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ftnıerikon rezaleti 
Son günlerde Amerikada 

llleydana çıkan bir rezalet 
llıilletlerln mukadderatına 
hakiın olan kuvvetlerin ne 
Ribi ll'le§'um menfaatler 
altında bulunduğunu göı· 
~~rınek itibarile çok §Ayanı 
ıkkat bir hadisedir. Hadi· 

se · nın mahiyeti ıudur. 1927 
senesinde Cinevrede top· 
lanan tahdidi tesUhat kon· 
feransında M. (Çerer) is· 
nı· d -ın e bir Amerikan mu· 

Cevabımız .----~il~~ Adlive vekili 
Dün tevkifan:yi teftiş etti, mev~uf • 
farla, bu arada irtişa maznunlarıle 

Pazartesi giiı1 t1 

Yunan hükümetine 
tevdi edilecektir 

Muhtelit mubadeledeki 
Yunan murahhıuı 
neler $Öyl6yor? 

• 

de konuştu 
Adliye vekili Mahmut 

E at H. diin akşam on alu 

buçukta lstanbul tevkifhane· 

sini teftiş etmi~ tir. l\Jumai· 

leyhe miiddci umumi Kenan 

bey ve dl ğer bazı ze\ at 

tef ti~ esnasında refakat et

mişlctdir. rahhıısı müıahit sıfatile 
hazır hulunmuıtu. Bu zatın 
Vazifesi §imali Amerika 
h~ı u cuınetleri namına kon· 
f eransta söz söylemek,Ame· 
rikalılann tahdidi teslihat 
tneclidndekl nokta! nazarı 
hakkında konferansı tenvir 

Ankara, 18 - Yunan· 

hlara verilecek cevabımız 
bugün kuriye ile AUnaya 

gönderilecektJr. Cevabımı· 
zın pazartesiye Yunan hü· 1 

kumetine tevdii muhtemel-

dir. 
Notada batlıca iki nokta 

Ankarada açılan Tıp kongresinin ~ıal merasiminden btr intiha: Sağda: BaglJe~fl Hz. lerl kongre· 
nin açma resmini tcra buyururlari(en. Solda: Başvekil Hz. lerl genç dohtorlarımız arasında. Orta

da: Sıhhiye yek,ılı Refik B. ve doktorlarımı~ 

!\lnbmut Esat B., bütün 

koğuşları ayrı ayrı dolaşmış 

mevlrnflarln konu"mu~ bir 
' '" Jak ~~sat 

etıneku. 

k Meğer Amerika namına 
onferansa lıUrak eden 

~· Çerer el altından silah 
abrikalan ile konupnuı 

h 
konferansta tahdlcft .-;. ft 
at· J d ıçin Yol göstereceği yer-
e bilakis tesliha tı teıııP ~ 

vardır : l - Osmanlı pa· 
saportu ile ginden rumlar 

avdet edemez, 2 - Garbi 

Trakyada vaziyet ulah e

dilmeli, iadesi lazım gelen 

Türk emlalcJ iade olunma· 

lıdır. 

Dı-runarulo pu los di
yor ki 

Muhtelit mubadele Yu-
ridine, Yani ıilah fabrika· 
arının itlerinin artırılmaıı· 
;ı Çalı§cağına ıöz vennf§. nan baımurahhası M. Di-
~na ınukabil silah fab· yamandopulua dün bir mu· 
~~an tröstü M. Çerer'e harririmizfn suallerine ce
Yon :arası ile yarım mil- vaben atideki beyanatta 

ra hir para vermeğl bulunmuıtur: 
teahhüt etmlı ve hakJka
ten M. ç...... komif.n.neta 
silah fabrikalanna lcarp 
vermiı olduğu ı8zü tama
men yerine gelirmif. Millet
ler arasında silahların tah· 

- Umumi içtima ak-
tet.aek ~in Anl.arwJa bu• 

lunan Tevfik Kamil beyin 

avdeüni beklJyoruz. Malö.
munuz olduju gibi Türk 
beyeU murahhasaaı iki 
nota venniıtlr. 

Atinadan aldıfımız tall

ma ta göre Yunan hüku
meti bu lıuauata Türle 

hükfunetile tamamen mu-

didi için yapılan her teklifi 
Amerika hesabına muha· 
lef et ederek ıuya düıürmüf. 
Ancak ıilah fabrlkaln mu· 
kabil ~eahhütlerinl yerine 
geUrınemlf. Bunlar M. Çe
rere (500,000) lira kadar tabıktır. Yani müzakerat in· 
bir rüıvet vadettikleri halde kıtaa u~adığı cihetle mev· 
Yalnız (100,000 lira kadar cut muahede ve ihtilaf· 
btr Para vennf ıler. namelerin meriyetlnl kabul 

ediyor. 
[ Ah tarafı 2 inci aayıfamızdadır ] 

"Botef 
" ----

Filibe şampiyonu Bul-
garistana döndü 

Botef takımı 07unculuı lıla.7onda 

lzmirde üç maç yapmış 

olan FHibe şampiyonu "Bo
tef,, takımı dün şehrimize 

gelmiştir. Bulgurlrır 1zmJr1ile
rın gayet sert oynadıklandı 

söylemekte ve yaptıkları te
masın kendilerinde iyi bir 
intiba bırakmadığını beyan 
eylemektedirler. 

Botefll oyuncular dün ak
şamki trenle memleketlerine 
avdet etmişlerdir. . 

Şimdi ıilAh fabrikalann· 
d~n komisyonunu tamam 
-1a.nuyan M. Çerer rezaleU 
hleydana atmııbr. Bu iıte 

• kendisi ile beraber dört 
,ÜYiik aıniralın da müıterek 
~lduğunu töylemiıilr· Ha· 

ise bütün cihanı alakadar 
edecek bir mahiyette ol· 
<luğundan bir taraftan A· 
:ertka refalcühuru, diğer 
ki taftan rnecliai ayanı tah· 
""kat açılmasını emret· 

Oktrvadaki suı istimal 
ehemmiyet peyda ediyor 

··•i§lerd· 
ır. 

k Bu hadise ıu elim baki 
h~Uh~fctde ediyor kihemen 
ler· ır nıemlekette mlllet
dil~ llıukadderatına ken· 

la.rı h detil , ıilah fabrika· 
'ala &.kfındir. Silah ıı:ı-

rının kiin llıenfaatlan m • 
t, olduğu kadar teıUha-

n art ı 
için b ın ınaaındadır. Onun 
"' Unlar rüıvet komls· 
.JOn \' ' 
he" e sair~ gibi vasıtalarla 

.,, nelnı ·ı 1 h dtdı 1 e teslihatın ta ·, 
s ne mani oluyorlar. 

onrct t l lek es lhat yapan mem· 
eueri 

ltrıne .'':e milletleri rakip· 
·~in flostererek: "Bakınız 
•l~ ~akihfnfz silahlanıyor; 

nı · e~er ~ın bekliyorsunuz ; 
l~ı sız de onlar gibi si· 
. "nnı '~hı a%sanız bu ıilahlar 

ted hayatınıza kas· 
ecekt· 

tllreu ır · ,, Diyorlar. Bu 
~thh e miJletler arasında 

at 1\ l'arıvı açıyorlar. 

Oktrııoa miıdürlyell 

Şehremanetinin oktruva 

d , ısuzluk ve 
dairesin eki ) 0 ekte-
ihtllils tahkikatı llerlem 

. T hkikan blzzac Emanet 
dır. a B ida-
başmüfettişl Tevfik ~'! . 

kte ye her gun ok· 
re etme . k 

mu .. dürlü~iine gıdere truva f; 

mec::gul olmaktadır. . 
\r ezdedar Sadık Efendi ile 

Nurettin Şefkati _Beyler :c:: 
:qüz mevkuf pulunma 
dırlar. . .. rn d 

Bunlardan baifca ı uıtn e 
"' .. alan an· 

Dün 
-·-

İki memura daha 
işten el çektirildi 

Tahkikat ile bizzat 
müf cttiti umumi 
meıQul oluyor 

]aşılan iki memura işten el 
çektirilmiştir. 

Haber aldığımıza göre 
yolsuzluk hadisesi oldukça 
ehemmiyetlidir • Hadisenin 
muhtelif cepheler! olduğu ve 
tahkikat derinleştirildikçe da
hıı başka noktaların da mey
dana çıktığı söylenllmektcdir. 

Bu vaziyet karşısındn tah
kikata .bir çok noktalardan 
devam etmek mecburiyeti 
hasıl olmaktadııı. 

şlldl.yctlcrl olup olmndı~nı 

sormuştur. Hepsi rahatları 

söylemiş-

Tıp kongresi iskan ve f eff iz 
İşlerin çabuk bitirilmesi )·erinde olduğunu 

Bugün tahliye 
olunuy~r . 1 Bugün son içtimaını 

aktedecektir 
Ankara. 18 - Tıp kongreli t·o· • 

tor Refik Münir beyin rl) a1etindc 

açı lm ı ;tır. 
f irengi hakkında 1erbe~t müna· 

kaıalıır oldu. 11 de toplanacak ikin· 
ci celsede kanseroloji hakkında 
Hamdi Suat, Saim Ati, Mehmet 

Loıfi beyler beyanatta bulunacalı:

l:ırdır. 

19 (Telefon) - Tip 
bugünkü to~tmnda 

'anser) mcYzuu ctralıodı mlina· 

katalar yapılcb. Billıaau.. Hamdi 
Suat B. in iiahah entraııatl göriil-

müıtUr. Yann uıam üzeri kongre 

hitam bulacaktır. Y ann doktorlar
dan bir kısmı avdet edecektir. 

Ankara, 19 (A.A) - Kongre 

azalar bugün Hıfzıuıha ;qıilzesinJ 

gezmiılerdir. 

Yol verfiq 
Nakdi ve bedeni bfarak 
bütçelerde gösterilecek 

Ankara, 19 (Vakıt) -
Dahiliye şosa ve köprüler 
kanununun tatbikinde ve 
vilayet bütçeJerinin Nafıa 
kısmının tanziminden nafıa 
vckiiletile bazı esaslar tes
pit etmiştir. Bütçelerde yol 
vergisi nakdi, bedeni ola
rak iki kısımda varidata 
kaydolunacakbr. Nakdi 
kısım yüzde ellisi masraf 
kısmının ayri bir faslında 
nafıa hesabına gösterilecek
tir. Bu kısımda yapılacak 
tahsilatın yüzde ellisi der· 
hal mahalli ziraat banka
sında Nafıa hesabı carisine 

teslim edilecektir. 

için tetkikat yapıldı 

Mül/rf ye haı müfelli§l A1iı/ll B. 

IJabcr aldığımlza göre 

Dahili) e vckdletl Jskdn ve 
tefflz işlerinin mümkün ol

duğu kadar çabuk bitirilme· 
sine karar Yermiştir. Dahiliye 
''ekili Şükrü Kaya Bey şeh
rimizde bulunduğu ilk günler 
zarfında bu i.,lerle yakından 

alılkadar olmuş ve millklye 
başmü(ettJşl Müfit Beyi teffiz 

komisyonlarının mesailerini 
tetkike memur etmiştir. 

Müfit Bey komisyonların 

m lişkülılta uğradıkları nokta· 
larln ıslaha muhtaç tarafları 

ayrı ayn tesbit etmiş ve bu 
busu ta hnzırl11dığı uzun ra· 

poru diiıı Ankaraya götlir· 
miiştür. 

Bu rapor Dahiliye vekd· 
letl tarafından tetkik olun· 

duktan sonra işlerin çabuk 

bltirlmesi için yeni emirler 

göndcrllecektir. 

lerdlr. . •nntık Nazını 
v d' ı mu "' .ı c ınc hakkın· 

l mııznunl:ın B. Jrt ,a etmek· 1\lahmut Esat B., irtişa 

maznunlnrınm bulunduğu daki t11hkikaca de' :ım 

kısma da girmiş, bunlar da 

tevkifancdc kendilerine çok 

iyi muamele edildiğini söy

lemişlerdir. Bunlardan Nesim 

Mıızilyah cf., tahliye talebini 

te bit eden bir istida 

vermiştir. 

tedir. k n:ı 3t 
~ıe,·kuflardan Jıı ıı1 bİ 
• hli\ e t e 

Ef nin son ta ı l'f • Jıık , ., 
k11bul oJunınu~tur. J ini 

1 mu:ımc c 
bngiin kef ıı et k . k ıt.ncıı ar. 
ikmal cmrere ç ır-

ı:r n:ırut ' 
J ak füıs:ıt , 'hl cd.ırlarla 

k · h plıırının ctı esn d gll::.tcri tn 
tctkikkf c~03'' 11/ durın:ı ı;a-
bazı ma r.ıfl rı . }. d d im& 

Bugün de teftişe devam 

nlnnmnsı. ha~ka dairelerin 
teftl.,i muhtemeldir. 

cdı~lll en, 
rerck kabul etm ctı~ı o 111-

~ıruı) T 
LuulcıL•lıtıl hı 
~ınu iddia cdiyorı. . -

Londra halkını dugün en 
fazla meşgul eden ~esele 

Şarlok Holmes romanları~ı _yaza~~; 
nan Doyel polıs hafiyelıği yap y d• 

'°nr• 
Bir mahkumu öliimden kurlardı Jlt: lı 

bu adam aleyhine da11!.!f- 1 • 1 ıle l{onnnc R} c 
Ingilcerc~n c~ me~bur muhnrrilc~~nden kurtulan sabık 

mun mesnlsl netıcesinde miiebbet kurekten rııfından m~ 
bir cani arasında, bütün İngiltere gazeteleri ta 1 de ]\onan 

ı c net ı;e 
rakla tııklp olunan bir lhtilılf hasıl o mu,, 

doyel sabık cani aleyhin· 
de dava açmağ-a mecbur 

olmuştur. 
Meselenin a.,Jı şudur: 

ı 8 sene evvel ,-uku bulan 
bir cinayetten dolap O.:ıkar 

.. b 
Slater namında biri mue -

bet hapse mahkOm oımuŞ 
ve hoptsancyc noloıışor. 

b ı bfr Fakat o zamandan er Sldftr 
v D ·· aclıı· ı nonan oyel çok zevat bu hükmun . . ıc. p cctır- n 

Ietslzliğinc kail olmuşlar \Cetkrzır retkık;,ıc nıt'\ uJ olup· 
ileri ürmü.,lerdir. Bilı1h11re Konıın Oo) el bu k 'ııc'ri) ııcrıı lnı-
ı 1 edere ' k o . 
ngiltere efkarı umumi) esini tch) ç k rnır edere 
]unmuş, neticede davanın tekrar ru} eti re ~ bu beraııt ka· 
kur S!atcr beraat kazanmıştır. Koıınn Do) c' nahak ) crı.: 1 

k 'IAterııı U· 
rarile iktifa etmemiş, bundan bn, ıı f .0 uıtrıı~nıı, ne ' ı a~1 çı r- t ı 
sene hapsinden dola\"l tazminat 11 01 , ııffıık olnnı, l. 

