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Araplarını 
reis ve Jj. 
deri baş 
müftü Eınin 

Elhüseyni iJe 
miıl3kat e
derek va· 
ziyet hak· 
hındaki mu· 
talaatını tes
bit etmiş-

tir. Baş Emin 
müftü di· BOi tniıftd 

• EIJ.üNyin 
yor kı : 1 ~ğl:rın• 

'TahudiJcr, yabnızn. Mcs· 
Mğil utu . Dm arını :Ih 1 zııpt ı~ın 

cilli Aksa s:ı :ı;;, e Fıli tin· 
çalıştıkl:ırı ınud ç.· ıekd· 
de sulhu ınusalenıe~ın 

kl ,'Oktur. 
rurunc im n ı1 • baŞlıca 

Son teŞC' vüŞ en~ğer bir 
~cbcbi buJur. teşkil 
~cbcp, bir a~lU}~tkserİ) et 
eden Yahmllle~· Jum nl.ır:ı 
tcşl\il eden k . t~ındcridir. 
hlkim olma 15 ~- d d r 
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ÖÜiıku spor faaliyeti 
.Kadık6ytinde .knerbah{e tlllıunMrı •rasında 

bir futbol turnuyası y11.pıldı 

Dün, bazı cumalar üç beş 
$por müsabakasına birden 
&ıhnc olun lstaııbulun ycga
ıw spor hareketini Fenerbah
çeııiıı Kadıkö}' s:ılıa,ında 
. ·aptı/tı futbol mrnu\·ası tc~

kil cdiyqrdu 
Fencrbahçe ortaya çıkar

dığı dort futbol takımile h.a
dıı,ov . aha ının etrıılinda top
laıı:ıı; scvircill!rc güzel bir 
futbol gunü geçirtti. 1\h,sa
h:ıkal.ır için elde mevcut hi
rin.i, ikinci, üçfıncü ve <lör
duııclı tafoml:ırın bazı oyuıı
c.ııanııın yerleri dı:ğiştirilc
re:ı orta}a dürt müt~canis 

tal.un çıkarlmıştı. isimltriııi 
kakcıdeıı başlamak n: sol 
ıtÇ'kta bitmek ~urctilc sır:ı 

ile yazalım: 
ı inci takım - ''ihat, Fiı

nızan, Kndri, Ziya, Reşat, 
ş.lı:ıp, , 'iyazi, Alaettin, Zc· 
ki, Muzaffer, Fikret 

2 inci takım - llLı"amettin 
l·azıl, ''ahit, Ve it, Rıza, 
, ~esti, ~Lıcli, Baki, Şaban, 
) U'illf, ra!ıir. 

3 üncü takını - Ihsan, Zi
\ ,1, Ömer, Velit, Ekrem, 
Şe~kct, , 'uıi, ~ekip, Sedat, 
T .ütfrı, Ilı .• ın. 

4 uıı.:fı takım - Alı. Şe\·ki, 
_ edim, , 'ecati, lllıami, l\ec
dct, Saip, Suat, Pahri, Se
mih, Bedi. 

En·da ) \'e 4 numaralı 
takımlar karşılaştı. l\lüsaba
ka diıka ile seyredilecek bir 
l;rynıeti haizdi. 

Guıç oyııııcıılann içinde 
\'eni \'C ilerisi için ümit Ye
;·ki i~ıidatlar forkoluyordu. 
ML abak.ı (3-l) ) üıı.:fı ta
kımın lehine bitti. 

Bun,tın sonra 1 \·e ı mı
mJra\ı takımlar karşıla tı. 
ı numaralı takını ~iraz dc
gişik olmakla bcrdıcr a'ı~ğı 

yuknn birinci takımı? bcl
rosunu muhafaza c<lırordu. 
Oy.ı:ı bittabi birinci takımın 
Jı:ıkimiveti altında cereyan 
edi\·ordu. :\laamafıh, 2 nu
ııı~~alı takını da &ıdcce nıü
daf.uıya çekilmiş bir vaziyet
le oynamıyor, bilakis atılgan 

\ e seri bir oyunla birinci 
takımın müdafaasını bir hay
lı pşırtıyordu. Hatta bir de

fasında bu lı.ıttı aşıp bir de 
gol yaptı. 

Ü\'un ntticede ikinci ta
kımın bu bir golü!le dörtle 
mukabele eden birinci takı
mın galebesile bitti. 

Gelecek cuma güniı ga
lipleri ) uncü \'e ı inci 

takımlar ara•ında turnuYanın 

son maçı yapıla.:aktır. 

İzn1irdeki rr1aç 
İzmir, 13 (Yakıt) -

Altay - Botcf maçında ilk 

dakikalarda Bulgarlar ha· 
kim oynadılar, on üçüncü 

dakikada ilk gollerini yap· 
tılar. on dakika sonra ikin
cisini, biraz sonra Hakkı, 

ille devre sonunda Vehap 

penaltıdan bir gol yaptılar. 
İlk devre iki ikt berabere 

kaldılar. İkincide Altay 
şiddetli rüzg1r altında sıkıı
tı fakat sayı yapbnnadı. 
- --~- - ... -----
.Amerika ve 

tütünlerimiz 
Londrada çıkan Deyli 

telgraf gazetesi M. Metkolf 

isminde bir yatın Ameri
ka sermayedarlarından bir 

grup namına hükumeti

mizle müzakere neticesinde 

Amerikada Türk tütünleri 
inhisarı riyasetine tayin 
edildiğini yazmaktadır. 

Bu haber hakkında İn· 
hisar umum müdürü Beh· 
çet B. şu izahatı vermek
tedir: 

" Böyle bir tayinden 
haberdar değilim. Amerika
da Türk tütünleri üzerine 

muamele yapmak üzre bir 
Amerikan şirketi teşekkül 
etmiştir. Bize para gönde

r•cekler ve biz arada va
sıta olarak mübayaatta bu

lunacağız. Mest'le bunda, 
ibarettir. 

Şatranç müsabakası • 

., atrraıç, d1'i11;·a.11uı e~ asil oyunu, en 
nıii111trı:. eğle11cesı oldugu kadar bir zeka 
1111'1uan•sesi, bir irade ı·e temkin temrini ~·e 
clilcatle itidafirı id111a 11 ıdır. 

r:a=etenıi;:; ö111i11ıüzdeki haftadan itiba
rı•11 pazartesi, perşe11ıb~ g1i.11leri_ birer şat
rauç megewHçirıi kariler11ıe takclun eclecek
ıir. 

Müsabakamız nasıl olacak ? 
Satranç uıerakltsz karilcrinıi:: verdiğinıiz 

1ır~ble11ıleri bir hafta zarfında halledip 
ceı·aplaruıı zarfın iizerine ŞATRA1VÇ 
kaı·tluu ildve ederek idareharzemi::e görı
de~·ı11etit,irler. iki gün sonra ilk meı/eleyi 

.'<'ri-ı·oruz. 

ı 

Binbaşı kuşkulanmıştı 
"Sakın ~ de-( onl~dan) olmıyann .• Haniya 

o kaldırım kabadayılarından ... ,, 

Tefrikamızın lıik,dye el/iği gimlerılen bir hatıra: Sırk_,ctıle sovk/11.ı! . 

Binbaıı Bey, benim sa· 
burane ıükütumdan ve tit· 
man efendinin tasdikinden 
cesaret alarak devam etti. 

- Hayır efendim, mak· 
sat o değil. Bizce malüm .. 
Etfek değiliz ya .. 

Gidip orduyu da telvis 
edecekler .• 

Artık sabredemedim , 
biraz titrek ve biraz sert 
bir li1anla cevap verdim. 

- Binbaıı l;>ey, affinizi 
rica ederim. Biz , vatanı· 
mıza karıı ifa edeceğimiz 
bir vazife için size müra· 
caat ediyoruz . Bu vazife 
bir borçtur. Borcunu öde
mek isteyen adamlar tah
kir edilmemeli .. Sizden 
soruyoruz'. Biz orduya ıö
nüll6 ırtdeceflz.. Bu müm· 
kün mQ , delil mi ? • 

Bilmiyorum, bu sözlerim 
nud bir tealr 7apb ? Bin• 
baıı bey durakladı, yutkun
du. Evvela ıert bir cevap 
vermek iıtedi. Sonra birden· 
bire yavaıladı. Baf111ı iki 
tarafa sallayarak : 

- Haıbünallah veni
mel vekil •. Siz IAkırdı 

anlamıyorsunuz ki. Oğlum, 
evladım bilmediğimiz tanı

madığımız adanılan orduya 
nasıl sokarız? Kavun de
ğilsin ki dibini koklayayım. 
Siyle bakalım, kimsin, ne
cisin. Sakın sen de (onlar· 
dan ) olınıyaıın".. 

Binbaıının kuıkulandığı 
noktayı anlamamazlıktan 

gelerek sordum; 
- Kimlerden beyefendi? 
- Hanlya onlardan •. O 

kaldınm kabadayılanndan. 

Şııman zat başını iki 
tarafa sallayıp dltlerini gı
cırdatarak binbaıı beye 
yardım ettl. 

- Ah .. Ah .. Yani o 
me'lun ittihatçılardan ... 

Gözlerimin önündeki per
de, derhal kalktı. Güldüm 
ve ~vap verdim. 

- Bınbaıı Bey.. Müs
terih olunuz ben bugün 
ıadece vatanına karşı 

borcunu dü9ünen bir ada
mın .. Binbaıı, uzlaıır gibi 
oldu: 

- Söyle bakalım adre· 
sini. Hele evvela bir tah· 
kikat yapalım da .. 

Koluma temas eden kar
detlmln heyecandan ve 
asabiyetten tltredijtni hJ .. 
ııediyordum. Bili. tereddüt 
Yanbt iki adrea vertlim. 

Sob.ia çıktıfım zaman 
ayaklanmın altında' kaldı· 
nmlann dalplandıfını hla
ıecliyordym. Meserret ote· 
!ine kadar bir l6z bile 
a6ylem-iflik. ICarde,ım 
köjede durdu. BojU>ndan 
ırQç çıkan bir ..a. : 

-Atabey 1. Dedi. Biraa 
turaya rfrelim. Yürüyecek 
halim kalmada. 

Hakikaten ben de öyle 
idim. K.ıratane, hemen bom 
l:oıtuk. En uzak bir köşeye 
çekildi. Gene hiç blrteY 

söylemeden birlbirimlzin yü· 
züne baktık. Bu, kafi idi. 

