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Suikast teşebbüsü 
Kalküteden geleıı n1aluı11ata 

nazaran ı11uvaffakıyetle 
neticelenmiştir 

IGaif'"'Hi] 
) 20 Teşrinievvelde l 
~Ankaraya avdet bu-1 
l yuracaklar 1 
IAnkaradaı timdi-\ 
jdeniıtikbal hazır·( 
\hldanna baılan-f 

' mııtır 
§ Ankara, 27 (Valrıt)-
\ Mevcut malan.ata söre 
j büyük Gazimiz 20 te,
! rlnievvelde Ankaraya = ~ avdet buyuracaklardır. 
~ Ankara ıevglli GezMlnl 
i samimi tezahiratla kar
i ıılamak fçJn fimdiden 1 
\ bazırhklarına bllflamlf f 
j bulunuyor. Şehrin muh· j 
! telif mahallerinde on \ 
1 trne b6y6k tak yapll&- J 
# cakbr. Meraıinı propa· ı 
~ mı tespit edtlmektecljr. 
j Kalede ve Çankaya· j 
\ da elektrikle Ankaramn ! 
f aevfndni ve muhabbe- İ 
i Unl ıöıterecek tealat i 
f yapılacakbr. j 
(li .. - J &,~fi lsmd p""' Hz. ·~ ~ "°"""""" llıfnd Gut Hı. dun •• ıJmlere mdlttt/atlannı itan etlmeı~ I rflyda mual datrelertn-
} de metsul olmutlu ve D •• k .. k k TGrldye-Amerlka 
~ hiç bir tarafa çıknuıaut- i un u ayı ticaret maabeclesl 
= larclır. = 

Tü;k~~;~;a-: yarışlarında 
Çin edibi 
~ Çen 

47od senelik memleke
tinin tarihini anlatb 

Dünkü Çin, huÇ!}_nkü 
Çin oJ yarınki Çin 

BlrkdÇ gündür tehrfmlzde 
bulunan maruf ÇID dl Şen· 
Çen dün saat 15 te Tflrkoca
tuıda bir konferenı _.mltür. 
Maıyö Şen-Çe:ı Çinin umumi va· 

ziyetinl fU wretle bullta etmlftlr: 

Galatasaray lstanbul 
birinciliği ünvamnı 

muhafua etti 

Beykoz ildnd, 
Alhnordu GçGncü 

lstanbul mıntakası deniz· 
ellik heyeti tarafından tertip 
edilen kürek birinciliği mu
sabakalan dün Beykoz ônün. 
deki yan, sahasında yapıldı. 

Hl\ a bpaJı ve ru2glrlıydı 
Fakat buna rağmen sabanın 

kenarındaki üç şirket vapuru 
istimbot, motör ve aandallar
Ia sahil bir .kaç bin yınş 

seyircisile dolu idL 

Başvekil lsmet Paşa Hz. de 
bir çatana ıle yanşı teşrif 

etmtşlerdL Beraberlerinde fs
tanbul meb'uslanndan Yusuf 
Akçora, Hamdi, Te\ fik Kimil 
Ziya ve Hüseyin beylerle 
Ali Ihsan ve Hakkı Şinasi 
Paşalar bulunuyordu. 

Başvekil Hz. yanşı başın
dan sonuna kadar büyük bir 

Bir kaç güne kadar 
imzalanıyor 

Amerika 
hükumetin· 
den aldığı 

yen l tali· 
mıu hami· 
len Anka-
raya gitmiş
tir. 
Haber al· 

dığımıza gc>. 
re Vaşing· 

tondan gc· 
Jen talimar 
müsait ol
duğun da o 

sefiri M Kriv 

Ama1/f.a aeflri 
M. Krto 

yeni TCrk-Amerlkan ticaret 
muahedesinin bir kaç güne 
kadar Ankarada imzalanmt
sına intizar olunmaktadır. 

Şehrimizdeki Amerikan 
mabafilinde 1\1. Krh in iki iiç 

güne kadar lstanbula a\ det 
edeceği ümit edilmektedir. 

.... --·-·---·---... ··----·· 
alAka ile takip ettiler , e ya· 
nşta derece alan gençlere 
derece filamalannı bizzat 
ellerile vermek sureti.le deniz
cilere lltifat ettiler. 
[ Alt tarafı 2 inci savıfamızda ] 

Parisin en guzel kadını? 



1 M~mleket haber:erl '\ 

lzmir tüiünlcri 
Dünkü kayık yarışları ( Son haberler J ı·--------= 

....,, _ Sivil tayyareci~ -·-
ll<'kolte 1) nıilyon 
talınıiıı Pdilirk<'tı 16.!5 
111ilyo11 olarak tesbit 

etli idi 

M~haUJ mahsulümüzün; 
r.e/asel derecesi ve fiatı 

yüksektir 
lzrrJr,3b (.\ .. \)- Bu~ene· 

l;i llıHın rckolt.ı>ı 18 mil}'On 
tah"nin rtlllmekte iken harn
Iar•n tcheddulu ~clıelıilc 1 u,5 
milyon, idrak edilmiştir. Bu 

seneki tuninkrin • kalite~ itiba· 
rlle diğer enelere laik oldu
ğu anlaşılmıştır. Satışlar rekol
tıııun noksanhgı ~cbebi!e yük
sektir. Şimdiye kadar 13 
milyon kilo ~tılmı~tır. fi8:t 
180 ile 240 arasındadır. Bu 
flat geçen seneye nispetle 
25-.ıo fazladır. $arkı karlp 
memleketlerinin bu seneki 
rckolt:l!;ı ~eçen seneden daha 
çoğaldığı halde nefaset itiba
rile mıntaknmız mahsulü on-· 

!ara mürtcC'llh addedilmek· 
tedir. Talep her seneden 

fa7.ladır. 

Yeni layihalar -----
tlorcırah ve müno-

kosa konunlon 
di~şiyor 

Ankara, 26 - Eski as· 
keri ve mülki harcırah ka· 
nununun bugünkü ihtiyaç· 
lara kafi gelmediği anlaşıl
mı~tır. Maliye vekaletince 
bir askeri ve mUlki harcı
rah kanunu ihzar edilmek
tedir. 

Bundan daşka lrnlen 

[ L·ıtaralı Birinci ıayfamızdadır J 
Yarışlar havanın riizJ!;ılrlı 

olmasına rağmen çok glizcl 
ve muntazam oldu. \lrıpte· 

diler ara,ındaki yarı~lar<la 
llcykoz ( 5 ) pU\·ana karşı 

( 13 ) sayile \.alatas:ıraya 

tefevvuk ecmlştl. fakat lrn
lübc asıl 1 tnnbul kürek ~anı
piyonu ünvanını kazandıran 
kıdemi! kiırekçiler arasındaki 

dört yarışın dördünü de C.:a
latnsat'ny kazanarak İstanbul 

şampiyonlugunu muhaftz ı 
ett Galacasaray (20) pm an 

almı~tı. Buna mukabil Bey
koz (12) puvanla ikinci kııl· 
dı. Altınordu ( 3 ) puvanla 

iıçüncü oldu. Yarışlara i~cirnk 

eden diğer kulüp Beylerbeyi 
dördüncü oldu. 

Galatasnrayı tebrik ederiF.. 
!\lü>iibakaların tafsilAtına 

gelince; 

Yarıslarn saat on birde bir 
çifte mliptediler arasındaki 

miisabaka ile başlandı. \·e 
bunu iki çifte müptedllerlıı 

yarışı takip etci. Bu iki y:ırışın 
blrincilij!;inl Galata~arar ka· 
zandı. Fakat kürckcilcrden 
birinin lran tebaasından ol
ması Galntasara}1n birincilik· 
!erini lıüküm,r.Jz bırahı. 

Beykoz her iki yarı~ta da 

birinci o!Ju . BeylerbL'Ji 'e 
Altın ordu ikinci ve üı;iindi 

adde<lil<lilcr. 
Bir çıfte lıanmılar ara. ınaki 

yarr~ı Beykoz kazandı, Altın 

ordu lkinci,Galata :ıray ü :ine .. 
(\: çlftc müpt~dilcr ara· 

5lllll:ıki mlisubaknda Galata
·~ray lıirim:ldir. llcykoz ikinci. 

Yıldız davası 

Altınordu üçiiııdi, Beylerbeyi 
dönllindi. 

Cuııtiıı ilk biıyiık ve aldka 
uyandıran mlısahaka;ı bir 
çifte kıdemliler arısında geçti. 

Bir intihor 
Kıııalıad:ı vapıını evvelki 

gece Sarayburuııu :ıçıklarındaıı 

~sı·-va-s---Er-zı .... nc_a_n --E-rz-u-ru_,m 1 Kadıl:0-ı~n<fl' ,,;, 
1ıtl')·da11 J·apdacnk 

C:alata,arar lıirincl. Beykoz 
lklnti, ı\ltunordu ıiçüncu. 

ikinci ın[ihlm miıs:ıl111ka 
iki çHte kıdemli de :ırnı ııc
th:e) 1 verdi. 

L'ç çilce hanımlar nuıeıı· 
bakasma yalnız Altıııordu iiç 
çi[tcsi girdi 'c birindlilc 
filamasını aldı. 

iki çifte kıdemli dlrsckllye 
yıılnız c;alatasarayla I!eykoz 
iştirak etti. ı ·erice birinci 
Galatasarar, ikinci Bcyko7. 

iki çlfte lı:ımnılar rarı~ı 
güniin en heyec.ilmı 'e en 
Zl'\'kli müsaba ı ol·iıı. Bunda 
Beykoz blrinctJir. ikinci Al
tınordLı. L\ıincü Galatasarnr. 

Kıdemli iiç çifceler arasın

daki mii abakn programın 

en son yarı ı idi. 

geçcri<en Aynalı çrşmede otu· [I . , B 
ran Sitridi ıımlııdc birisı ken- 1 a[flnln lllŞ8Sl lÇlll erger Şirket ile 
disiııi deni:~ atmıştır. \'apur anlas1ld1, nıııkavelenaıne hazzrlanıvor 
durduru'muş, Sitr.ııf ;. rını saat • • 
d:nizde aranını;sa da tıulunma- Ankara, 27 (Yakıt) - Kütahya - Tavtancıl - Bo-
nıı; tı r. lnliiısr seeel'İ heniiz ğazköprü • Erzurum hattını yapmakta olan Yulus Ber -
arlJşılmıamııtır. ger tirketi Sivas • Enincan - Erzurum hattını da inıa 

Ölümden kurtuldu için hükumetle mutabık kalmııtır . Mukaveler hazır • 
. . !anıyor. 

Yağkapaııı ıskclcsıııe ıncıısııp 

v~~e:~~~~:~ ,;,~~~~: 3~;;1ı,;~~ ~;~~r Ankarada· u·· çu·· ncu·· hayvan 
dun l:azae:ı dcıııze duşınııı. bul(ııl-
mak İiztrc i~cn kı;rtarılınıştır. d ld • • •• 

Yan haklı diye... SerglS} Uil açı } 
üs:ıüqar~a Atlama Ta,ında 

oturan seyyar sel zeci Şükrü 

Ali cfendir. in ıııey!ıanesinde 

rakı içerken r.eyyar sebzl'Ci 
lsnıail \'e ar~adn,ı lhnıdi tara
fı daıı döğülınCş \"C bıçakla 
başıııJan ;·ar~tAmı,ıır. CaM~ler 

kaçmış!ardır. Cerhiıı s:lıebi yan 
bakmakmış. 

