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liz ~e isteriz 
Dünkü nüshamızda yaz

~11 : Atinada bulunan fira
rı stanbul-Rumlan cemi-
~~tleleri hey' eti idareleri 
ır İçtima aktetmişler; içti

ma neticesinde Türk - Yu
nan ihtilafının kat'i surette 
~.~fiyesi için Garbi Trakya 
I urklc ri ile fstanbul Rum
trının umumi bir mübade
eye tabi tutulmasını Y"lı-
;an hükumetinden isteme-
e karar vermişler. 
. Eğer hakikaten Yuna

nbıstandaki firari Rumlar .. , 
. 

0Y•e bir karar vermişler 
15: Türkiyeden çıktıkları 
ltindenberi ilk defa olarak 
terek kendilerinin, gerek 
rna · nıstanın menfaatlerine 
~uvafık bir tarzda hareket · 
eliyorlar, gene ilk defa 
; llrak Türk • Yunan işle-
ınde ki ı· . .. d' . a ı se ımm goster-

d iti Yolu tercih eyliyorlar 
emektir. 

k' ~atırlardadır ki Atinada
• 

1 fırari Rumların bugün 
ıatediklc • .. .. b d 1 n umuma mu a c-
reyj Clozan) müzakeratı sı
h asında Türk heyeti murah
c:~sı. Yunanlılara teklif 
va _ıştı; eter bu teklif o 
t kit Yunan murahhaslara 

0~rafından kabul edilmiş 
'-'saydı bugün Türkiye ile 
'Un · allakanıstan arasındaki mu-
h il . meselelerin hepsi 
l ~ edılmiş olurdu; iki mem-
~ ~t arasındaki münase-
. t er yakın -ve uzak mazi

nın bütün acı hatıralarına 
b~kınen tamamen dostane 
ır safhaya girmiş bulu

tıurdu. 

1 Fakat Yunan murahhas-
atının .. . r·· k h· ısrarı uzenne ur 

Ilı eyeti Garbi Trakyaya 
lll~bil lstanbul Rumlarının 
kil~ adcJeden istisnasını 
C\ij.ul ederek teklifini tadil 
ti , ve fikrimizce bu va
t:et ( lozan ) sulbünden 
... rıra ,..T_ k Y .. 
tı · .. ur • unan mu-
ta aacbatının tabii ve dos-

ne b' . . lllcs· ır mcceraya gırme-
Su :ne başlıca sebep oldu. 
leliin gene vaziyet böy-

ır. 

'l'u~~~ıa Garbi Tra~yadaki 
),.t er lstanbuldakı Rum
.. an· b 

<>tad 18
• etle çoktur; kezalik 

cllıl" akı Türklerin elindeki 
~\ı~r ve arazi lstanbul 
lak arının ellerindeki em
Ve ·~ nisbetle kat kat fazla 
r)~ at kat kıymetlidir. Bi-

'l'ij~~c~~ Garbi Trakya 
l•ltı tı ıle lstanbul Rum-

nın "b d bahs ınu a clesi mevzuu 
r olunca T" k" . . ilzl ur ıye ıçın 

buı~ bazı fedakarlıklarda 
nrnak 

o~Cakt zarureti hasıl 
ır. 

Bunu 1 b ler b. n a eraber 'rürk-
fedak-u YQlda icap eden 
. -~rlığ 'k' ıstil·b l 1 1 1 memleketin 

' a c "t atıe 1 • 81 umumi menfa-
1 nam 

tekinrrıc . •.na yapmaktan 
mıştır. 

(lozan) h 
~aı;111d m.ua edesinin im-
Yuna ~nberı Türkiye ile 

tııstan d 
>'nrı d arasın a cere • 

c en h d' 1 llıur~h a ıse er heyeti 
>'e l:ı~ habsarnızm mübadcle-

lan ı 'l >'ll)ı da . u 1 e Garbi T rak-
ltltkl ıthal etmek iste -
ıL e nckadar ~la oldu
~unu .. 
daki ~?stermiştir. Atina • 
b\I d f ırari Rumların da 
't ~:.mübadelenin Garbi 
~lnıe ~~ t.t.buı. tetmil 

•anı Yteaıiye batla • 

Hariciye vekilimiz lstanbula geliyor 
Tevfik Rüştü B. ismet Pş. Sui istimal VAKiT' 
Hazretleri ile görüşecek 

Mukabele bilmisil için 
her şey hazırlanmıştır 
Yıınaı1 emlakiniıı cetvelleri 

yapılınaktadır 

Umumt mubadclc mümkün mfidür ? 

Mukabele bilmisil tatbiki için alakadar mekamlara 
henüz bir emir gelmemiş olmakla beraber bu husustaki 
hazırlıklara devam edilmektedir. Tapu idaresi, kendi
sinden istenecek malumatı derhal tevdi edebilmek için 
hazır bir vaziyette bulunmaktadır. Şuabat tahakkuk 
memurlan tarafından şehrimizdeki Yunan emlakinin 
listeleri tanzim olunmaktadır. 

B.; listeler tapu :daresindc tasarruf senedatı kaytlerile 
karşılaştınlacak ve umumi bir liste tanzim olunacaktır. 

Bu suretle lstanbuldaki Yunan tebeası emlakinin mikta
rına göre tahakkuk edecek liste mucibince vazıyetlere 
başlanacaktır. 

~ariciye vekili 
ıehrimize geliyor 

Tevfilt. Rüştü B, 

Aldığımız malümata göre 
Hariciye vekili Tevfik Rüş

tü bey pek yakanda şehri· 

mize Beleccktir, 
T. Rüştü bey ismet paşa 

, hazretlerine Türk· Yunan 
siyasi münasebatmın aldığı 
son şekil hakkında izahat 

1 verecektir. 

Bu mülakatta müzake-
ratın inkıtaı üzerine ittihaz 
edilecek mukabele bilmisil 
tedbirleri hakkında kararlar 

re gidecektiı. 

Mübadele olabilir mi 1 

maları bunun en sarih 
delillerinden biridir. 

Mademki Yunanistanla 
aramızda cereyan eden 
µıüzakat tamamen inkıtaa 

uğramıştır; madeinlô iki 
memleket arasıftda hupn 
he1hanıi bir itiW projeli 

Tapuda bir kflğıdı yok 
ettiği zannedilenler 
1nahken1eye 'erildi 

Tapu rna~ 

Tapu ka) ltJeıinl ı:efştiş 

edc:n müfettişler. &gdattakl 

bir emlake alt kaydln bu

lunduğu yaprağın defterden 

26 Temmıa 1879 

Loııdtadan 18 lem· 
mu.z iarlhlle Atlna 
gauleleri11e keşide 
olunan bir kıt'a 
telgrafnameye glJ.
re Çin hakametl 
Rusya hDkumetlne 
ilAnı harp etmek 
{lzere hazırlanıyor-

Türk.-Sevyet 
Ticaret mesaili 

koparılmış olduğunu görmü"- Emnİ) eti umumiye mü-
ler ve tahkikata başlıımışlnr- diirii şehrimizde 

~ 

dır. neticede Bağdat t3pusun-

da )'apılan bir sui istimalin 

fstatan bul tapusundald kay-

din imhnhası surctil doğru

dan doğruya 1stanbul (4pu-
uu alı\kdra c en • cl hıf 

sul ı fimıtl yapıldığı leznhür 
etmiştir, Meselede zan alnn-

da bulunan memdrlardan Ce
lil, Fehmi, hariÇtcn Aptürraz

zak, Hamdi Eef en diler ağır 

ceza mahkemesine \ erllmlş

lcrdir. 

Sui istimalin sebebi ve 
mahiyeti mahkede anlaşıla

caktır. 

Emniyeti umumiye mü· 
dürü Rıfat bey dünkü tren .. 

,, le Ankara
dan şehri
mize gel
miştir. Rı
fat Bi şeh
rimizde bir 
kaç gün 
kalacak, 
bilahare 
Alman ya
ya gide
cektir. Ba-

Rrfal B. ğ ı r s a k 1 a 
rmdan rahatsız olan Rıfat 
B. Almanyada tedavi edi
lecektir. 

,.,,...... "____.. ........................... -. 

r YBlr Yılda Açan 6üt 
Yeni romanımıza pazartesi 

günü başlıyoruz 

Yarışlar 

Çok l1eyecanlı 
olacak 
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irtişa 
T ahkikabnda dünkü 

vaziyet 
lrti,a tahkikııtmda bir mtt· 

SC\ i komi } nncu ile hrı~kıı 
bi rlı>ııç ;nhlt <.tinlcnildip;ini 
yazmı tık 

1 ticvnp)an c,as i tibarile 
biten 'e ihtilAttan mcmnu
i) etlen knldınlan me' kufJnr
dan bnzılarwnn, bu ~ahitlc
rin dinlenilme inden sonra 
tekrar 1 CIC\ ııplarınn luzum 
görulmti,, Jul \Cjıık Fresko 
.kardc~lcr dun tekrar mlı:scan

tikllğe getirılmi~lerdir. 

• faamafih, j tk \ aplar ar
tık teferruata ait cihetler 
~ trafında ecre~ an etmektedir. 

\'arın f\'Takın mutnlı\a ı 
alınmak tizcrL mliddci umu
rniliğe \crı l mcsi ihtimali ba
kidir. 

lhtil:\tcan memnuiyctleri 
kaldırılan me\ kurlar~ nilcled 
tarafından zh nrec edilmi~lcr

dir. ~Ievkuflara muntazaman 
nen~ } emekler gün dermek
tedirler. 
nım.c1111W1m1-•·::::ı:u::m:n 

Seylap felaketi 1 
Rize, 24' - Bu havali 

f dlketı.edelerine muavenet 
içi lstanbul tdıremanett tara· 

fmdaa gönderilen bet bin 1 
lira vasıl olmuttur. Hillliah- ' 
mer de un gönderdi, zira· 
ate mlbail aahalar ~ller tar• 
fmdan hmilen tahrip edilmlf 
ve mcıruatı da .onıkleytp 
.güturmüftDr. 

Btt ,acbeple gelce.ek seneye 
dotru halltın maifdl darala
c~ı anlqılıyor. 

Ankara, 24 ( A.A ~ -
Of ve SünneDe 1ellkett we 

Ankara yangtnı münucbetile 
Amerika. f' rasısa, Lchbtan 
ve Mısır sefirleri, hariciye 

vekili Tevfik Rottü beye 
taziyet ve teessürlerini beyan 
etmltlerdir. 

Amerika ~ 1 'ruN eef ir. 
kri fellketıedclerc tevzi edil· 
mek üzere ayrıcı nakdt te· 

berrüatta da bulun(llUflardır. 
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'< Vakt »ın tefrikası: 13 

Serseriler 
kıralı 

Aleksandr Zubkof un hatıralı 
Ccrnp Hrdim: "Kım cıl

dn tınuıu bilmi} c ihti }ttcım 
yok. Bu araba tifodan h·ı l ı 
olımlara aittir. izi hlndıre· 
mcm. ,, Jlcrir hi r aı ~eri çe
kildi. Atlattığıma C\ inh or· 
dum. O . ırada genç hfr m:ı

<lam bana yakla~nr.ıl~ dedi 1 ı : 

- Rk a ederim, mu andc 
hu) urunuz da '\ agnnun kn· 
deme:ıindc durn) ım. Bu tn.:nlc 
azimcce mecburum. l lnlhul i 
hiçbir ) er bulamadım . 

Bu madama çok acıdım . 
Tren hareket ederken kcn· 
disine i.,aret ettim. Kademede 

tutunnbilme:::foe yardımda 

bulundum . Komiser bu hare
ketimi gbrmiı:-:tü. l lemen ka
deme} c atladı . 'J'ahancn ını 
çekti Ye ate~ etmek cchc.li
dini . a\ urarak yer i tedi . 

Bir lcnbirc kızdım. Kcndi-
indcn ) ük-el·te hulundu-

ftumdan ~uratın:ı bir· tekme 
a,kettim. Yere ymıırlu11dı. 

< :cnç kadın bir niuallimc 
imi~. J indi eden n derece 
ımıtcc .. ir oldu. Hn}Jrlanttrak 
diyordu J .. i: "Ah! benim "C· 

hcbime bedbaht olacak mııt 

} en memurlar heni homi erin 
lıuzun.ı:nn urul~kd ilcr. \dımı 

.:ordu. C.n et ,ı-: ı.. ın hir h:ı l· 

de idim. J..ckckdim: .. Zup1w[ !.., 
Cclıinıdcn ıılmı ... ııldukları 

1 

k ı\~ıtlıırı çı~ ırarnk hııgırdı: 
:!\c Y - Zupl,of •• mu? 

"'Bubnof,., n.ımında cılnn hu 
cvnı kın ~en i n ıı-.tundc i:;-i ne~. 

~ıt., aladıın,nc l'C\":ıp 'crccc~ 

~i nı i l>llmi) urdum. l\ombcr 
J..ı ipurdıı: 

L lan 1,opo_ıtlo 1-:öpek.. 
Donnız op;tu domu"-· Ca u::
boznı a ı! .. 

13u .w:leri scıy1crkcn h:ma 
okudur ~iddccli bir tokat in
dirdi ki, rı dımı11 ne olduJtunu 
hakikuten ıı'lır<lım. J lcri( bir 
~iıt.el da) nk çel.erek hır ... ını 
oldukı;a tl.'skin edince beni 
~ehrin hir 7.m(tanına gonder
di. 