* Erten alı:p.m.. Bursaya 
geç vamnıtık. HnkUınet 
dairesinin karıuındakl çı· 
narlı kahvenin yanındaki 
lokantaya girdiğimiz zaman 

yassı ezanı okunuyordu. Son 
bir mütteri ellerini yıka· 
nuı ' havluya kuruluyordu. 
Ortadaki uzun masanın 

karanlık kötcıinde oturduk. 
Mümkün olduğu kadar gö
rünmemek istiyorduk. He· 

nüz yemeklerimizi söyle· 
miıtik ki içeriye yeni bir 
müıteri gelclı. Kalın ve eğri 
saplı bastonu koluna asılı 
idi. Lokantacı ile tehlifsiz 
telifsiz görüımesine naza· 
ran buranın daimi müşte· 

!erinden olacak. Bir taraf· 
tan, yemek hazırlıyan 
lokantacı ile konuıuyor ve 

bir taraftan da göz ucile 
bize bakıyordu. 

O da yemek ftÖyledi ve 
geldi.. tamamen ka11ımıza 
oturdu. Sabit, zeki parlak 
gözlerini üzerimizde gez· 
dirdlkçe sinirleıi:ı-or falı:at 
susuyorduk. O,:_ lokantacı 
ile mükalemede devam 
ediyordu. (rı) !arı ( gayın ) 
gibi söyliyen ağdalı ve 
kuvelli bir ifadesi vardı. 
Biz, yemeklerimizin üzerine 
eğilmif sessizce yemeğe de
vam ediyorduk. 

Bu zat, birdenbire ye
rinden yarı kalkarak dıJllrı 
seılendi: 

_ Celal.. Celal.. 

Ba§ımızı kapıya çevirdik, 
kısa siyı;ıh cekelli, gözlüklü, 

esmer, narin biraz mahcup 
tavurlu bir ı:;enç kapıya 

geldi. Henüz siyah bir hat 
gibi bıyıkları görünen du
daklarında tatlı bir tebeı· 

atim vardı. Ahenktar ... fokat 
harflerin üzerinde duruyor 
gibi bir ifade ile: 

_ Ne 0 hocam .. Bu ak
tam gene geç kalmıtıın ?. 

_ Ne yapalım azizim .• 
bu akp.m da öyle icap etti. 

Hele gel.. 
Genç içeri girdi. O efen

dinin yanına oturdu- Bir 
müddet ıundan bundan 

konuıtular. ERner genç, 
birden bire ıordu : 

- Gazeteleri gördün mü? 

O efendi ce•ap vereli : 
G6rdfhn.. · T evkifat 

devam ecliyormut- Süley· 
man Nazifl bulamıyorlamuf. 
Ah-k hertfler .• 

Ben, uaullacik kardefimi 
dlrttom.. 

(-..) 
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R... ceııerallarıadan "Liıkülllia 
........... dütLün ôlaak, ve miıa • 
lirlorlae en neliı ve layıııettır ye· 
meklerı ılı:ram ctınekle meıhurdu. 

Bir gün - Lultüllüı • ün naaıl
N miıafiıi yokmuı. Aşçııı cene -
ralın yalniz bulundu4unu nazarı 
itibara alarak kendısine nef11 ol • 
makla beraber her zamanki kadar 
müıeoevvi olmıyan bir yemek ha -
zırl.uıııt. « Liılı:üllü• • &ofranın 
her vakit ki kadar mükemmel ol
madıwnı farlı.eınıiı. Y emelı.ıen •onra 
aşçıyı ça~varak c;ıhılDll ve o gün 
yemeQe ne için her v•kiıkinden 01. 

dilı.kaı eıti~ini ıormuş. Aıçı özür 
makamında o akşam miıafır bu -
lunmadıwndan fazla yem•k yap -
mala lüzum görmediğini ıöylemı~ 

O vakit •Lüküllü,. pür hiddet 
bawrmıt : 

- Ne diyorsun apıal herif 1 

Bu akşam " Lülı.üllü• • ün «Lii · 
küllün nczdmde mı'Ofır olduğımu 
bılmiyor ~u idin ? 

Su işleri 
Nafia vekaletinin bu sene 

tatbikat111a başladığı sula
ma işleri için büyük bir 
faaliyet sarfedilmektedir. 
Su mütahassısları Gediz, 
Büyük Nenderes, Nilüfer, 
Deliçay, Çubukçayı Sakarya 
Adanadaki Serden Porsuk, 
Sarısu civarında tetkikat 
yaparak yeni esaslar hazır
lamışlardır. 

Burada bentler inşası 
takarrür etmiştir. Çubuk· 
çayı civarındaki bent 40 
metre yüksekliğinde ola
caktır. Bu sudan Ankara 
ve civarı . büyük istifadeler 
edecektir. 

Su siyasetine eses ola
cak ana hatları çizilmiş ad
dolunabileceğinden yapıla
cak ihaleler ba~lamıştır • 

-·-
Süt meselesi 

Süt meselesinin ıslahı 
için ahırların sıhhi şartları 

haiz olması birinci iş te· 
lakki edildiğinden Vilayet 
ve Emanet baytarları bu 
hususta çalışmıya başla
mışlardır. Fena ahırlar yık
tırılacaktır. Gıda mrselesi 
de bozuk süt amilleri a· 
rasında olduğundan bu 
cihet de te pit edilecek ve 
hayvan sahipleri irşat olu
nacaklardır . 

Kilap<_:ıl · ı· he)t'li 
Devlet matbaası ile ki

tapçılar arasında mektep 
kitapları fiyatı yüzünden 
bir ihtilaf çıkmış, kitapçılar 

geı;en hafta Ankaraya ma· 
arif vekaletile temas etmek 
üzre bir heyet göndermiş· 
!erdir. Bu heyet dün dön
müştür. ----

Kenan H. 
Dün Ankaradan avdeti 

beklenen müddei umumi 
Kenan bey gelmemlttlr. 
Bu gün gelmesi ümit 
edilmektedir. 

Evlenme merasimi 
lstmılıul mii [tllHiıtii 

nıiiscyvidi ,\lııntt Esat llcyiıı 

kcrimc>i hanımla " ,\k~:ım " 

gazetesi muhnrrirlcrin,kn 
;\llı,ta!a Ragıp Heyin edcnmc• 

merrı-imi :\lustafa Ragıp lıcvin 

'isanta•ındaki lı inde icr:ı . ' . 
cdilnıi~tir. Tarafeyne sıındct 

temenni ederiz. 

Helvetia lılri~ siuerta 
sirt~ia~eo: 

H.,,. gllna ıul tefehhümc 

mahal kalmamak için "llelvetla,. 

harika karıı fsvlçrc sigorta fir· 
keti keııı.liuahık Tiirltiyedeki 

muamcllhna devam etmekte 

oldutunu ahali! ldTama an ile 

keebi ıeref eylec. 
M.mallld '"'ldyo ..Odilrl1et1 

llwlrhard c ..... ı.. .... ......... 

"Rusyada günde 10 lira 
harcamak mecburidir!,, 
[Üıtarafı l ınci sayfemizd~] 

tesis edilıııi~tir, kadın ve ço· 
cııkların himaye>[ için de bu 

ne\i tedabir ittihaz olunıııu~

tıır. Ancak hıı iyilil-lcriıı ya
nında bir çok kn:ılıklara da 
lıi te,aduf ediliyo". ,·unu da 
il:\\•e etmelidir ki, bize fena 
ı;iiruııen bıı harehc;Jer belki 
.·ovlyet idareı;I ıçiıı zarııritlir. 

Oar;ırıı i < tiklıal ıayiıı ede
cektir. 

1 lali h:ız:rtia lh .ya lıa,tan 

aşağıya lHıyıık lıir propagan· 
da ınektel,iııc lırıızivor. 1 ler 
tarfta gece gııııdü.z muhtelif 
şckiltlc prop:ıgaııtia \•111'lı\"r. 

Bilı\ istbııa hııkı\ıııet ııufu-

zu ııltımla olan ."mi) et 
nıatlıuatıııa gcllncc o d:ı 

memleket haberlerindtn ııyn· 

de. lnı:'ilterc, Flti<ı:n, (in 
hadi,clcri ile mc~l(Ul l)IU\ or 
ı· e beynelmilel ihtil;\I h .. rc
kcticrinc fazla dınımiı·et 

\ cnyur. :;o,iyet mathuaı:nı 

okuyan h:ılk lıir iki sene ·c 

kad:ır Avnıpaıla ilıtil:\l çıkıı

ca~ına kanidir. RtL~ dk.lrı 

unıunıiF>inin ek · eri~ eti hu 
kannat;ı i~tirak ctnıel,tedir. 

\ncak ~tınıı da k:t) de: mck 
i>t•·riz ki. Rus nıillcıi h:ıı !.
etmek i;tcmcz, nctckinı 

<.'in ~hali-ile do : g'·çin
ınck hu u<ıııula umumi 
bir tema ·ul mevcuttur. 

Soı ir~tlerin clıcııımi) et 
yerdikleri mL"Sell'lerdcıı hi
rlııidc elin aleyhindeki ıııiica

dclc tc~kil etmektedir. Rtıs

l:ırııı bu lı:ıttı lıarcl,cli bıızı 

m;ılıalildc şiddetle tenkit edil· 
ınektcdir. l lalbuki, bizim 
tahkikntııııız:ı nazaran Rus 
kilbesiniıı llu;; halkı üzerinde 
hiiyiik te,iri olduğu ve ade
ta ahaliyi soyduğu cihetle 
:3miyctlcr kilisenin nliluzunu 
kırmak \·e ahaliyi kurtarmak 
ı;nyc:.-;iııl takip cdiyorla~.Buıı

cınn dolayıdır ki bir çok 
kiliseler scdde<lilmi~lerdir . 
Ilu meyanda Tifüs Kutcd
rali kliip haline ifral!; olun
mLı-tıır. F:sa>en her tarafta • 
ki!i;eler lıombo~tur \'C tektük 
kiliseye gidenler de ihtiyarlar
dan ıniirekkcptir. Genç nes
lin kilbe Ye dinle alAknsı 
) oktur: 

Sm yet hükômetl bir de 
şanayie Cazla ehemmiyet ve· 
riyor \·c eskiden bir z·raat 
nıeııılel.eti olan Rusyayı A
merika \'C Almanya gibi bir 
sanayi memleketi haline if· 
ra)!; etmek i. tlyor. Yalnız 

~imdiye kadar inşa edilen 
fabrikalar ,.e s:ıir sanayi mü· 
ess~sclerl biiylik bir ehem· 
nıiyeti haizdir.? 

Ecnebiler Rusyada i tetlik
ltri gibi hareket etmekte 
serbc<t midirler. 

