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Curnh . 
"d)• Utıyct hu··k" . . . "" ı islih umecmın 
da ~et' d~t.sahasında vücu
daha ır ığı Yeni bir kanun 

mecliste · . Vekili M n geçtı; adlıye 
dediğ' .ahmut Esat beyin 
dilirni:. ı.•1~i bu kanun ana 
1. <.J 1 ını ı · IQlrnek ısanına hakim 

endiş · .1 tnışut; b esı . ı _e yazıl-
lcanun . unnn ıçın yeni 
lisan10J1

ntdiye kadar hukuk 
Lir ka kullanılmakta olan 
,... Ço tab' l . d .. ,,Ştir. ır erı egiştir-

Mese!a .. 
terkibi il . ( fılı memnu ) 
fhu"'a e •fada edilen me-... Ye · k 
deniliy . nı an unda ( suç) 
ltıiiraf o)r, ( ınühakeme ve 
( aa y . 
cezay· erıne (duruşma) 

(p ı nakti) "k b·ı· d' ara c mu a ı ın e 
8ıtıa e(~~ı,) (idam) mana-
(' ol" 1sticvap) um cezası ) , 
~ekmek Yerine (sorguya 

F' aka' tabiri kullnmlıyor. 
İislub t. t.abii bir kanunun 
asıl : .. h•~ınci derecededir ·••u ırn . , 
Yetine ka· cıhet kanunun 
dan ziy ~rn olacağı ahk5m
edebilrn a ~ maksadı temin 

Bu esıdir. 
r nokta· k UJlhcsiz ı . nazardan da 
.ellıelcrj Yenı ceza muha

lıt ile ~sulü kanunu tak-
Şekildedir· bu·l· edilecek bir 
11Un haJck Çunkü yeni ka
ltıeYda ın ve hakikatin 
tok t i~ çıkması için bir ti :ııuıı;.uk'"' 

Va etrn kı teminatlan ih
•• ·•ıe ted· 
•vıes l"' ır. 

ku um e a hakkında huku-
3 urniy d 1na d . e avası açılma-n· aır ~d . 111 tal mu deii umumi-
~~rııesj~:naıne veya iddia
lıraz h karşı maznunun 
karşı kakkı vardır tevkife 
taı' eft 1 

ebin· a etle salıverilme 
lle . ın tedd· 
l· •tiraz h ıne karşı ge-
ı'.ıa .evelki akkı vardır; va
-abıli ir kanunda da bu 
aneak hıra~ hakları vardı; 
Ilı" u lt' llrafaa ırazlar üzerine 
~aJlıla..., şeklinde tahkikat 
Ş. ··•azdı 

•rnd· . 
takt ı ise b" l k •t: bitfa oy e olmıya-
. arar h k rz tevkife karşı 
ıtir a ~irn · h 
llu az. Vukub ı uzurunda 
ı n ıtiraz ulursa maznu-
~~ak tetk~k duruşma yapı
b Znun olunur; hatta 

Ulund Yanında müdafi de 

b
. SonrUtabilir. 
•tı a Yeni k . ce illa anun mucı-

tcısında znun tahkikat sı
letki'-t Yapılacak ehı· h.b 
"'e'-· "'il ında • ı ı re 

. :"li h hıızat veya 
fll\ırL azır b 
b·!f'4Cltaa v . . ulunabilir; 

ı a esaıtıni 'h d bı .. tz ltıahk ı zar e er; 
esbdafaa şah~cy_e vereceği 
bı ap ted tlerı ve sair 
1 ~tıun k dedilirse b'ıle 
eti endT . rn haıır] ı lğİnden şahit
esirı· . 'Yarak d' 1 .1 tarı ı •steyeb. . ın em -

1 Odan 'L ılır; kendi ta
Cte .. ı~rne d'l r . 8Ual e 1 en ~ahit-
~~1 lllahkorınak salahiye .. 
·~n eme .. 
~ Unun vekiı· reısı gibi 

llıabk~er bu kab·dc hazırdır. 
le ~llıe he . ıl şahitlerin 
~o~Vıtjne ın~etı~ce vakıanın 
k Sq ttı hUessır görü .. 
end· a keme nu -

tafl •ne ltlal d şahitleri 
arını h . e erek mas -
,.. azıned 

tıı '-lene en Verdirtir 
~n Yeni k • 

§" Unlara k anundan 
,.o>'le b· arşı veril .. 
"'l ır te . mış 
la eyhindeki ınb~nat vardır: 
Yı bit ır işten d 

ae"'k maznun o -
~· edilnıi mahkemeye 
o•ıtıden kş, tevkif edilcce-

un...,. orJca k ·•11Yacak rsa tevkif 
ernedcn bi;na d_air rnah • 

ternınat vesi-

Heyeti murahhasamız üün Anka~adan 
geldi ve A vrupaya hareket etti 

Hariciye vekilimizin beyantıtkn'ı 

" Yunanlılarla ınüzakere ameli bir sahaya gir
ıniştir. M. V enizelosla görüşmemiz 

mevzubahs değildır 

Fransızlarla Nuıeybin - Cezire 
'hududu meselesinde umu ettik. 

Hariciye vekilimiz Haydarpaşa istasyonunda 

Tahdidi tcslihat konfcran- Heyetimiz liman şirketinin 

sın:ı iştirak etmek üzere An· motorile lstanbula geçerek 
karadan h:ıreket eden heyeti Tok:ıtlıyan oteline inmiştir. 
murahhasamız dün sabah 
ek:•prcs trcnile şehrimize va
sıl olmuştur. 
Heyetimiz kimlerden mürekkep 

Otelde ziyaretler 

I laridye vekilimiz otelde 

kaldığı iiç, dört saat 7...'.lrfmda 

Amerika sefiri l\J. Grov, İtal

ya sefiri l\J. Orsini ve .Alman 

1 Jcyer, 1 Jaridye vekili Tev
fik Rüştü Beyin riyasetinde 
Riyaseti Cümhur katibi umu-
misi Te\'Hk Bey ve Hariciye sefiri IIer i -radolniyi kabul 
kalemi mahsus müdürü Ke- ederek bir müddcc göriiş-

m:ıl Aziz, şifre müdürü Suat mii~tür. 

Beylerden mürekkeptir. Ce-

vat PaŞa Heyete lstanbul<la i\1. Rivas da Hariciye veki-
iltihak edecektir. 

l\IuhteJit i\Iubadcle reisi 

limizi ziyaret etmiştir. 

[Alttarah 3 üncü aayıfamızdadir] 

• Boğazlar komiıiyonunun top • 
landıiı bina 

Boğazlar 
komi~yon1ında 
İzmit körfezine Ait me
mnuiyetin refi müna
kaşa edilmiş , fakat bu 
hususta bir karar itti-

haz olunmamışhr 
Boğazlar komisyonu tara -

fından Cemiyeti Akvama 
gönderilen raporun birer 
nüshası matbuata verilmiştir. 

Royter ajansı tarafından, 
komisyonun lzmit körf eıine 
ait ıncınnuiyetin rcfini talep 

ettigi haH1nda verilen haberi 
dün yazmış ve tekzip etmiş
tik. Komisi yon reisi Amiral 
Vasıf paşa dün bir muharri
mize şu sözleri söylemiştir: 

« Raporun neşrinden C\'Vel 
çıkarılan bu haberler doğrn 
değildir. Raporda d1 görece
ğiniz ,·eciıile bu ntcscle ko
misiyonda münakaşa edilmiş 
ve bu ınüzakerattan Cemiyeti 
Aham haberdar edilmiştir. 
Bu tarzda Yerilmiş bir karar 
\'e talep yoktur. » 

r Alttarafı 3 üncil sayıfamııdadır] 

Liman tirkeii 
müdürü Hamdi 
8. diyorki: 
- Bekarlık vegisi

ne taraftarım. Çünkü 
bekarlık gayrı tabilik
tir, evlenme içtimai, 
milli bir borçtur. 

Bekir kalanlar iki 
kısımdır: 

Ya iktisadi zaru
retler dolayısile evlen
miye maddeten imkan 
bulamıyanlardır; ya
hut ta bekarlığı daha 
fena bulanlardır. 

Bunlardan birinci
leri için vegi bir zu
lüm olur; kanunu ko
yanlar bu bekarlan 
vegiden kurtaracak 
çareler bulmalıdırlar. 

İş ha)ratında ...... 
n------kadn. 
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Mektebe girmem çok 
tuhaf oldu! 

ft harahna Qircrkcn bir ihtiyacı dü ,. 
ffll\müş deiildim .. Sonradan .• 

fdpirf~ Ta
il\ H., il~ tah· 
s\li~i Kastamo
nidc yapmış, 
muallim olmuş
tur. Şimcli Ça· 
padaki terbiyei 
bedeniye mek
tebin de sfaj 
görüyor. f>e_lt 
kısa bir müd-
~ .1' 

det sonra mü-
tehcuiıs bir 
beden terbiye· 
si hocası ola-
caktır. Bilhassa 
ilk suallerime 
verdiğ-i cevap, 
eski tahsil şart
larının güçlü· 
ğünü göster-
mesi itibarile 
çok enterassan Beden terbiyesi kiırıunda Emine T a~at H. 

addedilebilir: 
- Her şeyden evel şu· 

rasını söyliyeyim ki ben 
tam manasıyla bir Anado
luluyum, diyor, f ş hayatına 

nasıl girdiğim sualine cevap 
verebilmek için 1 O, 12 
senelik bir 'maziye doğru 
bakmak lazımdır. 

Anadoluda bir genç. kız için 
yapılacak ye~ane iş evinin 
işidir. Hiç unutmam 10 ya
şımda idim. Bulunduğun 

şehirde bir kızın okuması, 
kurandan birkaç hatim in
dirmesi demekti. Bundan 
sonra evinde cihazını hazır-
lamakla meşğul olurdu. 

] Alttar:ıh 4 uncü sayıtamızdadır ] 

• • ı cm 
Ali Reşat Beyin cenzc!İ 

dün kaldırıldı 

ikincilere gelince, 
hali, vakti ve sıhhati 
yerinde olup evlen
miyenlerin mümkün 
olduğu kadar ağır 
bir vergiye tabi tutul
maları taraftarıyı~. 

Müsabakamızın 
şekli nedir? 

Piyanko Jeufi~ Hamil ~ey 
Yeni l\latbaa 

sahibi Ali Reşat 
Beyin irtihalini 

teessürle yaz -
mışnk. Merhu
mun cenazesi 
dün kaldmlmış, 
talebesinin elleri.~P'~~ 

· .. .. t"nde evinden Heyeti murahhasamızm aıkerı • US u 
müıaviri - • kadırılarak l\Ier 

Cevat Pa§a kezefodidcki e· 
Haydnrpaşa istasyonunda ,.... 

l Jaydarpaşa istasyonunda 
Vali vekili Muhiddin Dey 
kolordu kumandanı Şükrü 

~aili paş~ bir çok mcb'uslar 
Muhtelit mubadcle erkanı 

ve daha pek çok zernt he
yeti istikbal etmişler, polis 
ve zabıtai belediye kıt'alan 

tarafından seltlm resmi" ifa 
ec.Hnniştir. 

Gazi Hz. 
ANKARADA BİH TE
NEZZÜH YAPTILAR 

Ankara, 10 (Vakıt) -
Gazi Hz. bugün şehir 
dahilinde otomobille bir 
gezinti yaptılar ve Bent 
deresinden şehir haricini, 
oradan Anadolu kulübünü 
teşrif buyurarak bir müd
det istirahat ettiler. 

bedi istirahat· 

gahına tevdi o· 
lunmuştur. 

Tabut öğle

den sonra kesif~~!;. 

bir cemaat ta-
..,.,,~:"" 

rafından Sulta· 
nahmettcn alın4 
mış, lıir çok çelcklerle süslü 
olan cenaze alayı Bayazıttan 

gelerek Darülfünun binası 

öniinde durmuştur. Burada 
Darülfünun tarih muallimi 
Muzaffer il. ile · Darülfünun 
talebelerinden iki Efendi 
birer Jlitabc irat etmişler, 
merhumun memtekete yapU· 
ğı hizmetleri anltarak ölümü 
ile ne derin bir boşluk bı

raktığnı izah eyl~mişlerdir. 

Bunu miiteakıp alay i\for
kezefendiye müteveccihen 
yola çıkmış, cenaze namazı 

Merkzef endi camilnde kilın-

dıktan sonra mezar başınQ 

gidilmiş ve hazurunun gözyaş· 
inrı arasında son merasim 
Ha edilmiştir. 

* Darülfünun emini Neşet 

Ömer Beyin anlılttı~a göre 
merhum cvclki gün kendi· 
sine raslayarak dün için Da· 
rülfünuna geleceğini ve ken
disi ile görüşeceğini soyle-

Bir bcklrlık Yerflıl mliHbakuı 

~ık. ıfundt.za makMt Y~at me))' 
tı'u Süleyman Sırrı &.~ Millet 
Mecl.lıiDt nrdlil telillfl lıanunt 

ltzerlne mUnakap edilen beklrlık 

verghl haJduııda muhtelıf flldrlerl 
kıHoa kaydetmek ve bu ftldrler-
den lıan,ıaıntn ıuetemh karileri 
aratmda daha fula taraftar bu· 
ıunautuını teeplt eylemektir. Mil
eabakanm ıekll ıudar. Cazeteınlz 
her s{1n ı<Jrdiltila.Gz ,ıbı muhtelli 
meıleldere menıup ve maruf ze. 
vaUan birinin belclrhk ver,ııı 

baldnndald noktal nu&rll1' birkaç 
eatırla yuacaktır. Ayni .Unde ır•· 
zetemWıi bir Is.ötesinde lılr de 
kupon neırolunacaktu. Kartlerlmlz 
ruetede •ıraılle verginin lehinde 
yahut aleyhinde olarak çıkacak 

noktal nuarlarm ve bunların et· 
babı mocllıeelnln hanatetne taraf • 
tar olurlaraa o fikrin lntlıar ettlil 
ırazete nüahumdald kuponun, Gze
rtne adreılerlnl Ye lınzalarmı lı:o-
yarak dfier lrupoı:ılarla birlikte 
matbaamın randerecelderdir. Mat· 
baanıızda toplanacak lcupanJarııı 
ihtiva edecett reyler blllhare tu
nlf olunacakta-. Netlceile en ziyade 
taraftar bulımıan fikre rey vermlı 
olanlar araımda bir kura çekJlecek 
,,. kazanacak 10 lcarlmlze muhtelli 
heclıyeler takdtm edllecekttr. _, __ ... 

Bu gün çckiliyoi) 

