
Jla gilMtf ~ 

Bu gün rüzgdr 
• hva /eapaL • 

u •- ııww 

Millet mektepleri sayifası 
Gazetemiz, büyol( irfan ~/JllnJe gati ~ Wltı • 

yanlar iç;n , bir hızmel olm~ 4zre bir mlllel ~,.,,..., lllJlf/OSJ 
a~mı#fr. MütelttmlS 6ir ~ lara/mJan l/OZIOll bu tlentu. 
bqinci S41Jı/amlZllab. 
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Efgan ihtilalinin iç y{Uü anlaşılıyor nıu? 
Meşhur lngiliz casusu 

Miralay Lorens 
Eficın hiikôınetinin emrile 

Allihabatta tevkif edildi 

Tahkikat 
Bursadaki tevkif abn 

sebebi ne imt ? 
Sıvade tahrikA# yapıl
dığından DahlllJle ve
kAle ti malun/ettar 

değ i idil' 

Londra, 5 (Fos) -
Allahabattmı bildiril- ~ 
diğine göre Ergan hü
ktimeti miralay Lo
ı-eni in te' kitini enıret
nıiştir. Loren hu<lu- ı 
du gectiği 'e Ergan 
asileriıie ınua\enet et-

Bursa te\ kifatt hak
beri Efganistanda fesat kında 'eı·ilen nıahiıua · 
ihzarile nıeşğul bulu- göre,bn ıne!Sele -etrafın 
nuyornıuş. daki tahkikat dini bir 

Belediye mecUsinde dünkü içtima 
l'mumi harp esnasın- t•enlİ) etin m~eudi) e

da mekke ~erif terinin tini nıeydana -:ıkar
kıyafiııe girerek on- nuştıı·. Bu cemiyet 
ları isyan teş' ik eden, dine , aki olduğunu 
onları İngiliz altinlarile vehmettiği taamzla -

Süt Doktorlar --·-
Meselesi 

tiği töhnıetile te' kif 
edilıniştir. l 

e i tiklM vadile igfal ri edinecehri tarafıar
ederek Türklerle harbe larla ve silah ku veti 

k. eden Lorens kinı ile izale etmi~ çalı .. 
11 Si IUIJBIR 

yeri ı,ıııcık Tlrk • ııcır 
Bitaraflık 

Muahedesi 
Peştede inı=.alandı 
Budapeşte, 5 (A.A) - Tür

kiye ile Macaristan arasında 
akdedılen bıtarafhk uzlaşma 
ve tahkim muahedesi 
edilmiştir. 

Budapqte, 5 ( A 
Vaeko le lf~,__.Nıte 

firi Behiç Bey bugfin hariciye 
nezaretinde Türk - Macar bi~ 

taraflık, uzlaşma ve t hkim 
muahede ini in za mişt · . 
MU e.leıWiıe aynı zarnanda 
tarafeynl akideyni siyasi ve 
yahut iktisadi mabjyctte hiç 
bir l.tfa VeJ84 içlerinden 
birinin alefhhıe müteveccih 
lıet..N.oii bir tertibe i~irak 
etmemeği taahüt eylediklerini 
natık ınevadı ihtiva eylemekte 
olduğu gibi tarafe~ fnden biri 
ittihaz eyletlili sulhperverane 
hattı harekete rağmen di~er 
bir devlet tarahndan hücum 
ve taarruza maruz kalacak 
ol niza ve ihtilafın devamı 
m ddetinc.e diğer tarafın bi
tarafh mı muhafaza edeceği 
taaı üd nü de muhtevi bulun
makt dır. 
Peşe, 6 (A,A) - Gazeteler 

Türk - Macar bitarafhk, te'lıf 
be n ve hakem muahedesine 
mühim mal<aleler hasr \ e bu 
muahld nin iki millet arasın
daki asri müveddeti tahtiın 
ettiğini zıkrediyorlar. l 8 inci 
asırdan IOn harbe kadar iki 
mı! etı itgiçe daha bır sıkı 

tte bırbıtıne ba layan ve-
ka~ ii tarihiyeye ric'i bir nazar 
tfed n matbuat Macarlar 

tarafından Türkl r hakkında 
bes enilen derin muh bbeti 
hem ıyctle kart c bu rnu

b tin d lili olmak üzre 

r tanın kendi ile bitaraf
k mu h d 1 ri akt ftikleri 

h kOrnetlerm bırincisi Türkiye 
oldu u u b an ettik en sonra 

• eti melkUrenin ancak 
it lya ile buna mümasil 

k le akdetmış olmasını 
r • 

girdiği 

stl!m-

Miralay Lorens 
Umumt harpte Arabiıtan kıyafeU ile 

Bundan bir kaf• uv 
e' 'el galba ((Sanday 
Ekisı)res » gazetesi 
mira la Loıae · n y~ni 
bir nıaeera için Efga
nis&ana gittiğini haber 
'ern1iş, oı~<lan ·onra 
Lorcns hakkında hi(• 

• 
bir şey duyulmanu~tı. 

Bu gün telgrafların 
verild;ği nınhuuauan 
anlnşıldı;;rına -göre Lo
rens Ef guni &an.da te'
kif oluum\J tur. Bun
dan anla) oruz ki bu 
adan) bit· kaç aydau 

bilir Er ganısıanda han- şaeaknnş!!. 
:~ şekle büründü ve Bu Mselenin tahkikatı 

ılkı na ıl aldauı. henıen heınen bitmiş 
Lorens, İngiliz CMU - gibidir. 

luk teşkilatının en ileri Diğer taıraftan 
gelen en nnn affak '\)e Yeni Türk harfteri
en nıeşlıur unsurların- nin tatbiki n1üna ebe
dandır. tile Sivasla da bazı 
Kaşiflik nikabı altın- kiınselerin «din elden 

da casus 1 u k etnıek gidiyor» şeklinde ~ 
üzfe yeıi~n Loren , rikat yaptıkla vetıü-
1914 i e ·--, ... etin nıe er 
1 rakta uzun uzadıya hal vaz'ıyet ya-
uolaşmış, .. \r a p 1 arla zılmışsa df\ Daritlye 
diişiiıl kalk.mı~, lıila- 'eki\lefinin h le bir 
here kopan is,anı ilı- eı"'n haberdar 
zar etnıiştia. olmadığı anlaşılmışıır. 

c~mi~ eti beledi~ c dün toplan
Jb1'tır. Aç çocuklara muavenet 
için 2500 lira, millet mekteple -
rine 10000 lira tahsbat itası 

teklifieri bütçe encümenine ha -
ule edilmiştir. 

Taksim-Be~ azıt arasında işle -

yen otobüslerin her kopruden 
geçişinde 20 kuruş ~ermeleri 

dOJa ı · zr ettiklerinden şif 

ri tanl etmı tir. 
ua n tarifeli ve hareket 

a deri Emanetçe tasttk edilmek 

şartile otohü !erin tran\ a~lar 

gibi oku 1 rdan 40 para alın

mak reul k pruden geçme-

Türkiyenin umunıi 
harbe i ıtrakini n1üt.e
ak1p Lorens, Lort Kiç
ner tarafından « lnte
llicens servis » e ilhak 
olunarak Mısra gôn-

Mullakiyet! 
derilnıi oradan Aarav: 
tarla nıüzakerata gi
rişmiş, sonra Ciddeye 
giderek Feysal ile bir
likte Arap i "yanını 
idare etmiştir. 

Alt aralı 4 ncu a ıramııdadır ] 

•••••• 

Sırp kıralı beyanna
me neşretti 

Mec • mebusan fes
hedil , kcınunlar Kra .. 
hn enirile yapdacak 

Tıp hadisesinin meclisteki aksi 
Belgrar, 6 ( A A) Yugo -

lav kralı .Alek andır millete 
hitaben nesreylediği 6 kanu
nusani ı 929 tarihli bir be
yannamede halihazırdaki si~ a
si tc~kilatın memlekete icap 
eden huzur ve sük'1nu temin 

edemediğini 'c parlemento 
rcıimindcn memleketin ancak 
zı~an görmekte oldu nu sö~ -

Jcyerek bunun yalnız dahili 
i~aşet noktai nazarında de

ğil haricl i} a et itibarile de 

Hakkı Tank Bey 
Sıhhiye vekilini.üç sual et
rafinda istizaha davet etti 
Ankara,6 (Vakıt) -

il a kk Tarık Be~ (Gi
reson) mecfüs ri)a eti
ne bir sual takriri ve
rerek sıhhı) e 'ekil İnin 
şu noktalara ~ifahen 
ce,ap \ermesini talep 
etmiştir: 

nudır~Varsa ıslahı icin 
Ttlrk tarihinde mqhur vezirler 

1 - tıp alemiınizde 
nıutaha~sıs adedini 
artırıuak hususunda 
ıakip edilen yol nedirl 

2 - -, er ) er nıuta
ha sıs gnıplan yaıı

madıkca bunları n1ü-
• 

tef ırrik hizmetleı•e 
sevketınölt nıüreecah 
güriilür, 6u nıiitalea 
d~ruoıudur'? Bu gün 
bq nıüıaleaya müvafık . . 

ne dii iinülü~or~ 
.. 

3 - llcı·ne bahasına 
olursa olsun küktlnıet 
nıerkezinde yerli ve ya 
ecnebi yüksek nıuıa -
has. ı~lerden n1iirek -
kep bir tabip he~eti 
mevcut bulundunıak 
Ankaranın sıhhi teski- 1 

• 
la tını kuv' etlendirip 
genişlettirnıek i <}in 
alınını. tedbirler ne -
lerdir'İ 

Mallat rezalet 
Paris,. 5 ( A.A ) - istintak 1 

hakimi sabık Paris Meb'uslarm
dan v~ « Oazet dô franc » ın 
mfiessisleJlinden biri olan cChar
les Berteracb ı dolandırıcıhk 

emniyeti sui istimal ve şeriki

cürfim olmak fiillerinden tahtı 

Tefrlkamızın resimlerinden 

Necati B. meselesi içiıı 

Fevkalade bir içtima 
ak:tediyorlar 

Etipba muhadenet cemi)eti rei i 
Nqet Osman Bey 

Etibba nıuhadenet 
cemi) eti lıeyeti idare
si diin . r eset Osıuan • 
Be ln riyasetinde f e,-
kab\de bir ietinıa ait-• 
etmi~tiı·. Bu i~timada 
Maarif ekili Necati 
Beyin e fa t ı dola)1-
sile on günlerde dok
torlar hakkında ,aıH
lan ne .. riyat nıe' zu
bahs olnnıştur. 

Eti b b a mu had enet 
cemiyeti bu neşriyata 
n1ukabil bir cevap ol-
1nak i.,;i n heyeti unnı-. . .. " 
mı~e)ı cuma gunu 

f e' kak\ de içıinıaa da· 
,·et etnıi.iıir. Cuına gü 
nü bu husu ta nıühinı 
n1fıkarreraı ittihaz e
dileceği tabnıin edil
nıektedir. 

Doktorlı,u- ureti kat'i-
ede eeati be' in • 

ölünıünde hic bir ha-
0 

tayı tıbbi yapılnıadığı-
nı nıüdafaa etmekte .. 
dirler.Apandlsiuen \le• 

faı etnıenin behenutl 
hatadan müıe, elit ol
nnyacağl, bu ha talık
tan .Aln1a11 Reisicum
Jıuru Ebertio, Milyar
der HügOıfi in \e 
Rüdolf alantinonun 
'efat eUiğin · bu mü
n~bede hic kim~enin 

• 
bir hatayı ııbbide bu-
lunduğu iddia ını ile 
ürmediği öyleni 
nıektedir. 

Cuma günkii i<;tinıa
ın pek n1iihin1 olacahrı 
be) an edilnıekıedir. 

Güaln hulasası 
• 



rto; ~~;l;D; .;;~RVEZIRLER) 
il' • Alemdar Mıısfafrı paşa 1 
~AY HAN~ ·.. ~1s~-

Tıp talebe [ Diin sabah . -----·-
l Hırıstiyanlar haçı , suya attılar 

Rusçuk Yaranı· 
Alemdar Paşayı tamamen avuçları 

içine almışlardır 

' , ı Dün sıılıah, Ortodok-
slnı·ııı ( Fotos ) ~ aııi 
lıa<'ı ~u'a atmak \ot'-

Ordodakileı· ı.IP C\ 'e
ln ~t<lrazanıı loğup 

bu defa keııdi ağaları 

Pt•hlh~n pa~a~·ı [ 1] 
paral. 11ıı~lardı. 

.\1 mdar Selimi Sa
li~ı· hak Yeı·di. Edirne 
'al,.'a:ıııa ~·arllım ctti
ğirıı' de pi~m:.uı oldu. 
llu~t,;uk saranı efendi
lere: 

- ır ne yapmak la
zııu geldiğini sordu.ıı 

- Seliıui Salisiıı 

tekı·ar başa ge<;irilmc
~i zaruretini .. ıı söyle -
dil{'I'. 

Efendilerin lnı ce' a
hı Yt'rrueleriıı<leıı da
ha ıalıii bir şey ola
ınazdı. IIC'psi de, ı~

t a 11 bul da ki ( irtir•a') 
dan [2) zaı·aı· görmiiş

lertli. 
Fazla olarat Alcın

<lar ımşa da ordudan 
zarar görnıiiştü. lbar
lıiııı Hilmi paşa ordu
da ıı uzakla~tırıldığı 
zarııaıı, Ah-nıdaı· (Sa
drn•l) nıiihiiriiııii bck
leıııi:ti. 
ı~wııbul, Aleıılllara 

el:eııııni~ et 'ı'ı·ıueyip 
Edirne ağası <;clt•bi 
l\lı~tafa ı>asa,·ı ı-ıadra-, . 
zam 'aınYernıiı-ıti . . ' 

llalhıı ki (SPlimi Sa -
li:-;) .\l''nıdm·ı rakip e<lıp 
'ezar<>t (Tuğları) güıı
<ll'rcrck ( 'fuııa seras-
1.<>r ) i ~-apıYcrmi~ti. 

