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İ~lilil inti~H~HO 
1 -·--ngiltered • 

intih b e parlamento 
h a atı yaklaştı; son 
aberlere .. 

G rı m Ub d. il t . t Mübadele müzakeratı ay a ı ere evzıa . - . . . 
nihayet başlıyor T eklıfimız 

(30) gore mayısın 
uncu • 

günü intihabat 111 } ] (3 -) b } "} 
Yunanlılar ta
rafından mü
sait surette 

· karşılanmış 

~pıl~ası sureti kat iye de { o ara { ~ gayrı 111 u ac l 

(ı~)aştırıımıştır; mayısın. C11111artcsi l1isselcriı1i alacal{lar 
Parı· nunda halihasırdaki 'ı 
(20)a'.11ento fesholunacak, 

sınde .• 
olun k namzetler ılan aca 
intih ' ayın son günü 
iıla~~atı~ neticesi anla
tan ' bınaenaleyh hazi-

ın (4)d·· d 
ıııe 

1 
un e yeni parla-

etrnn onun ilk ictimaını akt-

an esı kabil olabilecektir 
un " • 

Brit ıçın şu aralık tekmil 
en ~nya adası baştan başa 
sahn araret(j mücadelelelere 
aded~ teşkil etmektedir; 
ln.,;ı·' (27) milyona varan 

o•IZ m" 
pi51• k untehiplerinin he-

end· 
lar1 f 1 mensup olduk-
leıııi . 1 r.kaiarın galebesini 
tile n 'tn bütün kuvvetle-

E Ça ışıııaktadır. 
VVele · d ııı11aı; mır e bu kadar 
zam b' .. d 1 . neticesi ır muca e enın 

lllak h ne olacağını anla
'dil erkes için merak 

ecek b" 
senin h 1~ şeydir; hadi-
lllerak(ı ad.dı zatında böyle 
büt" hır mevzu olması 

Un 'h 
Yesin· cı an efkarı umumi

ın l"ka llıekt d' a a sını tahrik et-
lngilte ır.I Diğer taraftan 

ere mp 1 • k' Ve ye . arator ugu es ı 

sine n~ d~nyanın her köşe· 
llıiina ~rın rabıtalar, sıkı 
du:.. se. etler ile bağlı ol-

&U 1 • 
sınd;ı Çın Britanya ada-
habat cer~yan eden inti • 
larafı mucadeleleri her 
lakip a ayrı bir maksatla 

N· edilmektedir. 

tına ıh~Yet lngiliz intihaba
Cazib u defa hususi bir 
lloktae d veren başka bir 
ilk d aha vardır bu da 

ef ' kadını a olarak lngilterede 
etıııelea~ı~ intihabata iştirak 
terede ~ır; filhakika lnğil
llıiden dınlara harbi umu
edilıııekonra meb'us intihap 
nıteki hakkı verilmişti; 
Parıa: müddeti biten 
llıeb' entoda epeyce kadın 
~ Us V d 
"'nlar ar ır; ancak ka -
"' ın m b' '"eleri .. ..e us intihap et-
baıta il~numüzdeki intiha
Caktır· b defa vuku bula
batq '. ır haldeki intiha
( 27 ) ışttrak ~decek olan 
"a nııl"on .. h'b" ' r ınd ' munte ı ın 
le~kil an fazlasını kadınlar 
Aca:~~ektedir. 

edecek ıntihabata iştirak 
ları d 1°1an lngiliz kadın-
lı ' a ıa . 
t~- zıyade hangı' 

c k·-... ın leh· 
e lerd' ? ıne rey vere-

n ·ı ır O .. 11 Yon I n uç, on dört 
llıeb U• • ngiliz kadınının 

Q ınfh llıa;'lrı ~ abatına karış-
b-· Yenı p 1• Unye . ar amen\onun 
'k sınde 

lı lik nasıl bir deği-
dut k· YI apacaktır? M l' 

ı n ., · a um-
&iYas· gı.'erede ü "h' <! ı fıtk Ç mu ım 
a llıuh fa vardır; hunlar 

aııı 1 a i!Zak· • 
' e e lırkaı ar, liberal, 
~ç fırka h andır. işte bu 
~ak emen b· ııı za ır seneye 
tanlı b· mandan beri buh-
lat· ır &'ayretl 

' Yeni . e çalışıyor-
CedeJ ıntihabatta .. 
l eye · mu-

o an on .. ıştirak edecek 
kad nd uç, on dört m'l ka an mü ... ı yon 

dar f l mkun olduğu 
Cab 1 az a rey 1 k . J .a 1Yor! a ma ıçin 

b~ırıliz f~rk. Bu maksatla 
ırı h r a!arından h 

u usj t er 
ıııb:•: rdıt· heşkilatlar yap-

ır k ' er b' Ço kad ır fırka 
llııştir. ın aza kaydet-

Gayrimubad;/ler cemiyeti ıdarz heyeti dünkü içlımada 

Gayri mübadillere yapılacak 

tevziata nihayet başlanmıştır. 

Dün gayri mübadiller cemiyeti 
idare heyeti i<;tima etmiş ve 
tevziata derhal başlanmasını 

kararlaştırmıştır . T evziatıan 
istifade edecek olan gayri mü. 
badillerden 3 5 zata mekluplar 

gönderilmiştir. bu zevat cumartesi 
günü müracaat ederek paralarını 
almağa davet edilmiştir. gelecek 
pazartesi ikinci ve perşembe 

günü üçüncü 3 5 kişilik gruplar 
para alacaklardır. İlk liste 1 O 5 

Fevzi Pş. Hz. 
Bir 11ıı'i.ddcttenberi 

Ş<'lzrinıi:::.dc bulunan 
('11ıı111ı erkdnı harp 
reisinıi:::. nu'isz'ir F'eı•:::.i 

' 
Paşa Ila:::.r<'lleri ehin 
akşanı A11 karaya ha
reket etnıislerdir 

' 

ki~idir . Bundan sonra diğer 

gayri mubadiller sira ile para 

alacaklardır • T evzial herkesin 

terkettiği emlak ni•petindedir. 

Cemiyetin kongresı 

Dünkü idare heyeti içtima
ında gayri mübadillerin2 7 martta 
toplanacak kongresi görüşülmüş 

ve idare heyetinin vereceği se
nelik raporun hazırlanması takar

rür etmiştir. İdare heyeli pazar 
günü tekrar toplanacak raporu 
hazırlıyacakıır. 

Baroda 
i~ re meclisi i ifn etti 

Baro idare heyeti dün müt
tefikan istifa ctıni~cir. Önü
ıııiizdeki pazartc>i günü saat 
l 6 da fırkaya mensup ve 
baroya mukayyet anıkatlar 

fırkada toplanarak baro inti· 
hain neticesi hakkında gürü
~cccklerdir. 

Atina, 20 (Anesotito<) 
Bura muhafilinin fikrine göre 
bütün muallak meselelerin top· 

lan halli i\in Türkiye tarafından 

serddilen teklif müsait bir 
suretle karşılanıyor, Bu esaslı 

müşkülü mübadillerin emlaki 

teşkil eder. M. Papa ile Tev· 
fik Rüştü B. arasındaki ihzari 

müzakere iyi neticelenirse Türk 

ve Yunan mübadele baş 
murahasları mubadele kom· 
isyonuna ail itiliıfname ahkamını 
tespit için Ankaraya gideceklerdir. 

Komisyonun içtımaı 

Muhtelit mübadele komL•yonu 
dün yeniden bir heyeti umu

miye içtimaı yapmıştır. Ruzna· 
mede, bundan alıı ay evci M. 
Rivas tarafından ve bütün mu
allak meseleler için sureli haller 
teklif eden muhtıra vardı. 

Bu proje malnm oldugu üzre 
Türk menafii aleyhinde bazı 
teklifleri ihtiva etmekte olduğun

dan evvelce mühim münakaşaları 
mucip olmuştu. Dünkü celsede 
muhtıranın intacı tekrar talik 
edilmiştir. 

Komi•yon azadan bazılarının 

mülararekati dolayısile Gç hafta 
toplaomıyaCaktır. 

M. Holıtat 

Bitaraf aza M. Holştaı bir 
ay mezuniyet aldığından bugün 
Parise müteveccihen har~ket ede
cektir. Mumaileyh Paristen 
Norvece geçerek biraz mem· 
leketinde kalacaktır, 

Bol~on IJJ!WHZenesi Eleni itiraz ediyor 
Mustafa Kemal D ··ıfü· .:d--. . . t .. . . • • aru nun mu errısının ercumcunı 
demokrasısı f~- beğenmedi başkalarına yaphrınab, diyor 
rafından farsın -

edilebilir Muhakeme gelecek celsede bitiyor 
Paris, 20 (A.A) - Lıvoloııte 

ı:azctesi ııe~rettiğ i bir makalede 
ı\lustara Kemal demokrasisinin 
Balk~nlar ıııııvduııcsini kat'i 
ol:ı.rak tarsindc oynıyacağı role 
işaret ederek diyor hi: •Türk · 
Bıılrar bitaraflık ve hakem mi
sakı bnlkarı tarihinde bir mer • 
Jıalc te,kil eder. Bu misakı 
diğer halkan dcvte!lerile de 
akdoluııac"k ıııuahcdeler takip 
ederse Balkmı yanar dağınm 

ı:i!ayet sfıkiınd bıılmasıııı mucip 
olacaktır. ................................................ 
den netice hakkında bir 
teşhis koymak kabil olma
yor; hiçbir kimsece kadın 
müntehiplerin daha ziyade 
hangi fırkayı takviye ede
cekleri anlaşılamıyor. 

Madam Elen/ 

l:<tanlıul birind ceza m.ıh
kcmc>indc diin Riimca ~ı lro
ııika~ gazdcsi aleyhindeki 

TurkltiP,Li talıl;ir t!arn-111111 
rüyetine dcrnm oluıımu~tur. 

Dünkü cd,;cde mes'ul mii
diir ?.ladıım Elcniyc vekil 
tutup tutmadı~ı sorulmu~, 

ma;mun, vekil bulamadığını 

hiç bir anıkatın vckı\ktlnl 

almadığını süylmiştir. Mu
lıakcmc;;inin vekibiz deva

mına bir İtirazı olmad*ını 
ilaYc ctmi~, bundan sonra 
mahkemeye vcrdigi bir isti
da okunnıu~tı.;r. • 

yor, "\luıııaileyh, Rumcanın 

plnız klasik kı;mın<la nıLitc· 

Jıassısur. Avam Jf;a.ııına vuJ;t,fu 
yoktur. 

Bu yazıda tfova ikame5İnc 

sebep olan tabirin nbfı mer
gup mu, yok>:ı tahkiri mıtc

zaııımın mı olduğunu teltik 
edemez. Diğer tara[ta:ı ehli
\ ııkı.ı[ sıfatilc bir kişinin diıı

knilmc,i kilfi değildir. Tet
kikat, iiç khi tarafından 

yapılmalıdır.> diyordu. 
Bu istiday:ı fıkraııııı iki 

kıltibiadilliktc yaptırılan tcr
cumclcri de ld[olunm.ı, ı. 

Bu tcreiirııclcrdcn birinde 
fıkra, ~ıı ~ckilt!c Tiirk.çeyc 
na k lct!il mi~ti r: 

1 Alıtarah 3 üncü sayıfamızdadir) 

' · ··venr-tetrıkaTanm,z -ı 
•

= 1Jiiffden wi&ıun 6aştadı 1 
Çok meraklı ve cazip olan bu yeni tefrikaları 

l 1 1 k' , . k . . ! : ezzet e ta ıp el'jCe ·sınız ı 

'-.. ............................................................................................ .,;j 

Köpel( avı 
Güpe, gündüz, 

Darülfünun 

~:~::~~r~~::ı:: 1 
geçen bir muharririmiz birkaç 

tüfek •esi işitmiş ve seslerin 

geldiği darülfü
ıun meydanına 
giderek meseleyi 

• anlamak iste
miştir. O J.aman 

~ • görmüııür ki bir 
zabıtayi belediye 

ı / memuru elinde
ki çifte ile mey· 
danda bulunan 

köpekleri öldürmekte :> sı· 

rada mekteplerinden çıkan 

çocuklar da bu hadiseyi heye· 

canla seyretmektedirler. 

Muharririmiz şehir içinde \ 

güpe gündüz ıüfekle köpek itlaf ı 

edilmesi hakkında bir emir ha

brlamadığından hadise çok ıuha-

ima gitmiş ve alakadarlardan 

tahkilı:alla bulunmuştur. Verilen 

malümat şudur: 

Darülfünun meydanı bir 

müddettenberi sokak köpeklerinin 

i•liliisına uğramış , Darüllün•ın 

idaresi de bunların itlafı için 

Şeremaneline bir teskere gön
dermiştir. 

lşıe bu le.kereyi alan Emanet 
derhal harekele gelerek bu kö • 

peklerin tüfekle avlanılmasına 

karar vermiştir • 

Karar esas itibarile belediye 

nizamatıoın tatbikaıından başka 

bir şey değildir. Fakaı herkesin 

geçtiği ve mektep çocuklarının 

her zaman oyun oynadığı bir 

meydanda tüfek endahtı ne 

dereceye kadar muvalıkıır? 

En eski kafa· 
Şimatt 1'.-ea~atda ~' 

tetAilt editiqo~ 

lptıciai imanın kafall iıte bucltır I 

Geç.en şubatın mebadi- lngiliz alimlerinden Sir 
sinde T ransval müzesi ipti- Artur Kisin beyanına göre 
dai insana ait en eski ka- bu eski kafa bugünkü İngi-
fanın Şimali Transvalda !izlerin kafasından daha 
bulundugunu ilan etmişti. büyüktür. 

Yeni keşfolunan bu pek eski 
insan kafası dimağ mahfa
zasının büyüklüğü ve çene
nin fırlaklığı ile temayüz 
ediyor. Bu dimağ ile be
raber heşfo\unan büyük 
kemiklerden alimlerin istih
raç ettiği netice şudur: 

Kablettarih devirlerin bi
rinde Afrika uzun boylu, 
uzun kafalı, büyük dimağlı 
insanlardan müteşkkil bir 
ırkın tecavüzüne duçar 
olmuştur, 

Baş vekilimizin 
nutku tabedildi 

Anka•a , 20 ( Vakıt ) -
Başvekilımiz ismet paşa Hz. 

nin takriri sükun kanununun 

bitmesi münasebeti le meclis'. e 
irat ettikleri nutuk 100000 
nusha olarak tabı ve teksir 
edilmiştir. 

Meclisin kararına tevfikan 

vilayetlere dağılacaktır. 

Tica~et odası meclisinde Fchiıı1 ffcccsi t" 

Umumi katipliğe esbak ticaret 
umumi müdürü Cemal Bey 

intihap edildi 

Ticaret odaşı meclisi içtima halinde 

Ticaret odası meclbi dlin 

mutat içtimaıııı aktetmi~tir: 

Zahire borsa;;ı hakem heye
tine aza intihabı yapılnıı~, 

l lanıdi, Tahir, Cemal, Rifac 
( ',·ıııı· cırrı, , -aki, 1 likmet, . ' .. , 

Ali Galip Beyler intihap cdil
mi~lcrdir. 

Odaca dürt misli olarak 
alınmııkca olan ücreti kaydi
ye eczasının bir mislinin ten
zıl edilerek alınması hakkın
da vekaletin teskeresi okun
ınu~, kabul edilimiştir. 

Ticaret o• !asının devairi 
rcsmiycdcn oldu~u hakkıııda 

:\!aliye vek!ılctinin tezkeresi 
okunmus bu mc,;clc iizcrindc 

' 
münak~ cereyan etmiştir. 

• "cticede bu hususta bazı 
1 1 cihetlerin vck:l.lcttcn sorulma

sına karar verılmiştir. 
Bir çok tüccarlardan rreçcn 

. b 

seneye ıtit üerui .kaydlyd~r 

J 

1 

25 mart pazartesi 
San'atkar Ahmet Fehim 

efendinin ahncre inti<aJ.ından 
.;onra p;eçcn yılların ~ SJ., ~1\cu 
düniimü mıinascbctilc, Tlı K 
tiyatro ailesi lıaz•rlıklara lıa<

lamışıır. Fehim, kuvvetli lıi~ 
ın'atk:lr oldtı~~ 1 "t1" , '"'1.at 

aşkını eşine pek .ız, l•clki de 
l .; nsgclirmh en > jtl- '11 L·i~ 
::cdyc ile tı1,ım·~ l;.•ynıctli bir 
,;, lınL adamımızdır Sa' -ıcnin 
bir ~c·d kur,usu oldui;unu 
dn\ Ma~ı~ bir muı- tt. n'a""'l 
tilı scı'c .ıbrc t""1L ,i ac'. el le 

( '.ol:.y gcli•. 

1 
O, bin ıztır .., Ye ı t ıfaf 

j k a~ı-ımla aııcak,ru ı .ısıp· v;.ır
rr:ii~ tünlarır km! ·et le '•'at 
etti. 

BL;rr[,n, memlekette tİ\',ıtro 
Jıcyccanı'lın kaynaıııajt.ı lıaı
Jadı~ı bir devir yaşıyor. 

