçlarını ödeyemlyenler 
vardır. Butılar fimdt çoluk ço
culdartlc beraberchrJer. 

• Bir Japon bankasının 
şehrimizde bir şube açacağı 
söylenmektedir. Japon ban
kasını t~sis edecek heyetin 
ay ıonunda ~ehrimize gele
ceği bildirilmektedir. 

• Ankaradan ~hrimlze 
gelen Londra 1efirimiı Fe
rit B. gazetecilere beyanat
ta bulunarak: 

gitti • v.,.e o pe 
Doktor .aıuh~fU111 e 

. . k n~iken hare .ıtın 
hu gıbı ıınu ' 

eplin en mü teşem re azan· 

dı. Dünyayı dolaştıktan sonra, ( Fridriıhafen ) e 20 

gün sonra muzaffer bir surette avdet etti. Yaşasın 

cesaret sahibi Doktor Ekkcner ve refikleri. 

Bütün bu şeref Graf Zeplinin malzsmesine bihassa 

• • 

BOSCH un BUJiLERi 
ve Manyef olarına aittir. Bütün bu 

uzun ve ,şerefli seyahat esnasında, balondaki 

BOSCH un 10 adet manyetosu ile 120 adet 

bojisi hiç bir arızaya maruz kalmadan ve bu suretle 

bir defa daha BOSCH ismini taııyan malzeme

nin her cihetten pyaaı emniyet olduğunu ispat. 

Berç içte bapl• mede'pi mem
leketlerdt olduğu a•bı bizde de 
kal .... ıfbr. 

F akıt zannedtlnwımelıdir ki 
bundan böyle borçlu !stedi~l 
gibi oynıyacak, herket ne alırsa 
yanına kir kalacaktır. Atla. 
borçlınnı yeni kanunun gö.ter
dırl yolda ödemlyenler hukuku 
medeniyelerinden ıskat olunabl
leceklerl gibi 3 sene de ceıa 
göreccklerdlr.» Demlftir. 
+ Bu sene Hilün rekoltesi· 

nin 45 milyon kilo olduğu an
laıılmııtır. 

+ Av zamanı geldiği 
için avcılar kafile halinde 
Çekmeceye gitmektedirler. 
Avcılar cemiyeti azaların

d• J,it WJ- ~•ece 
ci ....... Wr ..... p ..... " 
mutlardır. 

- "lngiliz hükümetile 
ar,aunızda pürüılü hiç bir 
mesele yoktur. Münaaebeti
miz gayet dostanedir. " 
demiştir. 

+ Yeni usulü cezaiyenin 
tatbiki dolayısile polisin 
müşkülat çektiği iddia edil
mektedir. lstanbul polisin
de bir heyet müşkülata 
sebep olan noktaları tes
bite başlamıştır. 
+ Mütevellıler ve bazı 

Rum münevverleri cemaat 
işlerini baş papa-sJıktan al
mıya karar vermişlerdir. 

l\'J.Wtrumu ~AyJ ,,nim ycni
sJııd pkaQtca8Jından etkisinin., 
Jaülmü yoktar. Tevhide 

kadar ujramaıaatU. blnııcı bıa 
Apartııııana girip MUnfi ,. n1e 

çıkb!clan .... ada~ ~ 
biri..ci Jı•• ~ gır 
~ ( raıtik " o ~öediit'I zaJDIJI 

di. fakat arkı--; ınerdl~enlerf 
ıatırdı kdaldı. :aı;rdu. «( ,arrik 
çıkmakta e"~~. dolct~ trkı 
saJo.deın hrıa.ı ve 

ıındaıt baaır~ : d ı ı dokt ? 
ert-\ e ~ •}onun de-

Muharrin t} ard edecek 

~ı awyaa ? uMntr 
Ô}l•ı• ınli*u 

bu katı oıı.ıruvor. Md b; 
(h ,ku doktor ha reıl 

J IJr.ıı e IA\An 
Yok canını Bi ıı katHt 

!l'"a ma çılca att m . 
mulıte em bAt dalreıtlade 
mu~aırır olduiWDU ~mıu 
defa du yorum • 



• 

Tarihi tetkikler ; · 

.Allısır Meselesi 
Ytizan: Lutfi Şinıavt 

Kıhçta atdlOı~ı l~ıtrçla 
iade ederim 

TOccar ve 
Banka memuru 

OLMAK içfN 

Melırnet Ali paşa lngiltere ceneral konsola. 
sunun söziinii keserek bu cevabı vermişti 

Çırtamba ve cuıııartesl 

siinleri 11at ili len 1 7 ye 
'~ ' "ı 8 den 20 ye kadar ılıı 
11nıf eçılmlf\ır. Mılamıh 
tllcclJ'iye, ılı:ııt heşap ve 
utulı <lefterl, S..ııı, Muzaala 
Palıradumar, Amerikan uıuli 

ve banka muamelib 4 ay 
zarfında klmilen tedris olu· 
nur. Son imtihandı muvaflak 
olanlara ır.uhasebecı ıehadet· 

namesi verilir. Ve it teda· 
rikincle muavenet edılır. 

Dersİer bqlamak üzeredir. 
Prograızrr meccanen almak 
ve kaydolmak için Çarftkapı 

tramvay iotasyonunda Ame· 

rikan lisan ve ti~eı dersa· 
nesine ıııüracaaı. Huıuıi ders
ler dııhı kabul olunur. 

-6-
Mehmet Ali pasa (Nil) 

~tvellerlnin teftitini ba
hane ederek tehirden çık· 

mıfb. Hakikati halde veu.· 
iti müdafaasını ıhnrla 

mefguldü. 14 eylulde isken· 

nln taclllne bals oldu. H. tta 
\gUD bir mulıarebeye ııiri· 

tflecek gibi Parlıln tahki· 
mine baılandı. 

(Bitmedi) 

ZAYi 
deriyeye avdet edip iki gün Galata itha!At gümrüğüniin 

ıonra da Rıfat beyi kabul 6-7-929 tarihli ve 4609._ nu-
etti. Hariciye müıteıannın maralı beyanname muhtevi 
muahede ıeraitine ittibaen oldu~u eşyanın 4167 numa-
vukubulan birinci ihtarını ralı d!pozit makbuzu zayi 
Mehmet Ali paıa baridane olduğundan hilkmü olmaya- Madıı.u 

bir aurette reddeyledl. j ._c_a_gı_ıı_ıın_o_ı_un_u_r_. __ ,!:::!!!_.J~~~~~A~g~o~p~P~a~kr~a~do~n~I~ 
lrteıl günü dört devlet 

konıoloslan müıariley

hlh nezdlne giderek ıerzi· 

niıte bulun duk la nndan 
pap. lngiltere ceneral kon· 
ıolosu miralay (Hoc • Hod
ges) in sözünü hiddetle ke· 

ıerek : " kılıçla aldı~mı 
kılıçla iade ederim " dedi. 
Rıfat beyin lskenderiyeye 

muvaıalatı esnasında İngiliz 
komodoru (Napir - Napier) 

ıül'-eni harbiymlle Berutun 
önline gelip oranın kuman· 

danını ıehrln tahliyesine 
daYet etmiı ve cevabı ret 

aldıliı takdirde tedabirl ıe· 
cilde ittihaz edecei:ini bildlr
miıti. M111r idaresine kartı 

zaten lıali ısyanda bulu
nan Suriyelilere hitaben de 
bir beyanname neırile \ek

rar padlıahın idaresine rücu 
edecltlerlnl ilan ve ilk tedbir 

olmak üzre Benıt ve civa

nnd& rasgeldi~ M111r gf!
milerini zaptettl. 

Ayni zamanda ( Stop· 
fort • Stopford ) donanma· 
ıınm diller aksamlle lıken
iertye limanına girip Meh
met Ali pa14nın Babıali 

oamma edilen teklife ve
recetl cevaba intizar edi
yori!u. • 

Rıfat patadan iki gün 
ıonra Fransa tarafından 

izam olunan kont(Valeıkl

Walewekı ) l.kenderlyeye 

ardı. Mumaileh ıoreti za· 
hirde Mehmet Ali pqayı 

itidale davete memur idi. 

halbuki aul vazifesi dev· 
Jetlerin müdahelesine mani 

olmak için patanın doii· 
rodan dofnıya uzlaımaıına 
çalıomak ve mümkünse 

nıiiprtleyh hakkında fa
fdeli ,eralt lıtlhsal etmekti. 