.\ lf•mdm", hıı schep
lrıı <lt>, iicuııcn Selime 

• 
larsı miııııet hisleri 
lwslhor(ht. İhtimal, 

• 
sulıaıı (Selim ) lekı·ar 
il"his edilirse, kendinin 
sadrazam olacağını da • 
dibiiıuli.i. 

n ll s t' ilk yaranının , . 
tPklifleriııi kabul elli-! 

• oJ • • 

- Dördüncü Jh1sıa
fa~ ı hali' espahıııı ar
aslırma\ a hasladılaı". ' . . 

" -.ı-

(Htı$<;Uk yaranı)artık 
.\l<>nıdarı tamaıncıı ı'lt• 
almıslardı. TahH ola-, 
rak hususi miizalü•l\'
lı•r da,anı edip. d11r11-
voı·du. 
• 

·rıp t:llı.:hc ccınh c-ti 'erilen hir ırıkrir üıc..:rinc dün l'c,J...ahhh.: b. 

iı;tin13 3ktcıınJ-.tir. (\:1 enin k · .'.ldıııı ıntitcakı·) he,·cti· ld;trc\C :ltlen1i \ 

icinıadı h1\ i h:tzı ı\za'rlın t:ıkriri okunmuş.. t:ıkr•r ÜlL'fitıdc ntüzakcr3t 

ecre\ an ctnıi~tlr. 

'J'okr: n 'erenler ı;clmctl:klcri ve ;,aJrnc 'crmcdiklcri cihetle 
heyeti id:ırc\ c atlcnıi itiınat.\ın nıe' zuhah:-:. otur11) tu.:ağııut karar 

,-~rilmi~ \ c içtin1.:1 niha~ bulmuştur. H.c:'mİnıix dünkü içtiınadan 

bir intiba cc,pit etmektedir. 

(:ı•mazivelcrel a\ı ~oıı-1==================== 
lar111a cİo-.r.,ı·u ac'ı bir miizakt•ı·esitıe µ;iı·işti. derlerki: 

"' • Nap:ılyoıı, Selimi s !isin 
lıal)cl, alıı1clı·. 12 Giıt:d<'. 7 maddelik • celpetf )ji fr.~ı:sız topçularıııııı 

_ ,, • 'apol~on ( Til- hir Sl'llet yaıııldı. Ihı geri çeuiıııesiııdeıı ve istaııbul
sil) le llus çarı .\leh.- seııedi Fı·aıı~ız ııınralı- da ı·rnı:s:z aleylılarlığı başla-

! l ( 'l'k.1 ) ) · ıııasıııdaıı müteessir olmuş , 
sa1Hlır ile anlas.ıp nz- ı: sı ·' ı -ı sun uı ım-. Bir de Sultan 11\ustafayı rabiin, 

l l T.1 't .. zu cltı. 
aSllllS l. l Si llllı::t- cülfısuııll Napol~oııa ihlıır el-

• · Miiıaı·t.~kc ( 8) <n.·lık Jıedcsi 'fiirkiycııin la- meıncsiııdrıı kızmış .. Narolyo-
1 • l I idi. 1 ~22 (ı•ıııazh,·el- mm inglliılerc k:ırsı ittifnk için ksiıııi l\.ararı sayı a )İ -

• :llıırıııııı 21 iııei ızii- Ça,r Aleksaıı<lın Tür:derle 
hilirdi . · · 

ııiiıtd('ll 1223 ~('f('r yemlediği rnulılkkaJ<tır. Top-
Ruslar Tilsitte Ti'ıı'k- çıılanıı geri c;cvrildiği doğru-

l l · :ı.'' i ııı ida~ına kadar ere mütareke yap- dur. Hatta Selimi ;aJis düşünce. 

ma\l kabul ctıııis!C'rdi. dt'\<1111 edecekti. 24 ( \'id;ıı ) de bulunan fraıısız 
F;·an sız ıuü lt~ ı·c ktı ağııı-ılos 1807 il:\: 3 ııi- ordusu erkfınındaıı ( McryJj ) a 

san 1800 rsı . da, yol gör[inmftş\ii, 4 üncü 
mlizakercsiııe lıiı· ıııi'ı- 11\ııstafanın ciillı~ haberi yolla-

rahlıas günderihuesiııi Galip Efendi llıısla- ıııadığı iddası kat'iyen yanlıştır. 
Balııiili\-e rı'Slllt'll tl'h- l'ln i~~al ctıiklt•ri ~er- Şöyleld Mu5bfa, lsvc~. reıemeıık, 

• lig elınİ~ ti. l 3] lt•l'İ tahliye etnıclt•ı·iııi İıpanya, Noneç, Danimarka, 
Pıım<yıt, Napoli, A\'uslurya, 

Rll ~"tık1a1 1·1(•1· ııt•ıı· t1•'111iıı <'tti. :J" (',,··ııılı"ık 
"';. 1\. · ı - v krallarllc Napolyona da crı;eıs 

('eyi hf'kledil<>r. (ialip ıııliddet zarfında, 'fiil'k ııanıesiııi ıolJaıııı~. ve Napol

\ (' refik El'eııdileı·in tll'<hısti da «Tıınaı> ııın yomınki, Pariste bulun.111 Vahit 

lhı~<'ll ğa i ltieaları ntlan sarkı nn "ekilct'rk.ı i. Efendiye gönderilmiştir· 
" ' • • Nameden nıillıinı fıkralar: 

tam hir a) gC~lllİŞl İ. 'faslİknaıııcyi Ol'l\\\ { .. , vuı1 bulan cüilıSl lıüına-
Yflllİ cenıazi~·el:\hır a~ ı serdarı ekreıııi sadra- yunıı !eyz iktisabıınız Dcvldi 

girıni~ti. 

istaıı bul da Hu~wuğa • • 
lıel..leıınıiyt•ıı hir fcı·-

• 
nıaıı geldiği gürüldii: 

ı l lı ( 'e\n\ıı· 'Iıı ·taf·1 aliyemızle r~bıla bendi &ullıü ': 1 J ,. ,, s ., ' , 

[ 
ınfüsfat ve müessesi kaidei 

Paşa iııız:ıladı. 6J 
· kadiınei csllıfı şeref dis:ısınıız 

Galip Eft'ııdi orduya olnıağın ı:u adeti cemileye 

düııdii. Jrlıh. Yenit•eri nıfır~atıa .... ) 
• 

ordusunun, 'fııııaııııı 
sağ tarafına alınma:ı 

ayrıca Babtaliden gön

derilen takrlrden: 

tusu olduğundan unıum 
Orıodoks ve E<>rııwni 

Gregorveıı kiliscleı·iıı-c ,) 

de e' clki gcee sııbalıa 
kadar merasimi diı;i

~c iera edilmi~ıir. 
Oiiıı sah:ıh Prkcııden 

FPııcr b a spapaslığı, 
1\ 11111 kapı, .\ı•na vntkiiy 
J,ilselt•ı·ile, papa Efıiııı 

efendinin Paııah a kil-, 
sesinde ( ilkai salibi 
filaıııa) ıneı·asiıni 

pılnıışı.ıı·. 
----

\a-• 

Nazif in kabri 

llerlıuııı Sülcynıaıı 

:\':ızifin lll<l~PN'CSİ ]11'0-

jcsi Eınaııct ı.twafındaıı 
ihzar cllirilıııistir.Eıııa-• 
ıwt l'<'sinıde gl\rülcliigü 
iizı~rt• X nzifc a~ri hiı' 

ıiirhe ~·aptıracaktı r. 
Tfırbcııiıı iki ceplıe

~iııdc l\'azifin kabart
ma rc~mi bnhınmak
tadır. 
-- -

Bu ft'rmaııda; f iraı·i 
Galip Efendiniıı ( ni
şaıa·ılık) rütlıesilc mii
tarekevc memur idil-

• 
dii!i bildiı·ilivordu. 

icap <:'diyordu. ( .. , Saıtr.natı seniyeniıı mü-
ğııyiri olarak icat ve ihtiJa, 

Fraıısız ıııiiralılıası olunan nizamı cedit askeri ve 

geri alınma lıart•k:\tına 1 irad1 .~it efl~rdar!ığe kDlliyen 

nezaret e<leeekti. (lltı~- 1113hvu ılg ·· ıe ılah ... ) 

Karaya oturdu 
.Sudi B. 1c aiı olaıı 

• .. . 
lli'ıt.art'kc müzaker<>-

si: (İslabozya)<laf 4 I baş
lıyaeaktı . 

• 
lliizakerı>Je bir Fran-

sız nnırahha,·1 boluııa

cağı bildirili~ordu. 

Rris Galip Efendi, 
Rus t,;uk tan ayrıldı. 

Rus lar la m ii ı a ı·e ke 

_ . [.J] Sılo .Bocyo. 
çuµ;a) geltlı. (71 [5] (21) ~\l\rta ı::ıdar kaydi, 

L llltnıcdl -----[!]Çelebi Mıstafa Paşa orduya 
geldikten sonra: Vezir \'e Paşa 
olduğu evelce yazıldı. 

[2] Hakiki irtica işte budur , 
131 Tisit ıııükavelesine dair 

tafsilat vermek sadet haricidir. 
Yalnız avrupa nıiiverrilılcriııden 
bazılarına ilişeceğiz, liüliisatan 

yanlıştır. 

[6] Çelebi Paşanın imzası 

gariptir. Şudur: 
« Eiıııüsteıııit nıinallalıil ek

rcnı çelebi seyit ınustııfa elve
zirülazaııı. • 

[7] Bu zatın Rusçuk yaranı 
üzerinde te'siri olmadı mı acaba? 
M:ıluıiı Selimi salis Fransız 
taraftan idi. 

tuz lııımuleli Ri::.e \a-
puı·u Bo;:,ra adcı ü
ııiinde k31·aya otur
muştur. \' upoı•un 'a
ziyeti oltluk<'a telıli-

• • 
kelidir. IJzılu::. ıalılisi-

siy(\ idai·csi tarafından 
lalılİ\ e amcliycsiııe 

• • 
lıaslaıııısllr. 

' ' 

(Vakt L}_ıı 7 Kaııuııusani 1929 tefrikası: 71 taraftan srslcr geldi: deı·tlc gireriz ... lıa. dedi. Oıılar irin haYat bu ... • • 
lhıslal' · f o l o g raf <;ı 

Namuslu 
ko"otlar 

11/ıılıarnri: lliiseyi11 Ralımi 
~akalım cok uzadı .. 

' 
Bir az c' li \al astı m .. ' . 
Yabaııilesliııı . l\ıva -

' ' 
fctı•t' ı,:oipa bir kü~ lu-
' iim.Biiylc hir berbat-
• • 
lasmaılıkra iıısaııın 

' . 
'Yliyalığıııa iııannı1-

' o dar. )le\ hanede cok 
• • • 
ak~anıl::ıı· kadl'lı arka
da~lığı etliğiıu şiiforler 

lıeııiııı o, adanı oldu
~uıııııdaıı şuphe bile 
ctıııiyol'lar .. :\'asıl Ta-

ili\ acaklal'?isminı has-
• • 

ka, eiı-ıminı ba~ka ... 
Gf'nc lıir k.ae rifı er-

• • 
kekli, dişili iri yarı 

rııslar geldi. İ<;lerinde 
pelılh an vaı· ım?Maa

zallalı ..• Den alıwgada 
dolasıyor11rn. Herifler , . 
yeyip i<;nıckle Yiicut
larına kazaiıdırdıkları 

ktn \eti cinsi zevk ta 
sarf cıınckıen lıaşka 

hir şey bilmiyorhu".. 

:ıı·auılar. . Makiııeıııi 

yüklendin. nitıim ... 
Banyo kıyafetindt> 
nıulıtelif pozlarda re
simlerini aldıı·dılar •• 
Fakat benim aklını 
iite<lı-. .. ı.a, li nıeı-ıaft\-

• 
deıı gelen e1nhılarııı-
daıı adanı akıllı en ıda
dıklarıııı aıılıyordunı ... 

• 
Kendiliğimden gilsenı 

olmaz. Jlakinevi hir 
• 

ealılık arasına verll's-. . ' 
ti rerek bi rkae teeı·ii he 

• 
yap~anı çalılıkla ı-ııılıil 

ara~ıııdaki mesafe aqık •. 
Şekiller prk l.f,çük o
lacak, bir şeye yara
mıyacak.. Ne yapa
yım~ Ne yapayııı.?brn 
hu endh;ede iken o-

• 

-fı ... işte fotografçı... Hen - Bey cf eııdi-
Fotoğraf<.:ı ... Sonı·a lıu ıuız ııa."'iıl arzu l)uy
seslcı• ineeli krdınlı bli- ı·nlıırsa ö~ le ols1111 .. 
'iidii: • 
-Fotoğrafri hu tara-

~ . 
fa .. Bu ga~ri memul 

dayete ben lıenıen riiz
w\r gihi ko~ıııaya haş
ladım. Onlara vakim;-. . 
tı kca si ındi aralarında-. ' 
ki miieadell·~ i dııyu-
vordmn ... kiıııi <'ektir-
• • 
mck tar:ıf ıarı idi ... 

Diisbiiıii11 yaıılaı·ına • 
yardı~ıın zaman Hiir-• 
l'Clll : 

- naha f oto~rafla
rı ınızı \'ekcceksiıı fakat 
(Negatif) teri bize 'e
receksin,. Sen de hiç 
h! r şey kalnııycak 

aııla1oı·mısın . Sonra • 

Zaten emir eııııcnıis • 
olsaıııztla cckdi ~i ııı 

• < 

fotoğraf ilerdcıı bazı··, 
larnı ııc-zdiınde alıkoy-

• 
mak kat'iyen adelim 
dcAildir. Xe yapaC'ağıın. 

l liirreın - lıa h c ıı 
sana işi aıılatayı ın da . 

Fakat hrpsi bulıııu 

bulut.. Tapaları pat
lamış şaıııpaıı~ a ~işe

lcri buzda, kumda ser
gi yatıyorlardı. Bu ne 
israftır. hey allalıtan 

korkmazlar. ll:ılk. irc-, 
celi. su bulaııııYor. 