Fchimin, san'atı omulları 
Ü>tl.ndc taııyan hu ~a· ,iyeti, 
san'at ku"ları alkı~lıyac-' Hu, 
pek az insanlara na. ıp o.muş 
bir mazhariyettir. 

l'azartc>i v;ccesi tbrulhe
dayidc Fehim Ef. mc faatine 
verilecek miisamcrcdc darül
bedayi tarafından Teyze ha
nım, .\'aıit rı. ,tarafından da 
Oburimam komedileri oyıı:ı-
nacaktır. · 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:..w: 
cclilnıi~tir. Ot. '1lcsclcterin 
muzakcrc>indcn <mıra a. 
lon samı nelen ta ıliı c cdi!
ı-ıi~ istifa ~der k.lt'bi umu· 
ni \"chbi lıc) 1 )<Tİ~c lıir 
zatın intihabı l!'ÜT' , "mt 'tur 

~ Ununl:t b 
eraber şimdi-

Yalnız şimdiden muhak
kak olan bir nokta vardır 
kı bu da yeni intihabat 
neticesinde İngiliz parla
mentosuna girecek kadın 
meb'usların çoğalmı;ısıdır; 
geçen intihabatta lngiliz 
fırkaları (41) kadın meb'us 
namzedi göstermişlerdir. 
Halbuki (30) mayıs intiha
batı için daha şimdiden 
takarrür eden namzetlerin 
miktarı (70) şi bulmuştur. 
Bu itibar ile haziran içinde 
toplanacak olan yeni lngiliz 
parlamentosunun eski par
la~entolardan tamamen ayrı 
hır teşekkül v'c mahiyette 
olmıısına intizar edilebilir. 

llelınıe_l ;4.911n 

:\fadam Elcni, hu lstida
>ında geçen cd <ede • .\griyo
tcra~ tabirinin m,uı,bını izah 
eden darülfljnt.•1 hadim Yu
nan v~ Roma tarihi müdcr· 
risi F;ızıl , ':izmi Beyin tercli
mctlıı hata ettii:tiıü f' 1• etli-

Şoföf -· Kuzum, (S... kC:yüne
0 

nereden gidilir ? 
Dilenci - Ben de ora~a . gidiyorum; I e§imden gel : 

henüz topLınamadı~ın<lan 31 

martta hitam buian müddetin 
30 haziran11 kad<ır temdidi 

ü< kabul " . 

Katibi ı. numı ı;• c, ıak ti
caret ıııutlı.irli umun ı;;i Yt! 

oda tarif kombYonu aza~uı· 
dan Cemal bey. tayin cdil
n1i~tir. 



, 
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- Efendimiz • Süleyman 
paşa kulunuz yaverini göndermiş, 

tekrar tekrar iki zırhlı ile mebzul 
cepane istiyor. 

Dedi. Bu cihet Abdülhamidin 
meçhulu d~ldi. Ahı günden 
beri ma!Cımab vardı. 

c Süleyman paşa yaverini 
göndermiş • fokırdısını işittiği 

gibi kan başına sıçram}:ltı, acaba 
bu bir bahane olamaz mıydı '? 

Yaver Süleyman paşa namına 
sadra1.am Hamdi paşa ile gizli 
müzakerede bulunmak için 
gelmemiş miydi? 

H~rn bakalım Hamdi pa~anın 
tahsiı:atı seniycdcn tenz\lat ya -
pılmasını istiyecek kadar dillen
mesinin ebebi Süleyman paşa 
ile anlaşıp itillıf elm~ olmasından 

de~l miydi? 
Abdnlhamit : 
- Nasıl yaver mP. 
Diye sordu, 

Evet Padişahım, 

Hayri elendi lm\hı. 
Bu 1.abitin bu 

Yaver 

bahane 
ile geldiğini zannetmez misiniz? 
ne zaman gidecek ? nekndar 
kalacak~ 

- Kulunuz yann <;ev:ıp 

vereceğimi söyledim; hasb,...;sa -
daka arı.ederim • 

lcdıye meclisi azzlarıııa temamen 

rafından fırkada bir iı;tinıaa 

davd cdilc~ektir ve bu içtima
~a biribirlerile t:ınıştırılacaklar
clır. Bu münasebetle liakkı 

Şina.;;i Paşa bir hasbıhalde bu· 
luıtncaktır. Belediye mccHsinin 
1 ma} ıslan evvel topl:rnınasına 
lüzum göriil ınemektedir. 

Türk - Vuııan 'e Roıneiı 
mahkemeleri riycısetind~ıı istifa 
eden Nordenşrıtdün yerine hc.
ııiiz kimse tayin cdılmcmiştir. 

Türk - lngiliz mahkemesinde 
b:.ı hafta birkaç dav:ının kararı 
tefhim edilecektir. 

Muhtelit m~kJ?melerde 
1 fırk - Rumen ve Yunan 

mahkemelerindeki lıakeıııimiz 

Ahmet Reşit B. istifa etmiş 

yerine Türk - frnnsıı malıke

mesindeki hakemimiz Mehmet 
AH B. tayin olunmuştur. 

Ocağın yıl dünümü 
Önümüzdeki 25 mart paµ.r· 

tesi günü Türk ocağının kuru

lu.,uaun yıl dönümüne tesadüf 
etmc~·tedir. Bu m!inasebetle o

cakta müs.ı.mere' ve balo \'erile

cektir. ................................................ 
ge11e bir şeyler yapmak istiyor . 

Rauf paşadan evvel ingiliz 
Salt paşa atılmıştı : 

- Efendimiz . T orpi<lo ve 
torpil istiyor • Her ihtimale 
karşı Istanbula gelirken bunlar:ın 
donann·4y1 humayuna karşı 

istimal edileceği zannoluııursa 
da .. 

VAKiT 

M. Baki 
Şark demir yolları meclisi 

idare azasından M. Bakl evvelki 
ğün Pa,risten geJmiş ve şirket 

umumru hukukiye müdürü Zeki 

Se' risefain idaresi • 
ahiren i. baukas!le bir 
miliyon sekiz yüz hin 
ıirahk hir istikraz yap
mış.llukı1meu·e kefalet 

~ .. 
edilmesi lıakkmdaki ve-
killer heyeti kararı da ... . 
Ali tastika iktiı·an et-
ınişlir. 

Seyri efain im paı·a 
ile yeni bazı ~iı>m·isler-

• • 
de hnlnnacak ve bil-
has ·a hiiyiik seferler 
için bir iki yeni 'apur 
alacaktır. 

Jlnua bir cok ecnebi 
• 

Y:1qur imal:itaneleri 
vapnr satmak için tek
liflerde de huluumus-.. 
lardır. Bugilıı topla-

nacak olan idare meelisi 
~ 

hu teklifleri tetkik e-
derek kat'i hir kaı·ar 

beyle birlikte dün Ankaraya Yerecektir· 
gitmiştir. M. Baki nafia vekale- Neden gecikiyormuş? 
tile şirketin yeni itilaf namesinin Mersin liman şirketi ile 
tadilini ğörüşecektir. vapur kumpanyaları ar.ısında 

Yeni tüf'lin kanunu limandaki tahmil ve tahliye 
Tütün inhisar idaresince tan- şirketinden dolayı bir ihlilfıf 

zim edaen yeni tütün kanunu hasll olmuştur. llı tilftf Mersin 
layıha~ı bu hafta müteaddit liman şirketinin tııhmil Ae talı-
defalar içtima eden idare mec- !iye işlerinde h::>tant göstererek 
lisince tetkik edilmiştir. Llıyıha vapurların seferlerinin g~cik-
önümüıdeki hafta idnde hü- mrsine sebep olduğundan ileri 
knmetc m7.cdilecck ve ağlebi gelmiştir. Gerek Seyrıscf:ıiıı ve 
ihtimal Millet meclisinin bu ' gerekse, diğer vapur kuınpaıı-
denesinde müzakere edilecek- yaları bu yüzJcn mahkemeye 
tir. Bu layıhada tütün zürraı müracaat edeceklerdir. 
lehine çok mühim tadilat y~- Seyyah geliyor 
yapıldığı söylenmektedir. S:ılı günü :ıkşamı Adriyatik 

Vilayet meclisinde yapurile şehrimize gelen 410 
Vilayet umuml meclisi dün Amerikalı sen·ah düıı şehrimizi 

dördüncü fçtim:unı nktetmit ve bu 
gezdikten sonra akşam üstü 

içtimada bıw takrir ve raporlar 
okunarak encümenlere ha,·ıılc edıl- Haytaya müteveccihen hareket 
mi1tir. Bunlar veremle mücadele etmişlerdir. 
ccınlyctine muavenet edilmesine, Fener. dubası haliçte 
Buyoğlundn bozuk tdefonlarl.!. Ça- Geçenlerde fırtıl!:ıdan harap 
talcaya Jöndçril~ bazı diınuı.llk 
~alann ııe yaramadığına \'C tarik olarak yerinden kalkan karadeııiz 
bedeline aitti. fener dubası tamir edilmek 

Jstanbulun imarı üzre 1 l:ılice girmiştir. 
lıtanbuldıı.ki yangın yerlerinin DubaırnJ tamin bir :ıy süre-

iman için Şehremini beyin hilkü- ceğin~en yerine ımıvakk:ı.tcıı 
mete müracaat ederek bazı tclclifler bir v:ıptır göı~derilecektir. 

serdedecc~, bunlar arasında in~aatı T alılisiye için 
teşvik için yangın )·erlerinde yapı- Tahlisiye idaresi için lngilte-
lııcak binaların 10 sene mtddetle reden siparjş edilen en yeni 
Yergiden muııİ tutuimak istenildıği usul Şermoli roket tabancaları 

~KifaiUefil~iYOıeri 
- Muharriri -: cyef - .. 

.... ········:::d ~ :::::::::::::::::: .... ~ .. ::::: ....... . 
.. 

.Eşref, sırası gelince sö::1'illl1 

sak111111az. 11uız1n1111u yakala.l"ınca 
nıut!aka kıt'o)·ı do<rururdu. ]Jaima 

• t:ı 

111olozlan111 011111:::., 1naksat son 11ııs .. 
rachr. derdi. 

lla)7'İ B. isinıli bir ::.at İ::mir 
1nektupçuluf;1111dan Kırşelzre ınuta"' 
sarnj' olnıuştu. llayri Be;re ahpapla:ı 
takdı)·nrlard1. J larri l/c1·i çok tacı:. 
eden nıeşlıur cerrar ve f assal J{iirt 
Saidi tehzil için ~Eşref: 

Beyit 

Seyreden maymunlar olsun müstcfilı 
Hayri bey çalsın, sen oyna Kürt Saiff, 

J)enıiş bulzaunuşt'll. 13undan soll .. 

1·a ahibbasz araslnda l lay-ri ]Jcı"e 

,, ınay111un oy·natan " derlerdi. 

Yeni f abrikaJar 

Tütıin idaresi kınap ve 
karion fabrikaları için 

tahsisat ayıracak 

Tiiliiıı iııh1 ar iclarn
~iıwe inşası mukarc.ı· 

olan l\.astoınoni ip fah
ri kası ile Hozüyiikte 
yapıla<"ak karroıı führi
knsı iciıı 929 biitcP. i-

~ .. 
ne tahs:~at vazedile
''''ktir. Hu führikalar 
icin Alnıanyadnn bil· .. . 
rniiht•ıu)is C('lhi takar-
riir etmiştir. İp fahri-
1\ası her li'ırlü şeraiti 
lı:n i olmı Kastamonu 
i1e Taşl .. üprii arasında 

ynpılacaktır. 

Otobüs seferleri 
Taksim-Beyoğlu arasındaki o·o· 

büs seferleri, hıızırlMnr ikmal edi

lemedıgt için, dÜn yapılamanuş, 

cumartesi gününe kalmıştır. 

. .... 
Tiitün filmimizi 

taklit ettiler 

ı laber ahndııtına göre Yu

nanlılar tütün inhi ar idare

sinin vücuda getirdiği tütün 

filimini mklit ederek kendi 

tiıtiinlcrini rckh\m için bir filim 

yapmışlar, Almanyaya göndcr
mi~lcrdir. 

····················-·························· 
rılmıştır. Tabancaların tecrübe
leri bir iki gün içinde Kilyosta 
yapılacaktır. 

Pazortesi oRnü 
Zeplin İstanbul ufuklarıııd' 

uçacak 
·~ 

Almanların son in~a etti 

kri •Comptc ZeppL'liıP ı-:ı 

sc\ k balonunun l\1. rt 

rına doğru şchrimi7. ııf k 

d:m geçccc!tlni bj)dirmi~tlı.. 

Verilen mali'ımatı 

Alman balonu, bir al

çıkma7.sa martın (25) 11 
,.. 

lstanbuldan geçecek 'e ' 

kişiyi hamil olac lktır. ıııı 
·ır 

zevat arasında Alman rneb 

sanı reisi mösyö Löb~ 1lf1 

ya Başvekili de bulunacıı~f 
balon Filistin afakından ıU 
geçecektir. 

Y.,arm asmcvel.d 

VAKiT 
21 Marl J81~ 

-~A-lin~r.,,~19-m~(IJ';-l-~D-a:SotJ 

Rrct•ezde Dcvle.tiallye ııe yır 
nan lr.omoolcrı içtima eJlild· 
Osmanlı murahlıaslıırı Beri~ 
kongresinin 13 üncD z.abıtnatrt" 
$fndc münduiç tashihi JııJİ 
haltına mugayir bir hath 1ıaJJ 
tııyfn dlikr. 

Yunan murahhasları 6ıstt' 
muhale/el cJuek mezkur zP 
name CJCJsına mDesses ofrrı1~ 
her neVi mılzakcratla buwrırrıak 
salahiyetinde obnadı~larlnı zabll' 

namenin harf "e mealine "111 ' 

hali/ olan müza~erafın beyhııJt 
olı/ugunu bc:,an eyledılet ~ 
;,ıima hıtam bularak A//rıtl' 
hareket ellilu. 

söylenilm::ktefa. gelmiş ve dün gümrükte!! sıka-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-===~~~~~~~~~~~' 

mak ic.,,in kulı>ununn len tefriş et.tirmiş ol- dusu etrafa yayılmıştı. di, ye zevci Hns•· 

anı slu 

lff ttlaaıTi:·i: lliiscyin Raluni 
Bu . özl(\J' hep kol\~iu 

hrzP~ aı;:al'l idi.Hep btt 
kaeıl\ra lakırrhim· bu 

" 
ili\ tch\kilerde Peı rana 
)·{'ııi ınoda garip hir 
f l~Pfe gilıi geit1i. Hin
i<'\ ip ~iiliivnr cirleni-. . . .. ;, 

rd u. 

ıa~ı) ordu: 
-- ])i)O,İCHİn feneri

ni H::>ııtkcn süaiım ,;3·-. .. 
virı;ek de ?~ene aradıgınn 
ht; laııı:v:•cafrı :n ... baska .J (.1 "' 

Yiil'nth,Ntal i tnlınrri-

dcn yaz g,J~tim. Hen 
hedt•niındek! havat sır-

• 
'akıp «:cnrnl ~ehı·c- rnu bu!aiıuym uın kcıı

~He, ti. 'ı!·laı·~le, . özle- di ruhumu kavbcttim .. • 
ril(· llamııırn p ·k ho- ' Ucden kafasma nra-
şuııa gittiğini anladık- su·n g{}lir . Tulmağa 
c;a ~ii) le büsbütün ugt·aşırun kaçar gider. 

ıztırap Yeril'. Onu mii.
sekkir ihlçlarla uyu~-
1 m·mak isterim. Hir 
kCl'C ı vwe Sül'SCIH-• 
lclmC'Ye nnn affak ol-• 
snm lwm<'ııe(•cil .. yaka-
layıp hoğaeağıın .. fa-
1\al afaean ele a' uca 
sığmıyor ld .. ~\h benim 
rulmnı .. Denin ruJmm 
şcytarnnkinc raluıwl 

okutuı· .. Onun azahın
dan kurtulmak isterim. 
öyle k:)fir, öyle haiu
dİ!' ki .. Dinler, herke
se ellediyetlc birer ruh 
perçinliyorlar ••. 

Ucn dinlerin bu bah
şaı~ından kurtulmak 
için din iz oldum •. lhıh 
olma1~a dinler iıısan
ları cehenneme sok-

·· ı jıı' nasıl ''nkalıyabilccckleı·? duğu bu daireye mi- Aptullalı Nebil, Ser- Nizami Beye bu 11111 1 
•• . . ı · 1) 1 . ~. ı. . 1 ı 1 l . .. . 1 . tı' )'tll• Huh, beni kenıircn r·asyc< ı >CY lezHıınc met h n< ırm >11 saı· ıoş ıa >erı şoy e yctı~ ,
1 

ate~ :-;öyle scB nesin? lt'ıyık gördiiğii giizcl lıafiyesi çok defa Per- - Beyefendi dıı, 
Ülümdeıı sonra da kadınları kaimi ederdi. raıun arka~ma diistii. dtırmz mu? 

.ı ) ~ Nevi'> ızlıraı> <.·el..P.cck misin? Bir miistel'i tar·zınua ( nnn oraya girip bir - .. ., · 111 
~ - Perran J1nıı1 • 

Sakıp Cemal hu şiri modistin tir.nret C\ ine modist nezdinde g(>~i- 1 rV 

k d 1 d ı 1 .. · ;l 1 .1 k d Efendinin ınarifcl r 
Lrınmrtin<len aşwara · gi i il', ma mazc \1- rı e >ı ece zaman an 
hu suretle tcrdimc no kim~eye biı· şey pek fazla miiddet kal-· nı... i1 

etmişti. sezdirmeksizin nazeui- dıktan sonra <.·ık<lıPı- - Vallahi şchn~ıı~" 
- n • .. .. k d~r 

- 38 - ni Heyfcııdinin Ytıslat m gördii. nıodist dai- şun guemn o ·a 11 

ilk ıniina chctleri dairesine geçirirdi.. resinin Sakıp Cemalin şımdau aşkrn ki pcı:~İ:t 
büylc ha. ladı. Sakıhırı llu siilnılctli mahrc- ı:\patnnanlarından hir n llamm111 ıınıaşnk' r• 
lle)ro~luı;daki fratla- miyct ipti<lalaı·ı Perra- kısmı olduğmnı ve Hey- rnn, bitmez tiikeııı•~ııe 
rındaıı birinin ahında nın hoşuna gitti. Fakat fcııdiuin icerde asri bu cnnh roıunııı tn~ı ı/. 