Tayyare piyanko .. 
su bu gün öğleden 
sonra cekilecel:tir. • 
Kazanan nııınarala--
rz yarınki nushaınız .. 
da mııntazan1 liste 
halinde bıılacaksz .. 
nzz. 
~~~--~--~~~ 

Maaşlar 
550 liradan 25 

liraya kadar 
Ankura, IO(Vakıt)-l\Iaaş 

h\vihasının bu sene cacbik 
ctlilecek asgari kısmınd aza
mi maaş 550, asgari 25 li
radır. 

Kadın birliQi 
Belediye intihabatzna hazırlanıyor! 

Mübıı,ele komiayonu Türk baı· 
murahha1Iıiıfta tayin edil•'; 

Y i'DI bllımurnhhallnıu 
Tevfik Kamil B. 

lstambul mcb'usu Tevfik 
Kamil Bey, Muhtelit mu-
badelc komisyonu Türk 
başmurahhaslığına tayin o
lunmuştur. Tevfik Kamil 
Bey bir iki güne kadar 
Ankaradan gelerek yeni 
vazifesine başlıyacaktır . .Ma
arif vekili Cemal Hüsnü 
Beyin de şehrimize gelerek 
heyeti murahhasa işlerini 
halefine devredecektir. 

Bütçe 
Açık yok 

-Y ekfıun 218 milyon lira 
Ankara, 1 O (Vakıt) - Elit· 

çe basılmaktadır. Meclitsc 
miştir. öbür cumartesivc müzakerc-

Hazin bir teasadüf eseri sine başlanacakur. Açık yok-
"olarak cenaze dün aynı şaata tur. Muyazene (2 ı 8) küsur 
yakın bir zamanda Dattilfü- milyon lirada temin edil· 
nuna götürülmüştiır. [Yazısı ikinci sayıfamızdadır] miştir. -=-------.. -=--------•••--------••=•·~x .. c11ı•ı•ı:11r111=rm=~~::ı:::•m-•M•mı...-mmunntmR11111U1111111r111111a::::=::::u:ucm:::::::::a::ı::::::::::::::::::::::= 

kası isteyebilir; mahkemede Evelkl kanunda mahke • fıkrai hükmiyenin okunma- hülasası şifahen söylenir ve Y okarıya kaydettiğimiz riyet hakimlerinden bekledi: 
o işın tetkikatını ikmal me kararının tefhiminde ~ı suretile tefhirp olunuri üç gün içinde yazılıp dos- ·misaller tcösterir ki yeni ğimiz ~ey bu ~eni esaslar~~ 
edinciye kadar tevkife salim bir usule riayet edil- bu fıkrada espahı mucibe. raya konur. Maznun bu kanun halkın ve hakkın ta1!1amıl_e . temın ve tatbık 

. lüzum olmadığı kanaatinde mezdi; yeni kanun bu usu- de bulunur- EA'er fikrai bük· hkranın 1>ir süretini her · le.hipe blrç<?k yeni esasları edılmcsıdır. 
ise b~ vesikayı verebilir. lü de vazstmiştir: lCarar miye o fiin yazılmamış ise vakıt alabilir. ihtiva etmektedir; cumhu:. Jlf e/unet As un 



Pa a 

llauf Pa§a bu defa drı kenilisini Çanakka .. 
ley·~e götiirecek zırhlıyı ara:nuıkla ınrcşguldü., 
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-- Pek .ırn .. Buradakilerin 

de yarına kndar bir listesini 
;lıazırlayınt'. . [ ı] 

H:ıydi Allah ınm·affak 
retsin. Başvekil paşa, şu müş

kul .zamandnki sadakat ve 
fcdal.Uırlığınızı madamclhayat 
unutamıyacağını .. 

Ahmet \' ef ik paşa ile Rnuf 
paşa doğru mabeyin İelgrafa
nesinc gittiler . Flerşeylten 
cv,·cl Rus fırkasının ansızın 

lstanbul tızerine yôrümesi 
ihtimaline çnre bulmak iıizım
dı . o bclıl, daha başka hir 
püskullü soyundandı . 

Rauf paşa Çatnka ordusu 
lmmadanı gazi .Ahmet Muhtar 
pa~aya bir telgraf çeb.1:i : 

" 1n..giltcre iloıınnmasımn 
Der cadctc gelmek üzr:e 
( Bcşigc) den hnreket enik
leri haberi üzerine Rusy.a 
askarinden bir mik1:arınm 

Derscadete gönderileceği ve 
bu gelişten m:ıksnt Stilumatı 
seniyenin hukulmna aaruz 
olmayıp yalnız ilngilizlere 
karşı bir hareketi muvııkkate 
olaecıg1 Rusya lmptıratoru 
hazretleri tarafından sureti 
resmiyedc zau Eilafetpcna
hiyc yazılıyor. 

Gerçi ikisinin de gelme -
mesine çalışılmakta iscde 
şayet o sırada Ruslar ileri 
harekete kıyam ederlerse 
mukavemet gôsterilmiyerek 
sureti müli)irnaneae bu ha-

reketin müstenit ohnası lizım 
gelen .şartnamenin isrenil
mesi ·e keyfiyetm arafımı1.a 
işan ( '() v·e baaehu buradan 
alınacak cevaba göre hakrcte 
himmet buyrulması ... » 

Bildirdi. 
Ey... artık ferah f.cnı1ı 

Suleyman J>aşa meselesini 
konuşabilirlerdi . 

Süleyman paşayı t~·'ldf 
edip Çana'l<kaleye götürmek 
.için evvela bir zırhlı hazır -
lamak lAzımdı . 

Rauf paşanın istediği ;zırh
lıyı ancak bahı:iye mnzırı 
İngiliz Sait paşıı ~:erebi!irdi . 

Ahmet Vefik paşa bahdy.e 
nezaretine bir sü\·ari emir 
zabiti yolladı . Sait paşm11n 
nccle Babıaliye gelmesini 
emretti. 

İngiliz Sait paşayı bekle -
miye ba_şladılar. 

Serasker nuf paşa artık 
büyük bir bclıldım kuı tulL~ 

:yordu. 
Şimdi, ortesi gün istizaha 

h:ızırlanan meb usları uyuta
rak nnStıın baStırmak için 
fot.mbddn çıkan gazetclcrden 
.b;rinc aldancı hfr .mektup 
yazm:ık Jıi~ımClı . 

Böy1c hir,şcy herhalde 
fovdalı olacak, zarnn ıgörül -
miyccelui. i.em Süleyman 
paşa meselesi için de ilerde 
işe ')'anyaoaktı . 

\~file p:ı,şaya ~österdi . Ala, 
mükemmel bir meydan .oku-
yuştu . 

Koca serasker !. ya kendi, 
ne olacaktı? Asıl mes'ul edi
lip eli kolu bağlı ol:ıdk 
divanıharp karşısına çıbrıl -
mak lAzım gclcn biri ·arsa 
oda Rauf paşanın ta kendi 
değil miydi? 

Gelgolelim; ' mühür kim
deyse Sülcym:ın .o o]u,·cri -
rordu işte ... 

•c Vakıt • gazeteSinc yazılan 
tezkereyi gazete iaarelıane -
-sine gönderdiler. Tabii cümle 
alem okU)nıp: 

- Oh ... ıncsul kuman -
:danlar mu alwme cfülip tcza
Jarını görecekler. \Tar olsun 
mi1lcti nca.ibei osınaniye ... 

Diye hi.Ç olmazsa acılarını 
uyuştump k:ılplcrinöeki 1dni 
·yumuşatacnkhırdı. 

İşte düşmnu askeri 1stan -
bul knpılarma çatıp 8.ıyan -
mışken dnvlct iŞlcri de bu 
kert etle idi . [ 21 

Öte ~yanda İııgiliz.Sait pa;Şa 
~ele :Dabıaliy.e dır.ıretimlcn 
telaşa .düşmüş .oi.aaakti. Ga
mın, gene ne \(aFdl Y daha 
biriki :;ant ev~cl yıldız sara
o/Jnda toplnnmıımışlar mıydi? 

Rus fırkasının rrnisaf rr gibi 
lstanbula kaba1ü mazbatasını 
imza edip mühürletmemişler 
miydi? 
Şu rçnprnşık meseleler bir 

tilr1ü bitip nrdıarası kesilmi
·yorc.lu ! 

'Sait paşa abıfıli ye gitti, 
imşvekll paşn ile lauf paşa: 

- Paşa :hnzrctleri müjde. 
Süleyman pP.~n bairadei IPa -
dişnhi tevkıf ,.e ilerde mu -
hakemesi görülmek üzere 
şimdilik Ç--anakkalede mahpu
sen ikamete memur edilmek 
tekarrür etti . 

ny.di !Efendim, S:ı.it p:ışa 
böyle latifelere inanacak kadar 
saffül mi~1di ? 

leclistc ıhir gün sonra 
vcrecc_gi cevapların korku -
sundun yüreği gümlüyordu. 
Serusker paşa da işi yokmuş 
gib\ böyle firaklı demlerde 
lntffe ediy0rdu. 

JBıtmecUJ 

(1 j Meclisin dağılmasını ve 
ıneb'uslardan bazılarının 1stan
buldan sürülm~ini sadet harici 
addetliyOlllZ • .Buraya kadar 
gc.çen ukuat Süleyman Paşa 
ile alfiknclnrthr. Mec1isin dağıl
masını geçen sene baş mulıa.r

ririmiz üststt ( Mehmet ~sım ) 
Bey tafsilatile mükemmelen 
( Vakıt ) de ııeşretmi~fi. or1ya 
miıracaat buyrula ... 

[2J Kim bilir şu ke~flc kaç 
dirhenı c:ıfh'f çekiştirdiler, ~im: 

di. çektiler enfiyeyi.. Clesek •• 
hah görmüş gibi yamyor.. D!-
1 enler olacak. Fakat bunu d.1 
görmiye lüzum ':lr mı? ekti
ler işte ... 

ft~BRH-MersJD ~Dili 

memurlarına .aam yapmak 

hususunda aijşündürm~e 
sevketmıştir. Fakat Emane-
tin bu eneki bütQesi kabul 
edilmiş olduğundan bu zam 
derhal ~qpılmıyacaktır. 

~eni beleöiye .meclisi 
toplanilw zaman tEmanet 
memurlarına zam yapılması 
v.e bunun için ae fazla vari
dat temininine çalışılması 
teklif edilecektir. 

Mücslisler ün E
manette loplan

ılar 
dalar JeleKtrjğ1 anüte

şebbisleri "1ün şdrremini 
Muhittin .Beyin yanınöa 
toplanmışlardır. Bu toplan
bda teşekkül eoecek şir
ketin ne suretle aksiyon 

ihraç eaeceği ve bunlann 
ne suretle satılacağı mese
lesi mevzuubahis t0lmuştur. 

Adalar elekniği şirketi 
100000 liralık ıhisse senedi 
çıkaTacaktır. iBunun 30000 
liralığmı Emanet, 10000 
liraliğmı · darei hususiye 

n1acak, mütebakisini mü
essisler ;alacaktır. 

Müessisler arasında İs
tanbul meb'uısu Hüseyin, 
Şabinzade Tıahsın, Nemli
zaôe Mithat, sabik Osman
h Bankası idare meclisin
Ben Nurl, Kazım Şinasi, 
Avni Beylerle :Keresteciyan, 
Urfanicli Efendiler vardır:. 

Bir fip atimi 
Oün şehrimize geldi 

Hambur.g darülfünunu tıp 
fakülte~n müderrislerinden 
profesör Veygant dün şeh
rimize gelmiştir. 

Prefesör Veygant beynel
milel ·öhreti haiz.fen adam
larından biriair. 

Mumaileyh bu 'Sabah 'tıp 
fakültemizı, öğleaen sonra-

da Gülhane 'hastanesini 

ziyaret edecek, Gülhanede 
" TU'h ve dima~ ,, 'Unva
nlı bir konförans iJ/ere
eektir. Pro'fe.sör Veygant 
cumartesi günü saat be_şte 

de darUlfünun konferans 
sa1onunöa "San'at ve ma

razı ruhiyat" mevzuu üze
rinde umuma bir konferans 
verecektir. 

Çakma\ ·mali memnu 
Memleketimizde ıgerek 

çakma1c imaline, gerekse 
çakmak par~1arım 1\:vru -
padan getirerek burada 
birleştirilmesine kat'iyen 
müsaade ıedimemesi Defter
darlıktan maliye şubelerine 
tamim edilmiştir. Ahmet Vefik p:ışa scras -

karin fikrini bc:geniyordu. 
E' et, c,·c.t, gr.zctclcrdtn bi -
rioe hlr 'araka yazılmalıydı. 
-En iyisi « \'.akıt'» gazetesi 
iJi . Rr.uf paşa Ôil'kn.ç satırlık 
h rr k5ğıt ynzdı · 

MüzakerasinHe hal çareıi 
............... ·--···---········ ......... -. 

<< Esn:t)l muharebede cür
mü sabit olan kumandan1arın 
muamelci kanuniyeleri jcr.a 

,.e .zimmetle.rjni tcbrie cde.cek
J r.in umumun cnzanna l"AZ

cdHcccğıni ... » 
Bildirdi . J({tAıdı başvekil 

FransıiJann lıattı lbi:ze 
:te9Um eın:ıe erinBcilir 

ıAB:ına ~Mersin hattının rtara
itm1za tes.ırnı hakkında bir 

müddcttcııber.i dınbnada an
mlar~a aevam eaen rnlizalcer.eler 

bir neticeye raptedilmenuif:ir. 
Hükunıetimizin demir}·olu Si-

yatctine muhalif olan i1ramızla
rm müşterok ~letmc teklifi 

bittabi kabul olumnam~tır. 

if ransızlar bunun üzer.ine ay
'fıca fıt sene için hattın şirkete 

kiralanmasını iStemiŞlerllir. Bu 
lep de, -:ç sene :sonra 1ıattın 

iıntiyaıı zaten hitam 'blllacağ'l 
cihetle ciddi görülmemiştir. 

"N\lhaza :Fransızların tıu me
selede o1sun ha]çlctmızı teslim 
ederek bu Jıaftı bize c:Slim 
edeceklerine aair Arikaraaa 1.liir 
tahmin mevcuttur. 

VAKiT Nisan 

eni belediy.e t~kilutı kamı
'tıu layihasında belediye fotilıa

'batına iŞtirıik edeceklerin, Türk 
·µretllc gôııterilmesi kadınl~rın 

öa intihabata· iştirak etmeleri 
~htimalini kmw.etle ntevzaubahs 
ettirmiş Ye bir ~dk hararetli 
rnütal:ialara scbebi}·et veren bu 
ihtimal bifhassa :ıdınfar rneha

filinde ·1ıeyecmf1a 'teUlkki edil
rnişfi. 13ifahare "D.müsteşarı be· 
yin Jm lıusustaki beyanatı müp
hem alan noktaları tenvir et
nı4 .oldu. 

Müsteşar J filmi n. bu beya
natında et bu ;ı.ıkkın kaüııflara 
sarahatle verilmiş Dlıııadığını, 

yalnız !eylh:ıda ·ıtt.ih.1p ..etmek 
ve edilmek içi11 Türk olmak 
şarttır» şeklinde bir madde ol-

duğunu IJIÜ:ıtelıipler erkek ola

cak diye bir ı:apt olmadığı 

gibi kadınlar ıirttihap ~Hmez 

diye de bir 1ı~yıt konulmuş ol
madığnı, Jti~ilıa kaımnnirtt 

kesbcder~ her taı:afb ~·cı:iden 

1ecdidj Jazım gelecek belediye 

intihabdtına i~tirnk etmek ve 
intiHap edilmek lıaklarma ka
dınların ifa malik olacnklarını» 

söylemiştir:. 

tfıiber aldığımıza l!Öre key

fiyetin bu :suretle tenevvürü. 
üzerine kadınfarın Jntlhabata 

fı rancala 
20 pora ucuzladı 

F..1ran.cala narhı 20 para 
indirilerek 23, ekmek narhı 

da 17 kuruŞta ipka edil
miştir. 

rwüniilmi 
Harice gönderilmiyecak 

&da.re ecnebi mem eketlcr için 
ııyeni lr filim -:yapbrıyor 

G~n erde tütün ~nhisar 

Hiar.esi tııra'fmtıan ~lijJtlan ck
Jô.m 'imi g_azetecilere gösteril-

ım~ e sonrn umum1 ttnütfür 
ıBe~t , tarafıııtıan nkar.zya 

göfürülmü_ştü. !Haöer .:nld\ğımı

~a göte, bu filmin ıbir \Çak 

oktaJarı eğenilmemiş ·e J:ur-

liCUlriin Amerika ~e vru!Jeya 
göndeiilmesinden ı'fı ::zar 

ifilı'lHcrin mm 
·apttlfümnı haber filnra'k bir 
ilim ücuda !İ!f!fiı::mi lerllir. 

Bunu nazarı 6ilfüate ~ılan 'Tü

iln inhisar ·~resi ıyeni bir i
llim ?apacaktır. 

Eveıoeyapılan filim de mem
leket dahilinde gösterilecektir. 

San~atlar meloteplerin<Üe 
Maarif vckfılefi 

memlektimizde 
:ıraıırıaan 

çalıştırılmak 

iştirakleri 'ilitimali kuvvetlenmiş, 
KadmJaröırliği bu hususta muh
telif suretlerle t~lfüiis:ı.ta gı

rişmiş ve intihabrt faaliyetine 
hazırlanm!Ya başlam~tır. 

Dirlik Ilaşve1Calete ·c .Dalıiliy.e 
"ekaJetine '« kadınların, kendi

lerine intihaba iştirak hakkının 

verilmiş olduğunu farzettildcrinf, i 

bu i_şe olmuş nazn ile baktık
tıklannı bildirmiş, bu hususta 

t~ekkür ederek lhzım gelen 
muzahcrctin gösterilmesini istir
ham eylemiştir. 

Dün birlik reisi L!itif e Bekir 
H. bir muharrirlmize oemiş

ir ki: 

- Ankaraya müracaat :.ve 
tşı!kkür ettik. tBu işe nlmuş 

bitmiş 11ıazarile bakıyoruz. :Bu 
münasebetle hazırlanıyoruz. 

1wr:upadan programlar ge

:.tirttik, :tetl.ik ediyoruz. Hüktı-

. -- - - -

İzınir 111ec1lec;ilıanesi şehrin ınünt 
sında tepede y·üksek bir ),.erde idi. E 
Aptiilhalinı Jl{enıdulı berle berab 
