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Tayyare piyankosu dün çekildi 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~-... . . ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Kaz anan numaraları üçüncü sayıfamızda sıraya 
konmuş olarak bulacaksınız 

( 52), ( 86), ( 26) rakkamları ile lliteı1 numaralar amorti alacal{lar 
Jg 4,0000 liralık büyük iknamiye huf!Üne kaldı 

~tıtıı~~-~~ilet Yeni güm r~ ~ tarif esinden tatbiki n d ~n son_r? Retftrlık ueroisi 
ktını hın lira Saatlerıınızı Ne kadar Maarıf Vekılı M" h ~ 
Aı~~~~nııştır Düzsltmemiz için -- Cemal Hüsnü B. dün us !ut ilanı l Z 

l'ankos ıp tayyare pi- Resim uerilecet· f -
dun üg~~d~ üçüncü keşidesi Galata kulesinde tealıat -·- vazi esine batladı ıymetliroman-
br. n sonra yapılmış- yopılıyor H b b f f J Ankara, 11 ( Vakıt) -

llun . Istanbulun muhtelif semtle- U U a as ini Yeni Maarif V. Cemal Hüs- cımız Reıat Nu-
kı ckız ,.. . nndeki saatlerin biribirini tutma. d• • B d. or ki 
bl :İ\tir. Bu J ~z numara ÇC· neşre ıyoruz nü Bey bugün 10,30 da rı • ıy 
ı ~ ı )"cdi . sa ah da müte- dığı malnm y vekalete gelerek vekalet 
tccktir "l Uz numara çeki- dur. Beyazıt, eni gümrük tarifesi B. 

D.. . M. M. iktisat, bütçe ve erkanının tebrikatmı zeval-
i- lınku k "d K.. .. d d 
·llıanıın c_şı ede ikramiye 0 P r u ve mali kanunlar encümenle- en sonrs · a hariçten ge -
20,ooo 1. bılctlcr ara•· · ı Taksim saat- · d 1 mubtelı't len zevatı kabul etti. Bade-
t<ıı· ıra ( 19 .. 86) rın en ayrı mış 

a isaLe ;ı nu .... ı- !erinin ara - hu vekalet işlerile iştigale 
Bunct t etmiş tir. encümende tetkik ediliyor. 

nl. an rna d sında mutlaka Müstahberatımıza göre en- başladı. 
rııara\'a a a 480 1 6 nu· Cemal Hüsnü B. valilere rıı.ıraya · 15 bin, 33052 nu- on dakikadan cümen tarife projesi üze-

llıar 12 bin 50088 rinde bazı tadilat yapmıştır. ve maarif eminlerine atideki ara 4 1ı· '. nu-
k ııul'lik . ı.n lı~a çıkmıştır. Tarife meclis heyeti umu- tamimi göndermiştir: 
•lrııı\tır ıkrarnıyc bugüne miyesine bu tadilatla sevk- " Başvekil ismet Paşa 

~~6,, ile bi~~nu ( 52), (86), edilecektir. Encümende ta- Hz. )erinin kabinesinde 
•r lira a en numaralar otu- Emanet bunun 6nüne geçmek·' dil ve kabul edilen şekle maarif işleri ubteme tevdi 

Dun rn?rti alacaklardır. için mülga Bahriye nezaretinin b 1 edilmiştir. 
raı Çckılen b'" .. Al d k kul! göre ne atat ve mabsu a-
'' ar ıııun•· utun numa- .ı.,,manya an getirere anma· tının 100 kilosundan şu Büyük Gazimizin işaretile 
">uncu "'.zam liste halinde '"!!' (V akıt küresi) denilen aleti 

-..........:..., S<ıhıfernizdedı' r. 1 k suretre resim alınacaktır: belirmiş olan ilk hedefimiz 
o m~a arar vermi§tir. Bu H b d 100 k Türk barflerile okumamış 

ıtıııu d küre bu gün Kasımpadakı am- er nevi uğ ayın i-
L ı1.1"'l' uB,_iuH .ıetti~at barda bulunmaktadır. Emanet )osundan 6 lira 30 kuruş, bir vatandaş görmemektir. 
q .. 

1 
Yakıt küresini bu günlerde çavdar, mısır, darı ve kuş Türk Cümburiycti maari-

d eyle Zek' p tesellüm ederek Galata kulesi· yeminden 4 lira 50 kuruş, finin milli tahsil ve terbi-
iin h 1

. aşa Vakit arp 6
, karaar,.,a, yulaf, bur· d k" ~ · • areket ettıler tılıı ıepeeine asacatır. ~ r ye e 1 gayesı y tiştmıceğı 

o .. ~i/;ye 
ltalyad ınü~te~ Hilmi B. 

• bulun,,. ka ıdari tetkikatta ,,,,, l "'<I .. le/ Şehtirıı~zere birkaç gün 
,,_1 1\ıiisteş ıze gelen D. vek!
"'lı"' . arı H·ı . B 1 Zek'.' landa ı mı ey e u-
lt 1 fıaşa r~a kumandanı 
t alYaya ~.unkü ekspresle 
cket ett·ırııutevecciben ba-

lıı.e ı er , 
fı llıurin ve ıstacyonda 
ııı~d~n teş"~ do.stları tara-

lııız ista~ edıldiler. Res-

~şbr. 

küresi doW-u olarak saatleri çaktan 4 lira imali için şuurlu cumhuriyetçi, şuurlu 
gösterecek, umumi ve hususi hazırlanmış arpadan 20 lira, demokrat ve şuurlu liiik 
saatler bu küreye bakıla- sisamdan 12 lira 50 kuruş, vatandaşların aziz memle-
rak tashih lcdilecdektir.I kKiküre bulgur, buğday, yulaf, mı- kette kudretli medeniyet 
ayrıca vapur ara a e e ır· le sır ve sair hububatın kırıl-
iıaret verecektir. ve refah amilleri olmasını 

Yakıt küresinin yerine takıl- mış, ezilmiş, ve sair suret- temindir. Milll mücadele 
ması için 600 bin lira masraf le ihzar edilmiş olanla- zaferlerile filen ve Lozan 
tefrik edilmiştir. rından 10 lira, pırınçten muabedesile hukukan tees

Emanet küre işledikçe de çeltikten 8 lira 50 kuruş, süs eden Türk c'evletinin 
mesarifini temin edecektir. ] AJttarah 4 üncü ~ayıfamızdadır ] .. A1lt1rarı 5 lncl saylfamızdadır] 

Sefaletin doğurduğu fiacıa 
Yirmi gundur I{apalı d11ran Bursada 

evde 11eler oldu ? 
Kapu kırıldığı vakit zabıta memurları 
cinnet alameti gösteren bir anakız ve 

mini mini bir çocuk bulurlar 
Dün Darülfü

nun konferans 
salonunun biti
şiğindeki 9 nu- ~~ .. 
maralı evde 
sefalet yüzün
den bir aile 

içeride 
bir de 

Taklibi hükUmet 
maznunlanmn mu
hakemeleri yapıldı 
Maznunlardan dördü idama 
diğerleri albıar sene hapıe 

mahkum oldular 

Bekarlardan vergi iıte -
mekten maluat hazine-
ye bir miktar varidat te
min etmekse ala . Böyle 
değil de bekarları evlen
meğe mecbur etmekıe 
çocukça bir hayal olur . 
Sırf vergiden kurtulmak 
için evlenmek meseli. 
iyi ıu parası vermemek 
için Alemdağında ev 
yaptırmağa, kunduram 
eskimeıin diye otomobil 
llltın almağa kalkmak 
cinsinden bir hcsapaız -
lıktır. 

Hilsabakamızın 
şekli nedir? 

Bir beklrhk vera'•I müsabakası 

açtık. Bundan makt:at Yoqat me'.>' 
uıu Süleyman Snn Beyin Millet 
Mecliılne •erdi.il teklifi kanunt 
Ü.Zerine mlinakaıa edilen beklrhk 
Ter~•l haldunda muhtcllf flldrlcri 
kuaca kaydetmek •e bu fllrirler-
den banılılnlo cuetemlz karileri 
ar&ımda daha fazla taraftar bu. 
Jundujunu b~ıplt eylemektJr. Mü
.. b.akanm tekli ıudur. Gazetemiz 
her süa ıCSrdüjünilz af.hl muhtelli 
meıleklere mensup ve maruf ze
vattan birinin bek&rhk •erahl 
hakkındaki nokta\ nazaran birkaç 
ıaa.tula yazacaktır. Ayni ,ünde ı•· 
zetemlzln bir köıeılnde bir d~ 

kupon ne9roluna.caktır. Kutlerlmb: 
aazetede •ırullc verslnln lehinde 
yahut ale1hinde owJ. çdcacalc 

noktal nuarlarm ve bunlarm ••
babı muclbe•1nin hansılıine tuaf
tu olurlar•• o fikrin lnUıu ettljl 
ıu:ete nüah.umdaki kuponun, üze
rine adre.lerlnl ve l:mularmı ko
yarak eliler kupon1a.rl3. birlikte 
m•tbnaına:a aandereceklerdtr. Mat
baamızda toplanacak lcupanlarıu 

ihtiva edecell re,Jer bUlhu.e ta•
ntf olunacaktır. Nellccde en zfyad~ 
taraftar bulan•n likre rr:rr vermlı 
olanlar ua11nda bir kura çekilecek 
ve kazanacak 10 karimi.zc muhtelif 
hed.1yc1eı- takdtrra edilecektir. 

• 
ş 
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Siyasi hak istiyoruz 
Kadın hayatın her türlü safhasında 

çalıtacak iktidarda olmalıdır 
Latife Bekiı 

Hf., Türk kadın 
birliği reisidir. 
Ayni zamanda 
muallim olan 
Latife H. bir· 
)iğin mesaisine 
müsbet bir he· 
def vermek 
için büyük gay
retler sarfeden, 
birliğin kadın
lar için daha 
müfit, daha 
bayırlı bir te
şekkül olması
na çalışan faal 
hanımlarımız • 
dandır. Kendi-
!erinin, anket 
suallerine ce
vabını birisi 

\ 

f 
şahsi, diğeri de Kadın birliii reili Utife Bekir Hf. 
bir kadın birliği reisi ol- gamıyarak, yahut çalışmayı 
mak dolayısile iki noktadan yadırgamıyarak çalışmıya 
mühim telakki ediyordum. alışmalıdır. içtimai zaauret-
Fakat, anketin gayesine ler bunu amirdir. 
iltifat eden ve kadınlar - Fakat diyorlar ki, 
aleminde uyandırdığı ala- işçi kadın eyi bir aile ku • 
kadan bahseden birlik ramaz, evile Meşgul olmaz? 
reisi, nedense şahsına - Bu tamamile doğru 

taalluk eden kısımlardan bir iddia değildir, diyor, 
bahsi zait görüyor ve bence evinde çalışmak is-
umumi bahis olan, iş saba- tiyen bir hanım herhalde 
sında Türk kadını suali bunun için de vakıt bu!a-
etrafında meşgul oluyor. labilir. 

Müteenni ve acul olmıyan 
bir lisanla konuşuyor ve 
diyor ki: 

- Esas itibarile kadının 
hariçte çalışmasına taraf -
tarım. Kadın hayatın her 
türlü s:ıfhasında çalışacak 
iktidarı haiz olmalıdır. icap 
ettiği zaman bayatı yadır -

maabaza bunu layıkı ile 
mütalaa etmek için iş ha-

yatını ikiye ayırmak lazımdır. 
Bunlardan ilkine cemiyet 
bayatı, zevk için çalışmak 
serbest meslekler diyebiii
riz. Digerine de alelumum 
memurluk gibi işçilik .. l' Usolini 

h~"likaüştü 
tdl'e ne teklif 

ecek . ? 
faciası olmuş 

ve iki kadın 

Bursada, geçenlerde mu
hakemeleri yapılan, taklibi 
hükOmet mııznunlan hakkın

da Bursa ağır ceza mahke
mesi tarafından verilen karar 
l\1ahkemei temyiz rafındıın 

nakzedilmişti. Dün Bursada 
muhakeme tekrar edilmiş ve 
yeniden karar verilmiştir. 

G:ülhane hastanesinde 

Birincisi daimi surette 
vakit sarfını mucip olmaz 
Bu kısımda mesai ev 
ve iş arasında mükemme
len taksim edilebilir.Mcs la 
cemiyet bayatı beni fevkal
ade memnun etmişlir. Ça
lışmamdan evim müteessir 

olmamıştır. 3 çocuğum var. 
Hariçteki işimle meşgul 
olurken onlar için, evim 
için de mükemmelen çalı
şabiliyorum. Sonra birlik 
azasından Lamia Refik Ha
nımın 5 çocuğu var, buna 
rağmen cemiyette çalışma

sından ne kendisi, ne e\"i 
müteessir oluyor. 

~ Atina 11 DllŞ 
ııı~(adan ge\Aneksartitos)
lııe ~re &ör en telgrafna
•. tı l';; k e ltalva h"kü 
·ıni .. r .• y f u -
bi n halli funan mesele
ı/ eh aslına b" "k 
•vı. M ernıııi uyu 
'Lıtta osaJini Y:t atfediyor. 
~iişt"bulunına esmb~n tavas
b· u B 'l sa ıle Tevf'k 
ılisı·r . ı e ıııül'k ı 

ziYet·' ade y .a atından 
"' ı hı ı· unanısta ··•usa a ıye . nın va-
lekJif adckar dıne nazaren 

y edecekf avranılmasını 
Ye . uııan ır. 
. sı l'" lllahafı· Için Utk •• y 1 ı siyasi-
iki h ~n aıneNnan .meselesi 
ar ukarn çareı hallin 
asınd et zı 

lıı.iil·k a do~dnıamdarları 
tindad~t VU~u İnddoğruya 
ıe e ır. V . o uğu fik
ı\ıı~eınayü) enızelos bu fik. 
:J araya b .. etmekte olup 

":kbulunu)a~Y~e bir teklif. 
tadır. a 1 :ı:annolun. 

tecen nün et- J~~~~~~ 
miş, bir küçü
cük yavru da 
ölüm tehlikesi 
geçirmiştir. 

Hasanpaşa kr 
rakolu sokağın· 
daki 9numaralı 
küçük bir evde 
Fatma isminde 
bir hanım, o
turmaktadır. 

Fatma Hanı
mın yanında 

valdesi Ayşe 
H. ve kızı 
Saime de bera
ber bulunmak• 
tadır. .__._ _ _. 