• 
Ne ise beyinlerindeki 

müefülele bitti .• rc~iın 
aldırma\ a karar 'eril-• 

Eşrefin bergüzarı 
Rundald ~özler nıcU;ırı Htiharınıdır benim. 

Çiinkii oğlum Muz;tataya bcrgü1.arımdır benim. 
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Topl.ııiın all.\lı için dünyada rızkı ahiret 
Hilkatin ~anma ibadet ücreti ihyasıdır! 
Şart ise hurdan götürmek cennetin miftalıını, 
Her Z;1111aıı her kescc düıı,·.ı menfaat düıwasıdır! 

Sey r:i se f ainde 

• 
imtihan 

Bilenler bilmiyen
lere ö~retecek 
SPy t'İ ~er ::ıin idaresi, 

üııiimüz<leki haf ta i
ciııde, idaı·eııiıı bilu-, 
nı11nı gih erte Ye ıııa

J..iue zabitlcriııi, ilıtival 
• 

kapıaııhu·ıııı ~ ('ni lıaı·f-
lt>rden imtilıana ba~lı
Yill'aklır .lmtilıan ııüııii . ' ' 
'a ınıı· la rın li nıan da 
topl::ıııdığı ayın 1~ YC 

19 uncu giinkri ola
rak l.('spit edilmiştir. 
İnıı.ilıanlar, I\nradcııiz 

'c Cmnhuı·iyet Yapur
lannda yapılacak, ıiın-
' affak olanlara 'C'sika 
'erikeektir. 
~hn af' fak olanı" aıı-, 

lar idar(\ııin · km·stıııa 
se' 1..etlikl'ek, ıntnaffak 
olanlar Ja mürettebata 
m ualliin tayin cdile
eek.lcrdir. ınürelleba

tı cıı kisa zamanda 
iiğı·eıcn ınu alliın zabit-

lere de ikı·aıniye verile
cektir. 

Adliyede yeni harfler 
"\dliye daire sin de 

' 
mahkt'nıcleri, ıniisıan-

t1kları giislcren eski 
Iıaflet'le yazılmış ıa,
lıalar, bir n1üddet evel 
kald1rılm1şlı. Di.in yer
leri ne yeni harflerle 

• 
~azıtanların tali k.ı na 
başlanmıştır . 

Tatil bitti 
Sene başında blitün mektepler 

tatil edilmişti . Lise ve orta 
mektepler yarın, ilk mektepler 
de çarşamba günü tekrar ders
lere boşlıyacaklardır. 

di.. Kendilerince bu 
mes'ut ğiiniiıı hatırası 

olıııak iizre resimler 
hıfz edikcekti. 

Perranla Necibe sirt
larıınlaki ·alli giillii de
niz sileceklerini attılar. 
Koea karının ki~ ayva
siııa dönmü~ yucndu 
ic,:iıı çene yoracak 
değilim. 

' 
L:\k.iıı üteki,. J.t\kin 

öteki .. MernH'r Iıcvk.el 
• 

tahirile bu nermiıı be-
deııiıı nezaketini kan
la~ı ıı·ıııayayını.. Ya , 
bc~efcııdi, ne diyeyim 
llUl'llll al:tll\11'.. Jlu le
laft'Lll• hir karıya malik • 
koca ka<; ~ aşmda olur
sa olsmı unu bırakıp ta 
lıisaı) "İirıııt><re eif tlig~ e t.'I rı o 

gitıneıııcl!d'.ı-. Sonra 

· ( Devam oıuıı:ıcaktır ) 

• 
ilk mektepler 
İhale şeraitini 
tespit için dün 

bir içtima 
yapıldı 

Dün ,ali Beyin ri
yasetiııdf' Emanetle, 
~ il:ivet ınühcndisl(\rile 
lıusiısi id:we mcınur
ltu·ı bir İl·liıııa aktct
ıııişlcr 'c llıalcleri kı·a 
etlileeck ilk mektepler 
wııı ilıalc sartlnı·ıııı 
ıespiL etınişleİ·dir. Bu 
nıt•vaııda hazı -0t•nebi 
sirketlcr ta ı·a f1n dan • 
'akı olan loptan inşa
at meselesi de ıetkik: 
ctlilııı istir. Ili nalaı· ya
k 1nda ihale Nlilceektir. 

Şahadefnameler: 
hazırlandt 

)nılihanlarda kazanan memur
ların şalıadetııaıııeleri maarif 
idaresi tarnfıııdaıı ta11ıanıen 

hazırlanmıştır. Kazaıınııyanlann 

listeleri bu hafta içinde Ankara;·a 

gonderilecektir. 

Kn~rive H. 
Kendisinden yeniden bazı 

izahat alınmıştır 
Tevkifanede « Yıldız » imzalı 

mektup etrafındaki tahkikat 
devam etmektedir, Maznunlar
dan Kadriye Hanımdan, tahki
katın tevsiini müteakip, yeniden 
bnzı izahat alındığı söylenil
mektedir . 

Yarım asır evelki 

VAKiT 
-~ i ,;{/;a11us7;;ıii879 - Resmf -Talimatı muoak/ı<ıle 

icabınca Canibi emanellen /11'
runlara tayin kılman memurla· 
rın lıü/tmii talimata mugayir 
hare/r,dla lasaddi edememeleri 
için teftlşal ve tah~/talı /dzıma 

icrtısındarı geru lurulmam~a 
oldugı gibi chcalf meşruhaya 

dair hamiyelmendan chali cani 
binden oukubulecal( ihbara! ııe 

ihtaralın heman hüsnü lele/eki 
ile mülecasiri ha/ek,ınJa muame,. 
lci kanuniyenin icrası mukarrer 
oldıgmtlan keyfiyet cümle<:• ma· 
lüm olma~ ıızre i/dnı ~ey/IJ;elc 
ibtidar kılındı. 

e' deki his.dıı da llüyle 
başkaları giiriir ... 

lliirrenı J,ütfüyle Yu-
• 

suf Nihat hir karış me-
safeyle kuııılar111 iize-

• 
ı·iııe yanyaııa b:ıgdaş 

kurdular .. Hiirrcm Per
ranı sagdiziııe oturıtıı. 

Kadıııııı koln crkeAin 
boynuna, erke t.ı;iıı ki 
kadıııııı beliııc dolnııdı, 

Yusuf Nihat da ma~ıı
kasım ayın Yaziy('tle 
sol dizine oturttu .• 

- Cck .•• 
' 

Dediler; cektiın. De· , 
runi özdcıı bir ahfa 
cektim ... 
• 
Soııra rusları takli· 

den sarmaş dolaş sı

cak tum yatağına u
zandılar. Gene cek ti ıı ı. 

• 
(Bitmedi) 



r11ı~til\-, Necati B. için ihtifal yapılacak Ukrayna heyeti gitti .. 
Heyetin metnleketimiz hakkında intibafan 

Ne fena! .. 
L\ et, o haberi ol,udul,tan 

.ı agzımd:ın cıl,an ilk söz 
lllu, 'cfcna, ncfcna ! 

Ll ··n, iı.ı:imc mahi\ eti .mla-
.tz si~ gibi, duman gibi j 

1.:dcr çöktu. S.ınl,i 1.ıın- 1 
ı fitili kı ıldı, etrafımı 
l..t .. \ dli bir lo~luk s,ırdı. 

l l i l \,;nJimc: Tam \',ıt.ı-

tı...t h. Ol:r, go1.unıe 
· :· ... l\l i o L 11 .ı ~idim!» 
r1.: . 1. 

B ı ı.ı ho) k .ı,ı dusL n ... dcr 
L l: 1 tL nraf, ~ \tire ) dul 
L mı ... ıı. İlk b lkışt.ı pek 

l t.mıni\ dsiz gon nen h.ıbcr 
'di: '\ un.mlılar Ccıni\dİ 
mın ı\:tım t s.ılonuna ı 

, ınuhtesl.!m bir h.ılı 
< ı m.ı;.,a başl.mmbr. Hu 

nın n.ıkışl.ırı, \ unanlılann 
t.ml 'krin1.: de tcr(uınan ol.1-
c. 1 ·nıs. 

H.ıl,J,ınıızı iki · kere en 
a~ . r h.ıksızlıkl.ırl.ı çigm:ycn 
l ı llllll:"sL enin, benim 
k r · ındc b,ışl, bir sim.ısı \ e 

ı r bir adı 'ar. Onun, 
m n tar.ıfından olursa olsun 

hır \:cınikvle okşanmasını 
c t.tll: ho goremcın, daha 

< ~ ll"-ll bu (Ctnilcnin arl-.a
~d.ı nts\ 1.:tin sinsi, hilc.l,:ır 

c. • rli \uzunu sı;;zer gibi 

Hayatımızın eri güzel saatleri 
, memleketimizi tanımak için 

geçenlerdir 
Hnrkof hukuk fakfıllesi pro

fesörlerinden \'e Şarkıyat cemi
yeti ikinci reisi ı\\. Alck~:ıııdır 

Oladıslernin riyaseti altıııda 

şet ıiıııiıe gelmiş olan ukrayna 
tetkikat heHti dün saat 12 de 

kıymetli ma/Jimat •almak ,t;aa
definc 11atl aldmn. 

Dönüs duygulan 
- Gerek hukumet merkezi

nizde erd· di~cr ~hirlerde 

~örınlış olJıı uımız bütün kabul 
1 eııiıı ,·,1pıırile Odesa tarikıle \'e samimi} etlerin miıındtaı ı} ız. 
a\ det etınişlir. Profesör C ıladis- Öyle hissedi\·onız t.i bu defa 

1 
tem ..,:aıeteınize şıı beyanatta dostluğumuz tcessiis ederse 
bulunmuştur: ebediyen ele\ aın edecektir. 

- Memleketinizi yakıııd:ııı Bu his şimdiden bizde bir 
tanımak, alinılerinizle, ) ük ek kanaat şcklitıe geçmıştir, fü le 
adaınlarıııızln, ,.e billıass:ı ma- bir kanaat ki bnradan dönerhl:n 

Allkarada mimarlar Necatı Beyin kabri başmtia 

nrıf erkanınızla temas cder~k. 

ilmi sahada mübadelede bulun
mak arzularilc Türkiyeye gel
dik. Bundan başka heyetimizi 
teşkil eden ıevat kendi şiibc

lcrine ait işlerle de meşgul 

oLıcaktır. 

götürdüğümüz en kı} metli şer

dir. Seyalıatıınız esnasında, kıy
metli rei .. inin nezaretinde, hü
kiımetiıı her sahada gösterdiği 

faaliyeti, bilh~ssa yeni h:mler 
faaliyetini gördük. 

l\\illi Tiırk Talebe bırliği, Birkaç gün içinde hii) iik bir cd'llccektir. • 

merhum Maarif Vekili Necati içtima yapılarak ihtifalin şekli İhtifale hlıtüıı Üni\·ersite 'c 
Beyin muazzez , c büyük hatıra- \ e tarihi tespit edilecek, bir de :ili mektepler profesörJerile ınii-
sıııı kalplerde }aşatmak için program lıazırlanacakiır. <.l l\ iııılc:ı i i)tiı,:ak edeceklerdir. 
ınuazam bir ihtifal terlibiııe 

karar \'erıni~tir. Esasen Ünive
rsite ııilıd:t\'imlcri de böyle bir 
ihtifal ya pımya a} rıca karar 
vermiştir. 

Bu \'aziyet karşısında ihtifaliı\ 
müşterek bir program dairesin-
de yapılması daha muvafık 

~Jaber aldığımıza go c bu -il fa·et, size teşebbüsünüzde 
ıuünasebetle, ımılıtelif zaman - Dı-ıııkt-ı ntıslı"ını··da Ank"rav" 

" ' ' ' "' 
1
'' muvaffak olduğunuzu meınnu-

lıin.Ja aramızdan ebedi,·•·rn a"- oı'deı1 geııç 1 • ıaı·Iaı·ııı mcr 11 1 
p;. 

1 1111 ' ' - niyetle söyleyebilirim. 
rılan diğer ilim ve san'at adam- Jıuın Necati Beyin kabrini 

• Türk dostlarımızın bize gös-
l:ırmıızın da hatıraları yac!Cdile- ziyaret \'C bir ç6leıık vazeltık-

terdikleri alaka 'e billıssa mer-ccJ,tir. diğer taraftan ihtifal lcrıni yazmıştık. Resim Aııkam-
hum M. Necati Beyin bi"ı)iık günü bir o: Ye\·mi mah5us :o daki foto mulınbırimiz ttspit 
bir durbiııliklc iki dest mcmle~ h:ılindc kabul olunacak ve her. ettiği b~ hazin zi)areti göste-
ket arasında fikri mübadeleye rivor. 

Samimi) etle muvaffak olma
rnzı temenni ederiz. Türk mit -
Jetinin dostu olarak ayrılırken 

hepimize (l.görüşeliın» diyonı7.. -

l h r mı. l ak.ıt bu defa duy
t-' m dem, cok daha 

.l ),,mallardan tasivor . 
hı) oı um, çünku bu işin 

L 1.L onund1: Jurul ıc.11 bir 
, c 1.1.:ph1.:"İ Yar, 1 Lılı, ö\·lc 

görülmüştür. sene .ıvnigiindc bir ihtifal tcıiip 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ alkttikleri azım ve nıuvaı~ki,cti-

N e Yapacaklar l H ~~it e ~ i 1 e Cet cami I er nize büyrık ,ardımıarda bulun-

8ırlnstanda 

Yeni kabina 
r/esef-ak,.İ/ P/ll 

met.1dır ki adı geçtikçe 
l • • 1 ı ]\ rk un ohr1.:ti 
1 g1:lir. .\sır) ırd.ınbcri 

• l ' ul.11.1.ır onl •. n .1) rılm.ız 

uzak 

. . . 

r 

e go nH.:l'">ı.: .ılı m.ıln ız. 
sı l ın \1.: 'i.1rkk.nimlcri 

lll ı bilh.t! .l Türl,lcrin 
· ı ı .ı mda bir sc;yJ,cn, 
. s ',1\ .15 bal,ınız na ıl 

L 1 ·mi de isle~ 1.:n bir ilah 
ll: gddi. Bullll.1 rakipleri

. ·n q, 'ı k.h.l.ır bizim 

l: dli;.,in "ziıı dı.: bu~ uk his
L 1.: i \ .ır, I .. 1..1rct .ılcmindc 

. ı hi ol ıı. t.111 l,urtulına
d .. ~1.:beı 1.: in<lı..n b.1lı etmek 

ihti .ts isidir. Ben .mcak 
L c in ,..,o du~u ıkti~clcrduı 

dl n 'uı al ilirim. 