ı . ·ne nılı. h 
ccdc 6000 lngilz lirası tazminat temını cıızmfn:ıtı ııkh uın 

Sldter, hnpisaneden kurtulduktan \el .ıe ) 11,~m:ı~:ı 'c 
1 l)te ınu ' ti • 

sonra lngilterenin muhte,cm b r Tnnı bu ırad:ı. ' 
istediği gibi ömtir sürmcğe bn~lamı~ur. terek d,l\ ıının ~ e-

l rııcıınt ec r· 
nan Doyel ona· bir mektup n mu . . 250 lırıı 

k'bl ıçın 
nlden r(ıyetl ve evrakların tıı 1 

• i il istemi, tir. . 
fettiğini bildirıni~ ve bu parayı tedı~~;i~ı taııının tder pıı? 

Sıtıtedn bu mektube ııe cevap ver rıı ve bir sen ete k 'ıı~· 
Kendisi için çalışl\rt sonra orıu kurt.ıra?' tfavir Sal. ter bv; le 

"d k clegilını ' ' c ıııı turan adama burcunu o eme • bl bOrcu odenıı} 
yapmamıştır, Verdiği cevapta, boyle r 
söylemiş Konan Doyeli kızdırmıştır. ııksetmi~. ){ar tın [)iJ\fk 

Bunun üzerine mesele gazetelere k diı:er t r. ft rı ııa 
sın.terin bir taraftan aleyhine dava açtır en 
körlügünden bahsetmiştir. . J)e}li .Me> 1 ıııul ilır r 1 

SIAtcr buna karşı susıııanıış bıl.ıkıs 
11 

1 1 t • le desi • 
§U sözleri soye m ş ır. • ııntwr k pe c ı 

c KonnrıdoyeJ, isterse btnlm fçın n k bıt ,evı> Jr: 
onun lıakarctlııe hakaretle mukabele edtCC ""'l ti bull da ır Y 1 - Konarı ,.,,., 1 n c ı r • 
um. Fak.at şuııu soy/emek istcrfnı. Jn 1 ıır. V a 
dı~ı Jıer makale ba~ıııa (55) 1rıgilıı ııra!I 11 

• 



VAKiT 

~ Dün ilk aleni müraf aa f Küçlik Haberler ' 1 Adliyede 1 .jjnor yapıldı Gene neler oluyor? Sesini kaybeden şehir 
SON 

HAS&~e 

'P Bıll,y'fikdere Rımılluının 
F nerbahçe davet araıannda tophtdııdar• e iane 

ediliyor Büyükdere Rum kilisesi 

Ne demektir? Dün iddia ve müdafaa yapıldı 
Müddei umumilik ceza istiyor 

Gümrük tarife 
Eşya sahiplerile gü 
rük arasında ihtil 

olursa ... Bursada ve lzmırde 
maç yapacak 

F entrbahçe birinci takımı 
E u ""' şampiyonu 1&11° aıkiran 
takımı ıle maç yapmak illere 
27 Eylülde hareketle aqam 
iistll maç yı.parak cumartesi 
gilnO avdet edeceklerdir. Bur· 
saya bu ıene yalınız ıehrlmiz· 
den bir sınıf üç gilzide ı.kımı
mız gitmiştir. Geçen ay tayyare 
cemıyetlnln daveti üzerine Bur
.aya gıden Bcıiktllflılar T ayya
ı·e cemiyetinden bir tek kişiye 
ra t gelmcmi,ler bntan yUk 
Futbol heyeti Rtisi Faik beyin 
ııırtına yükselmJıtir. Zaten Bor
sada, bugün her tarafı açık bu· 
lunan bu ııalıa hiç bir varidat 
temin edememekte buınn mas
rafı hemen klm!len F atk beyin 
tesviye etılğl görnlmektedır. Bu 
:zatın gayreti sayeslnd.e San' at· 
kAran takımı bugün lstanbulun 
birinci sınıf lulüplerl arasına 
gtrecelc kuvvdtedır. 

Bur8'1dan gelen buınn spor
cular Bursalılardan ve tdmancı
::..-dan fevkalhat memnundur. 
Bursalıları ve ıporcularını teb
rik etmek vazifedir. 

Bundan bııtka F enerbahçe 
lzmir kulüpler! tarafından da Oç 

maç yapmak üz.ere kmire gi

decektir. 
F enerbahçe yapacağı maçların 

lstanbullu bir hakem tarafından 
idaresini istemektedir. 

Atletizm 
birinciliği 

Müsabakalar üç gün 
'Zarfında tamamlanacak 

İ.tanbul mıntakası atletizim 
heyetinden: 

1 - ) 929 lstanbul atletizm 
birinciliği müsabakaları 2 7 ey
lül cuma Kadıköy, 26 eylül 
pazar Taksım ıladyomu ve 4 
teşrinievvel cuma Kadıköy ıa
halarında lcra eclılecektir. 

2 - Mu,abakalara müttefik 
kulüpler ve bunl•rın müseccel 
ıdmancıları iştirak edebilir. 

3 - Razı kO§ularda doml 
flnıl yapmak icap ederse seç
em!erl günü y~pılacalıtır. 

4 - Blililn müoabakalarda 
blrindve 5, ılı:inciye 4 üçliıı
cüye 3, dördüncüye 2. beıin
c!ye 1 puvan verilttelı:tir. 

5 - Müsabakaların birinci 
ikinci, üçüncQsüne lstanbul gzg 
( ka,u. atlama veya atma birl
rlncl, ıklncl, Uçüncü9ü ırnvani

le birer madalya verileceltir. 
6 - Bu ı.ııUsabahdan son

ra atletler ıimdiye kac.!ar kazan
dıkları derecelere göre sınıflara 

taksim edilecektir. 
7 - Müsabakaya iştiralı: 

edecek kulüpler mıntaka atlet
izm Heyetinden alacakları esami 

cetvellerini 23 / Eylot / 929 
pazartesi ak~mına kadar he· 
yetimize göndem:el "1'1 lazım
dır. 

8 ·- Müsabaka programı 
masly!e •f"l!ıda yazılıdır. Mü
sabakaların saatleri bilahare ilan 
edılecektir. 

27 / Eylül / Cuma 
Kadıköy aahasında 

810 metro Seçme 
Uzun atlama final 
200 metro seçme 

l SOJ • final 
40J • ıeçme 
Disk atma final 
ıCOOmetro • 

4 :x ıoo • seçme 
29 / Eylül / 929 Pazar 

T abim Stadyıunııııda 

1 OJ metro seçme 
yııkaelı atlaııııa fıııai 
4 ')J metro • 

5000 > • 

4'<400 • seçme 

}. 

vasıtası ile üç yüzü müte
caviz iane bileti 'tevzi edil.1 
diği ve külliyetli mikdarda 
para to,ı>landığı anlaşılmış
tır. 

MSeainl kaybeden tehir n 

ıerlevhalı ve " İıimsiz ada-
mın ıiirlerinden ,. kaydini 
taııyan bir manzumeden 
dolayı müddei uınumilikçe 
" Reıimll ay " mecmuası 
aleyhine 11.çılan davanın 

Bu iaöe biletlerinden ma
da "Hamiyetinizi izhar edi
niz!• Tarzında Üzerleri Rum-
ca bazı yaldızlı kartlara da rüyetine dün İstanbul üçüncü 

ceza mahkemesinde devam tesadüf edilmiştir. 
Yeni icra ve lfl!s kanunun muciblnce dün ilk akııi iane biletleri ile topla-

mürafaıı; ndllye dairesinde hazırlanan salonda icra reisi Ah- nan paraların kiliseye ve-
met Relik B. in huzurunda yapılmıştır. rildiği iddia edilmiş ise de 

Atiye H. la Aptülkeılm B. arasında, mevzu bir haciz bu parenın meçhul eme~le-
d 1 d re sarfedilmesi ihtimalıne evnm ve ac em! evamı nıerzuubalı.> olmuş, karşılıklı iddi-
J · ı ı mebni tahkikat tamik edil-a ar ı eri surülm l'ştdr. l\Türa.faada iki taraf ~· ekillerile birlikt.e mel.dedir. 
hazır bul.uıımu lnrdar. Re. mımı z bu mcrnsimı tesbit etmektedır. 1 1 dd' 

ane topladıkları i ıası 

ftmerl·~~n rez~ıeıı· Ed ebİ)ratçılar . ~=tiB~;ü~~~=tı~ye~;ı~=~~nh;~ 
ftU U tahkikat yapılmaktadır. 

( Baı makalenıizdeo mabat) 

Nihayet bütün bu silahlar 
bir gün patlı yacaktır ve 
milyonl~ca insanın bayatı 
silah fa b ri ka törleri nin 
keaelerini doldurmak için 
ölüme gidecektir. 

+ Teşrini evvelden iti
baren lstanbulla Ankara 
arasında her gün ekspres 
işliyeceği yazılmıştı. Yatak
lı vagonlar idaresi her 
günkü ihtiyacı temin için 
fazla vagon getirtecektir. 

Yataklı vagonlar aynı 
zamanda Ankara hath ü
zerinde mavi vago11lar tah
rik edecektir. Bu vagonla
rın tek yataklı kompartı
manları vardır. 

o!unmuıtur. 

Mahkemede mes'ul mii
dür Behçet B., vekili irfan 
Emin B. le birlikte hazır 

bulunmuı , Behçet B. in 
isticvabından sonra müddei 
umumi muavini Ki.mil B. 

mütalaasını aerdetmit , bu 
manzumenin komünistlik 
propagandası ve cemiyetin 
muhtelif sıdıflannı birbiri 
aleyhine tahrik mahiye· 
tinde olduğuna iıaret ede· 
rek, ceza kanununun 312-
inci maddesine göre tec
ziyesini istemiıtir. 

Bu madde , bir seneye 
kadar hapı. cezaıı tesbit 
etmektedir. 

Mütalaayı müteakıp mü
dafaa yapılmıı , avukat 
irfan Emin B. manzumede 

Bu meselede en ziyade 
hayreti mucip olan nokta 

rezaletin Amerika gibi 
bir memlekette çıkmıı 
olınasıdır. Şimdiye kadar 
servete doymuı bir ideal 

Yataklı vagonlar müdürü yazılanları tahlil ve tefsir 
Hüsnü B. bu meııeleler 

memlekette para ve mad
di menfaatın bu kadar 

me,'um tesirler yapabil
meıl daima ibretle hatı

ralarda kalacak bir ha· 

disedir. 

11.Jelırnet Asını 

l..P.vahımız 
[ C stanılı Bınncl ıayfemızdadır J 

Yunan heyeti murahha
aıumdan azledilen 'llemur
lara gelince Yunau hükü
meU tasarruf yapmak is
tiyor. Bundan dolayıdır ki 
birçok memurların yerine 

yenileri tayin olunmı· 

yaca!dır. Azledilen me
murların ipkası için Yunan 
hükümeti nezdinde hiç bir 
teıebbüste bulunmadık. Bel
ki kendileri bulunmuttur. 

Benim yerime M. Rafa
elin tayin edileceğine dair 

resmi veya gayri resmi hiç 
bir it'ar ahnadık. M. Rafael 
eski bir diplomat o)np. 

hi.li. Yunanlstanın Bem 
maalahatııüzandır. • 

1\'e döşünüyorlar? 
Atına, 17 ( Huauıi ] -

Türk cevabının gelmeane 
büyük bir aabınızlıkla in
tizar edilmektedir. 

Gazeteler, Türk cevabı• 
nın muhteviyatı hakkında 
tahmin edilen muhtelif ma
)Cımat verilmektedir. 

Selii.hiyettar muhafil ih
tiyatlı davranmakta ve yal. 
nız nikbinlik ve itilaf ü
midi izhar etmekle iktifa 
eylemektedir. 