O aralık gelen bir tel
çafname Berutun bom
bardıman edildi~ ve Os

manlı askerinin ıehrl it· 
ııal ile dahile doğru iler
lemekte olduğu haberini 

getirdi. Diller c!hetten Meh
met Ali pa,anın cevabı 

reddi münaıebetile hariciye 
müıte14rı lıtanbula avdet 

etti. Nihayet 14 eylül 1840 
da padi14hin riyaseti al

tında fevkalade içtima 
eden he.yeti vükela k&ra-

ıile Mehmet Ali paf& Mısır 
vallliltnden azledilerek 
u.dn esbak izzet Mehmet 
pafA tayin olundu. Beru
lun bombudıman ve 
lfiali ve Mehmet Ali pa
pnın uli havad!lleri Fran· 
ıız hüklımetlnl ve efklln 
umumlyeılnl IOn derece 

ııaleyana getirip bü -
yük mikyqta berri Ye 
bahri tedariklb a1keriye-

Temel 

--... TAKSiMDE STADYOM KAPISINDA 
Mehmet Ali Beyin 

Milli ŞOFÖRue ZirDi MAKINiST 
MEKTEBi 

Ner çeıtı 

GAZ MOTÖRÜ 

OTOMOBiL, 

TRAKTÖR, 

ALA Ti Zıraıye 

DERSi verilir 

VE TALiMi 

YAPTIRILIR 

Mektep garajında TAMiRCiLiK tatbikatı göeterllır. 
t5 EYLÜL PAZAR günü 

YE.NI DEVRE b"llayıcaktır. Tahsil müddeti dört aydır. 
0..-ı zamanları iŞi OLANLARA DA oygun gelır. 

Ücret 1 O talimle 50 lira, 20 talimle 60 lıradır, ıakıtı lle 
alınır t"lralılar için çamatır yıkanmaaı ile yatak ayda 8 liradır. 

İstanbul vilayeti defterdal'lığındaıı: 
Pul müfettişliği Pul tetkik memurları 

maao miktarı adet maaş adet islihdam mahalleri 
50 lira 1 45 lira 1 Ankara 

45 " 2 40 " 1 • 
40 ,. 1 40 ,. 1 lstanbul 

35 ,. 1 Adana 
35 ,. l Balıkesir 
30 .. 1 Aydın 
30 • 1 Zonguldak 

Yukarıda yazılan memuriyetlere tayin için aşağıdaki 
şeraiti dairesinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

1 · imtihan: Ankara, lstanbul, Bursa ve lzmirde ol· 
mak üzere dört yerde yapılacaktır. 

2 • imtihan: 15-eylül-929 tarihinde öğleden evvel 
saat 10 da yapılacaktır. 

3 - imtihana girmek isteyenler 14-eylül-929 alqamına 
kadar, merkezde varidat umum müdÜrlü§'üne vilayetler
de Defterdarlığa müracaat edeceklerdir: 

4 • imtihana girenlerin memurin kanununun dördün· 
cfr maddesinde muharrer evsafı haiz olmaları ve mez
kur maddede yazılı vesaiki ibraz eylemeleri lazımdır. 

5 - Müfettişlik için imtihan: 
A - Damga kanunu, 
B Ticaret ve borçlar kanunu, 
C - Hesap, 
D - Fransızca, 

6 - Tl!tklk memurları ıçın: 
A - Damga kanunu, 
1' - Ticaret kanunu, 
C - Hesap, 

7 - Müsavi şerait altında bulunanlardan Ali mek
tep mezun olanlar ile pul işlerinde istihdam edilenler
den kıdemi fazla olanlar tercih edileceklerdir. 

8 - imtihanda kazananlar sıra ile tayin edilecektir. 
9 - Pul müfetlişleri imtihanına girenlerden, tetkik 

mekn_ıurlutuna imtihan verenlerden daha fazla kazananlar 
tet ık memurlutuna da tayin edilebileccklerdir. 

10 - . Daha ziyade malumat almak isteyenler mer
kezde varıda.~ umum müdürlüğüne ve vilayetlerae Def
terdarlığa nıuracaat edebilirler. 

lstanbul ithalat 
ğünden: 
4 Bağ 1768 kilo Dtmet tel halat 

Bilvezin te,Jim Sulfat desut 

ı Adet i\lahkOk taş Asarı atikadan 
2 ,, Toprak desti ,, ,, 
5 Top 17 kilo pamuk men~ucat 
Parça halinde 7,200 gram yün mensucat 
ı ,. ,, 7 ,500 ., İpek şerit 
ı ,. ,, .,770 ., El çantası 

25 Damacana kezzap 

gümrü-

Ballda muhurer 9 kalem eşya 9/9/929 tarihinden ltlba· 
ren İstanbul ithaltıt gümrugü satış ambarında bilmüzaycde 
saıılacagı llAn olunur. 

VAICI 

·Emniyet s~ndığı emlak 
' 

müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Mtiıayeds ~ll1Jmen Jk raz. No. '.\lerhun.un ci~s ve nevile Borflunun 
bedeli I..!· lı:\fiDetJ tt mevki ve ınu şteıneliu ismi 

960 i196 6874 Cihangir mahalle~inde Somun-

cuo~lu ve Çe~me sokajtında 

eski 4, 5 ve yeni 7 numaralı 

yiiz on iki arşın arsa üzerinde 
bodrum ve çatı katı ile kılrgir 

dört kattan ibaret sekiz oda 
bir oda yerine kullanılmııkta 

olan üç sofa, bir daraca bir 
antre, bir mutfak, mutfak re· 
rine istimal edilmekte olan bir 
taşlrk ve yüz kırk sekiz arşın 
bııhçeyi havi bir h~nenin ta· 
mamı. l\ladam Marl 

331! 810 6487 Y.asımpaşada Çaımarncsçit ma· 
ha ilesinde eski Tcpebaşı 
yeni çeşme 'okağıııda eski 2 
mükerrer ve yenf 4 numaralı 
ve dok, an arşın arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk katta dört 
oda, iki sofa, bir mutfak, bir 
kuyuyu hal"i bir hanenin 
tamamı. Hliseyln Et. 

378 844 F-743 Cağııloğlunda Cezri kasımpaşa 
oıahalle,inde !\lolla feneri camli
şerifi ~okağında eski 2:i ve yeni 
J 5 numaralı yetmiş arşın arsa 
üzerinde kılrgir dört kattan 
ibaret yedi oda, bir sofu, bir 
mutfak, bir kuyu ve otuz altı 

ıırşın bahçeyi havi bir hane-
nin tamamı. 

Sitleyman Sırrı H. Yasisl Halit B. 
248 621 9016 Kumkapıda Tavaşl süleyman

ağa mahallesinde kadiye soka
ğında eski 13 mükerrer ve 
yeni 1 .5 numaralı elli yedi ar
şın ar;u üzerinde maa bodrum 
kargir üç buçuk katta üç oda 
bir koridor, bir sofa, bir mut· 
fak ve onız yedi arşın bahçe-
yi ha\'i bir hanenin tamamı Artln Ef, 

9272 lçerenköyünde Csklidar soka
ğında Kariye denınu mevki· 
inde eski 35, 36,37, 38 ve yt.nl 
34, 36, 38, 40 numaralı yüz 
yirmi ar~ın &T!'itl üzerinde ah
şap iki buçuk katta altı oda 
bir sofıı, elli arşın üzerinde bir 
mutfak ve iki yüz yirmi altı 

arşın arsada ve biri ahir ola· 
ruk kullanılmakta bulunan ah
şap birer katta üç dükk~nı 

ars f48 

havi bir hanenin tamamı AJI ağa 
Küçükpazarda fllocahayrettln 
mahallesinde Leblebici soka-

150 201! f0804 

ğında eski 39 ve yeni 55, 57 
numaralı yetmiş arşın arşa Lize
rinde ahşap• iki katta üç oda 
bir sofa, bir mutfak ve sek~en 
altı arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı Mehmet A,ll Et ve 

Emine H. 
1 l IJ lt84 J8204 Üskiidarda Arakiyecl Hacıca

fer mahallesinde Odalarlçi so
kağında eski 27 ve yeni 16 
18 numaralı elli iki arşın arsa 
üzerinde ahşap iki buçuk kat
ta iki oda, iki küçük sola, bir 
kuyu ve yirmi sekiz arşın 
arsada bir mutfak ve altmış 

bir arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı !\Iısbah Nezihe ve Fatma 

Behice Hanımlar. 
320 680 J8625 lstinyede Kürk~übaşı mahalle

sinde Çaryır sokağında eski 
33, 35 ve yeni 41 , 43 numa
ralı yüz doksan arşın arsa üze
rinde ahşap iki buçuk katta 
altı oda, iki sofa, bir mutfak, 
iki kuyu ittisalinde yüz on ar
şın arsada ahşap bir katın bir 
dükkanı ve dört yüz arşın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. 