gı'in bu 1ne.0Zec·ihane1"e, ayılı Qe.ldlr 
Efendl),.i ::.(rarete gidiyorlardı. 1 

1 Aptiilhalim ıllemdulz: 
' Ehli irfamn mualla bir hakikatgAJıdıt 
rnısr<ııızı irticalen söy·lenıi~'ili. Eşref: 
Her iorikin müntehası ımt!'Vlevi der.g8 

.ıliısraını irad edeı ek bu n115'.raı 

beyt luı7ine koyau. :Afe<deCJinane 'Uf 

ollluğu için bu epeye tırınanan bı 
rol /ar nıe(Jleyifıaııey··c niinbehi olufO 
Bu itibarla E§refin mısraı iki ma 
san" atlı düşrnuştii.. !Eşrefle ll!le111dııh, 1 

lePilıane_re ,,ardıl Zarı za1na12 zilzrıi 
te11ıadiyen f aaliyetıe bulunan Eşr 
lat'ayı irad etti: 

Kııt'a. 

Ba1bı alii Celaleiiine ikim 
'İntisap ef.se riyadan ıırtD.lur. 
Mevlevi o'lsa, ldilAh giyse kişi 
~ı püskiillü bel&dan kurlulrır 1 

;fi:~.:u ::.mm:::~ r--ow .... ~NTJjj'"jf f ·f ·· 
ka~i~~;k aym zamanda 1--adm . :===_=-~=: 
belediye azasından istiy.eceği 

\ •. .. .·· . . . . 
şeyleri de hazırlıyacaktır. ~ Mühim haberlerin thulisa•• 
-Kadın azadan istenecek şeyi g 

söylemez misiniz haııınıefendi? 'E Vilayet meclisi dün top-
=-g lanmıştır. Birlik reisi b!! suale ~ülerek: 

- Bir değil i:i bir_cok... cc- ~ ~ Francala nar hı 20 
~ para düşmü.ş 23 kuruş 

vabını Nermiştirl 
~ olmu,ştur. 
~ + Adalar eleldrigi müG ü mr ü k te ~ essislcı:i dün Emanette 
~ toplanmı,şlardır. 

85 kişi imtahan oldu 
Dün gümrükte 85 kişinin 

imtahanı yapılmıştır. "Bun -
lardan 3.fö tüccar müstah
demliği 25i gümrülc komsi
yonculuğu, 25i komisyoncu 
maiyet memurluğu i:çin im
tahana girınişlerClir. 

lınt.aiıanı istatistik müdü
rü Mastafa Nuri Beyin 
riyasetindeki heyet yapmış
br. lmtahan evrakları bu 
gün Ankaraya gönaerile
cektir. 

~ -0- Elektrik tarife ko
~ misyonu cumartesi topla
~ nacaktır. Fiatın bir mik
ff tar ucuzlıyacağı tahmin 
~ ediliyor. 
~ ife.Vfilc tRü,ştü rbeyin 
j T.İyasetin8eki eyet aün 
~ ~elifi ıve Ginevreye hare
~ ket etti. !P-lariciye ekili 
~ M. /Musoliniyi ziyaret ~de
~ cek V<enizelosla ıgörUşmi
~ ~ecektir~ 
~ +!Boğazlar llcomisyonu 
~ raporu ne,şrooilöi. lzınit 
~ lköifcz'inin lcü~ı meselesi 
g 1:avzih o'lunuyor.. 

nunların isticvabına 

!anacaktır. + Mariyo Serra 
Şehremaneti arssı 
.milyonluk davanın a 
muhakemesinde, D 
darlığm davaya i5ti 
.muhtar bulundujur.a, 
rıyo Serradan t 
parası alınmamnsıntı 

verilmiştir. + Meı-hum Nafiı P 
.nın zehirlenerek ö!iİP .. 
mediği anlaşılmak 
dün fethimeyit yapıl~ 

. tı 
T.fthkiknt, altıncı ıs 

dairesindedir. 

1<'anada, 1ma!one 
S"esinlien Clolayı Altlerl 
bir nota vermiştir. 

M k~ · · lcB ez ur gemının . 
ve mürettebatı ArneJ 
muhakeme edilınekt ıcareı ııdusıo~n ~ İstanbul ebusu q' evfik 

; l&ımil bey mıubadele ha§· 
~ uraktphğma tayin edilai. -0- Misinada kar 

Vıeni teşkilat yapıldı =- ~ Kadriye 'Hanım tah- -malctadır. Bolonyad~ 
J'icaret odasında ıreni ~ kikatınCla şahit Clin1enil- ilci dafa zelzele 

0 

teşkilat yapılmış, dört kısmı ~ mesi esas itibar.ile bitmiş- haber eriliyor. 
mıihtevi l:Jir tetl<ik şubesi ff tir. Bulunan evrak tetkik -0- Bulgaı ır.ab 
ihtas edtlmiş, bu şubenin ~ olunuyor. Cumartesi maz- denbu~ğla görüşmÜ 
ticaret kısmı müaürlüğüne ID1ıııııı1111111111ııınıı1111ıııı•ııu11111ınnııın1ı11ıııı11111ı•'nııı111ıırııııtıı11uııınınm•""llnnıı•uıııı11~ 
Galip Balitiyar, deniz tica- Vilayet meclısi ı<a"ihı'le dng 
eti ~e nakliyat kısmı mü - Vilayet umumi meclisi ıf ·\ l:J U 
dürlüğüne mütekait bahriye dün toplanmıştır. 'Yeni a- -----~ 
ımiralayı A\li Riza, .vergiler zalığa intihap edilen Rıfkı Kıral Hz. ileti 
kısmı müdürlüğüne Alaattin Beyin · ntihap mazbatası r.ekCtine g 
Oemil he:Yler tayin edilmiş- okunarak kabul ecjilmiştir. (f>. 
tir. Sanayi kısmı müaün.i fleubeliadada :bir ;orta 'lllek- l' eni • DeUii, 1 O · 
henüz tayin edilmemiştir. r ·r:t !I eJeP 
N b tep açılması hakkında1Ma- ıqganistanuan ~ 

e,şriyat şu esi lağvedilmiş, .EJ11 
müdürü Celal Esat B. açık- arif eminliğine temennide haber.lere göre · 
ta hlmıştır. 'Bu vazife ka- bulunulması ve Zira<ıt .ban.. ·hanın km.ı;vetleri 6 

tibi umumiliğe merbut l>ir kasmca bahçıvanlara yüzer :Kibil ile Kaudsh-::. 
uzre celbedilen ecnebi mfiteh:ıs- .şef vasıtasile f iC:lare edile - lira jkraz eailmesi İ,Çin te- sında liain bulun»P 
sıslar<µn Malfırm Mırrtens ahi- cektir. 1 1 . Vi"'Lişmiş ve }iiç btr 

1 şeböüsatta bu unu ması te- ., .;c 1111 
ren şehrimize gelmiştir. madam !"""9 __ :V_a_r-ım_as_ır-evelkı'--- karrür ctmi~tir. vemete maruz ka ..a 
Martens ÜsküCfar ve Selçuk ,,. 

VAK. J T Vil&yet meclisinin 11 ni- Ad p zarı 11a ı11a"ntUf kız san'atlar mektcpleriııcle res- :1 . a a n 'J 5 "",.., 
11 sandan itibaren .t5 gün 10 (r ~ mt ve tezyini san'aflar dersini Nisan 187t} Adapazarı, . ~e 

okutacaktır. Madam Martms Ba""bı -5eraskeride temdit edilmesi kabul eiiil- Oç günacn berı 
miştiı. 1 _..19.r1 

Marthe Ouillain isrnile tanınmış .lcJ camii şerifie P,a- ~- eden yağmur aru ''/4 
mE.aruf;}cbir .ressa.mdıilr. zar ve Per§embe Talebe 'b1rfiğl 'kqngresi fa nehiri taşııııştı" ttıi 

le ttı.ı_ ucu ı:vacak gu"'-•a...: ule ... .a.dan zarının Sövütlü ıı' 
rK. :J. ,.......,.. • .. _. Milli Iür"k taUhe 'bir//ğinÖen • 

em elektrık anfesi tko- ,,t.zlleilU .Abdııı:rah- ıJ.2 :nisan cuma günü$88t . su basmıştır., ~ 
misyonu cumaftesi gunu ımms Efenlli saat tiki ıo aa Tfürk 0ca]ı lstanbul ~~inada ~-Al / 
t.qp'lanacaktır. Elelctriş 1arı- ı ıbaçakilUI dörde kit- !Nierkezinlle !kongre opla- · !Mdına; 9 <ğ 
1lesinın bir miktar düşece- :ılaı- 'fİf aİ :ferlf W- naca'ğından aza teemiyet da kar ~ • 
ği 'tahmin tdılmdktelfir. .._r_ı_·._·n_e_h4'_._'--__ 1ih._r:_._., 'llltırıtnha91arının teplfl$=i. mlftır. 
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lns-anları güzelleştirmeK için kurulan cemiyetler ' 

• I ~ 
danıa bedel 
Beraet istiyorlar 
Bllr" . -
h .. oada dün t klıb" uk.. a ı 
nın Utnet mahkümları-

~akız muhakeıne~ 
tiusıne başlanıldı 

~i h~~: lO(Vakıt) - 'Cak
r n ukuınet mahkumları -

na .ız h 1~bahı . mu akemeler!ne 
l·nıtd eyın saat 10da baş. 

ı. 

Beş ·d 
laı A.i 1 am mahkümu ile 
Yetim \Evliya Hoca, lbo
tırniyet,sa ona gelöiler. Mtic-

Qkilnd ve nakız kararları 
nakza ~ Mü~dei umumi 
t'tti. ld ba edılmesini talep 
\ ·kiı· arn mahkümllinnın 
4tir~ ~f B. bu talebe 
Aı etij V t" . -"-")" 1-.arnık · . ı·e. ımın Yt:Kı ı 

ahJ..· B. nakzuı idam 
d uın~ lğın1 .d . nıa şamil olma -
ile ~ dıa .etti. Namık B. 
flltinaıca a. ın uzunca bir 
)"ti h~a~ını müteakıp he
rekild· akıme müzakereye 

1
• N t· • liateh e ıceae temyizin 

d· atı ka ıarıın rşısında bu id -
1'"bl·ı-. varit olmadığını 

's etr 
Müteak~·b 

llıı esa 1 en nıiiddci umu-
dın sa geçerek, müdafoai 
tak}i~ ~tniye.ti fesad iye.şinin 
ildqllı 1t hükumet gayesile 
t ltıiy t~Pladıklarmdan müc
d la·~ etini, lbo hakkında 
~t'nj

1 

·olmadığından bera -
ld ıstcdi. 

kili ~rn 1llafikumlarınm ve-
a saf B .. kk'll . . neak . ınue ı ennın 

t~cf 163üncü maddeyle 
kini ıys:ıcrini kabul edece -

ayı· ta,(:tin· ıyerek İbonun be-
Cc~ \alep etti. 
......, ~ .. kalkb: 

S.ıi kast~kümet babamdır. 
Adaı<!t ha ~lakam yoktur. 

Sab . ekhyorum, dedi. 
dan a; 

1
vakayii unuttuğun

~Yl~<f· a ete iltica ettiğini 
1ıtedit '· Diğerleri berac:t er 
~Uh<lk 

.... ~e barına kald_ı. . -

Iranla 
l3it .. -

. 111ukavele 
h 

1111za/adzk 
t9t\ --
~\t Yakında 
t41ı ~tltlarımız 
A,~t edilecek 

C i!rn f{) (A 
l1.: \ 1 ' n .. \.) - 1 lari-

1 ı c \aleti · 
tıcı . nın re. mi tebliği: 

b le 'cl(J• ·ı· e{ 1 1 C\ fik Rthtli • CQdi • , 
Çı l ~· ılc lran bu\·Uk el-
<! llrtıgi 1 • 
a bi 1azretk'l'i arn ın-

\ r rn d 
ll\ Cdcn u dettcJ1 beri <le-

Tniıl elleme tı ccicc-

1 Çehreler güzelleşirse 
ahlaklar da düzelecektir, 

diyorlar 
Yalnız bir müşkül var ; çirkin olduğunu 

kabul edecek in:;an bulmak 

Her 'kadın ve her erk' k böyl~ olmahclır diyorlar 
Sön günlerde ~lmanyada " çirkinlikle. mücadele ,, 

i ;ın yeni bir cemiyet teşekkül etmiştir. Cemiyetin hedefi 
insan1ann yüzlerini güzelleştinnektir. Eskidenberi Şı11yi 
olduğu veçhile, çirkinlil<le günahkarlık arasında sıkı bir 
münasebet vardır. Yüzleri güzel olanlarınsa, huyları da 
güzel olur. Onun için çirkinlikle mücadele neticesinde 
yüzler gijzelleşirse insanlar biraz rahat nefes alacak, 
polislerin vazifeleri de baylı kolaylaşacaktır. Halihazırda 
polisler mücrimleri takip için parmak izlerinden istifade 
ediyor ve ou tetkikler yüzünden hayli zahmetl~re duçar 
oluyorlar. Halbuki yüzler güzclleştikten sonra parmak 
izleri yerine yüzleri tetkik etmek daha bedii ve daha 
kolay olacaktır. Bahusus yüzlerin güzetleşmesile huylarda 
güzelleşeceğinden cemiyet içinde rnuzur sınıflar yavaş 
yavaş ortadan kalkacak huzur ve emniyet teessüs edecektir. 

Almanyada teşekkül eden çirkinli1de mücadele cemi-
yetinin maksadı ve noktainazarı budur. . 

Bu cemiyet Almanyaya münhasır d.eğildir. ltalyada da 
buna mümasil bir teşebbüs vuku bulmuş, İtalya .hüku
meti de, bir takım ameliy,at ile yüzleri güzelleştirebil(1cek 
olanlara yarHım etmek ve bu ameliyabn hükümet 
hesabına yapılmasmı istemiştir. • 

Yalnız bu işin müşkül tarafı güzellik ile çirkinligin 
der~cesini tayin etmektir. 

insanlar içinde çirkin olduğunu kabul edecek olanlar 
ne kadardır? Çirkinliği kabul etmiyecek, hatta bu 
uğurda her türlü mukavemetlerde bulunacal< olanlar 
ekseriyeti teşkil etmezler mi '? 

Maarifte bir ıstifa 
Ankara., r o (\.nkıt) • Rı<l-

·an Nafi:t. Bfy marırii bı:ycti 

tcfti~iyc rcbliğindcn çck:lmi~

tir. raliın ve tcrhrc nza:ı ola

ırdk :kalacakur. 

... 
1 Muhittin B. 

----. 
K.01111"inistlcrin lc,·kifi 
i'e şehir opereti lıo lt

kuula ne di n)I·? 
Şdırcmini ,.e \'ııli \ t-kili 

~ luhictin B. tl.'\'kif edilen 

F'ord İci n 
" 

İstanbu!da yapılacak 
otomobil f:abr.ikası mü

sebtile ne diyorlar? 
Londrada münteşir ( Deyli 

Eksprf' ) gazetesi F<>rd • 
kumanyasının L~ıanJıulda bazı , 
tesisat yapmak üzere bulunma· 
sındaan hahlı bir ya7.ı n ~et
metedir. 

ÇDeyli Ekspres» piyor ki: 
~ Dünyanın her kısmındaki 

otonıol.ıil ve tayyare piyasaları 
etrafında kopan beynelmilel 
mücadelede ilk mU\ aUakiyet 
Henı1 Ford tarafından kaııınıl · 
mışhr. Türk!}'~ hüku.pıeti f ord 
müessesine lstanuul limanı 
hududu dahilinde serbest bir 
f mtaka vermiştir. 

1 
Ford burada otomobil trak

lor ve hepsinden daha tht'm
miyctli olmak üzre tayyare imal 
ve terkibile ımeşgul olacakur. 

imtiyazın müddeti 25 senedir 
serbest mıntaka tesis o\unacak
lır. Fabrikalarda yüzde 80, \'eya 
90 'derecesinÖe Türıt: ameldn
den istifade olunacak, ev\'ela 
~rgün elli otomobil ihraç olu
nacak, sonra bu miktar (200)e 

\'aracaktır . 

Ford, Tuxestedi bpyük ima· 
latan,.,irıi l~anbula alacaktır; bu 

sure'le lstanbul İta\ya, Rusya 

M. 1-ort 

Yunanistan, Balkanlar, Mı.sır 

ve sair Afrika ve Asya mem-

leketlerine \·uku bulacak sevkiya

tın merlcczi olacaktır • 

Fordun bu son hareketi yalnız 

ticari pir hareket değildir. Bu 

hareket Amerika diplomasisinde 
bir uf eridir. Bu suretle Türk 

ordusu, askeri kuwetlerini ma· 
kineleştirmek. ve he,•aI kuvvet

lerini istedi~i gibi teç'hiz eyle
mek imkanını elde etmiş oluyor. 

15 nisan 
Yunus Emre 

eünüdür 

konılinh .. tlcr 'c şehir opereti •--------.--mı 
hakkında beyanatta lnıhınıırak ·•'-"-a•r•ı -M-e•k•t•u•p-1 a•r··-.ı 
dcmi-;.tır ki: 

~inde '1\ırki) e ile lnın ara

sında lıuduun nıhtiti c.n~atı 

hrıkkında dün bir nota tcaati 

cdilimi~tir. llu ıwra ile kı:ıa 

bir :zaman z:ırfındıı tc,kill 

derpiş edilen komi yon ya
kında mesai ... inc ha~lı) tll:akrır. 

Bundan maac.l:ı hudllt mıntt -

knsıncla emniyet ve A:-<ıyi~in 

temin YC takriri için iki hd

kumctçe müştereken ittihaz 

olnnaC<ık tcdnbir hu!d"ınd:ı 

ayrıca bir rnul"m·elc de irr:;:ıı 

olunmu"tur. 

""- Tt:d•itat c::-.t,cn 1:-tan
hula raci değildir. Bu . tah ki· 
kat ile al:\kadar \C ],taohul
dd htılumınkırı izmirc gön
riyoruz. CeçcnTcrde iki ki i 
i. tedil~r, ghnderdik. Bt1 • eler 

) arnl<.n tahkikac utcrinc c 
3, 4 ki~i dah:ı istediler., bul
dukça gündl.'ri) oruın 

Bir op~rl't te~bi tc.,e1)lHisii 
Darülhcda~ iin m dctinckn 
sonra yıtpıhıcııktır. 

Esa:.cn Danilbcdıı) ide mev
cut bir kndro 'ardır. <ınat

k<\rla r 7.att:n musiki der·: 
nlıyortn Ş:hir bando~uda ha
zırdır. Ayni blitçc ,.e kudro 
He bir öpcrct trupu bedn
Yndıın temin cdcccği:t. 

:t:;; r 

cerenin içinden ifeıl\!çl'l bit 
frlcan daha al<iı, bakır ccn~yl 
botelth. 

Oturmaya hıwrlanıyordu, kay-

makam yanına çağırdı: 

- Gel.. gel... Bak ay tutu

luyur! 

Bütün dertleri iç.inde yalınız 