" hi<.~ Yaktiın vok00 • ~}el bir mode. ıra dairesi kendinden cv,·el ora- zevk Ye ihtimamla mef-
1 9 .J 

d k 1 1 1 k ı . 1 "1 1 1 ne o nıuş. ,,~ 
vardı. Uurası nm ma.. ya ·a n1 o nnan ·a- ruş nr YUS alga ıı m un-

0 
· ·r karı 1, 

1 K. d 1 d 1 1 . . d "' .. "' ı· 'r - aşı te < ı•l ze ıno namın a o - uı arın ıepsı tamamı- ugunu ogrenc ı. e d 1 . 9 nurre 
1 ( 1 1 . . I ._ S N d' .urur nıu uc. r dukça meşlnır >ir mo- e ma ıremıyctc rıa- Hı sırl'ı ermet a ıre L r· . 1. d. 11 .k9cı 

ut ıyı e ın e ~ 
di t) in tahtı ı ıicarmda ' 'elk:\r takımdan olma- CJleyce ı>ahalıya satacak d kta neııc ır. 

.J • ı n saora ~ , • · 
idi. Oradan iç aparlı- dıkları icin nıadnıazel kulpolara girdi. ti . bir ııır 
n1anlardan birine tre- Kinosun· san'al icinde B · r ra ıde u ye ye e zengın ıt·' 

0 
• • ' , .u~g•lmz 1 1d ~ğ - rasyedi . yakal~ 

çilirdi. Pek nıükenuue- . sau'at yaı>tığı dedik.o- ~ını ye az a o ren .. 
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lŞte size ik~ i A4 a:::. .' 
.ıY a,, u-;; ------·-......-.-- ·-- --

kıl1111.ran a/f:a olur ınu, /Ji~ bu 
ağayı 11ideli111 ? 

ı,, - C) j'.'"') Yazan : Sadri Etem 
t'\a~ıb ı -t 

f&ka e açı an köylü <le saftı 
t onun d b k lıp a u adar açı· 

• saçılıp · .• ·kı . o·b· ışı.tı enmi olduğu 
111 1 8 .. 1 
Ağayaoyb eyivcrınesi boş değildi. 
ıtıal b· . orçları vardı, ve elinde 

du, elinde hiç hir şey kalmıyan 
adam nihayet iki zengin arasın
da casus olnııya mahkümdur, 

hem bylc büyük \'icclan azap
ları duyularak, <lrruni mücade-

ırıkmi!tt' ki s 1 ne yapa<:.:!.ktı? Bel- leler y..ıparak varılmı~ bir ne-
~ Raıtıazlık b· . f 'd 1 . ~ ~-ne~ aı e olur- _ _!,İ~ _değildir. 

11 Paravan ... 

i lk gençlik arkadaşım, 
rrbet yoldaşım (Ha

şiir rn ıt Fahri) yeni bir 
attı. ~nıuasııu daha ortaya 
rava )d ecmuanın adı: (Pa
<>ku"n ır. Eseri belki ilk ' 

.,an 'Ik belki d• 1 zevkalan ve 
ilk d"e·· mısraları üstünde 
öınru ~~unen benim. .Şiri 
tuh hlun her deminde bir 
İşte be &Önül içkisi saydım. 
F'alıt')unun içindir ki (Halit 

<lku~ ~n ( Paravan )mı ilk 
luy

0 
a ta bir başkalık bu-

Yuy:; &arip bir ncş' e du· 
na k uın. Çiinkü şiir, insa
&Üzet'•~ık, çapraşık fakat 
tarlı b~uyalar gördüren ~s
okum ır ~ıgara gibidir. llk 
nefe . ak, ılk keskin, tesirli 

f' Sı k . -rok k Çe ınek demektır. 
ag1z; unınuş bir manzume, 

an a" . f' Yontu gza geçmış a ı-
rad dumana benzer gı-

<>su ' 
tuha • hafifler, kalbe o 
ve re~k sarhoşluğun ahenk 
\'ere dolu salıntısını 
ilk rnh~· Bu zevkle kitabın 
?l)u·· sa ıfesini açtım. Gözü-n .. 
Çarp 0 nünde arkasından 

1ntıı d ~elen 1 udak sesleri 
bit sedef ve ipekten 
Bu 0~. Paravan ) canlandı. 

()Uzel • . k k tat k Şırı te ·rar te -
ltıa.sı~ uduın. Bekaretin sol
likJe a san' atkar bir zahit
hayaı·acıyan şairin derdine, 
ince ırndeki başka bir şair, 
he111 Ça~~ın bir tebessümle 
" ( Cie Rulümsüyor, hem : 
Zasınd nç kız ) bakirlik ko
ve b· ~ mahpus bir tırtıl 
. ıtınc· 
Zındanı 1 sevda, o ipek 
Cıdır. S Yırtan bir kurtarı
bocek a~.tet, yarın dünkü 

~~acak. s~sl.ü bir kelebek 
gın d'JBıçunsiz bir böce
<lhışun 1 ber bir kelebek 
ı:ü~eliı·~. herkesten evvel, 

gı 
Çok d en çok, herkesten 
llıelidi uyan şairler sevin

( p r ... " Diyor. 
d arava )d Uğ-uın . ~ a zevkle oku-
llıektub ıkınci şiir, ( Bir 
lllanzurn: . cevap ) isimli 
~e loL b· dır. Kısa, keskin 
'l' 11: ır .. 
ıt gu Şıır. Acı, sinirli 

<tk turun b d 
,. 0 rt edil . un a nefretle 
A
1Yoruz. mış nabzını din-

<l· ( liatit F . 
~ '4ha Ye • ahrı ) , imzasını 
undaki ~· tanıtırken, ru· 

~~slığ-1 •1 ıyapozonun has
•vı ı e "h 1srata Şo ret almıştı el tını t' . . 
L eğ-indt!n 1~.ız bir ahenk 

ertak suzer, temiz 
datır, D~ı~ıarlar gibi çağıl~ 
Sek he rın Çarpıntılı yi.ik. 
~Ofl"l Yccaıılar]a k u z l aynıyan 
;setlerin~ zclelerine onun 
ı.nınez. Bi~ sık sık rastge
~ınden .. zaınanlar Sedd' 
al~ ' ıçınde 'd ı 

.. Vden a1 erhaların 
sone nefesleri 
ilh rı tılısınılı .. yanıp 
l alll alır k ınagralardan 
. atın haf • orkunç masal. 
ı~ı . ızasın1 k 
·ı,.. erde .. 

1 
amaştıran 

{\aç k fıır erini • 1 • 
d ere 0 b ı~ erdı. 

es 1llihra , ana rnukad. 
Planndan eleyim 

B 1~knıe k 
Ucuzbyacak mı? 
[u l'(\SIHİ tmıziliniu 

glinu·liğc tehligi dola
yısilt.\ ('kmekr;ilt\1' e<\
nıh eti l'PISI .\hrncl 
Hiza B. düıı iko~at 
miidliı·ii I\emHl Ümer 
Ilevi ıiyarPt ül.ntİl'\lİI' • 

•· . " 
Takm-rüı· dti"in('\, (t(;-

~ ~ 

re, 'i'lksek resiuı üze-. 
riıul<•n ithal edilen is-
tok unlar ~ni(\diliııce-

ye l"adaı· ekmek ıwrhi 
~ 

eski csasiar dahilim.le 
tespit. cdileeeklir. Hu 
itibaf'la ekmek mwl:i 
aneak hir mihldN !o;Oll

ra twuzlıyaeaktn·. 
Hamur ekmekler 
Zahıt.ai hclcdiyt! uw

nnıl'ları tliiu hazı fırıu
laı•t teftis eımisler ve " ~ 

tcrkihi ~iipheli hannıı· 
ek nwk ler val\aJamı~
lardu·. Bn · cl,nwklP;._ 
dmı niimmu\ler alma
ı•ak tahlil cdilnwk ü-

zere kinıvahanr.' c ufüı-• • v 

clcrilmi~tir. .. 

iyileşti, dün tevkif an eye geldi 
Kadrh·c hanım YC mka<la~

ları hafrkındaki talıkiktı ye
dind ınli~tantik X:ızım Bl.~;·ıc 
birlikte ynpan miistantik l lik
mct Hey, iyileşmiş. dliıı tc\·-
kifaııı:yc gclnı i~tir. 

Diin tetkikata, talıkikatın 

tamikinc dc,·am oluııınu~tur. 

Öniimiizdcki hafta içinde tah
kikatın inki~;ıfı muhtemeldir. 

1 likmct G. g;azetcınize ~u 
mektubu giindernıi::tir. 

S011 !.!:iinlerdc yakalandıp;ıın 
yılancık h::ı~talı~ını yiik~ck 
bir ihtimam ve hazakatk te
davi h'ıtfuııda lnılun:ın fo-tat 
ye nüilicrris Akil r-ı Hihtar Be
yefendi ile sıhhatinıle samimi 
~urcttc al:lkadar olarak i~tif
::;arda bulunan dost Ye ahibba-
ma ve matbu:tta derin min
net \ 'C ~[ikranlarımın arzı 

için mnhtcrcm g:ızatcnızı 

tcvsic ediyorum, Ef. 
1\ 1 Li:-tantik 

Hikmet ................................................ 
sağma renğinde, esrarlı 
dumanlar tüten, buhurdan· 
tarından ği.inlük kokuları 
dağılan eski Mısrın ağır 
havalı mabetlerindeki ka-
hinleri düşündürmüştü! Hat
ta onunla bizde de bir 
(korku edebiyatı)bilc başlı
yacak sanmıştım. Son eser
lerinde bu hava kalmadı. .• 

Bir şiir mecmuasından 
bahsedecektim. Kalemin 
ucuna şairin kendisi takıl
dı. Hazırlıksız, değil bir 
san'atkar, bir kulübe mi
marisi hakkında bile hüküm 
verilmez. Bu cüret ve bu 
hakkı münckkitlere bıra
kalım ••. 

Bu yavaş, yavaş zehirlenen 
bir beden gibi insanların içinde 
yayılır. Ve şurada sıkıntı ver
meden canlanır, filizlenir. O
nun için bu işler efendiler 
çok ucuza mal olur. Fakat 
ucuzluğuna rağmen köylü için 

sonsuz bir ümit kapısıdır. 

İ§te bu ümitle fakir köylüler 
Sı<ldıkzadenin kAlibinin önünde 
neler söylemediler ? ne peren
deler almadılar. 

Söz genişledikçe genişledi .. 
Köylüler , utanarak Sıddık 

zadenin katibine hulus çaktılar: 
Birisi : 

-· Günahları boynuna, gör~n 

görmüş Yusuf ağa hani su iktiza 

ettiği 1..aman yıkarımıyormuş 1 
Bir başkası : 
~ Yusuf ağanın oğlu ku -

mardan Laş kaldırmıyor.. Dedi. 

VAKiT 2.1 Mart 

Öteki: 
~ Yusuf ağa he-r akgam oğ

lan oynatıyorm:.ı~ avrat gibi 
elbise giydirirmiş dedi. 

Soldaki: 
- Namaz kılınıyormuş, böyle 

ağa olur mu? 
Sağdaki: 

- Biz böyle ağayı nidclim!. 
- Y aşasm Sıddık zademiz .. 

Bunu söyleyen kendini en 

kurnaz zanneden köylü idi. Derhal 

maksadını açığa vurdu: 
~ Hafız cf endi ağam mal

ları yarın getirsek ne olur ? 
Gözlcrile, kaşlarıla işaret ede

rek Sıddık zadenin katibim 
insafa getirmek istiyordu. 

Sıddık zadenin dükkanına mal 
satmak için gelen köylüler ara
sında ,\levi dergahı namına da 
Hasan gelmişti, fakat, bir ke-

i ~lel}i _itiraz ~diyor 
1
11 

:ı 't c:ır:ırı iıııınd •:ıyıi,ınıml.ıtlır ı - \fazının tarafmdan 

·• 1 ıarp, in:::aıı larm en yaptın lan terdim eler ırnılı-

mcrhanıct ... iz hi~lcrini ll) an- keme için c:-a:-; olamaz. 
dırmı:;-, içh:ıfodcn metle- Fazıl be\, hu i ... tc miitl'hm·· . . 
niyet hi~kriııi çıJ:armı~tır. ~•~tır. Ten.:iimcsi ilmi csha-
Bir tarn[tan biz \·arn.ıa kar- bı nııidbdidir. Sonra ecza 
~ı olan ;ili Yaziknıizin ma- rnc:'elclcrirdc chlinıkufun 
ııa:-:mı unm,ırak kcllclcrinıi;d 

J ... urt.:ırmak için ıfürt ayaklı 

hayYan ~[irlisli gibi kaç1yor
duk. Dit;er tarnftaıı 'ftirJ,lcr 
.\syanın içcrlcrindcn cıı ~itl

dctli intikam hi!'kri ile mq· 

bu hulunar,tk, onli alınmaz 

ckrcde ilerliyorlnrdı.~ Di~ri de 
aşağı yukarı bu ~<.:kildedir. 

Rci:. 1 Ja:;an J .ut fi Bey, 
m.llıkı.:ınc karan haricinde 

olar;ık maznun tarafından 

lıu~u:-i :ıun.:ttc yaptırılan bu 
terdiım:lcrin resmi Ye:-ika 
mahiyetinde :,ayıla mı ya cağına 
i~aret etti. 

X:ıbıtad:ı yapılan terdimc 
ile l':ızıl .'\:ızmi Beyin ıcrdi

ıne;;i tekrar tetkik olundu. 

Bunlarda '· .\µ:riyotora:. tabiri 
".~iddl!tli.. dL·ğil, "Yahşi,, ola
rak tespit edilmi~ti. Fazıl 

Xazmi hey, H) rıca miitlcklld 
izahat 'eriyor, kdimcyi ma
kalılindcki fıkraya btİııat 

ederek, 

alıyordt!· 

m:m:ı:;ma 

i\Hic.ldei uımını 1 Rağı p Be
yin miit:ıleası :'Ortıldu. :.\ltı

maikyh, ~tiyle dedi: 

Muhacirlerimiz 

Umumiyet iti~arne mDstn~sit 
~ir ~aıe uel~iler 

Va::.i, ·et !eri rok sol ·a-, " ,\ . 
nı ıneınnunil~euir 

u~ ki~idcn m[irclı.kcp olm:ı

:'ı nıec.:bud degi1dir. Zabıtai 

adliye fa,Jında SHrabııt var
dır, Talebin n·ddini isterim . 

Rci~ 1 la::.nn Lutfi , ,\;r.a 
l\;lzıııı ve Adil hhkr mii
z:ıkcrcyc c;ckildikr. 

Yarım saat :;iiren miizakc

rc\'İ nılitcnkıp, ehlivukufun 

bir veya dnlıa fazla olmasına 

kmıuııcn ce,·:ıh lmlundu~u 

ı.:<:za mahkemesinin hukuk 

muhakeme u ·ullcri ile mu
kayyet bulunmııdıgı , c ,JJıli-

derri::: Fazıl Beyin ii'..:ıhatı c.:
bahı mucibeli oldu[ttı bildi
rildi. 

Yeniden chliYnh.uf:ı hamle 
t::lcbinin reddi iizcrinc, ,\!a
dam Eleııi c,:;a'a dair miida
faa~ını tahriren ar~edcceğini 

kaydederek muhakemenin 
talikini rica etmi_.. muhakeme 
pazartc::'i sabahına bırakı 1-

mı~tı r. 
E' r:ık1 miirnlcaya 

nıiiddeiumuıni, o g[in 
aİan 

iddia· 
nıımesini ,:;cn.ll'cicccktir. K:ırar 

\Trilnıe=-i de ımıhtemeldir. 

NolJile 
A::.line iıira::. e<Iİ\~or 
Ceı;en yaz ortahırında ~imal 

ku!puna gıdcn ltalya halcınu
mın [cd akihcti ınalüıııdur. 

Bu hadi:::c ile ah\t...adar olanık 

gec;cnlcrde hak kında tahkikat 
Umumi i~kıln ıııüdCırü hacı ~ yapılan .icneral Sodilcııin dl' 

Mclıınet B. bir k:tç güne kadar 
ıst::ııbul civarına bir tetkik ve tckaiidc ~e\'kedildiğini bildir-

tcftiş seralıatı yapacaktır. Melı- nıi~tik. 
met B. diiıı bir ınulıarririnıize Jcnt:ral l\ohik, tcka[:dc 

tahkikat iki müdüriyet arasındaki ilıtilfıf sc' kını icap eden 
şayiasına ve memlekete gelen 

muhacirlerin umumi vııziyetlerinc 
dair bazı malfımat vermiştir. 

l\\uhacirlere tahsis edilen 

cııl\'al doğrudan doğı uya mu
hacirlerin olduğundan buıılarıp 

satılmasına imkfüı yoktur. Es:ı.
sen bu gibi enılfikin satışma 

dair bir kararda ilıtifnf yoktur. 
Bulgaristaııdaıı muntazaman 

muhacir gelmektedir. Bunlar 
şayırnı memnuniyet bir şekilde 

çalışarak \'aziyctlerini ıslalı c·t
mişler ve müstahsil bir hale 
geçmişlcrd ir. 

Vuııaııistandaıı ıııulxıdclc su
rctile yarım nıilyoııa yakın 

ırkdaşınıız gelmiştir, bıırılarııı 

içiııde is~.an edilmemiş kimse 
yoktur. 

Valnız şc:lıirlcrde isldıı edil
memiş nnıbactillcr lmlunahilir, 
ki bunların da iskanları için 
!mmisyonl:ıt lıar:ırctlc meşgul 

oluyorlar. 
i'; Bu mulıacirleriıı miktarı çok 
olduğu için \':ıt:iyctlerini c~:ısıı 

surette te1kike imkan y9ktur. 
.Mahaza ıne\'zıi bazı tetkikler 
bu gibi ırkdaşlarunızın da 
umumiyet itibarile vaziyetleri 

mc~clc~ini tenkit \'C bu karara 
itiraz ctıncktl.!dir. 

l eııcral };obilcn.: rrörc t:ıh· 
• • h 

kik heyeti jl!ncrnliıı .:ılcylıin-

de 'i'ik~ck r[itbdi bir znhitin 

~1:hadetini de c.linlcmi .. tir. l lal
buki .icncr.al bu zabiti bir if

tira ınc!:'l k~inden dolayı bir 

ay hap'c nıahkLinı ettirmi~tir. 

lJiX·cr tarnftan V<'rilcn ma-
eı 

lt'ımata güre kutup :;eyah<ttinc 
!1tirak cdı:ıı <izadıın (ek 0.:lo

vnky:ılı aliı'n Bchunnck, hııl
ya balonunun fena mnl1.cme 
ile ynpıldı~tııı zanncuircc1.:k 
~l!bcplcr olduttunu lıissettir

mi~ ye balona yolda iyi 
hakılınadı~mı kaydctmi~tir. 