Son Türle cevabı alın
dıktan aonra yeni mükale-

mata baılamak ihtimalin
den de bahsedimektedir. 
-=--=-=:mmamu::m•:aaı: 

4 T etrlnlevvel 929 Cuma 
Kadıkııy saha.anıda 

1 O) ınotro ftnal 
Golle atma • 

Üc;adım atlama 
8()'.) metro 
20J • 
Cirit atına 

Sırıkla aılıma 

3 '.)()() metro 
4 '>< ı ()() • 
4X40J • 

• 
.. 
• 
• 
• 
• 

Bir sefil 
Sekiz J'IJlında bir lc1Z4 

tecaytfz etti 
Çntalcanın Çnyuşlu köyün

den Adil oğlu Ahmet, arka
da~ı ;\lchme in sekiz yafın· 

daki kızı Rü\ eydcyi par:ı ile 
kandırmış ve blkrini izale 

etmi~tir. 

Yatı mektepleri 
Bir gazetede lstanbul vi

layeti muhasebei hususiye
sine tabi bulunan Gutpaşa 
yatı mektebi kadrosunun 
480 den 300 e indirildiği 
bu 180 talebeden yüz kırkı 
bu sene mezun olduğu, di
ğer kırkının da dönmüş bu
lunanları ve yaşlarının faz
lalığı gibi sebeplerle mek
teple alakasının kesilmiş 

bulunduğu yazılmıştı. Ga
zetemize verilen malılmatta 
bu haber tashih olunmak
tadır. Bu izahata göre: 

Bu mektep idarel huıu
siyeye ait değildir. Doğru
dan doğruya Maarif veka
letine aittir. Gazi paf& 
yatı mektebi talebe ka<'· 
rosu hiçbir zaman 480 e 
çıkmamıf ve 300 e de in· 
dirilmemittir. Bu mektebin 
bu eenelci mezunlan 140 
deAil 73 tür. Şu halde 
yazılan malı'.'tmat başka bir 
mektebe alt olmak iktıu 
etmektedir. 

latanbulda bugün 4 te

hir yatı mektebi vardır. 
İnönü erkek yatı mektebi 
fatanbul idare! huıualyeal
ne aittir. Balmumeuda 
Dumlupınar, Yıldızda Ha
kimiyeti milliye, Ortaköyde 
Gazlpaıa yatı mektepleri 
Maarif vekA.letlne aittir. 

Dumlupınar yabmektebi 
erlcek, Gazlpaf yatı ııiek

tebi kız, Haklymtyetl mil
liye yatı mektebi muhte
lltidir. 

itizar 
Münderecatımızın çoklu. 

tuna mebni •Meçhul asker. 
isimli tefrikamız dercedile· 
medi. Karilerimizden özuür 
dileriz. 

hakkında Nafia vekaletile 
görüşmek için Ankaraya 
gitmiştir. 

+ Genç doktorlarla ba
zı tıp talebesinin ftalyaya 
bir seyahat yapacakları 
yazılmıştı. Seyahate iştirak 
edecek gençlerin adedi 
kırk sekize baliğ olmuştur. 

Genç doktorlara Fab -
rettin Kerim ve Tevfik 
Remzi beyler riyaset ede • 
ceklerdir. Heyet 1 teşrin
evvelde seyahate çıkacaktır. 
+ Posta vP. telgraf u

mumi müdürü Fahri bey 
şehrimize gelmiştir. + Fevzi ve Fahri Paşa
lar Adanada bulunmakta
dırlar. + 10 bozuk frenli oto
mobil yakalanmıştır. 
+ Adliye vekaldi .. Tür

kiyede memur ve mustah
dem kadınların istatistiğini 

yapacaktır. 

etmi~, bunun otomobillerin 
iılemedlği ve havanın rüz
garlı o!dufu bir günde 

ıehrin manzarasını teıbit 
makaadile yazıldığını an

latmıf, "Empresyonizm.den 

bahıetnılf, bu arada ıun
lan aöylemiıtlr : 

Diidllk aealerinln köte 
baılannı kesttfint yazmak
la, şair, tiddetle esen rllz

gann ıehrln gürültüsünü 
susturduğunu yalnız ken-

dl sesini ifittirdiğtni tasvir 
etmek istemi~tir. Bu, bir 
fantezidir. İçtimai aınıf 

farkına, mübareze, mlka
deleye iı&ret yoktur. Esa
sen kolu kemanh bir adam 

frakh, &ilindlrh bir adam, 
kıllı maymun gibi çıplak 
bir adam diye üç tipten 

bahia vardır. Komünıalik 
mevzuubahtı olR, iki tip + Başvekil ismet Paşa 

Hz. Perşembe günü lstan- ortaya atardı. 
bula gelecelclerdir. Manzumenin M lıma&ız 
+ Evvelki gün öğleden adam • kaydini ihtiva et-

sonra Birinci ticaret mah- mesi de f&Yani dikkat de
kemesinde Feltman bira- fildir. Bir san'atkar, birçok 
derler tarafından Karaağaç 
müessesesi aleyhine ikame 
edilen davaya başlanmıştır. 

F eltman biraderler yeni 
açılan bağırsak yerl;rinin 
seddini talep ve bagır311k 
tathiratında hakkı inhisar
ları olduğunu iddia etmek. 
tedirler. + Ticaret odası reisi ra
hatsız olduğundan lstanbul 
limanı hakkında tetkikatta 
bulunacak komisyon top
lanamamıştır. Komisyonun 
riyasetine Velı~?e Fai.k B. 
intihap edilmıştır. Liman 
komisyonu yarın ilk içtima
ını aktedecektir. 
+ Seyyahin . cemiyeti 

memleketimizdekı kaplıca
lar ve maden suları hal
kında bir kitap çıkaracal:
tır. Bu kitapta yalova ve 
Bursaya dair resimler bu
lunacaktır. + Seyrisefain . idaresi 
hergün Yalovaya bır vapur 
işletmiye başladığı gibi 
Şirketihayriye de cuma ve 
pazar günleri Altınkum 
vapurunu 
etaıi,tir. 

bu hatta tahsis 

• Nı. den Wldirilditine 
göre Mklt hanedan azasın
dan Sultan Muradın kızı 
Fehime hanım, uzun bir 
hastalığı mütcıalup vefat 
etmiştir. 

imzala yazı yazabilir. 

Şeyhiilmuharrlrin Mah-
mut Sadık B., on iki imzayla 

Yazı yazmıı. günün birinde 
hepsini de ayni zatın yaz
dığı anlaşılınca, üstat, bir

denbire oniki adam kıy

metini il..-Usap etmlıtır. 

Varım asır evefö 

VAKiT 
19 Ey/ili 1819 

İlin 
Maarif nazırı u

tufetlu Mdnif Elen
di Hz.. nin tahtı hi
mayelerinde Tuz
lada IHıyramın i
kinci glinil verile
cek balo havanın 
yağmurlu olma.sı 
hasebile ahu bir 
gline tehir olun -
nnqtur. 
Banıgı g4ne lrar1tr 
verildi~ 911Zeteler 
ile 11.tn ~ 
gibi bilet alm11 olan 
u:viJI gene o f1llnde 
meddlr biletlerle 
1Nıloy1» luıbul olu • 
n•C4lldır • 

Neticede muhakeme ka-
rar için cumarteıi günü 
öğleden sonraya bırakıl-
mııtır. - ---
Motosi~let ~ozası 
Polis Cemal Ef. üç 
seneye mahkum oldu 

Bir müddet evvel Gaz-
hane yokuşundan motosik
letle geçerken Yani ismin
de bir yolcuya çarpan polis 
Cemal Ef. nin muhakemesi 
ağır ceza mahkemesinde 
dün bitmiştir. 

Bir kaza neticesinede 
Yani Ef. yaralanmış, bir 
müddet sonra ölınüştur. 
Mahkeme, dün Cemal Ef. 
hakkır,da üç sene ağır ha
pis kararı vermiştir. 

---İktısat vekili 
lktısat Yckili Şak:r bey <.İiin 

YaloYadan şeh rimize clöıı

mü~tlir. Yekli bey iki gUn 
sonra Ankarara gidı!ccktir. -- --

Rüsumat müdürü 
Rüsumat miidurü umumisi 

Ihsan Rıfat bey birbç giinc 
kadar cenup snrnhilindcki 
gümrıiklcri tc!ri ~c çıkac~ktır. 

lh,an beyin scralıntı yirmi 
giin kadar sürecektir. Ihsan 
Rıfat beyin l\lcr>iııdcn sonra 
cenup hııdu<lıına kada~ git
mesi de muhtemeldir. 

Posta müdürü 
Ana<loludnki teftiş seyaha

tından sonra evvelki gün 
şehrimize gelen posta ve 
telgraf müdürü umumisi f ah
ri bey dün Edirneye gitmiştir. 

Fahri bey o havaliJeki merkez. 
!eri teftiş edecektir. 

AKIT 
TraWusgarp ~fterdarı mer-

hıım Ab J iırrabman Beyin k~ 
rimesi ve lstambul meb'usu 
muhtelit mübadele komisyonu 
Ti'ırk heyeti murahlıasası reisi 
Tevfik Kamil Beyin baldızı Seni
ye Uanııı 1 la Köstence ~ehbenderi 
Mehmet Ragıp Beyin mahtumu 
lstanbul müddei umumi mua-
vinlerinden Mustafa Fikret Be
yin akitleri icra edilmiştir. 

Tarafeyne s1adetler temenni 
ederiz. 

Vaktın 

Ankara, 19 ( Yakıt ) 
Tarife tatbikatından dol 
eşya sahipleri ile güm 
idareleri arasında vaki 
tilaflarda mal sahipleri 
ihtilaf farkını depozito o 
rak kayit şartile tesv 
ederek verecekleri iti 
istidalarının 15 günde 
tacı lazımdır. Aksi hal 
depozito kaydı gümrük r 
mi olarak tashih edilec 
tir. Keyfiyet tamim edilm 
tir. 
--------~ Sui hastalıkla 
Salgın halini alır 

ne yapılacak? 
Ankara, 19 (Yakıt) -

hastalıkların salgın halini al 
lan zaman her vilayet •ıh 

müdürünün komşu vilAyet 
hiye müdürlorlnl derhıl v 
yelten haberdar etmesi vclra 
ten müdürlüklere tam'm e 
miştir. 

Pirinç mütahass 
İtalyan mütahassı 

Ankaraya geldi 
Ankara, 19 (Telefoı ) - it 

yalı Pirinç müleha!Sısı M. S 
piyelo geldi . Varın MHa 
oradan Adapazarını gide 
pirıııç lıasıdı \C ekilmfSİ l;S 

!eri üzerinde tetkikat ya ı 

caktır. 

İldıHi vekili -
Bugün Akarada 

bekleniyor 
Ankara, (Telefon) 19 

iktıaat vek.ih Şakir B. 
yann buraya vürudu be 
!eniyor. 

Fransız tayyare -
gelen ta~~are bugü 

gıdiyor 
lıtanbul, 18 (A.A) 

Fransız tayyarecileri b 
baıı Labori ve Safo M 
kovadan Y eıflköye gelm 
lerdir. Yann sabah h 
ket edecekler ve Pari 
döneceklerdir. 

Sürnıerıede yangı 
Trabzon, 17 (A.A) 

Sürmenenln buınurgan 
ıııında dün aktam çık 
bir yanlPJI neticealnde 
mafaza. iki fırm, iki ka 
vane yanmııtır. Nufus 
zayiat yoktur. 

bulıııaca 
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bu günkü hal 

dilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını mey 
na çıkarabilirsiniz. Bunun için qağıdalci tarifeyi tatb 
ederek üç beı dakika meşgul olmanız: kifidir. 

• 7 • 9 

Dhldl ı,,1a+-· ... ·-- • • " 's ..... 
Soldan aııta: 
1 · Bir milletin hakiın olmuı (9) 

2 • Hbıııdçi ( 4 ) pctlerin 
« kaldır • 111111-a lr:ullaııclıklan 

btr ıablt ( 4) 

3 - T abntıAUı ahi 
4 Ruryada ııqhur lılr daA ( 4), 

çocuklann Yemetı ( 4) 

5 · Birbirini takip eden teY ( 4) 
asmalı: fl'iliııtıı emri lıMlrt (2) 

. 6 - Bir ..... pqd (6) 

7 - Keder (l) 11t11ınek lfilıMıı 
emri hmn (3) 

6 - Emek çeken (7) 

9 - GüııÇ.: çıbıAı yıır ( 3 ) 

su'atklrın Y"Plıtı ICY (4) 
Yukardan aşağı : 

. r - UmumilIAfn ahı (2) 

2 - Muharremde yenen Je)' C' 
1'1dıı . (3) 

3 - Kanamak li'ılınin muzari ,J 
ret gaibi (5), müfret muhatap (1/ 

4 . btrLp alı.ı ( 4). prensip S 
6 - Bilgi ( 4) uınelr: lı'lliııin ,. 

hamı (2) 

7 - boyna ıablu teY ( 4), , 

- Fr...._ı (4) 
8 - lçiııcle oı...ı... 

ayblr: (2) 

" • Özlemek (8) 
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~e~a~~~.~~~::=~~~~~~· 
M~: ;::::;::_ Tatil sonunda Büyük adamların gençliOi 
dili maUU&ata göre iki Dantc : t2Ö3 - uıı 
zeoıfn Amerikah Pariıte M kt 1 d •rilir 

Gençlik kültürü 

Gençlik ve politika bir muailrl akademili teılı e ep ere nas İl "'Dante" kah portakal atriçe uzun etekli bir laı 
için lizıın olan parayı vermlye bahçeleri, kih vadiler ıha· olmuştu. 