Feci bir kaza 

iktisat vekili bir nutuk söyledi 

Ankara, 27 (\"akıt) -
lçüncü hayrnn sergisi hu 
gun açıllk l\lera. imdt• \'ekil 

Ye mlisce~ar beylerle bir ço!.. 
ıeyat bulıındular. 

verdikleri ehemmiyeti liarct 
\"C scrgi}i yiiksek himayele
rine nlan \'e teşvik eden llli
yiık Gaziye mirııct borçlarını 
arzctti. 

Bunda dıı Galatasaray bi-
rinci. Beykoz lki:1cl, Altın- Ş!ıııaııJrada I.ıa~lı lıulımaıı 

\'ur.an bandıralı 11\~rya vapu
ordu üçiıncii. 

iktisat vekili Şakir il. bir 
nutuk süy!iyerck memlekette 
yarım milyondan fazla kıy

mette lıayrnıı lıııluncluğunu 

ve bunun birkaç misline 
çıkması için çah~ılılığını, 
hükumetin lıUbas a llaşı-eki
limlziz ı<Iah ,.c tel; lr i ine 

. 'utku müteakip ~er~i ge
zildi ve geçen fenekind~n 

d:ılıc cazip r•lun sergi takdir 
edildi . Kazanan hayrnııler 

bir geçlc yaptılar. Seçılcn 

~ı:kleriu Jlirlimemel ı i, inat
çılıl; ccmelcri kal:kalıalar!J 

kdr~ı\nndı. 

nıııda nöbet bel.liyrn polis t-e-
Müsalıakalara "L''zcl bı·r 

b '· şiııci şube ıııemur!arındaıı194ü 
geçit resmi ile nihııjet \'erildi. ııuıınralı Sıtkı cleııJi i!Ü•·erte-

F B
. d ' dol.1şırken nrnğına t1kılan lıal.lt ener ursa a yfzird!r.den. düşmüş, ~ğır 

sure!t• fJra,;;ııır.ıştır. - - ,.... __ _ 
San'atkaran gucunü 

mağlup etti 
Eur:.<;ı, ı 7 ( \'akıt ) -

lstanhııl ikinc:. i Fcncrbahçe 
Bur~d:ı ~anıpiroıı San':ıckı\ran 

!!;ÜCÜ ile \ aptııı !utbul mn· 
salıakasında ( l) e k:ır~ı ( 7) 
sayıla kazandı. Fc. erbahçe 
çok güzel bir oyun oynadı. 

Evkafın ıılahı 

Sılf:ı tfed, il ıdeye gaı ri 
mukteJir l'ir h.ıl.le Seııj n rj 
Iı~stıuıeslııe rntırılm:ştır. 

C3yle ahtaplı~a diyecek yok! 

Ay:.scış;au.ı kl\t;p Siııaıı so
kağıııda c.!ura;ı k.sap f{aşit 

cfeııdıııiıı c.\ıne nlıLaplarıııuao 
kalıv.ci Refet tfeı• dı sHlı~ş 

cl·ra,k ı:cımiş, ıki ~ı sila.ı 

ıl<ıktmı s "rn bçn ı, •r. 

Müşteri yüzün")n 

' 

Maarif vekili 
Cemal Hüsnü beyin 
seyahati teehhür etti 

Ankara, 27 ( Vakıt) -
Mc.arif vekili ani olarak 

rahatsızlandıfından lstan
bula •eyahatı bir müddet 
teehhür elmlftir. 

Bugünkü trenle Maarif 

müste14rı Kemal Zaim B. 

BerezilYH el~inıiz 
Berezilyada bir elçlllk ihdaı 

ve Ali B. tayin edildi 
Ankara, 27 (\'Jkıl) - Bre· 

zil)a<.la bır orta elçilik ılıtlas 
v~ elçilfı!e L~hi rııaslalıatgüza· 

rımız Alı B. taı1ıı cdilmiştır. 
··i~·;~b-:i;··ı;;;~k·~-;··;ü:··p::· 
zarteşiye müzeler müdürü 
lsmail Hakkı beyle Alman· 
yaya gıclecektir. 

Tayyare-~;;;;iyefi /~ 
iambul şubesi mfidiJP 

izahat veriyor 
Tayyare cemiyetinin h3ll 

tayyarcciliğile u~rnşruak tiıır 
re bazı kararlar ,·erdi~i, b 
arnda muhtelif şehirJcıd' 
kulupler H taıyare meydo0· 

lan yapmak i>tedijti yaııl· 
mıştı. Bn k3rarların tatbildle 
uı>ra~m:ık iızere ccıııiyet!P 
ikinci reisi $ükriı B. ;ehO 
miıe gelmiştir. 

Ccmiyecin l,;t:ımbul ~ı!JC!I 
reisi Ilıı.-;:ın Fehmi Ber btl 
hususta şu izahatı Yernıi;tir. 

"- , ükrii beyle şimdill~ 
bir tayyare meydanı ıesisi01 

aıt ışı goru~uyoruz. Buou0 

için d<iz ve denize pkın IJil 
yer lazımdır. Şimdiki lıald1 

Kndıküyündcki Yoğurtçu ı;:t 

yırım müsait bulduk, J,.o\kiO 
lkyoğlund:ı blr yer lıulursı~ 
ora.<ını terdh cderl7. :'IIcrd•' 
bulunduktan sıınra bazı lıİ' 
nalar ve uç~ salıa>I \'apıl'° 
cak, kAli mıktard:. tan nrcd 
muallim, doktor, motürcu)'1 

ihti\';ı eden bir kııdro \ ucıt 
clıı getirilecektir. Sıhhati nıır 
~lit olanlarıı l urada tayyaıe

dlik öğretileetk, uçu;lar yıl" 
tırılacaktır . Bu merdaalal' 

şimdilik burada, Burs;da '" 
lzmirde yepılaı:ıı.k, i >tiklı:ıldl 
her vilayete teşmil olunacıı~· 
tır. " 

r.ıer'i bulunan mü:ıakasa 

ve ihale kaııunıınun yeniden 
tadili maliye vekaletince 

dü~ünülmektcdir. Bunun 

için yeni bir münakasa va 
müzayede kanun layihası 
hazırlanmaktadır. Yeni ka
nun, ihtiva ettiğ·i bazı mü
him maddeler dolayısı ile 
e~ki kanundan çok farklı 
olacaktır. 

Şehremôtnefl Haryo Ser- Bir şayia mütevellileri 

figyddrp:ı:;.1 i i<'l'5i ndalcı
iarnıd.n ı lımct ile Itıs-ıı ıııü~

!eri alma'.: ~uzümltn kavı:a 
etıııişier, ı:-ir;Lirlırı:ıi bıçak ve 
l<anıa ılc ehcrıınıiretl rnrctt 
ya raian:ı.lsr Jı r. 

Doktorlar Yeni hapisane 

• Son güııkrdc Emanete 
yeni bir mürac:ı:ıt yapıJ~ra~ 
yaya kuldınml:ırına l·onula· 

cak kuhibclcrdc clı:ktlrikD 
illnlur Yiicııde ~etirilrneıl 
teklif cdilıni~ti~. Şdırcmaned 
bu teklifi ciddi bulmıyara~ 
rcddttmiştir. 

Alıirctteı1gcleı1 
s<~sler 

Bu da bir Yahudi 
dalaveresi olmasın 
Kudiisten bildirildiğine 

göre, Hebron havalisinde 
ya;;ıyan Araplar arasında 
şayanı dikkat bir manevi
yat bozukluğu müşahede 

edilmckt.-dir. . 
Bu yüzden Arapların bir 

kısmı hicrete mecbur ol
maktadırlar. Bunlar, hazl'lİ 
lbrahim, ishale ve lsmailin 

defnedildikleri ötedeoberi 

rivayet olunagelen meşhur 
mağaradan, gece'eri, şu ga
rip seskri işittiklerini söy
l~mektedirler: 

" - Ey, evladı lsm&il, 
niçin masum karıı döktün 
babanın temiz ismini kir'. 
ı~ttin? Çocuklarını ne hale 
koydun?. 

Şayanı dikkattir ki bu 
ıesler akşam Üzeri, işitilir 
işitilmez bir şekilde başla
makta, gecrnin kesafetile be
raber aılmaktadır. Bu ses

ler , son Filistin kıtaline 
İşaret ctmektrdir. 
~===--==::::::.:::.: 
rarct ıükut etmektedir • 
Azami hararet 25 i:e 15 

1&11Ugrat araan"a iken bir
denbire 10 dan llflllı dü§
nıüıtür. Sofyada 7 derece
ye kadar sükutu kaydedil· 
mi~tir. 

ranın if/Asını istedi 
Bir müddettenberi Şelı· 

remanetile Yıldız gazinosu 
müsteciri Maryo Serra ara

sında uzıyan dava son gün
lerde yeni bir safiıaya 
gelmiştir . Davanın son 
celsesinde Emanet avukat· 
ları Maryo Serranm iflası· 
na karar verilmesini iste· 

mişlerdir. Mahkeme iflas ka
rarı verdiği takdirde Yıldız 
sarayı emanete geçecektir. 
Emanetin Maryo Serradan 

50 bin lira kadar alacağı 

vardır. Maryo Serra işin 
içinden çekildikten sonra 

burası gazino, otel ve lo
kanta olarak kullanılmak 

üzere kiraya verilecektir. -Türk kadınlı~ı 

Amerikalı bir muhar
rire şehri.ze ieikikai 
yapmıya geldi 

Turk kadınlığı lıakkııııla 
tctldkat yapmak üzere ~ch

rlmizc )lis Rut Françes y 0 . 

tsmal i ·mindc lıir Amerikalı 

muharrire gelıni{tir. l\li:; Rüt 

~ercfine (>37.nrtesi .e;ünü Türk 

ocağında saat d ırt buçukca 
blr çay ziyafeti \'Crilecel..tir. 

Bu ziynletc bir çok Türk 

hanımları da çaj!;ırılmı;lardır. 

Almanyadan seyyah 
geledi 

Dün Almanyadan bir 
seyyah gurupu şehrimize 
gelmiştir. Bunlar meya:ıın
d11 Almanyanın erkanı as

keriyesinden şu zevat d:ı 
bulunmaktadadır : Erick • 
Kühlenthol, Yon Ham-

merstein, Kurt Majımsky, 
Hoffmeister Edmund. 

telaşa cfiişürdü 

Evkaıın ıslahı için lsviç
reli mütahassıı M. Leyma
nin hazırladığı rapor hak
kında bazı neşriyat yapıl. 
ınışt•. Bu yazılardan sonra 
mütevelliler arasında bazı 
şayialar çıkmıştır. 

Bunlara göre, Evkaf ida
resi bütün vakıfları zaptc· 
derek mütevellileri ortadan 
kaldıracaktır. Bunun üzeri
ne mütevelliler oldukça 
telaşa düşmüşlerdir. 

Şehrimiz mütevelliler ce
miyeti reisi Nurullah Bey 
şu sözleri söylemiştir. 