····························=-··················· 
mc·mı: un iycti muciptir . . Şelıir

lcrden hariçtekiler müstahsil w 
lıayatlarıııı ka?.anacnk bir hale 
gelmişlerdir. Meslekleri \'e me
sai hayatları itibarile ınıılıalif 

nı nıtaknlara gi1cıı cuzı bir 
kısmı üu ka} tten müstesnadır. 

1 Iüf..Cımetimiz mııhacirJcrc vasi 
mikyasta yardım etmekte ve 

tcshila~ "Östermekledir. 

narda sc&iı, durgun bir 

büzulmüştü. Ne şaklahanlık edi
yor, ne de görülıüye karışıyordu. 

Bu konuşmaları bir kaz dö
ğüşü seyreder gibi seyretti. 

İçinden: 
~ İşte iki kaz, diyordu, 

ikisi de ne için kanat çırpıyor, 

biribirlne yakarıyor, öteki ki
min hesa' na bir hindi gibi 

kabarıyor, şişiyor? bu acaip 
mahlul:lann seslerine gürültüle· 

rine dalan Has<ın daha uzun 
zaman beklemedi. 

Sıddıkzadenin katibi son sö
zünü söyledi: 

- Bu :>ene yün almıyaca· 

ğız.. Siz borçlarınızı ~etirin .. 

Bu ses köylülerin beyninde 

yıldırım gibi tesir ~ili. Renkler 
attı, san ki büyük bir meydanda 
ihtiyar çınarlar devrildi, şim· 

Troçki 
Burju . ~ _ alhnla
rına mı s&hldı? 

Oğlu ne diyor? 

Tro~kinin A' ı•upa 
il'azetPlerindc intisar 
<' • 

<1 tlt")tt ıııakal<\leri üze-
rine nu~ gazeteleri 
~ahık komiser aleyhin
de ne~ı·iyat )'apmak
tadıl'lar. Pı·oYda ~azc~ .. 
((•sinde kouıi'lııi~t r 11'-

kn~ı kontrol komisvo-. 
mı azasmtlaıı Yaros
lavcskiniu imza~ile <·ı-

• 
kan hu yazıda Tı·ocki . . 
makalelerini satarak 
Uurjuva alımları i';hı 
ııamırn l<·kdPmckle 
idltHH olunınaldatl11·. 

Troekiuiu o~lu, kPu-. .. 
disilc dfm gfü·ü~eu hir 
nnıhaı·riı·imiz.e hu lll(\

sclc lıakkmda ~n st>z
lcri sfivlemi~lir: . . 

<<. Bu taarı·uz, hahamı 
tarnvauları sadece . 
~iildiire,·cktir. Tam-

mıyaular i<;in ~u

nu şilyliyelıilirim ki 

haham 'azdığı maka-. . 
lel<\rtlcu hic hir maddi . 
Zaten makalcleı·ini 

ne~ı·pdcn gazetelere 
huını P\ ,-cm hildirmi~-. 
ı iı·. Hu makalelerin 
parası nıi'ırılıns11·a11 .ko
uıiiııist muhald'et.inin 
ııoktai nazarrnı izhar 
etnwk wm hahamm .. 
ue~rctleeegi ri~alclcı·c 

sarfotltlcl'ckt i ı·. 
EY\ eh\ Slabirı tarf m

dan nesı·i uu·ıwdilcn .. 
L('niıw ait miilıinı hazı 
vazılar 1ahctlilceek re 
• 
sonra komiinist fır·ka
suıın tarilıiue nit Ye
~aik uesr(1dilec(~ktir. . 

Asılsız 
Polis müdürü vazifosinden 

aynlmıyor 

Dlınkfı rUfckaınızdaıı bzılı:rı, 

Pofüı miidürii Şerif Beyin istıf:ı.

sındr-ıı 'e ya Edirne \-aliliği:ıe 

t:ı} in:ııdc·ıı t·nhsefrnektedirler . 
Vali vekili .Mııhittiıı Def bunu 
şıı surdle tekzip etmi~tir: 

« :- Bu haberi nereden çıkar. 
dıuız. Şerif B. soğuk atmış, 

biakaç. gün yatlı. İştifa filan 
yoktur.» 

şekler yaprakları yaktı, ka-.·urdu, 

her kesin dili tutuldu. 

Köylüler köy yollarına düş· 
tüler. 

yolda oir zaman sessiz 

gittiler ııcıacı soluyarak yürüdüler. 
Sonra hep birden. Liribirlcrinin 
yanına sokulaı ak: 

- Ne yapıcağız ~imdi; diye 
derleştiler ... 

Hep3i hiddetlidi. sinirleri 
gergin adamlar birbirlerine çat· 
mak için bahane anyoriardı. 

Katibe şaklabanlık erlcnc 1 

mu,,allal oldular: 
- Hani.. Ne old11? herif 

bize dek etti. 

Şaklabanlık eden köylü, için, 

için bir utanma duydu kendi 
aptallığına kendi de kızdı. 

Bir ba~ka köylü atıldı: 

( 
.......................................... ~ 
....... ~.~ .... ~!~~ ....... ..d 

Büyük bir ilk mektep 
yapılacak 

.\Taarif mfüİLirliiğii, C.:-h.ii
c.larda btiyiik bir ilk nıd,

tcp i ll';'a ctnıi ~ c karar Yer
m i:;-tir. Bunun için ~imdiden 
Cskiitl:ırda hiiyiik bir ar::.a 
s~çilıni~ '°'.: !=atın :ılınına::-ı 

için 'ilı\yct daimi cndıınc

ııinc teklif yapıl mı. tır .• \leh.
telıin in.~aatma tatil mc1:--i
nıi11dc ba~l.ınaı..:ak 'c gdc
ı..:ck der~ dcwcı,inc kadar 
bitiril mc'i için uğrn~ı lac:ıktır. 
Istılah komisyonu toplandı 

.\krkc;; ıstılah kcınisyon 

diiıı 1 >ariilhiııun emini Ik 
.Ne~ct Ömer lıcyiıı ri) a.:'ctin
dc ikiııd içtiın:unı yapmış 

'l! '".\,., ı~tılnhlarının tetkiki
ni bitirıııi~ ,.c fi.,leri diin 

ak~anı .\nkaraya ~öndı.:rmi1tir. 
Diğl'r tarnfrnn Ani.aradan 

~linderHcn • B • fi-;-lerinin po::.
tatla ka~ bolduğu ilt:ri siiriıl

mcktedir. 
Dariilflinun • B • fi:;-lcrini 

te:-:ı:lliiın ctıfü"<li~iııi .\nkaraya 
bildirmi_.cir. 

ri(L~~At~I 
Bir Bile f HCİDSI 

Bir koca dargın bulun· 
duğu karısını kurşunla 

yaraladı 
Üskikl!\rda Selami Ali Efendi 

mah<ılle~inde Mumhane wbğında 

Leman Hanımın e\inc bir ay -
danberi kendisine dargın bulunan 

zevci Hak.kı Efendi, kapıyı kırarak 

girmiş \C ZC\'CC$ile kavgaya ba~la -

mıştır. Leman Hanım Hakkı Efen
dıye evden çıkıp b'İtme~ioı ~öyle -
mlş, Lu sözlerden nsabile§en Hakkı 
Efendi heman tabancasına sanlmıs 

~· 
üç el ateş ed~relc zevCC$ıni iki 

yerinden yaralamıştır. 

Yukarda yatmakta olan Leman 

Hanımın validesi Hikmet Hanım 

kıı.ının feryadını İjitince, a~ağıya 

inerek Hakla Efendiye baf.111maya 
daşla:nıştır. Hakkı Efendi kain 
vnlidesinide sol bacağından yarala· 

mış Ye f ırar etmiştir. 

Bral~ılan bir çocuk 
Enelki gece saat yirmide Fener

de Aptı Suba11 mah· ilesinde 4 

numaralı Dr. Nikolaki efendınin 

kapısı önüne henüz doğmuş bir 

çocuk terkedılmiştir. Ka~ıt Ye bez

lere sarılı bulunan bu çocuk Da· 

rülaceı.eye göndenlmiş ailesi hakkın. 

ad tahkikata ba~lamııtır. 

Kadın taciri 
0,1l11tada sabıkalı dolandırı

cılantan lranlı Ali Ekberiıı bir 
takını geııç kadın \'e kızları 

kandırarak bkeııderiye\'c ve 

Bcrnrtaki uımımlıanecilere gön

derdiği \'C ötedenbcri beyaz 
kadın ticarctile meşgul olduğu 

anlaşıldığından D. V. verilen 

emir özcrine hududu milli ha· 
ricine çıkarılmış, Roına11yaya 

aöoclerilm~tir. 

- Zaten o <lülta?a:ıd: .. , 

onun yüzünden <lahn n~'.cr .! 

oirnyaca,Iı;l Allah biltr? 

Sen ge\'.!Zelik etmcJ ... y. 

dın bunlar olma--:dı onb:ı~ı .. . 
- Bura ıuını m:ınga mı tan-

dın .. 'H inoğlu .. 

Fırsatını bul~a!ar paraı:ıparç.'\ 

cd,,ceklerdi. 

Hasan buniarın arasında ktı. 'l 
güldü, kiih kızdı fakat 1 ır ~< t 

buldukça köylülerin ara•ıni1 
girdi. 

Muhtara: 

- Şu ka7.lan :.u~tur bunıı 
<:mcak gfü:ün } eter diye ı;öylendi. 

Köylülere fazla bir şey zıı
İulın:ıdı, bir ~ey ~öylemedi, si
nirli ad.ımkrııı hu anda dü§tin

me~e hakikatle haşhaşa kalmaya 
tahammülleri yoktu. 

( Ritme•:ı ) 

rm~JJ 
Hacı Saiih Ef. ye 

--Son lavlha m'!.inuebctilc-

l(,Z' ulağın çınlMın l loca 
.ll~ Salih efendi, bir 7.aman-

lıır ben evli idim ; sen 
de meb'us. O 
zaman mecli~te 
epi adııı geçer 
galiba sesin de 
duyulurdu. Bir 
gün evin, ço
luğun , çocu -
ğun naf aka~ını 

nasıl doğrulta
cağım diye dü
~ünccli düşünceli vapura girerken 
müvezzi elime gazeteyi tutuştur· 

du. O günün miihim haberleri 
arasında senin bir teklifin \'ardı: 

herkesi, zevcelerini artırmamağ;ı 

davet ediyordun. O haber, bir 

aralık evlerde. kahvelerde dillerin 
plcsengi oldu. Kocalar: 

- - Eyvah , dört laııe.~ini 

nasıl geçindircccgi1.? Diye tasa

landı. 

Kadınlar: 

Hocanın teklıfi kaLul 

edılir.se onaklarla nasıl geçine

ceğiz? diye hayıflandılardı. 

Neyse hocam senin teklif 

cılk aktı. Bugün dört kadın 

almak, mecburı <l ~gil, bilakis 

yasaktı. 

Aylar ge\li, günler geçli; 

sen meb' usluktan rnüntehibir.\'· 

vclliğe geçtin. hen de evlilikten 

bekarlığa gt.-çtim. 

Şimdi de meclMe bir başka 

layiha verildi; Evlenmiyen be· 

karlardan iki misli vergi alı:ı

sın deniyor. 

Hocam bu teklif kabul edi

lirse halim ne olur, sen bu 
işlerden anlarsın! 

----

Nevruz --Bugün baharın ilk 
giinüdür 

E,ğer geçirdiğimiz şu kor· 
kunç kış gibi, onun halefi olııı 
mevsim de takvimi tanınını~ :ı

cak olursa, orasına kanşıııarız. 

Fakat hesap ve kitabı bakılırsa 
bugün s:ı.;ı t (13)iı (14) geçe 

Nevruz girecckt;r. O d:ıkikadn 

kış bitecek, bahar b:ışl ımış oh

caktır. (Ncvnız) ise bu akşam, 

s:ıat cdS,48• de girecek \'e 

İranlılar tnrnr: ııctaıı yarın kutiu
laı!ncaktır. 

MECLİSTE 
Jll ti =.ak ere edil fcek 

ka 111111 l tn ·dut! art 
Ankara 20 ( \ akıt ) -

• lc:clis C\ rnk1 ırn!-.tiycmi1.in 

mikdarını tc ... pitc miitcd:m 
kmrnn 1.1) ıha~ilc A vrup:ıda 
okuyacak talC'beııin tal>i ol:t
cağt şerait hakkındaki layı
hayı müzaken: edecektir. 



VAl<IT 

Halkbilgisi derneği neleryaptı1 Ka~ınllBn ~akim ~-- Skapaflovada ~1~ 
Alman donanması kendi kendisini 

nasıl bahrdı? Konf!rede okunan :rapordan anlatıldıöı 
.Muharriri: Amiral Fon Rosla Mütercimi: M. Gayur .. d k b• k ••fit f 1• i ._-....,; ....... .....,~.....,,~ .. - ı - .~.....,,.,,,..~~;;;;;;;;;;~\ uzere eme ır ço mu aa ıye ve 

llıitare/t,eııin rıkti esnaszıl.dcı neıriyatta bulunmuıtur 
---

İt il<~( lı ılk.1!111 eti eri Alnı an filosuna ı.:a;:::.ı_yet 
için bitaraf lıükıinıellerin genıileri kabul 

et 11ıe111esi caresi11i dıisii.111niislcrdi 
• • • 

Birinci bap 
Mütarekenin al<tlnden Firz of Fonda 

denıfr attncıya kadar 

itil;\! de\ lctleri ile mütareke 
aktinin kararlaıtıgı 10 tqrini
s•ınidc •\ ılhclmshakıl' de ög
rcnildi. 

,\iman klra ve dcni1. kuv
vetlerini imha için tanzim 
edilen bir çok maddeler 
ara<ıııda, bizi bu nakilde ala
kadar eden açık deniz filo
rnnuıı zırhlı krurnzör ve 
torpicolanııa ait madde 23 
ilnrn madde idi. Bu madde 
Htidcki ıekılde tanzim cdil
n·li~ti: 

" \Wtclif hlıkumetlerle, 

Crnıahiri .\Hittc!ikanın irac 
cdccdderi Alman açık deniz 
filo<uııa mensup harp se!ine
k ri, hemen siliıhlanndan tecrit 
nlikrck ya bitaraf limanlarda 
ve ya, höyle limanlar olmadı
j!;ı takdirde, itilaf hükumetleri 
limanlarında tcYkİ! edilecek
lerdir. 

Hu limanlar itilaf devletle
ri ve Cemahiri ?.hittcfika ta

rnf ından irae olunacaklardır. 

Sefain bu limanlarda, ?.liite
liflcr ve Ccmahiri .\hıtte[ika

nın ııazarcti altında kalacak
lar 'c üzcrlcriııde ancak mu
h<ıfaıalarıııa kafi gelecek ka
tfar müretttlıat bulunacaktır. 

lrih\f htikt\mctlerinin m[itale
hekri atideki scfaine şamil

dir: 
(ı zıriılı kruvazör 
ıu zırhlı 

8 ha fi f k nıvazdr [ikisi 
mayin dökücü sefine] 

.'iO en son model muhrıp. 
Kap ... rılmak üzere v;ö~reri

kcck gemiler mütarekenin 
inıza'>mdan yerli gün sonra 
;\iman limanlarını terke ama
de olacaktır. Takip edecek- ı 

kri yol kcııdilcnnc tebizlc 
lıild i rilcccktir. ~ 

'.\ ltitarckc ~eraitinin :ıılemi 

i!:t>ı ral;dirindc ltih\f devlet
leri "I lcliv;oland,, nd•.sını 
!~!!,al edcce!:lerdi. 

Bir bç v;lin >onr:ı •Yi:he
lımlıakıvdc inti~ar ~den diger 
bir rİ\ .1ycte J!,iire, Şimal dc
ııizınc akan nehirlerin miin
"1plarının i;~ali de mevzuu 
baJı,- idi. Bunun icat edilmiş 

hi r lınbcr olduğu iddia cdi
ld>i!irt:i. l'akat itil:lfııı ipti
' :>d~n rakip cttip;i ıısulii mu
lıa fııza ederek derece derece 
ınutakLclcrini çoğaltacagı, 

'c lıu);Linkli rivayetin h:ıki
: •ıt lı:ılini alacai';1 k~\ iyen 
!• :·min olunabilirdi. lliııncn

;;I ·:h bu rirnyctler, Alınan 
,,,,ıı- tkni1. lılosuııun •Firzof 
hırzo:ı ~.öndcrilmesi hakkında 
seri bir br·tr ittiha1. cdilın 
L ııctc . .:ir etti. 

ltil:H hıikılınetleri bir itilaf 
Jın,Jııımla \'C ya bir bitaraf 
liımnda :diııdcri te\'kit;ccıııck 
~artıuı kendi arzularına p;öre 
ıdsır ettiler. Bitaraf de\ !etler 
iı,.crindc tazyik icra ederek 
.\lın:ın ı:cmilcrini ~;abu! ede-
'' k hiçbir hitam[ liman buluna
nı.,ıııa,ını tahtı temine aldılar. 