Fatma H. bir 
müddet evvel 

Zavallı yavru bu evde geçen yirmi gün 

içinde neler çekmiştir 

zevci olan bir mira laydan sula bu küçük eve taşın
mıştır. 

boşanmış ve anne! yavru- [Alttarafı 3 üne" ••lılaınızdadır] 

Bursa, 1 1 (V akıt) - Bu
gün muhakemeye saat 10 da 
başlandı ve ilk celse kaıni
len vekillerin miidafaalarıyla 
geçti !kinci celse I 5 de ya
pıldı, Dava evrakı okundu 
Bundıı gök bayrakçı Cema
lin hükümeti devirmek ga
yesini hedefliycrek teşkil et
tiği fesat cemiyetini takviye 
için maruf zevatın daWl ol· 
duklarını tasni eylediği, halkı 
tahrik için dikiciyi, Kamili { 
ve Cemali aleti şer olarak 
teşvik ve istihdam ettiği ya
zı1ı idi. Yarım saat müzake
reden sonra mahkeme heyeti 
Cemal, Sabri, dikici ve kA· 
milin, hareketlerine tevafuk 
eden 146 ıncı madenin ikinci 
Jıkrasınıı tevfikan idamlarına 

[Alttarafı 5 inci sayılamızdadir] 

verilen konferans 

Evvelki gün şehrimize gelen Hamburg Darülfununu müdeı

rislerindaden profesör Veygant dün tıp fakültemizi ziyaret etmiş 

ve öğleden sonra cüllıane hastanesinde bir konferans vermiştir. 

Ruh ve dimağ mevzuu üzerine verilen bu konferasta tıp talebe

sile şehrimizin emrazı akliye mütahhassısları hazır bulunmuşlardır. 

Resmimiz konferasta hazır bulunanları gi:stermektedir. 

Memuriyet, daha doğru· 
su sabahtan akşama kadaı 
süren mesaiye gelince bun
larda belki vazife ve e11 
işinin birlikte ifası müşkül
dür ve belki, denildiği gibi 
iktisadiyabn yükselmesi, bu 
suretle çalışmıya mecbur 
olanların evlerine dönme -

0 lckt cdcc~k- fif edebilir. "" - -·-""n cıor.:ı 1 teşekkür ve merhum ~ . un aı-

J&ı.JPıQtır. 
-n 

Komüaıstlcr §(ol 



Profesör Zinger 
Şehrim z:lc ~ker hastalığı 

hııkında koı fcraı·s veren Viya- • 
n:ılı profesör Zinı;er dun 2ev
ccsile tirlikte Romanraya hare
ket ef:nişfir, Profesör Zinger 
Bü!.ı e;te de konferanslar vere
cektir. 

Yazan 

AYHA 

Paşa 

ve 

A 

VAXIT Nisan 

Gayrı mubadiller 
kongresi 

Dünkü içtimada cemiyet azalan neler 
istediklerini anlatblar 

Sayı fa 

~r::::::::.=::::m •• -:.:::::-.:::ır.:~ 

Hıf alar ue ~i~Byelen 
- Muharriri : Eşref -

................................ -........... .. 
leri daha şayanı arzu 
olabilir. Bunun için fik -
rimi şu suretle tespit ede
bilirim: Bir kadının cemiyet 
hayatında, serbest meslekte 
çalışması büyük bir zevk
tır. Pakat ağır şerait altın· 
da çalışmaktan evinde kal
ması daha eyidir. Yalnız 

Süleyman P, tevkif edilecekff._ . Af ernleketinzizde hürriyetin ilarıı. re . , z· . . , , ··ı" "..,enııe 1neu usan ııwc ısının teşeı(ıı,u u ll""' 'k 
Fakat nasıl, ne suretle? .. ]Jaşanın nıaiye -

tinde binlerce asker C'ardı, ya iradeyi 
dinlenıezse ... 

-35-

cvelcede söylediğim gibi 
kadının her ihtimale karşı 
ç.alışmıya hazırlanmış olması 
muhakkak lazımdır. 

- Müsavi ve siyasi hak· 
!ar için ne düşüniyorsunuz? 

- Her halde müsavat 
hakkı lazımdır. Siyasi hak-

ları istiyoruz, bunun için 
çalışıyoruz. Bu hususta 15.
zım gelen makamata mü
rc:ıcaat ettik. 

- Diyorlar ki kadın he
nüz o seviyeye yükselme· 
miştir. Kadınlık denince 
hatıra yalnız şehir kadın
lığı gelmemelidir ? 

Birlik reisi kat'i bir li
sanla: 

- Yanlış düşünüyorlar, 
O seviyeye yükselmiş 

çok hanımlarımız vardır, 

hanımlarımızın bir kısmı 
birbirlerini belki tanıma
dıkları ıçın bilmiyorlar. 
Şehir kadını yükseldikten 
sonra köy kadını da onu 
takip edecektir, bu bir 
Kısa zaman maselesidir, di
yor. 

Llıtif e hanımın ve birli
ğin bu husustaki noktai na
zarı sıksık mevzuubahs 
edildiği için bu kısa cevap-
la iktifayı kabul ediyorum 
ve bu arada aklıma gelen 
bir tezi son sual olarak so
ruyorum: 

- f Ş sahasına geçen ka
dınlanmızın, Çalışma şart
larının ıahmetleri karşısın-

da gittikçe güzelliklerini 
kaybedecekleri, isterik ola
cakları, insanların dolayı
sı ile gittikçe çirkin olacak
ları hakkında) mühim bir 
iddia var; bunu nasıl düşü
nyorsunuz, hanımfendi? 

Birlik reisi buna birden 
bire cevap veremiyor, bir 
düşünce devresi geçiriyor: 

- Vallahi henüz, bu 
hususta bir fikrim yok, 
düşünmedim, diyor. · 

Sonra gülerek ilaye edi

yor: 
- Bunu doktorlara sor

mak belki daha eyi olacak 
degil mi efendim?I 

.A. s. 

Sait paşa dedi ki: 
- p,şa hazretleri, mabeyni 

hümayunda hep birlikte bu
luım) orduk. Efendimiz bu 
b:ıpta bendelcrine birşey ihsas 
buyurmadılar. 

- Fal\ct semsker paşa 
hazrt:tlcrilc bendeniz rnuah-
haren huzuru hLinıayuna ka
bul buynılduk. De\'letllı Rauf 
paşa hazretleri « bu emri 
hayır » hakkında hakikati 
ifade buyuruyorlar. 

Diye Ahmet Y cf ik paşa 
tasdik edince S:ıit p:ışa mes -
elenin latife filan olmadığını 
anladı. 

Ya? l. demek Süleyman 
paşa ttvkif edilccel,ti '? lJ.kin 
nasıl ve ne suretle? 

Süleyman paşrrnın maiye -
tinde binlerce asker vardı . 
1rade rnirade dinlemeyip 
1\endini tevkife gidenlerin 
kollarını nrtlanna bağlıyarak 
gcldiklcı i yere çevırcmcz 
miydi? 

Sait paşa; 
- Va.ilah Ef1;.ndi.n, ben -

deniz şu tevkif i.,,ine :.tkıl 
cr<lirerniyorum . Sülcyl'ıan 

paşaya kendi kendini mi 
tC\ kif cuneslni emredecek -
sinızY 

- Ne demek paş:ı korku
yor musunuz ? 

- Y n itaat etm!ZSe di -
}Orum. 

- Derhal hapsedilir. 
- f şte kulunuz da bundan 

endişe cdiyonın ya.. kim 
haprc<lcr paşa hazretleri? 

- Siz o ciheti merak 
buyttrmaymız. Y nlnız Efen -
dimiz seri ve mürettebatı 
cesur ve sadık bir z.rll! 
hazırla tınız. 

Ama.n yarebbi . . bu scras
kcrlc baş\·ckilin a!dlarından 
zorlan olsa gerekti . 

Yahu.. Süleyman paşa 
ayın on sekizinci gününden 
beri: 

- Zırhlı .. 
Diye barbar bn~ırırordu 

<la kendileri korkularından 
zırhlı yollayamıyoılardı. 

Şimdi hazır tarafından 
Süleyman paşanın ayağına 
elle, ile bir zırhlı göndermek 
nasıl olurdu'? 

Süleyman paşa bu zırhlıyı 
zaptcdip toplamım ağzına 
gülleri sürerek 1stıınbula da-

. . ıno { Vakt) in 12 ~isan 192U t('frikası __ ___._. ~-~w- -. ______ ,,,._ ....._ __ 

Altdıaı·rıri: llüseyin llalnni 
Zavallı Sahp ne sen Pcrrancı 'rım gözle
giiueşsin, ne ben Kü- rin perdeli, 0 önliin 
rei arzım.. Ye ne de ulviyata kapalı çok 
hiziın araıııızda dola- defa snçınalıyor, na
~an hir Ay ,ar .. Ha- diren hikmat söyliyor
yntııı lmyalftta münlrn.- suu.. Evet hayat koyu 
lip olmuş. Hiiya gödi- hir .kahu tnr. in an bu 
yor. un. r fth ıslar icin- korktme riivadan ölüm-
" • 41' .. 

de va)yorsun... le uyanır.. Gel seni 

) anırsaydı ne§yapmıya muk
tedir olabilirlerdi ? 

Sait paşa: 
- Aman Rauf paşa haz· 

retleri biz istediği gemileri 
göndermiyoruz. Şimdi eli -
mizlc onun eline silah mı 
Yerelim'? 

Ahmet Vefik paşa : 
- Canım Efendim, zırhlı 

gidip de: ben geldim, beni 
Ye toplarımı teslim alınız 
di yccck değil ya? Elbet açıkta 
duracak, içerden bir filika 
ile çıkıp Sülcj man paşayı 
gemiye alacaklar . 

Olmazsa 1..ırhlı açıktan 
G elibo!odal,i ikametgahını 
top atesi altına alır. Merak 
buyurma) ın, Süleyman paşa 
askerle İstanbula gelemez . 
Kara ciheti kapalıdır. Evvela 
Ruslar tevldf ederler. 

Denizden gelebilmek harp 
gemisi elde etmesine bağlı -
dır. Elinde bu vasıta yok. 

- Siz yann sabaha kadar 
bir 7.trlılı ha71rlatmız paşa 
hazretleri . Bendeniz bizzat 
serasl{er makamı yaveri kay
makam Jsmail Beyi memuren 
izam edeceğim . 

Bu yaver lsmail Beyi gön· 
de ceğini söyliyen serasker 
Rauf paşa idi. Ahmet Vefik 
paş:ı: 

- Pcl{ münaSİR olur. Ben 
de ~imdi Gelibolu ınumsar -

&. 

nfı Reşat paşaya şifre ile 
yaver Beye muavenet etme
sini bildireceğim . 

Diye mırıldandı. Bahriye 
nazın Sait paşa: 

- Pek alfı Efendi:11, zatı 

Padiş:ıhiye karşı bir mesuli
yet lrnbul etmemek şartile 
<< Mulrnddcmei hayır » zırhlı
smı tahsis ederim ve mabeyni 
hümayuna da arzı malumat 
ederim. 

Dedi. 'Aman ne isabetli 
isim idi? 

- Şu hayırlı iş başlangı
cında gönderilecek zırhlının 
namı da • Muknddemei hayır• 
ımış .. 

Dedi ... 
-3-

Ertesi güni.'r ı 293 sene 
şubatının ikinci perşembe 
gönüydü . [ r J Dolm:ı bahçe 
önünde büyuk bir zırhlı ya
tıyordu. 

Bu, Süleyman paşayı tev
kife gidecek o1an adı ü tünde 

uyandırayım. Gözl~riu 

öbür dünyanın şaşaa
sına açılsın. 

Perran raşedar du
daklarından fışkıran 
bir feryatla: 

- Allah esirgesin .• 
- Korkma canınun 

ici .. Öhneniıı uvanmak . ~ 

olduğunu niçin unutu-
yorsun? 

- Gözlerin1i ahrete 
açnıaktaır·a bu dünya 
uykusunda ya .. nmayı 
tercih ederim .. 

Perran lazlum Ha
ııım nasıl kacabilece-

~ 

ğini tasarhyarak bir 
köşede titrerken Sakıp 
Cenıal beyaz enfiyesin-. 

Dünkü kongre~en bir intiba 

Gayri mübabadiller kongre· misyonuna bunlar için yaptığı· 

si dün Tfirkocağında aktedil· mız müracaat her zaman seme· 
miştir. Kogra riyasetine Gelibo· resiz kalmaktadırr. Buradan -lu meb .u Celal Nuri B. maalesef iş çıkmıyor Yunalır 

intihap olunmuş ve ikinci içti· kendt heyeU murrahhasalanna 

ma olduğundan ekseriyetin müracaat ederek kendi va1.iyet· 

mevcut bulufımarnasına rağmen lerin izah ediyorlar, ecneht murah-

celse açılmıştır. 

Evvela idare heyeti raporu 

okunmu~tur. Bu raporda idare 

heyeti cemiyetin altı aylık 
mesaisi hakkınds izahat ver 

1 
miş ve bu izahat heyeti umu-

miye tarafından kabul olunmuş· 
• 

tur. Bilahare azadan bir çok-
ları cemiyetin yapma..cı icap 

eden i~lere ait temeniyatta bu· 
Iunmuşlardtr. 

Yeni şehirli ~af iyyüttin B. · 
demiştir ki : 

telit mubadele ko-
~ 

........ ·-···-································· 
« l\lukaddcmei hayır» zırlı -
1ısı idi . 

Zırh geceden beri kömür 
alıyordu , Daha evvel Topa
rıeden -cepnne. de almıştı . 

haslarına i~lerlni gördürüyorlar , 

biz de aynı şeyi neden yap • 

mı yalım .. 

Diğer bazı Azalar tevziat 

meselesinden şikayet etmiş Ye 

yalnız müsnkkaf at ashabının 

değil, müsakkaf atı olmıyanların 

da sıkıntı, içinde bulunduklarını 

söylemişlerdir. 

Bundan sonra 4 nisan kanunu 

mucibince· iz.mirde mevcut bu • 
lunan birçok emval ile tevzi ve 

iskan suretile verildiği için derhal 

istirdadı talep edilmiştir; hadan 

birçokları mukabele bilmisil 
yapılması için hükOmet nezdinde 

teşebbüs icrasını lstemi§lerdir • 

Biliıharc. T evzi~t komisyonu 
' ' azasından Halil paşa komisyo • 

nun vaziyeti hakkında iıahat 

fran şahı Jt,f ehnıet .Ali den de bir tebrı. 
· 1 •• ·1-etı 

telgrafı çekmişti. Iranda aurn.1 
istihsal Jrolunda çalışan tebaasınr 
kanını Sll yerine döken şaftı11 r 
telgrafı Eşrefi derin bir ha.;·rcte sa" 
nuştı; şu kıt "a)rı söyledi : 

Kıt'a. 