-Dünyanın hiç bir mcm· 
leketinde efradı milletin 
kendi arzusile vüc:ıda ge· 
tirdiği, kendi emval ve 
emlakine ait vakfiyesini 
tel::dil, tağyir veya feclı
edecek bir teşkilat ta. 
savvur edilemez. Bu itibar
la biz şu işitilen şayiaların 
s:bhatine ihtimal vermiyo
ruz. Dün bir gazete müte
vellilerin müracaatları es
nasında esaslı bir şey iste· 
mediklerini yazmıştı. Biz 
mütahassısın hazırladığı ra· 
poruıı metnini bilmiyorduk 
1 i bir ta'epte bulunalım. 
Gene du gazetede yazılan 
bir fıkra bizi hayretlere 
düşürdü. Eter bu doğru ise 
vakıfların bir kısmı i ·in 

' yeni lir imliyıız ihdas edi-
liyor demektir. Hıristiyan 
evkafın claha bir müddet 
için de olsa etkisi gibi ida
re edilmesine müsaade et
mek, Müslüman evkafı İs· 
tenilen yeni dir şekle . sok

n:ak; ayni dev!ctin tcbaı:sı 
ararn:da iki türlü idarryi 
tecviz etmek demek olur. 

Cemiyet reisi sa!!isi Sa
lih bey c!e ecdadın vakfi-

· Bir ~rifet! 

lfıstüy sok•nleriııd ı ıı Cenı:tl 
kjyık p:.r3fl verrnediı!ı içi:ı 

ka;·ılcı R cep bra!ır.dın s.ı[r 
l :obı ':uı lıç1kf:t yar Iaııır.ış!ır. 

Tebanca oyuncak mı) 
!;~yük Adadıı Acem , öş\~ı 

cı v rmııda (Jtu rı n l:oınis:·oı:cu 
S nıonu1 1 ı ya~1;1daki cğlu 
Yanı elin:!e bir tabaı:ca ıle 
oynarke.• tabanca nltı almış, 
ve ~ocu)!u t:arııından yarala
n : ı:tır. 

Bırakılan çocuk 

f'dimdapıda Demir Kazık 

so~agııfa Aya Yc.rj!i kılis si 
1 arşısmdaki metruk evin kapısı 
üı ü.ıc iki güniü< bir kız çocu

ğu terkedi:mişti. N \Z~t D.'.
rüi"acczcye gi:ııderılııııştir. 

Dayak ve ölüm 

L:ııır.ada va:ı w: ·ağı.ıd.1 294 
numaralı e\'de c.tııraıı Ş'•kriı e 
Jı.1111111 dün ölır.fı~lfır. Aı!~i 
er> i.n;ııd;.ıı bir z:ıt Ş:ıı.riye lı•· 
ı,ııı.ııı s,kiz ay e"ı·eı Eıı;iııe 

is rinJc Lir 1 a<.lın<.1.a:ı yeJiği 
ıiıı·aiıhn ıııi:teeı.s : reıı lnsblar.
Uı..:ını ve tu hastahk n~ticesi 

ü!Jüğür.ü idcfa tıııiştir. Crs:t 
m Jrı:a k.ıldırılııııı, ı<.ldia hak
i ında blıkil::tl başl:tnn·ı~lır. 

···-········-··--··-········-·····-··· 
ycleri meyanında i:ıtifaı 
evla la m şrut vakıflıır c' a 
o duğu, nıüetvcHilerin hak 
kı tasarrufu ellerinden alı
nırsa lCnebi menıleketler· 
de vakıfların varidatının 
tahsil edilemiyeccği, bu va· 
kıfıara ecnebilerin vazıyet 

edeceklerini, halbuki yalr ız 
Mısırda 85 lıin Mısır, Kıb
rısta 20 bin !ııgiliı lirası 
geldiğini, eğer haber doğ· 
ru ise mütevellinin hakkını 
ancak Cumhuriyet mahke
meleı inin kurlı:.racak bu

lunda:unu b~)an etmiştir. 

Dünkü içtimalarında 
neler görüştüler? 
Etıbba mulıııdcnct cemi

yeti dün aylık içtinıaını 

'·c~'ct Osman beyin riya· 
sccıııdc akcctmlştir. c:.·be~ln 

kuıadınıian sonra llurlwı 

Fehim, Jh;an Ali, llurhal'ct
tin, Kut;l, 1 l ' ıs,yin l lüsııü 

beylerin cemiyet nZ3lığıııa 

kabııll~ri · tasclik ctlilmi~tlr. 

Kocaeli maari[ nııidLirlii

ğıındcn gelen bir tezkereye 
nazaran, i\kmc~e yatı nıd.te
lıi için 100 lirn iıcrct, 

i:ı~c ve ibate>i mektebe ait 
olmak iizere bir doktor 
araronıakLıchr. Bu mctep lc,:iıı 

işsiz bir dokconın tavsıye 

edilmesi kanırlaştırılmı~tır. 

DoktorJ,ınıı il;\nl:mnı ına· 

IUI ~aziier salnamesi-le ver
melcri rica edilmektedir. 

Bunun lılielın doktorlara 
bi'dirilrncsi takarrür ctmi~cir. 

Ayancıkta bir şirket ııcz

cliııdc doktor R!if Bey ame
lenin milli ve içtimai hak

kını miıdafan ettiği i~;ıı ~ir

kct tarafından rnzifcslndcn 
çıkarılmıştır. lhtlenıa bu gibi 

şirkcıkrc girecek dok torların 
lıa~ı ~rnit tahtında rnzHc ka
bul etmeleri f1;Ürıi~Ulmüştlir. 

nuıı<lan sonra içtima ııi

hayet bulmuştur. 

Adana treni gelmedi 
Pozanıı ci ı·arıml:t, yaj!aıı 

yn~mıırlMrdnn hasıl olıın ~el

ler eren lrntcıııı lıozt!uğıı için 

diiıı ak~aın saat 17 de ı !ar· 
tLırpa~aya gelmesi lıcklcııcn 

.\dan~ treni ı:;elmenıiştir. Bu 
sabah sa:ıt yedide muvasJle

ti bd;lenmcktcdir. 

E.6ki~ehirde inşası takar
rür eden yeni umumi hapi· 
sanc sılılıi olacak, çalışma 

kovuşlarını ihtiva edecektir. 
İki milyon liraya mal 

olacak bu hapisanenin İn· 
ş sı bir seneden fazla aü· 
recektir. 

Kömür depolan 
Haber aldı~ımıza göre 

Emanet Bogaziçini doldu
ran !:ömür depolarının Ha

lıç salıiilerine naklini dü
şünmektedir. Teşkil edile· 

, cek bir heyet bu. hususta 
tetkikat yapacaktır. 

Yarım asıı cvvd'.·j 

VAKiT 
1879 

ll.!n 
Hüdanekerde u.r'a il· 

Jeti, kara eevda, mec· 
nun, ağırlık, gaflet, 
evham, 11raca !iletinin 
envaı, sıtma,yel, ıw, 

kulunç, sancı, yürek 
çarpması, gece uykuda 
hayfeden kimselerle ve 
çocuklan olmıyan ka· 
dınlara ve çoculdan o
lup yqamıyanlara ve 
bunlara mümuJI sair 
ruhani illetlerin envaına 
Kayıeride metfun ve 
mqhur ve ma§&y!hi 
ecillei kiramdan 9eyh 
Tacettin! Veli ıülıilel 

tabire.inden Mekmet 
Sadık efendi okumak· 
tadır. Ve aemereel mü· 
şahede olunmuftur.Ken· 
disi M:;hmutp8f8. camii 
ıerifi av:usunda 23 nu
maralı dükki.nda CU· 

madan maada her gün 
bulunmaktadır. 

+ :'llaltepe ile Bostancı 
arasındaki demiryolu buzul· 
duğu i~in baalirö trenleri 
bir müddet tek hat üıC' 

rinde işlemiştir ve bu ıııil
na,ebetlc seferlerde tcc!ıul" 

!er olmuştur. 

+ Bir müddet en·cl iCI•· 
sınl karar yer;lcn Kasap ıad1 

I:min B. ııleyhine clitün W 
hisarı t:ırafıııdun 500 bi~ 

liralık bir dava açılınıtcı

Em!n Beyin ciıtün depo ındl 
bulunun tütlinlerinden ıı1r 
kısmının yaplı.:ın tetkikat ııe

tlcesinJe mevcut olmadığı rfr 
riilmesl üzerine inhi ar ;dr 
resi bundan dolayı d:ıı·• 
ikame . etmiştir. 

+ Fos g:w.ete 1, sıblhfol~ 
ctubl! vaziyeti tesblt edili~· 

ciye kadar hiiktımetçe ı:ıııtl 
cdilmi~tir. 

+ Erenküyiinde otur•~ 
:'ltehmet Ali paşa wde 'ib•1 

Beyin, bir aşk ylizüodeıı ti" 

gRyyiip ettiği yazılmı~tı. ;!· 

hat Beyin bir hastanede ol
duğu tesb!t edilmiştir. 

+ Çeko lavakya ile tıll· 
kfımetimiz arasındaki tıcar!1 

mukavelesinin müddeti b!ırl· 
ğinden çarşamba giinüııde~ 
itibaren Çek mallarında yii>' 

de sekiz r.:slm alınacak°'' 
Çckoslavakya, yeni ıicnr'ı 
mukavelesi için miiracaoC et· 

miştir. + Yeniden ehllyetn~J1le
siz (50) şoför yakal.:ınını;oC· 
+ Yi!Ayetimiz mcb·ııs~:.~ 

:'llaı;ka hattının bir en cı 
· · · bl .. ta bil" ınşası ıçıu cc~c ıusat ıııı' 

lunmakta<lırlar. i\lclı'u>t~rı ite' 
bu hususta , ·a!ia "ekilı ır 
cep bey lle ~irket dlrckıo' 
nu göreceklerdir 



• _ lngilterede su 
~Z\l Kuraklık müthiş 

İhtlkardan da beter! Halk endiıe içindedir 

G eçenlerde lstanbul 
meb 'usları, toplan· 
mıılar, tehrhı lhtı· 

~lçlannı tespit ctmi§ler, hu 

1
. hyaçlara nasıl cevap ~·erecek· 
r•rın· ô I 1 üş:ünmü~lerdı. O <'elıe-

1 
erden, \'e o celselerdeki emek
f'rck l 0 nasıl btr karar çıktığını 
~enuz hılmlyoruz. Zaten işin 

uy uklüğü, ehemmiyeti, ku.-t
lı ı d . .. aırenin IYentılığl göz 
on·· d "' be ıın e tutulursa hemen te~ır 

klenı nln akıl kari olmaya· 
~-gı anlaıılır. 

Meb' uslanmız haylı yorul-
nıu .. 1 h 

J' ar, er sahayı tetkik et· 
rn ş' 1 I er; ıtanbulun hasta nokta-
arını te\;hlstekt isabetleri bunu 

ı<:u tcrır. Fakat ıehlr Lüyfik 
Ve )d 0 ukça kalabaliktır. Her 
~cık-ıanını btr hamlede görmlye 
'tnk· • an olamaz. 

Aen bugün en belit ba§lı 
d"'rtlerlmizden blrinl, meb'us
ların &aymadıkları bir derdi 
gö lcrip tlfasını isliyeceğim. 

Evet İstanbulda susuzluk, 
•ııksıılık, mektepaizlik hele bol
~ol yolsuzluk var. Ama bütün 

unlan gölgede bırakan bir de 

Bahçelerin ve idman sahalarının 
sulanması menedildi 

LondrA, 27 {A.A) - Jnafliz gazeteleri, havanın gü
neıli ve bulutsuz olduğunu yazıyor. lnrtlterenin, cerıup 
baYalltinin büyük bir Iusmmcla otuz altı ıünden ben 
kurakbğm devamı umumiyetle bir takım mahzurlar 
tevlit etmeğe ve suların tnkemnesi endifeıinl uyandır· 
mağa baılamııtır. Bazı yerlerde daha timdiden ıuyun 
vesika ile tevziine baılanmıfbr. Hatta Lonclrada bile 
halktan suyu tasarruf etmeleri rica edilmektedir. Bah· 
çelerin ve teniı yerlerinin aulanmuı menolunmuıtur. 
HilAfında hareket edenlerden cezai nakti •lınacaktır. 