Za:uı hı bapta yalnız fspmı
yayJ ıniırarnat edildi. Alman 
r;ccıilcriııi istiap ctlc.:lk kad,ır 
lıuyük l;paııyo! limanı JOktu. 
E-a en l'pa:ıy.ı AJ.nmıpya 
J..:ır~ı hu k•yt,ızlığı göstere bi
l:nli \ e J,panyay~ ı:d!len tek- 1 

Hın tarzı Ü\le idiki, kahtı! ı 

cıl:lıııcıııc.iııi;ı. matlup olduğu j 
arıLa anl:ı<.ilıyordu. lıi!ı1f . . ' . 
Jıu!;:hıctkrı Alman icmlleri-

ni "'kapa Flo\-~a kapatarak 
mütarekenin şeraitini icra 
etmedi ye bunu tarnıim ile 
yaptı. 

. . . . . . 
Takp olunan terki tesli

hatı tesri için, açık deniz 
[ilosıı. ;efinelcri Baltık ve 
., imal denizleri limanl:ırına 

tevzi edildiler. Kumandanlık 

se!inclerin dognıdan doğruya 
birer birer yeya gunıp ha
linde bitaraf limanlara gidc
bilcccklcrini sanıyordu. Bu 
limanların lsvcç, Norveç, Da
nimarka ve Felemenkte ol
dukları tahmin ediliyordu. 

Tcsllhatııı tahli) esi ve seyahat 
ıçııı mürettebat tarafından 

mukaddema çıkartılmış olan 

ve ya Kızıl sancak asılınca va
zifeden çekilen zabitanı tekrar 
vazife başına iade etmek icap 

eyliyordu. Tabii zabitanın eski 
nüfuzlarını kısmen olsun iade 
edecekleri, tekrar mürettebat 
tarafından gemilerden çıkarıl
mıvacakları, hlikiımetçe tanılan 

asker şuralari ile z.ıbitan 

arasındaki münasebatın zabi
tanca şayanı kabul bir suret 
alacağı zımnrn kabul edili
yordu. 

Kumandanlık "Vilhelmshafen" 
de toplanan 21 inci 
ile bir muka\"cle 
muvaffak oldu. 

komite 
akdine 

Bu mukavele gemilerin 
seyriiscfcrinin idaresini za
lıitana veriyor, fakat dahili 
işlerde aı;ker şuralarının işti

rakini mecb.ıri kılıyordu. 

Zabitmıın kendilerine ait 
i~lerde istıklalleri temin cdil
mi~, keyiflerince zabitanı 

azletmek hakkı efrattan alın
mı~tL Bu müzakcratın dc\'amı 
sırasında zabitlerin miilıim 

bir kısnu gemilerine ;n det 

etmişlerdi ; gerek vazife 
hbsinin SC\ ki , gerekse 
miirettcbat tarafından çağrıl

maları bunu temin etmişti . 

Bazıları gemiler üzerindcld 
dai!;ııııklığı ref'e çalışıyor, as
ker şuralarının liyakarsizlii!;iıı
den scfaiııi kurtarmak için 

l:lzım geleni yapıyorlardı. 

Şunu da >öylcmclidir ki ku
mandanlık tarafından :ıkdolu

nan mukavele bütün sefine

ler tarafından kabul edilme
di, ve zaman oldu ki her ka
rar tamamen tathık olunama

dı. l"mıımi rni niyetten do
layı, ~il:lh tecridi ylinimüyor
du. Jliç kiıföc gemilerdeki 

malzemeyi kurtarmağa çalış

nııy<mhı. Gayri nizami suret
te tahrik edilen miihimm:ıtın 

lıir kazaya sdıebiyct YCr
ıııemiş olması >ırf nıiilıinıma-

umızmmı.ikemmcl olması ~ayc· 

sindedir. 
(Bilmedi) 

Bulooriston 
Gızlice harbe mi hazırlanı

yormuı? 

Atina, 20 (Aııaksartikos)

Belgratta çıkrn Politika ga· 

zetcsi Bulgaristanın gizlice 

harbe hazırlandığını Fran:;ız 

fabrikalarına sipariş etmek 

istediği miihiınmata ;\1. Bri· 

yan mani olunca bıı harp 

levazımını başka memleket· 
!ere ısmarladıitmı ..,.~ıror, 

l lalk bilgisi tlerııe)tinin 

Aııt..anla J\Jaarif vekili \'asıf 

Beyin riyasetinde topl:ıııarak 

bazı kararlar verdiğini dün 
yazmı~nk. Bu kongrede oku
nan mufas:;al raporda ilk tcş
kihltın ne suretle yapıldı~ı 

lstaııbul, Kayseri, Erztırıım 
müıııessilllk teşkilatının pek 
az zamanda pek yiiksek ııe

ticdcr verdiği ve iki ilim 
enciımeni vücudıı getirildiği 

i~arct ve izah olunacaktır. 

Raporda kaydedildiğine göre 
lstaııbul merkezinin ilim te
şekklilü memcleketimizin [ol
klor hareketleri tarihinde 
çok yüksek mevkii olan 
J\öpriilü Zade Fuat Beyin 
himayesine \"erilmiş, Ye biri 
merkezde diğeri lstanbulda 
iki irşat ve terbiye encümeni 
yapılmış ve bu enclinıcııler 

derneğin terbiyevi maksatla
rını ramim ermişlerdir. l\1uh
telif merkezlerde gayenin 
tamimini şuurlu ye heyecanlı 
surette halk bilgisi vadisinde 
çalışmak lüzumunu telkin eden 
konferanslar verilmh btanbulda 
halk şiirlerinden kliçük bir 
kitap viicuda getirilmiştir. 

Bundan başka bugünkti cde
bh·atımızııı halk ye memleket 
mihveri etrafındaki tahassüs
lcriııi taşıyan ~iirlerinden ikinci 
bir m(intehabat daha yapıl

ıııı ~tır. Bazı halk edebi yatı 
eserlerinin de yeni harflerle 

ve yeni şekild·e tab"ı ve neşri de 
hazırlanmaktadır. Neşriyat iş

leri teşkilı\t faaliyctlerile mu\'il7.i 
olarak yür(imüşrür. Neşriyat 

şudur: I laik bilgisi rehberi 
llalk biligisi ınecmmısı, 

Türk diline, ~ivcsine, has 
ye öz lehçelerine dair tet
kikler, seçme halk şiirleri 

seçme ınemlckct şiirleti. 

Dernek faaliyeti arasında 

yedi asırdanberi tesiri halk 
arasında yaşıyan ve yNi 
edebiyatımızın diline ve ~ck
Jine müessir olan "Yunus 
Emre~ için bir gün ayırmış 

ve büylik şehirlerimizde ya
pılacak, bugün için beş mad
delik bir program haıırla

mıştır. Bııglin de halka dap;ı
tılmak üzre "Yunus F:ıııre 

bro~ürü "de hazırlannıı~tır. 

Bunlardan ayrı olarak •ve
sikalr ve malzeme ne~riyatı 

da hazırdır. 

•Halk bilgisi metodolijsi• 
etrafında yeni bir kiilliyat 
hazırlanmaktadır. iki kütiip

hane esası da komılnııı~tıır. 

Lisan ilim ve fikir saha
sında çok miifit ve kiymetli 
icraatı ihtiva eden raponı 

okunmasını müteakip derne

ğin fahri rebi merhum l'lc
cati beyin hanra;ı beş da!..ika 
hürmet ve sükLlnla yadedil
miş ıniitcakibeıı enciimenle 
intihabatı yapılmıştır. 

[ Harici haberler ] 
senlik vaoılıyor ' 

Amiral Tirpiç (j() yaşında 
Berfin, 19 (A.A) - Mö

nihten bildiriliyor: Alman 
bahri cemiyetlerinin 1500 
mümessili amiral Tirpiçin 
80 inci yıl dönümü müna
sebetile mumaileyhin F el
dafinzde kain olan evı 

önünde bir fener alayı 

yapmışlardır. 

Hiııdisfan karışık! 
Bombay, 20 ( A.A ) - Polis 

meerut fesadı hadisesine müte
allik olarak 120 taharri emri 
alnıı;,!ır. Polis yerli amele fır

kası liderlerinden 3 kişiyi tev
kif etmiş ve bir çok kitaplar 
ve vesikalar mıısaderc eylemiş

tir. şehrin her tarafıııda büyük 
ihtiyat tedbirleri alınmış ve 
sevkulceyşi noktaların hepsi po
lis ve asker tarafından tutul
muştur. bir takını siıahlı mu
hafızlar da iplik faprikalarının 

methalini tutmaktadır. Paonda 
da ayni suretle talıarriyat yapıl

mış \'C eski treydüunyonlar 
reisi müselluh bir isyan çıkar

mağa teşebbüs etmiş olmak 
töhemmctile tevkif olmııııuştur. 

l(alküta, 20 ( A.A ) - Polis 
Meert hadisessile alakadar ola
rak 35 evde talıarriyat yapmış 

ve amele fırkası liderlerini tev
ki ve bir yığın komünist evrakı 

ıımsadcre edilmiştir. 

Komünistler 
Bcrlin, 19 (A.A) - Baleden 

bildiriliyor; Baledeki komünist
ler hükumetin façistler aleyhinde 
nümayişler icrası menınuiyeti 

hilfi.fına hareket etmiş oldukla
rından mahalli memurlar asayi
şin muhafazası için federal 
kıt:ıatın gönderilmesini hükCı· 

metten talep etmişlerdir, 

Lahl divanı nizamnamesi 
Cinevre, 20 ( A.A ) - Hu

ku~şinaslar komitesi Lahi 
divanının esast nizamnamesinin 
yeniden tetkikine müteallik bu. 
lunan fromagcot-Politis rapo
ıunıın metnini tespit etml~tlr, 

• 
ispanyada 

Hapsedilen talebe ve 
müderrisler 

Handaye, 20 ( A.A ) -
ispanyada darülfünunun 
nizaları artmıştır. Birçok 
talebe ile müderrisler hapse 
atılmtştır. Ecnebi gazetele
rin kanuni takibata uğ
ratılması kararı gayri mü
sait surette tefsir edilmek
tedir. 

Petrol ıe ~enzin 
Flatlarının yükselmesindeki 

sebep 
Loııdra, 20 ( A.A) - Petrol 

ve benzin Hatlarının son gün
lerde yükselmesinde müessir 
olan sebepleri bildirmeleri hak, 
kında İngiltere hühuıııeti tara
fından vukıı bulan talep üzerine 
aHlkadar petrol kumpanyaları 

lııgilterede fiatların diger meııı
leketlerdekiııden daha aşağı ol
duğunu, çünkü Rusyadaıı gelen 
benzinlerin İııgilterede başka 
memleketler piyasasında oldu
ğundan daha az bir bedel mu
kabilinde satıldığını bildirmiş

lerdir. Maamafih rakip büyük 
şirketler arasındaki tarife ıniı-

cadclesi geçen ay nihayet bulmuş 
olduğundan dfğer piyasalardaki 
liatlara avdet imkanı hasıl 

olmuştur. 

---·---
Hindiıtanın vaziyeti 

Londra, 19 (A.A)- Hindistan 
nazırı Hint ıımuıni valisini 
hiııdistaııııı vaziyeti hakkında 
görüşmek iızre haziranda İııgil
tereye davet etmiştir. 

Umumi vali işler bu seyaha
tini icraya müsait alınası şarlile 
bu daveti kabul etmiştir. 

Pilsudekinin doğom günü 
Bcrbn, 19 (A.A) - V arıova

dan bildiriliyor; Mareıal Pilıudslci

nin veladetinin yıl dünümü adeta 
milli bir bayram ıcklini almııur. 

lranda tütün inhiıarı 
Londra, 19 (A.A) - Tahran

dan bildiribyor: lran lıültOmeti 
tülün inhlaan hakkında meb'usan 
mcdiılne bir h•.un l&yıhaıı ver
mitlir• 

Almanyada matmezel 
Bal dava rüyetine 

başladı! 

Matmezel Bal 
~lemleketimizde ,.e 

bir cok medeni mem-
• 

leketleı·de kadın iş ha-
yatının lıer şubesine 

girdi, Adliye memur
luklarına kabul crlildi. 
Hatta bizde de ev' el:.\ 
zabıtktilibi olan kadın
lar, soııradan a' ukat
lık y::ıpmağa başladı
lar. 

Hemen her memle
kette de kadınlar Ad
liye hayatnıda henüz 
bu dereceden ileriye 
geçmediler. Yalnız .\1-
nı::ınyada ( Fraula) ın 
Bal) isminde hir kadın 
biitün dünyada ilk de
fa olarak mahkeme 
rei:si intihap edilnıiştir. 

Fl'anylayın Ilalin 
mahkeme reisliğine in
tihap edilmesi lJiiyük 
bir alti.ka ile kaı·~ılan
mışııı·. 

Tufanl 
lari~i ~ir ~a~i~anır 

lrakta bunun yeni 
' delilleri bulundu 
İngiliz asaı·ı atika 

:ilimleri 1 rakta r r ha
rabelerinde, Bir za
manda ıı heri hafriyat 
ve telıarriyat icra et
mekte, birçok taı·ilıi 

mesaili tenvir etmiş 

bulnnmaktadıı·laı·. Son 
posta ile gelen Tay
mis gazetesi «rrııda 

yapılan hafriyatın eski 
ye ıne~lıur Tufan ha
disesi lıakr..ında da 
yeni delail temin etli
ğini siiyleın~ktedir. Bu 
ıııah'ıı ııata giire vak tile 
bu havalidc miilıiın 

olan lJir cf'nıaat, Tnfan 
neticesinde heltik ol
muştur. Bu Tufan sü
nıerlerin taı·ih 'e aıı
anatında anlatılan tu
fandan başka bir şey 
değildir. 
süınerler tufanı tarihi 
bir hakikat olarak ka
bul etmektedirler. 
Onların bu telekk.ile

ri aleyhinde serdolu
nacak biı· delil yoktur. 
Sümerlere göre onların 

Hoıisone~e 
Dün bir mahk1im 
diöerini yaraladı 

Mffddeiumum.ilik tah
kikat vaptı 

Diin f staudul hapisa
nm;inde iki mahk(ını 

arasında bir vak'a ol· 
ınuş, n1üddeiumuınilik 
tahkikata vazıyet et
miştir. 

lUarangozaııede ça
lışan Ali oğlu Talip, 
bir mangal yakmak 
meselesinden Uusa 
oğlu Halitli eline ge
cirdi.!!i bir marongoz 
• 1..1 \ 

aleti ile yaralamıştır. 
Jfccruh, haslaneye 

kaldırılmış,carih müd
deiumumiliğe celbo
lunaı·ak,isticevap edil
miştir . 
Tahkikat evl'akı,nıah
keıneye Yel'ilmiştir. 

Pötikyanın muhakemesi 
İstanbul ücüncü ee-• 

za mahkemesinde lJir 
dtnası riiyet olunur
ken birinci ceza mah
kemesi heyetini tahkir 
ettiği ııoktasıııdan mu
hakeme edilen Pot pö
tikyan Efendinin mu
hakemesine dün de
vam olunmu tur. Jliitl
deiunrnmi Kt\mil Bey, 
beraetini istemiş, mü
dafaa vapılmış, muha
keme karara kalmıs-, 
tıı· . 

Tepcbaıı 
Tiyatro • 
•unda bu 
akıamı ıaaı 
21,30 da 
ve Cuma 
matine aaat 
15,30 da 

Nedim 
3 perde 

Haliı Fahrinin mıuızum piy<'i 

Süreyya opereti 
22 Mart cuma günü günd"1 

matine saat 3. 30 da Kadıköy 1-1•1• 
tiyatrosunda 

Ayşe 
Operet 5 perde 

Müellif ve bcııekan: Muhlı• 
Sebahaltin bey. 

Oolcestra: Kapoçefü -Ferah sinemada 
Vortlay canbaz heyeti 

Ayrıca 
Sinemada : Peçc,iz kadın 

Pek yakında Kadıköy cıılci Hale 
tiyatrosunda 

Baye Der 
Süreyya Nezih amatör hey"cti 

tarafından 

Akli muhtar 

fenni Tedavi 
Ve teıiratı edviye dersleri 

ikinci tab'ı 

Bir çolı: ilaveler ile bir lutap h•' 
lınde intııar etmiı ve terttbırıd• 
yeni Türle kodelı:sı nazarı dıkkaı• 

alınmııtır. Terakkiyah la~ip ede· 
bilmek içın lüzum görüldükçe zı:yıl 
ıdJinde yeni malama! neırolun•· 

caktır. Fiatı ciltli 750 kuruı. 

/,ıenbul ui/<iyeli de/terdarlığındafl' 
Satıhlı: denizden dolma arsa : fe -
nerde Abdi Subaıı mahalle•iJ!'" 
Fener iskelesi meydanında 16..4:-/v· 
1818 arım 6 parmak, bedeli 5297 

Lra bedeli 8 •ene \'C 8 ıaksill• • f 
verilmek ıartile ve kapalı t•< 

uıulile ıatılacaknr. T aLpler 398 
hrahk teminat makbuzlarile teklıf ' 
namelerini lstanbul defterdarlı~ınd 1 

~ •• • 0 •• •• •• •••••• - ~ müıeşeldd.l komisyona 25 mart 192
9 

Gelenler, gidenler tarihinde vereceklerdir. ~ 
~ •• •••••••••••••••• ~ Kiılahya hukuk /ıdf?.im/ığiııdell· 

i\lcb'uslarıımzdan llakkı Küıahyada saray malıallesiodc 
Tarık, Yunus l.'\adi, •'cemet- gümüı eıik mektebi demekle m•1 ' 

tin Sadık, Fazıl Ahmet Bey- ruf mahallin idarei hususiye ıar•· 
!erle :\laliye müsteşarı Ali lından ıeaçili talep olunınakl·1 

Riza, \' aridat umum miidlir tasarruf iddasında bulunanların ı,ır 
vekili Cezmi, l\Iaarif yüksek ay zarfında müracaatları. / 
tedrisat nıiidnrii Riiştii bey- ı..:::...:.:...,;,.,... ______ _ 
Jcr dün ı\ nkaraya gitmişler- ~eyn ilmü~a~eri 
dir. Alık •atar mahsup yaparım 

••b••:••••••••-k••••••·•
1
··:···

1
••• ........... ;·•••• Ma'ljsudiye han 35 Derviş •. 