06
Ari tot, · . . . • kalım... ve halkın hakimiye- amade olduklannı bildir- Kmdtlerine mesle}e tnilhap etmek yaşında olan gmç lcari • linde Akdenize yaslanan Dante BeatriçenİP ~~·: 

' ınsan ıçın sıyıısı M A--... 'bı ıdı 
'Y\11nd1r diyor. Bilhn .. -.a de- tine dü~man olalım". miftir. Bunlar · ~ur ltrtmizin glre'111ecelelert 1Mlckp ha~tlo geÇett hcifta ba.rı eski Roma vatanmda, Fıo- fında bir pervane fi · 
•>k rın memleketlerde insa- lla) ır biiyük şehirlerin ve Molton ile zevcesidlr.k Bun- illa#tat oerml#f/c, bu l%ahola deoam eJlyoro%: nnsada doğdu . Dante Nihayet bir gün f1oransah 
0 u içmek, hava almak, büyük snnnylin doğurduğU lann maluadı Parlı apu· Mıntaluı erkek ve ki• .muallim mektebine merbut kuvvetli bir hıristiyan ter- kızı selim verdi.. . . 

0 )şan al g-ihl ihtiyaçları ara· demokraside politik ile meş- lannda 15,000 ildtlyl lıtlap ilk muallim mektepleri ve mohtelittir.) biyesi aldı. O zaman Ital- Dante ilk etenll• ifte 
(lda lıir de P !'fi·· r r- gul olan başı boş bir halde edecek beJnelmlle bir Bu mekteplere duhul Bu mekteplere talebe lc:a· yada h1riıtiyanhk taassup gün yaıaydı S...~ettclf98_ 
't' o ı ı \,ı aa ı d" d 1 1 d bul iti h ··-.Jerdı ır ı. \ardır. değildir. \·akıa herke hür ur musiki aka emlıinln teıl- prt arı .şun ar ır: .. . . ~aman ve şer•. us~- ile birlikte barbar, ve fe- Beatri~ye ıonu :r Ko-
Ceçn a:-ırlıırd h il 

0
_ Ye tc~kilıltı esasiye lcanunlan ıldlr. Bllllun için bir mil- Madde 1 - Turkıye sıyesı ayrıCI Mıar1f veka- edal akideler de pek re- suretine de -.!laır:: Az 

tlka ile me gu~ t ~ın ~u· demokrasi memleketlerinde yon ln,diz lira11 teberru cümburiyeti vatandatı o!mak, Jeti veya m~tep idare1eri 'Yaçta idi. Onun için Dan- nalkontiye . gönde td • Fa-
~?ktı şanla; ve ş~k~~~~ da· biitün vatandaşlara pek bü- edeceklerdir. Madde 2 - Yaş, tarafmdan gazetelerle illn te bir şövalye gibi yetişti. zamanda .•~;: ~r u. tiidil 
'\lındc olmazdı. Biiv"k şe- yiik hiırriyetler vermiştir. Yeni akademinin hedefi Liseden naklen gele· olunur. Floransada devam etmekte kat BeatriÇt' fkinci te-
~tlcrtn ve huy k :a~ıytin ı Jerkes ya1.ar, çizer, söyler, kJilik ve yeni musiki cekler için birinci ıımf için: Ydluek tlllull olan kan davalarına bnfb. kon•ıaaHllll'~U. .ıatuk dıY. 
'o~ıt~luğu dcrnl~lmısl kul- bağm çatmr. Fakat büyük pheselerinf herlıete dfn. on üçten aşağı on sekiz- Türkiyede yüksek ta1ısd Aile mücadelelerinde rol saclifte ~~~ ~ ... 
Jru iddia cdllebillr ki tarihte sanayiden doğan demokrw- letmektir. Meıeli mayıı den yukarı olmamak. Di· şu müesıeseler4e y.pıltr. sahibi o\du. 1263 - 1321 ~ndı. üçinCU • 
~tk iz ycprcni bir ham· sinin en kuvvetli carah po· ayı Fransız eserlerine, ha- ğer smıflara almacak ta\e- 1-lstanbul Darüffünunv: senesine kadar yaşıyMı ıre hakaret e:.,. ~ 
~dır. lltikanın şuurunu ve tllm ve ziran ayı Ruı eıerlerine, be yaılan da bu esas da- Edebiyat, Holauk, Tıp, Dantenin gençliği san'at ve . Az ~ınilan vlencli. l)aate 

~nllcmoı..rat memleketin in- teknik tarafını fırkalara terk temmuz ita:lyan e~ne h.ilind~. olacak son sınıfa ~en ~e. tılhiyat fakülteleri po1itika alemi için çok dik- ~:n::r ço~ eınüteeJIİ'. ~ 
ı her ~C) den evYcl in ti- etmesidir. tahılı olunacak, kıt aylan yımıi uçten fazla yatta bu· de dışça ve ecucı melctp- kate liyık hadilelerle do- d .. h' bir bedblllPA 

'.'Pl~rıı i~tir:ık etmekle :.iyast bir l\1ua~ır demokrasilerde: ya- genç munkiıtnaılann eser· lunan almmıyacaktır. lerini havidir. Kabul tart· ludur. b~ mö~~e~di. tloratıll bar· 
~es uH3 et kabul etmiş oluyor. ~ıyan, yani kütlelerden km~- lerint tetkike haıroluna- Madde 3 - Uzvi kusur· lan her sene Darülfünun DanNml'll Mir 1ulıretl b" ggö üllü ~· [)all-
~ndi reyi ile mevkii jktıdara ,-et alan fır.kalır bl~. makı- caktır. lan bulunmamak: {Kör, sa· eminlitince. neşrolunan ta- Danteyi beynelmil~I dl· t~ohatp~n saf c161dl Be-
'tlen heyetin kendi namına nbt gibi f~ın teferruatı .ııe Projlye göre Akademide ğır, kel, şaşı, kolsuz, çolak, lehe rehbermde vardır. hilcr arasına koyan çocuk- atriçe 24 yapncli 6Jdft. • 
. Plığı hareketlerden dolayı meşgul olurlar. Artık p~l~~l- çah,.cak muılkiıinaılara çarpık yüzlü, kambur] ol- 2-Hukuk mektebi(Ankara) lukta başhyan bir aşk ma- Meşhur eteri f>a 8ffim 
ıç olmazsa kendi kendine ka ile mc~gul, ferdf gorıış- IOkantalar ve meskenler mımak. 3 - Mühendis mektebi ccresıdır. Dante ilk "Davet- den sonra ıneydaea:;,., 
e:ıtcıığı, ve kendi kendine Jetin, fenıf a~zuların, ferdt lemin olunacakbr. Madde 4 . - T~ahu~ ~ (lstanbul) to" sunu bir Floransah Dard~tı .... bir 
eceğt ce,·aplar vardır. işi dedikodulann ıfadesi demek - - verem, frengı, vesa~re gıbı 4--Mektebi mülkiye(lstanbul) güzel kız için yaı:dı. Dante şiirde fallll • 

tı ~cklJde mlıJAhaza edince t.-dğildir. 8tz bu cins politl- Şehrimize gelen ecnebi sari hastahklardan sahmolmak. S-Baytar mektebi(lstanbul} ince, derin, bili kalbe gençlik m•cecd ~ 
~anın iliklerine kadar poll· kamn sn aa şeklini Jışadık, talebeler . Madde 5 - .. Cünha ve 6 - Ticaret mektebi yakın gelen mıaralar ve se liyui ha~·:.,. 
1 

1 ile meşg1ıl olması JAzım· billri7- canayetle mahkum veya (lstanbul) nihayet "divine eomedi.,yl yecMh hılfeketllri ailelİ-
r diyeceği geliyor ve Sok- :Meşrutiyetten beri mahalle 22 Kitillk Çokılovak ta- maznun olmamak. H" A • 7-0rmanmektcbj(lstanbul) halked~ sebu endam Wr "'i)ate., -~~ Jf ler 

~tı rnahktım eden "dcmago- kalı vesi polltıkaçılığuı ne lebe gnıpu evelki gün Mk ac!dl e . ~ -b. . dukumhet 8 - Deniz tcaret mek- beden ve bedendeki esas- ne mensuptu. _..:. "rte--
ı,, hlrd b' ld H- hrimiz 1 i G 1 ta me tep erınm mn en er 1 vazi.,,.te hlldlB .,._.. .._..., 

•· enbire canJanıyor. saçma sapan ır şey o u"u- ~ e gem 11 a a • hah . bir sebeple tardedil· tebi ( stanbul) lı ruhtur, "Beatriçe " nin r •pnyor.• illUI -r 

1 
flAtunun pek ze'ld bir nu öğrenmeyen kalmadı. saray liaeılne misafir deli- . gı 1 k 9 - Maden Mühendis ruhudur. ra~ 1 ·1ı.-. edlUilf~ 

u u la b . bil" . . b d · ı Talebele d A mış o mama . edildi. nti-r • _.. 
ka \ ahsettiği gibi po1i- Hepıniz ır:sınız, u anıs rn DÜftir. r ün • Madde 7 - Lise kıımı mektebi (Zonguldak) Dante Beatriçe ye daha ıonra tam Ya a. fnb 
nran:kt•ğ'raşma bir zaman dedikoduculuk ya zavallı bir yaıofya ve Sultanahmet iptidasından veya tam tef· 10 - Güzel san'atlar 9 )'8fında iken bir mayıs yeti oldu. iki •ulllllf- Wri-

·fo k 8Ptanlann. hekimle- memurun ~rlrml beş . kuruş caınilerile müzeleri gez· kilatlı ilk mektepler4en akademisi (lstanbul) şenliginde bahçede güliip az uman ~ lılr l)anle 
?l~ı 'l! aptan arabacı, hekim rüŞ\'et aldığını ileri sürerek miılerdir. mezun olmak. 11 _ Yüksek muallim oynıyan çocuklar araımda le cidale Mk •· ~ 

1
•
01

. } nların intthaplarla ta- fena ~ir tamime sapar ve -··-... - ............... _._ ......... - Madde 8 _ ibraz edi- mektcbı· (n_rülfünundad1r) sevimli bir kııcağız mrdü. ilci tan.fw. n da;• F ... 
~ kıtıı. .- • _ reket müsbet netice vermez. ""~ B D ~-d 1· ki ...-. ."'c .. .. .-... o••• it '* rejiM..,; ~Upanbl!.ne ":'.'":'I.: 1 ıecek vesikalar Bu -~sek mekte lerin u görüı a~tey' e ı da an içl9 " .:.-.• 1-

bu butun değişlr .• Ve tJOt laidar gider. yalıut kapanın Bii poiltil:aoııTocaKan 1 act A-Mezunfyet tntilmamesi. b . ı~--: ı p k etti, ()ileden 91ı.rdı. m•k.wl tarif • --:""'",.. 
"t·k . b. ( · · d bi •-- d »11 d tlerı'mfze dermanlar epsı .,.,.. mezun armı •· ~L_... ~ ı a ılc uğraşmayı ır tara~ önün e r blduım .. ,uı c;... er B - Hiikumet veya be- bul ederler. Diğer kabul Dante Beatriçeyi ilk gö- çinde M•=:--- ...e 
n, i~Ier kılı kırka. yararca- yenlleşttrlldl dly« isteriz. Yarın için hakimiyeti le41iye doktoru taraimdan ti ·ı · t d . t riifte sevdi ve Danteye nihayet ihtttll ti~ 

ına taksim edilir ve her- - Bakınu: otraf ıül gü· temsile hazırlanan genç ne- verilmiş sıhhat raporu. ph rkkarıd 1 
c

1
.. e 

1
"

18
k bir hal oldu. Dante •rtık Dante rüşvlt • .. J.: ' .. ·ı b ti h · ı k · 1 a ın a ma umat a ma _.,_ ....-

es pek sıkı \'C pek dar bir lustan oluyor diye bir nlk- 51 u şar arı aız 0 ma S - Yem a mauş at• . . d d d aktanlan arasında eörön .. maddeliitdei9 ... ,- ....., 
. el • "ki h ı. 1 B b ı i d--ıı 1:f kJ · _L • ıçm oğru an oğruya e ... ~ n..0 te rıv-erçeve içinde bir işe zın r· bınlı e nl ayet uu ur. u mec ur yet ıı \OU r. a. mıye- şc:nadetoame11 • k 'd . .. medi. O artık dertli bir kum emmı'9""'' ..,. ..aJ 
· st ·· ·· d b bi · d tin ··z··u· olan h k h k' H N .. fu tezkeresı me tep ı areıme muracaat &.-.~ l'i''' 

tnlrken beriki tarafta sıya iki duşunce e tr rın en u ·• er es a ı- - u s t k I" d adam olmutb,ı Dante tam ransayı "" ,....,. 
hakirniyet makinasını el blr· farklı değildir. miyeti filen tatbik edebil- H-M~ba!_li hüku::::n e me azım ar. 9 sene 8eatri~eyi dGfüııdü haıbt girmek t'2\ A 
·~l · ı " k güç, Bu cins sözler 5-.İ~irdikçe mek ve memleket idaresinde a1*1mış husnuhal maz ı. Talebe }'Urilitrı Türk ve tek bit kelinıe söyleme muvaffak 0~1• 
ir · 

1 
e işletmek pne de şı.:1rı·r B.una miisb;t olsun miıc;;slr olabilmek Hn sl\• .. sc- Muallim melctepleri maarif ceml}letl talebe dı' Bu zaman zarfında Be. fa1·-=r.ind o"kliit ,, .{? r+ 

ı~ oJmaz mı? H\ arı - "f • • • ' r J.. ı d~~ t•-- 19 T . . . - ~r , , . ... lıt' 
dikod 1 . f b kı- ıııenfl olsun polıalca ile uğ- tin tefcrriiata ait olan mese- nere e~ • 1 yar ~• - ' qnm- d · 4 M -•-ı. · bir t....t *"'- .., . 

u an bır tara a ınt d 8 1 . 1 1 Ed· . E urum sten- · t928 ta ·h· d 1 ta erecesı, • elllft!lleb ~ tazam .'=.cL baiJdir· 1117., ins h k k e ceza raşmak enmez. u şsız er n leleri ile umumt prensipleri- une, rz . ' 1ıtn· sanı n m e 1 n· ı k · d T .. _._ ·ı · · L~'UAA ....-ti 
haki :anın u u .. v ene kavaflarınm yegAnc . . , bul, Adana, Elizı~, ır, bulda Kadırgada açılmış o- mt~ e ~tm e ... um muın ıçan uın•• 2lt ....,. 
doktrnı, a~ukatı, goz. ~ul.ıı~ ~terdir. Gençler politika ile nı .bırlbirinden &) ırmak lıh:ım Balikesir, Diyarbekir, S..as, lan bu yurda yalnız Darül- cetnıyeb tf!tkilatmın buhı· Ocreti ~·,... ..._. 