qrlardan ve işittiği, gördüğü 

yeni şeylerde ümit bekleyen 

adam bu f e,vka1Adc1iği de llmille 
karşıladı, cevap verdi: 

- Bu ay tutu1ması her halde 

bir alamet olsa gerek 

On tüphe mi var 1 

- Bakın açılmMa ba§lıyor. 
- Açılıyor.. Ortasında bir 

zillllr.11 nr görüyQr ıauaun ? 

- Görüyorum. Kurtulacatız. 

Bekarl~k 
• • 

vergısı 

Bir doktor t.a
raftar değil 
Bekarların vergisine hah ha • 

hazırda vergiye tabi -olmaları 

taraftarı değilim ; ~kü bir 
bekar biraz muktedir oldu mu 
bizim rnemlekett~ teehiılden 
geri kalmamaktadır , nüfusun 
tezayüdü nazarı dikkate alınmak 

icap ederse bizde çocuk vefiyatı 

pek ziyadedir, bu n için her 
,·ılayet merkezinde birt:r vili -

detane ile çocuk bakım ve 

tedavi hastaneleri ~mahdıt. 
Kırklarell "eled!ye tabibi 

Muharrem 

Zülfikar bizi kurtaracak. 

- Dikkat et ~u alamet 

nerede belirirse sonu hal~tır. 

- Acaba~ 

- Vali beni buraya hapselU. 

Zülfikar muzaffer olacak declim 

diye.. Fakat zülfikar gölete de 
göründü. 

~aYm8bm Şa~!n ;dendi ile 

lcatll rrlaı.nunu ile araşınpş gC5e'1 
muhav~re gökteki (J'lanzar.ayJ 

ııeyr~tmek için -hirilcen m~s
ları da alakadar etli. 0-.rrdıi 

dinlediler; bllhaS'sa ka,..n* 
aibi SÖZÜ , sohb 

Tahdidi tesJihat konferansı liUmtJI 
IÜsttarafı birinci sayıfamıı.dadırl zattır. \ :ıkındı uir itıl .H iimit 

Tc, fih. llii;:-ni Bey lt.ıl~ a cdi~ urum. 
... cfirilc p;örii~crck Rom.ı -.c· Mubadelemaralıhasınıı'z 
yııhatinc nic bazı hu:.u,.ıtı \l ıı!ı tl.l i t ı wh ıd it- korni -,-

kımır1a~tırmı~lıırdır. :ı < ·1u Turk mur.ıhha ... IJP,-ına 
Sirkeci istasyonunda 

l lcycti murahha..;amv. otel-
de üğlc ycmef;ini ) cdil,tcıı 
sonrn do~'Tuca ~irh:cdyc l!Cl

ıni:,- 'c ~ :i da harcı ~t 1.·dcn 
\' nıpa ck-.prc inde kcn<lill'· 

rinc tah ... i edilen 'agona 

) crlcşıni~tir. 
Tc, [ik Rii:::tiı Beye rchka

Jnrı \C. kc:ıimclcri J tanını 
Ercndilcr de refakat etmek
tedir. 

Teşyi merasimi 

f le yet Sirkeci btm•) onunda 
bıiyuk hir k:ıhıhalık taraf m-
di!n tc"yi edilmiş 'e ,chri
riıni%<ll' bulu:ı:m sefirlerden 
kı,.mı aı.amı ile rücsıı.si mc· 
ımırin garda haıır bulu{ımu~

Jnrdır. 
Hariciye vekilimizin be_yanatı 

Tt•, fik l\:1mil Be' t·n in cdil
di. \hılıtclit komi-\ ııllllll )'1· 

kınd:ı \ unani ... tan.ı nakli 
n ıu karrl:rcli r. 

'Fransızlarla illid./' 
ı ·rnıl'"ı .t. larla mu1. 1kl:r.1nm11. 

~·ol-. ilcrkmi::;ılir . • u~:ı ~ bin 'c 

( \:1.ırc 1,ı smmda nudnı: nH:

"de'i uzcrindc iti l [ h:ı ıl 

olmtı!;otur. 

Bu hıı ... u -tü'ki itil:ıf nmnL 
y:ıkmda imz:ılan;ıt.ıl,nr. 

Umumi vaziyet 

L mumi \;ıJ.iycti :-ira. i\'c
miz pek ınııkcmmddir. Bıı

tıın de\ Jetlerle muna:-ehatı

mız nonrınal hir :-ulıac:la ce
reyan ctmcktL·dir ... 
Tahdidi teılihat kofon.nsındu 

Tahdidi t:c,Jihat 1.nnh:t.ın

Lt önmLizclcl i paıartc.:-i v;umi 
l~cJcmcnk murahha--ı ~ 1. Lti-

,. · '~3kamız ! 

O~u-
CU· 

larıınızı pek 
ziyade aı· 
kadar cdt 
mü sa bak. 
mıza de

vam edi
yoruz. Bu-

gün çıkan 

rcsinı,Gr 

lav U51 ·l·tietınin mi" 
ritlerin._ A.C,, beyindi r. 
Getiren, gönderen sağ ol-
5 m. 

lf. 

Çam va buz 

Ş
dıremaneti ada çamla
rını Evkafın elinden 
alacaktı, bilmem, a'-

mış mıdır, a1mamış mıdır? 

eğer aldise nrttk çam dev
ri1mesinden kurtulduk de
mektir. 

Yalnı~, galiba evkafın 

l lariciyc 'ekiHmiz Tc,'fik 
llii~tii Bey'" J..:cndbini A Htıpa 
ek prc inde ziyaret eden bir 
muharririmizc neyctin . cya
hati Ye heyrıdmilcl mlina:-e
batımız h:ıkktncta atideki be
) :ın:ıua bullınınu~~ur: 

donun ri y:ısctindc topl:ınacuk- ahı tultu ki, c.manet buz 
tır. Konfcrnn :ı 27 hub..iı· ' imtiyazmi elden kaç.myor. 

met İ${frak cdi~ or. Buna ~ok acıdım. Şerif 

'" (\:nC\Tcdc toplan:H:ak 

olan cııhdidi tcslihat konfc
rnnsınn cla,·ct edildik. Cidi· 
)ônız. Konfnınsta miidafaa 
cdcccJ!;imiz tc:,t.., c--n~ itibarnc 
hcrk~m m:ıllıımıdur. Takip 

el\cccğimiz hatn harckrt r;e
çcn senekinin :ıvnıdır. füz, 

~amimt olarak tcJihıltm tah

didi mrnfrarıy17_ Konferttn 
dört he~ gfüı de\ am edecek
tir. 
H~ MU.Soliniyl ziyaret 

J\' <.lcttc, Tc\ fik beyle 
birlikte Romadan gcçcn.:k ~I. 

~ıu .. olin1~ i ziyaret cdeccği7" 

Romada iki üç giın kalmak 
niyetindeyim. On be~ g-iin 

sonra i .. rnnhulıı anlcc ede
ceğim. 

· Venizelo~ a görilşill -
miyecek 

- 1. \ eni zeıo,Ja mifüıa-

k:ıtcn hulunat':ıgımz 

mudur? 

- 1 layır. Yun:ın ba~' c-

tmdn k nuŞulacnk .mc' ~u 'c 
miiznkcratın hudu lu hnh.kın

du ltil:if 1ıasıl ol mu, tur. 

lur.al,l·rtıc en g-cni~ m:tna

silc, me' cut i~tatuko ii1.crindc 

L'crc) :m ediyor. :.\ le\Zuun t:ı1 

) ini mli:wkcratı chcmınlyctli 

surette tc. hil ccleccktir. 
Müzakerenin idaresi 

Bcnlm cyahatim c~nasınd:ı 
mlizak~r-c~i ·araç op.-lu , Likrii 
Bey idnre edecektir. , iikrii 

Bey bu i~i biitlin tafsılı\tile 

c horinıizdcn İ) i bilen bir 
. :; 

okumuş , yazmış , gun görmüş 

bir adamın onlar üzerinde gayet 

mühim tesirt \'ardı. Kaymakam 

hapisler arasında bir nevi amir 

idi. hldtk«!S ona horm~t ediyor, 

lllbat g<SMeriyor • Çayını bir 

mahpus pitlriyor , yemetini bir 

ba§ka mahpus hazırlıyor.du. 

Ona mukabil b~m da 

Uunlardan clörc t:ınc.c:i 
Bey efendi iistadıınız, buzu Turkiyc, Rtt<;ya, ı\mc:rika, 

l>ı·czı·ı,·a C · . 1 ba~kahnna kaptırmamalidi. ) . cnH)CO ,\:llll 

;ıza.;ı olınıyan nıcmld cth.:rdir. 

l l t t ı r '' ı inçi • ır mıızd.Jd ır 

Rıporun hu mc ck\"1.! t.ıal
llık eden kı:-ım !arını il\ıib.ı 

cdi~onız: 

ı - Sc~ıini lı ı rbiycnin 
İzmit mıntıl,a ·na gireme · 
rncsini v~ tücar • ef inek:rinin 
IHi utJ 1.1.n ur.la ;girn · inin 
Boğazl:ır muntal<asmd~ • er 

bc~tii scyrü scfc:r pn.:ll'•İpinc 
muhalif olup olmadıgı bu 

'ile lllUtcaÖdtl defolar HlC\'· 

znu b.ıhs :olmu tür . 
lngıliz mı.ı.rahha ı Turl"iyc 

hnt um tin ınfı .ıat krd• 
huki'ımctinin lr.mit 1.vrfC7jni 
Marnıadcniı;ınin bir cuı"iı 
<\lM~ttigini Y<; binacnalc~ h 
bo~rızlar rnul,:.ı ,·ck,iniır biriJıcİ 
maddesi :ıhl<nninGı ı u l;.or 
f~in her nul"tH ıncla muka\ e
le ' \! \"\lZI üliuw,:1 d~vlcı lcr ~Lia
ininin B zchilc'1cgi k.ıwwtında 
bulundugıınu bikl\_rmi~tir. 

.J3unn mul ~thiJ rur~ 1llll -. 

rahhası t ııalın i.ın iıah cJikıı 
1'ünk tai ~u1,lur: 

Boga.zl:ır mul,.n ck~i lıhıl ,·ı

sında h.ırp gtmi!crinin .. t<ım 
bir scrbcstii murura • Ye 
tüccar gl.'nıilcriııin • tam bir 
scrb:-;~tii nıurur Ye SC) ri.ı 
sefere • ınıılil, ol ,1~~ıld:ı..:1 ıniı
sarrahtir. 

\zniit l,orfo~in~ duhuliin 
men'i scfaini harhi) enin Ak
tknizlc h:ır.ıdcni7. :ı -,ı~ında 

l!fcriııl ihl.ıl ediyor mu i 
ıtn ir. Buııdan b:ı~1,n ımıka-

l~nin 4 dfıncü '~ 9 un~u 
maddl!kriııde t.1 rih dilL"n 
ınıntık.tlat dııhilimlt: İzmit 
körf czi ·:ıl::ttır. 

Dc1cgdllrdcn bir l,ı mı 

lann kurtancısı zülfikar.dır. 

Sözü bütün mahpUı.~ar arasın· 

da bırden yayıldı ve Jcimse 
kaymakam ne diyor , söyledi~l 

d~u mu, yanlı, mı diye dü -

şünmedi. Sözlerıne inandılar. 

Hepsi lfırbirine: 

- ZüUikar göründü.. Sonu 

• kurtuluştur • Bizi kurtaracak 

ı_tilhkardır •.. Diye söylüyorlardı. 

Dlll;trın dibinde nöbet bekliycn 
brani& hayillt uptiyeletden 
bunlan iılttiler onfar da birbir

lerine so~~ler: 

- Hayardır inttll~ bayırdır. 

* Bir tavha .. 

Evelki gün bürosunda 
bir muharririmizc i~ 
hayatında kadın hak-

kındaki fikirlerini söyliyen 
Dr. Safiy.e Sami Hanım 

dostumuz, sözlerinin sonun
da demiş ki: 

" Böyle yerlerin tapısı

na , Dantenin Cenneti ka-

pısına asılması m'"vzuu 

bahso\an şu lavhayı .asmalı: 

"Gafiller, )'anıhyorsunu7., 

bur.ada aradıklaqnızı bula
nuyaoaksınız." 

İyi l<i muhterem doklo -
run bu arzusu dtıhn evei 
ileri sürülmemiş ve kabul 

olunr.ıaınıştır. Yoksa, Safiye 

Hanımı arcmak üzere o 
büroya gic;len muharririmiz, 

bu ihtarı okur ve ginneyc

rek gerisı geriye dönerdi. 

~1'H~ ,,r-71< 
~----ıııı.ı--ol.oıi...---=-. ..,.._,.. 

itizar 
"Namuslu kokotlaru ve 

'' Skapaflovaa Aiman do
nanması nasıl batırıldı : 
isimli tefrikalarınıız buglin 
drecedilmcmiştır. itizar 
<1dcriz. 

Türk murııhh.ı~ımn, diğer 
kısmı lngiliz ımmıhh.ısmın 
reyine i~tirak ctmişkr ve 
bıtzılan reylerini muh.1foz,\ 
eylcmi)lcrJir. 

Boğazlar komi iy<)nu bahri 
\ c. l a \ ni nıflrur 'eubnru tadil 
cJc,ek mahİ} l:ttc ol.m J,;ırci 

ı11ukaı ·ı.:rntın kc!llfi tar.ıfırıd:m 
ihti mımla h.tkik edilmco;ı 
lazım gd1:cc~inc mfıttcf iken 
hırar 'l!rmi,,tir. 

muşlu, inandıklarını an!atmağa 

başladı: 

Gelecekler bizi kurtara -

caklar... Hazır olunuz... Sonu 

aftır, zulfikar ordu:.u bizim 

arkamızdır , üçler , yediler 

kırklar nerede ise meydana 

çıkacaldar. 

Bu gecekinden büyük al a. 
met olmaz. 

filhakika mazul kaymakam 
Ad~öydek.i mucizeye inananlar

dan birl idi. Bilhasu onUlı , ..... ) 
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VAkJT 11 ~i~an 

z~h•t"'- r ADLiYEDE J Spor v; / ~ .. 
SÜ t UNU Mariyo Serranın davası -- - - 1 ~ T ı :4 T IQ9 

B·ır ı'ht'ıy~r u~ndı ı·nıı·h~r ed'ıuorunı Defterdarlığın d~vaya lştirakt; muhtar bulun- Beyoilu salonu ' o 1!100 o 0000 [iJ OOM~!e: 
il u JU u Hu u 1 1 duğuna ve M. Serradan 5,000 lira teminatın - ·- Cengiz cvl5tlan Gönül isterse 

1 
alınmamasına karar verildi On beş gün sonra c:_Operad~: YMı·ıaanJikkat;,~ Hasan ağa 

yakarak 
mangalı 

uyumuş 

Hem de ayağıma ağır 
taşlar bağlıyarak 

Genç bir mektepli ölen sevgi· 
liıine kavuşmak üzere k~ndini 

'/Cytani rnhaıe 

1
. lstanbul birinci ticaret mah - Süreyya B. vaziyet etmiştir. Yapılacak güreş birin- Ferahta Asride: 

k , d 1 d B h ı k d h zh ciliği müsabalarile Kadın yoldan ·•k eme. iıllle ün (;ğ e en sonra u usta im en şüp e i ar r Sıçrıyan kıvılıcım yatağı tu
tuşturmuş ve uykusu alır 

olan Huan ağe .. 
1-:n clki gc'c 'aat dürtte 

llcyo~l:Lmla Kumbara'ı yo-

1 u~unda l 4 numarala nıohil

yc'ı dukl.tinından yangın 

\'lkmşır. 

I la;an isminde ;·o yaşımla 
bir ihtiyar ı;ccderi 1.ıu dük
kamla yatmaktathr. 

J denize attı. 
1 Dlin sabah saat sekizde 

l 
C,klidarda Pa~aliınanı c;ıdde

,;indc odun iskelesi ti~crinde 

hir palto ile tk;ırcı mckte
İ bine ait bir kıt>kct hulun-
1 ınu~tur. Key[iyettrn derhal 

1 

polis merkezi haberdar edil
ıni~, paltonun pka>1mia şu 

• kağıt bulunmu~tur: 
•Sevgilim öltli b;, hafla 

•ehremaneti ile M . Mariyo açılacak 
, edildiği hakkında neticeye inli- C H f k af d ı· 

1 kl d . . ır ası tar ın a;ı •-Serra arasındaki karşı ı ı ava- k d 
zaren kelum davranılma ta ır. ıanbul spor t~kilatına ıah•i> 

lamı rüyetine devam olunmuştur. 
çok hararetli geçen dünkü mu- Şahit dinlenmesi bitti edilen Beyoğlu Halk fırkası 

hk k salonunun bu ayın 25 inci günü hakeme celsesinde, Şehrema- Kadriye Hanımın ta i a-
k ı küşat resmi yapılacak ve bu mü-netinin (Yıldız)ı kendisinden il tında şahit dinlenilmesi esas 

müstecir sıfatile kiralad~ Def- nasebetle güreı federa•yonunun 
k itibarile bitmiştir. Mamali, lü- tertip ettiği şehir birincilik mi!-

terdarlığa, davaya iştira etmesi zum görülürse, bazı kimselerin 
için ihbarda bulunduğu anla • sabakası başlıyacaktır ; ortaya 

dinlenilmesi ihtimal dahilindedir. bir de lrnpa konmu,ıur . Bu şılmış, mahkemede hazır bulunan 
Defterdarlık vekili Osman B.e Son taharriyat esna'1nda bu- kupa, en !azla puvan alan kulübe 

bu hususta ne diyeceği sorul - lunan enak üzerinde tetkikat verilecektir. Ayrıca birinci Ye 
ikinci gelenler. madalyalar ve -

yapılmaktadır. Bunların ne de
rilecektir. 

muştur. 

Deherdarlık vekili , şöyle 

P•n~alıı tiyaıro;unda 

bızinı .-ahne komik Ahmet Hamdi, 
Sait, 1\lazlOm Beylerle, Viktorya 
Haçıkyan , Hermıno Hanım ve 
arkadojla" [ Aşk kurbanı 1 piyes 

4 perde 

Şchıadebaıi l\1illet tıyalroıunda 
bu akıam Naıit Bey temsılleri 1 

Dugundt m•hkumiytl komedi t perde İ 
Cuma giınbiiz Yıldırım Jak draın f 
6 perde duhuliye 20 mevkiler 30 1 

localar 150 - 200 kuruıtıır 

Şehrazat 12 kı;ıın 

dünyanın en meşhur 

Melidis nıatıııe: 1 

Üsküdar inşirah ıiy• 

Komik Naş/t ve Ştc 
/er birlikte rarşamba 
Üsküdar İnşirah 

komikıtl müsabakası. 

el ildnlarındadır. 

Enclki gece 1 lıı>an ağa 

mungalı yaktıktan ·onra baş 

urnna koymıı~, uykuya dal
ın1~tır. .\lanı;aklan >ıçrıyan 

lıir ki\ ıkım p;ımıık yatap;ı 

ıutıı~nırınu~, ııyku;u a~ır olan 
ihtiyar yan!\ıııdan haberdar 

olamamı~cır. Aıc• lcr ihtiyarın 

var. Ben hala yaşıyorum. Bu 

y01jayış, bu ümit iz, yalnız 

yaşayış artık çok fazla devam 

etmfyecek... intihar ediyorum. 

Hem de ayağıma okka/arca 

ağır taş bağlıyarak .. .. Beni 

kurtarmama/arı için faşı bağla-

demi§tir: 
- Evvelce ayni istidala 

hem ihbar vaki olmuı. hem 