1ncc tııhc:ıpcrdclerlc uçc 
O) rılmı~ bir m:.ıh~en w-.a\ -
\ur huyurulsun. Bu bölme
lerin her birinde kııdın, er-

kek ka ı 1'-•k olmıık ıız<?rc d li 
ııltmı~ mahpu ':ırdı. Beni 
bu holmcler<lcn birine • ok-

tular. B:ıl.ılannın beni merak· 
Ke~ke "Kımımi ·laf,, tn k:tl- la .::eyrctt!klcrini. di~crlcrinin 
aydm11 .. Gulerck Ç.C\:'Rp \'cr- n:ı;ı::ırl:ıı:ında i ... c fer izHk Ye 

dlm : "'Korkacak birşc}· ~ okL laka} dilil, bulunduğunu gvr-

J Jc ... abını 'erdim! rcık kı.: n- ,hım. Günhiğum ~edit ınua-

dl ine te aduf etmeyiz~ rJ1- mele 'licuclumdc kun·ct bı-
hnkika herifin rayların nlan.. 1 rnkmnmı.,tı. yenle bo, bi~ 
y "'arlamp gittiğini 1.annct-1 mahal ur:ıtlım. ~le~in manto· 
dğimdcn artık kendf .. inin kar· 1 mu ) a\ anık yattım. Uir ınlid-
ıma ç1kmfyacağma cynin bu- i · 

1 d 
· d et aptal npt:ıl durdum~ U) u-

dum, U) an<. ım. e ·rar uyu-UOU} or um. 1 1 •1. k 
fakat daha ilk ı~taS) onda clmn. J. ' ihayct son derece pi 

arabamızın bir a ker mcfrc· bir koku beni uyandırdı. 
ze l uırnfmdan sanldığını 
gördiım. • 1ahut "Çeka,, J·o· Doğruldum. lki adamın oda 
mlscri me) clann çıktı. Yii ıii o mısın da .kaba defi hacet ce-

bir parça zedelenmi\ti. Blitiin tiklerini ı.;ördum. Anln~ılan 
arabadnkiJcrln jnmc:ıini talep defi hacet jçin hile burndnn 

ediyordu. Okadar ~,ırdım Vi Çıkılmıyordu. Az sonrn me-
ne yapcağımı kc tiremiyc- murlar geldiler, mahpustıırı 
rek aptcsanC} c ktıpandım. sardıktan sonnı çıkıp gittilC'r. 
Orada da tabam.:amı çıkararak Sordum: 

fAKIT 2§ Tcmmu!I! 

Bankalar ve firariler 
Birkaç gün evvel ga· 

zctelerde şayanı dikkat 
bir hadise mevzuubahs 
oldu. Hadisenin ei8sı 
şudur: Sirkecide Çavuş 
oğlu Hanı firarilere ait 
emvali metrukeden ol· 
duğu için hükumetçe 
vazıyet edilmiş. Satıl· 
ınak istenmiş. Fakat bu 
sırada Osmanlı bankası 
ile diğer bir ecnebi 
banlea işe müdahale et· 
ıniş. Hanın sahibind;n 
a!acakh olmak idaia
si~e haciz koydurmuş . 
Bunun üzerine hükumet 
Hana p.tmaktan f eraga
tc med>'ur olmuş. Hal· 
buki hankal;ırm Y.vuş
oğlu Hana üzerine koy
dukları haczin muvazaa 
olduğu bu defa tahak
kuk etmiş. Hükumetin 
teşebbüsü üzerine bu 
hacizler refolunmuş. 

Tekrar Çavuşoğlu hanı 
üzerine hükUmet vazıyet 
etmiş. 

Bu hadise şunu göste
riyor ki ~azı ecnebi ban
kalar , firarilere ait em
valin hükumete intikali
ne ınani olmak için bir 
takım gayri meşru terti
bat yapmışlardır. Aceba 

- -- --- ; 

Galataıarayın Dandaıu 
Utif topla ilerleiken 

Kıymetli misafirimiz En· 
nadül, Ehli takımı bugün 
ikinci müsabakasını yapıyor. 
Misafirlerimizin karşısına 
bugün Ga1atasarayı çıkarı
yoruz. Salı günü F enerbah· 
çeyi 2-6 gibi ehemmiyetli 
bir farkla yenen misafirle
rimiz bugün yeni rakiple
rinin kar§ıısında aynı farkı 
ve neticeyi temin edebile
cekler mi? 

Çavuşoğlu hanı hakkın· · Bunu şüpheli görüyoruz. 
dn yapılan bu tertibat Mısırlılar bugün daha kuv· 
münferit bir hadise nıi- vetli bir takımla çıkıyor. 
dir? yoksa bunun gibi Evvelki·gün şehrimize gelen 
daha başka vak'alar var asıl merkez muavinleri Ha-
rnıdır? bu cihet bir kc· sani B. bugün Galatasaraya 
re dikkatle tetkik edil- karşı oynuyacaktır. 
miye değer bir noktadır. 
Sonra Çavuşoğlu hanı Fakat Galatasaray gerek 
hakkında Osmanlı ban- lik maçlarında, gerek ondan 

, ı sonra yapılan müsabaka-
kası ıle diğer bir ecne- larda daima muvaffak ol· 
bi banka tarafından altı 

muştur. Bütün hututu müte-
sene evvel konulan bu de- canistir, kuvvetlidir. 
fa muvazaa olduku resmen 
tahakkuk eden haciz mu- Sonra şunu kabul edelim 
amelesi kimlerin eseri ve ki sala günü Fenerbahçe 

Bir çok manilere rağr- ""n ikisi birden evlendi 

Tabiatın en büyük garibele
rindcn biri iki kardeşin birbi
rine y:ıpı~ık olarak doğmasıdır. 

Bu harika ev\•ela cSiam» da 

görOlmfiı oldufuadaa erbabı 

fen bu gibi yapıoık doğan kar· 
deşlerc Siyamh kardeş ismini 
verirler. 

Bundan on on beş sene mu
k;uJdeın yekdiğerine arkadan 

yal)ışık olarak doğmuş bıılun.1rt 
iki Siyamh hemşirenin hayatı et' 
:,abı fen tarafından alaka ile 
!alcip edilmişti. B:ı defa da ay· 
m surette arkadan yapışık ilci 
;:rkek kardeşin izdivacı mesele
si Avrupa matbuatını meşgul 
~diyor. Bu iki kardeşin izJiv~· 
cı ok1ayhlda mümkün olmamış
tır. J-fer ikisi birbirini g:'JYd 
sev,en ve yekdiğerinden :.yrıl

mak istemiyeu iki hemşireye 

talip olmuşlar. Ev\•ela Ameri
ka memurları bu ~zdivacın ml'ı .. 
nasip olup olına.dığında terec!" 

Jüt ıöstermiş; mahkeme neti
cede muvafakat cevabı vermit' 

fir. Bu sefer de rahip nikih• 
kıymak istememişse de ~ahibt 

selalıiyet dini makamlara ınii
racaaUa bir müsaade de istih
sal olunmuştur. 

Siyamlı kardeşlerin düğüııO 
ıenliklerlc tes'ıt edilmiş ve n1e 
rasimde uç bini mütecaviı 
kimse bulunmuştur. 

tertibi neticesidit? Ace· fena bir oyun oynamıştır. 
ba bu muvazaalı tertfoat Bir kere takımda muavin kuvvetli elemanlara Ahip. lstanbul Sporla Süleyma .. 

h Sonra takım oyununda ual niye terfi ve tenzil mcseletİ 
bankalarca ne gibi es- attı diye bir hat mevcut müessir olan haf battı, için üçüncü defa olarak 
hap ve müessirat tah. değildi, müdefaa zayıf ka-
tında Ve 

kimler tarafın- 1 h ileriyi de, geriyi de ihmal karşılatacaklar, müsabakayt 
ıyor, ücum hattı seri ve etmiyecek bir kıymeti ha- kaı:~man birinci kümeye 

·•n1 1 w11::•• ıe r•mm dan yapılmıştır? Bu ci- girain bı"r o,vun yamı hadbata intizar cuim. Komi- - Burada yemek vermez o• .1 oynı • izdir. ,aeçecektir. 
scbı'leccklcrdı" r het de ayrıca tahkika yordu G l t b - il) " · erin sırf beni ara"ard1ı;1 mu- lcr mi? · a 8 asaray ugun Onun için misafirlerimiz liffref mtfsabltkalal" 

Mezat yeri '·k ._ değer bir meseledir. Mehmet Na ·f "b" L ha.- ·aktı. LUkcrler. beni içe- J\Qm tıın omuzlarını ~ilkti. zı gı 1
' • bugün sayı yapmak husu- Bugün Beyoğlunda H.lk 

Ko .. u mnhnllindc muııca- ride bulıımayma ~·~onun Tekrar )ere ptttm. A7. onrn Türki)'ede ecnebi ban- Mehmet gibi, Kemal Fa- ıunda daha fazla çalışmak fırkası binasındaki güref 
.zam bir "atı~ mahalli re is butun kapıUın ônünden ge· htr adam yanının gelerek kalar adliye vastalarile :ruki gibi üç oyuncusunun ve kalelerini daha fazla ih- salonunda güreş teşvik pır 
edilmiştir. Rurada Karcahey k 1 lh b 1 d~ 1 .,r.rdu·. kendi ha'·larını takip ve oynıyamayacak bir vaziyet· · tl muhafaza t k •1 1 t"".ere >al'l.rmıra n~ a ı ıır: ""' ~ tıya a e me sab-L-'-rı v•pı'---•~-r. iıara.:,ındn ~ ctiştlrı en tar ar ır- h I d b·t l F 1 x. h IUUlUl J• uac;aK.u - ... u adam mc~_·duna çık- ... ~ isti sa e e ı r er. a- te o masına rill§men er ınecburiyetindedir1~r. Alına- ____,,___ 
an~a çıknn1a<."8ktır. , - ..,jz ne cinayet j-ı;Jediniı!" Em d 

..lJa
cveL:llm.zz sın .. ,.0 k_a hepinizi gebcrti- 1 ~ kat firariler tarafından halde Fenerbahçenin hata· cak neticenin salı günku""nden anet garaı·ın a 
~ ın •· J \Orniserlc olan hadi eyi 1 rir_" terkedilmiş olan cm ikin larmı tekrarlamtyacak bir daha iyi olacatuıı kuvvet- suı istmal 

Atlım pek sc,cn ve at \T . b anlattım, fnkat jcneral '"Kol- hu"ku·mete ı"ntikaline ma· va· z"ıyettedı"r Takım ,•ahaya l t h • d b·ı· . · k · aZl'-'Ctiml ücün bu'"tlı·nc · ~ e 8 mm e e 1 ırız. D-·-et nar"J"ında bı·J suı· fi' ne.linin 1 labı içın ço · mıi- ı çak,, ordusuna ilcihnk jçin I k . · "t" k"ld ka k :ı...ııwuı • " r 

d l d b 1 fcnalaştırmamık için re\ ol· ni 0 ma ıçan ° vesaı 1 şu şe ı e çı ca : fakat ne dereceye kadar tı' mal oldu"'-• lıa'--- ılınmıc .,e 
him ynr ını ur a u unan •ola çıktılhmı anlatmndım. · · l d ler l k 5

.. ~ .. 

k 1 'erimi u haznesine akladım. / b' ıstıma e eı,neı • ltutno iyi 0 aca • acaba çok mu Enıan•t -r.ı,.u:..ıerı· tah'-=.,•tl 
Kı~ metli Başve ·i iınJ1.in ko- Sordum: durhan Vahı l k? '" u"''"'~~ ~-
5uı .. r1 •. ereft:ndirmesl muhtc- Bu sıra.da aııte anc kapı ı ~ı Nıtıat Mıtat iyi 0 aca b ... ıam••1ardır.Veriltn maıurrır . •· . -· Ya iıin cünhanız ne? B 1 Ai' ıp 
mel ııddedill~ or. tckmcJcrlc kırıldı \'C başıma Tarı·h tetkı' katı ı·çı"n M..ıtıa ta4' N-ı.t ı..tt• llehll u sua in cevabını bu- :b göre hariçteki taksi otcr 

Adam bıına bir müddet hn7.İn h ~· Tren •1111tlerl öyle ..,iddetli bir tabanca dip- D•rfiJırl'lru!J · tarUı fu'--frı·ııe Bu takım hücum hattın- gün sa ada Galatasaray•- mobilJerinin .dahi burada tıP 
htııin 'baktı. Kırçıl ukah \ 'C .. TU uc_ ., 

'irkccidcn \"elieicndiye, çi~ indi ki dii, tip bayıldım. k da }".t kovalamasını bilen mızm göstereceği oyun Emanet otomo':ili gibi UıJJ11 beyaz açları ile ihtiyar mensup 30 kadar genç ya ında ,~ 
12 • 13,20 - 13,30 • 14,05. Kendime crcldiı>-im 1.aman b ı şüt atan gircrin, seri oyun- vereceKtir,=--- edildiği iddia olunmuc::tur. 