Eyledi zulm ile İranı seraser viran, Ji 
llmiyor kendini külhanda mı, gfilşende ,,ıl 
Bize hürriyeti tebrik ediyor şahı Acemı tJlf· 
~, Bilmem eyliyecek hande midir, girye ,,ılı 

) -0- Ağır ceza·Ja kasap 
~ dükkanında b'r müşteriyi 
~ öldürmekle maznun bir 
'§ celebin mahkemesine baş
~ lanmıştır. 
~ tCt Aynı mahkeıııede 
~ 90,000 lira sigorta bedeli 
~ için dül~karamı yakmakla 
~ b" § maznunen ır yazmacının 

~ mahkemesi dün ilk defa 
~ rü'yet edilmiştir. 
~ + Nafiz Pş. nın ölümü 
i hakkındaki rapor, henüz 
~ verilmemiştir. 
~ -Ot Emanet saatleri ayar 
§ etmek üzere Galata kule· 
:: 

- .. ;.--1 ·········· 
: Mühirn h,ı.et 
~ferin hul~ 
lı-.. ..... -;::;;;:?' 

edilmiştir. 1ıll 
-O. Garbi T ra~Y~°' 

cemiyeti Edirncde bıt 
gre yapaca'<:tır. ırıj1i 

Diiyuau u~ıı ;r 
müf ettişı M. P.lcterı ~ 
k.k b' · · pa ı atını ıtırmış, 

gitmiştir. . , t d + Gayrı mübadılıe~ 
Türkocağında topla. ~ 
senelik kongrelerini 

fotmişlerdir. ~:I + Dün sefalet ywtf 
den bir aile kamacrı 

~ sine bir vakıt küresi as- oıır' 
f mağa karar vermiştir. Kanadadan 5 h' 
~ tQt Adalar elektriği his- lngiltere de lmAiooe e~ 
~ se senetleri için taahhüt disesi hakkında J>..d!~ 
~ kaydetmek üzere bir ko- kaya bir nota verııt1~ 
~ mite tcşckkiil etmiştir. Amerika hariciye 0 

111 ~ -0- Rus alimlerinden Kanda notasının pek tıı: 
Mukaddeınci bayır zırhlısı 

süvarisi ile topçu kumandanı 
akşamdnrr, tebdi1 edilmişlerdi. 
yerlerine bahriye nazırı İngiliz 
Sait paşanın emniyetli adam
ları tayin edilmişlerdi. 

~ Solomoviç, ve Macar alim- tedil ve itilaf perversn;t' 
---- i lerinden D.r. Kınoş Halk lisanla kaleme alın 

\'arım asır c:.i ~ birliğine aza yazılmışlar- söylemiştir. J 
vermiştir. 

Yeni süvariye: 

- Topaneden cepane 
alacaksın. Kömür aldıktan 
sonra \'apunla emre intizar 
edeceksin .. 

Demişlerdi. Ne oluyordu? 
zırhlı n~yc gidecekti? yoksa 
Çanakkalcdcn geçerek Celi -
bolu açıklarından 1stanbula 
doğru süzüldülderi söylenen 
lnglliz zırhlılarım karşıfornıya 
mı gidecekti ? 

Zırhlı Sü\'arisi de birşcy 
bilmiyordu . Ög'lc) e kadar 
vapurun bütün tedarikleri 
gôrülmüş, kömür \'C ccp:mc 
ihtiyaçları tatmin edilmişti. 

(&ıtmedl] 

VAKiT 
12 Nisan 187' 

işçilerimizin ekse
risi hristiyan oldrı
ğundan Paskalya 
miinasebetile gaze
temiz Pazar ve Pa
zartesi giinleri çık
mıyacaktır. 

* 
Yunanisianda bu-

lumın Y cınya ve d
varı Rum multecl
leri yalanlarının 
Yunana ilhakını fa. 
lep için Cencral 
Stawomilyo ve şair 
Valavriii namında 
iki zatı Avrupaya 
göndermlşlermlş .. 

~ dır. rQ> Meksikda ~e;,,ı' 
~ lf)t Amerika ile ticaret Kallese yapı~mak 15 f." 
- mukavelesi altı ay temdit su'i kast akim kallll' 

m., 1ırt-
1111ııııııı11111ııııııı111111ııııııu11uııııııı1111ıtllllU11111ıım ı1ıuıımıı:1111ısıııı.111111 ı ıı 

Garbi T rakyalılat 
IEdirnede to lan c i . ~t ,1 

Mülklerinin takasa tabi tutulmamasını ıstı1 
Y nnan hükOmetine Yaki olan 

son teklif atımlZ meyanında Garbi 

Trakya gayri mubadillerinin 

eml5.kinin de takasa dahil edil· 

mesi hakkında hh' madde vı:rdır . 

Carbt Trakyalılar cemiyeti kcn· 

dilerini alakadar eden bu mesele 

hakkında görüşm~ üzere Edir· 

Garbi 

[2J 21 safer J295 ve 14 şubat 
1878 perşenbe. '---------r.:mm--~.I nede bir ~-tima aktedecefı:Ur. 

de~. ufak bir cih çcke-ı ürkek ceylar~ gibi iıı!. 
rek. - Ah, t1pk1 .... 

- Buna <lerler <llo- -Göriiyorum ki he-
hcr <lij barli) nm eseri! n1en kaçmak i ti) or-

- A<lı ne? s un ••• 
- Diriler ve Ullilcr - re yalan söyli-

kclfum? · e t ycymı, ve •• 
- Kütiipanende neşe - Biçare bülbüiüm, 

vere.çek hir kitaı• "Ok ı·· .. ı k ~ · _ .J gö umun n lm ·~oesın-

nnı? den kaçnl3ğa nıuvaf-
- ı .. eşe ölümden gc- fak ol an da nereye 

lir dc<lik anlatamadık... gizlenehileceksin? 
Ben neşeyi hayc. ttarı ÖJün1 lıeryerde n1iis-

haşka yerde aramam.. te,~li, her kuvvete ha
Ye ö)1e kp.ranlık, mü- kimdir .. Onun nıalika
valıhiş şeyleı·lc zihnimi n inden hariç bir yeri 
dola..,t.ırnıak i temeınu bana göster .. 

--- Burada berıim yn- - Uen alH'et coc-rra-
mmda aslanla demir fyası okcnıadım •. Bil
kafese kapatılmı~ hiı· miyoruı.u .... 

-Bilıniyorsau dinle. 
Öğren ... 
Sakıp Cemal (diriler 

ve ölüler kch\mındau) 
okumafra ha~lar: 

cı • 

« Iü,lk ufukları ta-
ras ·ut ve göğleri istic
vap et .. Kuşlardan ea ... 
navarlardan, denizler
den, dahrf aı·tıau,ağaçlar
dan sor. . lezaı·lanı 

lJClig sükü1larını dinle, 
ınuhaken1elerini her 
esrar üzm·inde gezdir, 
aklının en son hudut
lerında en ince tefek .. 
kürlerinle düşün. Ey 
şa~kın firari, lıe.r ta
rafm öliimle çeyrjJıniş
tir •. Kaçacak yol yok •. 

.. • )l l'~ 
« t;mitleu, ına J~li 

Kollarını uzat1 ~~ 
çırp1n alahildiğitı~ l>'(, 
güreş, kantcrlctC 

«Öleceksin •. 1' • fi' 
rCI ti~ ı 

<< Hayatını h J~' 
bereketlendir, ~çı1 
coeuk ahibi ol· ... ,,t 
• , ·ıJI"" 

leı· '-'Ctiştir suı ~ 
.J ' •• ııtı 

otla"'ın, nınhsH19 
.~oı•·' 

barları doldtll ~ Jj~ 

d oc•1~ Jrı « Sen c, Ç 111~ 
da, sikülerin dcÖl~ 
sulatın da hep · 
yok olacaksınıZ··~ırııı~ 

« Ölüm, öHin1• ~;: 
d01) :t. 

ha.., nı çevir•.?0 
.. ~" 

O senin onllc~ 
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l> k dikkat bir rraflk yapılm!ftır 
"s ·aıv 'arn · a )'ortularmm de- ·ı fiikiimet bıı diıcti n.ız:ırı 
Ctttğ· 

I'rnn~ d 1 dört gun znrf ınd:ı 
l'llikd.a ~ misli ırfü-jilmcmi~ 

· arcı~ . 
1 " Otomobıl kazn ı ol-
l'l ;tur. ş· . 
ı 

1 
ımdıyc kadar cop--

11.11 ın • • <>l .aıuıneta gbrc 44 ki-
nıuc: 'e ı - ı ki . t 1 1 ::> • "l ~ır ·t'ttc ., 

) a·a1ııa Yııratanımştır. 1 lafif 
t r. rın haddi lıc~abı ,·ok-

~a.~ 1 ~ c){fın l !lbarlkh 
~1 l az ı '11n • .a nnn ominc 

<.il-, kate alarak yeni lıir c~ rii 
.,cf cr bnuıı lftyiha"ı Gın7.İm 

için bir komi"Y'Jll 'uc."lıda 
g'Ctirmi~tir. 

Bundan ha, ka ' erilen oto• 
-mobilcilik chliretn:mıc inin 
tahdidi 'c chliyctnmıı • ,·er
meden talihin imtihana tabi 
tu.tulına ı 

"'1 j . 
l.ı,ı,: çın mcvcrtt ccr:cyam >rtahgın karnrııınga haşl:ımı~ 

Ctlcndinni tir olmru ına ru.ğmcn otnmobillc-
1\a~ ' · rin cnr yakmnmalanndnn 

aınuı nrın ço~u.!masındal-i ilerr gclıncktctlir. 
kıkatcr :hakkınıfo y:ıpılnn rnh- C Jtomolıildlcrin ycmc~-c 
=-..... c s ~~ornohilterin son de- g-itmc zamanı olan ı;undt-tz 
nıeı . u atle kati mc. afc et· ı J ile l,arınlannı do~ mduk-

erın· l 
ı d ın la~lıcn "cbcpler nr:ı- lnrı saati t.ıl.ip cdc:n • de 

Çıka~ bulunduğunu meydana ktıialdrın ço~aldı~ı !'aatl~ır o-
~r. l:ırak r:ınınmakrndır. 

~fölefiR' doğur 
du2u facıa 

lt.ırıı ·· )( d ı :ı rı s:ı' ır.ııım:d.ıtlır ı 

Yokt a ıncağızın hiç parası 
ur, ve . 1 .. l'llind ınaışet crmı te-

J:' eci ~~ aciz bir haldedir. 
si,. ai~~r. sefalet bu kimse
lad }'l kasıp kavuı·nıak-

ır B 
haııc~in~ vaziyet karşısında 
:tı ol 1 anlatacak kimscle
'.f'ntdrntıynn kadınla kapıv1 e e . J 

Çekın· rı kapayarak çile 
'Ye b 1 A. aş amıştır. 

tada 1 
've hiç b~ O gün geçmiş 
lıların ır kimse bu zaval-
tı a"" kapılarını bile çal-
...ı "!ıştır N· 
'~arı b' · ıahyet, bun-

ıı · h f &ece a ta evvel bir 
)'artsı kak Çf'rılf - o so tan ge-

flıisle;, c~~e~ b~r çı~lık, işit
iesictir d. lkı bır aıle mese
IC'tdir. ' ıyc çekilip gitmiş-

kitn c r k 
g ce nr ına vamı:ıdan 
...ı Yanın 
'.l vanı rı zamam zaman 
"e 6'Ünd .. rlcn bu feryatlar 
k.ıJrnas1 U? rerdelerin kapah 
llaı:arı d'l' arsı i{omşunun 
tir. K ı ~atir.i ce1betmiş -

0tnşu -ev hu günler 

1 
zarfında ailenin yalnız bir 
defa pencereden sepet 

' sarkıtarak ekmek aldıklarını 
görmüştür. Nihayet dün 
sabah karşıdaki komşudan 
perdelerin arasında bir 
çocuk gölgesi görmüşlerdir. 

Bu yavru pencereye 
yaklaşarak ellerile bazı işa

reti er yapmış ve acı acı 
bağırmıya başlamıştır. 

Bütün bu şüpheler 20 
günaür kapısı açılmayan 
bu evde gayrı tabii bir 
hadise cereyan ettiği ihti
mallerini doğurmuş ve der
hal polis keyfiyetten haber
dar edilmiştir. 

Dün Müddei umumiliğin 
cnıril~ polis memurları ka
pıyı kırarak içeri girmişler
dir. 

İçeride cürmümeşhut ha
linde yakalanmış caniler 
gibi gayrı tabii hareketler 
yapan iki kadınla ölmek 
derecelerine gelen üç yaş
larında bir gö -

'llfRIKLMt. 
lllJRUNCR -~ 
Za . • , 

ı 1 'JJl"~J eleı~ ıı ·1rılJ1·orltırrlı . Qlbı 1.·~ J . 
~ . ll(t o·e - -- - - . 
rıııdc bi::'j~e ) arısuıdanberi hapisancniu 

ısk9s dolaşıyor, bir hazırldc 
goze ctt4t;r ı'lrordu 

~~il .. / 
t~ Ve ha?sedil . - · - Yazan: Sadri Etem 
~t kllnu derhal mış olması Mahpu lnr yeni bir filcme 
"'!J t~ Yen· b 

u, ' ir mecraya :reni bit imana susamı~ insan-

fardı. 

"" 

Dün ikramiye kazanan tayyare_ piyankosu numaraları -~al 
,,. ı Tiırk , . 1 TurkJ ,. I 'l'urk 1 . Turk ,~ Turkj • . ,O. 1 ı · . '\O. 1. -'O· 1. • O. 1. l , '\O. 1. O. , ır:ı :-t ıra-.ı ıra t ın:' ır:ı ı 

59J4 5118)01 5 ... 18108 50'23J74 73J251 5J641~ 
Gl 10' 5 120Jl 70 32 15,... ?A074 50 ]84 7\1 410 
3391 150 1031 5 33 10 144 15 ı 9, s 4P> 
38q1 1 ŞO ?OJ 241, 5 273 50 ~n. 5'' 4f)71 

400, 5 50 9~ 25 569 50 8 50 61i> 
533 150 67 333: 75 63 150 708 ] ~) 6 ) 
535 . 50 89 421 250 6 1 50 82c I 7ı Ü 
555 15 461 8) 5· 752 70 9Q7 7 941 
632 15 616 s2 1 ' 15 734 5 1JOSj 125 
657 ilO 55 57 7 84fl 7n 92 7 ~744'1. 
828 250 720 658 5 974 151 13J 250 Stil 
868 5~ 68 74~ 25 25041 7 72 5 64~ 
963 50 ' 889 89 5"' 0'.)Q 7 229 5( 745 
993 40JJ 1J176 25 81 5 197 15U 37 5Cı 8ti·ı 

7JI1 a 9 7i 26 s 254 s 30J ıs s~s 
48 :ot 5 903 50 258 50) 99 5 ;93S 
51 ı 4 l 5 28 7 3841 50 454 50 381JC> 1 

2~ı ı 658 5 !9055 5 40} 70 53J 71 179 
322 738 s ıss 5 413 ıso 10 so 184 

58 250 90t) 5 29.5 Sl 448 50 654 15 20'~ 
433 50; 63 5 3;11 15 452 101 1 2Ö7 
51 ') 15 Jı. ·.037 25 458 70 431 28'~ 
604 7) 59 70 97 150 529 424 

4:3 7 1 307 533 1 5 552 627 
7 J5 50 '311 85 2001 5q5' 8(17 
84°2 150j 4J] 633 25 702 818 

51 151 481 83 ısa gı il 1 919 
88 7 J 579 9J 5 943 50 3J()5~ 

grn ~o 120 10 s 2c;2ss 15 114 
9~ 7 -'743 92 7"' 277 7 203 

8091 5 781 8 1.Hı 25 4171 15 255 
292 25 80!-l 904 5 416 5 36): 
3~2. 70 8 }8 89 5 4~7ı 5 5531 
145 50 1895 ı 93 15 265921 :; 558 
48 5 950 5 2)102 7 7 4 7t~ 595 