Makdonald :A.merikayo eidiyor 
Londra, 26 (A.A) - lngiliz matbuata M. Makdonald 

ın yakında Amarikaya ppaca ğı seyahat hakkında uzun 
uzadıya te&lratta bUlunmakta ve mumaıleyhfn 4 te,rinl• 
aanide Londraya avdet edeceğini yazmaktadır. 

Londra, 26 ( A. A ) - M. Makdonald an gaybu
beti esnaıında mumaileyhe maliye nazırı M. Snowden 
veki.let edecektir. Son bir karara tevfikan M. Mak· 
donald ın Amerikadan a vdetl ancak T e,rlniaanfnin ilk 
baftaımda vuku bulacağından T eırlnevvelin 23 üne t~ 
aadüf eden parlamentonun küıadında hükumet M. 
Snowden tarafından temsil edilecektir. 

Vakit - M. Makdonaldın gaybubeti esnasında Lahey kah· 
ramam M. SnowJenein kendisine vekalet etmesi SnO\\den tara· 
fmdan takip edilen s:iy:ıs~tin Amele hr:kasınca ne derece tasvip 
edildiğini gösterdiği gibı lngiliz efkarı umumiycsinin de veçhesini 
anlattığından calibi dikkattir. 

Yeni A vustry a kabi-

Zaharof 
Yunanlı:arı Anadolu 
macerasına sürüklıyen 

adam 
Bu 1nilra'"der serseri 
hakkında yeni bir 

eser çıktı 
Loyit Corç ile Venizelo

aun esrarengiz dostlan, Yu· 
nanlılarm Anadoluda re· 
çirdilderi feci maceranm en 
mühim amili olan meşhur, 
fakat meşhur olduğu kadar 
aslı meçhul, ve her yaptı· 
lı iş bir sırdan ibaret <. an 
Bazil Za1ıarof hakkında ye· 
ni bir :eser intişar etmiştir. 
Son posta ile gelen Lon
dra gazeteleri bu eserden 
merak ile bahsediyor ve ~n 
mühim kısımlarmı iktibas 
ediyorlar. 

Bu esere göre, Bazil Za
harof seksen sene evvel 
Anadolonun bir köyünde 
dokmuş, gençli§'inde lstan· 
bula gelmiş, seyyahlara 
tercümanlık ederek geçin· 
miı, daha sonra Odesaya, 
oradan da Jngiltereye ,...·J. 
miştir. 

• evSJılik ,. belası var ki hep
a.nden baskın ezası ıle halkı 
ez P çignlyor. 

Birbirı ardısıra zincirlenen 
buyuk yangınlar, muhaceretler 
§eh"rd bir mesken buhranı çı- Vy~~!~ A~~ş~~~~9 ~!f!.,, ss l 
lt.arnıııtı. Büyük muharebe yıl
larında yapılan iıkna kanunu 
bu &oz.ün doğruluguna pek 
~UY\eth bir cklildır. Tasarruf 
h ~larııu baltalayan o kanunu, 

r lt-dbiri mnbah nAetcren 
'h ·-·· . 
~(.~"--Sem-! 
rıldı Şimdi bapı ' calı: bir 

yuvası olmıyan • ki fstanhulda 
elit bin ev sahıbine bedel 1e· 

ktz yüz bin kiracı vardır· za
vallılar, ev aalııpleriolD baraç
gijzarı hükmündedirler. 

Evinde biri hastalansa, İliç 
ıe doktor parasını hemen kira· 
ClaUıa yükler. 

Hele fU SOP vergi zaıala
rından ıonra kiralar dayaad· 

lllu bir hale geldı. Yılda 
Oluz lira vef11 veren bir e!e 
elli lira kıra Utiycıra.r. Uç 
ltttçük odalı konfor tö1'e c:lur
aun, bavuız ve ıpbıı bir ku
lobeye b11811n otuz lirada apiı 
lbilemtyor. Eh caaıaa btı 

lbenıldtetia kmunlln baaruada 
ev •bıplmte kirac11111D ne 
farkı Yar) Nlçln buıılann pek 
~ ihtlUrclaD beler, qıuı 
..... ..... bir byt konul
lbllyor~ 1-Lıkwı w delerden 
~ alaaan miktarların, vicdan 
lC&n etnelertnde, çalaDJIUI ,~ 

'-dan De farkı v•. 

------ Seyyah 
ıso • bin llra1a malolan cla.a 

rf 
1 ndra, 26 (A .• ~) - Pa
ten • n...u rlld.i uç Mel • e blldl· 

Ilı llne göre, Fransa parla· 
~tosu için Güyan müs • 

7 
lkesıncte 19!1 senesinde 

• lf>ıle. lntihabab, teaill arzu 
h~ nıenfaa.ıertne • annafık' 
• . ta~a neticelendirmek 
ıçın, her 
tikA turlü cinayetler ır-

p eden ve sabık Guvan 
tl'leb' " " il usu Galmon,,u sıçan otu 

1 
c oldürmekle müttchim bu-

lc dan 45 mevkuf Ile ı oo 
\ ar şuhlt bu son kaal da

nın teıDJizen JÜ~etlade 
ır bulunmak uzere Fran
an 5 bin mil mesa6<fe 
n Lyea şehrinden Pa • 
gettriJmişlerdlr. 

rey ile kabineyi intihap etmittir: Baıvekil: M. Şober, 
Baıvekil muavini harbiye nazın: M. Voguen, Adliye 
vekili M. Slama, içtimai meseleler nazın: M. lnnlçer, 
Ziraat nazın: M. Foenneyer, Ticaret nazın M. Hainlach, 
Dahiliye nazın: M. Şumı Aajo. 

Baıvekil M. Şober, asillerinin tayinine kadar mı· 
arif ve maliye nazaretlerinl de vekileten clerulate et
lllltttr. Bu nezaretlere M. Redhç .e M. arı ... ,,. .la 

ta71a eddecelderl 16)'1eamelrtedir. S.ıftidl kabine be
,.._.metbd )'ann oku,.caktır. 
d . Vakit - Avustur ada Bal~tlule hnltyao fırkası arasın-
akı ci~J k ıncnın dt Jf111et1ini icap ettirdi. Maamafıb eni 

kabfnenın de uzun müddet resıUrda kalm.,-•:ııı.ı ...... mi _!11 
~ ~-·n~• 

Sosyartstıerle hrıstıyanJann mıktariarı hemen hemen milaavi • 
Buoa rağmen, devamlı bir kabane ancak hrıshyan clir. 
mQmesssili Monsinyör Saypel tarafından teşkil otunabfUr~pumm 

Rus - Çin ihtilih tiddctlnl 
muhafaza ediyor 

-
Nanlıln lıtlltdme# udaımafa tarll/lar 

olınaıbltnı bUdlrdl 
Harbin, 26 ( A.. A) - Tu AJana llddlrJFOr: ç.. 

Rm budu4unun kapan .. ..tan ftl hlMettee kim• 
mGnalralltuun keallmeainden dol&yı tarld Çın tbnenctl,__.incle mGtbit ••thk hOküm ıilrmektec:lir. 

Matkova, 26 (A.A.)- H.rbındelıt Çin ticaret tbfretl, 
Mukten ft Nanldn h~ flme.cllf• ihtdlftım 
temadW clolayıeile plyaeada hadis olan mlfldll ftafyet 

t.ak•mlla bir rapor •ennlt •e bu thtillfın m\llllhw 
bir tarzda ft •'atle tatftye edtlmestnl talep etmifttr • 
Nanldn h6k6metl bu taJeWn kabul edflemtyecefint bil. 
cltnnlı ye mesk6r cemlJet• aalrert ihtiyaçlar için 400 
bin dolar munzam bir meblaj •ertlmeünt emretmlftjr. 

fnglllzlcr müskiratı tahdide 
çalıııyorlar 

Loadn, .26 ( AA) - lnsiJterede mo.ldrat laUhll
kinl tahcltt çarelerini aramalı yazlfelde •GkeUef lromtt
yon ip baılamııtır. Asa11 arUlncla her türlG mltehu
•slar bulunan komtıyon en ewel meeelenin ruhi ,,. 
içti••• dbetlerlnl tetkik edecek ye tçldye kal'fl bir çek 
IDlaDlarda me•cut olan marazi lndzap ve lpUllmn .. 

Mt> ve -'"•tal tayine çahpcakbr. Bu sahadaki tel· 
lakatan ımaft •• IODra koml8yoa &çld mlptel&lana 
..... tdhdlt meeelellle meflUI olacak ve nihayet 
yeni bir mOtlrilrat kanunu .prcıjell ha%ırlayacakbr. 

Ruıyada amele grevi 
Moskova 26, (A,A) - Tat ajansa bildiriyor: Mimk 

maclen ameletl, JIYecek ftkdanmdan dolayı grev ilin 

etmiflerdtr. 
~----------... .-..------~-

mi.ıt ıha-.-.ıl zar.ır ve 
7 50 bin lirıt tahmin 

8a dava F~ bot-... • 

ti 1$0 bin ··••~·~----~ 

bNnt • .... Si 

1.ahaiufun lnıflterecte ilk 
bapndaa geçen hadıse hır· 
11Zhk tibmetile Jaapae abl
mak teblikaidir. 

Zab.rol, -cczmm ,.... 
laı mı çalarak bçmıı ol
makla itham ~if, Wcat 
vaktile amcasm• ona or· 
taklık teklif echn bir mek· 
tulMmu ibraz eıttifilıtleo be
nat .edetailmiflir. 

Zaharof, bu hadiseyi -mü· 
teakıp NordMfe1t kumpan· 
yasının aeenlai oı.ak 
Atinaya p.if, Yuaanfıata· 
na bir talaklbalur saı.i* 
muvaffak olmut.. bunu mü
teakap muvaffaJCiyetleri te
vali etmif, kendiaini sen
ıinlite götürmiiftiir. • Oza .. 
mandan itibaren Zaharofun 
en mühim iti .fıer millet• si
lib aatmak olmuttur.7.a"ha
rof bu ifl~rde Ruı,a piya· 
sasmdan çok istifade et
ıniıtir. 

Umumi harp başladıta 
zaman Zaharof 65 Y8fma 
varmqb. Kudısi Venimlo
sun •ileri gelea doatla
nndan ve • bwetli mü
zahirlerindendir. 

Mütareke esnaamda Yu
nanlılan Türk vatanına ta· 
arruza en çok sevkeden, bu 
taarruzu be liyen ad.m, 
Zaharoftan başka bir kinıst! 
değıldi. Ç111alrii ~l Corç 
~rofuo- elınd~ bir o un
cak tibt lalmıftı. 

Bunu otaman -anlı) 
gilizler Avam itim r ·a.-10.1&. 

1JU Mi "lliMl'dl\iW. 

ile veriliyor 

Ziya 
Şakir 

Acaba düşman nerede ? 
On beş yaşlarındaki Bulgar çobanı her suali
mize metin bir tavırla: " Niznam ,, diyerek 

cevap veriyordu .. 
•mdakt bir hendefl atlar
ken ıözüme küçük siyah 

.bir teY tlif U. 

Hemen iyildim, aldım . 
Bu ıimdiye kadar hiç ıör· 
medljim bir teJdl. Siyah 
bir tarjör içinde bet adet 
bot kovan .. 