;\lehmet Raif B. Ihsan H. 
551 15128 18764 Bakırköyünde Cevizlik mahal

lesinde Hoban ve lstanbul 
caddesinde eski ı, 2, 4 ve 

yeni ı, 3, 103 numaralı yüz 
kırk dört arşın arsa üzerinde 
ahşap üç kamı beş oda, iki 
sofa, bir taşlık, bir mutfak ve 
altında iki dükkAnı ve ittisa
linde otuz beş arşın arsada 
ahşap ikl katta ve hane ile 
rabıtası mevcut bir oda ve al
tında bir dükkll.nı ve kırk dört 
arşın bahçeyi havi harapça bir 
hanenin tamamı. ~iadem Agavnl 

5S5 810 15965 Eren köyünde Sahrayı ceditte 
Kayı~da~ Üsküdar caddesinde 
158 numaralı iki yüz seksen 
beş arşın arsa üzerinde ah~ıp 

bir buçnk katta altı oda, bir 
10fa, bir mutfak, bir kuyu 'c 
ıcdi dönüm bin üç yüz onb,·~ 

Halıları kullanınız .. ... ... ::ı 
:::ı 

!iij Beyoelmılel bır töhreli haiz lzmir de f Kadaı<J 
!fü Zade biraderler Halı kumpanya11 J mamulitından 
ljil ~n nefis: (Isparta, Lergam, Gülüstan, Tahta, U~· 
İl~ Demirci, Gördes ) clnıl büyük döşemeltk HalJarın 
füi yegine satıı mahallı depoınuzdur. Yaklaıan kıt mevsimi 
j!fi için ehemmlyeılı stok yapılmııtır. Geçen sene olduğu gtbi 
ifü bu ıene be muhterem halka bir hizmel olmak üzere loptan 
liii hatlar lherlnden perakende salıf8 ba,ladım. Halkın lstlfa· 
ım desıoı nazandı~ltate alarak piyasa fiatlarından 1 1

0 t 5 ten• 
fi!! zillth olduğu gibi fiatlarımız maktudur. Mevsim hasabile 
!fJ dQjtün yapacak erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçülerine 
iif: ve zevklerine uy~un her çeılt halı bulunduğu gibi rekabet 
mı edılmiyecek derecede ehven ve hatta lzmirck bile tedarik 
ji~ cdılmlyen müsait fı'atlarımıı karıısında müt•hayyir kalacaklı· 
im rına eminim. Verilecek hususi ölçü ve renglere göre sipariş 

f:!! kabul ederim. Yerli mallarımıza raiibet buyuran muhterem ! 
fü! halkın bir defa depomuzu leırıflerl menfaatları iktizasındandır. : 

~"'ii 5: 

L 
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Çar111ıkehlr Zladrll 

, .................. ...,..., ... 
Fatihte Çarıambada • • • • 

• Kız ve erkek · Leyli ve nehari . ana • iptidai ve orta 

. ~fllRIJl ~Hlfl MlKll~llHI 
• Oıedenbcri ıedrisaıındaki ınnzom ve ciddıveıle iılihor eden Hay· 

• riye mektebinin kız ve erkek la11mları ayn ayrı olınıtk üzere iki • 

• büyük bina dahilinde orta lmım bu ııene ıamaınile ıeıekkül elmı"ır. 1 

• DiAer hr.e 11nıfları da peyderpey lqekkül edccellir. T edriıot Türkçe ' 
• ve Frantızc.ııdır. T alebcsi bılilmum reıml mekteplere bıla imlıhan ' 
• girmek hakbııı haızdir. Leyli kmm bır aile yuvasıdır. ' 
• • Ana, ilk ve orta kısımlarına leyli ve nehari ıalcbc kaydına , 
• her gün F atthıe Çarşambadaki müdüriyet daire>inde dev om ı 

• l•l•l•l•l•l•l•FJ edilmektenlr. [!E][!EEJ • • • • 
-" 

arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Nazife IL 

245 543 16399 Beşiktaşta Şenlıkdedc ınhallcsinde 
Haseki sokağında eski 8 ve 
yeni 5 numaralı yüz kırk beş 

arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta altı oda" iki sola, bir 
mutfak, beş arşın llzerinde bir 
mutfak YC bir odayı ve hlr 
tulumbalı kuyuyu ve yiız otuz 
ar~ın bahçeyi havi bir hanenin 

tamamı. Ali Ef. ve Safınaz Il 
235 483 164 IO Cskiidarda \ ' aldciatik mahalle-

sinde Meydancık sokağında 

eski 1 O ve yeni 12 ıııımaralı 

yiiz yirmi iki arşııı ar,3 üze
rinde ahşap iki katta dört 
oda. iki sofa, bir mutfak, bir 
kuyu ve otuz iiç ar~ın Lize 
rinde ahşap bir mutfak ve 

yüz seksen bir arşın balıçeyi 
havi bir hanenin turnamı 

205 605 16621 Rumı:lihisarında Ali torlak nııı

hallesinde Çeşme sokağında 
eski kırk ve yeni 20 ııuınara· 

lı 143 arşın üzerinde önden 
ahşap dört ve arkadan iki 
kattan ibaret altı oda, iki sofa 
bir mutlak 'e yiiz yirmi üç 
arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Kemalettin B. 

150 1289 18409 Ereııköylinde lçerenkiiy ljtri 
soknktn eski 13, 14 ve yeni 
6, 8 numaralı yüz elli dürt 
arşııı arsa üzerinde ah~ap uç 
katta altı oda, iki sofa, yli.ı: 
altmış üç arşın arsa üzrinde 
bir mutfak ve bir odayı ve 
dört yüz seksen iiç arşın bah· 
çeyi havi bir hanenin tamamı. Osman Ef. 

345 659 18567 Üsküdarda Kepçcdede mahal
lesinde Toptaşı sokağında eski 
'e yeni 82 numaralı yetmiş 

dört arşın arsa üzerinde kagir 
bir kattan ibaret bir dlikkAnın 
tamamı. l iüseyin Avni Ef. 

21 5 724 187 5 7 faenköyfınde lçerenköy cad
deı-inde eski 57, 58, 59, 60 
61 ve yeni 62, b.J., b6, 68 
numaralı elli beş ar~ın arsa 
üzerinde ahşap natıınıam bir 
hane ve yüz on ar~ın arsa 
uzcrinde birer katta dört dük
Unı Ye üç yiiz otuz beş 

arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Süleyman Ağı 

Yukarda cins ve ııev 'ile mevki ve mü~temilatı yaıılı 
em!Ak hi:.:alarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde 
olup 21 eylul 929 tarihine mlisadif cumartesi giinii saat 
on buçuktan itibaren mıizay~deye mubaştret olunarak kır· 
meti muhammenelerini tecavüz eylediği takdirde kati ka
rarlarının çekilme,; mukarrer bulunduğundan talip ol:ınJarın 
mezkQr günde sandık idarc~ine müracaat eylemeleri ve 0~ 
altıdan sonra vuku bulacak mliracatların kabul edileıniyccgı 
ve mezkOr emlake en eke talip olanların kat'! kurar e,na· 
sında hazır bulunmadıkhırı ve başka rnlip . .mhur c;lediJti t•ık· 
dirde fvvelki taliplerin kcliyet etmiş addolunac:ıl!ıarı k"ııu· 
mu ilAn olunuıı. 
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Küçük harp 
«Röııe Bize»deıı 

lıtanlıul a.Juncü fcra me· 
murlafunJan: Naciye H11Um1n, 
fttthedı mtllt osmanlı s'gorta 

fl(ketln~n borç aldıQı bet bin 
liraya mukabil vef aen f erat 
eyledttt Botazlçinde Çengel· 
köyünde Hıvuzbaşı sokağında 
kayden eski 195 mükerrer ye~\ 
23· ! , 23-2 numaralarla mü· 
rakkam taurruf kanununun net· 
rtnden evvel muhaddeı mukad· 
dema bahçe elycvm bir bap 
hane ve natemım acllrnlık 
dairesi tle zemini halen bir 
arazi dahilinde yeni 23-2. 