B.ı' .u11za b1.:n bile bu',w 
· 1. İ - tı\ 1 t ma m.mi ol:ıc.ık 

J)aristr~ hir clok
tordaıı nı~krop 

~·al el dar( 
Loııdra. 5 (.\ .. \) -

Zabıta hir doktoı·,m 
otouıobilintlr.n mil" a1·
larf·a tifo, 'rrcm · 'c 
anf liiaııza mikroplal'ı
nı ihtha {'den ht•s liihii . 
a~ırmı~ olaıı . 
aı·aıııakıadn·. .. 

200,000 
-·-

Gırip hastası 

Berlin dehşet içinde 

Bt•rliıı, 5 (A\ ... \) -
Ht'lı~f't H't't:'n hir 
gırip ~algım htitiiıı ~e
lıirdt• ltiikiirn siirnwk
f('diı·. Bu lıa~ıalığa tu-
tulanlaı·nı 200,000 ki
._ idt~u fazla olduğu hil
dirilh oı·. . -Amerika 

Cumhuriyetleri 

Ar alan n da mecburi 
hakemlik muahede si 

yaptılar 
Vaşington, ~ (A.A)-(Röyter) 

Nısıf kürrei garbi milletleri 
arasında istikbalde zuhur ede
cek be} nc:lınilel mahi) etteki 

udul'">um kin J,endi ihtil:ıfların sulhpen erane 'esaitle 
'lime c11,1 ,11w.tım. Tıpkı lınl ve tesviyesini istihfaf eden 

mı pr.1 ,l,1r kine sokup çok cihetli hakem ve te'lif 
'" ı ı-..O k mi 1 ap.l! .ın \ c mu:ı.hedesi pan Amerikan kon-

{ı goı m dikçe güıiılnıi\ c- fcransına iştirak eden 20 Aıne-
11 • n .ılım.ık kusl.ır rikllı cumhuriyetin mümessilleri 
1 'ıh: bizi tdldit e;icn tarafından bu gün in zalaımııştır. 

k .lkLt <t: ıl budur, v ~ bundan Konferans şimdi tatil ediyor. 

z.tulın 1 
l TL mi .ır.lln:dı- İtalya Kralına SUİ kast 

J...ondra, 5 (Fo~) -
l..ugauoda ıuiinle~ir 
ltah a ~azctt)leriııin ıt•-
miı;ine' gnre İtal~a kı
rnh ale\ hine uıatuf ve'-. . 

Kapatılaca/( carıııler.den biri 

Bir nıiıckkt cwl 'Lhrimit.
dcl-i cami 'c me ... çitkrin 
ta nifine ba ... J:ımm_.tı. Bu ınun
mdc 'on gunlcrdc hitam 
bulmu::- 'c bu lıLMı ... caki ko
mi-.) on fo:ıli) 1.:tinc niha) l.:t 
'crıni-.tir. 1 labı:r nld1,....ım11.a 
güre · 1-omb' on. 1-.tmıhul ci
hetinde 8 J. Be) oli;lund·ı .30 
'c (',,kiidar tarnfında ı 5, 
c:ııninin l,ap:ıtılmtMna 
'crmbtir. 

kurar 

Cemaate kiı::-·11.lc l'ulunma
:-ın.ı !,arar Hrilen digl:r ca-

miler "crian c ımir 'e rch in 
ulikcek. h1.:r an temiz tutul 

ı ıa-.ına son derece itina oTu
nacal tır. hu \,aramı tathikma 

h;ı~lannç:ıktır . 

Kapanacak c·ımikrin crh:.ıbı 

c.:ihat \ c hademeleri açıkta 

l ırakılmı)acaklardır. 

Teffiz muamelesi bitiyor .. ) 

Komisyon adedinin 
üc,e iblagına karar ve
ri ~di, teffiz muamelesi 
de s,ehrimizde tastık 

edilecek 

~li'ıhacirlere t<'ff iz i~i-
" 

uin kanmu'tı taurnz\ııı 
hiriuri ~mnı hitam • 
hnlma~ı l:hnu ~f-hııı~k-

• 
tPdir. Bu ıniiıın~t'hf'llc 
'ihh ettt• IHC\ ('ll1 hir . 

)ol~ ona ınrktuıwn llii
tlai. ii('ii11C'ih c ln'ıkuki .. . 
1mnıı· JI. Kf'rnm htı\ . 
ri \ H~('l edeet\kt il'. . 

Bn iic konıi:s' ona i~-.. . ~ 

tiı"ttk etm~k iizC'ı·r H. 
'('k:lletind~n hiı·rı· nw
umr ~önderiJ<-'<·ek 'c 
hu snrt·tfe 'f•k;Hetiu 
ıa~tik mlrnnırle~i ~~h
ı·iınizde - nlar~ k t ·-

muştur. Henüz f ç hafta ,·ar f,i, 
Ankarnda r\ecati Beyin bize 
cesaret \"İren sözlerini, vaitlerini 
\"e Jı:ıtt:ı memleketimizi ziyaret 
arzularıııı bizzat keneli inden 
işitınış \e sedmniştik .. I ak t 

ar k o, şimdi )Oktur. Bu zalıııı, 

n.ığihan, \'e sebep::siz o'üm, yeni 

Tiırkiyenin bü} fık bir hükumet 

, d:ın 11 almış olu)Or. 
hu ker o iım cmı l\\.V. rıiıı 

L' 

Buhran da şu suretle zail 
oluyor mu? 

Hdgı·aıl, 5 (.\ .. \) -
Kral JI. Jlalt'IH'ki ka
bul elmi~tiı·. nnımailt .. , h 

" ~ 

il ii kii rn da ı· ı ıı <'nmi-
'etini haiz olan \f' ~n-• 
ı·eti tr~l'l"kiilii dr' it~-

ha~ı et \C taktirlerimizi U} n- (İll \ {'Hİdf\B {{'H'-'İkllll 
dır:uı fek:ıl:tde tar. kl,i \e f afi}et 1PkC'ffiil \{ ((~.'mİH ed('-
zamanınd. aldı. Bu t h 111 bizi 1 I I . 1 1 · 

k ePJ\. o an )il' l\a mw ç ' dtrin bir sure t miıt· 

cc ir et i ir. lP~kilini ıelkiu e~ lr-
Ü~lc zannedi urum ki ilim HIİ~IİI'. 

do5 u ol 1 bu zatın • sııu 
yad için en iyi çare f ikı i 'e 
ilıııı sn halanla s } rılı:ıtımızl.l 

eldu uı uı ın-ıb dele 
\" ıluı Ja ) lırf·mcktir. 

Memleketi tanıdık 
- 1 layatımızın en °üzcl srıat

leri memleketinizi trtt'\lınak için . 
gcçeııleridir. Biı, yeniden doğuş 
de\'l esini geçiren - ki hakikatte 
en 1iizel de\ re oldu - memleke
tinizin kalbinin atışlarını ) akın
dan duymak istedik . 
Şimdi 111eıııleketinizi ) al1111-'ın

zıları da fen:ı olan- kitaplardan 
de-il, \"elev kısa bir müddet 
zarimda bile olsa, 'akıııdan ta-
111) Orl!Z, \'C çalı~nıa hamlelerini 
doğu~, U). nış f. !llİ)etiııi hisse-
di) onız. 

Öyle ümit ediyorum ki, tek
nik tekamülü kabul ederek, 
ilme müstenit olmakla beraber 
milli renklerini muhafaza eden, 
\'C bütün 1 akiki Türk dostları 

brafıııclan takdirler ve ha} ran
lıklar J,azaı an kültliriiniızü in
saniyete \'erceksiniz. 

Hepimiz, ayrı a) rı, \ e ihti
s:ı .. J:ı.rımız daire inde ilmi ted
kikatımızda istifade ettik, ve 
Türk dostlarımız sayesinde ve
sikalar topladık. 

nana gelince, ilıtisasımm en 
sela[Iİyl'ltar affzı olall A. V. 
Malım11t Essat 8Py Hz. nden 

···················-························ ... 
itil t: dilıııis hulmıacak-

" 
1ır. Uun1al'dau maada 
11 tane ti<· ihzm·i ko
nıi~' on ıe~kiline karar . " 
'eı·ilmistir. ., 

B. 'ek:ill'ti i~lerin . 
. nı·'at le ikmali llizu-
ıuunu hildirıuistir. 

. 
Bel~ı'ttl, 3 ( .\ .. \) -

(Ht>~ ırı·) Yogn h ' po
litikaeılarımıı 1 <~neli a
ra laı·mdak i il ı l ili'tfları 
{(''lif edt'lll('dİl\.)pJ'ifldPll 
kı·al ~h a~h at lıarit·in-

• • 
dPki mal'uf ze' nttaı' 
hir kat• ı u 1 k.ahintn ı . . 
h·~lilf• HWHHll' t'\ it'-• . 
ınistir . 

~BC'lgraf, 5 (.\ .. \ )-
,.C'ııi Sn·p kahina~i te
~tlkl iil t•t m is1 i ı·. 
~ . 

Oahilh e nazu·ı: )1. 
• 

• th ko' itelı. Hariri'~ . 
nazıı·ı. Jlarinko' ih'h. 
l larhh tl 't' halu·jvt•: . . 
.leıwral llad.titelı. ~la-

li) c nazırı: (]ıf'' ~Uou-. 
~a, Jliinalalftt nazırı 
Korot•lwıı. 

JI. Ho\ iteh hif· hir 
~ 

ıwzm·et kahul rım~k

~izin ınreli5'i nnzzara 
nwmm· olmu-..tnr. Ye-. 
11i hük1'11ut't aza 1111n 

. aat 23 te l'C'!'OIHİ tnh
lifi icra ohınııuıstnr. • 
Belgraı, 5 (.A. \) -

Oemokrat gurubu de\
lctin tf'usiki hakkıuda 
JI. ~fntehck traf ından 
' uku bulan tek lifleri 
redde~ leıni tir. .. . 

Bt'lgrat, 5 ( .. \.a\) -
Kı·al tarafından ~I. Ko
l'otelıc 'cı·ilcn ıniila-

kattan ~oııra lıus 'eka-

rn 

fml«Pi'JJ 
Matbuat 118 demık ? 

M
atbu.ıta dordun\:ü ku,·· 
'et derler. Bu soz, 
bizim mcsle~in kudre

tini , km' etini go krmck 
itibarile muhiındir. 

Fak.ıt ne y,ızık 1\i, hu 
şohrct ' e l\udrd, telefon 
mcımırlann ... ,1 mcdml imiş. 

Dun, bir .ırl,ada ıın, tdc
fonun i::>tilıb.ır.n mt.murl: ine. 

- .\l.ıtbuJt ı:emİ\ ctiniı 

telefon num.tr.hı nt.dir? 
dİ\ l: ">Orlllll '• 11~ ~L ap 

.ıl .1 hegl: nir-.iniz ? 

- \lathu.ıt ıh: d1.nk,? 
Bi1. de \ 11.ıhın gunu bun-

1.ırın \'Ol uzlu::ı ınu ' zJı, 
cizcr, isi.ıh Llb.l:~İz dı\ l; 
UJfcl~Jr. dLırtlnl.t.. 

~ 

Bir tensik! 
a\' an borsa'-tlllLı ·11c-

H ınt~~.ın a~.1hı ~ orl~ illi) Bırı"i dt\ orJu l,ı: 
- Azizim, zcten or.td.1 

fazl.ı ada)lıa hacet olın.un:ık 
gerek! 

-
İti Y B d 1 i et ~ il 1 t 

Üç jandarma 
.zabitim iz dün 
hareketettiler 
.laııdarma zahHlt•ri

mizdcu 'iizba~ı zeki, . . 
a\dnan '(' miih\zim lla-
~an h<':\ leı·, hah ada . . 
talı!"il t~tmf'k '(' ~laj 

f!Ül'uırk ÜZ('I'<' dün ha
l't'ket elıui~l<·rdir. 
rmmıı jaıuhu·ma ku

marnlanı Zeki p. ilt> 
U. nıfo11l<'~arı ht'' in 
a' ın oı ı hf•""ı il(' (_h ,~rn . . 
~whrimize gel m {' 1 r r i 

< 

1 tıklemıwk trdir. Tt•l-

kikat ic·in İ tah ~" a "1-. . ' ~ 

d('('(•lh ·rdir . 

ingilterede zelzele 

[ 

:ı\ınak U/.rl 
tc, riflcri. 

l: mİ\ et 

irtihal 
<;:ıp:ınojtlu :\Tunuı L ul m 

Re' c\ in zc\ cc,i :\ I k le h 

inih:ıl c uni~ır. !\ Jcrln ıncH m 

fırct, :ıilc c . :ıbır h:ınc:n i ' 

t İ\Ct bcun c:dc:riz 

·······································--·· .,.. 
let fırlalarm 
demokrat ko' li~' 01111-. 
uun ııwlalihiui redd-

ell iğin ınüh~ ~ iu bir teh-
lig ne~rctmi~tir. • 

Belgrat, 5 (a\.a\) -
Saat oıı 'edi otuz d.l . 
ha~ 'ek:\IC't tnı\tfı ndan 
nr~rohman bir tc-'hlirt-. . 
de denili' or I i kralın 

• 
İt'l'a c' lediği i~li"'.lre-• < 

lcr ımrlemento ~ı·up-
hırı arct~ında me' <'ll 

ihtihlfı efk<\rın millet 
'e de' Jetin 'ahdctinin 
ınuhafaza~ım lt)'min ~ 
decck ht"r hangi bir 
te~rii ~ureıi halle iıu-

• 
kan b ı r al ıu adı ğ ı n ı 
gö~lcrıni~tir. 