, 0 0 Tobcoyun resmini andırıyor· tarih tetkikatında u unmak ~- G . .,,,,,,.ahi ----~- h ır tll" 
y dicfcndidcn : ı 7 ~ l 7,29 - "\:Ck~, nm hapisanesindc bu· üzere müderrislerile beraber cuları ihtiva ediyor. erı- ı ·.ıu m bir maç • a MüfetUşl :- t bu ciheti de 
1 • . J9 d:ı dır. Junuyordu. Ayılmamı bekli- du. (BM_.) lznik ~·e Oemliğc gideceklerdir. sinde sayı yapt1rmıyacak Bugün bu maç.tan evvel hakkuk edeceklerdir. 
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''V akt,,ın 26 Temmuz 1929 
tefrikası : 4 3 Yaprak DökümU Yazan: Reşat Nuri 

Bir gün Leylayı Üsküdar 

vapurunda görüp beğenmiş, 

derhal onunla evlenmiye 

karar vermişti. 

Birçok genç kızlar için 

de Mısırlı, Suriyeli deme" 

konduA-u başı düşünebilen 

bütün saadetlere sahip 

den bir deviet kuşu de • 

aektir. . 
Genç kız zengin bir 

Arabm kendisini isteditini 

duyunca şevincinden çı( .. 

dmr jibi otdu. Demek 
binde bir insana nasip Ol

mıyan büyük. ikramiye ona 

vurmuştu. 

Leyla bu adamın yüzünü 

yaram yamalak görmüştü. 

Nenin nesi olduğuna 

dair de malürnatı yoktu. 

Fakat ha)'al kuvveti le 

kendini sinemalardaki o al

nında cem kadar pırlantalar 

parlıyan Hint Racaların

dan birine zevce olmuş 

görüyor, ana91na 1>abasına, 

kardeşlerine bolkcseden 
heap11z vatlerde bulunu

yordu. 

Arl1k scfa1et bitmi~i. 

BülWı aile bu Suriyeli da-

mat sayesinde prensler gibi la hanımdan memnun ka· 
ya~yacaktı. layım.. Onu elmasa, altına 

Genç kızın çılgın ümidi garkcderim. Vallahi ... " di-

·evvcla kardeşlerine sonra yordu .. 

annesine, nihayet uçan kuş

tan imdat umacak hale gel

miş olan Ali Rıza Beye si

rayet etti. Ev günlerce bay

ram yaptı. 

Abdülvehap B. 

oldutu kadar da 
zengin 

insani-

yetli bir adam görunuyor· 

du. Ali Rıza Beyin fuka
ralığmı ayıplamıyor: "Ne-

Ali Rıza Beyin evi artık 

ev denecek halde olmadığı 

için damadın misafir bulun· 

cluğu köşkte sade bir nişan 

merasimi yapıldı. Abdülve

hap B. bu münasebetle 

Leyliya güzel bir elbise 

ve bir pantantif hediye etti. 

Nipnlılar eylül sonuna 

kadar 1stanbulda kalacak· 

gideceklerdi. 

Abdülvehap B. Bağlarba-

eve muntazaman 

devama başlamışb. 

Her vesile ile : .. Sakın 

sıkılmayın... Ben kusura 

bakmam. Benim için zah· 

mele girmeyin... Bir fincan 

kahvenin bile lüzumu yok 

vallahi.. diyor kendisine 

ikram edeceğiz diye kat'i-

yen sıkıntıya girmemelerini 

istiyordu. Hayriye Hanım 

ne yapsa böfle kibar bir 

me lizım pıra, bar.a na

mus Jizım ••• Ben hele Ley-
lar, 10nra gene ude bir zatı atırhyamayacatını bi

nikah yaparak &riyeye l liyordu aDURa- ae olursa 

olsun evin de bir haysiyeti 

vardı. 

Eskiden gece davetlerine 

mahsuı otaralc sofaya lcu-

rulan dekor- Bu eşyadan 

bir çoğu utılmış olduğu 

için - şimdi daha fald· 

rane bir şekilde misafir o-

duına kurulmuştu. Damat 

B. gelince doj-ru oraya 

alınıyor, kahve, çay, sokak-

tan dondurmacı ıeçtiji 

zaman dondurma ikram e· 

diliyordu. 

Abdülvehap B. muhafa· 

zakir bir :adam 9öriin'.lifii, 

daima dinden, ah1akt•11 

bahıettiki için Hayriye' 1'4· 
da artık poletikayı değiştir' 
mişti. 

Kızlar biraz hafiflik eJe' 
.. ıar 

cek, bir parça fazla &" 

söyliyccek olurlarsa ~ 
göz İl8retlerine başlar. e,t) 

alemler bir yerden Abda" 
vehap beyin kulağına ~ 
nacak diye ödü kop..r" 