ır· co se ıır erı ltııa- 0111111 .. ·ııı·ı·nı'"'"'1"'"1'1·····:::::!::;:; . " ... . . •••" .... . ..... . . 
nın talwibatıııdan kuı·- !! Bakteriyolog Do. İhsan Sa iö ~1 
tulınuştur • Bu tufan ~ Bakteriyoloji l:ıtıuraıu,,n . i! 

· • l' .. ·· ı !il p k d kı"k kan tahlı\,\U •' şu plıesız mıs 1 goru - :! e a .. \ "' !i . , . . j! (\'aserman teamülü) kur<' • :j 
meıııış azım bır fey- :i tadadı tifo ve ısıtma hasta - ;ı 

r ' ~ 
zandı. Kitabı ınukad- ü 1ıkıarı tcşhi>~ idrar, ıı.ı~anı· :i 
desti anlatılan tufan n cerahat ıahlihlu, ÜJtra mikro.~ il 
bundan başka bir sey H kotıi ne rrengi caııarm•, ~ini 11 

. • '. ft çıbanları \'e ergcnlık ıç • 
degıldı. Bu ha vahde !1 hususi aşııar. h 01 • .. . l } . :: ç . ·olunda SultanM• ın • görulen ız er >unu ıs- li """l d 

1 100 t•. 11 ~1 
k d. ÜtürbeSi karşısın :ı te e · •• :::; 

bat etme · te U'. Gıacr••11ı:m~==:ı:;!u11ıı:::::=·" 



Kota/ıya lıul:ah .,..,_h· elen· K· ·~-~m . 
utahy.<Jı !l'lmcz pazuuıda .,]_ 

)'cvaı elcltrtlı: labrib.ı. dvannda 

C
lllektep olarak kullaııılan mahalle 

a:ııkeınal ahali . de m ~n belediye 
lncıııa rl 

ye ve istasyon ci-.ndah 
~enı bbn.tan mah. ıı. . . .d 
l'ei b ıuıcnnın ı a-

ııııye tarafından namına 
teaçi]ı 
dd talep olunınalla t.....-ruf 1 ıa:ında b ı l fıııı1ı u unan ann bır ay zar-

ınuraca"'ılan. 

Bey0aı Ilı • u ru mahkemesi ic-
ra da· · r h 
ı rre.,,: re mi ye hanım ile 
ısına;] ~ı d· • 

VAlDA 
PASTILtERf 

serinttk urlr. 
·Teneffüsü takviye 

eder. 
BÜtÜD ec:ıa'ne •• ~cıı 

depolartoda 
aattlır. 

llALOA 
lımlıı1 t•\IJID kat.lu 
denıniinde talep adlnlı 

" ının §ayıan muta-

:ı!ı olJ 
1 ları .Bey<'{ılunda had :ı--...... ..; 

Y ın · lıesının camcı soka- Eskişehir Marsilya kire-
lında a~ \e cedit 3 nunıarolu midi ve makina tuğla fab-
sa~ lar.ıf b ıııaıl \"e Selahaddin rikası Türk anonim şirke-
~Ylcnn . tinden: 
L. •rsası arkası keza 
'"'lla 1 Ticaret kanununun 289 ucu 1 Ve .:;,Jiıhaddın· bcylen·n 

llT>ası ve t>ol tarah Edip 
elendi 

arsası ve ön tarafı camcı 

~~ı ile n1ahdut ve zemin 
b ında bır taşlık ve bir hala 
·tirine; katta iki oda ve hali. ve 
l<i odayı havi önündeki muat-

~ kapıy1 havı tahmil ve tah
'Ye iİrketinde amele lbrahim 
Çavuş ve illi" .. 
ııı- h un deposunda 
~ U&ta 1":'1 Ayşe hanım ve 

maddesine tevfıkan mevadı 

atiyenin müzakeresi zımnında 

Nisanın üçüncü çarşamba 

~ünü kablelzzeval saat oııbia.le 

Galatada prrşembe pazarında 
Arslan hanında 726 numara-
!arda tesis hey'di umumiyesi 
içtima edeceğinden aliikada
ranın yevın ve saati mezkürda 
hazır buluıııııaları il§n olunur: 

1 - llisselerin kfıffesine işti

rak teahhüt ve bedelleri tes-
viye edildii(inm tasdiki 

VAKtT Mart 

Hacı Bekir ZAde Ali Muhiddin 
ticanlfılıtsi Miidiriy ti eıı: l(as~dar hanıma uzuın var. Talip· 
ıef;ıı ~ nın yirıııibirin~I perşembe günü saat nİüÇ\eıı oııhtşe 
kadar Bahet kapusuııı!a Hacı Bekir z.:ıde lı:ınmda dürdilncü 
kahnda Hacı Bekir zade Ali Muhittin ticaretlı deri mlıôüriyeti 

~ 

cihan~umul bir ~ohreti lı;ıjz Klar
feld Alpaka Bıçak, çatal Ye ka· 
~ık sofra takımıdır . 

KL\RFELD :\LP.\KA, dayn
. nıklıp;ı Ye pitrlaklığı itibarile )!;ü

miı~· t~kırnları yerine kaim olunur. Güzel modelleri her 
st,fra için bir ;mettir. 1 !er yerde arayınız. )"<'ıl;ftııe dipo· 
z1tcrferi J. Şpriııgcr ı c \'. Amon • 

• lstanhııl l la. ırcılarda ;\ kdina han nurnanı 

Dizel njotoru makinistlik kursu 
İkinci qevıc dersleri 6 Nisan 929 da ba'şlar. , . 

İz;ıhat almak \'C kaydf)lunmak btiyc?,kriıı ~::ılata \"oy-

YOda caddesinde llajtdat _hanında ü~'.Üncli katta +~rs idare, ine 

mlir:ı.caatleri. 

.EErmis-Emniyet-Kartal• 
( ;\luttchit knıı>cr\'e fabrikaları) 

İınal:lthaııcmizin piııı mutcca dz muhıclifl J.:oı1'cn·e 
nc\'ilcrir.dcıı maada Jıuq1>1' \'C yeni tc\!hizattl.ıayesindc 

mcmkkctimizdc ilk dda olarak yalım: fabrikamız 
tarafından imal edilen Ye ıhrupa mLisrnlızrmuııa 
rekabet edecek lıir ııcfas~tte olan : 

Vo~ıf DBfBIHr mü~OrlOIORIR: . 
ymetl lledeW lllerlıunıun nıcı ~~i \O e\·.;ıfl 
mti :\lüzaytdc 

229 23 20429 numaralı :cnctk ıncdvun :\1uhittin l"utsi 
Beyin Üskfıdarda Hac~ 1 !esna .hatun mahallesinde 
paşa !imam caddesinde atik 89 cctlit ı OGmımaralı 
bir tarafı Sait paşa \·~rcscsinin dag \'C bahçesi bir 
tarafı ifraıtcn .\luc;a llere fcratr olunan mahal bir 
tarafı binbaşı 1 Lı:·ııı Bcı·in orııımıı ve ;ırsası bir 
'tarafı pa~a linı:ı;ıı GH1Lk ·ile ınalıtut 738 zıra m:ı:ı 
alıır bir kıt'a arsanııı tJmaıııı. 

4559 457 20551 numaralı <cnctlc,nıcdyun zuhur ıpzetc i 
sahibi Öma EknJiııİıı Kumkapıııda saraç İsJ:, 
mahallesinde Taı·şaııtışı c.ıddesiııdc atik 27 ced 
42, 45 Ye 6 ad1 ,·c 72 l\arita mııııaralı, bir ur.ı' 
emanet ars:ı.;ı, bır t.ır.ıfı 105 h.ırita ııumar:ılı :ırs. 
bazen 108 nunrnralı ar~:ı \"C Rukıvc H:ııııınııı w • 
l'vLıhıııut Bey :ır'Si!Lırı. bir tırafı ~lc!ımct \'alıyı 
biraderi :\klııı:ct r~rJi Eiuıdiler arsa'\\ \'C bazen 
1O1 numaralı eııı:ıııct ar~:ısı \'c tarafı r.ıbii tarikiaııı 
ile nıahtut 1528 zıra l'C h:ıritasile tapu ~cııcdiııe 
naza ren cedit vözu 353'.) c dit "1tlıı 875' 15 ıııdro 
murabbaı bir kıt'a arsaııın tanumilc dcnııılıııc 
cui ıınf ma>ura tatlı su 

150'.> 150 2071 O nunıaralı senetle medyun fcn·a emini Esat 
Efendi ZC\'..:C i Şerife A VŞ• Sıdıka T famının Bn'
oğlumla Fcrikoyunde Rum kili'csi arka cadde ·inde' 
atik l"C ccdıt l::J2 ııuınar:ılı hir tarafı 1Grahim baba 
h:ınc ,.c hab.:c:·i bir t:ırafl Rum kilisesi :ırk:ısı, iki 
tarafi da alıa;ın uhdc-.indc bulunan arsalarla mah
dut 310 ~ira .ır :ı. üzerine klgir olarak mebni 
fc,·J;indc iki oda bir lıahi bir sofa bir s:ııııaıılı~ı 
muhtevi bir b:ıp ;ıhırın zemin ve cbniyesiniıı 
ııısıf hi~scsi. 

er Omer efendiniıı bili. 

illi ul.avele tahtı isticarinda bu
Utıan h dör a Şap hane bılmüzayede 

2 - Sermaye olarak mevzu 
ayniynatın takdiri kıymeti için 
ehli hibre tayini 

3 - Müessisler için meşrut 
Dublu Konsantre Tomates Salçasını 

J\lulıtcrcm ınu~terilcrimizc tıtı·si}~ tdtriz, llilıımınn 
' 2500 152 2185'.l nunı.ıralı <;CJıdlc medyun Leman \"C :\1ıı

1 
YÜZ lira bedelle talibi uh

t"1inc · t 
1 

. 
olan menafii ıııahsusasmm tes- m1:11-1 JI 1111 

ı•-lll hakk:ıliyc ıııajtazalıırında satılır. !lıısı 
biti ve bu bapta vukubulacak ı-----------'--------------ı 

tdiJ 
ına eı eV\'ehyesi icra teklif hakkında kara ittihazı 

4 - meclısi idare azalarının il rııış olm~la yüzde beş zam 
e lalip 1 1 tayini. o an arın ve daha 

ıiy..de 5 • Murakıpların tayini 
lcr· nıalomaı almak isteyen- ö - Sermayeııin te~yidi ve 
~.ıuı •~alei katiyesinin icra şirketin nizamnamei tsasisınde 
""'llacauı 929 tadilat icr.ısı hakkında karar 
.ı.ı • aenesi nisanının -111... ( itthazı. • 

·"n u ııalı) günü saat -------=-----ı 
on\,,l" ' 1 

'"'ar 928 6704 1'"nıu•a 
1 

., 
. · ı e ı>eyoğlu ımı kale-

lllıne . 
ol muracaat eımdni ılan 

Un ur 
............:.. 
Muh~t-k.._~~~~--

r Cıtf.: • 1 nıuhatkle kamısyonu 
M .. t ~•!idi murahhmıasındarı : 

"'lt•hı ·l d 
'ttaı., Dluua •le konıi>yon, .ahı!. 

'•ıı.J. . . il r'1 D n ıııut"cn• jeneral Man· 

?o,~ l.ara nın ı.,lcırı namı ıçin 
.. -deki 23 mart cumartesı 

&linu 
S., •aaı 1 O buçukta pangalııda 

~ t.p.ı kıli>e•lnde mer•sım icra 
~r. 

M''••i . . .., b 
' 

rnc ııtıruı arıu uyar an 
·'"V~I l· 
u
1 

"•mın lütfen bu ilını dave-
• ıel4kln 1 

l\okulm izale eden 

taaffün dür 
Sıhhatine ilinak;lr kudın1a-

r1n ~ı.mımi dostudur. 

Zehirli dcğıldir. Başlıca te· 
1.ıı dcpularıle eczaneler ve 

Jtl ıyar ma~azalarında satılır. 
~ t.lmf' eri mıercudur. 

Çorlu Belediyesinden: 
ıo Cor[ız kasabasLna uelirili-cek olan 
Uı ?OQo lira bedeli keşifli nıenba sıı~ 
1tı ~rıa ait proje ik11uil ve tasdik edil~ 

iştir. 

rrı·~1cıkiir proje nıııcibince bir ay 
el llddetle münakasaya konızldızğun,. 
dan taliplerin I stanbııl Şehrenıanetin~ 
r~ biz- s~ı~eti nıcvcıı:~roje_vi tetkik ede~ 
Ye şe~a1ti anlanıak uzere Çorlll beledi~ 
~zyasetine ıniiracaat eylcnıeleri. 
tıi~st?ııbul liman işleri inhisarı Türk ano-

1 Şırketi idare meclisi riyasetinden: 
ı.., , •tareı k 

}' thnın . ananunun ~61no nıaddesi mucJbince hiıı!>edar11.nı umuıni 
P&ıar 41 • Zirde yazılı ıııı~şcleleri ır:.lJı:\kerc c>tmrk lİ7.ere 21 nisan 929 

Nezle-öksürük 
Bronşit-boğaz nezlesi 

için hakiki ırn 

GUDRONGÜYO 
lçiniz,butun rııllscahı.crntı iıze

rindc ıııcıwk,ı, )'C'.'11 l'C kır

ıııizi renkli etiketlerin tlc 

l '.\lai>on FJU:RE Puri; nıc 

Jacop ;\;ol 9] adr~si yazılıdır. 

" Souk algınlıklnrında i 1 k gö-

rü l~n rahatsizliklar&ae's kı· 
ıııun Jtl •' ••. _ .. k _ 

sıırngı ve oKsuru tur 

f3u ııabos e.lamellerin •i.iratJe 

izalesi · 

' 'Krezival 
'' ile kabildir • 

, . 

.. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Kıralı/f. odunlııl( ~ rubu/ı;lu/ı., Beykozda ıokaı (11bulduğıınun dördönciı 

ve lı<"'lıncı kı.ınıları; muhammen bedclı (1110) tıra müzayede tcmdıclon 

26 m.ırt 9!9 d" Deherdarlıkıa 

.. ~!rlık ... a, l't" dcrnir, Karaağaçta topçu mühimmat depo~unda 5000 

kılo ınıkıannda, ınuh•mmen bedeh 125 lira, müzayede t•!ııdıden 26 
milfl 929 da Dclıer..-!arhkıa. 

/.:iralıf.: lıırla, Yıldız a>tanesl arkasında 12 dönüİn, icar müddeti uç 
senedir. muhamm•n beı:i<'li 56 lira 50 kuruştur, müzayodo ıerndiden 28 
ınarı 929 da Ddıerd,trlıkta. ' id ~unu 

<lı°c- r:~erlt ıaat onl~ih~ iflchn l:;tanbnlda Sirk~cide k<'lin liman lıanınıla !=========================! 
'v!~k ~·d• '"bı!;dc ı"pıanm•ğ• çağırılm.,, ı.k.rrür oımiııir. 0 .. ksü"'enle"'e Kat"'anı Hakkı•Ekrem eıelttc.n \~r &nunun 385 ~·t.: 386 ı:ıcı ma·~dclt"ri ınucıbıncc hısşedarlaıın ı ı ı 

t('Planrna eya ve~!lctc-n ı.l.Jhıli nııl!mnamc:ııinin 26ncı m.1ddesine tevfikan '-:::::::;:::::;:=============::::;=:ı::::z::;=====I 
•'-2'J•!t gununden e 1 'e:tı cıo ı;ün u;ınde lıt. sc senetl.:rini tır~cı ıdare I • 

llluJ,.ı,,!.nd '•y• T urb}e iş lıankasııun merkez ve t..!ıclerıne ıevdı ılc R u·· su m at m u h af aza 
'"'alı , •I" ı"la"'1lfarı ınakbuzıı ıd.lte med1>inc ırat eder<k diihulıre 

rna iln tnultt'.J.idlr 

1 ş· Ruznamei miizakerat: mu•• d u•• r 1 u•• g"' u•• n den 
d.ıl!lıl:k 1.~k 'ın •mlıy.12 mukavelen.mesınıo lminci maddetinde mtinderıç : 

}. _ 1\ı. :ı:n rne-z.kür ınhıı;ar mukavelcnanıe~inden tayyı. 
lltıyıt1 ' 

· ınu.ıtavele.ının beşınci maddesının ikinci fıkrasının tadili. 

ı A,1, Tadil ıekLf; 
;Lu ıarıfder irlc 

t:thtınd ~ t!~n inhısorı 
a bulun h d l.e,.1 . an ı ematın bc-

İ~bu ıartfeler ıırketin ınhisan 
tahtında bulunan hidemahn be. 

Saray bumundaki muhafaza memurlıınıun yatakhanesi aluııdaln beıoıı 

kemerin tamiratı münakaıai aleniye ile münalcaaaya l:onuJhıuıtur. 

Münakasa kanUDundald ıeraiti haiz olan ıaliplerin mildüıiyetiınizdcld 
kejil ve ~~rınamesine ithli huıulinden sonra depozilo akçalenle münahaa 
günü olan 13,'4 929 cumarleıl günü ıaaı on dörtte müdüriyetiınizdeld 

zaffcr Haııınılann Taşkasapta Sermet ç.ıvuş nıa
hallc.,indc Topbpı cadJcsimlc 8 atik 126 .:e,!it 
mı maralı bir tarafı Yek ta [frmli sobı~ı ve hır 
tarafı merhum binb:ısı Tlalil Bey zeı·.:öi Fatma 
Hamın luncsi ,.c haz:ın bahçesi bir t.ırafı el ·em 
binha~ı • :ımık Bcv hanesi \'e b~zan bahçesi, t:ırafı 
rabii Topkapı caddesi ile mahdut zemin kJtınJa 
iki methal uç oda bir lıeU birinci katta üç oda iki 
sola, bir lıaLl \"C çatı ar:ılığıııı mü~tcmil 520 zira 
arsadan 245 zira mahallinde mebni ınaa bahçe 
bir bap ahşap hanenin tamamı . 