• 

VAKfr 7 kAnun ısanl 

Necati Beyin ameliyatı 
Kim yaptı ve teşhisi 

kimler koydu 

Süt meselesi 
[ (.'"._t tarafı birinci sayifeınizdedir] J serbes o1mah ve mtıhaza diğer mc-

0,küdar - kı,ıklı traıırnııııtn vadı gıdai. e 'bi Emanet orada 
damga resmi için btcııcn 50 bin satilıcak <ütleri de münasip şc-

lira bütçe enclinıeniııe ha\·alc kilde knncrol etmelidir. 

. \ııkaı·a, G (Yakıl)-
• .-ı·ali Br.' ııwrhuııııııı 
iP his' t' aıııcli\ atı hak-. . 
kııııhki talık.ikatııııııı 

111•tiet•si ~whıı·: 
t :ı ııııaı·te~i ba~l ı yan 

ı'H'a iizpı·iııt' ilk h•da
' iyi ıııaaı·if nwk tcplt·ı·i 
Hıfzı sılıha ıııiil'elli~i • 
Celal B . .'apııııslır. Pa-
zar ı.ı;iiııii i\~lcdcn e' t-'I 
ııpt•ra!üı· Üıııt·r Ya~fi, 
hıkuk ıııckıl'lıi tıhbı

aılli ıııiidt'ı·ı·isi Fahri 
"' Yıı~uf Jliknwt, Ek
rı·ııı Sı·ı·if, ~lalııııut 

• 
t:claliddiıı Bı•\ ltH' koıı-

• 
"iilıas.' oıı .' apıııı~lar 'f~ 
:ıpaııı!isil ll'~lıisiııi koy
ııın~laı·dıı·. Jllith•ı·ris 

Fahri Br t>~kiılcıı a\ ııi . . 
kaııaalla olılu~ııııdan 

lıı>yeti teın iı• t'lnıistir. . . 
.\ıııdh ata karaı· 'el'il-• 
ıııi~. fakat \peali Hı•) 
i-.ıaııhulılaıı ra~ırılaıı . . 
tlol tol'I: ı•ııı gl'luıesıni 

i.-tenı i ~ti ı·. 
Pazaı·!t'sİ 'azi.' etin 

yl'lı,ııııeli iizl'ı·iıH' op-
1'.llÜl' ~t'\ kt•I, Üıııt•ı• 
V:ısfi, Ekı·ı·ııı, Sı•ı·if, 

Yu. uf llikııwl, .'ılılıi.'ı' 

. L 
Jj l ı 

menılckcti tehlikeye k•ıı nıak
t.t <)ldu;..,uııa i;aret ctnıL:l\rc

l ır. Kral bu 'aziYct kar,ı;ııı -

<.,ı lıir ham hareket ittihazı 

lıızuımıııa kani uldtığ,t•mı be 
aıı ettikten >C!ııra diyııa ki: 

~l!in,ıen•Licd1 ~.' haziranı •ı21 

taril>li 'ırp, l lın at, Sih an 
1 .ınunu c~a .... i .. iniıı iJga=--ıııa ha
r,ır 'eni im. 1 lalı mcriycnc 

l:uluıı,ııı butun kanunlar ili-
. uınunda iradd ,eniycınlc il
~.ı eclilnıcclik.;e nıanıulıinhh 
J,, fac: .. laır. İleride yeni ka-

,,n r ·ene: iracickrinılc inu
.ı; Ldt:cekfü. 1 1 cyliıl 1927 

t;ırilrn· le htil ap olunan nıcc
lı-i ındıu-an rc-edilıni~tir . 
l\.ır:•rııııı millete tefhim eder
kc ı l una imti,alcn hareket 
ttıııc!crini bikunılc dt:\İet 

ı , J;ltı a '~ ı.,eııc buna ri
• Ll 'ı...: itaat etaıch.:rini hLr 
kl>e c.,ırediyon m ... 

lkkr.ıd, (i (.\. \.l - ı eni 
l ,ıl menin ral· lil'i 'aat I ı de 

m üSt~~şarı lli:'aıııaUin 

~pı·il', ıııiideı·ı·is Falıl'İ 

Bevh'r Ycııitlı>n kon-• • 
s ii l tas yon yapıııı~lar, 

gclel'Pk doktonları Po
laılıdaıı alıp getirııwk. 

ki ıı lnı~u~i tt>ı•lihat al-
• 

maya inık:in olmadı -
gıııdaıı onları hekle-
L 

ınt>dcıı del'lwl aıneli -
Yala geı·ilnıistiı'. 
\ ' " " 
· .\ıııeliyt') i) apaıı ope-
ı•ati\r St>\ k.t't Be' ülii-

• • 
mun st'hehiııi 

aıılatnıaktatlır: 

si\\ le 
• • 

« - llasta\l ilk ıröl'ii-. " 
~iiıııde me~ll'kda. laı·ııı ı-. . 
la olan isıi~aı·ı•' i nıli -. . 
leakip iiıııilsiz bİI' HlZİ-
) cUt• pritoııit ihtilat ıııa 
kar~ı yapmı~ olduğum 
anırlh at it•iıı o anda . . 
acil liizmn \<lı'dı 't' 

nıii<lalıele ıı•ıııaııwıı 

ft•ııııc nıu,afık ~ekildc 

derhal ) apılını~ııı·. 
.\nıelivatıaıı ht'klı'ıwıı 

• 
fa.' da, y aııi pl'iıoııitiıı 

lnlulidi ı't•ıııiıı edilnıi~, 

fakat ha~ıa upaııhis -
k:;ııgraııt•deıı. ıııiJ~ -
ı·opları ıı lesirilc 1\1 -
nı ii stii I'. • 

ıern cdilnıi~tir. kahine ~u ı:

retlc tc,ekkt,l ctmi .tıı. 

Y <•ııi .kahiııc 
~a~nkil: ha'a J,ıtaatı ku-

mandam cc:ııcral pıerrc jh -

edilmistir. 

· Bundan sonr süt işleri için 
hu~u:ıi encümenin hazırladığı 

şu 6 maadc okunmu\Ô ve kabul 

edilıni~tif: 

ı Sütun c,ki şekilde >atıl-

nıa;ı caiz değildir . 

2 - Sütün satıln1a ü;lctinc 

Eına.nctin fi"lcn \ e maddctt.:n ahl

kndar olma..::ı tnu\"afık µ;ı>rüln1c -

ıni..:.tir. 

3 - E.ınant.:t ~ütün ne c'""'•trta 

ve ne gibi şerait altında. .;atılnı::ı:'t 

icap cdccı.:ğini teshit \ c ih\n euncli 

ve bu c~asların tatbiki için ~ıkı 

mürakıplik yapmalıdır. 

Bu vazife ~üc.h:rin muayene 

ycrlt:rindc mıut) cncsilc kaplarının 

mtihurl~nmcsini İ:'tilzan1 etliYor:-<a 

elimizdeki kanunhır buna nıuku

hil f,'ıir rc=-iın alınma~ına cc\ az 

gü:::.tı...:rmı.:diğindt.:n en1anı.:r hi:irçc -

sinden kafi mıkdarda talı-i-at 

\cfilmdiclir. 

.f· ~luaıcne edilmı~ süt .<atıl

nıası mecburiyeti ~Lhrin en kc~ir 

nıahrıllcrine inhis.ar ı.:tn1ck uzrc 

mtıa\ yen ve mahdut sahalara 

ha:-rt.:dilmcii 'c ıııuay\·\.'.n ~erler 

de stit fi) annı terfi cttirnıh ı.:cck 

sıırttc tertip olunınalıdı. l3u ının 

tıka h<ıricirıdcki .. ~ut 

ttoan i~titali -] l "ttar.ıfı biı inci -..L\ ıf;ı,11111.JaJır 

Loı·cns 1916 de Pa
ris koııl'ınuısıııa isti-• 
ı·:ik. eılerek araplar iı·iıı 
istikl<ll t~miııinc ealı
''' Ol' "ibi ıri\ı·i'ııı;ııii. ',) • :""ı ~ ... 

daha soııra lı,111" lıııı 
yazıııakla ıııe~gul 111-
11111~, İııgilıeı·e ınüs
tcnılf'kiıl ııezaı·ı•ıi aı·ap 

sıılwsiııdc l'a lı s< nık. 
" . 

Eıııi ı· 

1\ ralı 
Ftn salın 1ı·al.. 

• 
olıııasıııı tc'nıiıı 

Lo ı·cııs C\ le mis tir. . . 
1922 tk İngiliz tay-
yare l\ll\ Yctleri11e ilıi
İıak Nll'rt•k lıir nı111ldcı 
oı·atla kalııııs. ııilı:n el, . . 
yukaı·da ~ih ledifriıııiz 
., ., f ! 

ıribi Ffıraııisıaııa git-
~ ~;""'t t 

nıi~liı·. 

T ı'lgı·at'laı·ı ıı 'aı·diği 
mallııııat tlo~ı·u i~c 

km i<;i h.ırici; c nazarctinc; 
\[ariıı koYitch, kabineye ıne

nıur: lJuzounoicch, nıunakc:ı

Je ııaz;trctinc: kmcktz, har
bi ye \ c bahri~·e nazarc:tinc: 
'alıık nazır Ratiitch. maliye 
nazarctinl': \-u~cı~laYya ban
kaları ittihadı rci< Yel.ili, 
Ci\·aiİp\ :.,a'J içtin1ai ~iya=--ı.:t 
nazarttinc:: Drkkııı İtclı, maarif 

ııazcretinc: '"ıbık nazır :\la
zıınc\ iteh, ınczahip nezaretine 
de\ lct -;ura;ı rci< Yek ili J .a
"llJ'O itdı, adliye nazarctiııc 

Sriikiteh, sıhhiye ııazaretinc: 

sabık nazır l\rmılj, orman 
Loı·ı•ıısin bu spfcı· ı•pza

\ ~ nıaadin 'ç i:·dnhacı zirai ye 
nazaretiııc: Rad>.Yııjctdı, po>ta f<illll 1-.(01'1.Wl'gi ))('k!Pııe-
tdµ;arJ' tdcl'on 'e nal'ıa ırn- . bili ı·. 
zart.:tinc: Sa\ ko' itch, ziraat J --- - -

5- Pa>türizc süt yapmak ye 

satmak içın 'uku bulacak hU>u-1 

muracaatlıır te:-hiI \C hima~ c 

edilmeli \'c fakat bu hiç bir za

man bir i:;;tiraki tazarnmün ctn1c

melidır. 

G- .i inci fıkrada ıriistcrilcn 

teşcblıü;\er nıkua ırcldiği takdir• 
de enıant:t ktndi !-.t.:rmn\ \.'.,,ile bir 

ta.kını fal jka~J \·ticuda ~ctirc

bilir. İnhi;ar ıııana<ını ifade et-

. miı ccek olan biivlc bir fabrika-

nın te~isinc tl~~cbhü~ zaın3nı 

geldiği ' kı~ projeleri ccınic' ti 

bclcdi\'e) c ~ctirilnıdi Ye fabrik
nın idare_.;.i orada kararJ;ı.;;tırılma-

lıdır. 

İkint.:i c..:J,,ede~ n1üriis süt şir-

k1:{i11in \ azi ni i:::.h\h için c -

vclcc. Yı.:rilr.:n 2.ı· bin ~liranın 

nıua~ r:nc rcrh.:ri tc:-isinc cah-.i:-i 

teklif cdilıııi;. fakat bu paranın 

~;;oo lir.ı,ı <antdildiğindcn p;c

riYc kalan J~.'iOO lira kabul edil-
nıi~tir. l~ınanctin ~üt nıuayı.:nl! 

ycrlLri için k:tl'tıl cttiP;i karar 

şudur: 

1 f ınna' crıc yerine 60 lira 

ınaa~lı '.2~ doktor, ;10 lira rnan~lı 

l 1 ınua\ in \ ' I 1 h:ıdcmc ... 

Bu kadro kabul cdilikte'l 
sonra i._,tin 1 :ı:ı nihayl't \·t'rilmh·tir. 

Kayıkçılar 
Vapurlardan kaç lira alıYorlar 

Dlin bazı ecnebi vapurlrırıııııı 

acenteleri Deniz ticaretı müdür

liiğiine ınürac:ıat ederek Jiınan 

lıaricinde(d iskeleler vapurl,,rııı 

y:ın:ış:ıl.,iiınc ı:rf çin J.;ıçtald Jıa

Jatı kayıkla iskeleye ;.diriıı 

bağlamak demek olan palamar 
ücrcılcrimle bazı kayıkçıların 

vapıırhrdan 5-20 liraya kadar 

ücret aldıklarını iddia etmişler 

ve bunun bir !arifeye raptıııı 

rica etmişlerdir. Cidden clımi

yetli olan bu müracaatı Deniz 
ticareti müdürlüğü tahkikat 

yapmak üzre limana havale ct

mi~tir. Fitıukika bu ücret, liman 

dalıiliııde ı· · · tarifc·ye müstenit 

ve tahlisi)e idaresi tarafından 

alııınıa kıadır. 

Tarife komisyonu 

toplandı 

Vapurların bilet ücretlerini 

tespit etmek için toplamakta 

olan Tarife. komisyonu dün bu 

senenin it.-inci içtiınrıını gene 

' Deniz ticareti ınüdürlü;.:ünde, 

nazarctinc /.aµ;rap darliHliııu- ı F rtın 
nu Prafl'..:ilrti J'ran~cçi. } a 

~-------.-...~-----...:.....:_ 

nıfıdür ze· i B. iıı !'İF,SCtinde 

aktetnıiştir. Komisyona, Seyri

sefnin, Şirkelilıayriyc, Linıaıı 

Vasıf Bey 
Ma~t'if vekdleö 

kuvvetleniyor 
Ankara, 6 (\'akıt)-· 
Ya~if lk 111 )faaı·il' 

t•k:ilı·n ııP gel i ı·ilnıPsi 
lıalwl'İ kın' t'l ke~hrı-
mi..;fir Bıı takdirde 
İzıııir 111Ph11sl11ı:;tııııa • 
ııaııızt>I liği komwnkli ı·. 