du. I 
Hatta bir aralık l'I~ 

eniftelinin yanına b•f 

ile çabrmrya bile çalı~ 



~ayii teşvik icar ınuo~e~eleri 
tb -11 beyannameler İngilter ile müzakere bitti 

9Öndeı-fl di yakında imza olunacak 

~~~a, 25 (Telefon)- teşviki Anknra, 25 (Telefon) -
an ııııtından müstefit o- lngiltere ile ticaret muahe-

ı:tı t-ss~ .. ll f k l . . "'· t:ı ınuamcle vergi- de~i rntiı ·eratı mnıış \' t: 

llltıknbil verilecek primle- muahede parafe cdilmhtir. 
1

1atbu beynııııameleri İstnn- Frnn-.a ,.e ltalya ile ım / . 1 

z ııl·· A·' ..ı l , , · 1 
1 

'• 1.1aııa, börs:ı mü- k~rata ue\ nın C( iliyor. ı ,,nı 

• er erı -, [~~;Kü#ii ........ ~·-~lia~s;;-_&c~) 
f • 

ünkü f ale e içtimaı 

Yeni birlik azası seçildi 
'Kibrit fabrikası 

Zatiitanın yent Mualli lere 
terfi defterleri kıdenı zammı 

Maarif orta tedrısat muallim· 

-------- ------
Fakat birlik reis vekili, bu içtiınaın 
gayri nizami olduğunu söyJüyo1· 

Sinopta yeniden 
yapılıyor 

Sinopta yeniden yapılacak 

1abitamıı terfi defterleri ha
zırlanmaktadır. 

15 ağustosta Ali karara arz
cdilecek, 30 ağustosta mşr· 

olunacaktır. Veni defter muti· 
hince bir hayli miralay paşalığa 
terfi etmektedir. 

)erinin kıdem zaınl rı Mn:ırif 
vekaletince cyllıld en itibaren 

tasdik edilecektir. 
Bare.n defter:n ~ bu kayil ith;ıl 

edilmiştir. Muallimler, zaııılarıııı 
eylfılden itibaren afabilecckle:r

dir. 
• Münhal bulunan Dh :ıın 

muhasebat riyasetine, sabı': -~ etı ıc ı:önderiiıniştir. Be- mc1rkıı ile Fınlmıdiya da mli· 
"·e1cıi A~ 1 1 1 l 1 ~ ~ 1 gu!itcs ııiha}·eti- nıcaatt.t 'll unmu:; arc ır. 

'' do :ftıruırnası ve şu- E k kt' 

kibrit fabrikasının ar~a plilnı 

lktısat vek<Uctinc<! kabul ve 
tasdik edil mi, tir . Fabrllrn 
inşaatında kullanılacak mal
zemen in ~chrimizde yapılan 

talililı\n da bitmi,, bu hu:ıus

cnki raporlar dlin kibrit in
hi~:ırı ıniidüriyctinc verllıni~

tir. i)niimiizd<.>ki haf tıı ~nr
fında kibrit inhi,an ımidurii 

Tahir KeYl-cp Bey Ankaraya 
gidecektir. Vckı\letlc fabriknya 
aic me ail hakkında gorü -
tükten sonra htanbul:ı cl5ne

• Enılftk bankası meclisi ida
resi için Adliye ve Maliye 
\".Ckilleri görüşmüştür. Meclisi 
idare azalarının tayinleri bu
günlerde icra edilecektir. 

Devlet şurası deavi reisi RC]it 
beyiıı tayini y•widir. D. \ 11111 

sabık rci&i lstaııbul ıncL'u:ıtt 
ı·uat bey bütçe eııcüıneııi ri) a

setine gcçnuldedir~ 

t~~:::~ıı~~it 157.ınıdır. Pirim vra. 1 na ıye 
ı u çesiııde l mil) on 

ı.:t;~ 1~~0~ ~2.9 s neleine ait Nasıl değiştirilecek ? 
~ ·"t!)oıı lira \'ardır. -;--_. __ _ 

.ngıliz lirası 
Na ---va oyunlarına 
~:ani olunacak 

\ara " ) _ ı' ..:5 (\Takır. Tele· 
tı · ~or:)ü komiser ' ekili 
:C ~c il. buradadır. \. ckA
İfi;: ~ı.as cdi) or: Bilha.:-sa 
rıl:ırı ıra 1 iizerinde hava 

·cacıcıc ~ııpanlurla iyi bir 
krıllll Jı~ırl:ınıyor. ;\lun-

•ııı Crlı~c Tah .. in D. in 
~ ~hteı11eldir. 

'''~~re ·ıe-nffieriko ll'ı lfı~· . 
·.t\,\Ua u~ u, tuhH' 

'°lldr • ~ 
'tıald a, (A.A) - ·M. Mac· 
iaatı b avam kamarasında 
~kkırıdaahr~;e porugramı 
ı tı kukumetiıı rıok
't azarına dair iza1nat . CteJ. • 
ı ile • Yenı Amerika se-
tices·ıc~a ettiği mülkatlara 
~sus ın e kuvayı bahriye 
"a ~nda lngilterc Ame

"tasınd -Z...:rıe a tam bir mu-
t\ t k ve müsavat tesisi
<ay a Clttüt ettiğ~ni, Amc-
iın il l seyahatinin ağlebi 
lee ağit:şrinieveldç vukua 
'!hın nı, destgahlarda 
. an iki 1 .. .. k k 'tün . >uyu ruva-

~e " ınşnatı tatil ve bah-
··e~a . 

arı f teli hesabına ça-
ealiy t" h ~den e ı ta dit ve bu 

tnelen· açıkta kalacak 
1t;ıf1rı~n bahriye naznreti 
llihda an başka işlerde 

·dur.. rtıları mukarrer bu
~Unu .. l 

{', so~ emistir. 

~1~~ v~ barp 
oıı -.1 k" . ·ı l lln ·nu te:-;' ı 

ı edi) oı· • '-<>nq • 
)2kong:a, 25 (A.A.)- Ho-

t'I an D ·ı 1 b 'll'ıek m y mai e il· 
k ledir· ç· d iiı:ı .. · ın e elyevm 

Sttrr11 ·k 
l'ttne l . c le olan harp-

~ti t ıısleri ve te "l 
eşd· . . mayu -

ıı" it IÇın b" " tıi utun gay· 
Stıı-fet k 

ıı ~ .. 1.... nıc: te olan Kan-
. u 'uın . ;rneu

11
i etı Nankin hü. 

~tıı h derhal Rusyaya 
. arbe 

\•rı rn.. sevk ve teşvik 
~l:ttıişrutaaddit telgraflar 
"tı it. 

bil 'tıılislahat •• 
1 

s€tj) gıu.arı11a 

~ "'Onclrao~u verilmiş 
1 ~ huku"' 5 (A.A.)- Sov-

tt' • •ner · ~ ı Çin ının Moskova-
t Sefar~·aslah~tgüzari ile 
~lliltın ı erkanına pasa-
1\tedirı Verdiği bildiril-

i HUdüt da 
~~r tah-

t 'dııtı §fdfnıfze duir çı· 
ur1 • 

fl\~llayı tekzip 
\ti edıY-0rlar 

' 23 ( ~ 
·rlır{\. Yu ı A) - (1 fa. 
lııkıt nan miızal era-

aı l zeri .. 1 tıın ·r · ne uç Tıirk 
t nnr rııkyn hududunda 

k 
1~ oldu~un," llfj o n dair 

.\nkarn, 2 5 ( \ 7 akıt. Tele
fon.) - ı:, rakı naktiycnin 
tebdili hakkındaki t:ılimııt-

name :\lali) e 'ck:\letincc tet
kik olunmaktadır. Kirli, Jc. 
keli, fokat aksamı tnn olan 
kugıtlar tedaYiil edecektir. 

Diğer e' rıık Osmanlı ve 
ye Zmıat brnkası tara[ından 

tebdil edilecektir. 

- Ankara~ı-n_s_u-la-r-'-ı -
Anka~a, 25 (Vakıt. Te

lefon)- Ankaranın su ihti· 
yacını temin için ecnebi 
bir gurup tarafından şayanı 
dikkat teklifler vuku bul
muştur. Bu grupla anlaşı
lamazsa su i~ini İmar mü
düriyycti deruhte edecektir. 

l ... i~~It,rdc Al'J'ju;a Ye 
.. \t'CllH'C 

Ankara, 25 (Teldon) 
Li~clcrde .Arapça ve Accım:1.: 
okutulup okutulmaması hak
kında yakında toplanacak 
bir J:omisyon karar yerecek
tir. Btı ı ... ıırnrın okutulmama-
sı tnn~ımla olması pek muh
temeldir. 
Gazi mektebi terbiye 

en~tifflsü 

Ankara, 25 (Telefon) -
Ankara Gazi orta muallim 

mektebi terbiye enstitüsü 
bu sene açılacaktır. 

Adlivc Yckiliıniz . 
Ankara, 25 (Telefon) -

Adliye vekili bugün Ya
banabada giderek teftişatta 
bulundu ve akşam avdet 
etti. 

Loıulra SPfirimiz 
Anknrıı, 25 (Telefon) -

Londnı cfirimiz !'erit B. 
mezuniyet aldı. Ynkında ge
lecektir. 

Beyaz Ruslar 
<;ete te~kihllı ile 
farliyetc geçmi~ler 
:\loskova, 2..J. ( A.A ) -

l ltıbarof~ktnn bildiriliyor. Em
niyeti umumiye hazirandan 
beri bcrnz Rusların Soyyet 
hiikümc.tİ' uzak şıırk hudntla-
rındn ve Çin hiikılmetinin 
yardımı ile faaliyete gcçtik-
lrrini tc~pit ctmişıir. 2 l, 22 
lfa1.iran gecesi ı ·asa ofun 
çetc;:ıi Yilndivosrok vilayeti 
hudut J,arnkoluna hücum ct
mi)tir. ı 2 Haziraııba bir diğer 
çete Çita vilt\yctinc tecayiiı 

ctmi~tir. Kun·etli surette mü
scllah bir diJtcr beyuz Rus 
tcccmmüü Transbnykal hu
dudunu ~eçmek i.;rerken dur
durulmuştur. Yapılan tahki-
kat çetenin rıımnmile Çin hli
kumctinin talimatı dahilinde 
hareket ederek demjryolu 
küpriılerini Ye toçu dcpola
rııu berhava etmek ve beym~ 
füı:-. çeteleri teşkil etmek 
iizerc hududu geçtiğ-ini 

te pit etmi,tir. r 7-20 tem
muz z:ırfında nynı mal,satla 
hududu geçen beyaz Rus 
çctcJeri Amur cfrarında dur
clunılmu ... tur. Emniyeti umu-
1ni)'e hu çetelere mensup 

Dünkü iç/imada bulunanlardan bir 8rup 

Taiebe birliği kongresi dün j Eski idare heyetinin ıslrn tma 
Sultanahmetteki binasında top- karar verilmiş ve yeni idare 
!anarak saat l0,30 dan 16,30 a heyeti intihabı yapılarak t!ııkıık-
kadar nıüzakeratta bulunmu~- tan .Muhittin, Edebiyattan Kutsı 
tur. l(oııgreye ıo cemi retten fenden Ekrem, Ticaretten Mus

5er murahhas iştirak etmiş, 

posta ve telgraf mektebi iştirak 
etmemiştir. 

I<ongreye İbrahim B. riyaset 
etmiştir. 

ltk defa söz alan Mülkiye ta
lebe cemiyeti reisi Nafi B. birlik 

iuare heyetini tenkit etmiş, Türku
vazdaki ziyafet 40 kişilik iken 100 

kişi tizeriııden hesap görüldü
ğü, tclefou olunmak için ta~si

sat verilmişken tesisatın yap
tınlınadığ1111, mecmua neşrine 

karar verilmişken ihmal edil
mediğini söylemiştir. 

Muhtelif foklıltelerc mensup 
muralıhaslar J>cştede toplanacak 
olaıı talebe koııgresine iştirak 

edecek ıııurahh:ısların intiha
ba tındaki yolsuzluldarı bahset
mişler, ve Peşteye hareket et
mek ıizre olıııı iki zatın vapur
d:m döndürfılmesi için iki ar
kadaş intihap ederek otomobi
lle rıhtıma göndrilınişlerdir. 

Bundan sonra Peştedeki kon· 
greye lbrnlıim \'e Tahsin Be
kir beylerin iştiraki kabul olun-
muştur. 

Abdülhalik B. 
ftlilli nılidafüa Yekili 

,.\nkaraya gitıi 
Bir müddetenJcri şehrimizde 

bulunan Müdafaai milli) e 
vekili Abdülhalik bey dün 
Ankaraya avdet tt.11iştir. 

Vekil bey sabahleyin Pendiğc 
giderek Başvekil lsınet P~. J fz. 
ziyaret etmiş ve saat birde ha
reket eden trene rakip olmuştur. 

Irak sefirinin ölümü 
münasebetıle 

Ankara, 24 (A.A.)- l luri
ciye Yekili Tevfik IUiştü he
yin taziyet telgraflarına ce
\"abcn, Irak hariciye \'ezırı 

Tevfik J:ssii\·cydi beyefendi 
tarafından atideki telgraf gön-. 
derilmiştir: 

Ankaradu hariciye \"ekili 
Tefik Rüştii beyefendi haz
retlerine: 

Sabih Cc~et beyin ycfatt 
mlinascbctiylc gönckrmiş 

olduğun uz tııziyetnaıncyi al
dım. Ccrck namıma \ e gerek 
lrak hiikumeti namına zan 
devletlerine arzı te;;-ekkür 
ederim. Bu hu::ıustn lt)tfcn 
gösterilen yüksek lıissiyat1 

ve merhum 'abih bey hak
kında zikrbuyurulan sitayiş

lerl rnnaşşiikür takdir ederim. 
Tefıle Essüveydı 

Kahire kançıları 
,Aııkara, 25 (Vakıt Te

lefon) - Kahire kançılan 

tafr, ~\ülkiyedcn ı fayri, Güzel 
saıı'atlardan Sermet ve _Feridun, 
Ormandan Ferit Şevket beyler 
intih:ıp edilmişlerdir. 

Birlik idare heyeti 37.tı.sı 

aralarında bir reis ve krıtibi 
umumi seçeceklerdir. 

Birlik reis vekili 
ne diyor? 

Birlik reisi Fenıh B. Anka
rada bulunmaktadır. l(eııdisiııc 
Haydar B. vekalet etmektedir. 
Dun içtima dolayısilc birlik 
reis vekili sıfatile Haydar D. 
bir mıılırrfrimize deıniştirki: 

- Bu günkü içtima gayrı 

iıizaınidir. Birlik kongresinin 
içtimaı için evvela birlik idare 
heyeti haberdar edilmeli, idare 
heyetinin muvafakatile içtima 
günü tcsbU olunınnlı ve kon
greye talebe cemiyetleri namına 
iştirak edecek ınürahhaslarm 

vesikaları tarafımızdan tetkik 
edilmeli, kongreye iştirak etiip 
edemiyecekleri tesbit oJuP.ma
hdır. Bu günkü içtima için bun
ların hiç biri yapılınaınış, gayrı 
nizami olarak toplamlmıştır. 

Bittabi verilen karnrlarııı hiç 
bir hukuki' kıymeti yoktur.» 

Meşhur şair 
Oğlunun intiharını mü

teakip vefat etti 
Yiyana guzctcleri, meşhur 

şair drnmati:;t Dotor "Ilugo 
''İm Ilof mannstnln in ansızın 
öldiiğünii haber \'Crmektcdir
ler. Şairin bir giin cYvel 
lıiiyiik o~lunun intihar etmesi 
kendbini son derece sarsmış 