Oü,mamn " Manllher " 
tüfefi lıUmal ettifinj ve 
"Manliher" tüfeklerlaln de 
böyle tarJörlü mermileri 
olduğunu itltmltlim . Şu 
halde bu f&rjör , düımana 
aitti. 

Arkadqlan durdurttum 
ve o cıvan dikkatle tel· 
kika baıladım. 
Yağan yağmurlardan ta-

mamen yumupmıı ve hatta 
çamur haline gelmiı hen· 
deklerin içindeki ayak, 
diz ve dirsek izlerile bafka 

bafka kUJ bile u~ıyao 
ıu harp meydanında, ko· 
yun otlatmak bana çok 
manidar ıdmitti: 

- Oflum adın ne •~ 
nln? •. 

- Niznam. 
- Türkçe .bilmiyor muıun? 
- Nlznam .. 
- Canım, lııç bilmiyor 

muaun? .. 
- Niznam .• 
Çocuk o kadar metin, 

Köprü başları! 

K
ulakları çıoltiın. Duk 

tor operalör Emı 
Be1 • bir ı.amu kö 

l'Ül\Ün Qzerlnl adabı mua~r 

ıhaarlarını ıhtivı ~den levhalar 
la doldumıuflu Şıınd on! 

blkb. Fakat köprimün iki b 
ıın• fU mealde ikı livhı um 
zarur tını hissediyorum: 
' • Kol!(ola geçme11tnizl., 

Çunku taheildaı lar biribirl 
ne o kadar yakın bunr;orl 

ki te'k adam bile zor geçiy 

Kolkola geçmemn unllnstıl 
.;kiri 

Toplu i~11 
-

farjörler de ispat ediyordu kı 
düımanın küçük bir cüz'ü 
taun buradan ate, açmıı 

ve aonra pri ~ittir. 
tu halde clGpnan uzakta 
defllcltr. 

o kadar pervasızdı ki hay· 
relimi mucip oldu. Btlhaaaa 
türkçe ıöylememekteki inat 
ve lll'an çok ~yana dik· 
katU. Türkce bilmemeıinin 
imkana yoktu. Buralarda 
dolaımaıına nazaran her 
halde bu civarın, hatta 
Bulgadıtan köylülerinin bile 
az çok türkçe btldifini 
ıayJiyorlardı. Anlaııbyor ki 
bu çocuk, bize türkçe söy· 
lemek ve bilhaaaa. ıoraca· 
fnnızı tahmin ettJli ıual· J,.!~::;=..;::.:~::;:::-1 

Şimdi daha datiyatla iler-
lemek ilzam pliyordu. 
Artık kemali dikkatle iz· 
lerl laklp ediyorduk. Kii· 
dik l»ir IU'bn ....... çak .. 
Ulamız uman al ta...&· 
mısda ve uç Jilz metre 
iratlar melafede bir lr.oJUD 
tör811 ,anllk • Harl>m 
baflaclalı •mana naza • 
an harada •tef açan ve 
benim tal.minime .... 

•mcaık '* lıetif p•ltlı................. , .... 
..... ,.'db lı 1 .. tok· 

---- u .... 
lime •1rs• cı' .tra tıah-
ldkat yapmak için 11197• 
..... ylır6dflk. 

Silo, 1*- tek çobaa ta· 
Wrh ...._ rld.,..du. 
ve çoban da onbet J&lla .. 
nnda fcadar ltir çocuktu. -·k··· ........ -ne w=ıd...,_ huradum? 

-Mmam. 
ÇocaiuD S.ılpr olduiu 

--- .. ima cnaptan 
•nlafl'-1*1 ÇGIM•n Bul-
pr ..... çok calibi cllk
.. tU. 

Aka tarafın ulrıerbaden 

mada kODQfM esrarengiz 
bir Na var. Bu, Bazil z.. 
harofun seainden batkam 
değildir!. 

Yunanlılar, denize dö
küldülde ri zamu Zabarof 
yarı ıervctini telef etmif, 
Loyit Corcun kabineli 
de yııvarlanmıı buh1nuyor
du. fngiltere tarihi, Loyit 
Corcun sukutuoı:t.n h.haeı
derken, eırarengiz Zalıaro
fu tetkik edecektir • Onua 
ziyana utratan Y11.-alı· 
lara ödünç para, veıetıiye 

silah ve uıübimmat ~e
.srdir. Yunan,ıtafan INZimeti 

oa•n ~ 
.YMımcta Ylicud9 

lere cevap vermemek i1-

ti1onlu. Fakat, laa.ld&.ti 
anlamak ta benim vazifemdA. 
Tüfeiimi .rammda duru 
lbrahime Yenlim ve kemali 
dikkatle çocuiun üzerini 
ar&1111ya blıtlaclun. Eneli 
beJtndeki kı.,.iJDID ip• 
den afızclan dolma çift 
namlulu ldlçGk bir tabanca 
ile ,&nleflnln iç cebinden 
bir defter çakardım. Defter 
karma bnpk 1aalar ye 
nkkamlarla dolu leli. a-. ...... '* ... alup olma· 
dlimaW'' ....... . 
.... JOldu. ~ YUlpet ... ....... ....,.. ·- . 
peclironlu: 

- lbralılm: 
- Efencllm ... 
-S...bu~•aL 

ş. ........... a6tlr •• 
Orada •&asi ile 6llllr ... 

Bu emrin telirl tlrlldG. 
Çocataa ................ 
da. c.,. ....,.... olarak 
MllwL. Çlaldl .......... 
cıocuiua T&ıqe ladlp ..._ 
........,,.. •+makta. Bir 
anda ................ , tlt· 
rem.U ve a6zleriai ı.u. 
clatklr ... etrafma ..... "' 
meal ıöetertyordu ki : a. 
~uk TGrkce,i ço1E rt 
anh1or ve burada da tir JL!~~~~=·~ 
hem cltlpnan heeabma .... 
lapyordu. 

Cocuiu ".....,. .... 
hafua ........ ... .. ... ..,.. ........ ... 



..... 
Karehe1D --

ln bu sayısını bJr kere 
görünüz. 

Mutlaka 
Alac•b•z 

'l nankll k~ 80 ba
yük _,.,.. 4000 sabr ya-
zı, 50 den fa7.1ı pıal:ale 
frikAy~. şiir 100 den fazla 
resim. 

Amerlkada 500,000 li
raya satılan ~lr resmin "l 
renkli tablosu 

ICAğtt üzerinde hazır 
bıplmif kaşlık bir manto 
kallbı. 

Akçura YUIUI. Yakup 
ICadtf, Rqat Nuri, Ahmet 
Ce'9'tt, Se1bn ım, Ke
-llallettib Şükrü, Yaşar a 
bJ, Cevdet Kudrel, Nahit 
Sara beyler, Nezihe Mu· 
blttia, 5enllat Sami hanım· 
llnn ybalan • 

1 
~rl 

:1119aı. .. manllile te
_... __ .... bk ille 11,ieC-

.. .,.taV 'Hitl : UI kızar· 

••dtn - cYiaiae pkü
~~pu, lllcni-
•"tıer• ıaaı.ır 

• 1 , , ' · ---: ' . Jilmini ıörecebıniz 
~IUllll11111u!llll ........... llı .... ı 11ıeııuıhıa1111J1U 

r
1 

·a;ôi;d;,i·id;rt;·li 
••: 

1 Datölbedayl bf remiil-• lert Mrind teşdnln blrkıcl 1 
bit gttnOnden ldbaten ı 

1 ~yacaknt • Salı gilniı • 
l:.iiiiiii;it;;iiii;i;;iiiiiii~~iliii&iili;iilil'I : akşamlan eskisi glbJ yal- İ 

nız muallf mferle t41ebe1ere ı 

Ali karar /ıeyetinde 
yeni mukarrerat 
.4JI ... ltıgell rlsıırrHndrn: 

1'181 esnasında 1'~ranaz polis 
müfettişinin cudik ve ~mrlle 
polis ta}'İD edildigindm do
layı heyed mabsusaca hide
man del lette ademi istihda-
mına brar verilmiş olaıı 
Adına polis memurlanndan 
Ahmet Adnıl efendi Emıeat
Jerin polis olmalanna bir 
dere<.-e mani olmak RWYersile 
ve halkın al"tu ve teşvikile 
polisliğe talip olmuş ve hey 
eti intibıbiyenin kararı ile 
usulü dairesinde polis tayin 
kılındılt ve amali mpliyeye 
bir gılna. mu halef eti ve Frıtn
sızlar lehinde bir hareketi 
ve halkın kalbini rendde 
eckcek. bir moamelut seblı:-
epnen(f bulundulU 'Ve Fnn
sızlann emir ve nüfuzile 

• tayin eılllDJefllll tahakkuk 
etmiş olmakla hakkındaki 
brann reflne ekseriyetle 
karar verilmiştir. 

§ tngUJz muhipler cemi
yetine cJahil olmasından 4o
layı heyed habsusaca hlde-
mab devlette ademi fsdhcla
mına karar verilmJş olan 
1Stanbul Şehremaneti kAdp
lerinden ~mtl Efendinin 
memur bulundutu Şebrema. 
nedDdeil ve ikamet CUlll 
-..ılıılden ,... \lhklll• 

laetlclliDdea .. ~·· 

tabsıs ed.ibqtir4 ~si I 
.q&mlan umu• mahsul 1 

I olmak üzere tenZllAtlı bi- 1 
1 ledet" yapılmıştır. 1 ......... .. •. ı 
>-··---

yuetle aJAkası olmayıp ken- mabs sınca nisbed 
dl Aleminde sıwJle meşgul ynl katedilmiş olan 
bulunduğu, amali milliyeye mültzfmi evveli Abme~ 
mubaJefednl ve siyasi cemi- met Efendi 3i9 senesi 
miyetlere altkadarlı~tu bilen beri fren~ llledle mal61 
._. lundu&u ve haibi um 
IUmse bulunmıdılt , mezkGr emasında muntl7.am bir 
cemiyete girdili tüakkuk davı takJp edemedtll 
etdrJlemedJği dh~ muma- esaretten avdednl mü 
lleyhtn bu cemiyete gl'cillf- Gülbane hastahar!esince 
ne kanaat basıl olmamış ve tazam tedavjye tabi 
amali mtlllye lleyhinde hiç .dulu ve davet zamanında 
bir hareked · Pühdemiş uhu tedavide •e 
olmakla hakkındlkl u..ın bir baldo bulundalU 
refine mittefibn karar ve- kendlainf bilfiile 

maruz bırakmasa fil 
rilmiştir. bulunan bo müzmf n 

f Amali mllllyenin en hl- dolayısU-: icabet ede 
aman duşmanı ole lstanbul bu baptaki taporlar 
Pler.kea kumandanı sabıkı E- clerecatmdan anlaşılrnJf 
minin iabasile inzibat zabit· bu suretle mazered 
Dğine tayfn edilip harekAn kabul görülmilf olmakla 
milliye aleyhine tefevvübat kındakl kararın rennc 
ve propagandada J;olunma-

1
_teflka __ n_ka .... ra ... r _.,_erllml __ d_r.~ 

sından dolayı askeri heyeti 
mahsusıısınca nlsbed ııke~ 

) esi kntedflnıiş olan relgraf 
u.,it vckffl '$eJlk efıeadltala 
vaki 'lllilniaao üzedne lnzi."'. 
bat zab~ tayin edilerek 
Ta-.hy,a karakolunda üç •r 
'azlfe gördüğü anlaşılmış ve 
ımaH milliye aleyhinde blre-
kAn tefevvübac ve ft'Oplpn
da 71pt11J tebeyy~~mlf 
olması, aınaJi mUUJen. mu
halif. aıluoanların caambfnl 
llaVlderlenle ... -". 
bulu......- tc 'keyftytn bit 
taharri memunmua isn"'.,:: 
dan ltiaret olduğ\1 anı.,ıc1111 
cihetle haldandtld urum 
renm müttefikan karar ve
rilmifdr, 

1 U.rı..tia ndflWc v~ 
oldilaftte-=~ 



Buflnldl 

Türkçecilik 

lata.bal .... ftlW Ala.- ..... r. 
Yen 

icra ve iflls kan u 
Şerhi 

2Cilt 
Seyriaef ain 

Men. ac:adtll:. G.W. KöprO 
b Pide S.,otia 2362 Şube 
••••• M•••• Hem ahmda 

ı....w 27-ie 

LcyU ~ nlbarl · ... 