414 7 957 5n 21 7[ 751 1 5 816 
341 7 9]0 215 5 ' 870 15 955 
471 7 15324 310 5 78 ı.., 4 SJ 
74 7 341 19 50 9331 EO 108 

511 50 345 5 5 7 946' 229 
33 15 411 651 5 27004, 382 
57 l 5l 492 99 59 593 
78 15 640 704 92f 513 

6'l4 5 681 80 15] 519 
28 5 799 81 g IG4 020 
72 50 8~9 2 ~29 7 ) 820 

701 5f) 8931 v. 5J7t 250 824 
13 5 9 ) J 7~ 53:l ı 50 1054 
37 1 St 160>5 92 545I 70 87 

85G J 5 72 68~ ı 5 94 
98 1 s11 ~g1 11 ısı 

995 5 lJ13 ı 621 70 69, 59 
5' 9JOI 7) 319 842 15 979 484 
70 106 50 3541 71 50 34159 5 46 
50 37 70 355 93f} 25 3 ı 4 M40J 607 
7) 465 250 378 7 88 5 376 25 50 
70 516 50 5591 50 28249 7 3971 .5 764 
70 602 50 5 12 7 284 15(. 422 7 873 

3Q um sss 500 3:>ı 1 s s29
1 

5 42:>41 
794 5 610 50' 351 25 737 25 110 
813 5 614 70 3791 51 739 15 74 
903 100 6'/2 150 426 !10') 892 l fi'D 30 J 

221 70 7 J 2 ıs 482 250 825 25 525 
31 o 723 15 513 253 82Ş 50 652 

5 726 520 845 7 63 
15 9~8 7,04 893 50 86 

~y ı 7~;~1ı ~~~ 10 ~~5 2~g 8~i 
70 131 9 2 35048 50 92! 
5~ 139 150 996 81 50 40 
s 162 29125 ıGo ~o 43019 
so 165 70 186 261 50 144 
7 202 50 223 269 50 82 

lfiQ 244 1 &'1 259 291 7 253 
50 325 7 '\ 287 2{}7 70 303 
sn 333 10 39J 448 2so ı:; 
70 345 150 4fi0 5J 6 25 420 

150 58 l 50 66'2 586 1 SQ G52
1 

7t 693 ] 50 727 802 50 85ı 
5 732 5 822 50 937 50 839 
5 761 7 30142 5'.) 36 ı 38 5 ı;7 

15 877 1 50 2] 9 7 933 

Turk 
hı a ı 

Türk 
'.'\o. 1 lira ı 

] 5 ı3~64 50 
~o 44' OJ 150 
7 ı J 70 

9:! 5} 
2 )'~ 250 

4 1 150 
•J.. "'00 ,JJ•) "-' 
44')' 10 )Ü 

51. 5·il'~ ] 5J 
5C 44670 110 
1 uH ı 10 
50 777 70 
5' 8~8 ' 7 ) 
50 878 51 
:iO t502 l 5') 
:;o s2 ı 50 
~)') 120 50 

ı r:o lfl4 5 ) 
70 46fll 25 ) 
50 542 50 

50"' 5)J 7ı ) 
5Q 683 15) 
70 751 50 

250 816 5J 
50 813 70 
70 982 50 
50 939 70 
50460 5 70 
70 20 150 

12~ 70 
23Jl 15ll 
329 50 
344 70 
.354 5 

so usı 10 
15~ 7fü) 520 
50 471 !3 70 

15 444 25!l 
50 4 o 50 
70 715 50 

848 7ı) 
150 882 !5) 
~ 18:>2ö l 5QOO 
50 38 50 

150 10 J 70 
:;48 70 
51i 50 

27 70 
677 70 
782 70 

50 
70 

2:"03 
150 
2~ 
150 
50 
70 
!m 
15~ 
70 

1$0 

·v 1 Tur!.. 
, '\ O. 1· 

ır.ı ... ı 
~~ 

5216 15~) 
22ö 70 
251 153 
253 250 
294 50 
315 50 
JuJ sJ 
487 70 
731) 70 
814 7t) 
822 150 
851 250 
915 2500 

5325:; ] 5 ) 
265 150 
2f>2 50 

3378 ı 70 
80-1- 7) 
83J 1 7{) 
877 7ü 

34021 1 50 
77 51 

123 50 

rtüsabakamız ! 

Bugün de maruf 
bir üstadın gönder
diği bir resmi ba-

sıyoruz.Biz 

bu zati 
çirkin de
ğil, bilakis 
pek yakı
sıklı bili-
riz. Fakat 

1 k"ndi~i res-
i . . .. 

ınını ~on-

1 derdiği için 

koymauıaz

lık etme
dik. T.B.M. S.S.B. . 

ç:rkinlikle mücade\e 

142 15) 1 

lamanyada çirkin
likle mücadelf' et
mek üzere bir ce-

JYJ 1 50 
530 15) 
li~8 t 50 
820 1 503 

55034 1!53 
15 1 50 

304 70 
3GJ ı ~53 
487 150 

555Y5 I 70 
G5l 50 

85 1 50 
782 1 7o 
815 250 

45 50 
954 70 

55~15 70 
16 150 

228 50 
325 150 
54 70 
67 70 
71 5) 
Y8 500 

545 150 
(j 12 l 50 
815 250 

570 o 70 
138 1 70 
291 70 
2:;w 70 
372 70 
]~14 ! "l~t 
450 50 
571 70 
593 150 
679 15'.) 
7 l l 1 .5tl 
851 l 150 

miyet vücuda getirilmiş. 

Bu cemiyet, çirkinliği 

ortadan kaldırmak istiyor 
ve gayc:sine erişmeyi 1111-

kan.sız bulmıyormuş. 

O halde bizim çirkinlik 
müsabakası aç.maız tam za

manıııa tesadüf etmiştir. 

Birinciliği kazananı bu 

aza yapabiliriz. 

d~.t 
1/J:< 

Bir ı'asiyeiname 

Pragda z:ı.kiı ~alim Beye~ 

Vasiyetnamenin esas hatlarını 

1 

bilıncdığimiz için sualinıze evet 

\'C)a Jı:ıyir divemi)eceğiz. Vah

i mz bu hususta umumi -0larak 
I cc 1tp \-crcccğir:. 

V:ı."wetıı:mıcııin ecnebi uıı 

n•cmlc!keıteki mallar.a taalluk 

ctıııcsiııc \"C}'a \'aSJ} et edilenler 
ar;ısı ıı,fa r. .. ııebi bııl unm:ısm:ı 

~vre: iş dei! işir. Bu \'alİ}ct 

karşısında v:ısi}eti yapanla \'3.~i-

)'Ct rdıl..ıı kiınsclcriıı kanuni ehli, et-

872 1 [>Ü ı krıııe. vasi; Ctİll eklin e ve alıkf.-
901 1 50 

5g273 I !\O 

1 

ınl!m :ı.it ilıti fıfl:ırın tt:tk ıki ı:mm 

521 1 5~ g<'lir. 
625 · 50 E •iiyet şahsi kmıuııl:;ra göre 
847 25') tan}Yıın eder. \'ai:ııız bu ş lı i 
885 250 km unların v .. siyetin }:>pılJı,11 
9
92

J
4
0 1 SO meınleJ<eliıı umumi intizamına 

50 50 
150 59050 400J ımıga1 ir olm:uııalıdır. 

J 50 2 ı 3 50 Tfıri< kanunu nıcdeııisine ı ö-
70 240 50 re, 15 p~ıııı bitiren ve tem" iı 
7 J 447 J 5~ kudretini haiz olan kimse, ka-

1 ~g ~~~ 1 ~g ııuııuıı çizdiği hudut ve şrkil-
250 582 ı 003 ler dahilinde vasiyet tıs:ırrufu 
5~ 658 500 yapabilir. 
50 875 1003 Bir de 'asi yetin şekli \':ti dır 

rülmüştür. Evde taharriyat 
yapılmış ve başka bir şey 
görülmemiştür. 

mıştır. 

Müddeiumumilik kadın
ların vaziyetini tehlikeli 
görmüş ve bir otomobile 
binerek bu jZavallılan mu· 
ayencye sevketmiştir. Bitap 
bir halde bulunan küçiik 
yavru da hemen Süt dam

lasına ~önderihniştir. Vü
cudu titriyen gözleri yu
vasından fırlamış olan yav
rucuk südü içmemiş, veri
len yiyecekleri yiyeme.miş
tir. Zavallı yavrn üstü başı 

pislik içinde polis merke
zıne götürülmüştür. 

Yapılan tahkikat ne.tice -
sinde peri.;;anlık ve sefaletle 
son günlerde :akıllarını oy
natan kadınların çocuğu 

boğarak öldürmek istedik· 
!eri anlaşılmıştır. 

150 __ __;.._ __ __;~11 ki bu da vasi~·ctn:ııııenin yapıl
aç olduklarını söylemişler dığı mahal kııunlarma tahidir. 
ve kendilerine verilen yiye· l(anuıııı medeuimize ı;:ôn: bi.:de 
ceklcri büyük bir hırsla wı. ıyd resmi senet ıle, vasivet 

Taharri memurları evın 
yukarıki yegane :adasım 
çok perişan bir ,.halde bul
muşjar, ortada bir tepsi, 
üzerinde soğan kabukları 
ve saire görmüşlerdir.; öte 
tarafta bir başka ·ap gör
müşlerdir. Biraz sonra bu 
garip iestlerdcn zavallıların 
ızbrap ve sıkıntı yüzünden 
tecennün ettikleri anlaşıl -

leri man1 .. ara kendilerini coştur 

mağa kafi geldi 

Gerede halkı artısında da 

göğde görülen 2ülfibr Adaköyün 

zaferini ilan eden bir beyanname 

tesiri yaptı. 

Bütün Gerede halkının ümit 

ile seyrettiği manuırayı hapisa
nenin kapıcısı da ayni suretle 

gördü. 

Önün da zülfikar gayet kuv
vetli tesir bırakmı~tı . O da 

..işittiği ıSözlerc , başkalartnm 

anlattıklarına · 

Bılhassa " .. ktile kendi ine 

hizmet ettiği kaynuk m da 

göğdeki alametlerin işaret ettiği 

şeylere inandığı için hap edilmiş 

idi. 

İçinde bir sızt duydu, haksız 

yere birtakım adanılan kapalı 

bırakmanın günahile titredi . 

Kendi kendine; 

--, Emir kuluyum, ne }'tlpa

yım dedi, fakat bunu sO}'lctken 
gÇiğdeki 2:ulfikar büyüdükçe bü-

yüyordu. Büyüy~ -zülfikar ona 

bir vahyi gibi tesir ediyor, sanki 

O.eli kadınlar nihayet bu 
sabah bir maşrapaya kendi 
idrarlarını doldurarak çocu
ğa içinnişlerdir. 

Merkeze getirilen kadın· 
lar kapıdan gırer gırmez 

Bu günkü amir yarının mah

pusları diyordl,! ; zülfikar ona 

bunları ilham etti; yarı korku 

ve yarı hayat içinde bocalandı. 

Nihayet düşüne düşüne uykuya 

daldı. 

Duvar dibindeki 1.zptiyclcr 

martinlerine sanlarak uyumu~ -

lardı. 
Zaptiyelerin horultuları Gere-

denin taa .. iç mahallelerine kadar 
uıanıJ> gidiyordu . 

Zaptiyeler her zaman böyle 

uyuyorlardı . 
alb -· ece 'arısındıınberi 

adeta yutar gibi y mişler- edenin el yazısile ve şıiaiıen 

dir. ranılır. 

Çocuk merkezden ctfal \'asiyctnamenin ifade ettıği 
hastanesine gönderilecektir. hükümlere gelince, bu lıususl.ı 
Kadınlar da müşahede al- al:~tler;n serbcsfoi kridc.i c:ıri-
tına alınmışlardır. dir. Vasiyet eden 1-ims~ ~tedı ---------Kapanan banka k:ınunu açıkça razmnrr.rş ise kan· 

Bir müddetten beri şehrimiz- nel~rc müracaat olunur. 
tleki faalireti:ıi tal!dıt etmiş \':,sh·etııamcniıı taallık et i;) 
olan Marıııaroş Blank bankası mallardan na; ri menkul olaıı-
lstaııbuldaki sub~sini scddetmiş- ,.. 
lir. • !arda mahlli ahkfım caridir. 

hapisanenin bir 

dolaşıyor, bir hazırlık göze çnr
pıyorcu; zulf;karı görfıp heyecnnc 

gele.ı ve ılcrileyen gece saatle -

rinde mucize beklıyen Gerede 
mahpusları dı~arı sıkmak için 

güçluk çekmediler. 

Kayn:akamla katil maznun 
göğdd.:i :Zülfikara dair konu
şurken öbür hapisiar ara ıncla 
bir fi im tur aldı yör4idü. 

Bu fısıltılar, bu fis kaslar, 
baş01'.fl verip gizli gizli .konu~
mr.ı!~r ..da ne bir farfara ~lgın

l ~ı ıır de acemi macera peres
!ac. sezili•·ordu. 

Mahpuslar yavaş yavaş ötele

rini berikri:ti toplayıp \'. .. rilecek 

emri Ld:lemeğc başladılar. 

Bii) ük hapisanc binasının 

muh.Jızları kamilen uyuyorlar 

i'l""Jdc sinsi bi:" golge pencere 

kenarlarından bakını •or kendini 

takip eden ad~na ara sıra 

Lir şeyler hsıldt} ordu. Kısa 

kesik titrek fı ıltılar yataklarında 

emri bekleyenleri hcye~ndan 

heyocana salıyordu. 
Beklcmer.in verdiği heyccıı .. 

dan \'Ücudu zangırk d . 
.a>rı · e erız. 
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1 eni lıı.ilııi11ıel naktı' cc::rt)'i kafdırııruk ı·t' 

Pek mutedil bir 
lisanla yazılmış 
Vaşington, (A.A) - Hariciye 

nazırı H. Stiınson imalone ge
JJti~inin batırılması me~'elesi 

lı.ıkkmda K:ıı;:ıda lıükOıncti ta-

Jeneral Kallesi öldürmek 
istediler 

1\lck:,iko, f I (.\ .. \.) - Bir 
takım meçhul ~ııhı.;lar Jcncral 
Kııllc>in trenini Jalica hükıi

mcti dahilinden geçeri.en 
hombı ile berharn etmege 

Yunanistanda da mec
lise teklif yapıldı 

Bizde olduğu gibi Yuııanis

tanda da bekarların muayyen 
bir vergiye tabi tutulmaları 

Ti ~---~· 

Elhamrada: 
Cengiz evlatları 

Operada: 
ş~~ tant rakkase 

Ferahta 

Melekte: 
Gönül islerse 

Majikte: 
Y;lan kadı• 

Asride: bıış kııııııuıda11/ığuı lıakkı k.rı::a.;uıı tanı -
111n'11rok beni mı'işkı'il bir ı·a::iyete soknıuşlıı 

rıın d~lıJ. fozla menfaat tar kaldım. Şu suretle cc:za-

' :ıdcckcek < lt.r>a oı.:ı cmni -
) et ü tcriliı •mlu. Bu noktai 
r;ızardrın ihtil:\kikr lıize ga
lebe çalıyı • ..-lanh, çünkü mad
dı foiddcr i'tih~alinde hiç 
lıir mesulh·< ti Yicdaniye kay
;\U'll ile b:•~lı dc~il idiler. 
Bin:ıen;ıkyh kitlenin itimadı 

lar ;ını.:ak şeraiti un1u1nı) L~i 

nıii -ait olan gemikr tizcrindc 

rafınJan ı<öndcrileıı notaya Aıne- teşebbiis etmi~Jersc de mu
rikanın ..-erecej!i cevabın hazır yaffak olaınamı~lardır. l'oli> bu 
Jaıııııkta olduğunu söylemiş ve işte pıaznun ve alakadar olaı ak 
l(aııada nutasınm pek mutedil hir erkekle bir kadını aramak-

Yunan meclisine teklif edilmek

tedir. Bu vergiler ( 30-55) yaş

larındal<i kimselere tahmil olu
nacaktır. 