nihayet oğlunun ccnıızesinde 
bulunmak iizerc giyinirken 
cec5siirii son dereceye varmış 
ve olduğu yerde yıkılnıı~tır. 

Jioimıınnstal~ beynclmUcl 
ştih.reti haiz lıir şairdir. I fatta 
kendisini Göte den ~onra Al· 
man lisanile yazan en bliyiik 
şair tanıyanlar ,·ardır. I 874 
te teYelliit eden ~nir 55 ya
şında öJıni.iştiir. 

Kadın birliginde 
Türk kadın birliğinden: 29-

7 ·929 pazartesi günü saat 15te 

senelik kongremiz toplanacaktır. 
umumu azaların teşrifleri rica 

olunur. 

Ankara yeni İtfa; J e 
kumandanı 

._. Sabık Jstanbul lt(aiye nıiı

dürü Şükrü B. Ankara İtfaiye 

kumandanlığına tayin edilmiştir. 
Şükrü B. bir kaç güne kaeülr 
vazifesine bşhyncaktır. 

Berut başkonsolosumuz 
Beruf başkonsolosluğuna fa

yiıı edildiğini yazdıfımız Jfarf .. 
ciye vekfücti nıüstcşıır muavini 
Muhittin Raşit B. dün Ombfr-

He Beruta fıarcket 

, cck ol:m Tahir KcYkcp Bcr 
Sinoba gidecek, yı:ni fobika-
nın inşaatına ba)anm:aktır. 

inşaata hir heyeti fenniye 
nezaret cdc\;ektir. ln~ırnrn 
ağusto. nihayetine do~ru ba~
laııacn~ı iimit ellilmcktcdir. 
Yıkılan fabrik:ıdal,i makine
leri satmak i1ı·in şirketle tc
ma:s edilnıt:ktedir. Şirketin 

riicsa,,ından '.\ !. llof m:m iki 
gLin c' 'el tay) ·ırc ile Lonc.l
raya gitmi::-tir. .\l. Hofman 
Londradnn tdcf onlu Ameri-
kada bulun uı ,irket his:ıedar
larilc gfülı~ccck, makineler 
'c diğer hu. u:at hakkında 
talimat alacaktır. 

- - -- --• 

iki hanım 
Talısil i~in A vrupaya 

~itti 
Darülfunun edebiyat fa. 

kültesinden mezun Aktes 
Nimet ve Hadiye Hanımlar 
ikmali tahsil etmek üzere 
dün Avrupaya gitmişlerdir. 

Aktes Nimet H. M~arif 
vekaleti hesabına Breslav· 
da tarih tahsil edecek, 
Hadiye H. da kendi hesa
bına tabsildc bulunacaktır. 

A vrupaya göııdcı·ilecck 
talebe 

Ru sene A\•rupayu güııde

rllecek lise mczunlnrı için 
mektep talim heyetleri tara· 
fınclan talebe tefrikine lıaş-

lanmıştır. Yalnız gün<lcrilc
cek talebe miktarı ile imri-
han ?.amanı heniız 

edilmemiştir. -----
lngiliz lirası 

lngiliz lirası <liin 

tesbic 
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kuruş on parada açılmış, 
ıo f 4 kuru~ ta knpı:ınmıştır. 

Bir ar.ılık 1O16 kuruşa ka
dar çıkmıştır. 

lngUiz lirasının tedrid 
~metteki bu tcrcffu lmc;u. 
sunda yekfılete i7.nhı:ıt Ycıl 
mck iizere borsa komiser 
yekill Hasan Bey .\nkarada 
bulunmaktadır. I Tasan Hey 
,-akında tatbik edilecek yeni 
nizamname hakkında emir 
alacak, Ye İngiliz lirn ının 
tc:reff uu esbabını izah ede
cektir. 

Elektrik şirketi müdürü 
Elektrik şirketi müdürü M. 

Jfonses dün Avrupa~a 'gitmiştir. 
Haber aldığımıza göre 1\1. 

Honseş Avrupada umumi mer
}{cze bazı izahat verecek ve 
satııı alınan Üsküdar elektrik 
işleri için de karşıda l>azı inşa

:ıtm yapılmasını teklif edecek
tir. 

Kız san' at mektepleri 
programları 

J\\narif vekftletiniııin J\ vrupa· 
dan celbettiği kız san'at mek
tepleri müfcfti§esi fle miifahas
sis .M. Bokıır dün maarif ~ 

mini Dclırct Be>? ziyaret ede-. 
rek saıı'at mektcpJcrinirı tadil 
edllecck pru3ramları lıakkırıdıı 

• Ankara Ocak merkezi ı 

lıeyetiniıı binası 29 teşriııevvel 
Cümhııriyet bayramı gününe 
kadar tamamen ikmal edilecek 
ve resmi küş:ı.dı o gün yapıla

caktır. 

• Sı1ılıiye vekili beyin ağus
tosun iptidalarında Ankaraya 
geleceği tahmin olunmaktadır. 
Ağustcsun ikinci haftasıııda 

Nafia vekili, _refakııtindc Nafia 
erkanından bazılnrı olduğu hal
de inşaat ve su işlerini teftiş 

~çirı bir tetkik seyahatine çıka
caktır. Bu seyahaıı.t bir ay 
sürecektir. 

• Bakkallar cemiyeti bakkal
ların halktan olan alacak işle

rine dcltılet etmiştir. 

Şehrimiıdeki bakkallnrdım 

677 si cemiyete müracaat ede
rek müşterilerinden :ı.lacnklı 

olduklarını bildirmişlerdir. ls
tanbulda 4000 bakkal vardır. 

Bıı bakkalların yarısından çoğu 

veresiye muamele yaparlar ve 
ekserisi alacaklıdır. 

Bakkallnrm müşterilerinden 

nlacağı bir milyon Ô15 bin li
radır. Bu n Iacaktan cemiyetin 
<leıatetile 284 bin lirası tahsi 1 
edilmiştir. 

• Merzifonda ınerhıım yüz-
başı Kadri bey namında bir za
tın kızı iki kişi tarafından ka
ı;ınlmıştır. Takip edilmektedir
ler. 

• Malul gaziler menieatine 
her sene yapılmakta olan n:oda 
kayı'· yarışlcın bu sene ağusto
sun ilk lınftasmda icra edilecektir. 

• Şclıreınaneli renideıı iki 
talimatname daha tanzim etme
ğe başlamıştır. Bu talim:ıt ıa

meleriıı biri disp.:ıııserlerc, di· 
ğeri de ahırlara aittir. 

• Dılıiliye vekili beyle lb
ralıiın Tali bey b<.'rayi teftiş 

Diyarbekire gitmişlerdir. Vekil 
beyle fırka müfettişi aym 26· 
sınd:ı 'f\ lardinde buluııacaklardır. I 

• evvelki ciin lznıinle Kadriye 1 

1 lamın mulıakemesiııe de\'am 
olunımış, lstanbııldan gönderileıı 
ifadeler okunmuş, Tevfik Kfıınll 

beyin refikaları Hayriye tlaııı

mın İstanbulda alınan ifadesinin 
vuruduna intizaren mahkeme 
cumartesiye talik edilmiştir. 

• Zabıtai ahJakiye memur· 
!arından iki kişi rüşvet :ılırl:ır .. 
ken yakalanmtşhr. 

• Avrupada yaptığı tetkik 
seyahatinden avdet eden Dr. 
Mazhar Osman bey: « lier 

.. Bnh!dıancnin ,.e civtn :(~,
ki dü' k<lnların pisliği m:ıl:ıı ·
dur. nıı V"f.iyet Sılılıiye \\;1(

lctiııiıı ııazarı clikirnt ini ccllıct-

miş ve F.ma11etr oral~rm ıs!' 1 ı 
için emir veııilınişlir. 

Emanet pek yakı1ıda o civ:ır· 
daki balıkçı dükkaıılıınnda as:-: 
ve sıhhi tesisat yapıfıııasıııı k

min edecektir. 
• ı.oııdra gazetelerine gere 
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temmuzda, !l3crlinc gitmek iı· 
re, Liverrol istasyonuııdan lıa-

reket etmiştir. 

• .MarJiıı tıavalisiııdc tcfti;le 
balımaıı tfıtüıı iıılıisarı ıniıfettiş
leriııden Mazhar be>·, Cim:deıı 
Mardinc .1 vdet ederl:en zehir-

• • • .. 1 ·1cdıldı0 i lenmiş, ledavı ı\ın n .. " • 
memleket lınstaııcsinda ,·cfat 
etmiştir. 

.Maarif teftiş Jıcy~ti rei~i Rı,i· 
varı Nafiz bey Arıkaraya gitıni~ 
Devlet ınalbasıııd:ı: l'~.lltğı 
teftiş rapoı unu \ ci nlefc tel' i 

etmiştir. Bu rapo:·a ıı:ızar .ıt 
' ' t' ll Ve! matb:ı:ı işlerinJe suı ıs ııu. 

yols.ızbk görülınrıııi~tir • 
.. iktısal ye~:d1 ti, hşv'ki • 'l-

nayi kaılııııınd:ın htifa.lc ic
cel· müe~seselere verilece.: 
primlere ait bcyann:uncl<.rı :ıs· 

tırınıştır. 

nu bey:u n:ınıckfrı ~ırJ, ı r
ında malim tıı.liın tıı .ıııcltr d" 

. ·:ı JI"• mevcuttur. Vnl md1 uc). •· 

111 el er al:lknd arln r:t J:ı ı 1 • :ı · 

lıuıılar ela • ğuslos ı ilı:-' l 1 ~ 
kadar nı:ılirc .ubc:erme tcn.ı 

cdileccldır. 

• Satık sed:ıret ııııı t · rı 
Enıin bey Dahiliye 'l k ''t:ıl ,..! 
mfır:ıcaatl.l 111117.lılı~ t 1 • .. ::" i.

temıştir. 

BtıJ:!GııJ..ü vaziyet~ ı:~ir. ~ ı 
talebin is' f ı müın " ün '" 1 ı.. • 
ıııcınektedir. 

·ı· ı'• clı 30 a t:s-• ayyarc cem ı • 
. . lı"ııriıı ı. rn tos bayraınt ıçın " 

başlamıştır. 
• el l fav:ı·ı jand:ır-• Osm:ınıye e ı • .. 

1 1• i n S rı 
ına karakol rnrn •· • · 

·ı . . .. fiJlcr r:ıça\ uş, k:ıtledı ıııış, 1 .. 

kalanmı~tır. ........................... ····················· Son dakika 

Saffeti Ziya B. 
tarafta deliler artıyor!» demek· 
tedir. 

* Ticaret odası reis \'ekille· 
rinden Hamdi B. Odada ldfa
yetsiz ve iltimaslı memurlarır1 da 
bulunduğunu söylemiştir. 

Dün geceirtihal etti 
S dakikada tet>ssürle 

.. Tayyarecilerinıiz tarafın

dan memleketimiz afakıııda iki 
büyük h:ıva seyahati yapılacak
tır. Du seferlerden birincisinin 
güzergfthı şöyle olac.ıktır: Filo, 
Eskişehirden lıareket cdertk 
l(onyadan Diyarbekire \'e Di
yarbekirdeıı Kayseri tarikile 
Eskişehre avdet edecek ve bu 
seyahat ufüi ta\'akkuf yapıla-

ctıktır. 

ikinci seyahat progrnmı şudıırı 
Eskişehirdcn hareketle istım· 

bul - Edirne - fzıııir - Konya -
Adarıa - Diy:ırl ekir • Vıııı • 
Erciş - Beyazıt - iğdir - l(ağız· 
mnn - Knrs - Ardııh:ırı • Erzu
rum - Sııınsorı - Ankara - Es-

on d-
aldığımız habrre g~.rc un 

t l·ulupte Turk ına-gece ya ~ . 
arif cemiyeti tarafın~.aı~.v:rı· 
l b .. Joda teşrifot ınuduru u· 
en ... d' 1 . 
mumisi, kıymetli e ıp erı-
mizden Saffeti Ziya B. k:ılp 
felcinden ani olarak vefat 

etmiştir. 
Ziya Beyin üzcriı2e fen~

lık geldiğini cvvcvla refı
kaları forkedcrek feryat et· 

. balo durmuş derhal 
mış, h" 
doktorlar tarafından sıh 1 

tedabir alınmışsa da mna· 
lesef biç bir tesiri görül· 
memiştir. 

Bu hazin hadise baloda 
bulunanları çok müteessir 
etmiştir. Gazeten.iz bu. te· 

· · tle iştı rak essüre saınımıye 



- VAKiT 4 6 Temm21 

Bütün Avrupa.da ı .a.tustos heyecanla. bekleniyo 
-~ · ( Çorçil) in Almanlar,fransızlar, Karaağaç rnüeSsesatı 
.~ . · ha.tllratı Macarlar, Yunanlılar l At"b. ·r -- . --.....-~ 
~ Komünistle~e - karşıledbir {a 1 1 urnurnı ıgın-

Faciamn son faslı almakla meşğul den: 
1Yirk askerlerinin SLt11gülerini, nıukaddes ---·--..::_-

/. Ş lmza5ile mek,Jııp g 
k,arlimize: 

bir da< anzn ışzkları ayd111lat1)rordu. Birçok yerle~dc tevkifat yapılmaktadır 
-25- Berlin, 25 (A.A) - Polis, 1 ağustasta yapılması BUZ 

JVIuhtem hal'kın 
nazarı diJ{katine 

Mektubunuzdaki iZ' 
anlaşıldığına göre, orta~ 
ras iddiasında bulunan 

Çanokkalc 1 
Yunan facıasının faslı başlı

yor. Bu fasıl bir sene kadar 

devam etti. Yünanlılar Anka

raya gitmek, Türk ordusunu 

mahvetmek hususunda muvaffak 

olamamıvlardı. 192_1 senesinin 

eylfilunda Sakaryada mağlQp 

o!an Yunan askelri lı.mir-Aydın 

vilayetini örten siperli hatlara 

Bu sıralarda lngiltere hükflmeti 
müteaddit sulh le~ebbüsleriııde 

muhtemel kargaşalıklara mani olmak için lazım gelen 
tetbirleri almıştır. 

ninenizin kardeşinden 

kimse yoktur. Eğer 

diişmü.,Jerdi. 

Yunanlılar burada aylarca 

kaldılar ve muannfdane muka

vemetle bulundular. Ekseriyetle 

cehnlet \'e taas.mbun hedefi 

olen Yunan askerl hakkında 

munslfane hareket etmeliyiz. 

B!r ordu tasavvur ediniz kl 
200,0JO kişiden müteşekkildir. 

Bu ordu, on seneden beri 

hnrp içinde 

blr dev!etln 

seferber, yahut 

bulunan l:üÇtik 

mah~ulüdür. Bu ordu Anado· 

!uda çabnlıyorken onun arka-
sında ki millet dağınıktı. Her 
safta fırka mücadeleleri hükQm· 

:andı. 

Askeri~ vatanlarından uzak 
ve müessir bir siyast rehberlik

ten mahrum bulunuyorlardı. 

Hepsi de Avrupanın muau.am 
devletleri ve Amerika tarafından 

terko\unduklanna kani idiler . 
Yiyecekleri kıt ve askert techl-

zatı perişandı . Çayları yoktu, 