hakkı rücu da\·ası açılmış, mah
keme davayı redetmlştir. Son 
istida, mahkeme kararına mü
nafi görülmezse, milekkilim da
ire ile l~tirak edip etmemek 
hususunu görütürüm. 

dereceye kadar mühim ve tah- Müsbakaya, Halıç, Üsküdar, 
kıkabn me•-ıuu ile alakadar ol- Harbiye, Kuleli. Ortaköy, Be-
duğu bu tetkikat neticesinde ıik~. Kumkapı kulüpleri iştirak 

anlaıılacrktır. edecektir. 
iş hayatında kad 

vücudunu ~ar•. '· zarnllı 

İhtiyar yannıı~tır. Olikkan 
kısmen yandı~ı halde söııdii

rülmıi,ttir. ihtiyarın kiinıür 

haline ı.;cicn ce>cdi gömiil
m[i~cür. 

Yeni · bir ticaret .. 

Yenicamide cllıisccilik ya

pan !rnnlı ibrahim ile .\Iah
nıut bir çok tiiccarlardcn 
vcr~>iye clbi'c Ye kumaş 

aımı~lar, e\'elki gecede dlık

k.\ıılarındaki elhbcleri ba~ka 
bir yere rn~ıdıktan sonra 
ort,d:ın kal'lıolınıı~lnrdır. 

Dünkü kaza da ıu: 

Td<iz tcl~.ral ist:ısyonu 

dradınd;ın lnebolulu Sabri 
ı:fendi dun l lalıcıoğlııııda ~o

für Ahıncdln idarsindckiJ8 l 6 

numaralı k:ınıyonun altında 

ke.:mı;. ııt!;ır 'lirette yaralan-

' dım. Zeo/t.~iz hayalım bitiyor, 
ben .<;eogilime kavuşuyorum .. 

Altında ticaret mektebi 
;\!isi orta kNm mudaYimle
rindcn l 8 ya~nıda Faik im

zası bulunan kağıt üzerine 
tahkikata ba~lanmı<, bu gen
cin Ak<arayda l lorhor cad
desinde oturan yiL~ba~ı Sain, 
Beyin o~lu Faik Ei'cndi ol
dıııtu anla~ılnııştır. 

Zavallı Emine 
Cilıanı;irdc Tanık çıl;mazı 

voku-tında kur!dakta sırılı . . 
üç giinllik bir kız çocuğu 

bulunmu~tur. ismi Emine olan 
nevzat darlihlcczcyc giindc
rilmbtir. 

• 1 ·····························--·-···-···-··· 
mı~tır . .\kcruh bahriye has
tane,inc yatırılmı~, şoför ya
kalanmı~tır. 

[ HARİÇTE -] 

Hlnıan ~a~ine~i 1 inıolone ~o~isesi 
Gene iıtlfuı ihtimalinden ! Kanada Amerikaya nota yerdi 

bahsediliyor J 

Berlin, 9 (A.A) - Ray- 1 Kaptan ve taife Amerika-:la 
niştağdaki sosyalist grupu 1 muhakeme ediliyorlar 
kruvazör inşası için isteni- I Vaşington, 10 ( A.A) -
len tahsisatın ikinci kısmı- lnıalone namındaki Kanada 1 
nı reddetmeğe 29 reye gemisinin tahribi me•elesi 
karşı 93 rey ile karar ver- hakkında kanada sefaıeti ı 
miştir. Siyasi nıehafil vazi· tar:ıfından bugün h'lriciye 

k nezaretine bir nota tevdii 1 
Yeti buhranlı telakki etme -
tedir. G:ızet dö Fos büyük .-dilmiştir. ı 
bir koalisyon teşkiline nıa- Nuve-Orlean, 8 ( A.A) - 1 
ı uf müzakerelerin akim Amerikan sahil muh:ıfız!arı ı1· h]Jığını )'azmakta ve ka- tarııfından tahrip edilen 
İ.ıiı.enin istifasını ihtimal lmalone vapurunun içki 
dahilinde görmektedir. nıeınnuiyeti hilafına hereket 
Bulgar kıralı Hindenburala etmiş olmakla maznun kap-

(lÖrüıtü 
Br.rlın, 6 (A.A) _ Bul. tanı Randa! ile yedi taife-

gar kıralı Boris rei~i cum -
hır (Hiııdcnburg) u ziyaret 
ctmişlir. Mü1akat takriben 
Cç çeyrek saat devam 
.. ylcmi~!i_r. ___ _ 

Mahkeme, yeni ihbarı eski 
kararına münali görmemiş, Def

terdarlıl!ın davayı takip edip 
etmemekte muhtar bulunduğu

nu kararlaşlırmışur. 

Bun nan· sonra, 

serran•n ecnebi 

M. Mariyo 

tebaasından 

olmaoı itibarile mukabil dava

sından dolayı alınması ka -
rarlaştırılan 5,000 lira temi

natın, ltalya ile aramızda mün ·
akit dostluk muahedesinin adli 

himayeye dair k,.mının birinci 
maddesi mucibince alınmasına 

mahal olmadığının takarriir etli
gi bildirilmiştir. 

Bu kısmın birinci madde
sinde, her iki devlet tebaalarının 
memlel:etinde mahalli tebaa 
hakkında cari ahkama tabi 
olarak mahkemelere kabul edil
meleri e•asi tespit olunmuştur. 

Teminat verilmesi kararı infaz 

edilı:aeden kanun meriyet kes-

beım:ş, 

müktesep 

diğer taraf için de 

bir hak husule gel-

memiş •e muahedenin bu mad

desi usule taahik ettiğinden 

da,ada tatbik edilm!Jtir. Bundan 
sonra vakit geçiktiğinden , mu -
hakeme kalmııtır. -
Nafiz Pş. 

Zehirlenerek mi öldü? 
Dün fethi meyil icra 
edildi. Alhncı müstan
tik tahkikat yapıyor 
Müddeiumumiliğe geçenlerde 

irtıhal eden Şeyhületıbba Nafiz 
Paşanın zehirlenerek öld~üne 
dair oğlu eczacı Hasan Nafiz B. 

tarafından bir ihbar vaki ol
muıtur. 

Bunun üzerine ceset mezardan 
çıkarılmıı, morga gönderilmislir. 
Dün lethi meyil ameliyesi ya
pılmış, tetkikat icra edilmiştir. 

Rapor, bu günlerde tanzim 

Mektep gemi
si nerede? 

İ!ti scr.c n:ektep 
li ni lıatzl'latnn 

sinin muhakemesine başlan
mıştır. ilk celsede maznun

lar takibatın terkedilmesini 
isteyen müddiumuminin ta
lebi üzerine serbest bırakıl

mışlardır. Bundan başka 
müddeiumumi s:ıhil muha

fızlarını11 içki kaçakçılığı 

yapan gemiler üzerini! ateş 
etmek ve onları batıımak 
hakkının bu meselede taki

' olunacak müstantikliğe gö:ıde· 

rilecektir. 

ı'.ık'a 

iati- 1 hatırı terki dolayısile kat'iyen 
bir haleldar olmıyacağının an

laşılması lazım geldijini 
söylemiştir. Amerika adliye 
nezaretinin federal memuı
larına takibatın terki husu
sunda emir vermiş oldüğu 

zannediliyor. 

Kap,6 (A.A.) - Mcnte
vindro daa 3<' kanuııuevel
clc hareket etli':;,; ve o ta
ı ihteıı Leri kenclisin<len b~
bcr al.:ı::.r,ıam;ş 0!2n KutJtn
h;; vcn m'~bep g~mi!inin 
lurtı:nl":la!ı iı;:n bir sefer 
hc~·eti k'.ki: edil1'1ck iız-.
rcdir. içinde 50 bahriye 
ııaın~edi l.ıalunan bu ge.r.iain 
bir f.rl:na clolaysııe Öuzlu 
Cer.uo Okyaııo>unun ıssız 
a:la!arıtıd!la üir!,1e dcğrıı 
siiriıklcnıniş oldui;u ;znne
di!nıe:.:ledir. 

---
Kot tas~a ue Rceristan~a 

l\ lfabenin Utinlettirilmesine 
muvaffakiyetle devam ediliyor 

Moskova, 9 ( A . A) -
Maverayi Kaflaı;ta Acaris
tanda islahat dolayısile 

karışıklıklar zuhur etti~~ne 
dair ecnebi gazetelerinin 

T ahkika•a altıncı müstantik .... ~ ......................................... . 
neşriyatı hilafı hakikattir. 
Ne Batumda ne maverayi 
K.afk;ısta ve ya Aceristan
dıt kat'iyen karışıklıklar 
;ahur etmiş değil ve alfa
benin Iatinletirilmesi husu -
sundaki islahat muvaffaki
yetle ve halkın tam bir 
müzaheretile tehakkuk et
tirilmiştir. 

Rw heyeti de Cenevreye ırldiyor 
Mosksva, 6 ( A.A, ) -

Tahdidi teslihat konferaı· 
S!na memur sovyet heyel,i 
murahhasası Cenevreyc haı 
rekct etmiştir. 

Haber aldığımıza göre, cu- Bu müsabakalara fevkalade ( ('..t tar:tfı birinci !ia}'Famızda 1 
Böyle bir zamanda babam 
beni nasılsa bir iptidai mek
tebine vermişti. Bir aralık ı 
bir Darülmuallimat açıla
cağı şayi oldu. içimde bu
rada okumak için büyük 
bir heves doğdu. Ailem 
bin rica ve minnetle razı 
oldular. Bu dafa ya~ımın 
küçüklüğü ortaya çıktı. Nü

fus kaydinin büyütülmesi 
lazım geldi • Sırtıma topu
klarıma kadar uzun vebol bir 

çarşaf giydirdiler! Hakimin 
huzuruna çıktık, yalancı şa
hitler bulduk ve yaşım 

martesi günü maznunlar istic- bir ehemmiyet atfedilmektedir . 

vap edilecektir. 

Sanasaryan hanı 
ikinci hukuk mahkemesinde 

dün Sanasaryan hanının aidiyeti 

etrafındaki davanın tetkikine 

devam olu,muıtur. 

Muhakeme, tal-ıkikat kaklemine 

havale talebi hakkında karar 

verilmesine kalmıştır. 

------
t\rab is tan ela 

Yeni bir hükumet 

İngilizler Kürtleri Iraktan 
ayırıyorlar 

Bundan bir ıııiıddet mukad
d(ııı lrakt;ı Kürtlerle meskfııı 

lıavaliııin lraktaıı tefriki için 
bir teşebjıüs vuku bulmuş, son

ra bunlara ademi merkeziyet 
usuliıııdc sayılabilecek bir id~rc 
verilerek bu hareket bertaraf 

edilmişti. Bağdat lıiikuıııeti lra
ka tabi Kürt araz:sinin tefrif<i 
meselesinden endişe ettiği için 
Kürtleri memnun bıraknıağa 

\'e onların sedakatini temin et
meğe çalışmış, Kürdüstanda 
maarif ve imar için sarfiyatla 
bulunmuştu. 

Bunun ııdicesi olarak Kiirt
Icrin ıraktan ayrılmaları hare
keti sükunet bulmuş sayılıyor

du. tlalbuki bazı neşriyattan 

anlaşıldığına göre son gönlerde 
bu asavvur yeniden canlanmış
tır. 

Kahirede intişar etmekte olan 
( El-Ahraın) gazetesinin Bağdat 
muhabiri mahsusu bu meseleye 
dair yazdığı bir mektupta di
yor ki: 

~ Bağdat gazetelerinden biri 
Kürtlerin ıraktan arrılnıak iste
diklerine ip.ret ederek şu ma
lumatı vermiştir: 

« Kürt rüesasından bir kısmı 
83ğdatlaki makanıatı nliyeye 
miıracaalta bulunarak memle
ketlerinin Iraktan tefrikini iste
mişlerdir. 

HükQıııet gazetesi bu haberi 
tekzip ettiği halde mevsuk mcn
balar onun vüsukııııda israr 
etmektedirler. 

1-lalilıazıqta Irak cenuptan 
Vahabilerin akınları, şimalden 

iranın gösterdiği müşkülat ile 
karşılaşmakta iken İngiliz siya
seti Kürtlerin tefriki gibi diğer 
bir miışkül çıkarmaktadır. 

Kürtlerin mukim oldukları 

havalinin Iraktan tefriki orası

nın Türkler, lranlılar, Iraklılar 
ve hatta bizzat Kürtler aley
hinde bir iııtirika merkezi haline 
gelmesine sebep olacaktır. 

Onun için l(ürtıerin bir çok
ları buna muhalif buluuınakta
dırlar.? 

-·--
Eskrim 

Kadın eskrimörler 
gayretle çalışıyorlar 

Eskrim federasyonu antrenö
rü M. Crodeskinin bir antre

nöman esnasında bacağının ada
lelerikoptuğu ve muallim elyevm 
de tahti tedavide bulunduğu 

ıçın eskrimörlerimiz çalışama

maktadırlar. 

Federasyonun Beşiktaş hanım

lara mahsu.s olarak açılan esk
rim yurdunda, hanımlar üç 
aydan beri mesailerine devam 
etmektedirler. 

Söylendiğine göre hanım 

eskrimcilerimiz iyi yetişmekte 

olduklarından iki aya kadar 
meleketimize gelm~leri JDUhte
mel olan ecnebi takımındaki 

kadın eskrimcilerle müsabakalar 
yapacaklardır. 

Yarınki futbol 
l\lıııtaka futbul heyetinden: 
12 nis.111 cııma giıııiı icrJ 

olunacak miı>abakalar berveçlıi 
alidir: 

Saal 
l lalıcıoğlu -Askerisanayi 12 

Kuleli - ~larbiye 13,45 

Uskiidar - Beylerbeyi 15,30 

Yukarıda yazılı üç maç Tak
sim stadyumunda yapılacaktır. 

Saat 
Topkapu - Kasıııı paşa 14 

fatih - Kııınkapıı 15,30 

Bu iki maç Kadıköyünde icra 
edilecektir. 

Kraskonfri 

İstanbul birinciliei 
bu cuma yapılıyor 

1 O dan (14) de çıktı. Müsa
bakada kazandım, darül
muallimab bitirdim, bu gün 
jimnastik hocalığına çalışı
yorum. 

- İş hayatına niçin gir
diniz efendim? 

- Siz de bilirsiniz; Ana
doluda henüz genç kızların 
ihtiyaçlarını düşünmesi kuv
vetli bir lüzum halinde 
degildir. Binaenaleyh ben 
bu hayata girerken bir ih

tiyacı düşünmüş değildim. 

O zaman kadınların yıtpa

bilecekleri ycğane iş de 
muallimlikti ~ Her tah!il 

gören kız mutlaka bir hoca 
hanım olurdu! Fakat mual
lim olunca hayatı başka ................................................ 
müsabıkla yarışa iştirak edebilr. 
Ancak beşten az müsabıkla 

iştirak eden kulübün idıııancı

ları müsabakanın umumi neti
cesinde 1 birinciden beşinciye 

kadar müsabakayı kazandıkları 

takdirde derecesine göre ma
dalye alır. Müsabakanııı tıkım 

kısmına girmek için beş veya 
beşten fazla müs;:bıkla iştirak 

- - etmek şarttır. 
l\lıntaka Atletizm Heyetinden: 
Evelce ilan edildiği veçlıile 

öniimüzdeki 12 nisan 929 cuma 
günü icra edilecektir. 

~lczkfır müsabakalara Şişli 

6 - 11\üsabıklar on iki ni-
san cuma günü saat 9,36 da 
Galatasaray kuliıbünde topla11a
caklardır . 

7 - Beşten az veya beş ve 
tramvay deposu önünden baş-

ziyade suretile müsabakaya iş
lanııp katolik mezarlığı arka51n-. 

tirak edecek i<ulüplcrin müsa-
dan dolaşılarak l lürriyet tepe
sine giden caddeye çıkılıp ora
dan Şişliye ve Şişliden de tram
vay caddesini takiben Taksiııı 

Stadyoınunda nihayet bulacaktır. 
2 - Müsabakayı bitiren bi

tiren birinciye bir, ikinciye iki, 
üçüncüye üç ... K .. olmak üzere 
puvan verilecektir. 

3 - Birinciden beşinciye ka
dar lstanbul kroskontri birin
cisi ve ikincisi, üçüncüsu, dör
düncüsü, beşincisi unvanile 
birer madalye verilecektir. 

4 - J ler kulübün ilk bitiren 
bek idmancısının puvaııı ınec

ınuu en az olan kulübe de 
İstanbul 929 kors konteri birin
cisi unvaııilc bir kupa verile
cektir. 

5 - ller kulüp istedi~i kadar 

baka gün üne kadar her gün 
ınıııtaka merkezine tahriren mü
racaat ve ihbarı keyfiyet etme
leri 15zıındır. 

Voleybol 

Şampiyonluk maçı 
cuma eünü 
yapılacak 

l\lıııt~ka B.ı&kct ve Voleybol 
heyetinden: 929 senesi mmtaka 
voleybol şampiyonası 12 nisan 
929 cuma günü intaç edilecek
tir. Grup birincilerinin final 
ınüsabakıısı feııerbalıçe Beşiktaş 

takımları arnsıııda saat lam on 
iki otuzda Beyoğlu Amerikan 
kulübü salonunda · yapılacaiı 
tebliğ olunur. 

J lakeın: İlhami Beydir. 

zaviyelerden görıniYe 
kan bulabildim ve 8 

yük olmamak, hayatıoı 
zat düşünebilmek fik 
kim olmıya başladı. 

Bugün için bence 

nın iş hayatına girere 

keklerle müşterek çalı 
kadar tabii birşey 018 

Ailemin evinde yalnıı 

tehlik bir vaziyette 

k. 'h . çlsr gım zaman ı ı tıya 

bugünkü hayatın jcB 

tirdiği ihtiyaçlar ar35 