Aııadoludan Yunanistana nak
ledilen mübadillerin ekseriyeti 

kadin olması lıasebile bugün 

yunanistanda halkııı ekseryetini 
kadınlar teşkil etmektedir. 

kar>' Kadın yoldan çı 

Bu gün OPElt\ SiSE~f.\!°'il~ıı 
BEN HU Rreji•örü FREDNİBLO n~' 

SEYT.\~ i R.\ KK.\!°'i.\ 

Zabitkr. idenlizınlcri dola
) ı.ile hu\.,imcte n: millete 
k:ır,ı kcml:lcrini mc;uı ~örü
yorl"r• hlıl,timet Ye millet 
zararına olaıak maddl ımita

khekre i;t'rak edemiyorlardı. 
\ •?ZiFtkrinin asıl zait nokta
'' lıu idi, Ye bundan kendi
lerini kurtarnmıyorlar<lı. Ke 

eliM ŞL y idi ki şu anda, 
maddi ilıtira-ların hal.im ol
du~u şu muhitte milletin he
niiz kahramanlık his>iptı ile 
ınc!Uf ol<lu~ı zamandaki gibi 
hareketi umumiycsinin ba~ı -
rıa v;cı;miyorlardı. Zabitler 
bizzat rnziyetlcri icabındarı 

o',ı~~k bu umum! harekete 
kar~ı ;:dmck mecburiy•'tindc 
idiler, çiinkii hareket sırf mad
di gayeler takip ediyo.du. 
l~te kitlenin emniyetini tek
rar ekle ctı.nderine mani o -
fan şey de bu c:dallerl idi. 

·aydı~ım sebeplcnlcn do
layı kitlenin tevccciihünü 
kazanmak umidini be lcmi

ycırdum. Kitleyi yeni maddi 
mutalebatta buh:nmıya se,·
ı., 'len ihtilt\ld müşevvikleri 

:\ lm:ın) aya göndermek zabi-

tanın yaziyetini ıslah t~;eb

lııisiind.: huiunmak e!daldi. 

Fak::t, cıı;cr bu se' ki yatı tez
yit cdecd: olur;ak gcnıilcri- ı 
nı;zı• hiztımu h:•Jin•lc sef.:re 
ç•kacak Lir 'aziyettc nıuha!a-
1.;. r•ıcsclc,imlL çok nıı.~kül:ita l 
tL -achif cdccc\.tik. j 

·r:ılcbim iı1.erir.P. daha ipti- i 
ılaıla lı::n:ı h:ıh~e<lilmi~ olan 
l.:?J,kı J,~z:ıda, zab:tll:rC nü
fuzlarını i:a'c ettirmek için 
J;orthlı ol:ıc:ıktı. .bkcr şura

l:ı;ı lıına mudalı,ılc edemiyor-' 
l:mlı. <u >metle .ırf bana 1 
«it olmak uıre kanuni bir 1 

l 
'a;ıta ya rııaliktim. K:\mmsani 
;ontıııdan ir.iharcn eczaların 

wıhikimle lıira1. iıniıam 

ıcmiıııne nııl\ alTak oldum. 

l!iiı lc bir imizaın bizzat drat 
tarafından takp ediliyordu. 
<·un! ıi \.endi ,alı>l miılJ..i»et-
• • J 

c -inde bir emniyet 'e inci
ı•ınn ihtiyaç hi.,cdiyurl:trdı. 

liıtilül carafıııdan 1:1;;ı·edilmi~ 
ıılaıı cı amiri inzihatiyeyi 
llloıı.ın ilıciıaı: .. tıııa ı;<irl! tadil 

etmek icap etti. 1 la pis ccza
~111111 ~~nıilı.:rdL" tatbiki nıli~kt:l 

ı t' bir çok ynlerdc inıkan~·ı 

' ı. 

Yerine coai nakdi ibnı~ 

c 1 ııdıı ı c ı a cezai nakdi 
ılc ikmal ı JunJıı. Dbiplin 
hı\.kıııdaki Hni emri a1. za

" ;ınd ı kı kJ!,ide takdir O· 

unılu ı·c drııt ppılan ha::ı

ıarııı cczalandınldı~ıııı .~iir

ru:c alı.,tıl:ır. ) eni lıuktl

mct rt-iUra ~ec;ti~i zaman 
cuai nakdi ile aliıl.a ı ıılmı~ an 
t,I i ı:tıa niıanıname•i tck
r.ır ıne1 kii mer'i yete 'a;:o-

ıdu. ll:ıhriıc na.c~rcti mcv
u[ lilcı111 1-.tııdi nizamatını 

ltı kLtın1..~c riza hil~h.:rnı~di. 

l'tn de onııın ıazı;cçnKj';e 

r: ı:l ur ııldum, \C ilıtil;\lden 

' c:J,ı !.:ıııunu tatbik:ı muz-

tatbik olunabildi. 
Efradın zihniyeti ınu-~ıt 

olmıyan bir zırhlıda hapis 
ccza,mııı tatbiki ınllhinı bir 
i:'y:ına yol açtı, ve gemiler 
iizcrindcki hakkı hal iıniyeti
nıi,r, tehlikeye dü~tü. Eski 
inzibati cnıirlcrc ankt edil
mesi üzerine o rn\.te kadar 
elimde olan hakkı kazayı da 
kaybettim. Bu karar hem 
filodaki mev\.ümi tenz'.l etti, 
hem de hakimiyctirr.izin en 
bariz bir al:\metini refetti. 
~laamafih bah~iyc nazırını 

bu kararından Yazı;eı;irmiye 

murn!!ak oldum. 
Xezarctin pek miihim ma· 

niaalara ra~men bu kararı 

'crme>i iizcrine td rar kat'i 
bir hakkı kaza elde ettim. 

Bulunduğumuz rnziycttcn 
tcvcllıit eden mii;k;iliıta bina
en filan nya fi];;ıı u.;ulii 
tercih ctmiyerck zabitkrin 
Yaziyctini islah edcbilcck her 
çareye tncs;ül ediyorduk. 
Bu vaziyet 7Aımanla biraz 
diizclıli. ,\skı::rlcr ali şurasına 

ve di~er bazı şuralara bah
riye ve hiikLınıete sadık aza-
lar ithali ıniımkiin oldu. Fa
kat ihtila!cilerin nüfuzunu 
tammilc kıl.ldırmağa muvaffak 
olanıdık. l liiktlmer, vatan ve 
zabicler lehine büten klıclenin 
imale~! ancak gemilerin batı

rılması hadisesinin üikuu te
sirile mlimklin olacakmış. 

ı·e itiıalperverane bir lisanla 
kaleme alınmış olduğunu ilave 
eylemiştir. 

lngiltere de nota verdi 
; .ondra, l 1 ( \. A.) lngil-

tercnin \·a~inp;ton seliri hari
ciye nezaretine im ı\lone 

meselesinde Kanadanın ınü

talcbatını teyit eden kı'a bir 
nota vermiştir. 

Küçük haberler 

krm•azör, 14 tahtelbahir ile 
6 toqıido muharribi inşasına 

karar verildiği zannoluyor. 

Ukraynada feyezan 
Moskova, 11 ( A.A. ) - Uk

rynanın birçok yerleri vuku 
bulan feyezanlar neticesinde su 
altında kalmıştır. Sular 200 evi 

Ş.ınu da SG1' lcmeliyim ki, 
küçük zauic!Prden, gedikli alıp götürmüştür. Zarar 
zabit!erdcn n cfratt:ın bir hasar pe!: çoktur. 

ve 

k:;mı p;ör<liıkleri tazyika ve Tuna tatıyor 
i~ittikLri tehditlere rağmen Belgra!, 10 ( A. A ) - Son 
zabitler ile ihti!.ll<lan cvn:lki günlerde yağan kar ve yağ-
munnseban mıılıafaza ettiler. murlardm Tuna nehrinin sevi-
Balıu ua erkan harbiyenin ye5i pek ziyade yükselmiştir. 
kiiçtık rütbelı mensupları bu Suların taşmasından korkuluyor. 
halde idi. Kıymetli bir gedikli Dama dü,en tayyare 
z;ıhit idaresinde olan dt:nıcn Bcrlin, lO (A. V) - Paristen 
nıürcttchatı ehliyet , r yaziyct bildiriliyor: Bir Fransız askeri 
teki dikkat n liyakatini ta~·yaresi :ı.ıarsilya civarında bir 
diğ(r ;;emikre ilham etti; r.vin danııııa düşmü§tÜr. Pilot 
~u sm·etle işarat vazifesi 1 ölr.ıüş ve tayyare lıarkp olnıu~

büıUn sefaindc muntazam tur. 
bir surette iı;r:ı olundu. l~r

k;\nı harbiyenıe mcn.·up 
olan!ann haleti ruhiFsiııdckl 
nılikcmmellik ~krıpaflov<laki 

kumandanhğım zamanımdan 

1.;ılan en tatlı hatıralardan 

biridir. 
. . . . . . . . . . . . 

\1 urettcbatın vaziyetini ıs
lah için lııgiliz 1c, kalade 
kıımandaıılııı;ına müracaat ede
rek mektuplarımız üzerindeki 
;an,üriin tahfifi ,.e karaya 
ı,:ıkarılma,ına miisaade olun
nıa;ı hakkında mlıt:ılcbede 

bulunmağa karar Yerdim. 
İnı;iliz amirnlı mülakanmız 
c>na,•nda karaya çıkmak me
>cle,i hakkında şahsen bir 
itiraı:ı olmadıj\'ıııı lakat bunun 
i\-.n ln~iliz bahriye nezare
tinden mü,aadc btih>ali l:1zım 
gcldij;İni ~iiyk<li. Bahriye 
nezaretinin mütalca•ına , a-
1.ıf oldup;umdan takbimin 
rcddulunaca~ına emin idim. 
SaıNir me>clr~.inc p;dincc 
ln~iliz ı;emilerinden Iıiri üze
rinde bir sınslir mcmurlu
~-ımun ihda<ını istedim, bu 
talebim kahul edildi, , e az 
;onr:ı lıüylc bir v:ozifc tc>is 
olundu. .\Iaalc;cf az z:ııııan 

rnnra husıı,ı mektuplar için 
hıı mrnııırluı:;a i~in ha ı :ıle 

1 Bolonyada gene zelzele 
1 Bolonya, l 1 (A.A)- Burada 

ı :::~~~ıe;:~~ k~~~~~dil~::;~~. iki 

Tokyoda bir infilak 
Tokyo, ı ı (.\. A.)-Tokyo 

kiirfezinde manena yapmak
ta olan bir torpil vapurunda 
vukua gelen infil:\k netice
dndc 6 Japon bahriye zabit 
n:;mzcdi telef of:nuş ve 30 

a>kerde az çok agır surette yara-
1ann11~tır. ................................. -............. . 
edilmesinden feragat edikli. 

Yukarıki iki mesele kadar 
nıiıhim olmıyan diğer bazı 

ı:ıcs.ıili de mevzuu bahsetme
ye karnr vermi~tim, Gemile
rini resmen ziyarete gider
ken bir lngiliz sandalı ile 
gitmek talebinde bulundum. 
Çiinkli iıabeıiın olmadan, 
lngili:dcıin m[baade:;ini alma
mı~ bulunan balı efradın 

kemli sandalından istifade 
ederek ziyaretlerde bulunma
ma,ıııa mani olamıyordum.Bu 
nuita!cbcm kabul edildi. 

~ihayct a>kcr ~Liralarının 

ln!\iliz kumandanlığınca kc
enlemyekün acltledilerck on
larla m[izakercy e giri~ilmiye
eci(i Jıa\.\.ıııda bir daha tami
mac alJım. 

tadır. 

Jeneral Daves 
Londra sefiri 

londra, 1 J (A.A) - Jeneral 
Davesin londra sefirliğine ta
yininden dolayı İngiliz matbuatı 

fevka!fide ,nıem:ıuniyet izhar 
etmektedir. 

Kasırga •• 
Sain Luis Ç\lisuri) 1 ı,(A.A)

Dünkli kasırµ;a nstice inde 
Lnioıı şehri tamamen harap 
olmuştur. 

Emanet maliye vekaletine 
itiraz etti 

Buz imtiyazının .\!aliye ve
k:\letince alınmak istenilme
sine Emanet itiraz etmiştir. 
l~ınanedıı iddia>ına güre, buz 
imtiyazı iktisat vek:lletilc ya
pılan bir mukavele ile ve 
7 5 sene miiddetle Emanete 
verilmiştir. 

Bu mukaycJc me,·cut ol
dukça imtiyazın Emanetten 
alınması doğru değildir, de
nilmektedir. Maliye vek:llcti 
Emanetin buzdan temin ettiği 
varidata mukabil buzdan 
oktur •a rcını· alabileceği, 

imtiyazdnn feragat edilmesini 
bildirmiştir. 

Talebe birliği kongresi 
Talebe birliği idare heyeti 

diin toplanarak bu gün ya
pılacak kongreye dair müza

kcratta bulunmu~tur. kOiıgre 

ruznamesinde yerli mallar 
hakkında <la bir madde bu
lunacaktır. 

Adalar elektriği 
Adalar elektiriği hisse senet

leri için teahhut kaydetmek iızre 
bir hisse kayıt komitesi teşkil 

edilmiştir. 

Para sui istimali 
Düyunu umumiye meclisi 

tarafından evrakı nakJiye sui 
istimali hakkında tetkikatta 

bulunmak üzre gönderilen: frans.ı 
bankası müfettişi M. Bleteri 
tahkikatını ikmal etmiştir. M. 
Belctri tahkikatına ait raporu da 

Bu vergiden harp malullerile 
bir dereceye kadar zabitler istis
na edilmektedir. 

Bekarlık vergisi Yunanistanda 
uzun uzadıya tenkitleri mucip 
olmaktadır. Bir çokları mükel
lefiyetin 30 yerine 35 yaşından 

başlaması lüzumunu ileri sür
mektedirler. 