Doğrusunu suylemek !Azım 
gc!ir,e, bidayette çok endişe 

edi \'Ortluk. Çünkii Rusyanın 

tclıİikdi bir memleket uldu
~uııu \'e ecnebilerin daim! 
takibata tabi tııtulduklarıııı 
siiı•liirnrlardL llallıu ki biz 
RL;,y~ıı111 miihim yerlerini 
ı;czdll!;imlz halde hiç bir 

mü-klililta ul!;rnmadık. 
' Ru münasebetle bize 
Garip bir ha~lse ıınlııtaca

~ıl., Rusyaya giren ecnebiler 
yanlarındaki ecnebi parıılnrını 

:-;o\· yet memuru mahsusuna 
tc<lim etmek mecburiyetinde-

dirler. ~O\ yeti er doları iki ruble 
he. ııhilc kendilerine teslim edi
len par:ılara mukabil Rus 
)>al'll>ı nrirler. Ancak, her 
ecnebi Rıısyadn bulunduğu 

müddet zarfında yevmiye 
on ruble ( yani 5 dolar ) 
sarfctmek mecburiyetindedir. 
Farzcdelim ki IOO dolnrla 
Rusyayıı git'İ ıi7. \·e oıı ı;ün 

l..alJmıL _Rusı· :. ı.lıuı çı.l.;ıc:ığı-

nız giin parplarınızı ıılınıık 
için mliracaat etti~iııiz zaman 

eğer 100 dolar mukalıili size 
verilmi~ ol:ın 2UU nılılcııiıı 

mesh\ SU • ini sarkttinizse, 
günde ı O rublrden he~~bıııı11 
gödırler ve yedini7.c an ·ak 
50 dolar \erirler. llu su
retle btC) crrk sJrfetmcmi~ 

olsaııız \ıilc 50 dol:\nııız ka~ • 
ıı:ır ..• RıısyDda !uynt o kadar 
palıalı olmadığı için herglin 
l O nıblc: han:amak o kadar 
kolay de~ildir. Bir fikir edin
mek iızcn: söyli\'eyim ki, \los
hu,·ada en eyi bir utcldc 
l!;eCl'<lc y;ırım rulılcya ( !iu. 
kuru~ " y:ıtnbifir ·iniz. 1 ler 
her ~ey buna öre < 1'ırs.ı 
l il lira harcamanın giı\-! ı l!; inli 
takdir cdersiniı. 

11 ul<ls.ı, Rıısyruıın umumi 
\ ziycti hakl,111<la ~imdı : i ı, 

k t"i hir fikir be) an cdilcnıe7. 

<,:ı.nhi Rusyada i) i ne
tice veren lıir tc·~ebh11>iın 

di!',cr lıir memlekette dahi 
ayni neticeyi vcrecej!;ini kim· 
~e temin edemez. \'nlnız Rus 
milleti gayet zeki ve azim-
1.:lr bir millet oldıı~ıı için 
gü.,un binndc dun\ n da 
hkiU bir kuvvet tc,kil ct
m<-Si 'Son derece ınuhte'llc: 

dir. !.\unun için Rusların l iı 
nz daha pratik adam olmu
ları icap eıkr.,, 

İki vapur 

Büy"llkdere açıklarındD 
çarpıştılar 

Evvelki akşam Boğaziçin
de bir vapur kazası olmuş
tur. Tahkikatımıza göre 
hadise şu suretle geçmiştir: 

• Yunan bandıralı Alek· 
sandr ve Türk bandıralı 
Tavilzade vapurları Büyük
dere açıklarında hareket 
halinde bulundukları bir 
sırada müsademe etmişler, 
her iki vapur da kısmen 
hasara uğramıştır. Müsade
me nüfus zayiatını mucip 
olmamıştır. 

Bu çarpı,manın hakiki 
sebepleri alakadar daireler 
tarafından yapılmakta olan 
tahkikat neticesinde anlaşı
lacaktır. 

Dünkü tenezzüh 
Boğa:ı:içi gençler kulübü 

azaları ve ailelerine mahsus 
olmak üzere tertip edilen 
deniz tenezzühü dün şirkdi 
hayriyenin 71 numaralı va· 
purile yapılmıştır'. 

Vapur sabahleyin boğaz 
haricine kadar gittikten 
sonra dönmüş, Marmarada 
ve Adalar etrafında dola
şarak Peodiğe uğramış :ır'. 

Pendikte iki saat kadar eğ
lendikten sonra hareket 
edilmiş , vapur gece saat 
birde köprüye dönmüştür. 

Yanın asır cvel d 

VAKiT 
14 E_y/ul 1879 

Bugunldf gaz.ete -
1 e r Ef ganistaııın 
•hvallnden bahse -
derek lngiltere i -
çln her halde Ef -
ganbtamn ahvali 
luuıırasını esasen 
tebdU eylemek iti -
zım oldap glln 
Rusya hiJ/c4metl l • 
çin dahi Bfganbta
nın '4kslmlne dair 
lnglltere Ue m-llza
l<ereye teşebbiJ• ve 
bu hıuruta aiti/alı 
IYsıl eylemek iti -
aun olduğunu be • 
y.,. ediyorlar. 



-Kvltil !ıfneme 11 tNlı 

Sinemanın en y kadın san'atkd.tıı ....... ,-

lsveçli yıldız n~rede do~.du, nasıl 
• 

sıı1eınacı 

oldu, neler y0.pt.ı ? 
Greta Garbonun hususi hayatı 

nm"d'Edmond Geldtng"de 1'ent gibi maruf san'atkar· Yabani Çiçek" fJltmlertdir. mak latedtfinl ıöylemit 
bu büyük aan'at 

adamının ansızın ölmesi 
Floranı Provvam . : Creta larla berabeı· oynamıttır. San•atkar hu sene lıve· (akat 
Garbo bunlardn ~Lara Han· Greta Garbonun son fi· çe dönmüf, memleketin ı,. 
son, Con Ctlbert, Barbara limleri " Zulmette Harp, Sitillerin bir filimini oyr. • biltiln taaavvurlan altilst 

etmlttlr. 

Garbo • 
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Efganistanda sa bık emirin iki 
Kabil dehşet içinde 

ile yeğeni 

Filistinde 
asıldı •• 

nazırı uç 
ııVakt »ın efrik s1: -16 

Serseri er 
kıralı 

Alek3andr Zubkofun hlltıratı 

'"Evet., dedim. Önümde 
bir ,\iman ihrarnt nıües,cse· 

sinin nıckrnbu vardı. Bu 
muessr-c Ru,y;ıya ihracat 
)ıtpt r;ı·ıdan :\imanca katalo· 
jtuııu Rusçaya tercüme et· 
tirmek btiyordu. Bıı i~ ho· 
~ııma gidiyordu. Bir kaç !(Ün 
çalı~tıın YC ikiyllz elli mark 
kazandım. bu para benim 
için mlJlıim bir ,erına} e idi. 
Fııkat ~ı ıamlıuq(~ da her 
haııgi bir rnzik bulaııııya· 

cağıma bnaat gctirr.ıi~tim. 
Par.ımı bitirmek istemiyor· 
<hım. 1 lcmen Beı-Hne gide· 
rt k orada '"n·ct elde etmek 
için çalı~maj);a karar verdim. 

ı lcr ~eyden e\ \'el kendi
me çckı dıizcn 'e hayatıma 
intizam , crmeğc karar ı er
dim. .\rıık bir sokak artığı 

haline ,hı~mcmcli idim. Biraz 
ccntilnıcnccsinc ya~aınak ba
na dah.~ faydalı olacaktı. 

~Kant~ sokn~ında olduk
ça nıuntazııın bir ·otel olan 
*Kont~ oteline yerle~tim. 

Kapıcıdan bana civardaki 
klliplerden birisin[ tavsiye 
ctmc'i tıılehindc bulundum. 
Knp!<:t bana "Ekarteklup., ü 
t:ı,·~!ye etti. l lcmen oraya 
ı;lderek "Zopot~ ta iktisap 
ettiğim malumatı satmiya 
huşladım. Bu sefer paramın 

)ıtfüı ile oyramıya, ve baki
yesini tehlikeye rnkmnmıya 

hrar ,·ermiştim. Filhakika 
nncudumun nısfını kaybe· 
dlm:e oyundan çekildim. Ka· 
an paramı israf etmemek 
çln otrl odasını ·terkle sağ

da solda ser,;erlyane dolaş· 

mıya ba~Jadını. Sokak sokak 
geziyor, Berlindc istediğim 

veçhile dolaşabilmek için her 
c:ııdde ve sokağın ismini bel· 
ıiyordum. 

i\Ioskova, Stokolm, Ham
burg gibi şebirkrde uzun 
müdd~t yaşamışum. i\Iaama
fib biç bir yerde, Seriinin 
garp mahallerinde olduğu 

veçhile servet ve fakrın tezat 
teşkil etme ine şahit olma
dım. Bir takım hali vakti 
verinde kimseler lakayit bir 
halde fakirlerle omuz çarpı
~arak dolaşıyorlardı. Hatta 
fazlasını söyliye bilirim. Bir 
çok zengin kadınlar biçare 
servet mahrumlarının ve orta 
tabaka halkın karşısında el
maslarını zinetlerinl teşhir 
ederek, onlarda haset hissini 
tahrikten zevkalıyorlardı 

Belki bu kadınlar, hasıl 

ettikleri büyük tezattan se
vlııiyorlardı. Bir çok defalar 
bu kadınları tetkik ettim. 
Muhteşem barlara. tiyatrolara 
girmek için sakatların dllen
cllerin önünden geçerken 
gö;ıılerinde gaddarca bir şnk 
görüyordum. Onların yemek 
yedikkrl barlarda bir yemek 

yemek için ne kadar zengin 
olmaklazımdır. 

Hiç bir parom kalmıyınca 
geceyi istasyonun intizar sa
lonunda geçirmek aklıma 

geldi Elbisem henüz eski 
olmadığından birinci ve ikinci 
sınıf intizar salonlarını inti· 
h:ıp ediyordum. Ekseriya 
• r larda gece yarısına doğru 

bir kaç saat uyuklar ve ba· 
kiye uykumu küçi.ık mey
hanelerde bir kanepe nya 
dir sandolya üzerinde çıka· 

rırdım. Fakat yavaş yavaş 

kllJplerdc \ e me) hanelerde de 
rahat vcrmemiye lıa~laılıl~r. 

Ara sıra bıılundu~um yer 
~ahibi ıı;elir ,e ba~ka yerde 
uyumak.lığımı tavsiye ederdi. 

Bir çok defalar ctrafımdaki
ıerın merhametlerlnl celbe 
çalıştım, feket herkesten bet 

muamele p;iirliyordum. Yalnız 
devam ettiğim klüplerden 
bırinin . >ahibl !ban e~lne ol

duj!;uınu biltliıtlnden i~ bulma
sı ihtimal! olduğunu söyledi, 
ve ara ma uğramnklığım 

ta\ siye,iııde bulundu. Fakat 
hali hnzırda onda bir iş te
darik tdeıniyordu. 