0 ru.h Bına müheııdıst gıbı ş .. gul olsun dediğimiı Y.a- gehr. Ttabzon, Kastamonu, Kon· fünu -k k k I' n~ bulunmadwı göt önüne dv. lıahat içil' . ~• 
~8~1e lek içinde bile daha dar ıne., demek istiyoruz kl C:ençllğin poltikadn Yazi- ya, erkek m.allim •ek· 

1 
L~ ~ekyub sel mi e tepk er almır. 'f cemi...ti 9*rtll 11111~ 

ıreler d 1 d . ihtisas ınan, 1 f . 
1 

. Ed' r-uıum, ta eoesı a u o unma ta- I n ,..... ...att ..,..-
"' b , a ıa erın ~nçlerln her şeyden evve esı: tep ep, ıme, ıı.n d Le l'l'k . . . d zahat için Türle Mürit ·u:~ne ~hdt 1--_, '"· 
>lll erine k k ı·tika " . J k l·' .. . . 1 . 1 bul ( ıı·- ı*olc· ır. y ı ı ıçın ıcap e en sı ~ • ı:?\.. .. .,.., .,.1111.-

i~le ·iııi sı ışır en po ı . şişirme havadislere !sanat . n 1 ııp re1ımının p ren~ı~- sla:n ana m._a ı... • bütün tertibab haiz <>lmak· cemiyeti lıtanbtil mümessil- dürlüfüne ..... _*.,....• 
Ş•rır? nasıl kendi başına ba eden ipsi?., sap!lız tamimler lenni muhafazadır. Bu ılı- tebı de bu mekte~ nıer la beraber kütüphane, kıraat lijıine ve yahut Türk Maa- caktır. --~ 
tı Hele müspet içtlmaiya- n ve ,,1nlışlıkla polltl- barla gençlik poltlka Ue buttur) Adana, lzmar, Bur, 1 k f 

1 
·ı . t' 1 .. __ L 

1 
l be A-'-- • ı.-ı...I.. ... ,_ 

n de\'J d yapa , 1.. l sa onu, on erans sa onu n cemıye ı SUUIUU ta e u..- ,._..- Hr 
hı . et işini, politikayı a , dair konuşma dtnen meşgul ôlmahdır. sa, Bolu, Sava ıuı •ua · . . . . . . .. .. " .. .. --lu· ,t 'rd 
d r ıllrn gibi tetkike başla- ki) 8 uzaklaşmalan l&zımdır. 7..aten gençlik çağı piren- lim mektepleri, Deniıli ve g~bı talebenm ~~sa151m tel"- yurdu mudurlütün• m-. talek r-- tir r.-. 
g~f ;,.amanda poltika ile işti şeyde~ evvcr gençligin haki- siplerln etrafında çok ha 'RS, Kayseri k9.y muallim ıaek· hıl ed~cek teşkıl~b da _vard1r. caat olunmaıhdır. k11k ·~~ ........ 
te k~e bir nevi ilim mevzuu Mu~ filen temsil e;de- çok hararetli olabllrnck tepleri. T,hmatnamesme gore: .İJıırsa lal~ yrrtdıı tale~ it~· 
.l:ı ~ ıl etmu mi? bu (tezi) natyett ):arınh hazırlan- demektir. Bizde g-ençliğin me - Ankara musiki muallim Yurda almacak talebenin Borsada Açı1mıı olan bu leyli \'"e ol _,:...:.tti .-~ 
trı u şekilde alınca da, pek cek neslin •!,•beta t ve c;:uur- gul olacatı politika me elc;l mektebi (tDUhtelit) kalM&liinde 1- Müracaat sı· yurda yahuz lise ve or'ta Bı res,ınt _:...: ~ 

urnk·· d"" ancak mus v • ' J 2 S f "k k kt 1 b · k b rtl :..in ~" d ~ un ur ki EflAtunun \•ar- ma~ı bll' müsbete ancak budur. Terbiyei bedenıye maa - rası, • ım mm yu se • me ep ta e esı a ul o- f8 an .......- ~ 11='fldln 
b~r ı n:~iccye benzi yen acayip lu şekilde ?lan ı~I bir lıa- Sadd Etem liın mektebi (lıtanbul kız Uji, 3 - Fakir ve ihtiyaç lunmaktadır. Talebenin mun· .ine rıair--: • :. • • • 
' hıtı)ıe iştsin içi d çı- tsônat ecmıyc ç • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

, , n en • • • • • • • • '=--. .... -..---..-..;...;..;..-
• • u u u •-; :ı/ı rlllll'1:~ t:';am v:::=::::::ap v~:=~=n :::. AI~İ~ Ak~ntRA TÜRK 

$ttfı-•~r Bandıl'l'nAn• kurtulut yıl 1586 aenesinde idi. la- ıYJhluuımız intlbalıı- SINEMASINDA s p o R 
.... Y llandırmauı pan1a kıralı ikinci Flllp rını anlıılıyor 

eJlt•ncemız· - buPn fevalide papalık anakamına intihap c .... enlerde v..-v.da tepi•-
• '- clönünıu olunan l»eflnci Sikıti teb- -" 

•t edlluıiftlr. nan beylelmılel ittatiltlk ~ 

L~te=za=h:ü:.:ra:tla_t_e_ı ___ _...1 rik için Kastilya bat ku-- 2 - sine hükOmt"ttlıı~ nannhı lfthk mandanmı Romaya gön· 
edtn lstatls ttlc m6dftr mt11-

dermif ti. Bu adam henüz 
pek ıençU. Papa kendi- vlal Selim Sabit bey Ankaraya 

sine bu kadar genç bir avdeı etmif ve ıu beyanatta 

sefir gönderilmeıine kızdı bwunmuflur: 

fi ded. k' - V arıuva içtlmaına 37 ve ae re ı ı: 

N t Er. dimizı" hükomet 1.tlrak elmit ve muhtc-- e o... ıen n ,. 

bk mekteplerde 

adam• yok mu? Bana sa- lif yerlerden 81 murahhu, 66 

kal1tz bir aeftr ıönderme- enslltO a7.aaı, 5 l dneth gclmtt-
ılode mana ne? lir. Konwe Lehistan reisi cum-

Mafrur l.panyol ku- hurunun himayesinde idi. K~t 
rnand'anı fU cevabı verdi: merasimini Lehtstşp ... l&lre 

- Eler hükümclanm, ;naın icra elti. ~ 

mat 

Gorecek 'e l~itccek!>iniz 

yeraltı mMallesı gezdirilmlfdr. 
l.p..ya n Japonya ,elec:dt 
........ ieack ıneınlekederin
de ,...I••'"'' calep rblllr 
14 

mezlyetiiı sakalda oldu· hılk-. llRltnlı' ıcasal tı.bullerı 
pu zannetaeydi aize teAr -1,,ılda. AQıya bir vk ~ 
ol'arak, bir ud JeriQe Lir ld verilmit ......... -. a,~M.-"""° 
.,Jıekkeçi~ ~ ....... .. 

Eğer rraş oldujı,ın~z 
bıçak kffkin ISt - lstft1e 
bir 5urerıo lrlf ollbılir· 
smiı. 

Gitkıtc bıçtlılan Shcfl'kld ~
litinıMn ........ llınltıö ... " 
~ ,.tı.mdır 

Yoll ç*mlııdlt'I tnel bunlar· 
4:ı. b&rpıliıcı ............ 

~1-



VAKiT Ev tül 

Almanyada taraf taraf yeniden 
Taklibi hükümet teşebbüsü ~~ ıtEsMı ~ŞAT <®'5"""~ı1 

tevkif at 

. 'ff'' h · f Jj) GALA MU~AMERJE .J gı IKÇe e emmıye DANS bu cumadan itibaren CAZBANT 

peyda etmektedir Ka~~~öYE!~~1el~9~;e!!~!~~~~~~n ıo~~~!~~~an!~~!~~u 
Rus artistlerinden M. VASİLOF idaresinde muaz· 
zam müzik hey'eti refakatife tekrar kıı program· 

Taharri edilen evlerde mütemadiyen 
bombalar bulunuyor 

Berlin, 17 - Almanyada hi.ikümetin teklini değiş
mek için vuku bulan teıebbüaün ehemmiyeti gittikçe 
daha iyi anlaıılıyor: Son günler zarfında yeniden tev· 
klfat yapılmııtır. 

Tevkif edilenler 21 kişidir. Bunların evlerinde bom
balar bulunmuıtur. Tevkif edilenlerden bazıları sui ka.t 
tertibatını itiraf etmiştir. 

Berlin, 18 (A.A.)- Gerek Berlinde ve gerek vilayet
lerde tethtıkarane suikastta bulunmuı olmakla müttehlm 
18 kM tahtı tev 'fe alınmııtır. 

' ~ 

Teslihatı bahriye 
Paris, Roma ve Tokyo hukumeileri 1930 kon· 

feransına davet edildiler 
Londra, 17 (A.A) - lngiliz Amerikan müzakeratının 

neticesi hakkında pek nikbin olan lngiliz gazetl'leri bu 
husustaki şu mütalaatı serddmektedir. Times, iki mem
leket anısında son saatte bir ihtilaf zuhuru tehlikesi ar· 
tık lamamile zail olmuştur. Buna mukabil başlıca düveli 
bahriye konferansında bir takım gayri kabili ilctiham 
müşkülatın hudusu imkan haricinde değildir. Oaily telg
raf, lngiliz Amerikan itilüfı bütiln bahri devletler arasın
da husulü lngiltere ve Amerikada şiddetle arzu edilen 
umumi bir uyuşmıya doğru atılmış ilk mühim adımdan 
başka bir şey değildir. Bu itilafın cari ve mer'i olması 
diğer bahri devletlerin kendi donanmalarını da bir ta
kım tahdidat& tabi tutmalarına ve yekdiğerlerine Ameri
ka \'C İngiltereye karşı vaziyeti bahriyelerini şek ve şüp
hedeıı ari bir surette tayin ve tesbit etmelerine müte· 
vırkkıflır. . 

Daily Herald; lngiltereyi şimdiye kadar Amerika ile 
u:ı.laştırılmaktan meneden en büyük engel, aralarında mü
savatı bahriyeyi tesis eden ve aynı zamanda iki memle
ketin vaziyeti malısusalarını nazarı itibare alan bir pila
nr bulmaktan aciz kalmalarıdır. Bu engel şimdi artık 
bertaraf edildiğinden itiliifın akdi kuvvei karibeye gel
miıtir. Manchester Gardiyan: Büsbütün ehemmiyetsiz 
baZ'I fikir ihtilafları yiizüncl.,n akim kRIAn iiç cl ... vl .. tler 
konferansının bu akibctine İngiliz Amerikan müzakeratı 
herhalde inkıtaa uğramıyacaktır. Çünkü o zamandanberi 
Kellog misakı sayesi~d~ vaziyeti umumiyede büyük bir 
tahavvül husule gelmıştır. 

Daily Mail ; M. Makdonaldın Amerika seyahatine 
bağlanan ümitleri tahakkuk edecek olursa cihan tarihin
de yeni bir fasıl açılacaktır. 

Londra, 18, (A.A) - Paris, Roma ve Tokyo hükü. 
metleri 1930 senesi ikinci kanununun sonlarında topla. 
nacak olan bahri konferansa iştirak etmiye davet 
edilmişlerdir. 

Tokyodan gelen bir telgrafııame, Japonyanın tahtel • 
bahirlerin ilgasına muarız bulunduğunu oildiriyor. 

Cemiyeti Akv4111da 
Cinevre, 10 (A.A) - Cemiyeti akvamın bazı encü

men !eri müspet neticeler elde etmi,tir. Birinci encümen
de icra edilen mii 7akeı·eler esnasında lngiliz, Belçika ve 
Pnu murahhasları. Kelloğ : • Briand misakı dolayısiyle 
Cemiyeti akvam ~ıs.akının sılaha müracaati derpiş eden 
maddelerinin tadılını talep etmiıtir. 