, . y f( 

mümessilleri: CILDA GRE 
KLİV BRUK 

Pate R 
Ayrıca 2 lc:ısımlık komedi ve 

l 6. 1 /2 matidesile suvarede büyük Y d 
programında KATHLEEN z»I 
FIDY GRUBE eksanterik ve 

numerolar. 

CEM 
Yegane ınizah mecmuasıcır. 

/'Rtl'J) ~n. son çıkan ııus~~ 
~ ~ sın.ı gördün.uz ırııi! 

lkhsat Vekaleti vila- ı 1 Herkes ka~ık yaµ.ır ama •.• 
yetten yeni bazı sualler ' LJ Yerli malı •. yaşaşın gençlik 

sordu 1 3 Şişmanlık modası 
!ktı,;at \'ek:\lcti hayat pa- I 4 Niçin evlenilir? .• herkese göre... ~ 

hahlıgı hakkında Yil:lyettcıı -

yeni bazı malumat btemi~tir. [ ADLİYEDE 
istenilen malumat yemcl!;e _ _ 
ve yatmaı;a taalluk etmek- 41 
tedir. \"ck,Uetin suali ~tı mer- katı~ı vn yannfJ' 
kezdedir: Son iiç aydan birer ~ ~ 
porsiyon çorba, et, sebze, p...rD~ 

pil<\Y, tadı mutavas>ıt lokan- Agır cezada dün celep Faik ve yazmacı _; J 
talarda ye ahçı d[ikk:\nlarmda K Ef 1 k 1 IJ3~18" 
kaç kuruşa yenilmektedir. Sa· emhacıyan . erin muha eme eri 
niyen, pansiyon, mlitavassıt 
otel, han ücrctlerile e'· kira
ları kaçar kunı~tur? 

\"ilayct vekalete bu sual
lerin cevabını cumarte>i gü
nü gönderecektir. 

Halk bilQisi derne
Qinde 

Rus şuralar cumhuriyeti 
ulıim akademisi azasından 
Pr. Aleksandr Samoloviç 
ve Macar akademisi azasın
dan Dr. kınoş halk bilgisi 
derneğine aza yazılmışlar

dır. Pr. Samoloviç, . eserle
rinden (20) cildini dernek 
kütüpanesine hediye etmiş
tir. 

Yenigümrük 
tarifesi 

[Üıttarolı birinci sa)ıfamızdadırj 
ayıklanmışından 15 lira, 
nohut, bezelya, fasuleya, 
mercımek, büğrülce ve em-

lst:mbul ağır ceza mahke
mesinde dün yeni iki daYa
nın rü'yetine ha~lanmışcır. 

Celebin davası 
Bunlardan biri, katil daı ;ı

sıdır. Faik l~f. l<mindc bir 
celcbin Balık pazarında bir 
km;ap dükkanında alışveriş 

ederken, müiterilcrden Ce
mal Ef. yi kur. tınla öltlür-

diiğii mc,·zuu bahistir. 'ebcp de, 
keııdbinin fena bir lakırdısına 
kar~ı maktulün ihtarda bu
lunması imiş. 

.\lazııuıı, cürmü iıık:lr et
miş, şahitler cliıılcnmi~tir. Bun
lardan dükkanda tezgahtar 
ı\r<l:ış l':r. maznunun miistch
cen 'iiz sarfcttiğini teyit et
miş, Cemal E!. ııiıı ihtarı (izc
rine sih\hın patl,ıdığını anlat
rru~tır. 

macı aleyhindedir. ,~ 

42,000 lira piy:ı>nY~. 
bin lira akrabusın:ı ~ 

olan maznunun, 90,0()(1 e<l 

siµ;orta bedeline taıııa~ ~ı 
rek cllikkanını yaktığı 

olunmaktadır. " 
60,000 liradan faıla·Ji{' 

O' • 
ınaye'i olduğunu ' •110, 

• ' "l l l 
rtııı ı·.ı., karının . ır ~ 

gittiği kaydile büyle b rı'"' 
reketc te~ebhü'ü için ° lııt · 
hiç bir sebep meYcuı ıJ 
<lığını anlatmı~ur. _.h: 

Bu muhakeme de ' 
pf· 

<linlcııilınc*c hıral;ıloııı ~ 
b ı··ııı~ 

Nafiz Pş. nın Ö 11 
1n 

Şeyhületibba Nafiz p:t:ıııl' 
ölümü hadisesi henüz jıb 
lice tetkik edilnıeldedif· ~c t 

Zehirlenme izleri ıot ~ır 
~ . 

olup olmadığı aıılaşı 1ııı 3 kl~f1 
çıkarılan midesinin, bM53-.ıi~ 

l·ıe 1• tahlil ve tetkiki te~r 
olunmaktadir. Ceset, 

gömülmüştür. . ~v 

sali hububattan 11 lira, 
Maliye vekaleti hesabına ayrıca 

nohudun kavrulmuşundan 

yazmıştır. 

Bu da' ada, Cemal El. ye 
mecruh iken ameliyat yapan 
operatör Orhan Apti B. de 
şahadet etnıi>, ü)[imii intac 
eden yaziyet hakkında fenni 
miitalcalarını aıılatnıı~tır. 

\luhakcıne, ~ahit celbine 
kalmı~tır. 

Rapor ancalı bırkak ~Jr'r 
kadar verilebilecektır. ~.;~ı~ 

t . . ı· k ·a tal• .., ne ıcesı men ı çı ars • dC'ıı•· 

tahkikat yapan müfettişler işle- (leblebi ) yüzde 25 fazla 
!erine devanı etmektedirler. M. 
Beletri raporunu Düyunu umu-
miye meclisi idaresine takdim 
imek üzre dün Parise gitmiştir. 

İspanyol heyeti dönüyor 

resim , buğday unundan 
9 lira 50 kuruş, arpa, yulaf, 
çavdar, mısır, bakla unla
rından 6 lira; pirinç, bezel
ya, mercimek ve sair zahair 

liüklımet erkanımızla temas ve hububat unlarile ir-

etmek üzere An:rnraya giden 
lspanyol heyeti bugün şehrimize 
avdet edecektir. 

Heyet Ankarada bazı iktisadi 
teşebbüslerde bulunmuştur. 

mikten 13 lira 75 kuruş, 

kestane, yerfıstığı [araşit] 
patates, ararot unlarrı ve 

zikredilmiyen sair unlardan 

15 lira, kepek ve değir -

Malüller heyeti menlerde hasıl olan dökün
tülerden l lira 60 kuruş , 

Harp malulleri cemiyeti 
namına Cemal, Ahmet 
Berati ve Sabri beylerden 
mürekkep bir heyet bugün 
Ankaraya gidecektir. Bu 
heyet Harp malülleri hak -
kında B. M. Meclisine tevdi 
edilen yeni layıha münase
betile bazı temennilerde 
bulunacak, Ziraat bankasın
da malUller nef'ine olarak 

nışastadan 12 lira, kola, 
toz, parça ve mayi halinde 
[iç kapların sikleti dahildir] 
24 lira, sago, tapyoka ye 
frenk arpasından 10 lira 
50 kuruş, paketlere, kutu -
!ara mevzu veya patenli 
olan hububat , unlar , 
nışasta , sago, tapyoka , 
f' renk arpası , irmikten 
[ kutu ve paketlerin sikleti 

bHkmiş olan paranın 
miyesini istiyecektir. 

ten - dahil j 25 lira, fosfatlı, süt
lü ve saireli müstahza 

Yangın meıeleıi 

Di~er dam Artin Kemha
ciyan J~f. i<mindc bir yaz-

···············································• 

duracak, aksi taktirde 
edecektir. 

!arın sikleti de dahil] 45lira, 
bisküvi, şekerli, şekersiz pas- Ferah Sin:uıı:uh• 
ta, baklava ve sair nefis J..ı,ıııı aı rı•·1 

hamur işlerinden [iç kapla- Şehrazat 1 \! ııo~~aıı.t 
rın sikleti dahil 176 lira, uüııyaııın en nıe~Jıur e 



S:wıfa 

Son haberler 
1929 Biitçe kanunu ile encü
nleı ınaz])atası ~1eclis ruzııa-
Ttıesinc alıı1dı. Y arıı1 111 iizal(e-. 

r ~sıı1e ])aşlaı111ror 

111 

VAKiT Nisan 

Seyhan taşıyOr 
Seddin 60 metroluk bir kısmı yarılmış ve 

yeniden yapılmıştır. 

Adana da tertibat alınmakta, nehir kenarındakt 
keresteciler başka tarafa taşınmaktadır 

YERLİ l\IALLARI yapabilmek için M A K 1 N A L A R 
ve fabrikalar tesisatı ıuotortar ye sanayi eczaları 

H 1ı~1\11 NAİL t lstanbulda Sirkecide Nur han 21-23 

lstanbul barosu riyasetinden: 
Meclisi intibat müçtemian istifa eylediğinden reisi evvel ve sanl ve on azanın intihabı için 

24-4-929 çarşanba günü saat onbcşte rüfekanın baro);a gelmeleri lüzumu ilan olunur • 

l'eı - ...,,_ ..... ..,,. af ve v ri at Vdanada çıkan Tlirk sözü 
refikimiz yazıyor: 

kor anbarda çalışan amelelerin 
miktarı fazla gösterllm~ ''e 
mevhum amele namına para 
alınmıştır. Bu hususta memurin 
ile müstahdiminden bazılarının 
ifadesine müracaat edilmiştir. 

Tahkikatın henüz ardı alınm"\
mıştır. 

Ademi iktidar 
VE BEL GEYŞEJ..'LlÔL\1E 

Devlet matbaası müdürlüğünden : 

Devlet matbaası tarafın
dan bir büyük kamus neş
redileceği beyanile bazı 
makamata ve cemiyetlere 
telefon ederek sonra da 
abone yazmak üzere mü
racaat eden bazı müteca
sirlerin hareketleri haber 
ahnmıştır . Devlet matbaa
sınca böyle bir kamus ta -
bedilmekte olmadığı gibi 

Ar.' n~.. ~ 1 
11 • ... 1 (A.A) - B . ' c•· . . 
1929 · ı 1 bütçe encümeni 
k s n si h" . 
atını 'k utçesı lctki-

u ı rn<ı.l ed k h ' . nıu11 · ere ey etı 
t' ı l)eye 
c.ncün-. . scv!....etmiştir. 

.. ,enın • . 
~esi hakk ) <.:nı sene büt-
b l ında um A 

a,~ınd umı maz-
tin . a hcrsenc bütçesi-
. nıhavct T 1P'id J eşrinisani 

ası 'a 
dilıniş ·b meclise tevdi 

sundak· ulunması husu-
ı. 1 te k·ı~ f\(lllun ş ~1 atı esasiye 

unun ahk~ 
~ııa ha . . a~ı mahsu-
cdıne f kkıyle rıayeti şiar 
tin· sınct Paşa h"kA ın 92 u umc-
llliadınd 9 bütçesini de . a t . 
Scvkct ertıp ve meclise 
J lllek 8 . 1 ere k Uretıy e bütçe-
lundu~ arşı atfetmekte bu-
kayde~ld~ksusi ehemmiyet 
senesind 1 ten sonra 340 

en · ·b Yan b"t ıtı aren başlı-. u Çel 
'Zabat ere dair umumi 
trıeYand verilmektedir. Bu 
llıasqrif a : 928 bütçesiyle 
207,ı69,;1k~n bidayeten 
207,173 88 lıra ve varidat 

ka~uı ed~r~~. lira olarak 
akıben dıgı halde müte-
l0,09717~~ht:lif kanunlarla 
~unlaın lıralık tahsisatı 
ıta ve rn~ ve fevkalade 
~sisat :174,104 liralık 
c.1bet1e 

19 
1mha olunduğu 

>eku11 28 senesi bütçesi 
93 unun 2 

bin 16 milyon 
01duh 69 liraya baliğ 
lahsİaat kaydedilerek bu 
~ltııtıc} 1 

fevkalade mun
~Yİldü:r Iniktarındaki te
Celbet nazarı dikkati 
l'h. llleın . . 
dıcıdıg1 il" esının kabil oJ-
e~!lrnck:vd~ olunmakta ve 

vak e ır ki . 
\· ıa A · 
t 

<. buna . nadolu hattının 
ın aıt h' 

' 

.. ın I'n"b ısse aeneda -

.. n u aya . v ası ıçin yapı -
~~ilen ~til"7eclisçe tasdik 

1ııce 92
8
a nam:!ler muci -

Ye~·1 • sen · d d" . ... ıktiz esın e te ı . 
~ıt;ı"k. a eden tak "t ·ı 
nık""'''<l kul sı ı e 

U;taiı.. landan mevadı ,,. .. r .. 

\ • harfe • uksumu karşılığı 
il 1 ın 'f"b { Pı ll'ıası . 1 a ı dolaylsile 
~!ad ıcap eden bazı 

ltı ... e ına ·r . 
·•?anı sarı tahsisatı 

~1 kü)I~~ Yekununun kıs-
ve .. •Sınj t k' 
y llıuteb k· .eş ıl etmekte 
~-}~ ha·ıa· ısı İç.in de tedi· 
""-Q Zı t · Cce rn h esır olmıyan 
~ en kı a subata taalluk 
ı sırnJa 
,. ele <r r bulunmakta 
"ile" ()cçcn k uoıeni sene bütçe 
lea~dedildi;azbatasında da 
trı~deki Varj~ vechile bütçe-

u.. lekab1·ı at ve masarif 
Zt Jn .. 

b .. c tesbit ut~vazin olmak 
t Utçesinj edıldiğinden bir 
cı tah n tasd·k· 

fe L sisat 1 ·ınden son-
""'Gı~ 1 nıu 

.... ·ı_ ade "t nzamma ve 
"ııl'\la ı <ısı 
~ . tını art veya masarif 

llzı""· ıracak k tılJ • ·•11 o b.. nnunlar 
•h'~ı Ulçcdek' - .. ti.! 'il ve ı tevazu-

' ~eeıı.i tediyatı . kAl 
'•ıb ~ ve d ış a 

~t v evletin 1 .. t s· e va·. ma ı 
ır e 1· zıyetini .. 

tQllıe .} ıyeccği . nıute • 
t.-:· nır:ni.,~ cıhetle en-

ı n "-'-C Pre · 
tdiJ el.Zatından h·~sı~ nok • 

tnenıek usnutelakk; 
Şınıcı· zaruridir 

'1>t,ı.ı • •ye kad · 
tdi!~ıy~ taks·tal r. düyunu 
• Cdıx.: ı en ted· .. ( ıı . ~· 'h ıye 
lll esınde ~ı etle 1928 
l lln~ Verıle 
e~c1 Olnıc n tahsisatı 
. "n L ve fevL("d 

~llt 11u t" d Kil a e-v" . ...rz a b' 
Ctık .. rıt o] ır mah-
La Relecekıyacaktır .. An-
i ten ku seneden 'ti 
'Yaca Pon ted· ı -

lı ğı içi · •Yatı baş. 
ı olacak ~ ~rtık lcarşı

arıdat .. goste-

rilmeden ve ya aynı mik
tar tahsisat bütçenin diğer 
tertiplerinden tenzilat ve 
ya imha edilmeden tahsi
satı mur.zamıne ve fev-
kalade itası caiz olmıyaca
ğına kemali ehemmiyetle 
celbi dikkatı vazife addet
mckteyiz. Bütçedeki teva
zünü ve vaziyeti möliye
rnizin salah ve istikrarını 
şiddetle muhafaza etmek 
esaslı bir hedef olmasına 
göre meclisin ve hükume
tinin encümenimizin nok-
tai nazarına iştirak ede
ceği şüpesizdir. 