23·3, 22 ve 23-4 numaralarla 
mürakkam maa arazl dört bap 
hane borcun verilmemesinden 
dolayı birinci ihalenin yapılması 

için otuı gQn müddetle müza
yedeye konulmuıtur. Hududu: 

Onu iki ,anden beri 
Pençeremden tarassut edi· 
Yordum. Bu otelin kendine 
nıahıuı bir haaaall vardı; 
Yalnızdım ve bOtün bahçe 
pençerelerlnln karpaında 
idi . Bu ıebepten dolayı 
odamda otururken ldm .. 
farkına varmadan bah~ 
nfn yeılllik k11mında ne 
olurıa rörüyordum; hatta 
ağaç kilmelerinln ötesill• 
deki güvercinlik bile naza• 
nmdan kaçmıyordu. 

Evet o, iri siyahlı be· 
yazlı kediye tarassut edf· 
yor, u O, ıefak ıöker aök
meı. dıvardan bahçeye at· 
Jar, ıtırların araıından 
süzülerek, büyük bir ağacın 
yere ..,-kan dallan altına 
vanr, orada yerletlr, ve 
tükenmez bir ahırla baça• 
lı ırüvercinlerin ıüvercinll· 
fine girip çıkma11nı teyr.,. 
derdi Bunlar, göfüıleri 
geniı, kuyrukları yelpue 
gibi açık, müteauım ıe1· 

lerdt. Tavırlannda adeta 
bı r aurur hali görillüyordu. 

Ara sıra kuğolan takht 
edermit gibi boyunlanıaı 
aafa t0la uzabrlar, bati 
defada azametle baılan•• 
arkaya dofru devtrlrlercU. 

Bu kadar kibir, bu kadar 
azamet bir kedinin ıini
rine dokunursa §atacak 
ne var? Belki o beya:ı 
tn~ler arasana bir pençe 
saldırarak tatlı bir yiyecek 
tedarik etmek hissi bu 
hayvanda galipti. 

Her halde paçalı güver
cinlerin edalan o lri siyahlı 
beyazlı kedi kadar arsız 
ve yırt&a olmıyanlanı bile 
baımı d6ndü~ek mahl• 

yelle ıdt. 

Otelin aahibesi kadın 
güvercinlerinin üstüne Ut· 
riyordu. Onlann güzellik
Jerinf ;öylQye ıöylüye biti· 
remiyordu. Ta uzaklardan 

onları görmek için gelir
lennit • Bahçesi her ne 

ıüzel bede eğer bu kanatlı 
ıütler bahçeye zetafet ve 
eaalet vermete bet para 

etmezmlf. 
Onun en büyOk dOflll•· 

m kediler ve farelerdi· 
Ferelerin zararlannı, k~ 
dilerin faydalannı nazan 
itibare alma2; her iki cin· 
ıln ıövercin meftunu ol
ması onun için huıumd 
göıtermete klfi bir ..bel> 
teıktl ederdi. Kut avlanııf& 
~e gOvercfnle taaruz el
m lyc müstait olmıyan kô
pc k!ere gelince, bunlara 
J ar§J mOaamahalı da vta· 

nırdı. 

Otele tıeldiiim günden 
itibaren ilk mevzuu balı· 
aolan ,.Y mahut kediye 
brıı tedbirler almak oldu. 
ETVelA tuzak kuruldu. Fa· 
kat desıas mahl6k kapana 
yakalanır takunında'İı d .. 
illdi. Güvercinliğin etrafına 
bir takım yenecek ,eyler 
konulmasından ıüpbelen· 
mitti. Hiç birisine dokun· 
mıyarak bir kaç metre ge
rilemiı ve orada birtaraısut 
mahalli bulmuştu. Şu halde 
kapandan istifade ec:lfleml· 
yordu, Ne kadar rü"VelYer 
karabina bubnak mümkün 
oldu iae toplanıldı, bi.zlllet· 
çllere bfrer tane yerildi. 
Ve menhUI hayvanın erte•l 
aabah aebertilmeıine ha· 
zırlanıldı. 

Kedilere kal'fl mine.ika· 

diln bil' mhblaak du1arım. 
Onlar k6peklerden ve • ne 

derlerse deıinler • bir çok 
flıtanı.rdan akıllıdırlar. şe. 
birde veya kırda oldukla· 
nna 16re etraflanndald 
muhitin tcababna '6re ya· 
..,ıar. Menfaatlannı .bilir· 
ler, kunel muhayyelelerl, 
incelikleri, onlarla biraz 
meıgul olunak, bizim ha"Va· 

ıımıza teadül edr. Onlan 
dikkatle takip etmecUltniz· 
den dolayıdır kt kendilerini 
pek adi mahdut akıllı 
zannederiz. 

Bir kedinin öldürül~efi· 
n• 1ı•1•t müteeul oluyor· 

dum; buna mani olmak 

için ne mümkünae yapmak 

istiyordum.Heyhat ki ku•ve
tim mahduttu. Rica et.lem 

kJ111ıe dinlemiyecek, çıkıp 
gitmek tehtldlnl .aav_uraam 

tnanılmıyacaktı. 
Elimden yalnız bt11e ge-

lirdi; 0 da katil ıilrilıüne 

kanımak ve mümkünıe 
dnayeUn vukuuna mani 

olmaktı. 
O sabah ıaat beıte ya

taktan fırladım. Saat altıda 

bahçede pzinmlye baıla· 

dım. Siz de baı agr11mdan 

uyuyamadıfımı, gftverdnlt· 

ğe doğru ellerinde tabanca 

yavaı yavaı giden hane 

sahibesi ile uıafa söyl~dım. 

Yolda hızlı hızlı yörliye-

rek kumlan gıcırdatmak· 

• lığıma kızan uşak yüzüme 

ters ters bakarak dedi ~i: - ...... 
yavaı yoruyunuz, 

1 h•m çayll' &arafıaa reçüıb, 

Sözilnti dtnıecltm • GO. 

verdnlf ftn •61•estne aeldtk. 
Bir de ne g6relim ! Zavalla 
güvercinlerden biri bacak

ları ha va da yerde yatıyor· 

du. Beyaz t6y)eri kanla 

k~amuıtı. Hane sahibesi 

llraıtırdıfı kediye bir llnet 
uTUrdu: 

-Oh! yere bataıı hıayvan. 

Tam o sırada iri birfare 

bacaklanmwn araımdan 

geçti. Ü.tüne ,Overclnln 

tüyleri takılmııtı. Hayvan· 

cajızın oman tarafından 

bojulduiu muhakkaktı. Ta· 

arndU. ve firarı o kadar 

çabuk oldu ki , keadlmlzl 

toparlayamadık . Muzllml 
g~lgeıfnl ıarmaııklar ara· 

510
da 1arür gibi olduk. Yak

Jaıtafıouz zaman kaybol· 

mUltu. 
Otelde dıvann tepeaiDde 

beyazlı ' siyahlı iri kedi 
niineıte 111nıyor, hem de 

heın ·--...... bir ta vırla bizi aey· 111•• ..... 
redlyordu. 

O kadar saf ' o kadar 

t 
bir tavrı vardı kl 

sam tın 
.-.meblÜf olanlann 

aıaannne -
biri 

ona bir tat Lde 
biç 
atmadı. 

H e sahibesi iki u,ak 
an l " 

i )erini çekerek ö ii ıover· 
ç a avdet ettiler. 

cinin yanın 1 
H tavrı ıevkiınl muc P 
ol: kediye son bir ~ar 
atfettiDI• Yetil badelD göS· 
lerinin bakıp .. nld diyor· 

du ki: 
- Ne için beni o kadar 

edec- olan JAtJf 
memnun 
bir yeaaeli .bu kaba adi 

fareye yedlrdiniso 
Şüphesla onun yeılne 

nıüteeıir otMu bir ,ey 

bu idi. 