Cirıevre, 17 (A.A) Mali yardım hııkkında kaleme 
alınıp büyük meclisteki nıüzak"enin ilk günlerinde 
Fransa tarafın.dan muzaheret edilen projenin tehiri 
Fransaya atfcdılr.mez. Fransız murahhas heyeti bu projeyi 
hakikaten sağlam t~meller Üzerine istinat ettirmek ve 
devam edebilecek bı~ hale ko:mak İçin elinden geleni 
etmiştir. Bazı .e~nebı de~le.tlerın • bu imar teşebbüsünü 
güçkştirmek ıçın ne gıbı faalıyetlerde bulundukları 
gözönünde durmaktadır. 

Ef ganistan~aki harp ne safhada? 
Londro, 1 7 ( Hususi ) - Bonıbay gazetel~rlnln istihbaratına 

öre Nadir Han ile birlikte Habıbullaha kar,ı harp eden kabaıl 
~ıgal ettigl şehirlerin üzerlıı e A~ıanullahıo ıiyah bayrağını çekiyor. 

Sırbisbtn sıl&hlanıyor 
Sofya, 18- Mançe.•ter gardiyan gazeteıl, ıon günlerde 

lngıl;l vapurlarıle Sırbistanın Adryatıktekı Suıak lınıantna, Sırp 
ordll'ltına nı•h•u• olmak Ozere 1800 ton tüfek · ve l0,000 ton 
"llOhlmnıatı harbiye nakledildiğlni yazmaktadır. 

Edbon hasta,, faka~ iyilefiyor 
N-vjersey, ı 8 (A.A)- Edisonıııı oglıı, bır a)·daııreri rahat

sız bı,,unan büyük ıııulıteriııin git gide eyileşıııekte olduğunu ve 
ınüleşelılııp 12nıbaııııı ihtiramın yıl d~ııiiınüııü te!it için 21 teş
riııievvelde Deardorıı da yapılacak nıerasiıııde hazır bulunabilc
ce~ini söylrnıiştir. Bıı merasim llenry ford tarafında tertip 
edilıııişlır. Ldison bugüıı 82 yaşındadır. 

Franıızlar fngilizlcrc kızıyorlar 
Parı•, 17 (A.A) - llnas · Ajansı bildiriyor: Gazeteler 

f'ransonın 11111.ıllem ihliy,ıt kuvvetlerine mali« olmaktan vaz ııer;
ııoiyec~f>iııi ı .ıznıaUa, İngiliz mesai fırkası azaımıın nıııalıalazakar
larin lıareket ve tfŞebbüsleri icraatilc kendilerini taahhüt altına 
tirıııi<, addetmek istenıeği kabul etmemesi efUrı umumiyeyi 
lıa}rtte uii}ürınektc ve kızdırmaktadır. 

Yunanistan zırhblarını ıcdıyor 
Atımı, 17- Yunan hükOmeU Hıdra ve Pıara mlılıları ıle 

Mi) aulı, huvızörCnü ••tnı&ğa kanr' v~rmlttlr. Zırlıhlara 100 
bin, koııvazöre .SO bin hra teklif edtbnittlr, 

lanna baıhyor. 
Müıterilerimizden gördüjtümüz pek ziyade 

ragbete güvenerek salonumuzda ittlrahatı fevkala
deyi lemin makaadile her teY tecdit ve tezyin 
edilmiı buna mukabil umum meırubat ve mekü· 
latımız da nispet kabul etmiyecek derecede 
TENZiLAT yapılmııtır. 

Bilümum nıüıtcrilerimizin emrine salonumuzun 

her gün saat 18 den 24 de ve cuma günleri de ~~~ 
( 12 de 24 de kadar açık bulunduğunuda ayrıca 
~ arzederiz. Müdüriyet 

#~=== ====ı===== ======= ==-
Emniyet sandığı müdür -

lüğünden: 
Kat'i karar ilanı 

Mozayede muhammin ihrz merhunatın cins ye ne· Borçlunun 
bedeli kıymeti No vlle mevki ve müıemll&tı ismi 

41 O 1330 61 13 T arabyada Kömilrctıdere ıoka· 

395 675 

745 2036 

.395 1262 

260 1365 

260 598 

120 372 

122 240 

10021 

10811 

ğında Beyoğlu caddesinde eski 
14, 14 mükerrer ve yeni 2, 4 
numaralı yüz elli iki arım ana 
üzerinde kar~lr üç katta b•hcr 
dairesi dörder oda, birer ıofa, bir 
mutla~ı havi iki daireli ve bir 
dükkinı havi blr ıparımanın eeklz 
hisse itibarile beı hisse.; Madam Kalyopi 

ve Matmazel Atına 

AksarayJa Çakırağa mahalleıinde 
Sorguççu ıokığında eolı:i ve yeni 
25 numaralı yoz on arım ana 
üzerinde ahpp iki buçuk katta altı 

oda, btr ıofa, bir kuyu ve bir mut
fak ve ytlz yirmi beş erıın bohçe-
yl havi bir hanenin lamann F eıhıye H. 

Üskodarda Stnanpıışa mahallesinde 
lh ... nıye •vkaj!ıııda ealr.i 1 1 ve yeni 
81 numaralı 288 arım area Uze • 
rinde aiıfap 3 katta on yedi oda 

ıkı aola 49 arım arsa üzerinde 
bir mutlak, bir kuyu ve 532 
arım bahçeyi havi .bir hanenin 
tamımı Cev!'t B. Zeynep Seza H. 

14403 Üsküdarda Pazarbqı mahalleıinde 
Nulıkuyusu aolı.ağında eski 38,38 
mükerrer ve yeni 16, 19,40 nu · 
maralı 1 80 arıın arsa üzerine bir 
kah k1«1r iki kah ııı..p 
olmak üzere Oç katta on oda, iki 

iki ıofayı ve dok.an artın arsa 
üzerinde bir mutfalı: ve bir odayı 
ve Oç dönüm 1330 artın bahçeyi. 
havi bir hanenin tamamı 

14821 

14926 

Salım B. Bahtiyar Emine Şayan Hanımlar 

Kartalda Maltepe kariyeoinde Me-
zarlık civarında 48 numaralı yilz 
doksan ıkı artın arsa tızerinde bir 
katı ahtap bir buçuk katı kagir 
olmak tizere ıkı buçuk katta ttkiz 
oda, bir sofa, bir mutfak ve yir
mi bq arşın arsa üzerinde ıhpp 
ıkı katta bir oda, bir mutlak, bır 
kuyuyu ve bin bet /ıız ellı beş 
arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Yusuf Zıya, Alı Haydar 
ve Ahmet Cemalettin Efendiler 

Zeynep Sabiha H 
Hesköyde Kiremitçi Alı met çel, bı 
mahalleoinde Kızılminare sokağındı 

eski 1 1 11 mülı:errer ve yeni 1 1 
13 numaralı hırı yetmlf arım arsa 
üzerinde ahf8p iki buçuk katta dört 
oda, bir sola, bir mutfak ve diğeri 
otuz altı artın arsa üzerinde bü· 

durum kah kaair ve diğerleri ah-
f8po olmak üzere iki buçuk katta üç 

oda bir sofa, bir 'llulfalc, bir kuyu 
ve ılı yilz kırk dört arım bahçeyi 
havı iki hanenin tamamı Hafız 

lbrahim B. Fatma H. 
15196 Unkıpanında Yavuzereinan mahal

lesinde Sağrıpçılar solıağında eakl 
24 ve yeni 20 numaralı otuz yedi 
artın area Uzerlıide kiğlr iki katta 
llç oda bir sofa ıve dört yiiz altmıt 
Uç arf1D b.hçeyl havl bir hanenin 
tamaırıı Fatma H. Şulı:rü Ef. 

15355 Hulıöycle T urıucu mahalleainde 
T urıucu aolıaAında eski 36 ve ye
ni 40 numaralı yeıııııı tekiz aroın 
.,.. iizttlnde ahf&P ılıı buçulı: hatta 

ti RADiÜM ~\ Vftlff ~~H~ 16 ~' 
~O Ü O li' ferli malları kullan- ·~p Q gi 
~ HAus ısvEç çeuCi J mak memleket ~ RADı UM j§ 
~ BORCUDUR 

1924 Senesindenberi Türkiyede tescil &il iğimiz halis lsveç çeliğindan mamui 

Hakiki Radium Tıraş bıçakları 
KULLANINIZ 

Fiatça ehven, cinsçe dahi ecnebi bıçaklarından üstündür. 
Kanaat hasıl etmek ıc!n bır tecrübe yapmak kafidir. 

Her yerde ıo adedi 60 kuruştur. Son defa piya;aya çıkarılan ecnebi 
RADIUM ff;ADE İN GERMANV yazılı 

Taklit bıcaklardan sahınınız , 
FA.BHİKASJ. Galata 01\Çll ~lusa caddesinıle ikinci ekıııt>k~i f1rıııı 

ittisalinde 106 ıınnıaralı RAdium ticaretha~e~i dir. 
Tel: BEYOSLU28 78. Posta Kutusu: Galata 313, Telgraf: RAOIUM-ISTANBUL 

285 1385 

205 901 . 

' 

225 923 

325 792 

1055 1588 

12954 

17099 

clört oda iki sofa, bir mutfak, bir 
kuyu ve yüz altmış altı ar~ın bah· 

çeyi havi bir hanenin tamamı T alAt B. 

Üsküdarda lcadiye mahalle•inde 
~•ki subaıı ve yeni Efıık sokal!ın· 

da eski ve yeni 18 numaralı 144 
arım arsa Ozerlnede ahıap 3 kattı 
sekiz oda iki ıofa ve 18 arım 
arsa üzerinde ahfllp bir katta bİr 
mutlak ve bir kuyuyu havi bir 
hanenin tamamı LA'on EJ. 

I 7260 Yedikulede F atihsulıanmehmet ma· 
haliesinde Demir.ne caddesinde 

t'skl 161 ve yeni 209 numaralı 

1 1 O arım area üzerinde kagir iki 

katta Oç oda, iki ıola, bir mutfak 
bir kuyu ve ! 42 arşın bahçeyi 

havi bir hanenin tamamı 

Alı Rıza ve Mahmut Hayri Beyler 

17786 L\küdardıı \'aldeiatlk mahalle
'inde Çııvuşderesi sokağında 

eski 60, 62 ve yeni 74, ~6 N. 

ultmış Liç arşın ursa iizcrinde 
ahşap iki katta üç oda, bir so
fa ve ~eksen arşın arsa üzerin

de ahşap bir ahır, bir oda, bir 

mutlak ve yiiz kırk dört arşın 

buhçeıi huvi bir hanenin 
manıı. 

ta-

' 'nclye ll 
J 8939 Kadıköyünde lbrahim ağu ma-

hullcslnde CamiişerJ( soknP;ında 

eski ve yeni 15 numaralı yet· 
nılş iki arşın arsa üzerinde ah

şap iki kutta dört oda, bir <O· 

la, bir mutfak ve elli aln ar~ın 
buhçeıi havi bir hanenin ıa-
mııını. . .\Iehmet Ef. 

19038 Kudıküyünde Osmanağa ınahııl

lesınde 1 lnsırcıbaşı sokağında 

eski 5,5 mükerrer ve yeni I, 
' 3, 5 uumaralı biri iki yüz ar-

~ın ar>a üzerinde ahşap iki kat· 

ta on iki oda, bir sofa diğeri 

ytiz sekiz arşın üzerinde ııhşap 

iki katta üç oda el tında bir 

ahırı Ye yiiz yirmi arşın arsa 
[izc.:rinde ahşap bir mutfak Ye 

hamamı ve bin yüz yermiş iki 
ar1ın bahçeyi havı iki hanenin 
tnmumı :.\lakbule H. 

1513 Bliyıikndeda Sıvacı sokağında 

eski ve yeni 4,8 No. ahşap 

kısmı yüz seksen ar~ın arsa 

(11.crinrde yarım kao kılrgir iki 

kao ah-ıap olmık üzere iki bu

çuk katta <ekiz oda, iki sola 

bir muıfıık, iiç kuyu, altmış ar
şın üzerinde bir sarnıç ve otuz 

dokuz arşın üzerinde dört oda 
ve kırk :ır~ın üzerinde bir oda 
üç kultibc ve dokuz bin dört 
yüz doksan bir arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Ali 

Faik 8. Fatma H. 
Yukarda cins ve nc\ile mevki vemiişıemilıltı yazılı em· 

lak hizalarında Jl.Österileıı bedellerle tallpleri üzerinde olup 
.5 teşrinievvel 929 tarihine müsadlf cumarte>i giinü ~dat on 
buçuktan itibaren müzayedeye ınubaşret olunarak saat on 
altıda (kıymeti muhamnıcnelerini geçtiği takdirde) kat'I ka· 
rarlnrının çekilmesi mukarrer bulunduğu-lan talip olanların 
mezkör günde 5aut on altıya kodıır sandık idarc,ine ıniira
cııat eylemesi ye saat on altıdnıı sonra vuku bulacak nıüra-

• 
cıiatların kabul edllcnıi) cccği ve ıııezkt)r eın!Ake cnelcc 
rnllp olanların kat'l karar esnasında hazır buluıınıadıldarı \C 

b.işka Ulip zuhur eyle.ligi takdirde e\'velkl taliplerin ınii1.a
ye<leden çekilmiş addoluıutcakl.ırı lii.:uımı ilJıı olunur. 