Birv;iin " Zoo ,., ismindeki 
kulübün ıııtızar salonunda 
oturuyordum . .'\rtık cebimde 
bir tek mark kalmıştı. lmk

bal benim için pek muzlim· 
di. F..trafımda durmadan do

laşanlar vardı, fakat hiç kim
se heni aldırmıyurdu. içimden 

"OP;lum sen surada açlıktan 

gebersen hiç kimse senir.it 
meşgul olmaz!" >özleri geçti. 

Halimi ~öyle bir düşündüm. 

Panıalonumun paçaları yıp· 

ranmaj!;a başlamı~tı; tabanla· 

rım delinmişti Kravatım es
kimişti, ceketimin kolları il

me lime idi. Yarabbi! acaba 
akıbetim ne olacaktı! Gözle

rimin öniinde ~Yiran"ın ha
yali tekrar tecessiim etti. 

içimi büyiik bir yeis kapladı. 
Birdenbire birisi hamı ses

lendi. Benden ateş istiyordu. 
Cebimde birkaç kibrit kal-

mıştı. Tanımadığım adamın 

cıgara:;ıııı yaktım. Ayni za. 

manda gözlerinin içine na
zarlarımı dikmiştim. Hana bir 

nazar fırlattı ve 
ederek dedi ki : 

tebess\.lm 

- Acaba elem arkadaşı· 

mıyız? 

Omuzlarımı silktim. O de-
vam etti: 

- Bu akşam cebimde bir 
metelik yok! Sekiz gündür 

ıokaklarda yatıyordum. Ben 
"Baltık,, eyalatı ahallsindenlm. 

Burada bana iş bulamıyorlar. 

Vaktlle, Rusycdan çıkarıldı

ğım sıralardr. vaziyetim böy· 
le değildi 

Konuşrnıya başladık; ben 

pek aı: söz söylüyordum Kar

şımdaki ise içindekini dok

mek haveslndc idi. Bütün 

hayatım anlam., Sabaha ka

dar intizar salonunda kalma· 

ınaklığırnı tavsiye etti. Zabı· 

tal clnaiye katilleri yakala

mak için buralarda gördüğü 

şüphclll~rl sık sık tevkif 

edermiş. Yanında evrakı nok
san olanlar hapse atılırmış. 

Bu sözleri i.şldince bütün 
vüeudum ürperdi. Az sorıra 

muvakkat arkada~ım ncb 
ederek çıkıp gitti . Gene 
yalnız kaldım. Bir müddet 

daha geçti. Son derece zcra
fetle giyinmiş genç ve güzel 
blr kız gördüm. Bu kız 

orospuya benzemiyor, heye

canlı nk'alar pesinde l:oşan 

bir aile "·tadını andırıyordu. 

~aır.arı bana isabet edince 
kcııdbine tebc5s(im ettim . 

:\lcsakden flürıe hn:ladık. 
içimden diyordum ki: -Der
dimi ,u kı1.cagıza aı;-anı ... 

:\1utlaka parası vardır. Belki 
bana biı menfaati dukıınur.,, 

(Bün:c:Ji,... 

Amanullahın akrabaları Hindistana 
iltica ettiler 

Londra, 1 1 - Son gelen haberlere nazaran Kabilde 
teıls edilen cleh,.,t idarcı! günden güne biraz daha ııddctini 
arbrmaktadır. Klbıl divanı harbi ıabılt emir Amanullahın iki ye

jlcnl ile Uç nazırını muhakeme ederek idama ınahktım elmiş, 
mahlı:em hun derhal infaz olunmuıtur. Sabılı: emir Amanullahın 
bazı ahalı.lan Kıbıldcn firara muvaffak olarak } lint hududuna 
llllca eımtılerdlr. 

Alman ıul kash 
Raytu,ıağda ablan bomba ve Şlezvig ayalcıtnde vultua gelen 

ıahriklt Alman müfrit milliyetperverlerloln cumhuriyet 
aleyhine çalıımakıan uzak lıalınadıklarını göoleriyor. 

ıdarcol 

Bununla beraber zuhur eden iki hadisenin faillcrlnln aynı 

mefltOreye hizmet eden fırkalara menıup olmadıkları hatırdan 
çıkarılmamalıdır. 

«Nıltel~ meeelcoinl idare ellili ı.lımin olunan 'Şlezvijl mıllı 
tcıkilAtı «Şlezvij!•in Almanyadan ayrılmuı ve muhtar bı~ ıdareyr 
mazhar olması için çalıtmaktadırlar. lftıralıçıı.rın "Demir Miğlcr ~ 
gibi mtHiyetperverlerle ayni zamanda fMlıyde geçmelerine ııelınco 
bu hal ıkı fırka araaında muvakkat bir uzl .. madan :r.!yade, faalı
yete geçmek için her ılttıinln ele ayni tarih! tetblt etmelerine 
atfolunmalıdır. 

Bu husueıa ıon alınan telgHllara gelince: 
Berlin, 12 (A.A)- Yüzbatı •Ebrıırd. ın ba,lıca mu· 

avinlerinden biriai Pless te tevkif edilmiı ve hanesinde 
mühim miktarda mühimmat bulunmuşbır. 

Berlin, 13 (A.A)- " Nikel ,, meaelesi dolayısile 
•Schleswig,, milli köylü teokilitının reisi ile ,, Winaen,, 
köylü teşkiliiı reisi tevkif edilmişlerdir. Tevkif edilenle
rin miktarı 30 a baliA' olmuştur. 

Makdonalt Franıaya doı
luktan bahsediyor 

Paris, 1 3 (A.A )- Pctit Parisien gıızete~inln bir muhabi
rine beyanatta bulunan M. l\lakdonalt, amele fırkosı hukı\
metinln Frnn~aya kar~ı olan siyasetinin ,:ıkı bir surute teş

riki mesai siyaseti olduğunu, çünkli ıınıele hukCınıcti siya
setinin milletler anısında meveddet esa>ına mü,tenit \ c bLİ· 
ttin mllletlere kar~ı husumetten ari bulundıığunu beyan 
etmiştir. 

intihabat mlicadelesl esnasında yapılnıı~ olan ııüm:ı

yişlar, beyanatlar hiç bir zaman Fransa ile munasclıaıı 
kesnı~jl;i istihdaf etmiyordu. \"alnıı bu mllnaseban harp
ten sonrnki ah va ve ~erııitc te\ İik ttıntk gayesini giizt· 
ti yordu. 

:\1. ı\lakdonalt siiziiııe de\ anıla denıi~tir ki: • Ben Fran
sayı hariçte bırakan Yaya Fr:ııı>aya düşman olan bir lttilak 
ak•t içln kafiyen müzakerata girişecek değilim. L;lhi hadi
sesinin vukuu şayanı teessllftiir. Bundan tevellüt etmesi 
melhuz biitlin sul telehhünıleri izale için elimizden geleni 
yapacağız. Bu te~rikl me,:ai siyaseti Fraıısay:ı kar~ı duymakta 
olduğum muhabbet hbsiyatına tamamen tekabül etmektedir.~ 

Tahdidi teslihat müzakeresi ne halde? 
Vaşington, ı 2 (A.A)- \1. \lakdonald ın Aıııerikaya 

gelmek üzere bulundugu hJbcri resmi ;1ıahafilde son de
rece büyük bir ıııcmmıııiyct hissi tevlit etmiştir. 

Bahri mesai! hakkınd.ı lııgilıcre ile .~ nıcrika ar~sıııda 
cereyan etmekte olan müzakcratııı hali hazırda ııazık bir 
safhaya girmiş olduğu söylenebilir. Fakat yakında karşı 
karşıya gelecek olan .\1. ;\lnkdonalt ıc :\1. Ho\·tr in 
tccrübek.irlıkları \C hüsnü niyetleri sayesinde atlas okyaııu. 
sunun iki tarafındaki efkarı umumiyeyi t,ıtrııln edecek bir 
uzlaşma zemini bulunacagı muhakkaktır. 

Londra, ı 2 (A.A)- Amerikanın Londra sefiri .Jeneral 
Dawes bu akşam bir müh\kat icra dmek üzere ı\I. i\lac
donaldın resmi ikametg;\hına gitm~tir. Am~rika sefirinin 
bu ziyaretinin bahri teslihatın tahditli hakkınd,ıki son lngiliz 
tekliflerine Amerika hükumeti tarafıııdan ıcrilen ccı aba 
dair olduğu tahmin edilmektedir. 

Çin Ruıyayı protesto ediyor 
Moskova, 15 (A.A) - Tas ajansı, Vladivostoktan 

i~tihbar ediyor: Çin kuvvetleri, Sovyot kıtaatını "Pog
ranişnaya,, civarında şiddetli bir top .ateşine tutmuılar
dır. Diter taraftan beyaz Ruslar, •Vosnesehkaya,, İstas
yonuna taarruz emişlerdir. 

Nankin, 13 (A.A)- Hariciye nazırı, Cinevredeki Çin 
murahhaıına bir telgraf göndererek milli hükümetin Sov
yet tayyarelerinin bombardımanı yüzünden Mançuri hu
dudu mıntakasında vukua gelen telefat ve hasarlardan 
Sovyetleri mes'ul tutacağını Sovyet hükumetine ihbar 
etmesini bildirniittir. Nazır, mezkür telgrafında Çindeki 
Sovyet tebaasının fena muamelelert maruz kalmakta 
olduğu gibi bir takım iddialar ileri sürülmek suretile 
yapılan propagandaların manasız ve boş olduğunu kay
detmektedir. 

Mumaileyh, Çindeki bütün Sovyet tebaasının serbest 
olduklarını, sükun ve asayişten ve milli hükumetin himaye
sinden istifade etmekte bulunduklarını, yalnız Mançuride 
bazı tahrikatçı Rusların hapsedilmit olduğunu, halbuki 
Rusyada bulunan Çin tebeasının lena muamelelere ma
ruz kaldığını beyan etmektedir. 

· İngiliz muhafazakarları iş anvorlar 
Londra, 12 (A.A) - Muhafazakar f.,kanın baılıca 

rüesasından olan sabık Hindistan nazırı Lort Birkinhet, 
sabık ticaret nazırı sör Pbilip ~lif Listet lngiliz ve 
Amerikan scrmaycsile teşkil olunan yeni Londra ve ci
varı elektrik şiı ketinde birer meclisi idare azalığını ka
bul etmi~lerdir. 

--
J__ Memlekette Va.kıt ] 

---·-1 Ôıiaralı 1 inci 511ıyfamıı.da1 1 
Suriye, lr.ıl., Ar.ıbist;uı, 

.\lısır ve 1 limli~tan '.\!üslü· 
ıııa ıları, bizim lıi~ bir rnlııt 
Yahudi ;\maline 'erftını et
mememiz hususunda bizimle 
beraberdirler. 