HavuzbAfı caddesi, Sait Br.y 
vereseıl ve Ahmet Muhtar Bey 
hane vo bahçeleri arka tararı 
lbrahlm Ata Bey vereselert 
Şevkiye ve Şokrıye Hanımların 
bahçe ve hanelerile mahdut 
üç bin ıeklz yilz kırk bir arşın 
milrabbaı ırızl dahilinde 23-2 
numaralı hane yetmiş dokut 
arım ve yirmi bir artın haneye 
mutwıl mUatakıl mutfaktır. Ve 
23·3 numaralı hane sekıen bir 
artın terbiindedır. 22 numaralı 
hane yllı üç artın terbiinde 
olup yirmi arıın hane arkasında 
muttasıl ve müstakil mutfaktrr. 
23-4 numaralı hane yüz bet 
artın terblinde olup yirmi bir 
argım hanenin Brka tarafında 

müstakil mutfaktır. 
Evsaf ve milflemllatı: 23/2 

numarah bodrum katından ma· 
da üç katlı müceddet üzerl be· 

ıık örtülü balkonla tahnl~li ha· 
rlcen k&gir kumpanya suyu ter• 
ubatlı hanede bir ev ahı lkl 
hela bir ınutf ak bir kiler bir 
ıarnıç bir hınıarn taraf ey inde 
kapıları olan tavan arası bir kıs
mı balkonlu beş oda tkl ıofa 
bodrumda iki kôınürlük ve müs· 
taktl odunhık ve hanenin arka 
tarafına mOıadıf bir ~atlı iki 
parçadan ibaret Ye bahçestn~ 
tıılclye kasclı etrafı mermer taı· 
lı hnuılu olup •e medyun· ... 
kındır. 

23/3 Numaralı hanenin ev
saf milftemll!tı: Bir ev altı iki 

hcil bir kıımı küçük yedi oda 
bir gezinti mahallı bir sola et· 
rafı demir pamıaldıklı bir bal· 
kon zemini çimento döşeh ko
ridor bir saroıç bahçeye met• 
hali bulunan alalra'°nga bir mut· 
fak merdiven altı bir kömürlük 
ve kumpanya suyu tertibatlı 
hanede mahiye on yedi lira 
icarla doktor T ah.in B. ..kin· 
dır. 

22 Numaralı hanenin evsaf 
ve müttemilitı: Bır ev alh bir 
gezinti mahalli biri balkonlu 
lkbl tavan arasında altı od. bir 
hamam ıkı heli nıaa mermer 
musluk merıntt musluklu tu· 
lumbllı kuyulu ı1afraaga ocaklı 

mutfak merdiven altı bir kö· 
mürlıık hlrhinln bahçeye mel· 
hah bulunan iki sofa Ye hane· 
nln arka.anda millakıJ hpıeı 
bulunan dı~r bit mutfak bah
çede demir kapısı bulunan su 
menbaı önünde bir havuz olup 
bu havuzdan tulumbalar vuıta· 
ille d~er hanelere de ıu isale 
edilir. Derununda mahiye on 
sekiz lira icarla M. Bartambol 

kiracıdır. ı 
23/4 Numaralı hanenin ey. 

uf ve mOıtemllltı: Zernlnl çini 
dötclt bir ev altı lkt.a tavan 
ara1ındı bir\ balkonlu yedi oda 
bir hamım ıkı hell mermtr 

musluklu alafranıa tulumbalı bir 
mutfak ıkl eof a ve merdiven altı 
bir odunluk bahçeye müıı1akıl 

kapısı bulunan dı~er btr mutfak 
ve salreyl havi olup derununda 
mahiyt on bet lira icarla Emin 
bey mOsleclrdir. 

Y ubrda heyan olunu maa 
bahçe Oç bap hanenin Ozeri 
saçlı mestur .ve 23-3 numaralı 
hanenin üzeri keremltle me•· 
&urdur. Haneler harken hrgk' 

, YAllT 6cs:fı1UI • • t d 

Emniyet sandığı 

~1fiııycde İkraz 
müdürlüğünden: 

Mcrhunıtın cins 'c ne\ l lorçlunun ismi 
bedeli i\'o. 

195 10425 Bcyo~lunda Hilscyinnğa mahalle· 
sinde Rülbiildcrc i sokn~ında eski 

315 

6590 

362 

55 

600 

l55 

(jJO 

270 

fOG'5 

1010 

690 

100 

1265 

635 

57 yeni 22 numaralı bahçeli bit 
hanenin tıımamı. 

'Kumkapıdıı • 'işancı mchmctpaşa 
mahallesinde Hııvu:du bostan so· 
knıında c. ki 14 ,-c ycnl 3 nu-
maralı bahçeli bir hanenin tama-

Leon J<:f. 

mı. l lacı Ahmet Ağa 
660 Bey:ızıt • ekbnn başı YakubaJta 

mahalle. inde J la an paşa karakolu 
sokağında c ki 8· 1 ()4 ve ycnl 
8 • l 06 numaralı mnn oda ha· 
nin tamamı. Ahmet l lrıımJi B. 

661 

665 

Kumkapıda Tnvn'°i 'üleyınanıığa 

l\'f uh~inch:mın mııhallesinde J lisıır 
dibi sokağında c ki 131 miiker-
rcr yeni 12 numaralı lıir hane-
nin tamamı Şuhver, Kndriye Rahime 
Fatihte .\!imar innn nıımıdiğcr 
Kumru\uıncscit mahnllc:;in<le Ka-
laycı sokağında e:ıki 1 O ve yenl 
34 numaralı mukaddema ar a cl-
ye\ m na tnnrnm bııhçcli bit hanenin 
ramıtnıU-l! bahçe mnhnlllnln sekiz 

11. lar 

chim itibarile beş schimi Necibe 11. 
ti83 

704 

733 

Fatihte l:Jarııççı Muhittin mahal-
lesinde Tetummclcr cadde inde 
c ~i 3 miikcrrcr, yeni 9 numıı· 
mlı bııhçcll bir hnııenin ta· 
ınamı. Radi re, Fahriye 11. 
llalicta l Iocn Knıımglinanl ma· 
htıllc lııdc Camilçi ·oknğmda e ki 
6, 8 mukcrrcr .yeni 6, • l numa• 
rnlı miıkııddema :ma ch•cvm bir 
hanenin tamumı. ' l~mine l luriyc l I. 
'ultan Ahmcttc Nıhllbcnt mahal-
lesinde ÇntlaJıkpı ıSQkajtmda mu
kaddem., narnmam hane el· 
ycnn ımuı . Jiıkkı\n bir hanenin 
tnmnmı. , Emine Miizcn·cn lI. 

71 G Siileymaıılycdc Hocaham1 .. a mn· 
hallc:.indc Kepenekçi sinnn 50kn· 
ğınd:ı 6ki YC yl·ni 9 numaralı 
bir hanenin tamamı. idris Ef. 

7b9 KumkaıHda Çndırcuıhmct çelebi 
mahalleajnde Kumkapı c.1cklc:ıi11-
dc c ki 13 yeni 13, 15, 1? mı· 
maralı ik\ di.ik\u\n ve maa oda 
bir dükkAnın yiiz yirmi hl . c iti· 
hnrllc ot ı7. dokuz hl cı;ilc illba
ri mcıdc!)rdın sckir. hissesinin 
ahı senim &ertibil~ yirmi bir 
sehmi Çillnker oğlu Ym,akim Ef. 

784 Tophnnede KıhnçaJlpaşa fnahaUc-
sınde Tbpçular cacftlc~nde eski 

(354 yeni 334 mımıırnlı iiç dük-
kılmn t~mamı rr,·fik 8. 

81 O C'skUdar.d:ı lhsanlyc mnhalleıdnde 
'c soknkındn l ıo, ı 12 numaralı 
hnnenln ftamamı. C~malettln B. I~ma 

l Zahide H. 
820 Bc:;-iktaJn atik Ekmckçibaşı ccciit 

Vlşncıade mahftilr.stnde ~·~k Tar
iah:ışı dcdit İd&diyc sokağında 
eski 7 yeni J 35 numaralı bir 
haneni cıımamı F11tıtııt Şahcndc H. O man 

Nuri, Ahmet \'asıf fü. Jcr 
830 11.ıydıırpa.,ada mu'kııdderna Altu

ni:t.ııdc dyevm J la~:ınpaşa ma
hnllcslndc Ni$antışı sokağmda 

eski 2V yeni 51 numaralı lıı.ıh· 

çell bir hanenin tamamı Mediha ve MU-
zcyyen H. Jar 

866 Darphaneiıttik kbanb:ışı )'aku-
bağıı m ıh;ıllcsindc 1 lasnnpıışa 
karakolu ı cadde inde eski 86 
yeni 84 numııraiı bir dükkt\nın 

.. tnm:ımı Rulıııdil 11. 
Yukarda ikraz numııı'aları yazılı emlak ,·adesl hitamında 

tedirci dc}'ncdilmeme:-;I hıı. cbile (altmış bir) giın müddetle 
satılıga çıkarıldıgındnn tııllp olanlıırın ve fazla tnfsilAt :ıi
mak btlycnlerin ~andık $.ıcı~ ~mlrliğine milracant C)'lemclcrl 
ilan olunur. 