~ekerler! )'Oktu, ı;Jgsraları yoklu, 

ümitleri yoktu, hatta yese u~a

dıklm zaman takip edecekleri 

b\r pllln yoktu. Bunların önünde 

etrafında ve gerilerinde, müthiş 

ve a{f etmez, ayni zamanda çok 

em;11 bir du~man bekliyordu. 

Harbin imtihanları çok şiddet

lidir . Dünyıının bütün ordu- 1 
im bu imtihanları geçirdiler. 

Buradaki vaziyet en fazla ıstırap ! 
,·eren vazlyettL 

Knr~ı tarafın askelerinin arka-

sınd:.ı ııslvatli bir millet vardı. 

Bunun süngülerlni aydınlatan 

berrak \'C cihanşümul bir dava 

vardı. Bunlar ne için harbettlk

lerin i biliyorlardı. Bunlar iyi 

giydiriliyor ve iyi besleniyordu. 

Gitgide Anadoluda bir Yunan 

ordu una infirat hım siniyordu. 

bulunmuıtu, Türkiye meselesini 

tesviye ve Yunanlıların çekilme

lerin\ lemin etmek i tedi. Fakat 
bu teşebbüsler yarı cesaret. ile 

vukubulmuı , bS§lıca ricali en 

büyük harplerde lecrObe görmü~ 
bir hükfımete yakı§mıyacak bir 

muctemi kuvvet ve gayretten 
mahrum kalm11tı. Bu 1.af harpten 

yorulan nazırların f ıkren bitap 
olması, hissiyatın ihtilAfı ve da· 
hlli müıkülAtın artman ile izah 

edilebilir • Bunlardan bil6.hara 
bahsedeceğiz. 

Bu devirde Şıırak adeta bir 

istiğrak içinde gibi idi. Orada, 

sanki bir fCY vukubulmuyordu. 

Budapeşte, 25 (A.A) - 1 ağustasta kargaşalıklar ve 
isyanlat tertip etmek maksadile gelmiş olan bir Mosko
va memuru tevkif edilmiştir. 

Atina, 25 (A.A) - Komünist muharrikler tevkif e· 
dilmiştir. 1 ağustosta içtimalar akti menedilmiştir. 

Paris, 24 (A.A) - Bir matbaada taharriyat yapılmış 
Leh, Rus ve lbrani lisanlarile yazılmış bir takım risa
leler müsadere edilmiştir. Bu risalelerde asker itaatsiz
liğe teşvik edilmekte ve bir bankanın Soviyetlerle olan 
münasebatından bahsolunmaktadır. 

Rusya. Çin ile uyuşuyor 
Şanghay, 24 (A.A.)- Nankindcn gelen bir habere naza· 

ran Berlinc.leki Çin sefiri mcl.kôr şehirdeki Sovyet sefirinin 
kendisine Rusynnın Kdloğ misakın! imza etmiş olan devlet
lerin ta\'a sucunu kabule mütemayil buhıııınadığını bildirdi
ğini iş'ur etmi~tir. Sovyet hükumeti şarki Çin dcmiryolları 
ihtilafının hnlli için doğrudan doğruya nılizakerııt icrıısını 
tercih etmektedir. llu maksatla bir Rus murahhası bu mesele 
hakkında miizakerııta girişmek iizcrc l larbinc muvas:ıl:ıt et-

V dZiyetin bir yerde, hiç olmaz-
sa tevekkuf halinde olmaSl miştir. 

Nanken, 25 (A.A) - l tariciye nnzırı, Rus- Çin miiıa-

Şelll'enıaneti buz bayilerine ait depolarda 
k<lf i buz bulundnrnlmadığı anlaşılmakta -
dır. Mflcssesenin buz fabril a~ı schl'in ihtivacını " .. 
(B l b 1) temin edecek derecede 

O ' O buz ~ıkar<lığmdan her 
hangi bir sebep ve bahane ile buz bulunma
dığı ve ya bulunamadığı şeklinde ileri siiriile
cck iddialara ıuuhtcreın ahalimizin inanmoına~ı 
YC istenilen nıiktaı·ı yok cevabiyJc reddeden 
ve buınn 
kıyye sini ( Uç kuruştan ) 
fazlaya salınnk isteyen bayilerin isimlerinin 
atideki numaralara hemen telefonla bildiril
nıesi ınnhtel'eın halkımızdan ehemmiyetli rica . cfk&rı umumiyeyi müteselli kerarının Hnrbindc icrasından ziyade ~loskovadıı yapılmıı-

ediyordu. Fakat buna rağmen sının mtireccah olduğunu beyan etmişti. ~lumailcyh, ihtila- olunuı·. 
müflis Yunanistan, yalnız Ana- fın halli hususunda nikbin olduğunu söylemiştir. M. W:ıng, Telefon numarası: 
doluda her hafta, bır milyonun netice oıarnk, müzakerrıtın usuıu hakkında i\Ioskovadan iş'a- Giindliz 1904 neyoğlu 
dörlte birini harcediyordu. rat vukmma ve doğrudan doğruya yapılacak bu miiıakcr:ı 
Yunanlstanda Kostantin tnraftar- tın tarihi hakkında mlitemmim ınaltlmata intizar etmekte Gece Ye gliııdiiı 607 » 
larile Yenlzelos taraftarlan olduı;mrn beyan ctmi~tir. 

kahır bır rekabete girmi,ıerdı. Yunan kabinesinde yeni istifalar 
lngilteren\n cenubi Afrika har- Atina, 24 (A.A.) - M. Venizelo~, harbiye miisteş:ırımn 
bine gönderdiği ordu kadar istifasını kabul ve fokat ccncrnl ;\ f crcntitinin istifasını knbul-
olan Yunan ordusu denizin den imtina cylemi~tir. istifaların sebebi mii ·tnktl millt mi.ida-
gcrisinde telef oluyordu. fııa sandığının tensikı hakkında maliye nnzırilc çıkan ihci-

Bunlar öyle vaziyetlerdir ki Ja.f tır. 

Darülfünun emanetinden: 
Temmuzun 27 inci cumnrtesi günü terbiye müderrisi İsmail 

Hakkı bey tarafından ilahiyat fakülttsi bir numaralı dairesinde 
gülizim ve Türk an'anesl hakkında saat on altıda umuma mahsus 
bir konferans verilecektir. 

onlarda ihtiyatın meharnetin Almanlarla Lehliler arasında bir hadise İstanbul mah/eemet asliye bl· ı Sultan Ahmel sulh icralinJan: 

yeg!ne fekli kuvvetlı tedbir- Berlin, 25 (.\.A) _ Almanya, bir ticaret muahedesi rincl ticaret dairesinden : ~ir deyin mahkum bilıin temin is-
lerden ibarellir. Mebh'ığı müddeabih 9100 tıfası zımııtnda talıtt lı~cze alınıp 

akti için Lehbtan ile ııiri~ilmis ve inkıtna oğramış olan 
Benim bu sırada !'öylediğim o· ~ liranın 19 mart 927 tarihinden fürulıtu mukarrer bulunan ceviz-

' 

miizakcrnta 25 temmuıda ,_.l'niden lıa~lanılm:ısı hakkında 
söz: ngilterenln kunetinl sebat- itibaren maafaiz ve maAarifl dcıı nı:ımul bir :.det s:ı.ndık ve 
kıı k ll Ç k b Lehistan tarafından yapılan teklife menfi cevap vermiştir. muhakeme tabs·ı'lı· mu"tazamm·ın b' d t -'cırane u anınız. On ü 11 İ l d - ır a e yun yatak küçük pa-
kun·l"t h&IA şeyani dikkettlr. Mısır meselesi ngiltereyi kuşku an ırıyor olmak üıre Firakona virketi \'C· zarda J ;oc:ı l fayret!in ınalıallesi-

yaııi ninenizin oğlu, anıl 
yani sizin ninerıiiden e~ 
ıneyip şimdi sağ buhl 

anuesiniıı bıraktığı miraSl 
keudisi alacaktı. Halbuki , 
nız annesinden evel öld~~ 
siz şimdi, kanunun ( hal 
tariki) dediği şekilde on~• 
ni babanızı temsil ediyo 
Şu h:ılde ninenizin ınirasl 
aittir. 

Tevellüt : Kıbrıt ve 
inhisar 1 daresl müduril 
Kevkep beyin bir kıı 
dünyaya gelmiş ve Şafak~ 
edilmitllr. Ebeveynini te 
nevzada uzun ömür t 
ederiz. 

Motbaaatııa •elen eserler 

Hukulci Bilgile! 
Avukat Milaslı Gat f 

ko B. tarafından nef 
nan Hukuki Bilgiler 
muasınm T cm muz rıô 
dolgun münderecat ile 
mıştır. 

Tavsiye ederiz. _./ 

Çanakkaleyi ziY3 
Şehiili/eleri imar cemi 

15 ağustos 929 perf~ 
günü akşamı ( Gülnıh' 
vapurile lstanbuldan 
nakksle şehitlerini ıi . 
gidilecek ve cumarteS1 • 

bahı avdet edilecektir· 
seyahate iştirak arıusll 
bulunan meb'usanı ki 
5 ağustos 929 akş'ıJI. 
kadar C. H. F. merJce 
den biletlerini temin Yunımhlan teslimiyete, Türkleri Londra, 24 (A.A.) - Mısır meseleleıilc yakından alakadar kili ]ak Hatem EL tarafından niıı karakol sokağında 6 numaralı 

tahammüle mecbur edinu~ Bun- olan ve iyi mnlümat alan mahafilde Lord Lloydin Mısırın müs· Galatada eski Luit hanında hane öııiinde tcııııııuztırı otuzun- yurmaları rica o1unU':_4 
takil ve hukuku hilkümraniye !ıahip bir devlet olarak ilanı siya- Daykovtç ve şürekası idarehane- cu salı günü saat on iiç rad-!arın l~leriııi l{'sviye edinclye 

kadar ikisinin de kafasına vurunuz. 
Buna karşı diyorlardı ki: c:f akat 
bunu kim yapacak} Bu işe tah· 
ııls edecek a:ıkerlerimlz yoktur. 

Kendimizi ecnebilere ait harp

lere hırıştıramayız. Bu daha 
evvel dü~ünülseydi belki olurdu!> 

Ye bu t:uretlc günler, aylar 

setini pek o kadar ho§ hir nazarla görmemekte olduğunu saklama- .sinde peleos vapurunun mümes· delerim.le bilınüzayede füruht 
dı~ı ve fe·vkal!de komiserin bu siyasetin inkişafına daha az müte- edileceğinden talip olanların 

b 1 k ı;ili mösyö Olkere aleyh\ne ı ıı· k~ d mayil ve tecvıı.krır oldur.u söyleni1mektedir. E5ki ka ine i e no tal ına ta 1 mez ·lır a memuruna 
6 mahkememizden 3 temmuz929 müracaatları ilan olunur. 

nazar ihtilafları tehaddüs elmiş idi. Ve amele fırka" iktidarı mev-
taıihtnde sadir olan hükmü gt· dd zk 

kline gelmemiş okaydı bu her halde bir buhran intaç edecekti • ma ei me ürenin birinci fık-
Amele fırkasının Mısır hakkındaki siyaseti Baldvin hükumetinin yabiyi havi 17 temmuz 929 rası mucibince mahkeme divan-

larihi ve iki yüz otuz hir adet h · t J·k k 1 ld siyasetinden daha az liberal dt-ğildir. anesıne a 1 ı ınmıı o u· 
Londra, 25 (A. A) - Hükümetle arasında zuhQr eden ilamı gıyabi sureli rnüsaddnkası ~undan kanunu mezkfirun 154 

-- ---~ 

Satılık dükkaı' ,, 
Çarıuyukelıirde Ka!cılat ~ 

kağında 48 numaralı d 

gatılıktır. Taliplerin OakU~i 
kele caddesinde 27 nu~ 
dükkanda Ziya Beye miir"',J _ __...,; 

Teberru nokta! nazar ihtilafından dolnyı Mısır fevkalade koıniseri lord ikametgahı meçhul bulunan üncü maddesi mucibince ilanen . ~ 
Lioyd istifa etmiştir. mösyö Olker~ye tebliğ oluna- neşri tarihinin ferdasından mu- Hilaliahmer ccmiyetıf 

(Bitmcdı; Londra, 25 (A •. \) - Kahireden Röyler ajnnsına bildiri!· madığından H. U. muhakr.mc- teber olmak üıre malıknmu tim bul merkezinden: Jıı ıı' 
S -- -- diüine g<lre Mısır fevkal!de komi~eri lord Lioydin islifatı !eri kanununun 142 incl ınad- aleyh iki ay müddet zarfında sefiri Sir Jorj Klark cC 

geçiyordu 

anayı sergı· sine eşya t> 1 h h k A k .ş 
Mısırda kat'iyyen hayret uyandırmamı~tır. •Elehraın• gazetesi desinin bah~eylediği se A iyete ü ·mü meıknre aleyhine tariki lan tarafındaa n ~1 1 

vereceklere rnuhafoı.akarlar ıktıdar rnevkiinde knlmiŞ olsalardı bile muınailey- binaen ilanen tebligat icrasına kanunin için mühlet verildi~! rikzedeganı için 250 
Saıınyl birliğinden: l - ten istifa etmesini talep edeceklerdi fikikir ve kanantındadır. karar verilmiş ve mezkar ilan ilan olunur. ve Rızo Valoni bB~ 

6 nğı:stos 929 tarihinde Ga- k l d k f f ı d iti Mezkür gazete, fev a a c omiserlik vazi esini i a eye iği hnhrb.ıe nezareti tarafından teklif edilen huNı::i tertibat sn- direktörlerinden Parıc 
l:ıta. nrny mektebinde açıla· dd rf d l\" ı ı l h h~kn ti d aldı ı d R hB ~ mft et zn 10 a 'U&ır 1 ıınn, mumai ey in u me n en ğ: "·esinde açıkta kahıcnk in~aat atöh·clcri nmc:lesinc is tedarik tarafın an ize ve z 

t.Cnk ycıli malları sergıs· inde k h k il d 1- ı ı · 5 talimatı mı icra ettlAin, yo .a §a si siyasetini mi ·u an ı~ını çor; cdecei!ini iimit etmekte bulundtıA'\ınu ilave etmiştir: felaketzedeleri için 
Muvasala hatlan bozulmuQtu, e~ya teşhir edecek rıtiıcs.cı:at d f ı ö .. Jd ki k d "' ··Le 

1 e a cayı sua r. rmuş 0 u anm yazma t .. ır. Vasiııcrton. 25 (A.A. '- Bn%ı bahri insa<ıtın tatili hnkkında ve Kadlköyünde nıoı• 