büyük farklar vardır. B 
şuna kaniiın ki bir k3 

·ıe 
evlenmeden eve! 81 ~ 
evlendikten sonra 

yuvasına maddeten Y8 

etmesi kat'i bir ıarur 
Yalnız şunu da işare~ 
yim ki evli kadının ıl 
yatından ailevi jşleri 01 

essir olmaktadır. 
Mutlaka bir tar3l. 

basmakta, diğer tarafı 1 

0 
görmtktcdir. Mesela be 
yüzden bir yaşındaki ç 

1 
ğumu kaybetmek felakr 

uğradım. , 

1 oı•· 
- ş hayatından nıe 

musunuz? 

- Evet. Jimnasti~ ı4 
zevkli bir meşgaledir- B 

b b. ı· ı~t ter iyesi ır nes ın r.4.ı' 

meselesi demektir. 
1
, 

.. ut 
esef kadınlarımız vuc ı 

· lef" 
nı çok ihmal ctınıŞ ~ 

Güzel bir yüzle ça_rP1~ 
bacağın, biçimsiz bır ~ · 

nin imtizacı herhaldt j(ıı1 
ere 

bir ~ey olmasa g ~ 

Memleket çocuklar1"
8 

,,,. 
·ı;r-· 

cihetten hizmet edeb• 

mes'ut olacağım. . 1ıal · 
- Nasıl bir istık 

tersiniz Hf. ? .., • 
· Jaw 

- Kadınlığın sag ~' 
mütenasip bir ~ü~u~eti~ 
lik olmasını, mıllı, ıÇ 8ıııı 
ahlaki vazifelerini tcı11 eıiı 
müdrik bir hale gclıı~}ıl 
Kuvvelli bir mefkure ıeııı 
olarak hayat nıücadtr'·İ' • tC V• 

atılan bu genç •
011 

ı 
bedeniye hocasına • 
alimi sordum : k~" 

- Siyssi haklar h:'? 
da ne düşünüyorsun~e f 

Emine H. bu su3 ·,et 
h 111ııı 

!erek fakat e eıı 

cevap verdi : deij)l' 
- Türk kadını ·ıılıil" 

bü_yük şehirlere 
1 
"~ 

eden kadınlık hat~a '1ıvt: ı 
memelidir. Evvela ıeO' 
Türk kadınları~'.~ 1ıi1 
lazımdır. Bu gu . 1ıJ 
medeni haklara 5 '1 h•~·Jı~~I' 
kadınlığı için siY~51 

.. ıebilı' 
d" un" · ciheti o vakıt uŞ ). :J· 



V Şıi~an HamCli hanım<ı: 
adedilen .. ü M 

J Y'JZ ~u. zevcinizi 
~va etmek 
l suretile elde etmek 
anunen hnk 

)"iiıiilc ansızdır. Gene bu 

~ lllesdC5ini ileri ı&ürerek 
b ına davası açmak ta doğru 
.~ ·~ clmııdıt,rı gibi kıınun da 

~ ~ '~ tedir.~ dqg-
11. tınu ZC\'clnizle uvı•smak 
... ret 1 :J '!,); 

e \'e c bir '-'üı.ük . . b 
Rlll'll'ı J çm arca 

em di 
"llı Yen .zevcinizln mali 

I) ctıni nı.; ! . 
.güd "' ç eıtırmemek gayesini 

11 ı er"k halletmeniz lazımdır. 
'l Ctıin 
lilJka çaatlct \'C istikbali bir 

Ya feda edilemez 

Yeni n~yat 

y. r.m etıı !'blt.r 

albürra 

Dahiliye \'t!k'aleti mahallt işler 
umum müdürlüğ(l vilayet hu-

susi itlarelerinin faaliyetini gös

termek üzre bir albüm neşret

miştir. f lususi idarelerin vatidat 

v..e maS!lrifi ile irışa :ettikleri 

mektep, hastane, yol, köprü, 
fabrika 'e eıns..ıli iınar.ıt resim· 

lcırile :ve bu husustaki ihsat 
•maH'ım~tln herkese iyi bir fUdr 

verebilecek şekilde gözler önü· 

ne konmaktadır. ft:lbümc l:cr 

vilayetin in~a edilen yahut 
edilece~ olan yol ve şos~lcri 

gösteren haritalar aa itl\ve 

edHm(şUr. 

Talebe elkitaplan risi 

Birinci ICitap 
ikinci • 
Üçüncü .. 

10 kuruş 
7,5 
~.5 .. 

JEOJ.,ô~i 

O !kuruş 

10 l"llruş 

TI~--Y TANA'T 
15 kuruş 

Ortamektepler i9in 

1..---------------------~ 

Eğer evi d . 
tııı la enme en evcl zevci-

ra.fı d 
~ n an kanunun göster-

"Maarif vekaletince mual
limleröen müre~kep bir 
'heyete telif ettirilmiştir. 

adık .zarla nrraderler vapürlar 1
-----------

.;:Müracaat mahalli: 
1 t<!kılcl b lalar 1 e r iğfale maruz 

aiC C\l • 
Karadenız DEVLET MAmBAAsı 

~ enrnış olaydınız ni-
f .. h" • d 

Muntazam ,.e tiikspostası Satış yeri 
1-fatbıık~ · ını ava edebilirdiniz. 

R5ıiı1,. ..... ortada böyle bir i~f al 
-·ııyor. 

Sakar\1~ 1:aNptiı~~u" •--------J ,u .-:r. _., Kcmya lıukuk mahkemesinden : 

P ~ünü al\şamı Sir· Konyanın Şih alaman sığır so-
2 inci 
F'l\hak' ınoktaya gelince: 

BZ8T kcci rıhtımından kağı mahallesinde mukim Oili· 

\'e r kıka cE.vin intihabı, karı 
hareketle Zonguldak , İnebolu, siralı müteveffa hacı Abdullah 

,ocu la 
Sinop, Samsun, Ordu, Gireson, zevcesi Sıdık~ ve gaip oğlu 
Trabzon, Sürmene ve Rizeiskc· 

laşeaı rın münasip vcçhile 
ı ~ kotaya it. ' ~•-·ın 

Mustafa zevcesi f [adice :vekilleri lelerine azime( ve ııvdet cöecek-
..tir. Tafsilllt tçin Sirkecide Mcs'a- avukat ·:Ali Rıza Beyin Konyanın ~ota -da a tır. ı...aK 

d"ctcdc kansımn < münasip 
'takı..- aile rnasraiına lftl-

det hanı altında accnt:ılığın:ı Hulahcı mahallesinden Mustafa 
.müracaat. Telefon: l~tnnbul 2341 ÇA\'4.Ş oğlu müteveffa M.ebme

llll ist• b 
~ •ye ilır ve bunu .hü-f},;:::; aldırabilir. u.--S_e_y_T._._3i_e_~_a_in_""!i 
~'il tan koca evlenme-

~Yelki b 1 
llıea'tıld. orç anndan ıa}ısen 

lir, 

luJı. ~anrrıa <la.,.asını 6 inci hu

laktrı ~~esinde açarsınız. 
f'I~· ıı ske bunu avstve 
-~ııyct . J 

h~ &ehe~~ yalnıı k~ın 
C\ıc I Psıı birkaç gündenberl 

'1 ~ llle~eaı elle vezlf esini 

'bahu ~c bir delil addolu-
ır Ve S 1 

lltal.L U tan Ahmet sulh 
:·"~es· l 

Ya~ • 1 hım gelen ihtarları 
lıaı Ye lcanunt teabırlerl itti

eder. 

~ir ınü~kül 
~: Y~nl .uolda 'fef.flk 

Yer)j k 
!f~ı <lYd 
'"'iCdftq ınız lluluııama.dınt 
tıa<ıt'tl e ~abancı kayduıa isti-
t 'e bu .h 
" kıind . cı et kaydı lhtirazt 
ıteı~ti e. 1

r.tret olunmak şartile 

Mctm acentesi: Galata Köprü 
başında. Beyo~lu 2562 Şube 
aoeDtesi: Mahmudiye Hanı ~tında 

İstanbul 2740 

Irabzon ikinci ıpostası 
(K'ARADENİZ)vapuru Jl ~ 
Perıembe alc1amı Galata rıhtımın
dan hatcketle ZongÖldak, İnebolu, 
inop, Samsun, Ünye, cfala4,0rdu, 
Giresun , Trabzon, Riuye gidecek 
\e Of, Trabzon, Polathane ,Gire
sun, 0rdu, Fatsa, San·sıın, SiıiQp 
lnebôluya ~yarak ,gelecektir. 

izmir sür'at postası 
(GÜLCEMAL)vapuru 12 Nisan 
Cuma M,30 de Galata nhtıının
Öan hareketle Cumartesi sabahı 
İ:zmire gidecek ve Pazar 14,30 
i:la İmıtıden lıardretle P.azartesl 

gelecektir. 
Vçurda mülccmmel bir Or

lı:eıtra ve Cazbant mevcuttur. 
rınek -

1 ~mküııdür. Trabzon :birhml postası 
~ Zt tınbuı ltnı 'CUMHURWE!I)v&puru 5 Nis~ ~I r liaııınıın dıtittslnden t l\liillt 
ııı "'011tıaıı 'bo rııınas Efendi veledi PazatteSl 12 :de ·Gıılata nhtıMD-
lr t , 1 tç a1d11t mChııl(#t 'm:ı.lü- dan har&etle lnebolu, Samsun, 
tı~~lcııııı ~hn:ı derecede ipotek Gireson, Trebzon, Rize, Hopaya 
ııaı.~. bıafıcııı tiitt.ır.d:ı Hacı Hesıı.t gidecek Ye .danUıte .P.uar ükele-
ıt:.~lrı~ esıuın 9c1Jnc mey:daııı 
·-~ııı cedit 34 sile t.Rize, Sürmene, Trrahzon, 
llıilt a tı"ı ' 36 numaralı mu- Iireaolu, Gıceaon, Ordu, Ünye, 
dta Qı~rur ıc:~d ın Yalı k:ıh\'Cs.İ llA . s~-.. .. n, 1ne· bolu, Zonoul...la~a 
~e.ıllt t Y en Bir elye\'Ilt yek - ......... c ~ 
tı:~ \c~{~r bir küçük iki düın::An uğrayarak gelecektir. Hareket 
ıııu:~!}-cıının ~slllden dolayı ihaleyi günü yük bbul olunmaz. 

lf cuc ınu Pllnınsı ıcın otıız gün • ---------- --. ..,.; 
ı.rt u•Jıı ~;al-edeye ı:oou1nıuş1ar. :Antalya .Pıostası 
ltrı lldıııııı, a k t:ırutı I\:eb:i.tıa Tevfik 
t!:ıı401 t.1r~~ı Behiç neyin em!Ak. (1\N~FARif1\) o\'1lplUU 14 Nisan 
ııı~ • 1•1 39 lı ınııuıycdçyJı konulan pazar tO da Galata Tihtımmaan 
~h.. <aı:ı qtnlr tıuhçııt arşun tı:rbllnde L-1- .L ,L._.__ v:ül· l"ı. n_'..J_ __ 
-~o1 t t Ollllll[eoe .umıı-, N uıt, DIXlIUUl, 

ltr •tllctn lnü un \•c deniz cephesi Raöoı, Fethiye, Finlkc, Antalyaya 
tıı3~~1tı:te rıır.L ntehası olan 40 1fl'ŞUD 

'""'lllt "'1tacı ta 1 gi.<lecd: ,.e dönüşte rnezkOr iske· 
~ tabının nı r taş rıhtı:n ile 
llıtştıı~lı Ytğ(ı ~: ı_o.ı arş un murabba- lelerle birlikte 1)ıilyan, Marmaris, 
ıııt\ lkı bap tt~" ahşap ve goyn Süız, Çanaı.kale, GehbOluya 
rık ctıt \•e kt ktn lccpenklcri gayrı ~ray.ırak :sekcektir. 

bt"li sınen 'P lltntı.J ı. <lukk4ı1 ençcrc canıl:ırı kı· ,., __________ _.i 

llıı.lıa r ~ltı bt \JÇ tar:ıfı akşa.p 
~ • lltııtııeııdir ~beş YÜZ lira kıymeti 
ıı trı.ı~&li Jlllıtıar .ıtı ha fazla rnıllılmat 
~t tij htaııbuı 1 doŞ}'ilStndadır ıs • 

1 . etıııtrtcr cra dairesine mür:ı-
tır • 

1 ıııın 13.uı:ı t;ıJ ip 
Pt l:ıtıını0 } ~laııtar L'.ıymetı mu-
1 e ~nı lesUnı~ onu nispetinde 
C!cıı 16 ' la~·ıs !J2g- '':Czııc ctmtıertnl 
r.ıı ter,} a l:acı:ır ı~ tarllılnde saat 14 
l t l"ıl lcrtıı b~ alcaı Yapılııcağınd:ın 

11nınaıarı ~ 'il eya blh"tlltAlc ha-
.... , 11 olunur, 

Saçları d ~ 

Bir Daktilo hanım it arıyor 

Hayat mektebinin clııktilo 

şubcsind•.!n aliyülala derecede 
diplomalı bir genç hanım 

katibelik :ırıyor. Taksimde 

Etva! sineması yanmdıtki 

"itimat cml~k, 

~ 0 Olenlere 1> 
~C>.a l\i S!t\ç St:JY ve ~ında k~ olanlara müjde: 

dcposl.ln<lan U piyasaya çıkımfbr Her eczane ve 
Dc;ıo~: Şijlı ~yl tnıı. ~li teaabe kafidir.· 

i Fuat eczaneat. 

ôin "kardeşi Kazım ve zevcesi 
Batice :e lkerimeleri Arife- \'e 

Hacer aleyhlerine ikame ::eyle
diği .alacak davasınm ...cari ınu
kıkeınesinde veklli mumaileyh 
müvekkilesiııin zevci Oilisiralı 

hacı 1'.bdullalı oğlu Mustafanın 

seferherlik iptidasında asker.e 
sevkolunarak hala hayat ve me
matı m~ıul .oldujundan gaip
liğine hüküm itasını talep et
miş ve merkumun her.veçhi 
iddia sevkolunarak elyevm 
hayat ve mematı meçhul oldu
ğu ledflistil!m askerlik şubesin
den bitairilmiş olmasına binaen 

1 

merkum Musmfa lıal,kınaa fua .. 
ınmatı olanların tarihi 116.ntf an 
itibaren üç ay zarfında bu hu
susta mallımatlarını şifahen ve 
ya tahrirl'n 'ıl<onya asliye mah
kemesi lıukuk dairesine .liilair
meleri kanunu medeninin 32 nci 

maadesine teVfikan ilan olunur, 

80ÖAZ İÇfN 
NEFES BOflULARl°İÇİN 

CİHRlffl iÇiM 

V.AlDA 
Past.'Uell MiiHJllleldlr 

8üti;a eczane Ye ecza 
· depolarsoda · 

.,. aatıhr. 

VALi>~ 
lmbaJ iqlJ&D atalar 
dentaüi!e talep td1olı 

Tokat uild~U Nafia~ mü
hen'diSlıginaen: Tokat-Turhal yo

lunun 238+56 ve 236+525 

kilomctroları arasında 1531 
mecra tulünde 5890 lira 52 

guruş bedeli keşifli üir, iVC 

I 84, 239 v.e 24 l kilomct-
ı:olar arasında J 8 ı 6 metro 
tulünde ı 13J.8 lira 3 2 ..kuruş 
bedeli keşifli bir ki cem'an 

iki parça osa inşaatı kapalı 

zarf usulile ve yirmi gün 
müddetle miinakasaya konu
larak teklif olunacak füıt haddi 
lAyık görüldüğü takdirde 20 
nisan 929 cumartesi giinü 
saat ı 5 te Tokat encümeni 
daimtsinct> ihalei kafiyesi 
icra kılınacağından talip olan
ların bu baptaki şartname ile 
evrakı keşfiye sufetlcrinı 
Tokat Nalıa baş mühendisli
ğinden alpıaları ve teklifna
mclcrini dahi hükumetçe YU· 

ku bulacak münaknsa ve iba-
1:\t kanununun onuru:u v:e 
onbitlnci ·maddelerinin tari
fan dairesinde ita '~ Jrsal 
eylemeleri llln .olunur. 

VAKiT 

ayeti Defter.Ctırrlığı iilnata 
KirıJlık l/iiJiktln;-: lfcwenede F~ye mektebi .alunöa N.431 

rmüzayüe pazarlık wırctile '2 mayis ı 929 da Defter<Wlıkta 
• 'Sattlık Jiif /f.dn ve odalar Galatada Yeni cami mahalestnde 

Fermeneciler sokağınCla ~o 81 kargir bir dükkln üstünde ikl katta 
o<la ve bir hala s~ tarafı Hılml efendinin sol tarafı Adredignin 
~cilan.arkası kürekçiler caHdesl senede 250 lira getirmektedir. 
-mıiframmen k1ymeU 2500 lıradtr-ıntızayc<le 20 nisan 1929 tarthtnde 
Defterdarlıkta 

it 'Sdtılık tv ve Hükl{dn - Galatada tlkçulllllia cnıahillesinin 
Şehsüvar caddesinde 30 N. , iki katta altı oda , iki taşlık • iki 
halt, hir .sofa, bir mutbah, bir tavanarası, altında :dükkanı vardır; 
sekiz taksitte sahlmak ıartile muhammen kıymeti 97 50 lira , 
müıayede kşp"alııaif u1t1lıledir, talipler 507 liralık ıeminat mak ~ 

.huzlarıle tckhfnemClerlnl 20 nisan 929 tarihinde lıtanbul Defter· 
darlığındaki ılcomiayona vereceklerdir. 

-0- Kiralık fınn - Silahdarağa da Fil köprüsü karşısında 
N. 1, senelik ki~ı ; 1 00 lira, müzayede pazarlık suretile 2 
mayıs 1929 da 'DCiaarlıkta 

-0- Kiralık aükkan - T opanede F eyziye mekteliinln yan
mamış kısmına müsaclif 'N. 398 senelik kirası 72 lira müzayede 
pazarlık suretile ~ mayıs 1929 da Defterdarlıkta. 
+ Satıltk. dük~<in ae "-Odalar - Galatada Yıerilcarrli mahalle

sinde F ermeneciler caddesinde 97 N. kagir hır dilkk!n -ve üstünde 
üç katta "üç oda, sağ tandı Nikoli :ırulğazası, .iSOI tarafı lHristo 
dükkını arUsı Kurekçtler caddesi, senede .getir~ kira 250 lira 
muhammen kıymen 1700 lira , müzayede 20 nisan 1929 da 
Defterdarlıkta. 1 

-0- IK.iı alık Brg.e - ACiii~ binası dahilin He soğuk mekCtlit 
ve meşrubat sat11 ~ed, kirası 525 lira, mUzayede pazarhk suretiyle 
2 mayıs 1929 da Defterdarlıkta 

+ Kiralık Tarla - KAhtanede ~lıyan kasrı karşısında 
çayırdan müfrez 20 dönüm, üç sene müddetle, müıayede 21 nisan 
1929 da Deher&fiükll ,-l!J>ılacaktır. 

• Ktralık ıçqkur kostan - Wopkapı .sarayı dahilinde Mecidly~ 
kasrı önünde tahıJJ°nen 9 dönümdür, kirası 127 lira, lcar müddeti 
üç senedir, müzayede 1 maytS -929 da Defterdarlıkta. 

+ Kiralık koruluk ve seyir maalli- Üsküdarda Altunıı.ade 
mahallesinde Val~e bağı 'namlle maruftın, muhammen bedeli 80 
lira, müzayede :ı hıay.ıs 1929 tla defterdarlıkta 