Basvekilimiz • 
Maarif vekaletinde 

meşgul oldu 
. \il kaı·a, (rakı l) 

Has\ı'kil ı~ıııel P. llz. 
kri, ~aaı, 17 do )foarif 
\;f'k:llt·ıiıw ı.r<'lcrPk 'f'-

Namzetler 
- ... -

i stan~uı nıelınsu Kim o!a~a~1 
.\ııkaı·a, G (\'akıt) -

)Jiiıılıal İsıaııhııl ııwh

ııslu~uııa Bii\ fık sairi-. . . 
miz .\pı iillıak 11:\ıııit 

't' )(mıı·if eıııiııi Bclıı•ct 
• 

Be~ lı•rdeıı hi ri ııiıı ııaııı-

Bu sabah şiddetli 
oldu 

Bıı sahalı saal il~hlı• 

oldııkı·a sidtll'tli lıiı· • 
fıı·tıııa zıılıııı· elıııi~, 

liıııaııtlaki genıilcı· 

ııı u ıaıııadiycu i~li ındat. 

düdi'ıklcri ealııııslanlıı·. . . 
Talık i k:ılı mıza 
fırtıııaılaıı lıiı• 

' 
za olınaııııstıı· . • 

g(l 1 1(~ 

hiı· ka-

şirke-ti meclisi idare !erinden 

ıııüııtaliap zevat iştirak a!nıiıier· 

dir. İçtiınad1 geçen celsede 
istenilip te gçjen raporlar olnııı· 

ııııış ve celse !atıl edilerek Salı 

günü toplanmaya karar veril. 

ıııişiir. __ ... 
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S<l:lt 

zı•t ~iistt•ı·ilt>el'gi so~ le- lflB~k~t•.11111!1•11!11~•..ı•••I 19.oo 

1 
a erıyolog Or. Ihsan Sami 2o,~o 

ü . .-ılit\ o nıu:-.iki hı:yl!li 

E-ham 'e tah\ il:lt kanhi-
nıyor. llakleriı uloji lahoratu\ arı ................................................ 
k<ilet ıııakaııııııda ıııii

dii l'l<•ı·i ıı isle ı· hak k ııı
aa ki izah~tıııı isliıııa 
clıııi:.;lerdir. Bu ınes-. . 
~uliyet 3 snat sliı·ıııü~

ır. 

Pek dakik kan r.ıhlil;llı. 
(\Ta ... crnıan tcamulli) klirc\·\at 
tadadı, tifo \·e ı~Hnıa lıa:-t:ı
lıkları ıe,hisi, ıdrar, bal~am. 

cer:ıhat talılilaıı, Ültra mik-
r<l!>kobi ile frı.:ngi taharrbi. 
kan çıbanları \'e cr~cnlik için 
hu,tısi aşılar. 

DivanyolunJa Stılr~ın :\I.ıhmııl 

türocsi kar}ı~ın eda 'rcJron f c~kl 

il 

\il \C nukut hors1 .. 1 ha-

lıerlcri. 

2 L:i5 ı,onscr: 

ı ~en - Sa~ ns : Saın::;un 

ve d;ılila 

2) l .injini: Bale cjipsicn 

:ı Sen - Sayns: Askeri 
marş 

4) Dan< havası 

Avrupada kış 
Bir felaket halini mi 

alacak? 

Ac kalmasından korku~ 

~ayı a 
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ğ u k 1 a ı· lılik.üıııfı•rnıa 

hu lı ııı ivoı·. Loııdı·aııııı 
• 

h:n a liıııaın kı·o, doııa 
• 

ttclen pilotlar 300 mil-
den fazla mesafeyi sid-• • 
dt'lli k.ar J'ı rlı nal arı 
İl'iıulc gpı•tiklerini si\v-., ,, ... . 
lcmisleı·dfr. Fraıısatla 

• 
dahi J,ıs t•ok siddı~tlitlir. 

" .J " 

Toloıı ş<>lıı·iıw hiı· ka
dPnı kar yngıııışıır ki 
1lJ1-1: S<'ııesiııdı'ıı brri 
hn k.adar ~iıltlctli kar 
..:a <rdı "ı ıri\iiı•ii l ıııcnı is-• .r~ r"ı~ " 

liı·. .\larsilya i 1 e ~is 
arası ııda karılan ılolası • 
tı·cn naklhatıııın inli-

• 
zılmı zh adPsile hozııl
ıiıu~tııı·~ siııınli alnıa11-. ' 
'ada g:n et siddPl li so:. 
c ' • " 

ğ;ukların lıiikiinıft•rıım 
• 
olthığıınıııı hıı gii11 diiı·-
ıliiı11·i'ı giiııdi'ır. Soğ;uk-, . 
hıı·ııı siddl'lidı'ıı soka-• 
kl:ll'da iıı~anlar Yf'l'C . 
dii~i·ıyor. Be~ k.i~iııiıı 

donarak 't'l'at P~ kdiği 
hildit•ili\ Ol'. 
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S:ııııaııd,'ı", (.\ .. \.)

Pı·l'iııoza tun ali.-iııllü 
kaı·ııı ıııeııılt'kt•iiıı l1t·ı· 

taı·afıııı i:-.til:'ı ı•ıtiği hil
di ı·ilııH'k tedi r. Sclıİl'ltı ı· 

• 
't> ki\: lcr aı·asıııda 
nıi'ıııakal:lt kPsihligi , e 
alı:ıliııiıı ,i\-net•!.tt-ıı 

ıııahrıını kaİıı;aı.. ıdikr
sıııc 11H11·11z ka!tlığı 

hi iti i ı·i lıı wklt~ılİI'. C hal-
h11·ıla kıırtl:w viiz !riisteı·-

.J ,.., 

ıııi~liı'. Karları siipiiriip 
h'ıııizlcnı<'ğ!' mahsus biı· 
lokonıoıif 'oldaıı ı·ık-. . 
ıııı~tıı·. 

Pari~, (.\..\.) Kaı· 

'ı• soğuk. l•iilüıı Fıı·aıı
saıla lıiiküııı siirııwk

tediı·. 

Paristen dönen baytarlar 
Pari~tc tnh-"illcrini bitirerek 

aYdct eden banar Sadık ,.c Rdik 
Be.:\ lcrin ihtiı.;:ıs iınrihanlrı dUn 
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YJpılıııı$ \·c muyaffaki\·eclc nı.:ıi-
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\·c Pa~cür cn~ttitü-;Undc ~i)rdüklc
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Memurini ilmiyeye 
\fcmurin 'c ıncn~uhini ilmi~·c 

ile hndcmei ha\ rnun kolnunc\ el 
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\ laik ara,ında lezzetle okunan 

Şah İ>rnail ile Güllizar \c Taınar 
hatunla Süleyman Sah hik;hkri 
l laluk :\ih:tt ile~ tarafından nıan· 

zum hir ,şekilde neşrolunmuştur. 

Bu da,itani şiir kitabını karileri
nıizc tavisiye ederiz. 

Son sür'atle 
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KJRA~A 1~ l\ luhaJTiri 

H:tat Sadullah 

1Paıray11 w~Jren 

düdülü çalar 
Bir gün Nasrettin Hoca pazara 

giderken mahalle çocukları önüne 
çıkmışlar: 
- Hocafendi, bize pazardan dü

dük getir, diye yalvarmışlar. 

- ,_ ........... 

iO 

Baba, aya hak! 

Bebek -kara bakar. 

araba arar. 

Hoca hepsine: 4t peki ! peki ! .. · 
cevabını vermiş. Çocuklardan 
birıi: 
- Hocafendi, al şu parayı da ba

na da bir düdük getir, demiş. 

Kaya 
• 

yere bakar. 
;:zaı waz - < -· 

At 
O ede 
derede. 

Çocuklar akşam üstü Hocanın 
yolunu beklemişler. Hoca yanla

Dede dereye bak~. 
_________________ ..._.. __ ---------------------

rına yaklaşınca, bağırarak: 
- Hocafendi, hani düdüklerimiz? 

diye sormuşlar. 
NaSre Hoca heybesinden 

bir düdük çıkarıp; kendisine para~il~e-d.~Q~d~Q~~c~ğa~er~~da~ · · 
- Parayı veren düdüğü çalar, diyip evine doğru gitmiş. _ 

·-----------------------·-·· ······---------·····--------------------------~--------··--
=:.:: v~!.~~:! '!~~ ~~=~:!~'!.~~:.,;. m!~~1~~:::. l8rk lllrlleRle JBZIYI ilk 81reneıler [ 

1 

'~ili· ) 
=~:n Maarif Sılıhı) e ve Ziraata mütaalli.k albömün tabıye ve teclidiyesi &giin bütün ~urslar~ ratmz - Olnkunu .shadan mıh&~ -

birin· 13-1-9.?.9 tarihine müsadif Pazar günü pazarlık surstile ihalesi hanımlar ders ~recektır. talebe Hedi"e kazanan karilerim-izin Eski yazı kaidelerinin tesi.l'l al 
_ . . _ . . me\·cudu gittikçe anmaktadır. 'J' anda birçok imli yal....,rt ya· 

~ileri- ınuknrrer oldugundan talıplerm Encumenı Yıl!yete müracaatları. Bazı dersaneler nfüdavimleri is- pl4ıpııgıör• gazetemiz bir lii· 

nı M. 1 tiap edememiş dcrsanelcr Cl\afID· isimlerini neRrediyoruz. tun açmış, asıl tereddüt edilen 
RUHi Vi/avet daimi Encümeninden• Uaki boş hina!ar. ~erı1ane itti~az T kelimelerin c1oıru imWanm bu-
B. De- '.T . • olunmu,tur. Şımdıkı halde \ ılıl.- ı-.da göstermeye bqlımlijn. 
posun~a- Üsküdar. Beykoz yolu inşaatına ait münakasa 13-1-929 pazar yerimlıde dersane miktarı 2000 261-Hukuk fakıiltesi son 277- Zahire borsasında Buna davam ediy~ meha• 
dır. lı- - 11.- k .... t d. t .,.A·ı . t' taı• 1 . t . t t ki f ıdedine vakf•smıŞtır. d.mı· rede ~aım a .. ,. Cemal ney. -mız imJ.t. lA-~;r t 

1 
\d gunuue awır em ı ~• mış ıt. ıp erın emma ve e ı ill•ımıtmı~ıı..;.ıtt1u111ı11111111ıı11_..ıı1111df ... • ~ ~. · " - • u•- · . 

A:.a':Jba mektuplarım yevmimezkUrda saat 11 de Encümene tevdi eylen~ J Yek Yaktnda t 262- Seyrisefoin mt.-cli~i 278- C-emiyeti umumi~e \.;~· temyizen, Ste~ 'l!'" .. t:,; 
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han. j 1 Ti ar \ •:nis Bey. 279-lstanbul ticaret mck- tenasüh, J-t: tenasült, >t: 
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Ticare& ve zahire 
boı•Sft 
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lstanbul Şehremanetf Hanları i durunca i_ leji tlirkçe muallimi Necmettin tehi talebesinden Mtimin Bey. tenakus, ..;A: temıkOz, Ft.;: 
~ 280- Şark şimendiferleri 
! Muharriri: Sadı·i Ete11ı i naıu Bey. <.r,·ı> tönmbekl, ~r~'-töm-

ŞehrantllNlinJaı: Lokum \e karamela gibi matlup kı
vamt 'ermek için bir miktar gilikoz kanştınlmak 7.anıri 

olan ~eyler müstesna olmak üzere tahin. koz gibi halvi
) atın YC bakla\ a misilli tatldann münha..-uran yağ~ şeker 
'e ) ahut glikozla imal edilerek şeker 'e glikozun mahlu
tiyetilc hah iyac imal ve füruht olunması l·c i.izerlerine 
( yalnız ~ekcrlc mamuldur ) yahut ( glikozla mamuldur ) 
~eklinde birer etiket· konulması J"üzumunun ve bu veçhile 
etiketi oJma}an ve ya lcdcttahlil mahlut olduğu anlaşılan 
'e yahut etiket hilafında çıkan hah·iyat amili ' e bayileri 
hal,kmda ccraimi belediye kanunu ahkammm tatbiki En
ciimcni Emanetin I 5-12-928 tarihli karan iktizasından 

bulunmakla ah\k:ıdamnm malumu olmnk üzere ilan olunur. 