Şişli T erakk 

Lviçrenin bOyük hufcuk Alimlerinin eterlerl Ye batan lannnlan
m11 •uara .ı..r.k nuarl ve nmelt hllealeıe 've 1üza..1a ....... 
neleri hm .a.. bu eeeria her dldl fstWald. V ... r. QUa Ye 

•• İkbal kütüphmelerinde ( 150 ) hnta satdmaktadır. 
lillJa 1'111111 Eclfrnc beledip ilfalycsl fçiıt dll-

ANAF ARTA) wpara 29 Eylül zoz bir ay 1nüddctlc ve kapalı ıarf usuJDe mOaamJ• lılllll~ ••&-mtJ :g : 11 LA • pas 10 da c.ı... nhlumaclm tur. Talipler şartnııntyi ~ledqe rfJatdiMen • 
lt....btle tınnr. Küllük. Bodrum. ftafya talip olanlar fJk teklif cdrcetıerf ~ f. ·1.~ba lllllllriMUllOI Leyli ve nibtri 

ve F • t• 1· eJ • An mufı ·ı 
erkek eyzıa 1 ıs erı vc~likwml~ 

~ ~a~wlr~~!a teminat akçesini veya Banka mektubulll ve teki ~ 
~ -... ...- varakayı bir rarf derununa koyup üzerine ı(ltOr emel 

w.ı. bribİ Daly-. Mermeria. 12-10-029 tarihine kadar belcdıye m<c:UsiDe tevdi eri 
Bitin amflan tqldl edifınit tam deYNll lleedlr. Kaıt 

Ye blNI itlerine beraün aaat 10 clu 17 ye kadar clenm 
edilemektedir. 1 tqrinlevvelde 11nıf yoklama)anna n S 
tepinienel camarteıf günü derelere baflanaealmr. 

5mz. ç...u..a.. Celibolu,a olunur. ihale 12-10-929 ttrihine mtlladlf c.-t~ pal 
utrı1nk aelecebJr. dadır. 

·~~--~~-11~~.:_.----------------~~~~!'J 
Trım• MrlRI Jlslası 

Telefon: lstanbul 19CJS.3496 CUMHUR1YET)•..,_. 30 Eyllil 
Paarte11 12 de G.1ııııa nhtnnm. 

mensup ola mllletJ.r el. L.elr.de L.el.cıı.. s .. ma, 
bu calıı Verit> in dalma wkua c..... T nbzoe, Rmt. Hop.,.. 
gelmekte oldutuna pmeheJiz. 8'd-:ek ,. ...... P- llble-

Baatn biz de Ş.k .n.deM· ide. Rize. S.-. Tnllua. 
yetini im.kıp ,..____ medentyetl- Tirebolu. Cn.oa. Ordu. Oaye. ._..., s-.-. L.Lolu. ~ 
ne teçlllfmlz, Ye hUIUllle •hıma ulnJ•a aelıc:ııl•lr, Hareket 
..ı...ncla garptan ..... ede- ..... ,ilk ....... •• 3 

cellH lçla tltınl .. llblalda- .... lh •• 
nn ulı olan Latince •e Yunan· (MAHMUTŞEVKETP AŞA) 
adan gelip de dit« medeni Ylpmll 1 tepevvel ..ı. 12de Cala 
mdJetler baaalanna pçmtı ve ta nht dm blk...k ~ba 
Taıkçetmde b..ı.a..-u, ve eabala ım.. w .... 1zarc1. 
olanları aynlle alma mecburi- blk• A.t.lya, ~ Meı .. 
yeti kendini g&terfr. Fakıt ıe- pt.- ,. dwtte Tawacu. 
ne bu hal de zaruret mlktarile Aa,.., Aı.,.. Aat.lya, Kut-
ölçillOr. ... ...... ~ plecektlr. 

~ -·-::-~~~~~~ı 

8 - TürlcçeDin Uidelerı Klr-LL imi 
kendi öz Türk ka\delerldtr. Bu IUUll übe 
mele 4e •Tlrkod*ı. •T• Köprü • Kadıköy • Hay-
flJedltk> ıle blrleJllr. cOaman- datpqa lakelelerl methllln-
hcacılık• tan ~. de karşılıklı iki kulübe s• 

Bqka bir yerde bu umdeJ! neUlf (750) lirada talibi 
f&)'le tl.lh etmlftllll: uhdesindedir. Fazlasile ta-

Ftlt.ktb Lir lliila diter' 11• llp olanlann 28-9-9!9 CU• 

anhırdlD kelimeler alil', vo o martesl günü sat 16 da 
Jerazım mndtirli&»i& .. e DlÜ• 

kefımelert tdllloz,lflne v.ı afbl racaatlan. ~ııuı 
lenhisyanlar vuıtayla k~ ,.__.. _______ _., 

temııl eder. kdıme de o la. l::•m=mm 111 ı ı • --• 
aa ıcmemıı ederek o ıısanın Felemenk ~=---iiiiiiim~..;~~ 

m~.t;. ~ bide lohnıe&t 
....... ço.ka .... okfUtd Bankası 
De bide " lnua hacfue. Mertm: AMSTERDA!\J 
ler _.., clallil bliıbetlef. Serma,at: t,ıts,oeo,ooo 
den bafka bir.., clettJdir. C.. ihtiyat akçesi: 3,000,000 
• her kaide ken4l nevıadeki İstanbul merkezi: Galat&. .... , .... ~ ...... 
ola dalmr bir n1ll>etc:llr.. İstanbul şubesi: Yeni 

lJlln -...ıcst lçtl1Dll ha. postahne ittlsaUnde Ala-
diıeler ae'fllldendlr. ~ Jemci han. Her tiirlu 
Lanlleler t.e ........ Ye rJıeUD Bımlca muımelAa icra 
ıle • ...,,... Her hql iç· bular icar olonw. 

lbDal ...... ...... ...... fara. o.blll,·.-· 
cemiyete, haagl ~ mahttte V E R E il 
teeelll edlycına ~dakl efe. 
imi nlabetler, ~' o badleeleri .,. aetOI h.tahklm 1ıW • ..... 
tel.re eden bn+ıJarcia o mu- D O K T O ~ 
hlliD klldea k*mudm. Blu- ŞEklP HABİP 
... .ı.,ı. lllr .-,ett, '* ı,. A,_qi Yenilatin Hila 
Umtl .ı.u. .. ~ler ıırf o 
cemiyette .ecelft ecleİa içtimai Saıe,maa aputmamDda Camar
W.led ....... eden •ıa.:- leli, p .... ...._ Çarıımba, ve 
larchr. Ve dlier cemlJet lçba l~P .. _tem-~abe~·~T.~e~I: ~l..~303;.;..;;..S __ 

&ET 
,.ı.c•. tJJ.' 

U.. 1-tdıll cW 1c1111111 AMEl.JYESl lÇJN 
WiıMı .,...,._ olma.,._ Dr. M. Talp B. 
rtle .,.. .....a.n hliıdlr, " bir 5-6 ... ener haber ......... 
tt..mn ~at ~ &ADia Medde Nemli Lde Hanmda 
tanuıınde y.bldcldr. 1 ... J N.... 1 Telelo.: t..anLal 

itte •Tod~ ii1ta yu- 1486 
ı:., bu umdelere 1111n11 ede(. r-.--.... --.-.._--.-1.a----~---

Bu muunlarda lci6tk elll- -..., ~ 
lfmlz ad>l • T~ > hedtnl•, 18i kell•eler de bu 
•Osmanlıc:Kıhk• it1>t ddın ken- .-, 111 .... li ola W.. 
dl az nrJatanı bbul etmez; lerdlr. Bu hadtteler lıl8 •Tad:-
ne ele •TllfiyeditlP albl ..._ ~· olma kebmelerdtr. 
l;t1mll ... •arllk ~Da 15- İtte •T•Jrvctllk> Myle dım 
remlfecel:, dilde Ylflmlkta ola pQ ile hak. v• dl...._ 
ua-- ltsam wktp edece- tnklpf ve tahammolonn böyle 
pi, 'fe llaanan bu . , ... ,. dtmlt yoldan yOrOyerelt ..... 

•Türkçe• kelim~clen terclliip motftde ve tıedrlk etmS _. 
edec~l ~ ~ldır. retile basanka meclent IJ.ul. 

cToriçecthk> dilin lçti1n1I aeviyeüe 9karmak lltır. 
bar mevuıuu cWfupnu, ve her Ş11 h.lcie IMıllbn ~ 
içtimai milm.e~ oldıltu gıbı ola bueon1o wle dltea ..ar 
bsaD müe1111Hlpde de taka hal- vazife de c Tllkçecilib ..ı.. 
mMta olan~ ~ dfter nO tutuM CÜ8alzbl ....... "' 

hadiseler ltbt ~- bir ·ahit· teklaılilone çahııpelı11r. 
halınde tekevv&a etmekte l'rof. llalll .MJ.,._..., 
olduklarım ~ ~e1t li- • 

1 m il:ıi' tŞ ~ 
.. tmltp-. .._ .. m ... ~• 

PSAJ 



Gazelecizde çıkan yazı ft 
lf fi~ ~lf.llJf 1: ı-esimlerin biltün baklan mahfuzdur' 

ı ı ı~i~e llaılçtc cwır e ufldcı'll« k. ınelıupların ti; eri • 
J..;. K ru• {arc ~ır. c 1ıc.rc , \·nrya &.lt~c Ya.z.ı.J 

l!!llŞ · ı .. :e:rı ı.~·r:ttlrı1ahdır 
' "~ tı· 1 150 fJC() . - • -
!i <OO fı.00 

1 
Paulnı.ıJan nckhı.plann 'adc•~n lı.ıynınu. 

ft • ;ıro J4EO ı mukaddıtrf'al& IT'ektuplara •cnıılmuı pudarm 
12 • ·~C-O ~;·co 1 la,ltolrıe.aıa::clan '0 'lnlatwı mündac:atmdan 

ıdore muul dttUdır. 

Tütün Eksper kursu 
rl\İttİll İ11}1İsar1 llHlUJll l ida

l'l'!;İtHfeıı: 

28 Eylül 
·~21 

HER GUN CIKAR TÜRK CAZE.TESt 

110 ımtı • IJstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Vakıt .. yurdur,,.,,. 
tci ı .. ıo uJJrc '.-lrrı tY7l \ar.ı ı 1 ı:rl • tcjrr.ıf: \ .Af.\IT P~' t:.ıı J.:at.ı: u: 4S• 

Türk mekteplerlls faydalı eaerltn 
Uanr~nnda o, o 20 lenzilit 7apılır -·-
Buı a ,.. -y1 bir Ç" . d rı ıçın Hrılı ı llinlJ.r' • 

~ h • u. l ını!'ıi} c•rtt1 i1 ÜLırıı u •. c .~ 
ıdı • ti• r-J.rl ti" !tr. 