Konyadaki san' at nefisesi 
• 
ince minare yıkıldı mı, 

Biz Araplar, Suriye, Irak, 
Arabistan ve Fil is tini i lıti \' A 

eden bir feder~syon İ5tiyo
nız. Bu feder<1.syomın Şarkta 
lngiltelio!nİn dostu olacagı 
şüphesizdir. ,, 

yıktırıldı mı? 

Filistin baş nıuftüsü dJlıa 
sonra Filistindelıi komünist 
propaganda,ındaıı b;ılıscderck 
son giinlenle komünistlerin 
Arapça risaleler b;Nır:ır;ık 
huniarı ahaiiyc daSlıttıldarıııı, 
bu komunistlcrin Yahudiler 
tarafınJan gösteriluı y;ırdııııla 
hlistine girdiklerini ihlvc 
eııııi~tir. , 

l.ondr.ı, ı 2 (.\.A)- :\hb
tcııılekiıt nazırı Lort Passfild 
bu gün \' alıudi ajansı idare 
meclisi nılııııcssillcrinden mü
rekkep bir heyeti J;abul et• 
ıııi~tir. .\l umailı:ylı, ıııüıııcs
sillere ln~ilterc lıüklınıeti Fi
lbti11<kki mand.ısını tcrkct
nıiyeccgi H or.ıda milli bir 
\" ~hudi ıurdu tcsi,ini ka\de
<len Balfur noıasında t~~rih 
edilen si rascttrn ı az gc~nıi
yeccgi hakkımla teminat 
\'ermışıır • Lort Passfild, 
~imdiden Filistine ı oo lngiliz 
polisi giindere.:cğini il.he 
etmiştir. Bunlardan sonra 
ı oo polis J,ıha göııdcrilc.:ck 
'c hali !ı,ızınb rilistiııdc 
bulun:ın kıtaat enıniı·cti ta
nıamile tesis ettikte~ son-
ra Filistindcıı avrılacııktır. 

1.oııdr:ı, ı 2 c.\.A)- Röy
tcr ajdıNııııı 1'ııdüstcıı isıilı

lıarıııu göre, Filbtinılc lıükııııı 
siırnıelıtc olan stıh\n ı·e 

Konya muhabirimiz yazıyor: 

Türk mimari•'nin layemut abi
delerinden olan Konyadaki · in
ce minare• hakkında (Vakıı)ta 

çık•ıı yazı burada çok derin 
bir ha•ıaoiyetle okunınuşlıır. 

Bir çok ıan'at aşıklarını in
ce gUzelliği karıısmda mephut 
bırakan bu çok kıymetli Türk 
abidc,lnln yıkılma veya yıicıı

rılnıa hadiseoini yakın a\lkadar
lardan tahkik ettim. Öjtr•ııdij!i· 
m• göre hadise hiç le tikayct 
edildiği gibi değıldir. 

Caminin i•tinat duvarı !le 
güzel çini kakmalı minaresi on 
beı sene eve! düıen bir yıl
dırım neticesinde ırdelenınlştir. 

Etraf ise gazetemizde cvelce 
neşredilen resimde de görüldü
jlü gibi, cami ile Şiihu Beyin 
evi arasında bir çukur tc,cklıü 
etmiş oldu~undan bu oene laz· 
la yajlan yağmurların teolrile bir 
gölcük olmuı ve uzun zaman 
duran suların tevlit rtliğl rüıu

bet, lnhıdama müstait olan du· 
varı çok tehlikeli bir va.\iyete 
kovmuttur. En ufak bir hare
J,;,.tle yıkılmak iıtidadını pöster
mit. zaten yıkık olan kı .. m 
göçüvermlştir. 

Şehrin tezy!nlnde en yüksek 
bir alaka ile atik eserbe bir 
yer ıah.ıı elmiı olan Kon}'• 
bcledıyeoi, bu 11heocrlerl liyık 
olduğu suretle tebcil elmelı ve 
bir çok allka. ızlık yüzünden 
harap olan bu ıon kalan par
çaları mulıafaza etmek !ç!n ca· 
nıiin etrafını tcol'iye ile çepçev

a~ayiş sa\'esinde son gün-
lcrclc bu mını:ıi<ada bulunan re bir parmaklık arasına dlmak 
lııgiliz kıınetlerinin ıahşidiııc ve bulunduj!u mahallin seviyesini 
ılc,· anı etmek Ye bu suretle yokselımek üzre yıkıntıları kal-
Yafa ıc llaykıda \'azifc ifa dırıp or•sının tcıvlycl türnb!ye-
c<lccek askeri kuı·ı·ctlcri ıine b~lamlf ve parmaklık ya-
tcdarik tykmclı inık;\nı hasıl pılması huıusunu da rc•men 
olmuştur. Karaya çıkarılmış Evkaf idaresine yazmıştır. 
olan b,ıhriye silalıcııJazları Konya belediyesi, bir fehlrcl 
gemilerine bimlirilccd,lcr'e bir attlılyatçı eözlle ve, 
de bu gemiler . \'aziyctiıı Türk mrdeniyetinl müd-
azinıetkriııe imkan \'Creccpi rik bir ruhla seyyah celbi 
ana kad;tr - Filistin !-ahilkrtn- için bu coerlerin kıymet dere-
de kalacaklardır .• \ leııılekctiıı celcrlle mütenasip olarak ctraf-
sair aksamında bulunan ku\'- lannda tctklllt vücuda gelirmek-
\'ctler yeni her türh:ı karg;ı- tedır. 
)Jlık kşcbbüskriııi 5ür.ıtlc Bilfarz, Aliettlnl Selçukiye 
tenkil etmcge ldfidir. 1

' ait olan camiin bulunduQu tepe 

Almanya Amerikada yeni istikrazlar 
aktedecek 

Vaşington, 13 (A.A)- Ticaret nezareti tarafından 
neşredilen malümata n82aran Daves planı tatbik mev
kiine konulalıdan beri Almanyanın Amerikadan akdet
miş olduğu istikrazların yekunu 1 milyar 779 milyona 
balit olmuştur. Yung planı tatbika başlandığı zaman 
Almanya için yeni bir istikrazat devrinin başlıyacağı 

1 

tahmin edilmektedir. 

Rus iktisadiyahna sut kast 
Moskova, 13 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: •Lenin

grad,, da bir bahri inşaat Tröstünde Sovyet iktısadiya
tını kundaklamak için vücude getirilmit bir teıkilit 
keşfedilmiştir. Bu teşkilat siparişleri ecnebi kum
panyalara devretmek suretiyle Rus ıktısadiyatının inki· 
şafına mani olmata çalıımakta idi. Bu hal neticeıi ola
rak husule gelen :tarar 18 milyon rubleye balit olmuıtur. 
9 kişi tevkif edilmiştir. 

Gümrük mütarekesi fikri ilerhyor 
Cinevre, 12 (A.A) - Bütün encümenler, bugün top

lanmıştır. lktısadi encümende mazbata muharriri M. Bre· 
itçayit, muhtelif devletlerin iktısadi tekamüllerindeki 
betaetten dolayı teessüf beyan etmiotir. 

Mumaileyh, Avrupanın iktısaden tensiki projesinden 
memnuniyetle bahseylemiı ve Hymanı projesine telmih 
ederek iki senelik bir gümrük mütarekesi yapmak tekli
fini tasvip eylemekte bulunduğunu ilive etmiştir. M. Lu
şör ün iktısadi bir konferans akdi suretindeki talebi
ni hatırlatan mumaileyh, yalnız hüklimet rfiılerinin i~ti
ma etıneıi teklifini serdeylemiıtir. M. ıA,ör, Fransız 
ve lngiliz heyetlerinin miitterek bir karar ıureti tevdiine 
çalıpcaklarını b.yin etmlttlr· 

Cinevre, 13 (A.A) - Uçllncü encümen, tecavüze ma· 
ruz kalac,k devlflUre ıqali ıardımda b11lunnlmaaına dair 
olan proJenln aiiukerellM baelalDlfbr. 

eskiden bir mezbele halınd,. ı
lcen Lugün hu !epe orman hı· 

linc· ifrağ için lanıamile le~lr 

edilmiş bulunmaktadır. 
Bir taraftan bir binanın eıra

lında ağaçlık yeliıtir!p muhafaza 
cin.ek lıtiyen bir belediyenin 
dığer tarafıan daha gOzel bir 
eoeri mahva yürümiycccği gayet 
tabiidir. 

Selçuk mimari tarzını b~en• 

l..r çok yakından t•tkık etmlt
lerdir ki, bu bina duvarlarının 
inş1 ıarıında iki k1>ım vardır: 

birisi, hariri, diğeri dahili duvar. 
1 laricen tuğla vr ta~. dahilen 

toprak, çakıl yahut tq parçaları 
h<'r••anla tutıurul•rak imal edil· 
mitlerdir. T abit kubbe ve ite· 
morler hundan ayrıdır. 

Henüz bir kısım Jıgını kalan 
Alicllin ıarayının bai<iycoinln 
kerpiçten yapılmıı olduğu gö
rülmckıedır. Halbuki elde bu
lunan rroiınl.rınde mükemmel 
taı oymalrrı, >Ülun başlıkları, 

ı:öı ülüyor. 
Fakat uf~lr. bir inhidam bu 

bmayı taiırıbe kôli gclıyor. 

Bunıı temin edebilirim kı 
yılılan }erin bir lıymeU mi· 
marisi yoktur. Tuğla ve kcr
piçtir. Bir tek çini bile mevcut 
Jc~ildir. 

F aknt, eı:er ka;m~na bir l'Y 
olmuı olsaydı, l9te o zaman 
çok muazzam bir abidenin 
mahvı nc11ını duyar ve te.elll 
bulamıyacak kadar kederlenlrdilt 

ikinci cihe ite belediye aza· 
11ııdan T oruk zade Şükrü beyin 
°'inin manzarasının açılma11 

keyfiyetidir . 
Şü~rü Ley bır defa belediye 

azası dej!ildir. Değil mumaileyh, 
hiç bir kimsenin evi için böyle 
bir eserin yıkılmasma imltln 
yc.kıur. 

ŞikAyetle bulunan ut, ya 
fa1la h~yecana kapılmıı, yahut 
ta iyi tahkik edcmcmiıtir. 

Keıke o mekıubu yazan zat 
Koratay medrcıe•inin bir eıl 

bulunmıyan kubbesinin tamıri 
yahut ince minarenin etrafına 

duvar çevrilmesi h•kkında. na
zarı diltkali crlbeımit olaaydı 
daha çok muılp bir fayda te
min ctınlf olurdu. 

Ziya Çalık 

• .\'i>, J .J (.\.A.) - Ge· 
çcnlenle faşistler aleyhinde 
yapılınıs olan sui kasttan do
layı tc\ kif edilmiş olan ltal
Jaıılar, haklarında ittihama 
medar olacıık ddillcr \ıulun

madıgından tahliye edilmiş· 

!erdir. 