1 
{ (Çıkfı1dar durunca) dpleri J . 264-Beyker şirketi dakti· evrak kaleminde Recep Ferdi bekicf.. ':-:.,. tenebbüp, J.i: 
~ tamamile hayattn alınmış bir { lografı lh~ım Hanım. Bey. . tenbe~ ~ J.i.' tenhelhan~ 
\ romandır. Yep,eni bir me\- ~ 265-Anadolu Ajansı mü- 281-Ankara adliye me~lek 
J %U.. ,ep,eni bir üshlp sizi ~ dürü F~em hidayet 8e). mektebi talebesinden 789 
i sürüklh ip götürecektir . Ç1k- -~ 266-Salihli fotoğrufçı ib-
lrıklar durunca kimsenin canım ~ Ahmet Nail El. 
i sıkmıvacaknr. i rahim Cehti Bey. 282- Küçük l\tust:ıpaş.ıda 
J Fikir aM)Orsanız \ 267-Ankarada Erkam har- llchacı sokak numara 4 
\ Bir fikir adamı ıseni?. 7.C\. ff biyel umumi~ e 1 1 inci şubede 
I kinlz aksak bbm\ acakur. i Dr. l tamza Bey. gümrük memurlarından İhsan 
\ Orada biJ'ibirine zıt fikirlerin İ 268 ...... Yusufpaşada ı lacı Bey. 
İ tahteştuurda başlnan müca- ~ bayram kaltanı mahallc~indc 283-lstanbul kız li:-csi 
i delelerini göreceksiniz. eşrafla -i M k k k N y 7 inci. sınıf birinci şube talc-
İkö) lu düşünecekleri arasındaki~ c ·tep so ·a · • · 3 ahit Bey. 

c:
= fark. çıkrıkla fabrikanın 1;1ıısıl -~ 269-lstanhul llibnutahiat besinöen 231 numaralı Ni-

&yollu dairesinden: Kasımpa~ l lacı Ahm\!t ınahalle-
11

.. . k l h j çarpıştığını 'uzuhla ~e~rcdc- ~ matbaası sahibi l lalil Lutfi met ilanım • 
,inde Pir usametun so •ağınt a 71 numaralı miin edim ~ ceksiniı. i Bey 
dükıln ara ında me\ cut olan kuyunun. ağıt aç1k bulun- I Macera am·or~anız \ 
du~tından ren mahzuru için ebniye kanununun onuncu = • = 

-
i Bu, mücadelenin her saf - i 

maddesi mucibince sahiplerine tebligat ifa edHmek üzere k .. \ haSJ sizi haştanbaşa saraca - ~ 
icra edilen tahkikata raıtmen adresleri bulunmadığından = tır. Hem hiç zııhmet çekme- ~ 
tebliftatı kanuniye mekamma kaim olmak iizere tarihi f den.- Hauldcn daha ku\\ etli ~ 
il!ndan itibaren bir hafta zarfında mahrum izale c<.Ulme- 1 hant 1ftacera1arım ha ... retle f 
diği takdirde dairece yap1larak masarifilc yiizdc on ceza İ obtj«•nız. · . i 
tahsil edileceKtir. J ~r lllqh.yyde 1'~ut ( 

ŞehrefJHlndinJen: Bahkpazarında icra edilmekte olan .:. ~ adc d'!I- . ' 
kanalizaıyon~ ameliyatı dola) i"ilc 'csaiti nakliyenin ancak iYlkldl Yakıl llli18' 
Eminönü Pnkapa.nı i~kamctinl:c seyrlisafcr cdebiJece~i \ 'okuyacaksınız.. f 
Tahmiz ve Balıkhane) e gidı:n arzanı yoJlarm 'esaiti nak- 1 Çıktiklır durunca ntt\hl~ • ı 
il enin se •rüseferine ka alı bulund ilAn olunur. i velenin de~\ ıı.~aıın ralılnti 

•iıiiİİİİİİİıliİİilİİiiııiıı••llıııl••••iiiıılıııiiıiİİİIİiiiiiiiİlll•..;ı 1 forpğraOarilc doludlJI'. 

KAGIT VE KARTON MÜNAKASASI ( t:~·~. fikir isterim, nede 1 
Tütün inhisarı Müdüriyeti umumiyesinden: =macera. anuınfb:dcki tc-ış t 

2i-12-1928 tırihinde kapalı zarfla. yapılan kaiıt ve karton 

münaka$1$1nda \'erilen fiat hadcH liyıkında görülmediğinden 9-1 

929 çarf811M ıüai alent mO..akasa y'pıla~mdon Tüccaranin 
)'eVl1li ~--Orda sut 10 ela Mübayut tomisyonuada ispatı 

vücut etmeleri ve prtnamerl pnnek Cizre her gün htGrataattarı. 

1 geceleri•· r:ı"ı"lt .rahat ~re- j 
1 celim ... crsc:ıiı Çıkrıklar 1 

durunca size gavet i~ i :ı· 
arkadaş olacak stryal ve tatb 
ilsl~bile size kendini sevdire
cektir. _", ............... ... 

270-Feriköy kolej Sen 
Janoork ti.irkçe muallimlerin
d,n 8ahaettin Tevfik Bey. 

27 ı -feriköy ko1ej Sent 
1andatk türkçe muallimlerin
den Mahtt Şey. 

21!-0smantı bankası mc-
murlanndan Osman lünur 
Bey. 

273-· lstanhul ticaret mek
-tebi. aHsi muhasebe mualllm
ierinden Rasim Bey. 

27 4-Darülfünun türkolo1l 
memurlarından Tc, filt Bey. 

275-Aksar.ayda Yusufpa
şada 8 numaralı hanede l iü
seyin Ali Bey. ve i\fadiha 
ilanım. 

27&--Antalyada ~orkutcli 
merkez erkek moktebi mual· 
timlerinden ltayil Bey. 

Beni ve Beltrat 
sefiri erimiz 

Bir müddettir, mczunen 

memlckctimi1.de bulunan Be-

rn sefirimiz Münir B. per~em

he giinli t viçreye hareket 

edecektir. 
Belgrat elçimiz Haydar n. 

de bugün memuriyetine ha

reket edecektir. 
\"o(toslavyada birçok Türk

lerin emlaki van:lır ,.e bun

lar bu emlAkc tasamıf 

edemememektedirler: Hay
daa B, emlak i,leriode mti

tahassız olmak itibarile bu 

işleri hali~ ümit edil-

mektedir. 

~- tenbcllik, ı!'...:.4;i." ten
belleşme~ v.· tenebbüh, c.{ıl 

tenbih, ~ıJ.;,· tenperver, 

.S.1J..f' tenperverllk. ~ ten· 
tene. JQi. tenteneli, tti.. ten
te, Jö tı=ateU, ._;.1. tencere, 
~ ~.. .:.-P:: tendirist. 
ttlU.,.._:' tcndkistlik, .. ·:;.. te

nezzül, ~:;ı tenezzülen, .~ 
tenezzüh, J!j.f tenzil., .:.~ 

tenzillt, JT~~ tenzilAth, 
tenziye, ~-i: tensi~ J;-i.:'ten

sik, .:-\ipi." tensika~ ,,...: u 
nassur, ~ tansif.. J:~ 
tanzimatçı, ,;;; teneffür,.,i..M: 
teneffüsan.e. ~· tenkit. ~ 
tenkiye, > 

tevabi(i). 
t:evarüt, 
tevafuk( 



ABONE ŞARTLA 
Gaz.cteııUıde çıXan yazı ve resirweria 

botun hakları mahfuzdur ---· 
Turk.ivede 

Kunış 
~ 

Gazeteye gönderilecek mektuplann üzerine 

K11n1ş 
400 
900 

1600 

idare içinse İdare , yuıya aitse ( Yazı ) 
lşarecl koaalmalıdır 

1 .Aylığı 170 
3 • l500 
6 • 900 

12 • 1700 3000 

Basılmıyan mektupların iadesinden, kıymeti 
mukadderesfz mektuplara konulmuş paraların 

kaybolmasından ve llAnların mundereçaunaan 

Seyrişef ain 
Mersin sür'at postası 

( NlAIBIUT ŞEVKET P.\ŞA) 

'apuru 8 kanun ni Salı 

12) de Galata rıhtımından 

hareketle çarşamba 1 O da 

izmire muHsalat ve aynı 
günün akşamı hareketle Antal)a 

Altiye, Mersine gidecek ve 

Taşoc~ Anamor~ AlAiyc, An
taly~ lzmire uğl'ı~arak gele· 
cekur. 

Aynllk sOr'at postası 

idare nıesuı değildir. 

Muntazam \ e Lüks postası 

lnönü vapuru ;:r.::~ 
Pazartese·günü akşamı Sir-

keci rıhtımından 

harekede Zonguldak , lnebolu, 
Samsun,· Ordu, Cireson, Trab· 
zon, Sürmene 'c 
iskelelerine azimet "c 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mesade 
hanı altında eski Loid Triyes -
tino dairesi, Telefon: İstanbul 
2134 

(Mersin) upuru 8 Kı\nun· 11•-----------.. 
sani sah 1 i de Sirkeci rıhu· 

mınndan harekede Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edre

mıt, Burhani) e, Ayvalığa gide

cek ve dönüşte mezklir iskele· 

terle birlikte Alblloluğa ufl'l

yacakur. 

Gelibolu için yalnız jOlcu 

alınır yuk ahnmaz. 

itan 
I 000 kilo beyaz sabun 

Şartnamesindeki e\ saf muci· 
hince 1 OOo kilo sabun alına
caktır. Talip olanlarınlO- 1 -1929 
Perşenbe günü levazım Müdi
riyetine gelmeleri. 

Jstanbul birinci ticaret mah. 

kernesinden : Ankara mahkemei 

asliyesi Birinci hukuk dairesince 

ilanı iflasına karar verilmiş 

olan Tayyare ve Motor Türk 

an• ~irketinlıt fŞtaııbufda 
Oalatada Agopyan hanuıdaki 

azıhane eşyaları 9 • ı - 929 ta

ijJıine müsadif çarşamba günü 
saat 10,30 dan 12 ye kadar ve 

kabil olamadı&ı taktirde anı 

takip eden günlerde ayni saat

lerde bilmüzayede furuht edik· 

ceği ilAn olunur. 

llıtuzca " Frau11ça 
Dershanesi 

Tepebaşı. numara 51 Ha
çopolu apartımanı. lngilizce 
ve f ransızca muallim esi • 

En mükemmel 
1e tam ayarlı 
saattir. 

Dakika şaş-
maz, tenıi
natlı ve eh
ven fiatla 
satılnıakta -
dır. 
Başlıca saat dukanlarında ara

~· Toptan sanş: 

Rikardo Levi 
bul Havuzlu han 9-14 

Her cins saat deposu 

Doyçe Levan Linye 
1 lamburg, :Brem, Anvers, İs

tanbul ve Bahrisiyah arasında 

azimet ve avdet muntazam ,posta: 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers 
ve Roterdamdan limanımıza mu· 
vaseleti beklenen vapurlar : 
Akaya) vaporu 8 Ksaniye doğr 
(E.Frederih),, 8 • • 
( Delos ) ,, 13 ,, • 
(NopUA) ,, I 4 • ,, 
(Salonika) ,, 16 ,, ,. 

,Burgas , Varna , Köscence , 
Kalas ve Jbrail için limanımız· 
dan hareket edecek vapurlar 
(N oplia) "aporu I 4· I 8 Ksanide 

tahmildç 
( Kios) 

" 23-24 ,, ---
llamburg - İstanbul Seyriüsseyir 
postası : · 

Hamburg, Brem, Anvers, Ro· 
terdam ve Dançig için yakında 
limanımızdan hareket: edecek 
vapurlar : 
(Milos) vaporu limanııaaec:I& 
(AKaya) ,, '8- I O tahmilc?e 
(E. Ferederih) vaporu 8-1 1 K. 

sanidc tahmilde 

Bandırma ve Tekirdağında!n 

Londra.; Anveres Dünkerk ve 
Hamburg için yakında hareket 
edecek vaporlar: 
(E.Ferederih) vaporu 12-14 K. 

sanide tahmilde 
(Kios) vaporu 26-28 " 

Fazla tafsilat için Galatada 
Ü\ akim yan Hanında umumi 
acenteliğine müracaat 
Telefon : Beyoğlu 641-647 

lstanbul ikinci Ticaret mah -
kemesinden: müflis süt şirketine 
ait Sirkecide Sanasaryan banın • 

daki dairede mevcut kasa ve masa 
ve koltuk yazıhane ve buna mü· 
masil eşya ile Taksim ve Beyazıt 
ve sair depolarda bulunan su 
teshinine mahsus on bir adet 
maa ocak bakır kazan 13 kAnun
sani 929 pazar günü saat onda 
mezkur handaki dairede ve gene 
mezkOr şirkete ait Beyoğlunda 

Firuıağada Buik otc mobil ğara -
jında bir adet binek otomobili 
14 kdnunsani 929 pazartesi günü 
kezalik saat onda mezkOr garajda 
bilmüzayede saulacağından talip 

olanların ye' m 'e saatı mua} yende 
mezkOr mahallere gelmele'ti gör
mek iste) enlerin yevmi müzaye
deden e\ el depolardaki memurine 
müracaatla p;< rmeleri ilan olunur. 

(Vak•)ın 7 kanunusani 1929 Tefrikası: 52 
~~-~~~-~~~--~~-~~W·~~~- ~ 

Sihirbazın. kızı 
MulıarrJri: 

Moris Löbldn 
olamazdı ki ... Eç 

gibi f rans z banka 

s rvetlerini emniyet edemezler

di ya ! Tabıi ve .mahfuz yerler 

bulurlar altını ve mücevheratı 

oraya saklarlar ve o mevkii bir 

parola ile tayin ederek bu pa
rolayı birine naklederlerdi. Bir 

fel"ket wkua gelse, sır 1faybo

lur, ve bin zahmetle toplanan 

definenin yerini bilen kalmazdı. 
Dehkanlı bu sözleri söyledikçe 

heyecanı ziyadeleşiyordu; me -
serretle illve etti ~ 

- Halbuki « Jozefin Balsa-

Muteıcimi: 

Meknıet Gayur 
mo :ıı bu define kaybolmıyacak

tı. Hem de şimdiye kadar mev

zuiı bahs olan definelerin en 

mühimlerindendir. Eğer rahip 

cı: Mikola :1 doğru söylemişse 

ki buna kanaatı kaviyem vardı, 

şu garip kasadaki on bin kıy

mettar taş takriben bir mifyon 

frank kıymetindedir., Bu bir 
milyon frank kurunu vüstadan 

beri binlerce ve binlerce rahibin 

himmeti ile toplanmış bir Nor. 

mandya kirında granit bir taş 

oyuğuna saklanmıştır. Harikul
ade bir ~y değil mi ? 

lnci =-

Tabı 

= 7 Kanunsani 1929 = 

• 
lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 

Semti mahallesi sokağı K: ned dairesi icarısabıkı icarı mu-
hamminesi 

Sürurimehmet ·Emincaml 35 apartman 3 40 şehri 45 şehri 
" .. " " 4 31 .. " " 

" .. • " " ;:; 35 .. ... .. 
• ca " " 6 30 " 
• • .. • " bodurum 7 1 5 " 

"' t:ıhunda dükan Z 750 " 
Beyoğlu Meşruti)et Bahçe ve Mehtap " ,, 1 65 " 

Balada evsarı muharrer emlak şcr:ıiti muk:ırreresi veçhile icar:ı rabtedilmcsi için 1-26·929 
tarihine müsadif cumarte:.i günü saat onbeşte ihaleleri icra edilmek üzere müzayedeye vazedilmiştir. 
Taliplerin emvali metruke icar komisyonuna müracaatlrı. 