1\llll ARiFESİ: 
'i ı·· 

6-S ıncı u y!ı1• 

Jütün in~isnr i~nresi umum mü~Orlüülln~en: 
" 

Koyseri ~HDİSHOe nıü~üriYlti0~6·3: 
OrtaJ..uı·dc !"crivnie k~in Tıit,,n ı::ı,, per kur unu bu oenc 25 t:ı!t·bc alıııacakur. Talipllrin 

Kay eri !ıapi ınc oi,q1c11-inin ı•ı.•ı.!J'.!'l pcr~emlıe gunku • ı k ı k b ı 
k " l adedi ınııtlı•p h.adlli cercrı.e bir mu abab ıaı1ılarnk mlisalıaka netice ine e ·azanan ar ·a u 

ıııuıın ıt5d mda ıla t.ılip zıılıur etmediğinden komis) onu ına ı o > 
susu kar:ırile uçuııcu defa c,bral· .1Q.IJ.'l\?•J tarihine mu. adi! edilecektir. llu mu abaka 5 Tışinic\ vd .:um:ıncsi gı.ımi Feriyedc s:ıat ~ de ~apılac:ıktır 
pazarıt i ~unım~, ta!ik cılılmi ·tir. ı:~' dki İIAn mucibince Tııliplcrden araı;ıcak enaf ,uııl,mlı. 

TOıun ınhlS3n umumiıc 'oce kı.ş.t cdıldi ; e' eke .ı.ın ,dilnı.ş ber mucılıl ,crniti kaırnni}c talip o!:ınl:ırın ~Ü\ mi meıkı'r· 1 - Turk olıııak; 
olan kurs lçın ~lmdi\c gadır mürac:m ctmi o!Jn ıaliplcrin la-mı da (12000_, lira \..ıvmd nıubamn~enelik tcınin:ıu mu\\nk· '.! - Ya:ı or. ,ı..ızdcn n~aıtı \C ylrrnibc:tcn }Ukarı olıııaıııak; 
:ızamı ,c,aik.i r~:.ı:!mc\i lhz:ır ıe ltı ctm~ş o!duklanndan şchrihalin kat;ı ile lıcralıcr l\a;·,cri muı.lurlıığunde nıutc,ekJ..il konıili}'On:ı J - I.fakal ort. ta!ı<ilini ii-.ıııal umi~ buhınıııak. (Yani li•elcriıı dokuzuncu sınılma 
ga)< ine bd:ır oı:dc mürakL"111 ,c,afki Ortak•;ıdc ı.uu mi.ı<lürllıl;unc nıtırnc:ı:ıtları il:\n olunur. mll\affakiyctlc geçmiş olmak_, 

OitJ•un\u~r.\C'lllCn."ı olanların mü;abal.aıa ı.~ı,uı cdil.ıniyceckkri ildıı Daru" lf u" nu n Hukuk f aku" ltes"ı ~ . !'ılıhati tam \'C l .ıın esi tııtıinle i1tigalc mu<ait lıulıınm:ık; 
S - .\klitlak ;ıgır ccza:~:ı mcı>tclımı uır.ııııknlcıı ıe ııııılıilll haysiyet kubalıatlarııııfan 

ı- lllus:ıdd:ık r.üfus tezkeresi sureti vey:ı :ıslı. umumi ka" tı"plı"g"' ı"nden· dola\"! ıııai·k.im olmamak. . 
.- Mektep ıaL:ıde!ıılmcsi veyn orta b!ısili ıkmal ettiğıııc • . ( '.\lczkiır lıuşıı at: . ·uruz tezkere i, i\Icktcp ş:ıhabctnnıııed, ,·cya orta talı iU ık mal cttl• 

dair m.:ı.arlf idarelerinden nıuslddak rcsrr:i ,·csika. 1 lukuku !ıu,ıı ·i ı·e, J 1 ukukıı amme 'c ıkti•at g• rııpları ğınc dair maari! idarelerinden mu,:ıdJak re nıl \ e ika, idarenin iki doktoru tara!ındJn 'eril· 

3_ MJhallc veya kH)'e ihtiyar lıeyrtinin po!'> veya ıandarıııa mııderris mu:ı ir.!ı] ltrl ıııunhal bulundup;ıından illıı tarihin ıni~ ,ılıbat raporu ıııalı:ılle Hp kariyc-1 i:-ti)ar beyctirJn puli ve}a pndarma dairelerimkıı 
dairelerinden ıımsaddak hiisniıhal ş:ıhade!namesı. den iki ay o: ra }apıl::cak mu,alıaka ımtihamna girmek mı ·Jddak 'abdetnnmdcrl!c tC\ ik Olunur.) 

btiyenlcrin ,era!tini f;ıl,t'.tc kulcmindt:ıı oJlrcııımkri b~} :ın • 1 d ı ~ · ti 
__ 4_-_4_k_n_'a_,_•s_ik_m~lo'.'"'ı_o~_·r_. _ıı._an:-g_c_ıı_rı_nc_ı_er_i. _______ olıınur. Tnl:plcrin ı ihayct 2 '1\~ririe\' ele katlar Tııtııa inhisar i, nre~i uro.ım mu lir ubune 1 

• 

~evlet demiryolları ve li- -~-s-k_e_r_ı_b_a_y~~-r~~-t-b-,-~-a-t-m~e-k_t_e~b,ı~(~ıa~~~n=;~:=~~ıt~~=~e=~~ri,~~~,~·:=~=;~:~;~iı~ı~~·b~~~~~e~-r:-1~-eri~~~~~;7~7T~~,~~~m-e~~e~~~e~ 
manları umumi iderasinden müdürlüğüden: lüg"'ünden: ııh 88 ~omı·~uonund11n· 

llnydarp:ı,dan cuma, pazarte ı. çar,amba \'C ,\nkaradnn Mekttbınıizln birinci mıı!ıııa atideki şeraiti lıa"t dört talebe muuB~ a llJ Uu • 
cnmarte. 1, salı ve perşembe gunleri hareket etmekte o!dn kabul cdilecr~imltn !alıp olar.lamı vesaiki 1.iziıııe ıle ıııtktep Kiloou 

5 nıii.!üriyetinc ıniiraca:t! eylemeleri rıca olunur: 25()0 yün ş3yak lacivert parçaları 
Gazipaş3, tlakimiyctimi!liyt, 

Dıımlupınar yatııııekteplcri için 
ııümııııelerlııe göre kızlar için 
500-600, erkekler içlıı SOOnıetre 

liciı·crt kuıııaş kapalı zarfla 
münakasaya konuimuşlur. l\lii • 
nakasa 12 teşrinc\'\'cl 1929 cu· 
martesi günü saat 16 da Orta· 
l..6yde O:ızip;ışa yatı mektebinde 
Yatı mektepleri müb.:ı.ay;ıt ko • 

fı 1 O(ı ve 5 J O ııunıaraıı slir·at kat:trrıııın 1 teşrini en el k k 
1 - Lise mrzumı veya bu derecede t.ı!ısili Lıılunduğu Maarif 1803 amcri an, lrpas " 

929 tarihinden itibaren her giın seyrı.ıscler cdece~i muhterem müdürıyelıııce ımısaddJk olacak. 200 yazlık haki keten ,. 
ahaliye ildn olunur. 2 _ 21 yaşım ı:eÇ111iş olmıyacak. 150 şalı 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Haydarpaıa • Pendik Banliyö hatb yolcularının nazarı 

clikkaUne: 
1 Haydarp:ııa·Pendik Banliyö hatlı katarlarına nıahıuı(ll,numaralı 

levkalade muvallat ıenzililth yolcu ıarileunc le• !ikan ıhdaı olunan nuntaka İ 
bıleıkrının !eylül 1929 ıınhinden itibaren ulı ına başlanruıılır. 

l . Mclor tarife mucibince ( Haydarpaşa • Gaztepe ) kumı bi
rinci ( Erenköy • Küçiil-yah ) k11mı ıhncı .-e ( Malıepe • Pendık ) 
k,.mı da üçlincü mınıaka itibar edilııılftır. 

3 - \'okular gidiı bileılerinin müı'fr bulunduAu mınıakanın mün 
ıcha ısıaıyonuna kadar devam cdebılcceklerl gibi gidit ve döniiı bıleıle • 
riıılıı dönüt kısımları ilurinde muharrer munsalat uluyoounun ıabı bu 
Lınduğu mınıah dahıhnde ele ı.ıcdıkleri ıstuyonuna kador seyaha 
edebilirler. 

4 - Mcz10r tarifenin ihdasmda ( Kııılıoprak ile Suadiye ) aruuıda 
latasyoıılaruı lurblyeti ve yolcu kesaleli nazarı dıkkaıa alın:ıralc yolcula· j 
nn ıkı mıntah ücreti u:rmemelerl lç'.n ( Kızıltoprak • Suadıyc ) buru 'ı 
da &)TlC.. bir mınıaka olarıılc kabul cdilmıştir. 1 

5 - . 1 Kızılıoprak • Su.diye ) mınıakuına alt bileıleri hıınıil yolcu. 
lor katarların ıeyri lolikametine nazaran ııncak Kıulıoprak ve Suadiy"y~ 
bdor gidebilirler. 

Keyfiyet m"htercm halkın malumu olmak U:ıcrc lavzihan JAn olunur, 

Devlet demiryollan 
idareiumumiyesinden: 

idare! umumiye muha...,baı daimi münhallU için ugari 100 ezaıııl 
1,20 lira malr.ıu ucreıli bılmüsalıaka memur namzell ahn:ıcağından ıeraili 

·abulü ha\I lilnoı lotaııbulda köprü kiıesile Haydarpat• lı. M. meıhaline 

ı\nkarada kua iaıuyon bınasına l•hk edılmitlir. Talıp alanlann Şaha. 

dctname veya ıasdiknamelerile nufuı ve ıerhla vesilı:alan ve pohılen mu· 

aaddak hUmühal ilıııühaberlerile birlıkte 1 ıqrınicwcl 929 ıalı gününe 
kadM ılıinda l.ı}in cdılen mahallere mürocaaılan. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Bilccık tlc Karakliy arasında Haydarp•l• E.kıtehır hattının 240- 130 
uncu lılomclresincle vaki yayla vlyadükliniln kAmılen müceddeden 
köğir clıırııl< inıası vahidi hyıui lıaı üzerinden hpllı zarf uıu!ile milna· 
kasaya •uoluıımuııur. 

Munaka•a 14 ıcınnıe\·cl 1929 pazartesi giınU ıaaı 16 da Anlcarada 
Dcvlcı demtryGllan idarcılnde yopılacakıır. l\lunakaıaya İ\liralt edecekler 
ıeklil melıuplannı ve muvakkat teminatlarını aynı günde aaat 15,30 a 
bıdar umumi müdürlük kalemine \'errr.:lcri IAzınıdır, 

T alıpler münakasa ıartııııme i re evrakı lennıleyi 5 lira mukabilinde 
\nhra muhasebat daireılndcıı \C lıtanbulda HoydarJ>ııt• ıılcım~ müfcı. 
u.lıgındcn ıcdarik cdebılirler. 