Leyli ve nihari 

Kız v~ Fevziati Useler·ı Ana .sınıfı ilk 
erkek ~ ve talı kısımlar. 

Divanyolu: Çifte sar•ylar 
Bitin .anıAn tefkll edtlmfı tam devreli lisedir. Kayt 

ve kabul itlerine 19 Aiuatot peMl"teel rGaGnden ldbren 
bflnmııtır. Müracaat zamanlan <umartelf, pazartesi, 
pertembe eünlerl ... t 10 dan 17 ye kadardır. 

Telefon: İstanbul 1995-3496 

1 
lif 

Müsabakaya iştirak şeraiti 
için yapdacak ilan 

Tütü.n inhisarı umum miJdiJr· 
lD.tQnden: 

l - Tütün inhisar idaresi. tiitlin ckicilerimizc, tütO 
zira:.ıtinln nasıl yapılağını ve zer u:ıullerjnl, şartlarını ögret~ 
maksadile Akdeniz hvnli ile, Karadeniz mıntak:ısı (Artn 1 
ve Ta~m a dahil), Marmara ha\Zası (Trakya dahil) 
şnrk vilayetleri için ayn ayrı olmak üzere bir ( tudi 
ziraatl kitabı) yazmak için hl r mlı~haka ııçmışnr · 

2 - Kitaplar. her mahııllin yerli ıstılahlarını kull~nnı 
sureti le- tlitıin ekidlcrimizin anlayııc:ısı ,.e ka\ rayahılccc 
s<\f ve açık tlirkçc bir lisanla yazılacakur · .. 

3 - Ynzılacak kitablnr ilan tarihinden itibıırcn ııç • 
ıarfınd11 tiicun inhisnr idııre i umum mıidiırluğündc 
(tetkikat \'C nc,-riynt l,omisyonu) na gönderilecektir· 

4 - Bıı dört mınmka için yaz1J11cık olan kitaplar, 
husuc;t.l hnzırlnnan muf rcdnt proğrnmına mutabık olacnkt 

5 - l\Hi nbaknya giren c:ıcrlcrdcıı hiriııclliğ lrnıunac 
olıınlara beher kitap için 200 zer lira 'trilecckclr • 

6 - lleğenilcn eserlerde tcsn' l olduğu takdirde 

olanları tercih rdilct"Cktir. 
Kitaplar, iki nil ha olurnk ve daktilo ile kA~ıdın 

tarafına yazılmış bulun:ıcnkur. 
8 - Bu kitnplatııl mıırrcdat proğr:ımlan l~tıınbıı 

Grılatada tütLin inhisar idare: i umum mudurlugunJeki(Tctklk 
ve nc~riyat l·omisyonu) ile miilhakattaki tutun idare erimi 
almııbilcccktir. 

Manisa vilayetinde 
Kasabaa parsa yolunun ıchir dahili kısmın~i irıf81l. be 

keJ{I olan J 2836 lira 35 kuru~ üz~rindcn 21 /9 9?.9 eunıarl 
gQnll saat on bir buçu~a kadar müddetle münakasaya ~.lanl 
tır. T afıllat alnıak isteyenlerin viliyet nafia bat Mihrn~sliğ 
mfirccaalla:,:n:,.. _________ _...----"";.'::"'."İ 

Haydarpaşa demiryolla 
mağaza müdürlüğünden 

. Aş~kıda yazılı malzeme paıarhkla alına~~~~ 
talıplerm 9 Eylül Pazartesi günü atide röıterildıli d 
isbati vücut etmeleri ve müddeti mezkure haricin 
tcklifatm kabul edilmiyeceği ilan oluDUI'· 

( Ôkleden evvel nat 9-12) mim 
20 adet Yuvarlak lokorı1otif camı 2SS • 
1 " Kalamaço kabı n.waık 

5000 • Yuvariak kontrol aaati bandı 6 
8 

100 metre Bez hortum 38 m/m 
80 pus Beyzı ince diş ete 8 pus 

280 " Yuvarlak metal eJesi 14 put 
3 adet Lastik damga 
8 " Prinç plaka 
3 .. Mühür tanıiri 
1 " Doı wolt kitabı 
1 • Dujardin Beamet kitabı 

2000 Kg Benzin 
( Ôkleden sonra saat 14-17 ) 

100 kilo Vazelin. fil 
11 adet Abajur emaye 
4 sandık Akümülitör j() volt 
8 adet Lamba telefunken 
3 " Rezistans A.E.C.L 

40 " Bolu kutusu serfill 
150 lcilo Tuz ruhu 
500 metre Linelyom 3 m/m 

1,15" Su fanilası ridi 
8 adet Raynmetal makine .. im 

200 kg Galvanize çelik kablo J 6 rn 
1 adet Telefon etajeri · 'bi) 

500 metre Amerikan b~zi ( &c.hn numunesı gı 
36 adet Çam tahta 0,3ÖX 0,03 O 06 

100 adet Dışbudak kalas 4-6 0,3S ' 
100 " Çam dilme 4-6 6,15 o.ıs 
800 • " kalas 3,40-4 0,18 0,04 
250 tahta 3,46-4 0,18 O,Ol 

1000 • • 3 46 4 o 63 0,03 • • • ' · .. ' ı (muheteliO 

dahilen ahtapıır. Dört hane 
aym hudut dahilinde bahçe 
lçerlsİnde olop bahçenin ön ve 
••a ve arkası duvar sol taraft 
tel 1fe muhattır. Bahçe bir set 
vasıwtle iki kısma ttrflk edile
rek 23-3 ve 23·2 numtrah 
haneler ·yukan sette ve i22. 
23-4 numaralı haneler ~"it 
Jette dır bahçede mfiteapdlt 
me~.a ağaçları ve yabani ~aç
larla ~üzeyycn ve dentze na· 
zarel~ {evkalldeal Dl.. bahçe 

dört bap hanenin tamamı on 

dört bin ilç yüz cllı lire kıy· 
meli muhammlnelıdlr. Satın 

almak Ye daha ztyade *en· 
mek isteyenler kıymeU muharn
mtneıinin yOıde onu 1\Upellnde 
pey akçesini .ve 1416 • 928 
dosye numaraslle l.tanbul dör
düncü icra mernurlupna rrııı
racaat etınelerl ve J (). J 0-929 
ıar1hınde ... , oa c:kırtten on 
albya haclar birlnd i1aeJeeı ya
pJac"'1 illa oh11u;r. 

650 • Oaram nitra :anapulu norına 

ı•--~ tktfaat nkAleU blma,..aacle • d 
Türk Kadınlan Biçki,!!" ..'! 

• l 

Modorlilfünden: 18 ind ddl .-,:: .,.._. .. pld9"· 
muamel•tma bqlanm11bt. 8afkaR S L A R 1 

DAKTiLO KU .,..._~ 
.....,_ ka 1 olunur.~ 



• 

HCIE ~U.1lHI: 
Gazet .. ıntzde çıkan yazı ~e 

reılmlerin bütün haklan mahfuzdur 
Tfı\:i,-ede Hariçte Gazeteye ~.f~nderllccck mektupların üzerine 

idare fçio~c (idare), yıııy.ı ait$e (Yazı) 
işareti l.:onulnıalıdır Kuruş 

ı Aylıtı llO 
~ 4CO 
6 ~fO 

Kuruş 
()()() 

fOO 
J4~0 

P•rtlD"TY•t1 we:ktuplamı ladednden.. •ıymnll· 
mukaddereıb: mektuplara konulmuı 11aralann 

12 • 1400 2700 l 
1ı:a 1bclrraımdan .-e i!lnfann mlndercatmdan 

!dere meıul deilldW. 
y 

/Borsalar 
1 l\' ukut 

' Jnpiliz lirası 
ı Dolnr 
~O ·runan dırahmt 
l Raylı,mark 

J A,11,.1uryn şllinl 

~C Ley Romrınya 
!l' Le\·a RııJgar 

Felrıunk florini 
:o rrantıız frangı 
:o ll•lyan lireti 
:o J\urcın Çeko - Slovaky:. 
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Manisa vilayetinden: 
lira l<ıymeU 

klolnmübayaa 

1 _ Vilyae!t ltiyıı.ı:atı sıhhlyesl için kilosu kırl< 
ınuhammenesinde htmıı ıkı buçuk kilo l<omprlme 
edilecektir. 