-0- · Kitalık odalı • ·Jükk.dn - Silah~ağada F.il köprüde 
bakkal dükkanı, üz~rinde 3 odası vardır, senelik kirası 135 liradır 
müzayede 1 mayıs 1929 da Defterdathkta yapılacakb. 

Eceabat l~alm~dürl!ğünden: 
~enevi ka~ · 'N. Mevkll Cinsi KimHen metruk l 

60 lira 107 JI 82 Cumhuriyet ca88esi mağaza Kaptan Sava 
Maydosta Cumhariyet caddesinde kain v~ ~unan tebasından 

• 
Kaptan Savaya ait bir bap kahvehane 'tarihi ihaleden mayıs 930 
gayesine kadar müddetle icara verilmek üzre 24 mart 929 tarihinden 
1 '3 nisan 929 tarıliine -:kadar ao gün müddetle mevkıi ;müzaye8eye 
konmuıtur. Bedeli' haddi lafık görüldilğfi takdirde b3 nisan 929 

•tarihine müsadif cumarteai günü saat .on raltıcbı "halesi icra lalma· 

cağından :talip olanHı.rın Eceabat maldairesindeanüh;ıelddl komisyonu 
mahsusuna müracaatları . . 

PERTEV tOC.UK PODRASI 
1 llk ;valide olmak ~erefini ihraze den m nanımlaı:a .tavsiye olunnbilir. 

ÇÜNKÜ: onlar mahiyeti gayri malum 

J hcr hangi bir podra ile çocuklan:ıın 
~ • nazik ye hassas ciltlerini gayri kabili ,.. , 

tedavi cilt hastalıklarına müptelA olmak 
tehlikesine maruzdur. 

ikinci veya üçüncii nevz:ıdını yetiştir
'nliş olan yalidelcr onun haYası kiyme 
tini çoktan takdir etmi~lerdir. Bir kere 
tecrübe ediniz. 

Evkaf .müdü~üğünden: 
Guraba hnstanesinde mevcut apcks <Sisremcinde müstamel 

rontken makinasının temdidcn icra edilen müzaycde5inde 
fazla ôedel ile .talip zuhur etmediğinden nisanin on üçiincil 
cumartesi günii saat on beşte pazarlıkla ihalesi icra edile
ceğinden talip ôlanlnnn şeraiti anlamak üzere her gün Jeva
zım "idaresine ihale günii de idare cnclimenine ınuracaatlan. 

" ,r .i' ...... -.;, ~ '; .... •, :- ': • . 

\Her ti!ıı=salıab ~öşıun tualetlnU:dcn soımı ııemll yüzlialae~U 
111cvattaıı muarra 'l'e tamamlyie JJ!plşkaıı olan • 

KREM IMO.N 
(CRIS:ME SIMON) 

d:tnıu wrdügünüz tııktlrda ı:i\nrş hiç bir vakit yüzii
nünirrtııravet , .e tazeli~ne icrayı lcsil" edemeyeuktir. 

• Kremi cilde eyice nufuz ettirmek için haflfce m:ısa] 
ediniz ve Simon pudrasını sürmeden evel yüzli.ndzıl 
kurutunuz. Sıcaklard' yu:tiinüz arlamlyııcaıı gtbl 
c.ildinizın tazellglnl muhafıı:ııa ve 'güneşin teslrlnden 

~ \•lkaye eyleyecektir. 
Parüte SIMON KREMi, PUDRASI 

ve SABUNU. 

-..._. ___ ~ .... -
Mahlôl&t müdürl~~nden: 

Kıymeti muhammencsi 
120 Lira 

'Kasımpaşatl:ı .Sirkeci 'Muslihiddin mahnllcsiodc Deyirmen 
Arkası sokağında : 1 numaralı tabutluk ve ittisallndeki 7-9 
numaralı ahşap oda ve gene mahalli mezkOröa Zincirlik.uyu 
caddesinde 122-124 numaralı ahşap dükkanların harap ve 
maili inhidam bulunmasına binaen temel taşlan hari; olmak 
üzere nnkazı bir hafta müddetle müzayedeye :konulmuştur. 

talip dlanlar kıyme-ti muhammcnenin ;yüzde yedi buçuğu 
nispetinde pcyakçelerilc beraber nis.ının on yedinci çarşamba 
giinü saat ı ı de mahalline., saat 15 tc de Çemberli taşta 

İstanbul Evkdf müdiriyeti binasında mahlt)lat kalemine mü
racnatıiln. 

Emlak ve Eytam bankasmdarıı 
Adada kıı~h.k l!öşk 

Esas No. Mevkii Bedeli ican 
ı 38 Büyükadada Nizamda Sefer oğlu köşkleri 1500 lira 

namile maruf .üç kö~k. + + Balıkla muharrer :köşkler bir ene miifüietle ve pa7.arlıkla 

~dime Def terdarhğı ndan: ıcara raptcdnccet:ndcn ta1iptcrin ubemizc miirncaat cyıe-

20/1/929 tarıhınde üç seneliği müzayeBeye lconulan Edirne 1!-m=el:.::e.:.:ri:... ;..· ;:...· -~--..;...----~--""":"----:1:-::1~dvannClaki Meriç: ArCJa, Tunca nehirleriyle göllerinin rusumu Haydarpaşa demir yo arı 
saydiyesi maliye vekaleti celilesinin emri ahirıle bir senelik olmak nıubayaat komisy·nnundan 
Uzere 21/3/929 1atibmden 20/4/929 tarihine hdar bir ay müCI- i "U 

detle yeniden -mttzayeôeye vazedi!rntş olduğundan talip olanların A ağıda ;ynzıh malzomc pazarlıkla lllıruıcağmdan nılip 
Edime varidat idaresine müracaat eylemeleri ilan ·olunur. olanların 15 nisan pa7..artesi sı>.at ı.oncıı <komisyonda .isban 

tOt + iviicut etmeleri ilan olunur. 
'.Eceabat malmüdürlüğünaen : 25000 Adet ~ VBM zarf f ,5 No 
Kıymeti muı\lrumlnesl beher kilosu ı 5000 ,. Sarı zarf OTta 

' lO ıkuruı 5000 ,, ,, ,, büyilk 
;r evarıhı muhtclıfede hükfimetçe bilmüsadere mal dairesine 00 ·ilo Qim ı::tohumu Jn_giliz (ReztnD 

l O _ Erkt.:k ham anahtarı (Büyilk, 1.lt!mir') 
teslim cdilıntı bulunan kı men tahaccür etmi~ ıtahmincn 95 kilo ., 

5 ilet Gazi Hz. ~\lmnnca ..nutukları 
memlu fişek ve ka~ 24 lnnrt 1929 tarihinden 13 nisan 1929 

50 ldlo J Iurufat merdane tutblı (itlıl .cins) 
tarihine kadar yirmi gün niliddeıle mevkii müzayedeye vazcdilmif 

1 5 Adet Sicim .kutusu 
ve verilecek bedel haddi layık ~örüldfiAü takdirde lB nisan 929 15 ,, ltasyon .asına kampanası 
tarihine müsadif 'tlllmartesi günü ':Saat on altıda ihalesinin icruı s 'Kilo Lc\9la kligrit 2 m-m 
mukarrer . buluı:ıınuş olduğundan talip olanlarm Eceabat mal dai- 2'5 Adet Madeni tampon 
resinde mut~ekkil komisyonu mahsusuna ımüracaat ıeylemeleri 30 ,, (}ratuvar 

t!C> + 1 O ,, Türk bayrağı 1,50 metre tul 
Ece :Abat ı.mal ıniidürlüğiiuden: 120 .,, Donanma bayr:q.ğı küçük Gcı ona .so, büyükBO 
Ciheti askeriyeden Jandarm.'.lya :teslim olunup elyevm I<ılyada 20 Kilo .Asfalt vcrnjği 

mevı:ut halen nstimate gayri salih ve kısmen tahaccür etmiş san- ı Adet (VlOLEIN) in Almanca hesap kitabı 

dık derununda tatiminen 7000 Jdlo raddesinde Jngiliz fişeği me.vzu 4 ~det 'Kutu kombyondnki krôkisi ,·cçhilc 
bulunduğu :sandıklardan çıkarılarak vezin ve teslim edilmek üzere l;OO Kilo Japon ncf ti 
24 mart ıgm 1atilıinden J3 nisan 1929 tarfüine kadar yirmi gün 100 Top .:Kopya jçin ozalit kilğıdı 
müddetle 1mevkü rlıilza~edeye vazedilmi~ ve .verilecek betle! haddi 15 Kilo Yuvarlak haşlı demir perçin Çİ\·is 25X 6 m 'rn 
layık görüldüğü taktirde 13 nisan 1929 tarihine müsadif cumar- co'ailınila 
tesi günü saat on aaltıda ihalesinin icrası mukarrer bulunmqş ol- 15 Adet Lfuitik ve madcnt damga va numara tör (Ko-
Huğundan müzayeHe kaimesiııdeKi erait Jiairesincre :talip ôlanların misyonöaki krdkilcri \-CÇhlle) 

Eceabat mal dairesinde müteşekkil komisyonu mahsusuna müra- ;cca )8t nıalmiitliirliiğilnden: 

caat eylemeleri. Bedeli icar muhammen 

+ + 3500 lira 1ıb\ydos ve Kirte dahilinde emvali 
· Eceabat n1almiidiirlüğiinden: metruke ve milljyf)ye ait ve mulıacir.ine 

Kıymeti muhamm~n No. Mevkii Kimaen nretriik olduğu to\'.Zi :edilmiş arazi otlakiyesi 

600 lira 121-194 Cümhuriyet caddesi Andan .Eceabat kazasının 1'.~ydos \"C Kirte köyleri huJuJu dahilinde 
rv~ydosta C. caddesinde liw.an önünde kain olup emvali bulunan Sak~ killtbahir Jıududile mu~1acirine tevzi cJilen r.r?ıi 

metrukeye ait bulunan ve üstü nçık bir _geLinti mahallini tahtani garhen dış deniz ,Şimalen kocadere büyük :Anafar.t.ı lwdut::ırı 
bir büyük odayı havi şark ve garba iki kapısı olan kahvehane cenub.en l<irte kariy,esi tarafından Çanakkale.bogazı sahili Ali bey 

bedeli mülkiyeti Clört müsavi taksitle .ve birinci taksiti iluıleyi se .teıtger -$iftlikleri Bhramli huHudu Melek hanım çiffüği hudu-
müteakip on günde ~.re diğer üç taksiti dahi ihale tarihine tesadüf dile nulıdut $adın çiftliği Kabatepe Arıburnn palanıatluk .mevki-
edecek tarihlerde üç .sene zarfmda nakten malsandığına tedi)ı:e leı:inde muhacirine v.erilme~ tahminen kirk bin dönüm radde-
edilmek ,prtile .?..4 mart 1929 tarihinden 13 nisan 1920 tarihine t1inde ki arazinin Q1 nıi6an 1929 tarihinden .20 nisan 930 tarihine 
kadar yirmi g:ntt müddetle mev.kii müzay.ctlc;ye vazedilmiş y_e ara~ bir ene mjicdetle ,icarı 24-.3.,,lQ.29 • tarihinden U1:4'l029 
veriiecek bedel . haddi I4yık görüldüğü .takdir.de 13 ~nısan 192.Q tarihine kadar, 20:aii~ müddetle mfuı~cdey.e çıkarılmış ve \'et:ile-
tarihine m"Dlaci.if dlmarlesi r.gimO saat on altıda ihalesi mukarrer cek b~l batt~ ıLtyıkaıö~ldijğü takdir.de lJ+JQ2~ J. ne. rnüsadif 
hulunmqş •ôldyği(ftdan talip dlanların Eceabat mal dairesinde . cumartesi gfinü.eaat 16 da ihalesinin istizamı mükarrer 'bu;uıı· 
müteşekkil komiıyonu mahsusuna mümcaatıan. ını&f oldl(iunikn ttilii>lerin muracaatJan. 



, ~ RR 1RI Gazetemizde çıkan yuı •e 
/EO~~ \A il : :reaımlerln boti\n haklan mahfuzdur 

Türk lytde Hariçte 

Kuruı Ku~ 
1 }.ylı~ı 150 000 
3 400 800 

16 
2 

• 
• 

;-so 
1400 

1450 
2i00 

Gazeteye göndtrilecek md:ıupların liıerine 
idare ıçınoe ( ld•ıe), y4lıyı aitse (Yazı) 

işırctl konulmalıdtt 

Ba6 dm1yı.n. mektuplll.htı iadettnden, ksymntl· 
mu.kaddareıl• mektuplüa konulntut paralann 

11 Nisan 
1929 T~ ııı~vJe~ fa1dah eMrlia 

ll&nlarınd4 6/o 20 teıWllt yapılır 

Büyük ve ya bir ço~ dcla lçlıı v~rilea JIAnlarla 
hususi m:ıhly:ztekl !linların ücreti 

idare Ue karul:ıştırı!ır. 

Ca.zetemlz• buuı1 ilh kabıal edcrı ytt: 

LAN TARI FESi: 
sıun ı.;; 

6-8 ıncı saı1•J• !, 
s • • 40 
i • • ıQO 
1 • ' ı,'\1 
ı • . } 

1•8 l•cl sayı!ıil ıo 

1

, lr:ayl>olmumdan ve dlnlann m.Underieatmdan 
idare meıu? dellJdlr. 

~ "'- stanbul, Babıalı, Ankara caddesinde "Vaktt" yurdu sayısı H. S. H. lllnat aceDteal. 
resmi U1ııla< 

t'!ll970 idare i$ eri 197l ızt i' eri) * tel(ra: 

Borsalar to Nisan r929 
Mahf ülat müdüriyetinden: 

l\' ukut 
J Jrı,iJiz lirası 
1 ll<ıla r 
20 1·unan dırahtol 
l Raylı•mark 
1 AYUE1urya ~ilin\ 
~O Ley Romanya 
:o l.tTa Bulgar 

Felemenk florini 
:o FraDstz frangı 
~O ltalyan lirrll 
20 kuron Çeko - sıo,·akya 

J Çenonetı • so~iyet • 
l Zrloli • Lehlst:ın > 
20 Dinar c YogoBlavya • 
~ Belçika frangı 
ı Przeta )FJlanya 

20 Jnlçro frangı 
1 Mecidiye 

Çek 
Londra üzerine bir luglllı lirası kuruş 

r.:e,-york ı TUrk llraoı dolar 
r.1rls • frank 
ırnano • • liret 
DC'rlin • • 
sorya • • • 
Drliksel • • • 

mark 
leva 

be ika 
Amiısterdam• • 
Cinevre • 

• florin 
frank • 

Prag • • 
\"iyana • • 
~ındrit • • 
Yır~ov:ı • • 
Atina • 

.. kuron 
• ıllin 
• pezcta 
• zeloti 
• dirahml 

llUkrrı 20 ley krus 
Belgırat TUrk lirası dinar 

Tahviller 
JEtikraz dalıilJ c vadeli > 

Duyunu munhldo 
ikramiyeli demlryolu 

htanbul tramny •lrketl 
fü!.hm Dok ve Antıreııo 
lltanbul anonim EU şirketi 

Ilisse senetleri 
11 tank•'} 
011manlı bankası 

" ıldı. 

992 25 
202 215 00 
u 50 00 
41 so.oo 
28 50 00 
24 12 !O 
~, 50 00 
eıı oo 

158 75 00 
213 50 
120 25 

0000 
22 25 
71 50 

113 00 00 
S2 50 

782 00 

eeıı 2s 
049 1815 

12 f6 '50 
9 390) 
2 01co 

68 o:> oo 
3 53 50 
1 ?2,25 
2 ~415 

16 55,00 
3 4925 
8 2800 
4 31,00 

37 91 
24 37 50 
27 82 50 

9S 
218 

r 8 

25 00 
0000 

10 

25 

K11.pandı 

990 60 
2ol 2s co 
12 110 01 
48 ıo,oo 

IO 
12 ııo 
5000 

00 
l500 

&O 
215 

28 
~4 

21 
ao 

158 
213 
120 

0000 
2l 
11 
ııs 

82 
182 

25 
50 
00 
60 
00 

9a6 s~ 
0 ,49 25,00 

f2 $900 
9 4') 50 
2 Ol 25 

68 12 50 
8 54,00 

22,so 
2 S52S 

16 57,50 
3 4950 
a 28,H 
4 37,15 

31 91 
~4 37,&0 
27 &7,50 

93 
21 t5 
8 

15 00 
0000 

70 

• 14 25 14 15 
136 00 00 00 

Bidayet\jlan: 10·4·929 halt~ [I] nihayEi ilan 8-5·929 çarşamba 
Kuruş 

100000 Galatada Sultan Beyazıt mahallesinde Topçular cad
desinde 70 arşın rnıktarında 229 numara fevkinde 
iki odayı ve iki sokağa yüzü olan dükkıl.nın nısıf 
hissesi 

49589 Sarı yerde Fındık suyu caaddeslnde 20 döniim 3 
atik 17 cedit numaralalı kuyu ve bostan odasını 
müştcmil bostanın 120 de 17 sehimi 

70000 Galatada Yolcu zade mahallesinde Yolcu sokağında 
53-3 numaralı ahşap mektepten münkalip hanenin 
tamamı oda 2 sofa 1 

10888 Edirne kapısında Hacı l\Iuhiddin mahallesinde Lö
küntüler caddesinde 1 1 O atik 152 cedit numaralı 
arsanın tamamı 

~eti i!An 3 - 4 - 929 Hafta (2/nthayeti iltın J .5:.22-9 Çarşamba. 

Kuruş 

25500 

2278 

3608 

12500 

24500 

18000 

r8ooo 

Bakır köyünde Zeytinlik mahallesinde havar soka
ğında atik 21 cedit 23 numara ila mürakkam 
arsanın tamamı 

Davutpaşadn Ilekim oglu Ali pa~a caddesinde 64 nu
maralı dükkan arsasının rubu hissesi. 
Davutpaşada hekimoğlu Ali paşa caddesinde 72 nu 
maralı dükkan arsm;ııun dörtte bir hissesi. 
Davutpa~acla llckimoğlu Alipaşa caddesinde 56 atik 
ve cedit 82 numaralı, fevkinde odayı müştemil 

ahşap dükkanın dörtte bir hissesi. 
Edirnekapıda Ilacı l\Iuhittin mahallesinde kepenkçiler 
sokağında l O numara ile mürakkam 143 zıra arsa
nın tamamı. 

Edirne kapıda Hacı :\luhiddin mahallesinde kepcnk
çiler sokağında 12 numara ile mürakkam 120 zira 
arsanın tamamı. 

fülirnckapıda Ilacı Muhittin mahallesinde Yusuf ağa 
sokağında 6. numara ile mürakkam 124 zıra arsanın 

tamamı. 