1540 154 21590 numaralı senetle medvun !rnyıııakanı Sa -
llhaddin Bey ,.e 7.c\"Ccsi :\lc),ihat H:ınımın G:ıla -
tad~ Bcrekctzadc mahallesinde Zurefa sokağıııd:t 
atik 41, cedit 39 numar:ılı iki tarafı Y aını:ıcı 
l\lanok akart!li, , rkası 35, 37 numaralı mağaza, 
cephesi Zürefa okı.ıtile malıtut tahtında dükkan 

• bir t!!.hta perde ıJ iki kısnu ayrılmış ::;s zira mu-
, • rabbamd:ı fel'kınd:ı O<Lıları nıüştcmil bir bap ııı:ı-
- ,Zaz.uım.tamamı . 

2206 ···~~ ~21 ô'l ıiuııı ıralı senetle mcdyuu Rifat Bey zev -
.:esi Zeynep ll:ınınıın Boğaıiçinde Y tniköydc 
Güzekc Ali Hey malıalk-sinde Aar.ıba.:ı sok:ıgıııda 
ııtik 10 cedit 6 - 8 numaralı sa~ tarafı Karabet 
;\•'a arsası ön tarafı Arpacı sokaıtı arb tarafı kır· 
ta7ı Bcv vcrcsdcri hane bahçt:si, sol tarafı Ziııcti 
Hanın;ııı lıaııesile mahdut zemin katında doıt 
oda iki lıcliı, ikinci katında dört oda, bir sofa, hr 
lıeU, bir gusulhane ı·e dahili elektrik tcrt:batıııı 
lı.ıYi 213 zir•ı arsad:ın 20) zira mahallinde mebni 
nıaa bahçe bir bap hanenin nısıf lıissc.;i . 

1350 135 21603 nuııı:ır:ılı ı; ·netle medyun Hasan Bls"m 
Beyin l\a,lıköyünde Hasan paş:ı ıııahallesiııde 
Ra-.im paş;ı sokd~ında atik 31 ,31, 21 ill 14 ccdıt 
numaralı bir tarafı merhum i hsaıı Bey lıaııe.,i bir 
tarafı pcrüklr Hıisııi:ı Efendi hanesi bahçesi, "ir 
tarafı doğranıa.:ı !\lchnıct ı\ğa arsası l'c haz:ııı 
Nahıt Be · arsa'>! tarnfı r:ıbii·tariklc mahJut bfülıı
ruın katıııda odunluk kömürlük zemin LıtınJa iki 
oda bir kapı alıı mahalli bir sofa bir oda bir lıdl 
ikinci katta hır oda mcrdil'cıı başı mahalli olup 
tarzı inş:ısı güzel 430 zira arsanın 93 zira ıııalı.ıl
Jin,k mebni ıııaa :ır<;a bir bap nim kirgir lıaııcP=ıı 
t:ımaırn 

2825 1200 21618 ıııınrnralı senetle m.:dyuıı Ahmet Talha 
\·e .\lclınıct Cc\"at Beylerin Kızıltopr:ıkta ! lacı 
Mııstufa Efendi ıııahalleslııde cedit Kavışdagı caJ
dcsiııde atik 22 ıııı:ıkerrcr .:edit 38, 4) numaralı 
bir tarafı ı•alidcleri Fatma ınüne,·ver Haııııııın 
lıi esine tahsis kılınan dört bin ziralı mahal ,.c 
hazan binbaşı Halit 'Bey bahçesi, bir tarafı gene 
di.ıter bahçesi ,.e bazan Çıkmaz birinci l\\usıafa 
Efendi sokağı \'C b:ızcn Şerife ilanım hane l'_C 

balıçesilc llfı>cvin Ef. lı.ıııc \'C balıccsı \'C lıır 
tarafı merhum Salih Ef. ' rcsesinc ait nıJlıa'. ile 
Sami molla köşk ı·c b:ılıçöi ı·c tarafı rabii K.ı yış. 
dağı caddöilc mahdut 'e 7.emın katıııda bir oda 
bir taşlık, bir heliı hirinci !:atında iki oda\'I ve bir 
samanlık ile bir helayı YC bir ahırı ıııuiıtcYi ve 
20958 zira arsanın 126 zira mahallinde mebni 
\'C könıür.:ü esnafından Ali Efendinin t:ıhtı isti~.ır 
ve işgalinde bulunan seneden maa bağ bir b:ıp 
ahır \'C clyevın •ııaa bağ ve ahır bir bap Lirgir 
hanenin tanıaıİıı. 

1\:ln ıhııyar 'len 
U!Jl ""' ma..,ı;h hen içın ıhttyar edilen masarifi ""''leye .. d 
'-•nı ~c ·u )'uz e onbeı ıemeııu umuıniyeye yüzde dokuz ıemettu 
b I 

1 
ve edilmek ;uoetile zam , .• ilave olunmak ıurelile -!_ <>unur. 

Balada hutut ve evsafı sıircsi nıuharercr cml:ik lıizalarıııdaki 
bedeller ile talipleri uhdesinde takarrür etmiş ise de bedel5ti 
mezkOre dun olduğundan 4 N'lsan 929 tarihine müsadif Perşeııı-

1 
be gününe k. adar müzayedesi temdit edılmiş ve takarrür edecek 

----------------------- bedel fıaddilayikınd~ görülürse yevmü nıeıkurda saat on beşte 

lıır" u·ıe hhı'nler·ı ceını·ueı·ı ımu11 "fttı'pli1tindn9 ihalei kat'iyelerlnin ıcrası mukarrer bulunmuşt11r. . 
U l 9 WU P J MI Uglltll : ' Ta.liplerin yüzde on depozito vermeleri \'e bizzat ve ya mu· 

: komisyona müracaatJarı. 

~r . . h ... p olunur. . • 
saddak vekatetııame ile müracaat eyl~meleri şeraiti milzayedc· 

-Seyrisef ain 
Trabzon ikin i postası 

KARADENİZ) vapuru 21 Mart 
Pcrıemlıe akşamı Galata nhıımın· 
dan hareketle Zonguldak, İnebolu, 
inop, Samsun, Ünvc, Fatsa,Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya 
gıdecek ve dönütte Paur i kele
•ile Rize, Of, Sikmene, T r:ıb 
ızon, Polathane, Tirebolu, Gırc

ıun, On'lu, Fatsa, Saımun, Sinop 
İneboluya ~ayarak gele::eltır. 

lzınir sür'at pos!a31 
( iZMiR ) vapuru 22 '1art 

Cuma 12 de Galata nhtı:nından 

hareketle Cumarte•i 10 da İzmire 

gidecek ve Pazar 13 le İzmirden 

harekede Pazarıc,i gelec:ı:ktir. 

Vapurda mükem:nd bir Or
kestra ve Caz.bant m~vcuttur. 

- --
Antalya Po3ta;ı 

ÇANAKKALE) vapuru 24 mm 
pazar 10 da Galata rıh'.ıı::ından 

harekeıle lırniı", Klıllii~. J.lodnn,,, 

Rados, Feıhiye, Fiııike, Anıal}·aya 
gıdocek ve dönütte mez.k:ö- ıskc

lelerle lHıkıe Andılli, Kalkan, 
Sakız, Çanallale, Celıboluya 

uğrayarak gde<ektlr. 

B11cali:la postası 
(GELİBOLU) lapuru 23 mart 
cumartesi 17 de tda:-~ ııhtı=
dan harekeıle Gelıbolu, Upoeki, 
Çanakkale, İmroz, Boıcaadaya 
gidecek ,.. Çanakkale, Upoeki, 
Gelıboluya ı:ğr.yara.\ gcleccltir. 

Ayvalık Karahiga hatlamıa iş· 

leyen vapurlınn kahve o<:allan 
birer sene ıuiiddeıle kiraya leri· 
leeektir. Kaı"i ihalele.i 31 Mart 
1929 tarihinde icra hlın~rıdan 
talıplertn o gün uaı l S ıe leva
zım miidiirluguııe gelı::oelcrt. 

SATILIK MOTCRLAR 
Berk, Çaba, Gülceıa.I motor 

telmderi hey 'eti hazıralartle sah

lacalı:lardır. Kat'i ihaleleri l Nisaıı 

929 tarihınde ıcra hluıacııtından 
talıplerin o sün saat on albda 
l.vazım mtitlıırliituoe ael-len. 

ı ) 

TliBİ'ıBE Tİ tt!fZIRfıNJr 
Dl'ıttfı EYİ5İNİ YERiNE 
İKAHE EDEl1EDİGİ ve 
ttİIUtt!ilt!tD!J TfD!iL'İi 
Ef7f(,'il NDKT!iSINDfıN 
EN !1Ütfİf1 İLFfÇL!iRIN . . . 
TERKiBiNDEN /Nı9L 

EDİL'1İŞTİR 

C'.Q~ıD: 6'~(;C5>.9c> 

-
.... 

' 

.,, Man,!\~:u::~Ş tab~plerİ cemiJetiodeı: , M111ın Z6ncı ıah giioO büyük Hoca ( Halı! Şazi t nln v.lab gllntine 

ıeıaduf ediyor. Her ıene olduiu aibt bu - da bbd ıU!ıe ft -
lekdatlıın tar.ı...d• ziyoreı edilccekttr. İbttfale itllralı: ed6c8 ~ 
o aabah uat 9,3.) le köprüd.a Eyıbe lıvebt edeoelı: ti.\ ftpwda 

dendir, müzayede dördüncü vakıf handa ilı:inci katta No 17 Vakıf iiıı(ı»'~ 
'parala.r Müdürliiiiinde icra olunacaktır. Taliplerin vaktinde mü· 
racaat eylemeleri ve evelçe pey vazedipte ihale umanında, bu
luamayanlardaıı .IOn taliptee madasınm keffi~t etmi~ addolunaca· 
ja iı&ıı ollUluf: . . 

lii! lrkııd"tL.rıır"2Ut gunu hey eti wnwıuye loplanocatından uınuıa 
Alah.,,.,. bına.ında yevını meılturda gaı 10 da lürbe cinnııda aabC 

eemıyeı merkezini ıc-,rillerı mercudw. t..m ı.uı-.ıan rica cıluaurJ ' 
. ' ' . ' , 

• 



-- -----·--. 
ABONl ŞARTLAR!, ı ·ı Gazetemizde çıkan yazı ve f 

ı; ' resimlerin bütün ~akle.rı mahfm:dur' 
~urkı\ c_de_Yf!-~ÇtC Ca.zeteı·e =onı.ltrilccck n1eltupla.nn ~7.erlne 

'

·,· ı· Ktınış .Zu-;:uş idare içiru-c IUaıc • yızıy:ı ait::-e (\azı) 
1" i(arc.i lri.nnuln1alıd1r 

21 Mart 
19 29 

-- HER GÜN ÇIKAR TÜRK G!ı.ZETESI - t ncJ Tttn 
6 Sayda Türk mekteplerile faydalı eserlin 

ilanlarında o /o 20 teıuili.t yapılır 

1 Büı·ük ı·e ra bir çok defa için verilen illnlarla 
hususi mahiycnekl t!&nların ı.icretl 

iLİN TARİ FE6İ: 
Satırı 

1 
b-8 inci sayladJ 

1. 5 • • 
• 

Kurul 
12,50 
25 

-

r A' ı~ı jSı) oon • -
1 ! 3 . " 400 800 : Buünuyan mekluplann iadesindeD, krytnnti· · , 

f4~ mulca.ddere~ıx mektuplara konulmut pcalarıu 
'" idare ile lı.:aratiJştırdır. 

4 • 

2 ' 
1 • 

• 
.ıo 
ıoo 
200 • 1.; 

1 

2 
: 

• :-so 
1400 2i()fl ı !caybo1-ne.•mdan ve Uinların mündericatından ; 

1 idare mesul delildir. 
l ıo 
J 

f-8 inci s3yıf.ı.fıl 

resmi i!Ant.ır Bu geceki aı··-}----B---·-A-k-~-d-d-~d---V-kı'--f--d-s Sayısı 
stanbul, ab1ali, n ara ca esin e ·· a .. yur u 

Cazctcmlze hu~u.1t il.i.:ı kabul eden yer: 
H. S. H. üi.nat •conteai. .., 

- - - - -
_., 

.,,.. .............. ,_...,,,,,,.,.....,....,....,.,,.. ......................... ....,,,_ ..... ....,,,.,...,.~,.....,,,....,,,.,.. __ .,,,,"""""'~:::~t~c~ll~97~0:;;;:ıt~d•~ır~c~iş~·ıc~rı~ı:ı~9~71~~~~·~ı~h~lc~rl~ı~•~rc~lv~r~ıf:•~'~l~~p~o~,,~a~k~·u~tı~"!u::4~6[·:;;;::;;;:....,....,....,....,,..,..,...,,,,,, .... ,.,.,.,. .... ..,.=r'""'~:']';E"""'";'""'"";'",._":""~·-·-·--,.._"""._....,..,.-ı::""' 

~B ı ;ı Türk-iy-e . İşbankası umu- v· ~~,·, rur~ı~r ·-nı-u"dU"rlu"nün~en:~ Er;~~;~~~eic::hr~~;~:J:; orsa ar 20 Mart r929 A u~ pu u u u y desinde 108 numaralı köıkte 
1 mı Müdürlüğünden: ~Iüıayede bedeli ~Jcrhunatın cins \C meıkii ile ena!ı mukim iken elyevm ;kamcıg!hı 

Nukut 
-r -Açıldı - Kapandı T k · · k lira meçhul kalan idarei mezkOrO 

ür ·ive iş bankasının lzınir şube>i binasının in~a>ı müna ·a50ya 21 20443 numaralı senetle medyun Mehmet Salahatliıı B. !~ 

1 Jr giliı lir.el 
ı Dolar 
20 Yunan dırolıml 
1 Rnylısmark 
1 A,·uElurya şilini 

!:O Lry Ronıanya 
2o LHa Bulgar 
1 Felf'rneıık floriul 
20 Fr anıııı frangı 

20 ltal)aıı lireti 
20 kuron Çcko - Slo~aky:ı 
1 Çer,oncte c ~o,,~ı·l J 

1 leloti ı Lehts· an • 
20 Dinar • Yogo•lavya • 
20 Belçika fı·angı 

f PPzcta JEpany:ı 

20 IS\ içre fıa ıırı 

1 Mecidi}e 

Çek 
Londra uz.erine bir 1ngtliz. lira:'t 'uruş 

. 'e<york 1 Turk lil'ası dolar 
P.uis • fro.nk 
J.fL o • 
Berlln • 
Sofyil • 
B:·ük~f'l • 
Ami teı<lam• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

Jirel 
ruark 
lcvn 

he ika 
norin 
frank 
kul'Oll 

!ilin 
Jif'Zf'l3 

Cine,·re 
Prag 
\'!yana 
'Madrit 
Vırr~oYa 

Alina 
Bükroş 
Belgınt 

• • • Zl'loli 

• • • dıralınıl 
kıus 20 ley 

Tilık ı.raJI 

Tahviller 
lstihraz dahili c Yalleli J 

Diiyunu ruuı.alıide 

dinar 

lkr•miyeli demiryolıı 

ı.ıanhul tramny •irketl 
R>Mım Dok ,.. .Anlirepo 
IElanLul anonim l!U şirketi 

Hisse senetleri 
iş hııka<ı 
Osmanlı bankası 

1 k - müteahidı sabıkı Şuaı ı,J Mus vazedilmiştir. Münaka;aya iştirak etmek bteyenler, şartname mu ·a- ile Ayşl! Mükerrem ve Emine Saliha Jfammlann Us-
r89 r 75 989 l5 1 · · I l B k \nk d J • • Al' Ef beye: . ve enamc sureu \c tam scrı p an arı, an amızııı • nra a <t umu- küdarda Toygar Hamza mahallesinde Selii.mt ı en- I 
2oa oo oo 203 oo 00 Anadol!l - Bagda• demir .. Y0 • 

oo 52 so 0 , mi :\lüdürlüğüne müracaatla (20) lira mukabilinde •labilirler. di sokağmda cedit 121 numaralı ve bir tarafı Hasan - U k 
!! I~~ 00 48 tO 'o Teklif nameler, muteber bir Bankadan alınacak ( 20.000) Türk Tahsin Efendi menzil bahçesi bir tarafı can baz Ali lan idaresinin aleyhinize 't 
26 so oo 28 so k k dar ceza hakimliğinden kırk ir ira!ı bir kefalet mektubuyla beraber önümüzde i 20 .\lan 1929 ağa sokağı, bazen yorgaııct İbrahim ağa menzili, tarafı ki 
24 12 ıo 24 12,so Ç bin yirmi altı lira yeımiı i 
n 25 oo 2a 2s oo •rşamba günü öğleden e\cl C'mumi .\hidüriüıumüze teYdi edil- rabii tariki anı ile mahdut ve iki satıhta beş oda iki ti 
80 oo kuruşla yirmi bin kuruş ücr• 80 00 miş olmalıdır. sofa ve bir kuyuyu muhtevi ve 400 zira arsanın 120 

158 50 oo 153 •ooo veklı!eı ve ayrıca kırk yedi kü!UJ' 
212 212 50 1 

C:mumi i\lüdürlUğümüz bir gıln• fiat kardı g<izetmek,izin dile- zira mahallinde mebni ıııaa bahçe alışlp lıancııin ta-
50 d lira ücret ve masarifin ıahsilİlle 

~ 0000
120 25 120 2!5 iği mütcalıhidc ihalede 'crbc;ııir. nıami kıymeti muhammenesi 210 liradır. dahi 

0000 ·- dair istihsal edip temyizen 
22 25 - 131 208~0 numaralı senetle medyun Resmi B. zevc si Ser- sabi ~~ s2os İstanbul Şehremaneti ifanları ..,. ktasıik edilmek suretiyle iıkı8i 

113 00 00 
ll 50 vet liamııı Topanede, Defterdar Ebülfadtl Mehmet at'iyet eden 16 nioan 9 ıa-

1 32 
' 780 

o:ı 

1 

50 113 Ot> Efendi mahallesinde cedit halatçı sokağında atık 1,3 ı· 
32 50 Büyükde,e Topağaç altı 10 Niıan 929 Çarıamba saat 2 de rih ve 172 numaralı ilam ıe-

780 oo cedit ı eınlıik ve 81-82 harita ve 4 ada numaralı \'e clulinfa• daır· eye te"<li ve tesriye! Emirgiin meydan mahallı 1 l « « Perıembe « 2 « 86 • ' 
« Cumartesi « 2 « sağ tarafı emanet arsası, sol tarafı Servet 1 laııımın deyne daveti mutazammın ih• 

991 
048 

175 

9375 
12 s3 o~ 
9 350) 
2 06,00 

67 7500 
3 52.00 
' 72 oo 
2 ~400 

18 110,()0 
8 4800 
3 2350 
4 3575 

37 91 
24 37 50 
27 75 00 

• 9ı 
~3 f 

. 9 

12 ~o 
2500 

00 

• 25 

,I. -14 
ı:ı6 

40 
00 

991 75 
0,48 93 7~ 

12 2S 00 
9 3450 
l 0600 

67 75 00 
s 5200 
1 2200 
2 5400 

111 50,00 

s 14800 
3 2350 

4 135.75 
31 91 
24 37 50 
27 75,0U 

91 62 50 
230 
9 

14 
00 

143 

Boyacıköy > « 
13 « numaralı ve arkası 87 numaralı arsaları ve tarafı rabii ' 

Balada muharrer mahallerin icarı kapalı zarf u:ıulıle müzayedeye banrnamenin mahalli ikamctiPl' 

1 
defterdar caddesi ve cedit halatçı sokağı ile mahdut zin meçhuliyetı· hasebile tebli~ vaz ve hizalannda muharrer eyyamda ihalelari icra kılınacağından 
148,5 zira mıktarında bir kıt'a arsanm tamamı. Kıy- 1 1 bl' 

istlcara talip olanların muayyen vakıtlara kadar daire encümenine o unamamasına ve i inen te l· 

müracaatlan: meli muhammiııesi 1188 liradır. ğat icrasına karar verilmesine 
33 20926 numaralı senetle medyun Kazını Beyin Unka- binaen ıarihi ilandan mbareo 

Gümrükler umum müdürlü
günden: 

Gümrük idaresi açık Denizlerde ,efere mütehammd motörler alacaltıır. 