················-············ı·-ı--·····~ 

ıı:~:~,:P.~~tI~?J ··········· ·········--····················-
Seyrisefain 

Merkez acenteıl: Galata KöprO 
bqında. Beyoglu 2362 Şuhs 

aceoıeat: Mahmudiye Ham altındı 

lıtanbul 2740 

Trabzon ikinci postuı 
( ANKARA) vapuru 19 Ey\ıiİ 

Perşembe akşamı Galata rıhıınıı 

dan lıareketle Zonguldak, ine· 

bolu, Sinop, Samıuu Ünye. 
Fatsa, Ordu, Cireıun, Trabzon, 

Rize ye gidecek \"e Of, T rabzoıı 
Polathaııe, Ciretun, Urdu. F atsı· 

Samıun, Sinop, lneholuia utıra· 

yarıılc gelecektir. 

izimir sürat postası 
( GÜLCEı\ılAL) vapuru 20 

Eylill Cuma 14,30 de Galatı 

rıhtımından hnt<"ketle Cumartesi 
ıabahı lzmire Hidecek ve Pazar 
14 .30 da İzmirden hareketi• 
Pazerteıi sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir or· 
lı:eelra ve cazbant mevcuıtur. 

Bozcaada postası 
( GELİBOLU) vapuru 21 Eylıiİ 
Cumarıeıt 17 de idare rıhtımın· 

dan harekeıle Gehbolu, LApıekt. 

Çanakkale, lınroz, Bozcaadayı 
gıdecek ve Çanalckale, Lapoeki, 
Gelıboluya uğrayaralc gelecektir. 

Antalya Postası 
( KONYA ) ,.puru 22 Eylül 

paz• 10 dı Galaı~ rıhtımındaıı 

hareketle lınür, Küllük, Bodrum. 
Radoo, Fethiye, Finike, Antalyıy• 
gidecek ve dönüıte mezkOr lıke
lelerle birhkıe Andıllı, K.ılkan. 

Sıka, Çonillale, Gchboluyı 
uQT1y1ralc gelecekllr. 

Yelkenci 
VlPURl ARI 

lzmlr sürat Postası 
Lü~:r/e İsmetPaşa•;."' 

22 p günü ıaın 
Eylül azar ! .. ı 15 ı• 

Galataı:td";Jzmir 
hareket edecektir. 

K•radeniz poıı.ta11 

Anadolu 
VAJ>Uru p 

22 Ey1u1 azar 
günü akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle d<>gru ( Zonguld.k, 
lnebolu, Gerze, S•m•un, Ordu, 
Gireıun, Gürele, Vakftkebır, - , Fı Tr•bzona) gideceklıf. 1 'J'af>ilı\t için Siı k<dde \ 'eli kenci h111'.1'.J.a ~fin accnwın• 

i müracaat lel. ı,ıaııılıııl ısı5 
ı: ,e Calaı1<lı .\krkt:7. rıl:ııııı 

i hanında Cclipidi 'c S~iiiopa!İ 
fi a«ntaiı~na mürae.at tddoll 
1 l\no~ıı ~~·I 



fa '""' Devlet demiryollan ıstanbuı Viliyeti Defterdarlıtı HAnatı 
A 

ve limanl~n umumı Beyoğlu mal müdiJ.rlağanden: 
idaresinden: 

Muhtıolif cins kırtasiye kapalı zarfla münakalayt konmuşt:. 
Münakasa 5 teşrinievvel 929 cumartesi günü saat 16 da An • 
rada Devlet denıiryolları idaresinde yapılacaktır· 

ı\Hinak:ı.saya iştir:ık edeceklerin teklif mektuplarını v~ m~v~k
krıt teminatlarını ayni günde saat ı 5,30 a kadar umumı mudur
lük kaJcmiııe vermeleri JAzımdır. . . . · kabiliade 

Talipler münakasa şartna1t1elerını bır buçuk Jıra mu _ 
Ankarada Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa maga
tasından tedarik 'ı.;hilirler. -

• • Beyoğlunda ""'-zl.U·.r"v..c 

Londra birahane 
lokantası 

22 Eyliil Pazar giiuü açılıyor 
' t 2 kıjiden miirekkep 

Türk aile musiki birliti 
Her akşam saat ] 8 den 24 e kadar terennüm ~ec.ekttr 

. Z~nğ~ıd~k Yüksek 
Maaden mühendis 
rnektebi müdürlüğünden: 

Zoııguldak yüksek Maden .~ek~ebi, !eyli 
ve tahsil miideti dört senedir. Bırıncı senesmde 
·nıüııhasircn lise mezunları kabul. oluını~. ~cd
. risat ı teşrine''Yelde başlar .. Gı~ınek. ı~tı~en 
Jise nıeznnlm·ı Dıektep ınüdür~yetıne hır ısııda 
ile beraber lise şahadetnamesı veya muvakkat 
tasdiknamesi 6 foto, sıhhat raporu ve nufus 
tezkeresi ve ~şı şabadetnamesini gönder?.1eler~ 
ve adresleı·ini bildirmelidirler. Kayı ınuddetı 
te~rinievvele kadardır . 

....... Göztepe: Çifte havudar ·~ 

I~ Erkel{ Aınerikaıı Lisesi 1 
Eylüliin ı 6 nq g\inü derslere başlanmıştır. 'Kayıt için 1 

!!• .. her giin mektebe müracaat olunabilir. _ .. 

Hacı Bekir zade Ali Muhittin 



IHtE 
( , t! Gaz;temizde çıkan yazı ve 1 
\~RllJFl.!lreılmlerin bütün ~aklan mahfuzdur / 

Harlçtı Gaıetcye f!l'nllcrilecek n:cltupların üt.erine 
K- · idare lçir.ı:e (idare). yaırva aitse ( 1·azı) i 

tıruş Jşarecl l;onulw.ahdır 
000 
E:CO PınlmfJan ır<kt\lplırm tıc!eslrıdeT"ı, lu7mntt· 

14! 0 nıukaddereılz ırekt'2plara konulmut paraJann 
2:-00 1 kaJl::cJmaur.Öan Te H•ntnrm mündercatmdan : 

Tiılh·ede --· -

idare meaul detıldır. 

"-

19 Eylül 
1921 

15 

= HER GUN ÇIKAR TÜRK GAZETESl . - ııncıta-

6 Sa~fa 

!!~ gcccltl ay,İ'":r--~"'m'!-------~---.,..,,--~-~~':"""-:----;-- SaylJl 
1stanbu1, Babıali, Ankara caddesinde '·Vakıt,, yurdu 

Türk mekteplerlh faydalı eserlin 1 l AH T AR 1 f f S 1 : 
llıinlarında o/o 20 tenzilat yapılır : Satırı 

Büyilk ''C ya bir çoı:. defa için \'erilen ililalarla 5 
1 

1 

6·8 inci sayfada 

husLısl mabiyettekl ll!n\a.rın ücreti ! 4 : : 
id:ıre ile kar.ırlı~tırliır. I 2 • • 

1 • • 

1 
:t ~:i ncl sayıta. 11 

.C,1'teteı:nlı:s buııul dl'l kab.L\ ed.ı:ı Ytr. 1 
resmi I!Anlır 

Kııru 

11,,0 
u 
40 
ıoo 
!00 

}w 
H. S. H. ilL'l'I.: acant:Jl 

·-~··~~~~~~ ":~~~~~~ 
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Karaağaç müessesatından Tütün inhisar idaresi umum müdür ... Bqrsalar 
Kambiyo 

l.on<lra. Uzerine ı lr.glliz lira~ı. kuruş 
~ jOtk .. ·r.L. nlulabill Polar 
Pars Frank 

\lıı no 
Briıbt.:l 

C'inc\ re 
Sof}·a 

• 

Am .. tc dam ... 

• .. . 
.. 
" 
• • 

• P• 
\i}ana 
\ladr t 

Bcr'in 
\'ar~,,,·;ı 

" te 

ti il H 

l.iret 
Bc'ga 
Drabn1l 
Frank 
1.era 
Florin 
Kurun 
~iling 
p.- eta 
:\lark 
Zlı ti 
l 1ı;. 1gô 

• • • 
• • • 

• .. 
Bu.iı;:re~ .. 20 T 'l" Kuruş 
Bclgrat .. ı or ırk lirası Bin.:ır 
'lo li.o\ a .. Çcn oncç 1'.uruş 

Nukut 
r~ :lin 
l'olar 

20 Fr.ınk 

20 Lı;ct 

2'.l l'r.ın k 
20 Urahml 
:ıo Fr1nk. 

~o J.e' a 
ı Florin 

20 Kuron 
ı şıııng 

P~teta 

Ray~mari,ı 

t Zlı ti 

ı Peng1.1 
20 f.C)' 

~o nınar 

ı c;ı....,,- ·neç 

Altın ~ 
'lccldiye 
R.:ınknot 

Jngili• 
Amerika 
Fr.ınHz 

hat ya 
Belçika 
\-uaan 

JS\ içre 
Bol~ar 
Felcnıenk 

(etoslovalı: 
A\ııc.turya 

f~panya 
Almanya 
Lehistan 
~lacarlstan 

nomanya 
)~ugoslO\')'a 

Sevyct 

Boısa harici 

Tahviller 
lstikraz dabCi " \ adcli • 
I>tirunu ınu\ abJ<le 
1 rar.ıl}·ctı denıiryolu 
/,Lnbul tranıray flrkctl 
Rıhtım Dok •·c Antrepo 
ı~ t nbut anonim $U ~irketJ 

Hisse senetleri 

~ 
i 

18 Eylül 1929 

Acıld1 K!ı.pandı 

ı 
1013 1 

0.47 187,S•> 
12 22,50 

q ı •4,50 
36 9S 
36 04 

2 148 
66 IO 

19,25 

16 12,So 
~ ;~11.So 

3 Z!,.'io 

2 ol 
4 2tı.:i0 

2 :-4,'.?Ş 

24 :-'S 
27 ıs 

Iutı'.l 

tol;\ 

208 
ifil 
21R 
114 / 

82 
123 

29 25 
30 
49 50 

'22 50 
36 
N 5o 
72 5o 

Sl'fi 50 
68 25 

241 50 

96 
201 25 

o 50 
4 80 

16 75 
37 

ıoı:? 
0,47' Q0.62 
ıı ~4 

q il> 

36 95 
~6 tı5 

!? 48,25 
61ı l'l,:ıiıı 

1 lfJ,:';0 

lfi ııı,.ıo 

3 .lQ,:"5 

a ~,:5 

2 Ol 

4 l 2b,5:; 
2 74 

24 15 
27 ı:-.so 

1«68 

1012 
208 
163 
218 50 
114 

i97 
29 75 
82 

123 
29 75 
30 
49 So 
22 50 
36 
24 50 
72 50 

885 
68 

241 50 
• 

- 2 
50 

Is ban~ası il 75 
f)~manh bankası 128 

Ticaret ve zahire borıası 
Fiatlar Ticaret borıası Lıitibiumumili~i tarafından verilmiıtir. 

Oldıatı 

Aı:•mt Aaıul 

K. P. K. P. 

Buğday 0 
0 Çavdarlı 

Yoımu:ıak 17 J5 16 
Kızıll·a 

~trt 
!tunme 

18 16 10 

- Zahireler -
ça,·.ı:ır 13 ~7 l J 27 

- Hububat -
su~am 

l'u yemi 
Jo lo 29 20 
23 

- Un
~·uvaıı kllosu 
I:k.'iıra ekstra 
Ekstra 

ısoo 

1280 

/Jtio 
1290 

Birinci yumuşa.le 
Birinci sert 
Cçüncu 900 

- Tiftik -

23 

1190 
12;0 
1230 
1180 

900 

.\rpa ı ı ıı 25 Yozgat 180 180 
:.ıısır ıı ı; ı ı 15 Korahlsar l95 195 

Makine yağı ilanı lüğünden: 
:\Hitssescmize lüzumu olan 35000 kilo makine yağı, 

2000 kilo komprcsor yağı, ı 000 kilo dinamo yağı, 300 

kilo p;rts yııj!;ı ,e 300 kilo fü;tübi toptan veya ayrı ayrı 
münakasaya konulmu~tur. 

Olbaptaki şartnamesine tevfikan itaya talip olanların 

i~bıı mevat CY>afını mü{ir ~arrnamcyi alnrnk üzre cumadan 

maada her g;ün mücs>tsc katibi umumiliğinc ''e fiat teklifi 

için de ttklif tdcccklcri mıktarın yLizdc yedi buçugu nisbe

tindc ttminat akçcsilc beraber ihalci kat'iye günü 1:>lnn 26 

cyllıl 929 per~cmbe günü saat (onda) müesseseye muracaat 

eykmckri . 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 
3 üncü KEŞİDE: 11 TEŞRiNIEVVELDEDİR 

BCYCK iKRAMİYE: 
40,000 LİRADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Ilu keşidede cenı'an « 3,900 » numara 
kazanacaktır. 

P.T.T. levazım me
bani müdürlüöünden: 

Posta telgraf idaresince on bin tekerlek zamklı, dört bin 
tekerlek zamksız hük bandı ıle bin tekerlek ıeri simens mürslle 

bandı kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 21 
teırinievvel 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te icra 
edileceğinden yevmi mezkllrda muayyen olans aaıte teminatı havi 
ve usulüne tevfikan kapatılmıg olan memhur zarlların komisyon 
riyasetine teslimi ve olbapıaki tartnameyl almalc için de her gün 
yeni postanede levazım mübay~at ıubesine müracaatları. 