3 - l lc;·clı sıhhiye raporu bu!uııacak. 45() palet 
4 - Hiisnü!:al s:ıhlti olduğu mahalli polis ıııerkczinemcu • 200 amerikan, doıı gômlek 

sadd.:ı.k bulunacak. 688 Buranda 

YEDİNCİ BÜYÜK 

T ayayre piyankosu 
3 üncü KEŞİDE: ıı TEŞRiNIEVVELDEDIR 

llCYÜK 1Kl\A}IİYE; 

40,000 LiRADIR 
Aynca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ;krauıiyder ve 10,000 liralık bil' 

mükafat. 
Ihı ke~i<ledc ceın 'aıı « 3, 900 

kazanacaktır. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Kayseri bla•yon ve atelycıi su lcsisatı malzcmeel kapalı zarfla 
münakasaya konınuııur. Münakasa 19 lt'frinien•el 29 cumartesi 
günü uat 16 da Ankarada Devlet demiryollan ldare•indc 
yapılacaltıır. 

Münakasaya ltliran edeceklerin teklif mel.ıuplanoı ve muvak· 
kat temlnaılannı ayni gtnde raat 15.30 a kadar Umumi müdür
lük kalemine \·ermeler! lazımdır. 

T ahpler münakaıa tartnameııinl on lira mukabılındc Ankarada 
malzeme dairesinden, İsıanbul l laydarpap mağazasından tedarik 

edebilirler. 

Devlet demiryolları ve li
man farı umumi idaresinden: 

lrmak·Arsarı ist:ıSyonları ara;;ıncLıki yolun ikinli tnlıaka 
bala>Lla sctrinc muktazi tıOOOO metre mikabı-balru;tın ilııan 
kapalı zar!la nıunakasaya konmu;tur. 

.\ lünaka>a 13· l 0·9'.!9 pi:ır gunii sa:ıt 10,JO da ,\ııknra· 

da Devlet Dcmiryoffarı idaresinde yapılaca~ ur. 
.\lıin:ıkasa)a l;tirnk edeceklerin teklif mektuplarını ve 

mm ak kat tcıııiııatlnrıııı ayni giinde saat 10 na kadar uııııı· 
mi miiclürliik kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler mıınnk:ı a şartnamelerini ıo lir:ı mııkabilind.: 
Anknrada :\!aliye ve mahıı.<cbc i;lerl reiıliğindcıı tcdJrik 
edebilirler. 

20:} ., karnı yıırık çanla 
295 ,, çanta 

21 ., ekmek torbası 
140 ıayak nöbet kaputu 

16 ,, ceket 
129 ., panıalon 

121 ,, gömlek 
5344 kikpas itb~ı elbisesi 

83 siyah dibettcn boyunbağı 
1162 yün battaniye 
1463 yiln çul b:ıııaniye 
Deniz dikim işleri lmallıhanesinde mevcut olan yukarıda cins 

ve mıkıarı yazılı 18 kalem kullamlmıt ve kırpınh CfY& milzayede 
suretile saıılacağıodan aaıın almak !sllyenlerln yevmi ihale olmak 
üue tayin edilen 1 2 teşrinieHel 929 cumartesi günü aaat 
14 ıe dikimhaneye müracaaıları ve ıarlnanıe almak veya görmek 
btiyenlerin yevmi ihaleye kadar her gün mOracaaılıın. 

Konya erkek lisesi 
müdüriyetinden: 

misyonunda icra edılecektir. Ta· 
lip olanların yüzde yedi buçuk 
ııi~betiııde ııtY akçelcriııi Fuı· 

dıkhda Yüksek mektepler mu· 
lıascbesiııe tevdi edip makbul· 
!arını alelusul kapalı zarf dem• 
nuna koymaları ıtzınıdır. Şart· 
nameler hergün Oazipa:a yalı 
mektebinde komisyon k!tiplii!'n 
de ıı;öriılebilir. 

iL.\~ 
.\lıı>e' ilerin 1ılba;ı(Roşa :ına~ 
münascbetile O ·manlı Bankn<ı 
l;aıata, İstanbul ve Heyoğlıı 
Daireleri 5 te,rinievvel 1 <ı:ı9 
cumartesi günü kapalı bulu· 
naca kur. 

J - Kooya erkek luc.ı blnaıına ılavc olunacak paviyonun l!glr Ü•kaJar kız ıan'a/ m•kl•bl nıD• 
alr.ıamı intaaU 21 Eylül 929 tarıhinden 12 Teırinenel 929 ıarihıne dürlıJtunden: • \ek!cbımizde ıııe\· 
kadar )irmibir gün müddcıle ve kapalı zarf u•ulıle münabaaya vaz eni b~ş san'at ~ınıfı ile orta 
olunmuıtur · kısım sekizinci sınıfın kayt ııııı:ı· 

z _ ;\lünalr.asaya iıliralc edecek müıeahhııler, bizzat mimar veya ınelesiııe bıısl:ıımıştır. Sar.'at 
mühendis veyahut mımar veya mühcndiıle lqrıki mesai e ·!.diklerine ve 
bu kabil ınıaatı yapıruı oldulr.lanna ait c\Tah m ıbeıelertle Konya sınıflarında nazari derslrrJcıı 
maanf emanell mimarlıgına muracaaıla proje lcııni ıartname vo -1:1 mada diki1 ve biçkı, şapka, 
suretlerini almaları lazımdır. moda, tabalıat, ütü ve kola, 

3 - Balad ki ıeraiıi haiz olup ta mezkur e•nb lenniycyl almıı ııakı 1 dersleri vardır, Tahsil 
olan ıalipler yevmi ihale olan 12 Teırinienel 929 eumorteai günü uat müddeti beş sene olup derecesi 
on beıe kadar yapacalr.lan hesaba nazaran ıelthf edecekleri fiyatın 

ortadır. yüzde j·edi buçuğu nisbetindeki teminatı ha\i ıcklıl mektuplarile Konya 

1t~t:~::~~da müıqekkıl münakasa komisyonuna müracuılan Bl:Jakta;l~g DO. ~s:Sm7' 
1------------------------1· Bakteriyoloji laburatu,·arı 

Kocaeli vilayetinden: .: (va~:~m~·;:~m~~ k~~~~!:; 
lzmit i tn5yonu cnarıııdnU IJ-178 lira 92 kuru bedell 

ke§illi mektep binn>ı taınirnu oll alıt~ki keşifııamc \e şart· 

name,i muecbincc 9 teşrini enci çar,aıııba günü aat on 
be,te ihale edilmek üzere kapalı znıl usulile münakasaya 
v:ızcdilcceJlinden calip c;;anlarııı • • ~·.; nispetinde teminatı 

nıuvakknta makbuziyfc ve ıııı.iııaka;a l,r.mmundaki tarilat 
daire,iııdc me:r.kur teminatı tenli cylcmckrl ve şartnamesini 
görmek ve taf,i:at almak iste) enlerin cncllmeni kalemine 
mur:ıcaatlnrı • 

1 ıadadı, tifo \'e ı<ııma hasıa • 
lıkları teşhisi, idrar, balgam, 

li cerahat ulılil~tı, Ültra mikros· 
i1 kobi ile frengi ulıarrisi, kan 
il çıbanları ı·e ergenlik için a husu-i aşılar. ~rıtıııne muaye-

1 
ııesi yapılır. 

Divanvolunda ~ulcan'lahmuı 
• iırocSika~~ısında telefon Is. 981 
ı! .. -·:ı.-ı···::a:······· ..... ::ı:ıı:ı::··::ıs 
-M·;.~ul ··~üdJ;···R;fik Ah·~ t 

·'
3 

_ ınnrr w n ç'=""Q ~tın 
~..;....----_... ............... --~~ 

1·.AA.1 uı :!S El-lı'i.l 
~ 

1929 tejrikası: İngilizceden mütercim: -Ayağında penbe salen 

gece iskarpinleri, eteklerin· 
den bir parça fırlıyan göm· 
leğinin dalgalarile fevkalade 

idi. Siması tebessümlerle 

dolu olarak bu halden hiç 
utanmıımıştı: 

- Sizin bu yeriniz ne 
.. l D"k' gw:e, u '"" 
Dük ilerledi ve onun aşa· 

ğı inmesine yardım etmek 
istedi. Mis Trampet te: 

"Zıılımet etmeyin, ben 
cimnastike alışığım, atla

:ım." Dedi. 
• 

Bu esnada Leydi Grenlen 

sahnede gözüktü. Hırslı bir 
kedi gibi idi... Leydi Til· 

çester ile ben ötekileri bı

rakarak döndük.f 

Sonra ne oldu bi!miyo· 

rum. Yalnız, bizim yanımi· 

za döndükleri zaman mis 

Trampet Dükle beraber, 

lort Lüfton yalnız. Ogüs. 
tüs de Leydi Grenlene so

kularak geliyorlardı. Her 

halde hepsinin arasından 
fena bir rüzgar geçmişti. 

Ertesi gün ıüzel bir ay 

yemeğinden sonra mis dınım. Yalııız şunu iyi an· 

Trampet benim odama gel- lamışsınız, ben de sizin 

di. Bir çok Şt'ylerden ko- gibi bir yabancıyım." 
nuştuk. Bana dedi ki: •- Buna çok memnun 

• - Sizde ben ve tey- oldum." 

tP.m gibi buranın yabancısı· Masanın elrafmdaki po-

sınız zannederim. lisvarla tırnaklarını parlat· 
• Diğer lngiliz kadınlarına mıya lıaşlıyarak lakırdısına 
hiç bcnzenıiyorsuncz. Sizi devam etti : 

ben bir Amerikalı telekki • Çünkü sizinle ser· 
ediyorum. Öyle şıksınız ki besçe konıış:ıbilirim. P.·:ra· 
hatta herkesten zarif olan ya, düke kendimi göst.,ı-

leydi Tilçester bile sizin mek için geldiğimi biliyor· 

kadar aristokrat değil." sunuz. Babanı benim mut· 

•- Ben alelade bir ka- lak bi düşes olmamı fikri-

ne. koymuş. Fakat bana 

öyle geliyor ki: insan ma· 

damki koca salın alıyor, 

bari beğendiğini alsın! .. Siz 

de böyle düşünmez misi· 
. ? 

nız . .,, 

" - Sizinle hcmfikriın .• 

B~ğendiğiniz alelade bir 
a<lnm bile olsa onunla da
ha mes'ut olursunuz." 

" işte bel!
0

m size asıl 
soracağım da bu. Eğer 

Lort Lüftoııla c\lenirsem 

asal t tacirıin gene arka • 

s:ndan koşacağım değil mi? 

"Kcırkarım ki öyle." 
"işte beni asıl düşündü

ren şey Amerikada bu kadar 

düşüııım·zler. Amerikada hiç 

bir kadın Leydi Grenlenin 

yıflı!ığı gibi kıskançlık gös· 
termez-" 

"Ben de böyle İşitmiştim.,. 
"Ben hayatımda koşmıya 

ıılışığımdır. Bunun için bir 
ııdamın bana aşık olması 
tesir e:mez. Yalıııt Lort 

Lüftön çok güzel değil mi? .. 

"Öyle, fakat onun hafif 

mizaçlıkla ıöhreti olduğu 

için Dük daha iyi bir kO"" 

cadır." 
" Oh, eğer dolarlarım• 

iyi dikkat edersem bir 

adam her zaman iyi bir 

kocadır. Bilhassa babam 
bu işlere bakacak olduk· 
tansonrn.w 

Bu çok doğru bir şeydi. 
·bi Mis Trampet ayna gı 

µarlıyan tırnaklarına baka• 

rak devanı etti: 
"Şimdi size bir şey s<>r 

liyeyim, ben lort Liıtfon' 
(Bl...,,dl) 