T eklilnamclerini Hrınek vo bu hususta T af,iJat almak isti yenler 30 mart 

929 tarihine kadar Ankarada Gümrükler umum mü.dürlüğüne müracaat 
etmeleri. 

paııında Hızır B. mahallesinde Taştekneler sokağında bir ay zarfında 929-1518 muh· 
cedit 48 nnmaralı ve sağ tarafı Şükrüye ve Hacer telif vesaik dosya numarasilt 
Hanımların 286 harita numaralı, arkası 331, 333 harita bilmüracaa tesviyei deyn ey• 
numaralı arsa sol tarafı Ayşe Müzeyyen Hanımın 288 lemediğiniz ve yahut kanni bit 
numaralı arsası, cephesi tariki am ile mahdut ve yeni itirazınız var ise söylemediğinit 
yüzü 4,91 ve yeni sathı 56, 75 metro murabbamd;ı bir takdirde hakkınızda ve giyabı• 

kıt'a arsanın tamamı. Kıymeti muhammenesi 297 liradır. nızda muamelei kanuniyenin ifa 
1000 21257 numaralı senetle medyun doktor Mehmet Beyin edileceğini mübcyyin birinci ih• 

Aksarayda katip .Muslihirtin mahallesinde Cerrah Pş. barnamenin tebliği makamına 

caddesinde cedit 48 numaralı ve sağ tarafı Mehmet kaiın olmak üzre ilanen ıebli~ 
Beyin şartla feragmdan Eda ti. uhtesinde bulunan 1 o unur. ,_ 
hane bahçesi, arkası keresteci Hasan Ef. bahçesi, sol Beyoglu dürdüncü huknk hakinr' 

tarafı tfasibe H. veresesinden Ahmet, Cemil ve Mehmet lığinden : Katnede Sadabat cadde· 
Kemal Efendilerle Ayşe H. hane bahçesi ve Ahn:ct sinde muhtan sabık KAzım 13<1 
Raif B. hane ve bahçesi ve cephesi tariki am ile hanesinde muldm küçük Müzd•1 

mahdut ve zemin katında methal; taşlık, üç oda, bir Efendı ile küçük Müzeyyen Hanı • 
100 

-~-=-~~~~= 

Ticaret ve zahil'e borsası 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir mutfak, bir halayı, birinci katında: dört oda, bir sofa, mm peder ve validelerinin vefaı;n• 

bir halayı ve tavan arasıııda vasi bir salaşı muhtevi mebni kendilerine dayılan Eıni• 

fiailor Ti{'aret borE-a"l katibuınnm\ligi larafıııdan ''E"rllnlifltir. 
3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKR"AMIYE 
40,000 liradır 

ve 540 zira1l arsamn 200 zidi mahallinde mebni bulu- Efendinin 19 teşrini evvel 927 
tanhiade karar ·;erilecel'i kanunu 

Okkası 

Azami A gar1 
K. P. K. P. 

Buğday% Çwdarlı 
oo,rıo 

0020 
0000 

1815 18 15 
00,00 
o0.00 

-ZAHİRELER-
l'rat'dar 
1 
1 ı\rpa 

. \I ı ır 
' \"ul t 
! f"ufyo 

uıam 

:Kıı YPOl 

1605 15 30 
1305 12 25 
13 12 13 10 

0920 09 20 
00 00 OJOO 

-HUBUBAT-
tJO.oo oo.oo 
ocı :)O oo,oo 

1 
-UN-

Çuvalı kiloı:u 
Fkiatra ekistra 00 
F.kistra • 

Birind yunınsak oo 
Birinci ıerı 

1460 
1260 
1410 
1310 
0000 ıkiuci 

Aıı~aı'a. 

Alşt·lıir 

TifTİK -

'Yapagı Guz Jtınu 000,00 000
1 

-AV DERiSİ-
Ze«l»va ç,fti 0000,00 0000. 
Sancar 
Tilhi 
Kun<luz 

1 0000,00 0000,00, 
• 0000,00 oouo,oo. 
• 0000,000 000,001' 

-flNDIK-
ç 'ııııl,t 11200 108()()) 
or.dvllçi 00,00 0000 

- . 

AYRICA: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Lirahk ikramiyeler ve 
10,000 

• ııaq lira kıymeti mulıammcneli maa bahçe bir 0 

medenirun 371 ınci maddesi mucı • 
bap ahşap hanenin tamamı. bince ilan olunur. 

45 21353 numaralı senetle medyun Zenciye Zihniyar 

kadının Kasımpaşada Sahaf Muhiddin mahallesinde 
Kuyu sokağında cedit 8 numaralı ve bir tarafı cami 
avlusu, bir tarafı Mahir kadın menzili, bir tarafı Ali 
çavuş veresesi hanesine muttasıl nıahlUI bahçe ve tarafı 
rabii tariki am ile mahdut ve zemin katında bir yemek 
odası, bir mutfak, bir halayı birinci katında: iki odayı, 
ikinci katında: iki oda ve bir sandık odasını muhtevi 
ve 150 zira arsanın 70 zira mahallinde mebni bulunan 
360 lira kıymeti mulıammeli maa bahçe bir bap 
ahşap ha!!cnin ta!!lamı. 

Mahlülat Müdiriyelinden: Bey• 
oğlunda Şiıhane karakolu civarınd• 
sabık polıs karakolu olan binanın 

ankazı müzayedeye konulmuıtur. 

T alıp olanlar ld} metin yüzde yedi 
buçu~u nisbetinde pt.y pıuabrıle 
yevmi ıhale olan 23 • 3 - 929 Cu· 
marteıi giinü saat ondörde kad"' 
mahliı!at müdiriyetine mü:acaatlarT· 

Istanbul mıntakası Maadin 
Mühendisliğinden: 

Lirahk bir mükafat 
KE~İDEDE CEJI' AX 3,900 

kazanacaktır 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Balada hudut ve evsafı s:ıiresi muharrer enılii.k icra kılınan 

son müzayedesi neticesinde hizalarında bedellerle talipleri uhde
sinde takarrür etmiş isede bedeltitı mezkfıre dun olduğundan 

18 Nisan 929 tarihine musadif Perşembe gününe kadar müza

. k bl ( 11,31 ~ 3,13 

yedesi temdit edilmiş ve takarrür edecek bedel haddiliyikmde Şeooal 9 Bıirç: Hamil 
görülürse yevmü ıııez•~ırJe saat on beşte bt'iy)'en ihalelerinın ' r\yın Jo~·ı;u r;;ı2 III Aı n hu· ı• 

ıcrasi mu arrer u unmuş ur. 
fölı1 esir \.:5yet: Su Sı~ırhk kaza<ırıın Demir karu karı·c-

sinde kiiııı o,cp imtıyazı 2· l l-31:J tari!•.i fcrmenla ihale kılınmış 
olan Aııt .. no!t ınadenı:ı.ıc Sa<ldtin \C tlayrettiıı Beylere ait (28) 
selıinı · il"S'"" ı:ıuı"J. "Y

1 ;ma tır~ fiarınd:ın nıüddeti kanuııisi 
z ri:nd.ı tasi;fe edı 1ml.mesine n •b ı hükumetçe tasfiyesi iWza 
eylemi~ t mağla zikrolumn ına • n e.ı yü -Sek bedel veren talibe 
s~L~cal:ı ·dan tı !ipi rın ı.. ı.ılı zar b ı arln 31 ici pazar günüı.e 
bJ.r f ~ t \ok ;c{ı tndılLn ıniidC. ıyetrne müracaat eylemeleri 
il' 1 oh: .r. 

Taliplerin yüzde on ııisbctin<lc depozito vmnckri ve b:zzat Perşembe 
veya nıusaddak vektıldnanıe ile müracaat eylemeleri şeraiti mü- , ilk Rah«r 

S D zayededendir. ı\\iizayede dördüncü Vakıfhanında ikinci kJtta No 13 11 
Ha~darpaıa liman ve nhtım idaresine ait (3 4) numaıalı d b] 17 Y•kıf paralar ı\\üdiirlüg'iinde icra oltınıcaktır. Taliplerin vak- -~ - - - -...,..- • 

J ' u a ar "" s.bah ötı. 'lı:-ndi Alqa.m y,.t.. lınP• 
münakasa suretıle ve yevmi ihaleden 2 ay zarfında tamir e!tirile~ktir. tında müracaat eylemeleri ve evvelce pey v.zedi:1te ihale zam:ı- o.02 t ~ı ı~.47 ı~ ~~ t ) 

Münakasa 8. 4. 929 tarihine müsadif pazartesi günü Anadolu-Bal!- nıııda bulunmıyaıılardan son talıpkn madasının kcffiyet etmiş Bu gün doğanlara ı.: · 
adJolunıcakları ilan olunur. E.kek: K.-. dat iıletme müdürlüğünce yapılacaktır, Hu . .reo Dı/ber 

Tamirat şartname•i ıimdiden Haydarpaşa liman baı müfettıılığinden Hı·IaA lı'ahmer Istanbul merkezı'nden·. Günün naı;ihati: 

K 
~ • h t hl' ' ~rl~ , .. ~ .. rl alıMbilir ve mezkur dubalar arzu edenler tarafından Haydarpaıa men-

Hföuenız uO~HZI Hıı ISl~e nıuuur U~Ulluen: dire~inde görülebılir. Hılaliahmer htanbul vilayet merkezi senelik lcongamını Martın 22 ınci Kı~:iı;~:::t 1 
h:v:ur 

Tomır için Halice gotiril:niş olan Karadı:nız boğazı harıcindeki sabit Tamirata talip olanlann (450) lira teminat akçasıle birlikte tekltlna- Cuma günü aaat 2 de Darul!ünun konfrans salonunda akıedecektir. R<lgun rüzglr po)ra" h31, 

Frner iıaret gemisi yerine muvakkaten ıka!Ileye elverııli vapur eshabının mclerini mezki'ır tarihte saat 15,30 a kadar kopalı 7.llrf dahilinde idarei Teşrif buyuracak azayı muhteremenin aidat makbuzlannı hamı! bulun- açık 

g3rütülm.:.k üzere galatada Mariti hanındakı merkezi idareye mÜrilcaatları. mezküre lc&tibi umumiliAine tevdi etmeleri lazımdır. malan mercudur. Mı!s'ul mldi.lr: Ahmıtt -şuk;ii 
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Birinci kısım 
1 

Cones 
Hazir:ınrn biri idi. "\ iktor • 

Concs. Londrcda "Sarny ~ 
otelinin btiytik :ıv!w;undJki 

kanepelerden biri tı tu'le 
ocurımı kaderini duşumi

} c.rdu. Omruniin sıkıntılı bır 

S• :ıtini j!;C~İrı :lkte idi. ilk 
dcf'a ol· •ak, '·hayat. (l'!nılcn 
korkunç YL daima g:ı';p ra 
kibc k.ır~ı giri,ti!tt büyük 
Sd\ a,ı 1. ) betmi~tl. 

"'· ik ~ Ccnes. Londraya 
Amcrık5ııın "Fladdfiya. ;eh
r• den gcim'~ti. Ancak kcn
di-i Amerikalı değildi, ~ivesi 

bile ,\merikalılarınkini andır

mıyordu. 

O, Avusturalyada doğmuştu. 
ıraya ta ilk atıldığı sııad ı 

~;\fcllıurn,, ,lbrinin bir ban
ka tnda memurluk etti. Daha 
sonra bir ticarethane hcsa 
hına l lindistana gitti, orada 
kendi b:ı~ına bir i~e girişmek 
i<tcdi, muvaffak olamadı. 

.'\rtık, met ve cezirle ym ar
lanan' deni/. çakılı gibi şan

'lll keyfine kendini bıraktı. 

Filaoclfiya ,chri son men 

zili olmuşnı. 

• Concs•in serveti yoktu, 
mall bir giivenç yeri yoktu: 
Bir çok bucaladıktaıı sonra 

" Vala,, uz 21 ılort 192<) teji·ikrısı : 1 ...................................... -................................................... . 

• Ffü\delfya•lı •Daron Stinp;cr> 
isminde bir centilmenle ur,

la,abildi. Beraberce büyük 
bir münakasaya girişecckkr

dı: Büyük Britanya hükume
tinin putrd, bulon ve tra
vers mütaahhitli~ini alacak

lardı. Fakat mesele u2ayıp 

gidiyordu, Viktor Cone,; işi 

bitirmek için vapura atlayıp 

•Londra•ya geldi. Hiiklime
tin memurları ile miizakcrcyc 

girişti; görüştliğü memurlar 
işi bir müddet -'llladıktan 

Muharriri : Vere Sta~pul 
~·~..-~ ................................... ...;;._ 

sonra • Concs • i , sa\'sakla
makta daha mahir memur
lara gôndcrdilcr. (Concs) in 

şimdiden ehemmiyetli bir ta
vı.ırla (Stringer ku,,p:ınyası) 

ismini Hrdiği müeı:scsc tas
la!(ımn i~lcri üç hafta sürün

cemede kaldıktan sonra, lıı
giliz hükt\mcti mütaahlıitligi 

(PiçbiirıÜ deki ( Ilartman ) 
şirketine verdi. 

Darbe çok şedit idi. "Stin
ger" ve "Cones,, mlitaahhit
liği alabilselerdi, icra çaresini 

bulacaklardı. "Stringer" ı~ı 
"F'ilıldclfiya. it "Lorenson. a 
devredecek ve büyük bir 

komisyon alacaktı. İngiliz 
hiikt\mctlnin bir imzası iki 

şerikin kesesini dolduracaktı 

O imzanın kaçırılması ikisini 

de batırmıştı. 1 lele "Concs 
artık iilas ctmij, mahvolup 
gitmişti. 

iki arkadaşın bu hale diiş
mesini pek haklı bulabilir
siniz. Öyle va ! meteliksiz işe 
girişerek koca bir • blöf • 

yapmak istemi~crdi. :\Juyaf
fak olamamaları adalet ica
bındandı, diYcnlcr olur. Fa
kat "Cones.. olanca şansını 
bu "blöf~ üzerine koymuş

tu. :\laglup oluşu adi bir 

hadise deP;il, tam bir iznıih
lı\l halini alıyordu. Atıldığı 

scrp;ü2c~ttcn meteliksiz, çırıl 

çıplak çekiliyordu. 

Cebinde topu on istcrlin 
lirası kadar bir parası Yardı, 

halduki otele borçlu idi. l~in 
hir haftada hallolacağını san
mış, muvaHak bile olması 

üçüncü sınıf biletle Amcri
kaya avdeti tasarlamıştı. Fa
kat "Londra., gibi pahalılık 

hir ~chirde bu~ yere [ hıtf• 
ta gcçircccgi aklına bile ;el· 
mcnıi~ti ........ 

Birp;[in LY\'CI para btc..,ıc1' 
için "Strinp;cr,, c lıir tı:lgr~1 
çcknıişti. 1.. ~trirg-rr ~' cc' :ıj1 
olarak: ":'llüka\ cledc-ı rd~· 
mat hckliyccL'~İnı.,, 

~öndcrmi~ paradan bal 
ctmcıııi.~ti. 

t.:iil' i 
!·il• 

Strinp;n,,in ne çapt· 
olduğ-uırn ·~ostcriyon'u. 

k rı•l· " Conc,;,, kanepe)~ ll . 

mu~ '• ~anıy, otelinin ınıış· 
tcrilcriııi ,;c,-rcdiyor. VL [ikretl 

.. : . . . ı nw 
şu tcsadııü şcrıkını < "'11 

yor,ıu. 