Encümen hükumetçe 1929 
senesi masarifi karşılığı o
larak teklif edi'cn 220 mil-
yon 597 bin 268 liraya mu· 
kabil yeni sene bütresini 
218 milyon 529 bin 9g7 
encümence 929 senesi ma
sarifi karşılığı olan varidat 
mikdarı 118 milyon 617 
bin 82 lira olarak tespit 
edilmiştir. Buna nazaran 
bilvasıta vergiler varidatı 
46 milyon 978 bin lira, bi-
la vasıta vergiler varidatı 
75 milyon 125 bin lira, in
hisarlar earidah 61 milyon 

225bin iira damgalar 14 mil
yon 656 bin 500 lira, mü
esseseler hasılatı menafii 
7 milyon 756 bin lira, mü
teferrik varidat 11 milyon 
57 bin 228 lira, istirdat 1 
milyon 821 bin 354 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Ankara, 11 (Yc:kıt)- 1929 
bütçe kanunu ile encümen 
mazbatası mecliste ruzna-
meye alınmıştır. Bütçenin 
masraf kısmı şudur. 

Meclis : 208278, Riyase
ticumhur: 312195, Divanı 

muhasebat: 580570, Bar 
vekalet. 820604, Şurayı 
devlet: 212247, istatistik: 
77175, Diyanet işleri: 
1693327, Maliye: 14758979, 
Düyunu umumiye 32189861, 
Rüsumat: 5007467, . Tapu 
ve kadastro: 1353420, 
Dahiliye : 3853176, Posta, 
telgraf: 5961339, Emniyet:-
umumiye: 4823711, Jandar
ma: 11046931, İskan : 
1462112, Hariciye: 3793592, 
Matbuat: 440501, Sıhhiye: 
4325009, Adliye: 7188010, 
Maarif : 8056068, Nafia : 
33426000, iktisat: 8333130, 
Limar.lar idarssi: 295064, 
Müdafai milliye (kara) bütçesi 
53624808, hava: 1175580, 
deniz: 6092898, imalata 
harbiye 4839569, harita: 
703936 Y .:kı1n: 218529987 

Varidat kısmı 
Bilavasıia vergiler: (mü-

sakkafat, arazi) 14600000) 
Kaz:ınç: 13800000, asker
lik ınükel1efiyeti 2 mil
yon, maktu: 1400000, sa
yım 13 milyon 3 bin, ve
raset ve intikal: 400, bin 
Bilvasta vergilP.r; gümrük 
resrmlari: 35 milyon 400bin 
muamele ve icıtihlak: 3 mil-
yo:l, 125 bin, inhisarlar, tü
tün 24 mi!yon, tuz: 9 mil
yon şeker: 6 milyon petrol 
benzin: 6,0 milyon, ispirto, 
küullü meşrubat: 5 milyon 
800 bin, posta, telgraf, te
lefon: 6755000. istir
dat: Soma ve Bandırr.~a 
demir yolfanndan: 71354, 
tavizattan: 550 bin, mülga 

Se1 hanın kabarma ı devam 
etmektedir. Sular bliyük aria· 
yı J..aplıyacak bir ircifa:ı 

kacfar yiık.:.elmiştir. 

Sul:ırın şiddetli savletine 
scddin çürük aksamı taham
mlil edemcmekteclir. Evcl:si 
gün de 1 fadırlıda seddin altmış 
meta kadar bir kısmı yarıl· 
mı~, nehir ovaya dökülerek 
50~0 döniim kadar araziyi 
su kaplamı:;-tır. Ilcrckct ver
sin selJerin isti!:\ ına maruz 
kalan hu arazi· mezru olma· 
yıp ağaçlık oldu~undan zn· 
rar değil fayda temin etmiş· 

tir. 
Köylulcr azim fedakarlık 

yaparak yıkılan scddi dcrlial 
ağaçlar ve taşlarlarla hemen 
hemen mliceddeden denebi· 
lccek surette inşa etmişler
Ierdir. 

Seyhanın daha fazla ka
barması ihtimali mevcut ol
duğtındrın evvelce :ılınan ter
tibat tevsi edilmiştir. Şehir 

dahilinde alınan tertibatı Po
lis idare etmektedir. Diin 
nehir sahilindeki keresteciler 
ba~ka mahalle n:ıklolun muş
tur. 

Scyhanın gece an ızın tüğ· 
yanı ihtimaline binaen sel
den vaktında haberdar olun
masını temin için icap eden 
mahallere noktalar ikame 
cdilmi~tir. Diğer taraf tan Sa .. 
rıçam deresi de kabarma~ta-
dır. ·' 
• • .., .tııfl. 

lzmirde suiistimal 
Tütün inhisar idaresinde 

tahkikat yapılıyor 

Bir memur tevkif 
edildi, birine de 
işten el çektirildi 

İnhisar müfettişi taraf mdan 
lzmir Tütün inhisarı idare \'e 
imalathanesinde 3 mes' ele etra· 
fıoda tahkikat yapılmaktadır. 
İunirde çıkan Hizmet refikimiz 
bu hususta şu ma10mab veriyor: 

Üçüncü mesele ~ 
ÜçücÜ tahkikat tla fabrikada 

yapılmaktadır. Yerilen malomata 
göre fabrika müClürO Tevfik 
beyle mürakip MUnfr Hamdi 
bey arasında oldukça harareth 
bir ihtilaf Çlkmış ve key(iyet 
umum müdürlüğe• aksetmiştir • 
Gelen müfettiş yalnız bunun için 
gelmiş iken bilahare diğer ha
diselerle de karşılıışmqtır. Mu • 
mailey tarafından y,~pıfM tahkikat 
neticesinde Münir Hamdi beyin 
kabahatli mevkide olduğu anla
şılmış v~ işten el ~elctirildiği 
tebliğ edilmiştir. 'Pef Jmıat üze
rindeki tahkikata devam olun -
maktadır. 

Muğla civarında bir tayyare! 
Muğlada çıkan 1 lalk refi

kimiz yazıyor: 
29 mart 929 <fa lcryoz 

istikametinden gelen bir 
deniz Tayyaresi .:\iesudiye 
karyesi üzerinden uçarnk 
hayıt biikü iskelc~inc iki mil 
açıkhğında ''erç dfr:;müş ve 

J ' l \ 
çeyrek saat kadar kaldıktan 
sonra Rados istikıımetine 
uçmuş olduğu haber alın
mıştır. 

.Borsada 
[ Üatarafı 1 inci .. ,.Jf amatclad1r J 

cvt:lki kararda idamına karar 
'"erilen asker Kademin cemi· 
yete yalnız girdiğinden ceza
sının 4 sene alcı ııya tah
viline, hoca ye~m ile laz 
Alinin kezalik 4 se9e altışar 
aya mahkömiyetinCo lbonun 
beractinc kanır \·erildiğini 

tefhim etti. Mahkumlnr he
yecanlı idiler. Yalnız Sabri 
"dün salSab içime souk su 
döklitdü, şimdi başıma 

kaynar su dökQtfni~u, beni 
şimdi asın.,, diye saçmaln~ı. 

Maarit Vekili 
Baı miidürlü veuıadar mu

avini Ramazan Bey, kasada 
çıkan para açığından dolayı 

teykif olunmuıtur. Açı~ın mık-
tan 2000 liradır. Hadise 4gün f Üst t:ırifı blrlncl sayratnızda ] 
evel Olmuıtur. Ramazan B. medeniyet ve hars saha. 
kasada açık bulunduğ\!nu ken- sındaki kat'i, sarsılmaz za-

En müessir deva Seroin 

haplandır. Deposu İstanbul 

Sirkecide 1skenderiye oteli 

ittisalinde Ali Riza cczanesi

dir. Taşraya 150 kuruş pos

ta ile gönderilir. lzmirde ecza 

depolarında ve Irgat pazarın

daki eczanede bulunur. 

ETABLISMAN 

OROZD1--BAK 
BÜTÜN İST ANBULDA 
EN UCUZ MAL SATAN 
TİCARETHANEDİR 

Yeni gelen mevsimlık mallar 

TENZİLATLI 
fiatlarla sablır: 

Krepon Basması 
Muselin Yünlü 
Kadife Basması 
Yün Yelekler 
Kadın Mantoları 

FANTAZI 
Kız Entarisi 
(6-15 yaşında) 

Erkek Çocok 
Kostümü 

(Spor Forması) 
Erkek Çocuk 

Pardesüleri 
Erkek Çocuk 

Kostümü 
Erkek Çocuk 

Kostümü 
(Lacivert) 

40 
110 
90 

325 

j 12so 

} 475 

! 300 

} 650 

} 750 

! 900 

Poplin Gömlek 200 
Fanela Sırf Yün 175 
Fanela 1/2 Yün 125 
F antaıi Erkek Çorabı 25 
Muse1in KaHu1 ., 57 /~ 
Muselin Çorap J 67 /~ (Merserize) 
Boyunbağ ipekli 45 
F anelalı Pijamalar 325 
SON KALAN KUMAŞ 

PARÇALARINDA 
BÜYÜK TENZiLAT 

ZA 
AMELİYATSıZ 

KURUDUR 
ı<ANI KESER 

EMSALSİZ OEVAOIR 
HER ECZANEDE BULUNUR 

,:jeyrisef ain 

abone yazmak üzere kimse 
de memur edilmiş değildir. 
Bu hususta müteyakkiz 
bulunulması rica olunur. 

- lstanbul Şehremaneti ilanları \ 
Şel11emanetlnden :Galatda Karaköy caddesinde 7- 1 O numa

ralı dükkılnlar arkasında bulunan Borsa Hanı içinde 14, 
l 5, 16, numaralı odalar kiraya verilmek için kapah zrırfla 

müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname almak için 
her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mektup
larını dn ihale gi.inü olan 5 ma),S 929 pazar günü saat 
on beşe kadar mezkur miidürlü~·e vermeleri. 

Elbise münakasası 
Orman mektebi alisi rektör

lüğünden: 
Talebe iı;in kırk takım elbise aleni münakas:ıya konulmuştur. 

TalJplerin şeraitım anlnıak ve numunesini ğörmek üzere her 
çarşamba ve perşembe ğünleri ve münakasaya iştirak için de 5 
mayis 9;,9 pazar ğünü saat on ikiye kadar Defterdarlık binasında 
rnüessesatı ziraıye muhasibimesüllüğüne temin:ıtı muvakkateteieriııi 

tevdi ederek saat on dörtde mezkur muhasiplik de ziraı müesse
seler mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

Devlet matbaası idare komisyonundan: 
lUcktep el kitapları için miistacclen pazarlık 

surctile altı yiiz top 17,18 kiloluk si mili battal 
kağıt miihayaa edilecektir. İtasına u1lip olan
ların nisanın 14üncii pazar giinii saat on altı
da nüınnnelerile birlikte komisyon1ımnza n1ii
racaat etmeleri. 

ZAYl 
Arsa tapu senedim ve 

disine haber venn~tir. lhbannda: feri de Türk harflarile ka-
- Efendim, kasada 2000 zanılmışh. Fikir sahasında 

Merkez acentesi: Galata Köprü buna ait çııp ve bir takım 
baıında. Beyo~Iu 2562 Şube yergi J.aıponlanmı havi ma-

liralık bir açık buldum, hayret mazinin binbir düğümlü 
ettim. Bu parayı bankalara, bağlarını kıran bu misilsiz 

acentesi: Mahmudiye Hanı alunda vi mendile sarılı paketlr.ıi 
lstanbul 2740 ARSENOt,ERATOS 

imalathaneye para · verirken inkiJap Tiirk aleminin ırfan 1 
... ___ .,.... ______ .... , defteranedc 7.ayettim. Kimse· 

Gerek hastalığı müleakıp, 
gerek fs.zla çalısmakt&n 

fazla mı verdim, bilmiyorum. ye tesanüdünü kökleştirmiş 
Demiş ve kefaletle tahliye· ve bilgiyi· her vatandaşın 

sini iatemiıtir. Bu talebin kabul ko1aylıkla mali1 olabilecek 
edilip edilmeyece~ :henüz belli şekilde demokratla_ştırmıştır. 
d~ildir. Haber ald~ımrıa göre Türk medeniyet tarihinin dö-
Ramazan bey, ihbarı yapmazdan nümünün bu en mühim perçin
evl 3 gün ortadan kaybolmuı- lemek gibi şerefü ve yüksek 
tur, Btl!hare gelenlere haber vazifeyi deruhte ~miş olan bir 
vermiştir. muaalim arkadaşlann usan-

Trabzon birinci postası 
'CUMHURIYET)vapuru 15 Nisan 
Pazartesi 12 de Galata nhtımın. 
dan hareketle İnebolu, Samsun, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönü~te Pazar iskele. 
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zongulda,ğa 
uğrayarak gelecektir. Hareket 
günü yük kabul olunmaz. İkinci tahkikat yaprak tütün mak bihniyen daimi gayret-

anbarlanndak..i memurlar hak- lerine ve bütün meleket A f f p f 
kmdadır. lstanbuldan gelmiş münevverlerinin mütemadi n aya os ası 
Olan müfettı'•e bir ı"hbar ol- h l • (ANAFARTA) vapuru 14 Nisan 

,. muza eret erme güvenerek pazar 10 da Galata nhbmından 
muştur. Bu ihbara göre mez· işe başladım.,. 1 _________________ ...,.. ____ 

11 
hareketle zmlr, Küllük, Bodrum 

Bahri muamelat Türk anonim. şirketi 
Tasfiye memurluğundan : 

Bahrı muamelAt Türle anonim şirketinin tasriyesine karar verilmıı 
olduğundan ıirketten bir guna matlıbatı bulunanlann nihayet bir 
sene zarfında Sirkecide Liman han dördüncü icatta 4 5 numaralı 
oda şirket tasfiye memurlarına müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

r::ı::::::..-ı::: •ı k. El k . "k llJ k b' d ............... . 
ik:l:::::::::= ıı a 1ne - • c ,. tıı·ı p .ıı e '" te ın 6 ==::::::::::: .:· . ·-···•:m 
···I 1 1929 b •.•. :::. mayıs çarşam a günü terisata hl§lanıak üzere ım 

Rados, Fethiye, Finike, Antalyay~ 
gidecek \'e dönüşte mezknr iske· 
lelerle birlikte Dalyan, Marmaris, 
Sakız, Çanakkale, Gehboluya 
uğrayarak gelecehir. 