~~~-"'"':"~---~=-dl..=.....!.~-'--..!..-__ll ~daycti ilAn 27-3-929 Hufta(3)nlhayeti ilan 24 - 4 - 929~rşamba 
Ticaret ve ıahire borsası 

90000 Fcriköyündc Fatin Efendi sooağında atik 39 No 
fiatlar Tiearet bor•ııı:ı k1Ubumum11igı tararındıı.n vPrilmiF;lir. 

Okkası 

. Azami A•garl 
I K. !'. K. P. 

'Buğday% Çıvdarlı 

\nımurak 00 00 00 00 00,00 

1 Kız,ıca G9-1 O 00 00 00,00 
SUnter 00-00 oo.oo 00,00 
Srrt 6· 16 00 00 00 ()il 
' ,Dunme 00-00 00.00 00.00 

\Sert ma:~Ao~:E:;_oooo 

ı.;aydar 

ıArpa 

~1ı!ır 

Yular 
FasuJ)·e 

11131 
1320 
o~.oo 

00,00 
50.00 

-llUBUBAT-

15Sl 
IS IS 

0000 
00,0o 
4900 

(450) zıta arsanın tamamı. 

- UN - 1 70000 Çıırşambada Beyceğiz mahallesinde ve caddesinde 
Çnvaıı kilom 1 
Ekiıtra eklstra 00 1400 123oı (68' No ile mürakkam (84} arşın dört oda iki 
Ekbtra • 129J 12~ sofa bir kuyuyu miiştemil ahşap bir bap hanenin 
Birinci yumusak 00 1363 12~~1 tamamı. 
Blrir.ci •ert • ı~eo 1246 
tkıncı 0000 ~ 250 Bebekte Ilamam ve Bebek caddesinde tahunda 

TiFTiK - diikkAnları müştemil atik (90) ve beş defa mükerrer 
A"kara 145,oo 14S,OO No mürakkam hamamın yüz on iki hisse itibarile 
Akşehir 000.00 ooo,ool bir hissesi. 
Yapagı Guz ycnu 000,00 000,00 

-AV DERiSi _ ı ::!2500 Rüstempaşa mahallesinde mahkeme sokağında atik 
ve cedit <20)::\'o mürakkam mağazanın on altı hisse 

Zcrıle,·a tifli 0000,00 0000,00 
Sansar 0000,;ıo oooo,001 itibarile iki hissesi 
Tilki • 0000,00 0000,~ 2500 Galatada Kemankeş kara l\Iustafa paşa mahallesinde 
Kunduz • oooo,ooo ooo, Topçular caddesinde 124 No mürakkam dükkıl.nın 

-FINDIK--
000.00 ooo 00 hali mahlılliyettc kalan yüz seksen hissede beş hissesi 

ooo o.:ı oo·,oo 
L-...... ....;-...=======iiiiii=iiiiL=--=======I ~dcyeti ilan 20-3-929~[~[4] nihayeti ilan 17-4-929 çnrşamlıa 

lstantıul Yatı mektepleri mubayaa komisyonundan: 
Gni Paş1 yatı mektebinde bir kıt'a kcşifnamesi 

mucibince yapılacak bazı tadilat kapalı zarf usıılile mü

nakasaya konulınuştur. İhafesi 25-4-929 perşende günü 

saat 16 da Ortaköybe Gazi Paşa yatı mektebi müdürlük 

dairesinde icra edilecektir. Talipler %7-5 nisbetindeki 

nıuvakkel teminatlarını Fındıklıda Güzel san'atler akade

ı:ıis;ndc yüksek mektepler nıulıasebeşlne tc\'di ile makbu

rnıu teklif zarlı içine koymahdılar. Teklifler perşenbe 

günü saat on beş buçuğa l:adar komisron reisliğiııe 

verilmelidir. Şartname, keşifname her gün Ortaköyde 

yatı mektebinde komisyon katipliğinde 

Kalemi eline almış olan 
"Vo!es. kahkaha ile güle· 
•ek fırlattı. Fal.at bu gü· 
uşu sonuncu gülüşü idi. 

Komedya nihayete eriyor· 
du. "Concs., sordu: 

- Nasıl?.. imzalamayı 
ret nıi ediyorsunuz? .. 

( Voie~ ) in eski perva
sızi•ğı yavaş yavaş kalmı -
yoıdu; ke;ı;elcdi: 

- Şakayı buakınız ca • 
nım ... Kaıbedecek zamanım 
yok... Ne yapıyorsunuz? .. 

( Cones ) sakitane cevap 
verdi: 

- Görüyorsunuz ya 1 ... 

Rir uşak çağırmak için zili 
çalıyorum .. 

Çek kağıdını masadan 
almağa hazırlanan ( Voles) 
durdu. Şaşırdığı görülüyor
du. Bu mukabeleye hazır
lanmamıştı. Tuzağa bağlı 
şikarı yemeğe hazırlanan 
canavar silahını omuzlıya • 
rak ateşe hazırlanmış avcı
nın ayağı altında kuru bir 
dal'n çıtırdadığınr duyunca 
l;;;yle bir tevakkuf hareketi 
gösterir. Kapı açılarak bir 
uşak gözüktü. Bu, iri bal • 
dırlı adamdı. 

(Cones) herife dedi ki: 

180000 Gedikpaşada Divani Ali mahallesinde Külhan soka
ğında 91 zıra 3 oda l sofa I mahzen 4 numaralı 
hanenin tamamı 

60000 Riistcmpa~a mahallesinde Papasoğlu h~ru üst katında 
40 zıra ve 16 numaralı odanın tamamı 

50000 Üsküdarda Selami Ali efendi mahallesinde atik 19 ı 
cedit 193 numaralı fevkinde üç odalık haneyi müş
temil muattal Iurunun 120 hissede kırk hissesi 

10500 Küçük pazarda hoca Hayrettin mahallesinde Kazan
cılar caddesinde 28 numaralı 36 zıra ahşap düKka
nın 8 hissede üç hfascsi 

Baladaki cmlılki ınahlılle dörder hafta müddetle aleni 
olnruk müzayedeye konulmuştur. l\1iizaycdcyc iştirak edecek
ler kiymetin yüzde yedi buçuğu • nispetinde teminat olarak 
dördüncü haftanın ihale günü saat on dört buçukta Çcnberli 
taşta İstanbul Evkaf müdüriyetinde l\lahllılat kalemine mü
racat etmeleri. 

- Bir polis memuru ça
ğırınız. 

Bir polis memuru nıu? 
- Evet.. çabuk olunuz ... 
- Baş üstüne, Mösyö 

lö kont. 
Uşak dışarı çıkarak ka

pıyı kapadı. "Voles., ayağa 
kalkmıştı. Masanın üstünde 
duran şapkasını alıyordu. 

"Cones. asla tereddüt et· 
medi. Kapıya gitti. Kilitle
di ve anahtarı alarak cebi· 
ne koydu. Sonra dedi ki: 

- Artık bu sefer sizi 
yakaladım. Sizi yola getire· 
rek yuttuğunı.ız paraları kus• 

turacağım. İşitiyor musunuz .. 
Hepsini iade edeceksiniz ... 

"Voles. kekeliyordu: 
- Ne?.. ne yapacaksı

nız? 
Rengi sararmış fildişini 

andırıyordu : 
- Yaptığınız şey hama· 

kattır .. Komedyaya nihayet 
veriniz .. Deli mi oldunuz? .. 
Dikkat ediniz.. Kendimi 
müdafaa için silahlı oldu· 
ğumu biliyorsunuz ya 1 .• 
Beni onlan istimale mec
bur etmeyiniz. Kapıyı açı
nız.. bir daha söylüyorum .. 
açın şu kapıyı •• 

osta ·ut.uuı 48• 

10,000 Kilo Avrupa kınnabı 
mübayaası 

Tütün inhisarı umumi müdürlüiünden: barıııdı 
5000 kilosu 15 mayıs 929 ve 5000 kilosu 15 haziran 929 tarihinde Azapkapı an ıaliP 

teslim edilmek prtile 10,000 kilo Avrupa kınnabı pazarlık suretile alınac$ndan lt~:/9Z9 
olanların numuneyi görmek üzere her gün mUracaatlan ve yevmi münakasa olan 17 /n~aıalarJt 
tarihinde aaat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda yüzde 7,5 teminatı muvak 
bulunmaları . 

Emlak ve Eytam bankasınba": 
Pazarhkla kirahk emlak 

Esas numarası Mevkii 

Şişlide Büyükdere caddesinde 386 numaralı garaj 
Kandillide Vaniköy caddesinde 1 numaralı hane 
Heybeliadada Yalı caddesinde 2 numaralı gazino 

16 
75 
94 

138 
147 
156 

Büyükderede Nizamda Seferoğlu köşkleri namile maruf üç bap köşk 
Sirkecide atik Hocııpaşa Maliye tahzil şubesi binası. 
Heybeliadada Manastır sokağında cedit 10 mükerrer numaralı zeytir.lik ~5 
yeri ve eşcarı 7SO 

157 Şişlide Maşrutiyet mahallesinde Meşrutiyet apartmanının birinci dairesi 45 
98 Heybefiadada Yalı sokağıada 14 numaralı dükkan. 04() 

110 Büyükadada Rıhtım sokağında 26 numaralı dükk~ıı. • 
Bafiida muharrer emiak pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin şubemize müracaatıarı· 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti 

Beyoğlu 

Mahallesi 
Huseyin ağa 

Sokağı 

Taksim 
NJ 

31-39 
Nevi 

l(ağirhane 

Bcc!elimuhammencsi :ııı 
6,ooolira sekiz müsavi takr5r'erı 

· u'ta 8250 mdsuh bedeh m · 
Müştemilatı : l(argir zemin katiyle dört kattan ibaret olup 

altı oda bir mütbak ve iki hal!sı vardır ,.z:· 
Balada evsafı muharrer hanenin 30.4-929 tarihine musıdif sah günü pazarlı~ suretile ıf."t1ı 

yedesi mukarrerdir taliplerin teminat akçeleriyle emvali metrüke satış komisyonuna mürac33 

Mahltilat müdiriyetinden : 
Kiymeti muhammenesi 

9000 Lira 

Beyojı;lunda l Hiscyinağa mahallesinde Bayram sokağında 
büyük ve kiiçük on oda ve miiştemilaatı saireyi altında 

bir dükkanı havi ve zeminle beraber kagir olarak alu kattan 
ibaret 18 Ko. ile mürkkam hanenin tamamı dokuz bin lira 
bedelle kapalı zarf usulile dört hafta müddetle müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanlar kıymeti muhammenenin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya banka mektubu ile 
teklif mektuplarını yevmi ihale olan (24 nisan 929) çar
şamba günü saat on dört buçukta Çcmbcrlitaşta lstanbul 
Evkaf müdüriyeti binasında müteşekkil idare encümeni 
riyasetine tevdi eylemeleri ilan olunur. 

pmm:ı lstanbul Şehremaneti ilanları 
Şchreamanelinden: Bedeli keşfi 218 lira 60 kuruş O· 

lan Beyoğlunda etfaiye garajında müstahdimin daire· 
lerinde yapılacak tamirat açık münakasaya konmuştur. 
4151 929 tarihinde ihalesi olacaktır. Taliplerin şartna
meyi ve keşif evrakını görmek için her gün müzaye
deye girmek için mezkur tarihte levazım müdürlüğüne 

~elm~e;;;'r~i·~~=====-==== 
Ş~hramanelinden: Bedeli keşfi 420 lira 84 kuruş olan 

Fatih itfaiye garajında yaptırılacak tamirat açık mü
nakasaya konmuştur. 5 Nisan 929 tarihinde ihalesi 
olacaktır. Taliplerin şartname ve keşif evrakını görmek 
için mezkıir tarihte levazım müdürlüğüne müracaatları. 

= 
Şe!ıramanelindn: Sultanahmet civarında icra edilmekte 

o~an kanalizasyon ameliyatı dolayisile ticarethane ve 
Şeftali sokakları arasındaki toprak Sultanahmet ve Ye
rebatan caddeleri arasındakı Şeftali ve Alemdar ile 
Şengül Hamamı yokuşu arasındakı Zeynep Sultan so
kaklarının 11 Nisan 929 tarihinden vesaiti nakliyeye 
kapalı bulunduğu ilan olunur. 

Sesi titriyordu; "Cones. 
dedi ki: 

Sizi korkutacağını 
demedim mi? Daha bun· 
dan sonra olacakların ya
nında bu hiçtir hal.. 

"Voles. tekrar masanın 
yanına gelerek üzerine 
şapkasını bıraktı. Çenesi 
hiddetten uzamıştı. 

Kapalı olan sağ eli ile 
masayı yumruklıyarak ve 
hala sırıtıı:ııya çalışarak de· 
diki: 

- Öyle bir iş yaptınız 
ki size çok pahalıya mal 
olacak; tasmim ile bir adam 

hapsediyorsunuz hal Bunun 
rezaleti altında yakayı zor 
sıyırırsınız.. Yarın bütün 
gazeteler hadiseyi yazacak.. 
Hem hapis hem de tehdit 
öyle mi? esbabı müşeddesi 
de var .. Üste pazarlık mek· 
tuplar.. Emin olunuz ki 
asla insaf etmiyeceğim ... 
insafsız olacağım... Yarın 
sabah mektuplar Lort "Plin
limon. a teslim edilmiş bu
lunacaktır. Bir aya kadar 

talaka mecbur kalacaksınız .. 
Kadın da sizin vaziyetinize 
düşecek.. Ne rezaletler o
lacak) •• Madam bu işten 
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durlllğünden: ldarenın rt~l'I 
kavağındaki ambar menıu .ı 
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münhal bulunduğundan . 11 
kanuniyeyi haiz talipJerıO C~t 
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Dr. İhsan Saı:llİ 
{joooko4 ~~ı 

Bclsoğuklı.ğu ve ıJıtı ... r 
harşı pek tesirli ve ta:;ııt.' 
şıdır, Divanyolu sulta . ..; 1· 
ınut türbesi karşısıııJa ' · 
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bir meteliksiz olarak.;:ıc~ 
gı, . 

lecek. Arkasına , k0rl9 

b . .. 1 k bıle 
ıçın ır gom e 
ramıyacak ... verdi : 

" Cones • cevap oedik. 
- Sahih mi ?... ı,cd' 

1 · · · kııa gc• 
erınızrn vu .. ·ı ? 

kanaatinde mısını _.:ırd1 .' 
ı · d b' hüsran b'' çın e ır de 
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kadının namusu · • I' 
d eldi· " .. 

bahs oluyor eın . ıabı'~ 
b. katıl 0 · ı~ 
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cegı fikri • Ben ele a~., 
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