sııhiplcrinin 27 temmuz 929 k 11 K ll • d l · "' · B Ü olharekeler tarumar olmuştu, 

memleket fırkacılıkla parçalanmış 

\'C dünya tamamile lakeyt kal

m~tı. Bununla beraber bunlar, 

dokuz ay beklemişlerdi. 

Mustafa Kemalin asker1 me

:z.iyyetlerinin dalailinden biri onun 

beklemiye muktedir olması, bek

lemekle kanaat edebilmesi \'e 

herkesi kcndisile birlikte bekle-

cumartesi sabahından itiba· Ameri a ı ar e oğ mısakını tes it e iyor ar i\I. i\1:.ıcdon:ılcl uırnfımlun yapılan beyanata mukabele olmak Osman Vehbi bey t J. 
V.ışigton, 24 (A. A) -- RiynsellÇl;mhur ~arnymda yapılan üzere ,\1. J loorcr, bııhriyd nc/'.cırctinin 1929 sene:'indc inşası dan Rize felakstzed i~ 

ren ~ergi mahllindc yerJcrini 1• • • b' d d r ve • 
işgale bn:;lam:ısı ehemmiyetle: muhteşem bir merasim esnasında M. Hover, harpte-o feragati mutasan·cr olan iiı; yeni .ı\nıvazüriin in~aat dcstegıihl:ırına ıçın ır a et çr 1 ·ııf 
ihin olunur. tazammiin eden Kelloğ misakının meriyet mcvkiine girmiş vazcdilmiycccğini siiylcmiştir. mali nevakısma sarfeclı jşl 

<> oldu~unu beyan ve il:\ıı elmistir. .\1. 1 Ioovcr, Amerika ile lngiltcrenin tc~lihal meselesinde üzere 10 lira gönderi1
111 

- - l~şyn knbuHi -ı ağus- ıs • 
10 t , . Bu merasimde bir rok sahsi"'etler ve ezcümle M. Kolı'dge, yekdi~crinin rakibi olmndıgını bilı\kis te liluıtın tahdidi hu- Teşekkür olunur.• a ıııtıun hulacajtından su • · ı 
k · l\' K il b- - 1 - -k t ı ı h '- ı d Slı~undn te5riki mc~ni cdcce.klcrini bc,·an etmiştir. ••• ' · ı.::ı m(iddct dahilinde Jı\yıki- ~ı. e oğ, ulun )lıyu ve ora e ç! er ıızır uu unuyor u. . J ~··· .. •:ı•ı••ı•••::oc"'•:::ı=--• $jl' 
le çalı~ııbilmck için cumarte- M. KeHoğ, bir hitabe ira1 ederelc demiştir kı: Bu ınuahedenin • ~~ekler )ltwnrları protesto ediyorlar lj BakteriyÔİÔg öö:· İhS8~•" 
si glinı.indcn i,c bg~lımma .1 istikbalde nktedilecek bütün mukavele ve muahedeler üzerinde Budapcşt..?, 24 (A.ı\) - J lidas • ~cm eti btnsyonunda cu- i; Bakteriyoloji J:ıbur:ıtıı 

111 
l:\r.ımdır. ,·asi mi\;yasla tesir yapaca~ıııı şirndi&n söyliyebilirim. Şimdi sustuk yaparken dirınli me\hut halinde ynlrnlanaruk tevkif is Pek d:ıkik k:m t:lr;\, 

b f h h ı.. :: ( ••t") }\ıl . 3 -- T~ahhurntuırı dolayı bizim için gfizel lr mat zu Cır ctmi§tir, ve bize cazip bir edilen pecha hakkında Çckoı:lovak:ıy:ı liı,.uıncti :.\ial'ar ha- :: \nscrm:ın teamu u ıı:ı'' 
bılahnrc Şlk<l''Ct knbul ed'ı•.- vazife terellüp ediyor. Bunlar bizi bu muahedeyi tatbik ve riciye n:ızarctinc yeni bir nota 'crmi~tir. !: tad:ıdı, ıifo ve ısıcın:ı 1~ 

miye mecbur cdebiJmes!di. J b L ) r~ J 1 k f' . •,':.= lıkJart tCŞhi i, idr_nr, ~ı·(l 0 

Kemali ""rnan ile k•u.ülc taı.- mez~ icra etmeğe ve neci anc .oir surette 1 eri siirdügü siyaseti tevsi lJariciye nazırı ı\1. Valko , e ws ova ·ya sc ırıne notayı ıw" 
,..... "" k k d B f: cerahat tııhlil:ltı, Ullr~ ·ı~i. ~ 
d 1 ld 27 temmuz 929 cum,·ırte!:ı· ve teımil cylcme~e sev etme le ir. ugün Japonya da muahedeyi tetkik edeceğini beyan etmiştir. •

0 
.. koı. 1• ı'lc frenı>i tah:ıı •.,, ~ 

yikların i:.;te iği semere eri e e - d k k l · f d u "' ~ < 
1 1 k giinli (~ıılntıısarav ıncktebİn(IC kabul ettiğini mübeyyin tas i vesi asını levdi etmiştir. Şu hale Borçlar mese esl ransız ayanın a i rıbanları ve crgcıtlı ıı" 

edece~ine kanidi. Sürat e 1sre et J h d b I I• ~ · ııı 
sabah 9 / 30 dan on iki ve nazaran 46 millet şimdi mua e eye ~anmış bulunmaktadır. Paris, 25 (A.A) _ ~ lccfü, yalnıı Almanya tarafından ı: hu:ıu i a~ılar. sütıııııc 

eden bu devirde dokuz ay kadar bulunacak olan ınem.u- Tahdidi l~slihata do~ru ilk adnu verilen mehaliğin Amerika Ye lııgilter hc:mbına geçirilccglni f; ııesi yapılır. , ıcsıı~ı·~"'oıı 
uzun bir zamandır. Fa~at Tiirk- nı m~hsustnn cşyn sahipleri Londrn, 25 <J\.A.'- l\l. ;\lacdorntld, A Y:ım kamara ında nntık bir tadil tcklHini l 72 reye kar~ -1-2 I rey ile kubul Ji .. Çi\'~~yolunl~ ~uıefoıt Is. 
ler dokuz ay beklemışler \'e yerlcnni görmeleri ve tel.l' i- iki kra\·azör ile iki tahtclbahit' ve bir atülye gemisinin in- ctmistiı-, 11

• Cheroıı, itimut mcselc~ini ileri slirmeksi:r.in bu !t!~~~.~-~~.:.~!::~? .. :.~::. • ı 
• J ~ , ................ •••••••••••• , Yunanlılıır tahammül etmişlerdi. nınc bıı~lnmalıdır. &ınum tc\•kif etmek ni,•ctindc bulunduJtunu tekrar ctmi., ve teklili reddctmi~tir. ı ,( 

~ - •• - •• - - - \ ' J • ~ 1 ııı •••••••••e- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. M. Y. taı·af ıudan ieı·u kılmmakta olan kamyon ınlisabaka~ma iştirak eylemiş olan ~lcrsc<les - Beuz markalı iki adet biiyiik Ye kiiciik kamvoıılarınuzd311 ııt4 

ikisiniH Ye yahut ynlrnz bfrisiniıı ) oJ<la hiiyiik arızalar gnstermeleri yiiziiu<len miisahakaya devam edememekte oldukları lıakk1uda bir t~kıın bizi;n -zaı:ar11nız1 ' 
rden meufautfar kimseler r.arafm<lan i~füttta hulunuldugu mesmuunnız olmaktadır. ııı~ 

Ihma muh.ahil heı· -iki adet )f cr~cdHs - Ueıız kamyonhwımız ise, umunı dünyaca .ıuaruf olan uam ve söhretlerilc mtitcuasiıl bir surette kentlilerine tevdi 0 • 

vezaif i hakki le ifa eylemekte oldukları sal>it al<luğmıdau, kaınyoularınıız hakkuııula bu gibi yalan işaatta bulunanlar için nıahkeınei aidcsine nıiiracaat edece • 
beyan eyleriz. Jtlersedeı - Betı'1 fabrikasının u1num Türkige ()ekili u11uıt11 



adık zade biraderler 1apurlar 
Karadeniz 

!'.lum:ızam -.e Liik po~ta ·ı 

Sakarya 'aporıı 
28temmuz 

Pazar gunü n!c· 
şaınt Sit· 

kcct nhtımından hareketle Zon
guldak, lnebolu, 'inop, • am:;un. 
Ordu, Gireson, Trahıon, L'ür
lllenc ve Rize i$elelerJnc azi
met ve n\ det edecektir. Tııfsil~t 

iı.in Sirkecide .\1es'adct hnnı 
•!tında ncentılığma müracaat. 
l'ele~on: lstanhul 2341 

ARSENOFERATOS 
,~'fi1,eti ':'mumJyede 
.. ~ nek:Ahctte en miies· 

ıtr 11."' A ~ t ~~ ( rsonoter a· 
ou, ~ufubudor. 

Ziraat bankasından: 
Karyesi 
Mahepe 

:ı> 

» 

mevki veya sokağı 

Feyzullah elemli 
Dört yol 

» 

cinsi numarsı 

hane 2.4 
• 8 
• 8.1 
» 14 

lırın 4.1 /4 btssesl 
Gnl EJyu 
Zincirli kuyu 
~dat caddesi 
Kuru çqme 

tarla 73/75/. 2 dönüm 2 e\•lek 
» 4. 1 » 20 l z. 

.,, :ı; hane 4 
Tahta köprü. ~ 4 27 
Mdttep depo 13/t 

~ hane 13 
K~u > 4 
n~dat uddesı • t 3 
Eski \'apur iskelesi » 33/28 

> '» ,. ,. 32/26 
Kartal Mt'fCll ayazma • 14. 42 dönüm arazi 

Mübadil tokag1 :. 11 
Ballda muharrer emllkln müıayedcıl bir haf ta mllddetlc 

temdit edıldiginden taliplerin yevmi ihale olan 29 temmuz paıartesl 
günü saat ikiye kadar bankamıza müracaatları. 

Mahrukat münakasası 
Yüksek baytar mektebi rektörlüğünden: 

ihalesi lıasbclicap tehir idilen mektebimizin bir senelik mah-
rukatı k.ıpalı zarf usulilc yeniden münakasaya konulmuştur. Ta
liplerin ~raitini anlamak üzere her gün; münakasaye iştirak 
içinJde yevmi ihale bulnan 2J ağustos 929 çarşamba günQ raat 

14 te l)ffüırdarlık binasında müesseleri mübayaat kumusyonuna 

'AKIT :9. • ·remmuz 

(;825 
9450 9GO )) 

6825 540 )) 
10000 840 )) 
12600 1:380 )) 
8400 1080 )) 
·8400 1050 )) 

780 )) 9450 
9450 960 )) 
9450 900 )) 
9450 1140 )) 
9450 900 • 
9575 1140 » 

9450 900{1 " 
9450 1080 " 
9450 960 " 

12650 1380 " 
11630 ıosol'. ,, 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)l 

)) 

)) 

" 
" 
" 
" 

)) )) )) 

» )) )) 
)) » )) 

» )) )) 

)) )) )) 

)) )) » 
)) )) )l 

)) ~ )) 

)) )) )) 

)l )) )1 

)) )) )) 

)) )) )) 

" " " " ., ., 
" " " 
" " " 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

" 
" 
il 

" 

» 
)) 

2 
1 
)l 

)) 

)) 

)) 

)) 

" ,, 
IJ 

" 

)) 

)) 

)) 

3 
4 
5 
6 

4 

8 

kilo 
ııdec 

~o • 
150 • 

tutkal 
blinık knpı ı~olu 

por,.elen uç t 8 m-m 
pil scrf}ll 

500 karfiçe çh bi (85 ve kilo 120 m-m) 

7~2:5~--.:_~b~n~kı~r~l~lO~r~u~5~~8-------------;------= 

':.10·~ Emlak ve Eytam ban-
)) 

'.: ~~ kası Umum müdürlü -
)1 1 ;1 
)) 14 
)) 15 
)> 16 
.. 17 
il 18 
il 19 
" 20 

" 
21 

ğünden 
Satılık han . t miktlrl 

Esas No : sı Mevkii No : sı Nevi Temı.~ı.. 

9 Galatada KireçkaRıda 205 41 
- -99 33 Erıurunt hant 1800 
ı,2,3,1 f 

201 namile rnaru 
203 '51 mı arsa ktıir depo 

4 ı 39 vt kfikklnlan 
'>9 

,, " " " " " tt '-'... ) mOşttmil .uf 
J• k · l Ji ı - ·ıııt s.... sahlmık fi%re eer.,, + y u':':ı yolunda ı 04 ıra ·ıymctı mu ıamnıcnc tJU Bata de muharrer ma müşteau a ,..,. 

hckt·•r , u .. aundıı Çalılıjta talip olnnlarm 4 ağu~tos 929 d ıkarılmııtır. . .. atiye dairesinde ınüzaye eye ç . . Jtıale 12 8 929 tan-
pazar giinii sant 1 (ı da Beykoz malmüdlirliiğiinc muracaat- 1 - Müzayede kapah zarf usulıledır. . edftecektir. Talip 

ı ·ıA onlun·'r jd huzurunda ıcra Ecz&11clı;r'1e vo eczı. d6· 
poJ~rnıda bulunur ..::;nr:.:,ı_;ı~u:.;;n~...;;.ı.~u-· ~-==--------------~-=----:-:~-'! hinde Ankarada Meclisi are . t ı"raesine mecbur olup 

gelmeleri. ' b 1 T • k t• · ·ı ·tctarda teması .......... ı..:..--------:-~~-~-~-- ı·stan u ramvay şır e 1 olanlar balada gösterı en mı ril beraber makbuz mu-

c
-_ F.;a~ll":"lı-Su~lla~m:.a~..::.:..m-tsl::..ci...:çun-___ I Goz hekimi Pl6mer Ma1ı/temesinıkri: Plö- bu teminat varakaimı teklif mektu~~ in: yetişmek oıre tuhhitt-

\~ huku.Je dairesfndm: Vefada Dr. Nuri f ehmi merin Tahsini karyesinden t b .. . . kabilinde biuat ve yahut ıhale mec s 
ınq . Seyt Vecyis oğullarından o o us servısı lü olarak J>OSUya tedi ederler. ı 'r Şubelerimize ve y.-

ç CC&ettın mahallesinde Bc\·onfo Ltikh\l caddesi I 1 bUI veya zmı ıkm J 6 " smailin 295 tarihinde ve· 2 - Talip olanların stan tl mufassal cıırhıame-
f)O aıayuma sokağında Foto por yanındu Leme,, fatı'le e t' x.ı H· Müairiyet, Beşiktaıı, Ma-çka tarlkile &yoğluna rapteden bir ~k -d- 1-;üne müracaa a .,.. 
<- nu 1 h d v rasc ı 05 u use- hut Merkez Ernla mu ur ug • k halinde bir nue-
ıne ik:ra bund~~ c akd: apartmanı i\o. 322 muayene yin ile Fidane munhasire Otobüs servisi tesis edildiğini muhterem eha.liye ilan eder. Bu miıi mut•lea etmeleri ve ınüzaye.deye ftbrtaklif mektuplsnnı rap-
Vefat d Ze saat 2-t.ı oldugu" nu dava ve mütevef- servis Beşiktaş Napur iskelesi vasıt:ısile Beyoğlu ile Boğaıiçj k b·1: .. d .. alıp ımıa ve • e en h H ·-....... _. ___ .. __ ......... - hasını bir lira nıu a 1 "' ... _ 
ıa· ra anımın oda ve müştemilatı aair~yi fai mezburun malik sıfatile beyninde en seri muvasalayı temin edecektir. d -