Semti Mahallesi Sokağı N. Hevi Jcarı sabıkı icarı muhammeni 
Zindankapı Ahiçelebi Abacılar 22 Kargir dükan 15 lira şehri 
Kemerburgaz lstanbulcaddesi 24 furun 10 lira şehri 
Beyoğlu Tımtım Ada 5-1 birahane tahtında 5-2 bodrum 7,50 lira şehrt 
Pangaltı Mektebiharbiye karşısındaEkrak apartmanının 6 ıncı daire 40 lira şehr1 

Baiade muharrer emlakin 21-1-1929 tarihine musadif pazartesi günü ihaleleri icra olunmak 
üzre müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin Emvali metrüke icar komisyonuna müracaatları. 

iLAN 
İsianbul icra dairesden : Yeşil· 

köyde bulu\ ar sokağında Yor· 

gaki efendinin borcundan dola) ı 
mevkii müza) edeye konulan on 

Devlet damiryollan ve limanıan umumi idaresinden : 
Memurin \'e müstahdimin için yaptırılacak yazlık ve kışlık 

resmi elbise ile palto ve serpuşun münakasası 2 I kanunusani 1929 

pazartesi günün saat 16 da Aankarada Bolu palasta malzeme daire

sinde icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektup

larını ve teminatı muvakkatelerini yevmi mezkurda saat 24,30 a 

kadar An karada umumi idare yazı işleri müdürlüğne te\ di cylcme-

leri lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Ankarada malzeme 

TV. ••ktepkriylc fayclall eıı~ ijbJarmda 
% 20 tenzilat )"aP~· 

Büyük ve ya bir çok defa için verilen ll!nlarla 
hususi mahiyetteki ilhlan,ıı ücreU 

jdare ile kararlaşttqlıj. 

Gazetem.ize hususi ilAn kabul eden yer, 
H.S.H ilin.at acentasl, 

Emlak ve Eytam Bankası 
İstanbul şubesi müdüriye
tinden: 
Esas numarası Me, kü Bedeli icarı sene\ isl 

Liı-.t 
149 Ka,ımpaşada E,) Lıhüm Ahmet Efendi 72 

mahallesinde ( 'ami sokağında 41 nu. 

maralı hane. 

I 50 Keza 43 numaralı hane 72 

Emlı\k \c Eytam Bankasına ait balada muharrer em\alin birer 

şenelik bedeli şeraiti ati) c ile müzaı ede; c çıkarılm~tır: 

l - i\Iüza) cdt! müddeti 12 k:lnumani 929 cumartesi günün& 

kadar olup ihale muamelcsı 3e\ mi mezkurda ;,aat on alud.ı. icra 
oJunacakur. 

2 - Bedeli icar ilk tak~itte ihale) i müteııkip yerilmek ü:tcre 

üçer aylık müa\ i tckasitte lediye olunacaktir. 
3 - Müza)•ede) e iştirak etmek arzusunda bulunanlar 8abçeka • 

pıda Emlak ve Ec) tam Bankası İstanbul şubesine muraca.ıt etmeli· 

diri er. --------Büyük tayyare piyankosn 
Altıncı .keşide «11» kanunusani 1929daUır 

Bu keşide, ikramiyelerinin gerek büyüklüğiı ve gerek 
sayısının çokluğu itibariyle 5. ci tertibin en zengin ve en 
ümitle dolu keşidesidir. 

En büyük ikramiye 300,000 liradır 
Bundan başka 1 tane .100,000 

'
re 

1 (( 50,000 
(( (( 30,000 
(( « 20,000 
(( (( 15,000 
(( (( 10,000 
2 
5 

15 

(( 

(( 

(( 

7,000 
6,000 
2,000 

100 (( 1,000 
bir de .•.•.•• 200,000 

liralık ikramiye 
« n1ük;\fat 

dört numaralı ma bahçe köskün 
31 kanunsani 929 tarihinde saat 

on beşe kadar ihalei evveliyesi 
icra kılınacağını mübeyyin ilılnı 

Vilayet gazetesi 26 kanunevvel 
928 tarih ve 1828 numaı:alı ~ 

dairesinden, İstanbul<la IIaydarpaşada mübayaa komi&yonundan teda- vardır. 

hasının biliinci sayıfasında. ve 
V akıt gazetesinin 27 kanonevvef 

928 tarih ve 3940 Numttalı 

nushasının dördüncü Sa) ıfasının 

üçüncü sütununda yevmi müza· 

yede ile dosya numarası gösteril

meyerek neşredildiği bittetkik 

anlaşilmakta taliplerin 927 - 9739 
dosya numarasile müracaat e) le
meleri tashihan ilıln olunur. 

Kütahya Vilayetinden: 
On dokuzar bin iki~r yüz 

altmış dörder lira seken dörder 

kuruşluk bedeli beşifli eğrigöz, 

Oedis kazalarında inşa edile

cek Dispanser binalarının encü

menin 18 kanunuevvel 928 ta

rihri kararı möcibince tarihi 

karardan itibaren bir ay müd

detle kapalı zarf usulile müna

kasaya vazzedilmiş olduğundan 

talip olanların müzayede ve 

münakasa kanununun maddei 

mahsusasına tevfikan tanzım 

edecekleri teklif zarflarını Dfo7,5 

depozite rakçesile maan yevmi 

ihale olan 20 kanunusani 928 

pazar günü Kütahya encümeni 

daimisine ve ~rati fenniye için 

Nafia baş mühendisliğine müra

caatları. 

Sözünü uzatmak istemezmiş 

gibi genç kadının yanına otur

du, ve amirane bir seda ile 

sordu: 

- Ya bu işteki senin rolün 

cı: Jozefin Balsamo » ? Sen ne 

getiriyorsun bakayım? «Ka]yos-

tro :ıı dan bazı iş'arlar olduğunu 

duydum mu? 

- yalnız bir kaç söz •• Bende 

mevcut dört esrar engiz ibare

den « Yedikollu şamdan » iba

resi kal'Şlsma şu satırları eli ile 

yazmıştır: « Ruan, Havr ve 

Diyep arasında; Mari Antuvane

ün ikrarı :1 Aynı kelimelri 

« f ransa karii arının hazinesi > 
karşısına da yazmıştır. 

c Raul :1 homurdandı: 

- Evet... Evet... « T(o » 

memleketinde değil mi? f ransa 

rik edebilrler. --------

KastamUnİ vilayetinden: ısPARTA NAFIA nAtnEsiNnE~: 
Oraetan Zafranbolu hududuna kadar tahn1i- ı - Isparta Dinar )olunun 29 + 200·36 + 520 kilomcrolan 

o 

nen 40+000 kilonıetre: 
Kastamuni vilayeti dahilinde balada muharrer yol güzergahının 

tayini, plıln mıtktaı tulanı 'e arzanilerile sair ameli yan hesabiye

lerinin ve bil'umum imalAn sanayiye profe ve e' rakı keşfiyelerinin 

Nafia· vekılletince tamim her vilayet Nafia dairesinde bulunatı 

şartnameler dahilinde birer nusha (Halk) üzerinde bulunmak 

şartile dörder nusha tanzim 22 nisan 341 tarih ve 661 numaralı 

münakasa kanuna tefikan 25 kılnunue\ l tarihinden 25 şubat tarihine 
müsadif pazertesi ·~nünün 14 saauna kadar kapalı zarf usulile 
münakasaya nzedilmiştr. Onar kilometre kısımlar üzerine evrakı 
keşfiyesi tanzm edileceğinden birinci kanun behemhal 15-5-929 

tarihinde teslim edilecektir. Mütebaki ak:>amı da mezkur tarihten 

itibaren iki malt zar~ında ikmal edilecektir. Bu işi münhasiren 

diplomaları N. V. tince musaddak yollar grubu tarafından yap

tıracağını taahhüt edenler münakasaya dahil olmak için 600 lira 

depozito vaz'ı lazımdır. lhalesi Kastamuni encümeni Vilayetince 
icra edilecektir. 

Devlet denıiryolları 'e limanları uınunıi 

idresinden : 
İdarem~z ihtiyacı için 250 metro vagon perdeleri kumaşı alı

nacaktır • Kııanaşın üzerine alameti farikamız nescedilecektir • 

fazla mahlmat almak ve nümuneleri görmek için İstanbulda 

Anadolu Bağdat işletme müdüriyetine merbut olan Haydarpaşa 

mağazasına müracaat edilmelidir • 

TeklirJer 30 kanunısani 1929 tarihine kadar muteber olmak şartile 

10 kanunısani 1929 a kadar Ankarada müdüriyeti umumiyenin 
tahrirat müdüriyetine gönderilmelidir • 

Teklif namelerde malzemenin kaç giln zarfında teslim edilebileği 

zikredilmelidir , 

Kralları ile rahiplerin inkişaf 

ettikleri c: Sen » nehri man

sabı cıvarında ... On asırlık din 

yostro »non ahfadmdandır ... 

- Daha bir şey keşf edeme

di mi? 

aleminin bütün hazineleri orada - « Bomanyan :ıı a tesadüf 

medfundur. iki hazine orada edinceye kadar birşey bulamamiş-
yekdiğerine yakın mevkilerde tun ..• 

bulunacak ... İkisini de elde - « Bomanyan :ıı ise arkadaş-
edeceğim... tarının ölümünün intikamını 

Sonra « }ozin » ~ dönerek almak istiyor degil mi ? 
dedi ki: - Evet .. ; 

- Demek sen de arıyordun 
öyle mi? 

- Evet, fakat elimde vasıta 

mahduttu ... 

a: Raul >, -Nozin»in gözleri 

içine dikkatle bakarak sordu: 

- Birde senin gibi bir kadın 

daha var ... « Bomanyan l>tn iki 

dostunu öldüren kadın öyle mi? 

- Evet markiz dö « Bel

mote » ••• Zannedersem c KaJ-

- Bomanyan yavaş yavaş 

sana herşeyi ikrar etti öyle mi? 

- Evet ... 
- Kendinden mi söyledi 'l 
- Evet kendinden söyledi • 

- Yani sen, onun da senin 

gayeni takip ettiğini anladın; 

ve sana olan aşkından istifade 

ederek herşeyi söylettin ••• 

- Evet öyle oldu ... 

- Tehlikeli bir oyuna gir-

aJasındaki aksamda 16000 liralık şose tamirau esasiyesi vahidi kiyasi 

fiatla 20 kdnunue' el 928 tarihinden 1 O kanunusani 929 perşenbe 

gününe kadar yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile mlina· 
kaseya kouulmuştur, 

2 - Vahidi kiyasii fiat cedveli aşağıda zikrolunmuştur. 

3 - fazla tafsilat almak isteyenlerin Jspata nafia daire::.int. 

müracaadari ilan olu.uur. 
Vahidi kiyasi fiat ced\Cli 

Eski şose sathının ihzari 

Sandık ktişadı 
Blokaj ferşi 

Kırma taş ferşl 

Kum ferşi 
Silindir keşidcsi 

süt ninelere ihtiyacı olanlara 
Süt nineye ihtiyacı olanlar her 

ne zaman arzu ederlerse zirdcki 

adrese müracaat eyle) in. Müte

addit süt nineler bulunduğu ilan 

olunur. 

Kadıköyde lsma) il Hakkı Bet 
sokağında :' .3 numarclu 

hanede Fauna 

Türkiye iş Banasmdan: 

Ankara Idarei Merkeziyemiyle 

Mersin şubemiz için fransizca 

iyi bilir iki daktiloya ihtiyaç 

olduğundan talıp olanlarin 

şnbemize müracaatlari. 

mişsin. 

- Hayatımı tehlikeye koyu

yordum. Beni öldiirmeğc karar 

verdiği zaman mukabele göre
mediği bir aşktan kurtulmak 

istediği gibi aynı zamanda bana 

olan ifşaatından korkmuş bulu

nuyordu • Bu ifşaat üzerine 

ondan evel harekr.tı elde ede

bilecek bir düşman halini 
almıştım. Kabahatini anladığı 

gün beni öldiirmeğc karar 

verdf. 

- Mamafi onun malOmatı 

hülasa itibarile tarihi bazı riva

yetlerden başka birşey değil ... 

- Evet. .. işte bu kadar. 

- Şu halde dıvardan çıkar-

dığım şamdan kolu bu mesele

de ilk müspet delil vazifesini 

glSrüyor._ 

kuruş 

9 metro tulü 

28 
390 
460 

91 
60 
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j Recep 25 [!] Burç Cedi 

PBzarfesi 
Erkak; Münasip ısım Kez; 

Temoçin Ayten 
Günün nasilıatı 
Demiri ta\'untl.ı iken duğ 

:\tc~uı nıüdıir: ,\lımct Şul;.ı u 

- Ev et birinci s:ırih de lıl 

odur ... 

- Zanmmca b Mylc.. bir de 
birbirin:zden ayrıldıi;t ın sonra 
bir~ey keşfetmiş olabilir. 

- Ne gibi keşift.: bulunacak? 

- Cuz'i birşey ... Dün akşa n 
Bomanyan tiyatroya ,...rl ti . 
Niçin? Ancak aBrijet Rusöl n ·n 
başındaki yedi taşlı t:tcı <?Örııı k 

için değil mi? Bunun ne d m k 

olduğunu anlamak isle li. :;ıf ır 

hesiz bu sabah cı: Riisö!en in 

evini tarassut ettiren o idi ... 

- Böyle olduğunu l i'sek 
dahi, ne faydası olur? bir ey 

öğreneıniyeccğiz • 

- Öğrenebileceğiz «J0ziıı ... 
- N::&!I? •• 

ceğiı ? •• 