2 _ Alın~cak klnlnlerln evsafı ile sureU tesellümünü mObey-

yln ıartname lstanbul ve lzmlr sıhhat mUdürlülderlnde mevcutlur. 

3-Münakasa müddeti eylülün yedinci cumarte ıl günü saat 1 1 

re kadardır. 
4 _ Münakasa alenidir. Tahriren tel<lıf yapanların teklıloame-

leı inin ) 87 ,5 lira kı:ı:metlnde teminata lıtinat etmesi tarttır, 
5 _ Teklifler kat i olmalı. muallel . bulunmamalıdır. 
6 _ Teminata istinat etmıycn tehlıkleflerln hukmil yoktur. 
7 _ Fazla tafsilat lstiyeoler vilayet ııhhat müdürlüAllne müra-

caat etmelidir. 

6 Eylül 
1929 

= H~ GtlN ÇIKAR TURK GAZETESi :;:::ı 11.~cı ta'Jı 

6 Sayıla Türk me~eplerlle faydalı eserlin -~il l N TA ff İ f ESİ: 
ilanlarında o/o 2() tenzilat yapılır 111 Satırı Kunı 

i , 6· inci saylada ıt.50 
Büyük \"e y;ı bir çok def1 için yeriteıı ilanlarla s ,. 25 

hususı mahiy tte"ı<I ilinlann UcreU 4 : ,. 40 
1111.ıre ile l"8rarla5urılır. 2 ,. 100 

l!u ıccctı ayJ~------·-..,...------------------Saym 
ı İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt., yurdu 

·ı Cuotemi13 h-.-,.-ıı ;-U--ı kall.1l ed:t'l y~r. 1-S ılnc"i sa}•;tılı 200}ıo 
H. s. H. lllııı~ aıe 3 :ıt:ıı1 resml il.\nl tr 

·~~~~--.,;;;;~~~~T~~~~~ 
tel 1970 ( ıdare işleri ) 1971 yazı i5lerl} • telgraf: VAKCT posca kutusu: 43· 

Kağıt isteniyor 
Devlet matbaası müdürlü

eünden: 
Tabedilmekte olan lise kitapları için müstacelen mLiba

yaası !Azım gelen 6~ 100 eb'adıııda 2 l ilıl 25 kiloluk 800 
top simili ka~t zirdeki şerait dairesinde ve pazarlık suretile 
mübayaa olunacaktır. 

1 - Pazarlık suretile aleni mühayaa 9 eylül 929 pa
zartesi glinü saat beşte yapılacaktır. 

2 - Bu kağıdı vermeğe talip olanlar 8 eylül pazar 
gününe kadar firmalarile mühürlü nümunelerini, tetkik edil
mek iizere fen memurluğuna tavdi etmelidirter. 

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

4 - Pazarlığa iştirak edecek tüccar mübayaa saaiiııden 

bir saat evvele kadar yüzde yedi buçuk ııisbetinde teminat 
akçesi yatırmak mecburiyetindedir. 

5 - !\lübayaa uhdesinde kalan tacir ihaleyi müteakip 
o gün derhal bu teminatı °!, 15 e ibh\ğ ve üç gün zarfında 
kAğıtları teslim He mükdleftir. 

Devlet demir yolları ve li

manları umumi idaresinden: 

Eskişehir - Konya hattı üzerinde Ç'.ekürler istasyonu civarında 

91 inci km. de vaki taş ocağından çıkarılacak 5000 m 3 balast 
kapalı zarflı.. münakasay konmuştur. 

Münakakasa 22 eylül pazar günü saat 16 da Ankarada Dev
let demiryofürı idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür
lfik kalemine vermeleri lnzımdır. 

T~lipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara
da, Muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edebilirler . 

Terzilik mektebi müdürlü-
ğünaen: 

1 Mel<tebe kaydü kabul muamelesine baılanmııhr. 
2 Hergün oaat ondan on beıe l<adar müracaat etmelidir. 
3 Mektep nehari ve meccanldlr. 
4 Mufasaal malumat mektep müdürlüğünden alınmalıdır. 

5 Mektep Sultanahmet Dizdarlye mahalleslodedlr. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyar~ piyankosu 

2 inci KEŞİDE: ıı EYLÜLDEDiR 
BÜYÜK İKRAMİYE: 

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

liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

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

Manisa vilayetinden: 
Vıllyet nalıası için beheri alımıı lira l<ıymell muhammene

slnde yirmi çadır mübayaa olunacaktır. Münakasa müddeti 
21 9/929 cumartesi günü oaat ona kadardır.Nilmuneslnl görmek ve 
pey ıilrmek lıtiyen talıplerio vilayet oafia başmühendisliğine mu
racaatları. 

'°' Manisa - Akhisar yolunun muhtelif kısımlarındaki yol amelı-
yahnın kraıı bedeli lı:eşfi olan 13533 lira 72 kuruş üzerinden 
2 t /9/92J cumartesi gilnü saat ona lcadar müddetle kapalı zari 
usulıle münakasaya çıkarılmııtır. tafsilAt almak isteyenlerin vi!ayet 
nalla başmühendisliğine müracaatları. 

Devlet demiryolları ve li- Seyrisef ain 
manları umumi idaresindenı1--Me-rke-z -acen-te-ıl:-G--alat-a -Ko-·pr-u

1 

llaydar paşa Ankara hattı üzerinde Dil iskelesi cıvarında baıındo. Beyoj!lu 2362 Şube 
54·200 üncü km. de vaki taş ocağından çıkarılacak 6000 aceoted: Mahmudiye Haru altında 
m 3 halast ve .J-000 m 3 blok kapalı :.ıarfla münakasaya 

konmuştur. 
:.\lunakasa 22 eyliil pazar günü saat 15 de Aukarada 

devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

:.\[[inakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saatlf,30a kadar umum! 

müdürlük kalemine yermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde 

Ankarada muhasebat dairesinden, lstanbulda Ilaydar paşa 

veznesinden tedarik edebilirler. 

lıtanbul 2~ 40 

Trabzon birinci postası 
(KARADENİZ) vapuru 9 Eylül 
Pazartesi 12 de G.Jaıa nhtımın· 

dan harekede lnebolu, Samauo, 
Glreaon, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüıte Pazar iıkele· 
ıile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Görele, Gireaon, Ordu, Ünye, 
Samıun, loebolu, Zonguldağa 
uğrayarak gelecektir. Harekeı 

___ E_m_n_i y_e_t_s_a_n_d~ı~ğ:-ı-m~_ ü~d-:-u~. r---ı• günü yük kabul o~ • .,m ... 

1 
•• '"' Bozcaada po:tısı 
ugünden: (GELİBOLU) vapuru 7 Eylül 

li<raz Mcrh;ınrtın cins ve borçlunun Cumarı .. ı 17 de idare nhuırun-
No nev'i ismi dan hareketle Gelıbolu, l..Ap.elıı, 

2806 1 Çanakl:.Je, lmroz, Boı.caadaya 
Bir roza gül yüzük • smail Hakkı B. gidecek ve Çanaklr.ale, l..Apselıı. 

5049 Bir pırlantalı akar pandantif ortası Gehboluya uğrayarak gelecelr.tir. 

6250 

6500 

9613 

9936 

10588 
10994 

kırık bir roza gül yüzük bir altın 
iğne bir altın bilezik saati bir pırlan• 
talı yüzük 300 dirhem Yusuf ziya B . 
1 pırlantalı pandantif 1 aıtın saat 
maa şatlen Mürüvvet H . 

1 pırlantalı hurda dal iğne ( bir 
taşı nosan ) Kevser H . 