+ Perpi~nım,13 (A.A.)
Yııkarı " \"illcspir ,., mınta

kasıııda )'Rğan şiddetli yağ

murlar, sokakları scylı\p ha
line getirmiştir. Kasuh:ılari te 

nııımen su lı:ısnıış, yollar ka 
paıımış m(iııakalAt ke:.lfmi~tir. 

+ ~eqork, !3 (A.A.l
Sell kuınpanya>1 ~ark mem
leketlerindeki faaliyet \ e ıne· 
saisinl tevsi için yeni hisse 
sencdetı çıkaracaktır. 

+ Tulon, 13 (.L'1) - Bir• 
fırtına kırlarda büyük hasar· 
!ara sebebiyet vermi~tir. Bir 
çok çiftler hıırap olnıu~ 

ajl;açlar köklerinden çıkmış, 

telgraf direkleri yıkılmıştır. 

Saat ı 2 te inkıtaa iiğrıyan 

şömendöler münakalatı saat 
C:2 30 da kısmen )'~niden 

teessüs etnıi~tir. 

+ Tunus, J 2 (.\.:\) - Pi· 
!ot ,Urleber" deniz tayyar6i 

, . ııe saatte 475 kilometre kat· 
etm~k suretiyle rokoru arttır· 

rnıştır. 



İstanbul ıtmam -------Bir kerre d1Jh4 tetkik 
edlUyor! 

Kaydedilditine göre ls
tanbul limanının tetkiki İ· 
çfo Ticaret odasında yeni 

bir komisyon daha teşkil 
edilmiştir. Eğer yanalııuyor
sak bu ıavallı liman her 

sene bir k~rre tetkik edilir 
ve raporl..-ı yazılır ve ga· 

liba bu raporlar da dos· 

yalarda hıhedilmekten baş· 
ka bir şeye yaramaı. Ba
kalım bu seferki tetkikin 

neticesi ne olacak? 
+ Seyyahin cemiyetinin 

otomobil şubesi faaliyete 

başlamıştır. Bu şubeye hu
susi otomobil . sahipleri ile 
otomobil acenteleri aza 

olacaklardır. Bu şube Ana
dolu dahilinde otomobil 
seyahatı yapacak s~yyahla· 
ra lazımgelen sühul~ti v~ 
rehberliği gösterecektır. Vı
yanada bir • spor · kulüoü 
böyle bir seyahat !çin mü· 
racaat etmiştir. Bu sey· 

yahlar buradan oto~obille 
Mısıra gideceklerdir. 
+ Nafia ile Terkos şif· 

keti arasında yapılacak 
mukavele yakmda yapıla
caktır. Bu mukavelename 

Terkoı suyu şebekesinin 
tevsiini temin edecektir, 

• Japofty& ile ticareti

miz tevsi edilecektir. Bu 

hususta lazım gelen hazırlık
lar yapılmaktadır ve tarafeyn 

tüccarlarının adresleri tea
ti edilmiştir. · + Tütün eksperi yetiş· 
tirmek için açılacak mek· 
~~p kışa dogru tedrisata 

b;.şhyac~ktır. 
+ Kambiyo bor•s• da

hilinde telsiz tertibab yapı-

lacak ve Avrupa borsa 
muamelatı seri surette alı
nabilecektir. 

• Ordu valisi Ali Ke-
mal B. şehrimize gelmiştir. 

• Karadenir ormanları 
hakkında bir lngiliz gurupu 

hesabına tetldke giden 
mühendisler işlerini biti.r-

l d
. ou heyet tetkık 

mış er ır. ı: 

ettiği mıntakada 60 bin 
·k:" bı kerestelik 

metre ını a 
ağaç bulmuştur .. 

• Şelıriroiıde çıkan 
l etabli 

Rumca gazete er 
vesikası "'-'an Rumların 

1. d ser-
ıncmlcket dahi ın e .. 

ı · mu· 
bestçe ·seyahat erın~ 

d · ıd· "' · · vaıma'kta· saade e ı ıgını ı 

dırlar. Vi!f:.yct bu haberden 

ma!Umattar olmadığını be· 

yan etmıştir. 
~stanbtıl ticaret pclasının 

tanzim ettiğ-i yeni bir hayat 

pahalılığı cetveline nazaran 
harpten evvel 100 k~ruş 
altın para ile temin edılen 
zaruri ihtiyaçlar 929 ~anu· 
nusanisinden ağustosuna 

rAKIT [yJiff 

Dan.tos diş macunu 
, 

l 

Dişleri yüz sene yaşatır ve çürÜmekten vikaye eder, · Ci.leri inci gibi beyazlatır, diş etlerini kuvvetlendirir, 
ve kanamaktan men'eder. Ve dişlerin arasında kall\n tefessubatı ve ufuneti izale eder. Diş a.,ğnlarma1. nezlelerin~ 
mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayihya bırakır. Mikropları imha ve :ağızdan a-decek h~r türlü 
hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada birinciliği diplomala.rla musaddaktır. En büyük mükafatı almıştır. 
Yirmi kuruşa Hasan ecza deposu. 
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VAPURlARJ 
lzmlr sürat Posta~ 

s-Mer-kez-ıa-cr-r.-te-al: , G-'a-la-tn_K_ı>p_ri-ı 01111 en nefis: ( l.parta, Lergaıa, Gültbtaa, Tahta. Upk, : 

mcmda. EeyoQlu 2362 Şube i Demird, Gardes ) ciMl bliyt\k döşemelik Halıların • 
aanteıl: Mahmudi)le Ham altıDda : .. : yeglne sahl !llahatlı dcponnndur. Y att.n kıt mevsimi f 

1
. tP lıtanbu\ 2740 jli içln eheinmtyetli stok yaptlmlfhr. Geç~n sene oldu.ıı.u aibi : 

" .. 11-------..... ---11 !5:: bu sene be muhterem halka btr hizmet olmak iiZef'e toptu ~ tü;e·:. \ ' C sme aşaı•:ıpurul •fli fi ft 

ı5 Pazar gtinü t:un lzmir -W.ersin sürat nMtası 1 hatlar Gzertdden perakende sabşa başla<hm. Haikın istifa· 5 
Eylül sa:ıt I 5 ce fi"" .... • • Galata .i:~"~;;ı,;, İzoıire l! (MAHMUTŞEVKETP AŞA) !!!i dethit ....,.ıldıla., slıırak pir- fiatlanodoıı '' , 15 ten· : 

1 
vapuru 17 eylül ıalı 12de Galat& 

1

ts.•• ._ ~ zillth olduRo gtbı ftatlarımrı maktudur. Mevsim hasabile •• s 
hareket edecektir. - '-L L _, iR nbtımmda blkarak çarpmba fii düjün yapa~ 'CrP111.1 ihtiyacın, getir~ salon ölçülerine :m 

TalsilAt için Sirkecide l"cl· fi ,,ı,.ı. 1-. ., .q- ı....ı,. öjll ,.. ,...llerln• organ ı.... ~ı ı..h ~ tıôLI ..k.ı..t I 
kenci hımındn kAin acenta.sma = 1 ~·ecek derecede dıven ve hatta lzmirde bile ted.riL il 
muracaat 'fet 1stambu1 f 515 1 kalkarak Antalya. AlAiye Merılne 7 

.: 5ifi 
.unda Cdıptdi ve Sı.filopali İ Anam.,, 11.lllye, Antoly .. Kuı- nna emınlııt. Verilecek ı..- 61ça ve <englere ıı&"• sipariş il 
l
a ,~ c.ı.ıoda M..ke• nı. ... ha· İl gidecek • ,. daoutıe T.,...., ·e.blmiy°'.' aıüait li'aıla,unız ~"""1da mütehayyic blacakla- i=ı 

acentalığına müracaat. T e!efon !. adası lzmire uRraYanık gelecektir. 1 kab~ ederim. Yerli mallarımıza ra~bet buyuran muhterem i: 
E l3cyo~lu 8S4 il halkın bir defa deı_>onıuzu lcşriflerı m. enfaatları iktizasmdandır. .:.=i 

Lun11
1
=-=1.L m:m cv:::n:::uüi Trabzon birinci postuı ç.r..,ıkebır Zındrli :fil 

ten evve!irw nazaran 13 CUi\lHURLYET) tepunı 16 Eylü ' han Na 3-4 i" • 
misli fazladır. p.,..,.,, 12 de c.ı.ı. rıhtınoo· Ahmet Tahir . 

• Gümrük heyeti tef- d h ı:. ı ı an areu:t e nebolu, Samıun, 

tişiyesi yeni bir gümrük Gircıon, Tıabzon, Rize, Hopaya 

sahtekarlığını meydana çı· gidecek ve clönütte Pazar islce!e-

karmıştır. Bu sahtekarlık R <: tile ize, .... ürmene, Trabzon, 

26 sandık .alelade ipliğin, Tırebolu, Gireıon, Ordu, Ünye, 

merseriıe iplik diye bila Samıun, fnebolu, Zonguld•R• 
resiın çıkarılmasıdır. uQrayarak selecekttr. Hareket 

• İstanbul meb'uslan günü yük kabul olunmaz. 

dün de Kartal kaıası hal
kının ihtiyaçlarım dinlemiş-
lerdir. 
. • lta1ya ataşenavalı de· 

ğişıniştir. 
• Bir ecnebi mektebin· 

d T 
.. rk muallimlerinin ver· 

e u ı ·· 
dikleri iıntib~n notıarı u-

. d tahrıfat yapıldığı 
zerın e k"k 

ı ld g
,, ından tah ı ata 

an aşı ı 

başlanrntŞtır · -

Anta~a Plstlsı 
ANAFARTA) vapuru 15 Eylül 

puar lO da Galata nlıtunındao 

hareketle lzrnir, Küllük, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, flnlke, Antalyaya 

gidecek -.e döauıte mezkir llh
!elerlc b•te Daly-. Marmaria. 

Sabz. Çanıılckale. Gehbohtya 

ctrııyarak gelecektir. 

Program ameli ve ders iıletleri fevka1ldedir. Ahı !enedenberl 

Tilrkiyenln en müJr.rmtnel 1oför mektd>l oldutunu fihyatilc isb.t 
etmebedif. Bfr çok •esilekrlr: umumi teve«üh ve takdirlere 

Kütahya vil~~;~!~?k~!1~ 
Kütah'-'11. - Af yon - Tumlupınar 1'~ .. u <a ,-e 6 2 açıldıgında 

kadar, 168, 173, 171,168, 
163, 155, 154, 152 kuruş 
altın para ite temin edi!e

bilmektedir. Pahalılık harp-

' 
1 

~ olm111tur. 