Dr. İhsan Sami 
~4~ 

nin i,ine y:ıramıyacak olan 

bu paketimi bulanların zir· 

deki adresime getirmelerini 1 
i~aniyet namına rica eder, 

aksi takdirde yenilerini rıla

cağımdan hükümleri olma

dığını il:ln eylerim. 

mütevellit . fakrüddeme 
karşı gayet müessirdir. 

&zaneJerlo ocza depola
rında bulunu;. 

Kumkapı Ni~anca-:;ında kaz- o o KSA 
g:ıni adi mahallesinde çık-

maz sokak (21) numarada ., .. 
· s d En nnıkeıu-aa et 

mel ve tam 
İstanbul asliye mahkemesi avnrh sa-

üçüncü hukuktan: Fatma Hüs· 
& 

altir. 
Dakika şaş. 

maz, tem natlı 
ve ehven ifiat· 
!arla satı!makta· 
dır. 

ll:ışlıca sa:ıt dükkıtnlnrmdan 

arnymız. Toptan satış; 

RIKARDO LEVI VE BİRADERi 

vcrgil~r hakayası: lmriyon 
200 bın olmak üzer~ umumi 
varidat y-0künu: 218612082 
milyon liradır. Kaydedilen 
kısımlar taridatın başlıca • 
larıdır. 

jüf ayn ayn elektrik ve Dizel şubelerine ait dersler için yeni kayıt im 
tijf muamelesine başlanmı§tır. Galatada Çinili nhtım Jıaw. ,arkasında im 
l l::i (.Arapyan) hanına bititllc <Makine- Motör • Elektrik> melctebi 111 

::::::,:::::::::::··:·:: :·:··=·~:::::::::::::::::····· .. ·····-······ •••• ._............... •• l······ .. ······=ı;:r:.:ı::l:a:u:: ......... ,;;~ı··ı:::::::::::·;:·····c: ............ :&:·:···ı··Ziıı &""--•••..- ~-uwu •••-• .. • • • ••••••••:;;:;-a•••• •• :.:::.:::_ 

Belsoğukluğu ve ihtilatına 

karşı pek tesirli l'll taze a -
şıdır. Divarıyolu sultan Mah
mut türbesi karşısmda N. 18 

niye hanımın zevci Baranda 

orta cami karşısında kaptan 

Mehmet efendi oğlu Kenan 

bey aleyhine ikame eylediği 

ihtar ve boşanma davası için 

irnl edilen daya arzuhali 

zahnnn mumaileylıin ikın~et· 

gtlhı meçhul olduğu bildiril

miş otmağla tebliğ makamına 

kaim olmak üzere iHln olu
nur. 

Jst:ın bul Ila\·uzlu han 9-J 4 

Her cins saat deposu 

• rebrik ederiz. 



_Türk iyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

Gaaeteye gönderilecek mektupların üzerine 
idare içinse ( ldue ), yazıya aitse ( Yaaı) 

t~aretl konulmalıdır 
1 AYl:~ı 150 000 

1 ' 3 • 400 800 
i ' 16 • ~50 1450 
J 1 2 1400 2700 

Baıdmıytın mektupların lade.tnden, kıymnU. 

mukaddere•tz mektuplara konulmut pualann 
ka1bolrnaıınd.n ve llinJarm münderlcatmduı 

Borsalar 
l\' ukut 

ı ın,lliz lirası 
1 Dolar 
:o 'Yunan dır;ıhıol 
l RaJJıı:nıark 
1 A ,,u~turya ş\linl 

~O Ley Romanya 
J:O Leva Bulgar 
l Felemenk florini 
:o Framız frangı 
W llalyon lireti 
W kuron Çeko - Slovakya 
1 Çervonch • sovlyet • 
1 Zrloti c ı.chistan • 
20 Dinar • Yogo!!lavya • 
20 P.elçlka frangı 

ı l'ozeta JEJ>anya 
20 Jnlfro frangı 
1 Mecidiye 

Cek • 
l.ondra linrloo bir luglllz lirası kuruş 

Ne·ryork 1 TUrk lirası dolar 
ParJs • • • frank 
~illan o • • • liret 
DcrHn • • • mark 
So('ya • • • leva 
BrUkscl • • • belka 
Amisterdamı • • florin 
Cinevre • • • frank 
Prag • • • kuron 
\'iyana • • • 6illn 
1'1adrit • • pezcta 
\'arşova • • • zeloti 
Atına • c • dirabml 
Btıkr•ş ~ ley kru• 
Belgır:ıt Tl\rk liraat dinar 

Tı.ıhviller 
istikraz da1ıili c vatloli • 
Düyunu muvabide 

idare me•ul delildir. 

lı Nisan 

A ıld-ı - ~ K!E"'-~n""d'=ı ~ 

9119 
20'1 

r2 
48 

25 
00 oo 
so 00 
50,00 

~8 60 00 
24 12 50 
2'1 57 so 
arı oo 

llil 75 00 
213 00 
119 so 

0000 
22 so 
71 50 

112 so 00 

779 

886 
049 

12 
9 
a 

68 
8 

110 
00 

25 
2500 
!9 '50 
490) 
07,25 
12 so 
5400 

1 22 50 
2 ~s 211 

16 57 .50 
3 4975 
3 2800 
4 38,00 

31 91 
24 87 50 
27 81 50 

1 
25 
0000 

52 2S Ol 
48 so,oo 

50 28 
24 
28 
ao 
ısa 

213 
119 

0000 
22 
71 
il 2 
29 

119 

1250 
37 50 

00 
TSOO 

00 
so 

so 
so 
50 
so 
00 

9&6 25 
049 25,00 

12 ~9 50 
9 4000 
2 Ol 5J 

6ı 12 so 
3 54,UO 

1 22 ııo 
2 5525 

16 57 ,50 
3 4975 
3 2900 
4 3800 

37 91 
24 37,SO 
27 &7,50 

12 Rls an 
ı9~9 Tiirk mekteplerile faydalı eserliıı 1 L 

llanlannda o/ o 20 tenzilat yapılır 

Büyilk ve ya bir çok defa için verilen llAnlarla 
fıusud mahiyetteki illııların ücreti 

idare Ue Jmarlaştırılır. 

Cuetemtze hwwt l11o kabul eden ,er: 

KEŞİDE TARİHİ 
30 HAZiRAN 929 Büyük 

R S. H. dlna.t acentetl. 

BİLETLER 
BİRER LiRADIR 

Eşya piyangosu 
Türkocakları merkez heyetinin ( 50,000) liralık ikramiyeyi ihtiva 

eden piyangosunda çok nadide ve kıymettar eıyalar vardır 
Hasılatı, inşaatı bitmek üzere olan Türk ocakları nıerkez heyeti binasının nıef ruşat 

ve tesisatına sarfedilıuek üzere, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edilnıiştir. 
Bu piyangoda ikramiyeye 50 bin lira tahsis edilnıiştir. Bu seneki ikramiyeler geçen 
senekinden çok daha kıynıettard1r. l\lerkez heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacını 
temin için ikranıiyelerin kısmı azamını en nefis yerli nıamul:\tından intihap elnıiştir · 
Arada lüks otomobiller ve beheri 2000-2500 lira kıymetinde: pırlanta pantantif ve küp~
Jer, beheri biner lira kıymetinde büyük salon halıları, platin erkek ve kadın saatlerı, 
salon takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 80 parça nadide halı seccade, 400 
lira kıymetinde nıinyatür resimli paravanalar, Hereke battaniyeleri, llerekenin ipek 
yastıkları, yerli f abrikalarınıızın nıamulatından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirge
me derııeğile Ililaliahnıer San'at evinin en zarif ve en nadide el işlerinden iki yüz par
ça eşya vardır. İkramiyelerin mecmu nıiktarı bindir. 

Merkez lıey'etinin bu piyangosu şimdiye kadar Tiirkiyede tertip edilmiş eşya piyaıı
golarının en zenginidir. 

Emniyet San
dığı Müdür
lüğünden: 

Nafia fen mektebinden: 
·n ~ 

31 mart 929 da mu ' ~ 
krııık 

!arına talip çıkmıyan e ~ 

yaş sebzenin 30 nisan sah 
· nıüııl' 

saat 14 te tekrar aleni "' 
~o'a., 

kasalar mektepte ınu ıT 
ypıllC 

komisyon tarafından • ıı1' 

tır. Taliplerin ihale günu 

racaatları. /.. 
----------•ı·>i~JI Çatalca hukuk hdklm lı· .; 

. · ıııah"' 
Çatalcanın kale ıçı l'll 
sinde mukim iken e]yC 

ikametgahı meçhul ' oırai1l 
~ r~ 

Osman oğlu Osman 3&3~ı\ 
l\füddei Çatalcanı'l ~ ~jit 

mahallesinden Dırama1 • . , 
1 ·!Uf<' 

kızı Ayşe hanımın a .e.ı cal 
ikame e'•ledi"' tescılı . , ı;• . fil' 
davasının gıyaben c3rı .. JJıl 
hakemesi neticesinde 111,~6 ır 
Ayşe hanımı 6 mart 9. c 
rihinde zemanı hadisede , 
olan mevzuata tedikan tııl 
muteber bir şekilde ı3t. 
eylediğiniz istima kıJınJ0 1 ' 

. O' 
budun şahadetilc sabıt. flll 
ğundan o suretle wlakı .1, 

kôrun sicili nüfuza tc5• 1 
ve masari!i muhakcıncnin ti 

f 'd' • O't\'!i ra cyne aı ıyetıııe o :hı~ 

ikramiyeli demiryolu 

ı.ıonbul tramny o!rkell 
Rıhtım Dok ve Antlrepo 
IElanbul anonim •u şirketi 

98 
21 !I 

· ı· 8 

75 00 
0000 

70 

25 

93 
215 
8 1

75 00 
00 00 

70 ı , 

Eınlak ve eytaııı ban., 
kası uııııuııı nıüdürlfi., 
ğünden: 

Mevkii ve evsafı malısusası zirde muharrer bir parça mülkün satışı müzayedeye konulmuştur: 
1 - Müzayede kapalı zarf usuliledir. İhale 22 nisan 929 tarihinde bankak idare meclisi liuzu

rilc icra edilecektir. Talip olanlar zirde gösterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bu 
teminat varakasını teklif mektuplarile beraber makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale mecli
sine yetişmek üzere taahhüt! ü olarak postaya tevdi ederler. 

Nuri Beyin 17 - 12 - 340 
tarih ve 14763 ikraz numa
ralı deyn senedi mucibince 
ve Erenköyde Suadiye ma
hallesinde Köprübaşı Taşlıtar
la sokağında eski 34 ve yeni 
19, 19 numaralı bahçeli bir 
köşkü terhin suretile Emniyet 
Sandığından istikraz eylediği 

meblağın vadesi hitamında 

verilmemesi hasebile istikraz 
esnasında tayin olunan ika
mctgaluna tebligat ifası için 
gönderilen doksan bir gün
lük ihbarname zahrıııa ma· 
hallesi heyeti ihtiyariyesince 
yazılan meşruhattan :'.'!uri Be· 
yin vefat eyledi!!;! ve miras
çıları zevcesi Zekiye H. , oğlu 
Hüseyin Şükrü B. kızları 

Fatma Nimet, Fatma Kevser, 
Vasfiye Zehra Hanımlardan 

ibaret olup başka miras
çısı olmadığı ve mumaileyh 
Ilüseyin Şükrü Beyin mahalli 
ikameti hazırası meçhul oldu
ğu anlaşılmış ve diğer miras
çılara tebligau lazime icra 
edimiş olduğundan ilan tari
hinden itibaren (doksan bir) 
gün zarfında Sandık idaresine 
bilmüracaa tıısviyei dyen ve
ya tecdidi muamele edilme
diği takdirde mezkt\r köşkün 
bilmüzayede ~atılacağı ilan 
olunur. 

14 kanunsani 920 wrı .. 
1 

. 
kabili temyiz olmak u j]; 
karar verildiğinden ye 3~ meıgahiniziıı ı~eyh:ıl ol~ ·iil' 
elan dolayı tarıhı ıl;\ntla 

.. ıa ı~ 

Hisse senetleri 
ıı lanka ı 
OsmanlJ bankası 

• ,,. 25 

188 00 
14 ıs 

00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
flatlor Ticaret ı.orn•ı kltlbumumlJigl torafınclon vnllmistlr. 

Okkası 

Azami Aegarl 
K. P. K, P. 

,Buğday% Çavdarlı 

;rumn.ak oo oo oo oo 
'.Kız,lca 09-1 O 00 00 
·~tinler 00-00 00,00 
:sert 6- ı 6 oo oo 
rıı;ıınıc 00-00 oo 00 
Sert n:alılut O-C3 00 00 

-ZAHİRELER-
1.aYtlar 
:Arıı:ı 
'~f ı:r:ır 

Yuhıl 

f<i~Ulye 

1 

1-;u~am 

1
I\nl!lytmi 

•800 
1330 
00.00 
00,00 
12,00 

-HUBUBAT-
35,00 

0) 00 

00,00 
00,00 
00,00 
000<1 
00,00 
0000 

1600 
1380 

0000 
OU,00 
3200 

3500 
0000 

-UN- 1 
Çuvalı kilosu 
Eklstra ekislra 00 1210 13 Q 

Ekistra • 120J 12.~oJ 
Birinci yumu ... k 00 1245 136J\ 
Birinci •eri • 1~3l 111251 
ikinci 0000 0000 

TifTIK - \ 
Aııkara 000,00 000,00 

Akşehir 000.00 000,0~ 1 

Yapagı Guz yunu 102 00 102,od 

-AV DERiSi- 1 

Zerdeva çitti 0000,00 0000,oo; 
Sansar 0000,00 0000,00: 
Tilki • 0000,00 o~.oo 
Kunduz • ocoo,ooo 000100' 

t fındık 

Badem 

-FINDIJ(-
10400 105 00 

'9JOO l91,00 

Emlak ve Eytam banl(ası 

umıım miidü.rliiğündcn: 
ı\levkilerile evsafı mahsusası zirde ır.uharru üç parça eı:ıJH.ia 

satışı müzayedeye konmuştur. 

ı - Müzayede (Yapalı zarf) usulü iledir. lr.ale 22 ııis.ın no 
tarihinde Ankarada id.re nıecıLi hL,urile icra edilecektir. Talip 
olanlar beher miıikün hi~asında gösterilen miktarc.!: teminat 
irncsine n~ecbur olup bu teminat varakasını teklif rnekt ıplarile 
blrarer ınakpuz mükabilinde bizzat \'e yahutta ihale m<cli<lne 
yetişmek üzre taahütlü olarak postaya tevdi etlerler. 

2 - ihale bedeli berveçhi peşindir. 
3 - Talip olanların umum müdürlü~e veya lst~n!Jı•I \eya 

lzmir ~ubtlerimize ve yahut Adana Defterda;lığına miıracaath 
mufassal şartnamemizi mütalaa r:meleri ve müzayedeye iştirak 

halinde bir nushasını bir lira bedel ınukabilinJe alıp im7l \e 
tekiif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 

Uım:nıi lcmiııat ı:