1 çift roza küpe 1 pırlantalı pandan· 
tif bir roza tek taş yüzük ( kolu 
kırık ) Halise • 

1 pırlantalı kuş iğne bir inci kolye 
6,5 dirhem Emine • 

1 roza iğne, 1 roza tek taş yüzük Lemıın • 
1 pırlantalı gerdanlık, 1 pırlantalı 

yaprak iğne 1 pırlantalı kordela iğne Sait B. 
11353 1 çift pırlantalı küpe altı taşı noksan 

1 roza yüzük Hüseyin Adil B. 
11433 1 çift pırlantalı gül küpe ( bir taşı 

kağıda sarılı) Hüseyin Ekrem • 
11464 1 roza yüzük ( bir taşı noksan ) 1 

11551 

11612 

roza tek taş yüzük Zeliha H. 

l çift roza çember küpe 2 roza yüzük Cemile • 

iki pırlantalı bilezik (ortaları noksan) 
1 roza başlık on tane roza düğme Sait B. 

12269 l pırlantalı gerdanlık 1 roza güneş 
iğne Müeyyet H. 

16932 1 pırlanta akar pantandif bir altın 
saat Arif B. 

17420 1 çift roza küpe bir roza yüzük (or· 
ta taşı noksan) Vasfiye H. 

17945 1 pırlanta akar pantantif iki pırlanta 

17968 
18242 

yüzük bir altın kolye Hüseyin B. 
1 elmaslı bilezik saati Fevziye H. 
1 pırlantalı bilezik (bir taşı noksan) 
bir roza margiz yüzük bir roza şal 
iğne lsmail Hakkı B, 

18442 1 roza gerdanlık, bir roza tektaş 
yüzük bir çift roza küpe 

18733 

18890 
19065 
19106 
19172 

19184 
19223 

1 roza menekşe iğne 
1 çift roza küpe (birtaş noksan) 
1 gümüş kemer 
1 çift roza küpe 

Zehra H. 
Servet H. 
Huriye H. 
Fatma H. 

iki roza yüzük, bir roza menekşe 
iğne bir roza küpe teki Mehmet B. 
1 roza dal iğne Mehmet Afi B. 
Bir çift roza küpe, iki roza yüzük, 
bir beşi birlik zinet altını' maa kolye Zineti H. 

Yukarda isimleri muharrer zevat mücevherat muka
bilinde Emniyet sandığından istikraz etmiş oldukları me
baliği vadesinde tediye etmemelerine mebni hini istik
razda tayin olunan ikametgahlarına ihbarname gönde
rilmiş ise de bulunamadıklarından tarihi iliindan itibaren 
(91) gün zarfında tediyei deyn ve ya tecdidi muamele 
eylemedikleri takdirde merhunatı mezkurenin bilmüzaye
de satılacağı ilan olunur. 

Antalya Postası 
( KONYA ) vapuru 8 Eylül 

pazar 10 da G.Ja•a nhıımından 
harekede lzmir, Kullük, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, Anıke, Anıalyaya 
&ldecelr. ve d5nUıte mezl:Qr ~e
lelcrle btrlıkte Andifli, Kalkan, 
Sakız, Çiınaklr.ale, Gelıboluya 

uQrayarak gelecelr.ttr. 

Zayi 

Üsküdar 27 nci kız mekte
binden aldığım ıahadetnameyl 
zayi ettim. yenisini çıkaracağım
dan esi.isinin hükmü yoktur. 
Çenıe)köy Hl\vuJ: baıında Muammer bet 

yahunda Malz.er Salm 
••••••••••o••••••••~••••• 
• D • 1 • • aıma ya nız • 

i KODAK ! 
• • 
!fotot af makina-i 
1 larilc filimle- ? 
! rini kullanmak i 
• f ti . . • : men aa nız ıca- : 
i bahndandır i 
: Alaminüt fotoğraflar için : 

i Minoferos : • • i Kartlarını kullanınız i 
• • • Her "erde Satılır e • J • ••••••••••••••••••••••••• 

Eylül 
l<eblülıihlr: 2 Burç: Sümbüle 1 1 

[!] 
Cuma 

ııı----.,--B_ıl_d_ırc_ın ~_51.;.cmc...I __ 
Namu vakitleri 

•\ Ôll• lkı•il Alrt•,. Y•tn f•n'ı 1 

5,32 li,12 15,50 ıs,35 !0,11 3,48 

Buıiln dolanlara lılm: 
Erlı:e!u 

Brlal 
Gllnlln naılhatl; 

Tut kelin perçeminden. 

Bıırilnkil h&Ya 
Rüıgtr arktan esecek h:ıva az 

bulutlu Olacaktır. 

Mea'ııl müdilrc Refik Ahmet 

TAK1'ın 6 Eylı'il 1929 tefrikası: 35 İngilizceden mütercim : Güzin 1\-u ri 

güstüsün eski tüccar arka

daşları vardı. Fışırtılı el

biseli, mütehakkim sesli, 

boyalı saçlı müthiş bir ka

dın kocasile beraberdi. 

Bu çiftler her sene kek

lik avuna buraya gelirlermiş 

Mcsis Dut· kadının ismi

diğer kadınların içinde ra

hat duramıyor, her halile 

onlardan kendini daha baş· 

ka ve üstün göstermek 

istiyordu. Tam lakırdı an- . 
!attığı esnada uşak Sir An

toııi Turestin geldiğini ha-

her verdi. Dokuzuncu avcı 
gelmişti. Ellerimizi sıkarken 
•Beni çağırarak çok lüt

fettiniz. diyordu. Onun 
sesinde bir kadife )'lımu
şaklığı vardı. Bir dakika 
kulaklarımda çınladı. 

Ogüstüs: 
·- Kızı aramızda gör -

düğümüze çok memnum .• 

diye cevap verdi! Sir An -
toni yanıma oturdu. Tabia
tini bildiğim için hiç kim -
seye takdim etmedim. Ya· 

nındakilerle şöylece konuş
tuktan sonra kendisine çay 
koydum. 

"Çay içmem fakat şeker 

filan gibi birşey verin de 

içine koyoncıya kadar vakit 

geçsin. diye fısıldadı, gül· 

düm 

•Sizinle Harliden beri 

görüşmüyeli epi oldu. Beni 

unutacağınızı düşünmiye 

başlamıştım Kontes ... 

"Bunun için mi 

geldiniz?. 
buraya 

"Evet... Hem bana bura

da çok keklikler olduğunu 

söylediler .• 

• O halde Ogüstüs hak-

!ısınız ..• 

"Neden haklı?,. 

"Kekliklerin çokluğu için 

geleceğinizi bana söylemişti. 

Ben zannediyorsunuz ki siz 

mutlak başka bir yere söz

lü olursunuz ... 

•- Mektubunuz hiç sa· 

mimi değil.. Ben de baş

kasına söz'.ü idim. Fakat 

Mister Kereçin dediği gibi 

av haberi beni cezbetti .• 

Öyle müstehziyane gü

lüyordu ki.. Yalnız, gözle

rini hiç bu kadar iyi ma· 

-nalı görmemiştim.. Bu es

nada: 
" Bir ikinci fincan 

için sizi rahatsız edebilir 

miyim misis Kereç?. diye 

misis Dutun sesi odanın 

öbür başından yükseldi. 

"Mister ( Mak Kormon) 

size fincanımı getiriyor. Bu 

seferki rica ederim bir az 

daha kuvvetli olsun.. Şim

diki hafif çay modasının 

aleyhindeyim. Hafif çay 

sui hazma müptela ihtiyar 

kadınlar içindir.. diye ifa-

ve etti. Sir Antoni: 

•- Bunun kocası kim? 

Yarın bizimle ava giderse 

felaket!.." diye sordu. Ben 
de fısıldadım: 

•- Ava gitmez; yanlnız 
yemeğe glir ..• 

Hislerim değişmişti. Ar

tık oturmak yalnız Antoni 

ile gülmek istiyordum. 

En koyu çayla fincanı 

doldurdum. Bir parça da 

şeker attım. Mister (Mak 

Kormak) iri ·yapılı, kırmızı 

yüzlü, sinirli bir gençti. 

Ben çayı koyuncıya kadar 

rahat durmadı. ilk önce 

bir ayağının üstündt, ~on· 

ra diğerinin üstünde duru• 

yordu. Bütün bu müddet 

zarfında yanında Antoni 

hiç kimseye ehemmiyet 

vermeden mütemadiyen ha· 

na lakırdı söylüyordu. Is· 
koçyada gördüğü tuhaf bir 

vak' ayı anlatırken; öte ta· 

raftan bir öksürük ve fin

can kaşık şangırtısıdır kop• 

tu. Misis Dut: 
( Bltntedl) 