ı DUi post•sı Mektıep çatısı alhn• alamadığı meslek arkada,larıoa.. (Şoför U U kitapbaneıl) namı altında\i kitaplarile hizmet etmektedir. 

. ~gündeh lıef o·t·l· ll Kadın ve cıiek amatör kurslanna baı1anmıft1r. Bir amatör 

1
t

1 
b4 ren b 1çln, .bôt nkttn&-n isttfac:le ederek 30 lira m.kiLWıadc aokem-

Köprüden (8,30) da bir melen otomobil kullanmum1 öfrenmek veyahut saall yalnır. ~ 
vapur kalkacak ve J<adJ. liradan tblr.et il• perüdlde talim deralerl almak mümkündür. J ktığtnuo • .., ' 

reye kadar kısmmdakl 60, açı ı ı kt ceman 30 adet menfez 

19,2 ili 6 metre açıklığı»~ fi 5731 lira 62 kuruştur. 
k 

·· ·· ·· c mı·rı· ı..-deh keş koru be ve opnınun a ~ .. ceddet 14 mcyvı -
60 ile 2 Jl)etre .ar~~;ında m~ 7 bedeli keşifli. . 

deli keşfi 6359 lirr 3 t ' 141' .. ki cenum t 2232 lira 
. tasının tamırı -

4 ı adet k1Joınetre , f ve köprüler 20 gun 
87 kuruştan ibaret mezkur mtn ;z.. tile münalcasası icra -

d:ıha temdit edilmiştir. ~a:.:~=r .~15~
1 

~t 1:; ce Encijmeni 
kılınııcağından 23 eylül ~ ~ gLm.u ,, ' . 

d:ıimiye müracaadın. 
.: ... 1 

köyüne, tekmil Adalara l.tanbul FORD .ACENT ALICI yeni btr Ford otomobili 

U~yarak (11,._\ da Ya- alacak olan phaa -Gerdi aceotaya alt ·olmek üzere. mehelı&-
25•• ;,uı mtzde y~mektedtr. 

lovaya .pi~ ve Y al<Wa- Blriad ~ ~ iıçtl~ 48 iad yenl tedrtlll dev-
dan (17,3.S) de b&Rketle remize tMeW lr.a,.a edil•• ba;l*ıunıp. Teth lll4klclett 3 ay, 

a)'lll illkelelere utnyarak amelt ve amıt Oc:i'et 5G 1tr•. 
(20,35) te köpriiye gele- ·Mektebin llutail piMhmesl .e ..arı.eli ... ,..-. AW:.. 
cektir. lep ı..llmcla .,_ 111* ......... ..... pe+ r6r .._ -----------11 ,..._ ~wlgi ı au ı•w .. ,Jı lllr. T.,_ .., .. 21('9 

. : ,1 1• ' • .,. • 

Emniyet sandtğl mOdOr
lüğünden: 

Merhun:ıtın dn~ Ye ne• 
f!orçluHn ı.-

\\I ur.ayede llraz 
bedeli No. 

285 11606 

365 

400 

345 



HCl~ H~lllf.\: 
Guetemızd• çakan ,.. .n 

edmlertn blltOn haklan mahfuzd 
7tı}.;h·tC'e 

Kuruş 

ı .Aı ııtı ıw 

li"riçttl 
Kum~ ; 

C011etc)"e ~< ndtrllecelc nıektuplann öurine 
i~are için,. (idare), yuıya aitse (Yazı) 

f~ a~nulr11alıdır 
000 i 

3 " -100 
• '1~0 

12 ~ 1400 

. ---

Leyli ve nehari 

İSTİKLAL LİSESİ 
Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

T•ltbe hydine bıqlanınıştır. Her gün müracaat oluna bihr. 
Şehzadebatında Polis merkezi kartısında 

Telefon İıt. 2534 

lstanbul mıntakası Maadin 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 
3 üncü KEŞİDE: tı TEŞRiNIEVVELDEDİR 

BCYCK İKRAMiYE: 
40.000 LiRADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 
liralık ikı·aıuiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Uu keşidede cen1'an « 3,900 
kazanacak.lir. 

35,000 Lira isabet eden "1990 l,, numaralı bilet 
bıanbul, Ilergama, Sarıkamış, lzmir, Zara; Samsunda 
satılmıştır. 

l 8,000 Lira isabet eden "l 66 l,, numaralı 
lsranbul, rurdur, lzmirde sat:lmıştır. 

15,000 L;ra isabet eden "602" numaralı 
f:;tanbul, Ankara, !\!ersin, lzmirde şatılmıştır. 

12,000 Lira i ·abet cd• "3785 ı,, nu:naralı bilet 
lstaııbul, f:tlirne, Korkuteli, lzmir, Tavasta satılmıştır. 

l 0,000 Lira isabet eden "53133., numa;alı bilet 
1 tanlıul, Ankara, Tarsus, lzmirde l\ludurnuda satılmııtır. 

English High School for Girls 
İngiliz inas tali mektebi 

Beyoğlu 
~ı :ıf'cr 21 eylül çarşamba ı;ünü açılacaktır. 12 eylüıtJe 

Loı;,ır dadan "vdet edecek olan mektep müdiresi 14 ey!Qldeıı 
itib. reıı cuma \'C p~zardan maada her gün saat 10 ile 12 ara
sıııda yeni byi n;uamelAtıııı ıfa edecektir. 

Aydın Nafia baş mühen
disliğinden: 

Bedeli kc~fi l.J.755 lira 24 kuruş olan Karspına-Ilcrmc
ıecik nra. ında muhtdıf maha.ne.kr.de yapılacak kaldırım inşa:ta 
ı 8 C) lül 929 çar~amlıa gunu ıhalcsl icra edilmek üzere 
yirmi p;,in müddetle ve kapalı zarf u.ulilc münakasaya ko
nulmu,tur. 

Taliplerin 66 l ı ·o. kanun mucibince ibrazına mecbur 
ol<lul.ları vesaiki ve 

010 7-5 teminat akçesini havi teklif 
mektup! ırını mc:-kur. gümle saat. on beşte makamı vilayette 
toplaııacalt daiıııı vılı.1.yet encumenlne tevdi etmeleri ıa
zımdır. Fazla tafsilat almak istiycnlcrin vilayet nafia baş 
miıhcııdishı;iııc müracaatları ilan olunur. 

---~-

1 A KT uz 14 Eylül 19-99 ,{' te1 rikas1: .jJ 
• .;, .,. __ • ,. ' -.. 2 ~ • . .. 

Yarabbi bu sıkıntıdan 

nasıl kurtulayım? Bir da· 

kika olsun onlardan ayrıl· 

mak için sebep icat etmek 

i~tiyorum. Antoni ve 0-
güstüs bu sahnede yoklar

dı. Nihayet leydi Vakle 

elindeki işini bir torba 

'çine koyarak kalktı. Kapıya 

doğru giderken: 

M - Biraz is'lirahat ede

ceğim. dedi. Ben de ona 

refakat ederek odadan 

çıktını. Eğer daha fazla 

dursaydım fincanları kafa

larına atactık gibi oluyor

dum. 

Sofada Antoni gazete 

okuyordu. Koyu lacivert 

vesiyah ipekli cığara elbi

sesı giymişti. Bu elbise 

ona fevkalade yakışıyordu. 

Buradaki misafirlerle mu

kayese edilecek olursa, o, 

sanki başka seyyareı.in 

adamı idi. Biz geçerken 

kalktı, bana doğru hitap 
etti: 

"-Bakın! cenubi Afrika· 

ya ait meraklı havadisler 

var .• 

Ben de ona cevap ver· 

mek için durunca leydi V akli 
merdivenleri yalnız çıktı. 

•- Burada dehşetli ce

reyan var kontes . ., 

14 E~lll 
192~ 

• 
I!~ rccckl •Yf İ Sayıt1 

ı stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akd" yurdu 
tel 1Y70 ( id.ırc işleri _) 1971 (.yazı i'lerlJ • tcl.(r:ır: VAKiT posca kutusu: 46-

-- -~---------- ----------
~ mekteplerlts faydalı aerlln r'tllNT~lf;SI: 
ilAnlannda o/o 20 tenı:ll!i.t yapıfır satırı ıturu 

---·-- ~8 tnet ıayfaı:la 11,so 
Büyük \'C y.ı bir ço\:. derı için ,·erirı:n 11.lnl.ırl ı 5 25 

hususi mahlyette'.<l il:lnl.ıruı Uc:-~t.I -1- : • 40 
idare lle karJ.rl.ı;ttrıhr. t • 100 

G.u:ete:ni.ı::!: busu,l lll:ı ı.. .. ·,.aı e:IJ.1 yw: 

H. S. H. ill:ıı~ ac!:ıtııl 

1 • " 200 

1 ı-3 nci sayılı J t }ıo 
lesml ila.n.lır 
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Eczacı ve Dişçi 
müdürlüğünden: 

mektepleri Maarif emi11liğinden: 

Sıhhat ve içtima! muavenet Yekaleti cclilesinden mevrut emir mucibince isimleri Ec
zacı ve Dişçi mektepleri müdürlüğüne biklirilen pratik dişçilerin imtihanlarının icrasına 12 
tc~rinienel-929 t.ırihinde haşlar.acaj(ı ilan olunur. 

2~5 e)T ül t 929 tari inde Güm .. 
rük müfettiş muavinliği mii
sabal(asına ait dühul şaraiti 

ile iıntihan programı: 
Gümrük müfettiş Muavinliği için lsıanbul ve Anlı.arada bir müsabaka imtihanı aç-

ılacaktır. 

1 - Turk olmak 
2 - Alı mekteplerin birinden mezun olmalı: 
3 - Yaıı yirmi dörtten atağı otuzdan yukarı olmamalı: 
4 - Namzetler ilan tarihinden itibaren 15 eylül 1929 tarihine lı:.adar Gnmrilkler 

umum müdürlüğüne istidaname ile müracaat edecekler ve verecelı:.leri istidalara qaQıdakı ev· 
rak ve vesaik in musaddal: suretlerini raptedecekle rdır, 

1 Nufus tezkeresi 
2 - T ercümei hal varak11St 
3 - Askerlik mükellefiyetini !fa eıulr.lerine veya tacil edılmlt bulundulı:.lanna dair 

olarok mensup oldukları askerlik ıubeıinden alınacak resmi vesilca 
4 - Mektep tahadetname veya taadıluıame. Namzetler imtihandan evvel ııhhı mua

yeneye tabi tutulacaklardır. Lazım galen teralU haiz olanlar tahriri ve ııfahı olmak üzre icra 
blınacak müsabakaya ittirak edeceklerdir. 