d.ıp varisleri bulunmasın • havi bulunan maa bahçe bila niı:a tshll tasarrufunda Hareket valalleri: tetrneMlerai icahplu: ıea~ t mu·· dOrı·yetinden: 
d n dolaya kayyim tarafın- b. b h · f h. bulunan '-·ryede h~ı·n u"ç · · f Şi k ti fi ı • k an v k b 1 

1 
ır ap ancnın nısı ıs - Ka Ka Beşildatta: lltlamur calfdesinia köşesı r e ıyrıy~ ıs e.. 

tine z:nu uHan ta cp ülcze- sesi 929 ajuatoı 27 inci kıt'a tarla ve bir kıt'a bos· lesinden 150 ~tro mesafededir. ] Kıymeti muhammenesf 
ra ammm vu uu ·· .. L~ "h ı · tan ve b

0

ır bap hanenı·n • 60 ' vefat'l pnu saat onuÇfte ı a eı d H b' dam , .__ 

d 
1 e vcrcsesine intikal evveliyesi icra lcılınmalc üze· intikalcn veresei mezburan Beyojlun •: ar ıye ,mey ı..u:,_~--- ın·L-11--inde Zail Mahmut P8l9 dl~ 
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Samsun Belediye 
Rıyasetinden: 

Elektrik fabdkasına lüzumu olan. 16 ton m:ıkine yağımn aleni 
~eraıti d:ıiresiııde 14-8-92.9. ı;ar~a~b:t t~ı.ü .saa_t 15 tc ihale 
edilmek üzere 25-7-926 tarı! ınden ıtıbarcn yırını gun müddetle 
\:C hapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti 
anl:unak ve o:ıa göre teklıfatmı yapmak üzere lstanbutda Ana-

d 1 .. ·.,nc:ı il~n3t subcsine ve Cumhuriyet gazetesi idare m6dü-o tı • J .. ~ • 'ıl 

r.yctiııe veıa S:ımsun Belediyesine müracaat eylemeleri ilıln 

olıınur. 

~ 1akt,,111 26 T'e1111nu:ı 1929 tefrikası: 109 
,. . ~ ! .~ ,; • ··: •• -- : ."""~~ ... ,~· • • • 

. ' • ..Jt ,... .., .,..,,, 

sonra benim mecliste bu

lunmama tahammül edeme· 

d~niz... Bunun için başınızı 

bir defa çevirmeden sa

londan çıktınız .. 

"Tereza" bu sözlere ce

vap vermiyerek dedi ki: 

- Bana bir söyliyece

ğiniz v r mı? 

Size söyliyecek yüz

lerce şeyim var.. Binlerce 

şeyim var.. Rica ederim 

beni dinleyiniz.. LUtfen bi

raz oturmaz mısınız'/ 

"Tercza,, itaat etti. Bir 

sandalyenin kenarına otur· 

du. Bir şey söylemiyordu .. 

Ell~rini kavuştındu. Ve 

Conese avcı tarafından taz-

yik edilen avare hayvan 

gibi baktı. 

"Cones,, devam etti: 

Size bahusus şunu 
söylemek isterim ki, bu 
elim hadise esnasında da

ima dofru harc1c6t etmiye 

çalııbm. Evet korkuyor
sunUlö. benelen11 kork~ 

26 Temmuz 
19~9 

= HER \,ON ~ T0RJC Gl\ZETF.51 
1 

-~ '~ lafll 
6 Sa~fa 

-----
Türk mekteplerlle faydalı eaerlln 
ilinlannda o/o 20 tenzilat yapılır 

.Bıiyük \"C ya bir çok defa için verilen l!Anlarla 
hususi mahlyettek.l ll!nlarıp ıicrctl 

idare ile kararıa,urılır. 

Cuetemln huaıut llao kabıal eclo:ı yar. 

lLIJ TA11f FES1: 
Satırı 

6-s inci sa}iada 

5 " 
4 • • 
i • .. 
J " .. 

1·8 inci sayıfalı 

Kurus 
12.50 
25 
40 

100 
200 

r,.csm\ ilAnl:ır 
}ıo 

Bn geceki ayflstanbul, Babıali, Ankara cadde~inde '~ akd,, yurdu 1 Sayısı. 
tc11970 ıdare işleri) 1971 (yazı lş'erl) * telı;rıf: \.Al IK posta kutusu: 46· • H. S. H. Ulna\ acenteıl 

Hudut ve sahiller sıhhat u-
• mum müdürlüğü 

tilaiye hastanesi 
tinden: 

emrazı ıs-

sertababe-

1 Iaydarpaşn Emrazı istilatye hastanesi için kanunsani ı 929 
gayesine kadar lüzumu olan "'14 kalem mekültit ve mahrukat 
münakasai aleniye suretile mübayaa edileceğinden ve müna-

kasa 3 ağustos l 929 tarihine müsadif cumartesi günii saat 
~ 4 te Gala tada Karamustafapaşn caddesinde kain İstanbul 
lımanı sahili sıhhire merkezi sertababetinde icra edileceğin
den talip olanların yevmi mezkiırda masraf komisyonuna 

:·e şartanamelcri almak iizere de her glin mezkur hastane 
ıdare memurluğuna müracaat etmeleri ilAn olunur. 

Posta ve telgraf levazım 
müdüriyetinden . 

1 - Ambar ihtiyacı olan 23 kalem evrak ve mücellc
datın tabı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuşnır. 

2 - Münakasa 5 ağustos 929 tarihinde icra edileceğin
den taliplerin şartname ve nümunclcri görmek için şimdiden, 

1 

temlnat ve teklif mektupların~ havi zarfları tevdi Jçin de 

mezkôr tarihe müsadif pazartesi günü saat' on dörtte Yeni 

postahnnedc mübayaat komisyonuna müracaatları. 

YEDİNCİ BOYtJK 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞiDE: ıı AGUSTOSf ADIR 
BÜYÜK 1KRA!Il YE: 

30,000 l.iRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikraıniycler ve 10,000 liralık bir 
ınükafat. 

Bu kcşidede cenı'an « 3,900 » numara 

istandul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Koltuk 
2 

Sandalye 

14 

Kanepe 

ı 

Sandnlye 

Damaska yüzlü takım 

,, " " 1 lusır örme ,, 
" ,, " " 
.,, 

,, ,, " " 
" " ,, ,, 

Tahta üstlü takım 

,, " " 
Hasır örme sandalye 
Döner koltuk 

2 14 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

12 

Adet 
12 
24 

Etejer 24 
Sehpa 24 
Y alunsuvar 6 
Havluluk 10 
Sehpa 9 

m.ıada clnslcrl muharrer mobilyanın toptan satılmnsından 

sarfı nazar He bunlar takım takın sanlacaktır. Ve bir takımı 

hangi müşteri uhdesinde taknrrur ederse müşteri masarifi 

kendisine ait olmak üzere o takımı gümrük dahilinde \"C 

heyet huzurunda bebem hal taktırma~a mecburdur. 27, '?, 929 
tarihine müsadif çarşamba giini.i İstanbul ithnlat güınrligii 
satış anbarmda ihalesi icra edileceği ilan olunur. 

sunuz değil mi? 

Benden korktuğunuzu 
görüyorum... Nazarınızda 

ben müthiş bir adamım. 

Benim hakkımda böyle bir 

fikir yürüttüğünüzden dola-

yı sizi tayip edemem. Ha .. 

disat sureta benim aleyhim-

dedir. Sizden yalnız bir 

şey isterim .• beni dinleyiniz, 

beni okuyunuz .•• 

Kont dö .. Roçester " lkf 

teyi ıui istimal etti, evveli 
onun benzeri idim, saniyen 

param yoktu, şu gurbet 

diyannda meteliksiz kalmış

tım. Eğer param olsaydı 

başka türlü hareket eder· 

dim. Fakat Bir şeyim yok

tu, bir metclitim bile yoktu .• 

Böyle bir ı:vaziyette insan 

ne yapar düıünıenize .•• 

Hem de şu ılladisede var .. 

dı .. Ben içki icinem; halbu• 

ki o kibu,Iu gecede aqa. 
nn beraber geçirdiğiII) 

Kont dö " )Roçester. " de~ 
a>911dıj11a :amıant; artık ne 

f 

~eeeeeeeeee~eeeeeeee~e 
m İstanbul yarış ve ıslah encümeni riyasetinden: 

~ . At yarıışla.rı 
•• •• 26 temmuz cum'.a gunu 

efeı1dide saat 14,30 da yapılacal{tır 
Husu5i trenler: Sirkeciden Veli efendiye 12 13,20 13,40 14,05 

Veli efendidan Sirkeciye 17 17,29 18 19 

Otobusler: Topkapıdan Veli efendiye her nevi vesait Yedikuleden Veli 
efendiye işleyecektir. 
Koşuların intizamı ve halkın istirahatı temin edilmiştir. 

Duhuliyeı Mevkii mahsus 200 birinci 120 ikinci 55 üçüncü 
kuruştur. 

Büfe, bahsı müşterek. 
Hayvanatın kaydı Sipahiocağında yarıştan evvelki 23 temmuz salı akşamına 

kadar. 

Türkiye Ziraat bankası 
Karyesi Mevki ve ya sokağı Numarası 

626 
491 
157 
625 
510 
557 
$56 

Nevi 
hane 

\lı1ikdan 

Pendik Bağdat caddesi 

• ,, 
• 
" 

,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 

• 
" 
" 
,, 

,, 
,, 

" 
,, 

istasyon ,. 
kala 
istasyon ,. 
arabacı 

bağdat 

ba~dat 
yeldcğirmcni 

cavitpaşa 

bağdat 

kara be kir 
defne 
ycldeğlrnıeni 

istasiyon 
arabacı 

Refetpnşa 

lstaslyon 
çetin ceviz 
kulak 
hatboyu 

93 
619 
620 
629 
518 
649 

517 
17 

630 
510 
249 
317 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

köşk 

dükklln 
kö,k 
hane 
diikktm 
hane 
bostan (döniim) 1 
hane 
hane 
mandra baraka 
hane bJrnka 
Tnrln döniım 2 zira 224 E. 3 

" 
,, 2 

" 
,, 3 " 238 E. · ı 

• " 
2 ,, 14:. 1 

l 292 E. 2 
çatra " " " 
tavşııntepe ,, ,, 4 ,, 225 E. 3 
tnşlıbayır M. mandra,, 12 ,, 7 E. 

l 2 253 E. ı çatra tar a ,.., ,, 
)."~karda yazılı eml~k 4 ağustos 929 pazar günii saat yarımda ihalel~rl icra edilerek 

kimya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin ycvm ve ~aatı mczkura kadd"r 
Bankamıza müracaatları. 

Nafia fen mektebi mübaya

at komisyonundan: 
Mektebin 929 senesi mayısı gayesine kadar bir senelik et, 

ekmek, ve erzakı mütenevvia ve sebzesi evvelce teklif edilen 
fiyatlar haddi l§yik görülmemesine binaen 27 temmnz 929 cumaJ
tesl günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihaleleri icra. kılınmak 
üzere ayn ayrı münakasaya konulmuştur. 

Temmuz 

Sefer: 18 Burç: Esel 

[!][!) 
Cuma 

Şeraitini anlamak üzere her gün ve münakasaya iştirak 
etmek istiyenler müessesatı ticariye ve ziraiye muhasipliğine ım·---N-a_m_a_:ı_vakıtları 
tevdi edecekleri °Io 7 ,5 nispetinde teminatı muvakkate akçaları 
makbuzlarını müstashiben tekUf mektuplarını saati ihaleden evvel 
Gümüş Suyunda mektepte komisyonumuza tevdi eylemeleri. 

Bnll~esir uilnyeti encümeni ~oinıisin~en: 
Balıkesir vilayeti firengi mücadelesi için lüzumu o1an 6000 lıralık 

Neosalvarıanla, 1000 liralık Bizmojenol ve 300 liralık saf saf iyetı zeybak 
müıtahlebi !tapalı zarf usulıle 15 - 7 .. 929 dan 15 - 8 - 929 tarihine 

kadar münakasaya 1'onulmuştur. Talip olanlann ıartnameyi öğrenmek 
üzere encümeni vilayete \'eya f irengi mücadele taba betine müracaat ey • 

lemeleri ilan olunur. 

ı..ı. Ôll• bw.:fl A!qa n Ya•" lmn'• 
4,SO 12,20 16,17 11),3..! 21,25 2,44 

~ 

Bugün 
Erkekı 

!ı1uti 

do~anlııra lılm: 
Ku: 

Cazibe 

Günün nui'!ı ti: 
8abad:ın olmn katır. ne goııUI 

bil ne h~tır 

Mes'ul müdür : Refik Ahm:ıt -
adam 

1'4,uharriri: Vere Stalcpul 

yaptığımı bilmiyordum, şu

uruma malik değildim. 

Zevciniz hatimden istifade 

ederek . beni kendi yerine 

evine gönderdi. Affedcrsİ• 

niz; şu kelimeleri de ilave 

edeceğim, biraz ağırdır 

ama kendini müdafaa 

eden adam, namusunu, iti· 

barını iade etmek istiyen 

adam başka şey düıünmez .• 

Kont dö Roçester yapbla 
veçhile hareket ederkerl 

centilmenliğe münafi birşey 

yapmıştır ... 
"Tereza" irkildi; "Cones,, 

devam etti: 

- Eğer böyle harikula

de bir vaziyette olmasam 

arbk mevcut olmıyan bir 

kimseye karşı bu gibi itti

hamlar serdine tecasür et-

mezdim. Fakat yalnız bu 

olan bitenden sizi haberdar 

edebilirim. Hadisatı olduğu 

halde görmeniz şarttır. An

cak şu suretle benim hak

kımda ol~ • •Roçester. 

hakkında olsun hüküm yü

rütebilirsiniz. Bunun için 

de şu kağıda bir nazar 

atfctmenizi rica ederim. 

Bir çekmeden birkaç. 

mektup çıkararak birini 

"Tereza" uzattı. "Te ... eza., 

kağıdı alarak okudu: 

"Eğer imkanını bulursa" 

nız sebat gösteriniz. Ne içiıı 
nasiheti bizzat tatbik edt" 

mediğimi yakında antarsırııı 
V.S." imza: Roçester 

.. Cones. sordu: 
( ........ 