Devlet demiryolları ve liman 
umumi idaresinden: 

Fevzi paşa - Diyarbekir ve Irmak - Ereğli hatları üzerinde 
inşası mııkarrer beş adet köprünün inşası ve montaj kap~lı-zarfla 
münakasaya konulmuştur. Münakasa 13-JQ-929 pazar guou saat 
16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 
vakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar Umumi 
müdürlük kalemine vermeleri lhımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5o lira mukabili~de Anka -
rada, malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarp.ışa magazasından 
tedarik edebilirler. 

Ortaköyde Feriyede k:lin Tütün Eksper kursuna bu sene 25 talebe alınacaktır. Tnliplcrin 
adedi matlup haddi geçerse bir müsabaka yapılarak müsabaka neticesinde kazananlar k;;bul 

edilecektir. Bu müsabaka 5 teşrinievvel cmartesi giinü Feriyedc saat 2 de yapılacaktır. Ta
liplerden aranacak evsaf şunlardır. 

1 - Türk olman. 
2 - Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşten yuk olmamak. 
3 - Ldakal orta tahsilini ikmaı etmiş bulunmak; (yani liselerin dokuzuncu sınıfına mu· 

vaffakıyetle geçmiş olmak.) 
.ı. - Sıhhati tam ve bün\·esi tütünle i~tigale müsair bulunmak. 
5 - A!clitl<\k ağır cezaları müstelzim cürümlcrdeıı ve muhilli haysiyet kabahatlerinden 

dolayı mahkum olmamak. 
(i\lczkCır hususat: ~ufus tezkeresi, mektep şalıadetnamesi, veya orta tahsili ikmac etti-

ğine dair maarif idarelerinden müsaddak resmi Yesika. idarenin iki doktoru tarafından v~
rilnıiş sıhhat raporu, mahalle veye kariyesi ihtiyar heyetinin polis veya jandarma dairlerindcn 

müsaddak şahadetnamelerile tevsik olunur.) 
Taliplerin nihayet 2 teşrinie\'vele kadar Tütün inhisar idaresi umum müdürhiğline istida 

ile müracaat etmeleri ve vesikalarını da beraber getirmeleri i!An olunur. 

Koçhisaı: su yolu is
til(şaf şeraiti 

Aksaray vilayeti daimi 
eucümeninden: 

Koçhisarın Akpınar mevkiinde tahminen on kilo metro 
mesafeden merkez kasabaya getirilecek su yolunun lstlkşafı 
berveçhi ati şeraitJe bugünden itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya vazedilmiştir. 

1 - Suyun menbaından kasabaya kadar en kısa yoklan 
demir boru ile istikşaf yapılacaktır. 

2- Ilalkın ihtiyacını temin edecek mıktarda celbi lazım 
gelen suya ait tanzimi mukcazi evrakı keş[iye harita ve 
teferrüatı neden ibaret lse yapılacak nafia vek.'.lleti celilesin
den bizzat mütaahhit tnstik ettirecektir. 

3 - Taliplerin mühendis ve su işlerinde ihtisası oldu
tunn dair yesika ibraz etmesi şarttır. 

4 - Evrakı istikşafiye ve fenniye nafia vekaletine tas
tik ettirilip iade edilmediği veya noksanından dolayı iade 

olunduğu taktirde mi.ıtaahhit ikmale mecbur aksi taktirde 
teminatı irat kayd edilecektir. 

5 - Talipler sürecekleri peyin '/o 7,5 nisbetlnde temi
natı muvakkata uhtelerine ihale halinde on gün zarfında 
teminatı muvakkatayı yüzde onbeş teminatı kat'iyeye 
iblağ ve noter memurlujl;undan musaddak senet itasına 
mecburdur. 

6 - Getirilecek suyun nisbeti için Koçhisarlılarl:ı müta
nhhit arasında lhtih\f zuhurunda Encümeni vilayetin vereceği 

karara ittiba zaruridir. 
7 - \'ildyetce müstacelen yapılması arzu olunan işbu 

istikşafın ihaleden ongtin sonra işe başlayıp niha y~t üç ay 
zarfında nalia vekilletine tastıkı icra ettirilip vilayete tevdii 
mecbur! olup ahvali fevkah\de meşru ve makbul bir sebebe 
müstenit olmıyan temdit talebi kabul ed!lmiyecektir. 

İLAN 
ı - Bedeli J..eşfi 11207 lira· 

dan ibaret olan Urfa-Diyarbe
kir yolunuu ıı s inci kilcmet· 
resinde Kerteş çayı üzerinde 
beheri altışar metere açı" lığın· 

da iki gözlü kemerii k~gir 

köprünün müceddeden insası 

ve ihalci kat'iyesinin kabulü 
tarihinden itibaren üç ay zar
fında ikmal edilmek üzere 1'apalı 
zarf usulile ve 9 eylül 929 ta
rihinden 28 e)·iül 29 tarihine 
kadar yirmi gün müdetle mana· 
kasaya kunulmuştur. 

2 - Müaakasw:ı dahil olan
lardan bedeli keşfin yüzde 7,50 

nispetinde depozito veya temi· 
nat mektubu alınacaktır. 

3 - .Münakasaya iktıdarı 

fenni ve mali;·esio:i is~bet elen• 
!er kabul olunur. 

4 - Taliplerin münak~sa ve 
ihale J:anuııu mucibince taıızim 

ede-ekleri teklifnameleri pullu 
olarak eyJQlün 26 ıııcı r. üıü 
saat 14 te encümeni vilftyet 
kalemine makbuz ınukabili.ıde 

tevdi edilecektir. 
5 - Evraf. ı keşliye ve proj~yi 

görmek ve daha faz! l tafsilH 
almak arzu eden hliplerin Urfa 
Nafıa başı mühendisliğine ve;·a 
Anklrada Yolllr umum mfıJür
Jüğfıne müracaatları il:iıı olunur 

Restoran 
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8 - ·Banka mcktubile temin etmek şartile mütaahhide 
bedeli ihalenin iiçte biri nbbetinde arnns itası encümeni 
vll~yete aittir. i\lüddeti zarfında tasdik ve tevdi olunacıık 
evrakı lstlkşaliy<! ve fenni ye iizerine istihkakı tamamen ita 
ve verilen avans btirdat edilecektir. Taahhüdünü ifa cdeme
dit';i takdirde mütaahhit bir güne istihkak talebinde bulun

mıyacaktır. 

Avrupanııı en mükemmel 

lokantaları derecesinde iyi 

ve nclis yemek fstiyenler bu 
kere sirkecide tramYav cad· 
desinde eski postane binasın

da müceddeden küşat edilen 
"RESTORA. - ve Bl:H:" ye 
teşrif buyursunlar. 

At yarışları lii! Yirmi senenye yakın irfan yurdudur. Daireleri ayrı olaıı·i!ii 
V ı Ef did ım ana, ilk, orta kısımlara erkek \'e kız talebe kaydına devam mı 

e i en e ıım olunuyor. Şerait her vech 1 mQ it ve tafsilat tarifnanamede ım 
20 Eylül 929 Cuma saat iki b\Jçukta ~!!$;::::::::::: olup arzu edenlere gbn .,erilir. Teı. lst.3886 :::::;::::::;;ii ................ ················ 

I AK1 ın l<J EJ·lül 1929 tefrikası: -ı6 
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9 - ilan ücreti bilumum masarif mütaahhide aittir. 
ıo - :\lLinakasa 9-9-929 tarihinden başlar 29-9·929 

tarihinde saat onbeştc ihale edilecektir. M.ea'ul müdür , Refik Ahmftl 

İngilizceden mütercim: Güzin 1\'uri 

.. -
vermiştim. Garip bir hisle 

Ogüstüsten de istiyemi

yordum. Bunun için otelde 

olursa öyle canı sıkılıyor ki.. 

~tını 
~------~_.. ...... ~----~ 

söyledim. işte Ogüstü· olduğunu söyliyerek sızı ve bindim. Dizlerim titri 

yordu. istasyonda Ogüstüs 

bekliyordu. Beni görünce 

bozuldu. ihtimal benden 

önce Leydi Grenlenin gel· 

mesini istiyordu. Barit bir 

sesle konuşmaktan kendimi 

menedemiyordum. Bunun 

derhal farkına vararak: 

oturuak geçenleri seyrettim. 

Büyük annemin zamanında 

bana çok para gözüken 

miktarın ne kadar az oldu· 

ğunu ve onunla hiç birşey 

almamı yacağını anlıyordum 

Marki ile büyük annemin 

bu parll meselesini Ogüs • 

tüsle hallettiklerini ve .onun 

~ne kadar isterse o kadar 

veririm, karım değil mi?. 

dediğini hatırlıyorum. İşte 

bu ( istemek ) beni parasız 

bıraktı ya... Bir daha elime 

para geçerse hepsini bir • 

den sarfetınek deliliğini 

yapmıyacağım. f nsanın ce • 

binde yalnız bir iki altını 

Birden Ogüstüsün bana 

birşey almak istediğim za· 

man hiç çekinmeden ken • 

disi namına alış veriş et • 

memi söylediği aklıma geldi. 

Otelin sofasında kanepe· 

ye oturmuş bllnları düşü

nüyordum. içime bir arzu 

geldi. Ogüstütün dediğini 

yapmak... Ben de bir ter

ziye gitmek istedim. Vakıa 

Londrayı iyi bilmiyorsam 

da Leydi Tilçester en 

son moda diken bir terzi· 

nin adresini vermişti. Bir 

arabaya binerek oraya git· 

tim. Kumaşlar çok güzeldi. 

Bir çok elbiseler ısmarla

dım, ve hazırlarından al· 

dım. Ogüstüsün adresine 

puslayı göndermelerini 

sün istediği olmuştu. ismi· istasyonda bekliyeceğini de 

ni hızlı hızlı söylemiştim. ilave etti.. 

Mağazadakiler aptal aptal Yüzümdeki şaşkın ma· 

yüzüme bakıyorlardı. Gene nayı görerek: 

bir satıcı kız yanıma geldi. •- Vikontes Grenlenle 

Bir başka kadın beni gıy· müşerref olmuyor muyum?. 

dirmekle meşgul iken yeni dedi. Yaşlı satıcı kadın 
gelen: herhalde Leydi Grenleni 

"Madam Grin, bu elbi· biliyordu ki yüzü yemyeşil 

seyi madam Hanriyet ayır· olmuştu. Bir saniye tered • 

mıştı.. diye müdahale ettı düt ettim ve sonra dedim 

ve bana dedi ki: ki : 

~Fakat bana sizin için "- Zaten bu ısmarladı-
~ğer bugün tekrar gelirse ğım şeyler Leydi Grenlen 

bunların aynini arzunuz içindi; öteki ısmarladıklarile 
veçhile Mirlton şatosuna beraber bunları da Mirlton 

gönderebileceğimizi söyle· şatosuna gönderirsiniz .• 

memi tenbih etti. Mister Çıkardıkları çamaşırlara 
Kereç de şimdi_ burada idi. bir kaç taktirkar söz söy-

Sizinle görüşmek fırsatını !edikten sonra sokağa fır· 

kaçırdığına çok müteessif ladım. Tamamile ne hisset· 

tiğimi bilmiyorum. Her 

halde tahkir oknmuş bir 

vaziyette idim. Leydi Gren· 

lenden nefret etmiyordum. 

Ogüstüsü kat'iyen kıskan· 
mı yordum. Fakat bunların 

hepsi bana öyle (Dütr Of 

Mirle Şayr)in kuzini güzel 

cazip bir kadın, Ogüstüs· 

ten elbise kabul ediyor l... 
Aşk için aşıkı olmak şa

yanı aftır. Nasıl ki Marki 

büyük annemin aşıkı idi ... 

Fakat, fakat böyle Ogüs

tüs gibi alelade bir adam

la, elbise için 1 ... 
Arabacı beni düşünce· 

!erimden ayırdı • • Karlton 

mı?. diye soruyordu. Sa· 

ııtime baktım, ancak trene 

yetişebilecektim. 

• - istasyona! • dedim 

"- Ne oldu? Ölü gibi 

bembeyazsınl. diye sordu. 

"Koınpartimana gideceğim, 

üşüdüm ... dedim, içeri gir

dim. Hizmetçiler istirahati· 

mi temin ettiler. O, istas • 

yonda heyecanla bakıyordu. 

Bu esnada vagonun önün· 

de Harlide tesadüf ettiğim 

iki adam geçiyordu. Onlar 

da Mirltona gidiyorlardı. 

Bunlar gayet hoş adamlar· 

dı, bunun için hemen ses-

lendim: 

"- Niçin bizimle otur· 

muyorsunuz? insan yalnız 
kocasile s~yahatlen sıkılı· 

yor!... 

Karşıma olurdular. Alay 

etmeğe başladık. Nihayet 

trenin son kalkacağı sıra· 

da Leydi Grenlen gözüktü 

Hemen Oğüst(is koşarak, 

onu karşıladı. O anda kon· 

düktör bizim kompartİ'.na· 

nın kapısını hızla kapadı. 

Onların nerede oturdukla· 

rını ta Buğbide tren değiş· 

tirinciye kadar bilmiyorduk. 

O günkü meseleyi zihnim· 

den çıkarmağa bütün kuv· 
velimle çalışıyordum. Ken· 

di kendime Ogüstüsiin ha· 

na yaptıklarınıo bana hiç 
(Bitmedi) 