Müsabakanın birinci tahriri kısmı Ankara ve lıtanbulda ve tahrirde muvaffak olanla· 
rın ikinci ılfaht kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde olmayanlar tifah! imtihana kabul edil
mezler. Müsabaka neticesinde kazananlar Gümrük Milfettlf muavinliğine tayin olunacaklardır. 

''imtihan programı,, 
l Maliye ve iktisat ilimleri hakkında umumi malama!. 
2 - Cüınrük ve tarife kanunu ile Gnmrnlr. muaınellb umumiyesi hakkında malnmaı. 
3. - Tnrkiyede bugiln cari olaıı bilumum va-gl ve reoimler ile tarh ve clbayet u-

sulleri, uıuln tahsil ve takibatı kanuniye. 
4 - Muhasebe! umumiye kantn!l ahkAmı ve bu husuıtaki miıtalaalar. Bütçe ve tabı 

olduğu esaslı kaideler. Senet maliye ve devre! hesablye mevzu kanunlar masarifin tediyesi 

ve ita emri bütçenin mürakebesı ve ita emri bütçenin murakabesi tekilleri. 
5 Türkiyede malıye ve Gümrllk tctkil!lı hakkında umumi malnmat. 
6 - Hukuku idare hukuk ve ceza mahkemeleri usulüne. dair malOmat 
7 - Basit ve mürekkep faiz hesaplan nisbet ve tenasüp kaideleri aatıh ve hacım 

mesahaları yeni mikyasat usulü. 
8 - Tüccarı usulu defteri usulü basite ve muzaafa hakkında muhtasar malnmat. 
9 - Coğrafya Türkiyenin tabii ve idari ~e iktisadi coğrafyası. 
1 O - Türkçe ve Fransızca kitabet imtihanda Fransızcadan lngilizce Alamanca ve 

lıalyanca vukuf dahi ayrıca nazarı dikkate alınacaktır• 

Leyli Ye nihari - Kız ve 

Şişli Terakki lisesi 
Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre birinci sınıf

larına yeni talebe kayt edilmektedir. Iler glin saat 
10-17 ye kndıır müracaat olunur. 

Nişantaşı ~ Halil Rifat paşa konağı 
Teldon; lleyoj(lu 2517 

Ortl k~·yde dere içinde c 19000 > zira terbiinde \C derunüıı
de bir köık ve müteaddit ahır ve bahçıvan odaları ve gayet 
bGyük bir havuz ve ın!iteaddit kuyuları ve eşcarı miismireyi 
havi, Antarlı dere, bostan denmekle maruf mahal acelec satı
lıktır. Talip olanlar ve izahatı l.afiye almak' istiyeuler (Beyoğlu 
4202 ) ye her vakit nıüracat edebılirler. 

Satılmak üzere etya 

ıubeııine bırakılan Na§it 

beye alt bir karyola, Mü
nir beye alt bir buzluk, 

Mehmet efendiye alt a

raba, Kamile hanıma alt 
hir parça kumat ilan ta

rihinden tibaren on beş 

gün zarfında müracaatla 
kaldın! ma dığı takdirde 
alelusul bilmüzayede sa
tılacağı ilan olunur. 

_Bir yılda açan. gitti 
" Niçin kütüpaneye 

veya bilardo salonuna git

mediniz?. 

"- Buradan geçeceği

nizi tahmin ederek sızın 

seçeceğiniz odaya gitmek 

istedim • 

Güldüm: 

"- O halde kütüpane

ye ğidin.. dedim ve yuka

rı çıkmağa hazırlandım. 

" - Kontes beni yalnız 
bırakmazsınız değil mi? 

Siz daha ecdadınızın yarı
sını bile söylemediniz .• 

"- Aman ecdadımız

dan artık bıktım.• diyerek 

bir basamak merdiven çık-

tım, dönerek arkama bak· 

tım: 

• Kolumu bağlamağa 

bana yardım edersiniz zan· 

nediyorum .• 

Derhal aşağı indim: "Ge

liniz. dedim ve kütüpane· 

ye gittik. Ateş sönmüş

tü, Bu vaziyetten çok sı· 
kıldım ve hizmetçilere ço!c 

kızdım: 

" - Burası soğuk ..• 

O beni takip ediyordu. 
Kianvaldemiıı buduvarına 

gittik, o da soğuktu. Hid· 
detim teskin olunmıyacak 

gibi idi. 

" - En nihayet sizin 
sarı odanız... dedi ve yu· 

karı çıktık. Ne ise burada 

ateş yanıyor ve oda ay

dınlıktı. Roy halının Üs· 

tünde yatıyordu. Bizi gö
rünce sevindi. 

Antoniye hemen: 

" - Sizi, yara ha kika
ten rahatsız ediyor mu ? ., 
dedim. 

" - Hayır, yalnız tuhaf 

bir kaşınması var.~ Kolu
nu sıvadı. •Ah!., diye ba

ğırdım. "Aman ne üzülü

yorum!. dedim. Yara bir 

mendille bağlanmıştı. 

" - Hizmetçim bu gibi 

şeyleri beceremez. Siz da
ha iyi yaparsınız Kontes .. ., 

dedi. 

1 - lstanbuldalı.I liselerle, orta mekteplerde elylüliln on al• 

tıncı gününden itibaren yirmi üçüncü günü aktamma kadar tecdidı 

kayt muamelesi yapılacaltır. 

2 - Yirmi be§incl günden itibaren mekteplere talebe 
ve kabul edilecektir. Müracaat günleri, Cumartesi, Pazartesi, 
şamba günleri saat ( 15) den ( 16) ya kadardır. 

kayt 
Çar· 

3 - Her mektebin kabul edeceği semt zirde tesbit edılmit

tır. Evliyayı etlalin buna göre semtlerinin aynldıiı mekteplere 
müracaatları lazımdır. 

1 - Cumhuriyet orta mektebi: Falih, Çar§&nba, sultan Se

lim, Edirne - kapı, Kara gümrük, Balat, Fener, Ayvansaray, 

Eğri kapı. 

2 - lstanbul orta mektebi: T opkapı, Aksaray, Yedikule, 

Cığaloğlu, Yenikapı, Sultanahmet, Ayasofya, Buğaziçlnin Ru· 

meli sahili, (Beyoğlu ve Ileıiktat müstesna) Üsküdar. 

3 - Kadıköy kız orta mektebi: Kadıköy, Haydarpllfl, F e
neryolu, Kızıltoprak. 

4 - Ey ip kız orta mektebi: Eyip, Topçular, Defterdar, 
Sütlice, Halıcıoğlu. 

5 Nlşantaşı kız orta mektebi: Beyoğlu ve havalisL 

6 Çamlıca kız orta mektebi: Çamlıca ve havalisL 

7 Kandilli kız orta mektebi: Boğaziçi. 

8 Erenköy kız lısesi : l..öztepcden, Pendiğe kadar: 

9 - lstanbul kız lisesi : (Birinci devresi) için, Bayzıt, Sa

raçhane başı, Süleymaniye. (ikinci devresi için) Anadolu domir· 

yolu hattının harici. 

10 - Davut Pa13 orta mektebi: Aksaray, Yedi.kule, Topkapı, 
Saınatya havalisi. 

11 - Kadık6y erkek orta mektebi: Haydarpaşa, Kadıköy 

ve hat bo}U: 

12 - Üsküdar orta mektebi: Üsküdar, Kuzguncuk, Beyler

bey!, Çengelköyü. 

t 3 - Vefa orta mektebi: Sirkeciden Yedıkuleye kadar, 
Rumeli hat boyu, Sultan Al met, Ayaaofya, GedikpaF\: 

J 4 - Gelenbevi orta mektebi: Falih, Çar§amba, Edirnekap, 
Şelızadebatı. Fener, Balat, Sultanselim, Unkapanı, Kasimpaşa: 

15- lıtanbul erir.ek liaeıl: (Birinci devreaine) Beyazıt Süley• 
maniye. (ikinci devrcaine) Bllltlıı lııtanbul semti.Kadıköy ve Ana· 
dolu hattı. 

) 6 - Kabalaş lısesi: (Birinci devresine) Bağaziçl, Rumeli, 

sahilile, Vaniköyden yukarı Anadolu sahili. ( İkinci devre ine) 
(Üsküdar ve Boğaziçi iki sahili). 

Satı ııt mo~ilw ve saire 
Emvali metruke müdlriyelin

den: 

Boğaziçinde Büyükdere· 

de Çoban oğlu sokağında 

26 numaralı hanede mev· 

cut bir çok mobilya ve 

saire eıyayi beytiye 17-9-29 

tarihine müıadif Salı günü 

saat on bir buçukta ma

hallen bilmüzayede satıla

caktır. T alıplerin mahalli 

satı§ komisyonuna müraca· 

at eylemeleri. 

Eylül 
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Tiyatro ve ıinemalar: 

Bu alcıam Naıit B. temsilleri 

Arn:ıvuıköy gazino tiyatrosunda 

Kayseri bülbülleri ıaklıılı komedi 
3 perde. Knnıo, Ü•ns. Variyete 

Scha\'cte enJ11.e }•n1z. 

B.,c.:h'<1 hava 

1 
Hüv,.~r povrat.. 11 ... , .1 az 

1l·ıti ı ola • .- 'il ..------=-,;.;;;.·- . ·~ 
M>•..ıı m11d.ır . .&. \~ n•t 

İngilizceden mütercim· Cılzill \ ıı ri -Gayet dikkatle mendili 

tekrar sardım. Harlideki gi

bi kalbim sanki boğazımda 

gene çarpmıya başladı. Ba

şım önüme eğik olduğu 

halde bana baktığını hisse· 

diyordum. Kolunu bağla· 

yıp bitirmeden ona hiç 

bakmadım. Gömleği en iyi 
cinstendi. Elbisesinden öy

le baygın bir koku geliyor
du ki fevkalade hoşuma 

gidiyordu. Bu galiba ıyı 

cins bir cigara kokusu 

idi . Bir şeyler hisset· 

tim. Fakat hissiyatımın ne 
demek istediğini bilmiyor· 

dum. Sinirli olduğum za

man kendime hakim olma-

. . · tlL '·! .}CI...\~ . 

mı büyük annem söylerd\ 

Onun nasihatlarını dö~ün

mek isledim. Hiç bu kadar 

sinirlendiğim yoktu. 

" - Siz, sız yarın ava 

gitmiyectk misiniz?• 

" - Tabii gideceğim. 

Bunun için hiç üzülmeyin 

Kontes, bu ehemmiyetsiz 

bir kazadan ibaret.. Mister 

Dut fevkalade bir arkadaş .. 

Yalnız yazık ki karısını 

vurmadı .• 

Gene bu adamın şaynnı 

hayret souk kanlılığı her 

şeyı düzeltti. Ona baktı

ğım zaman tanıamilc sa

kinleşmiştim • 
(Bilmedi) 


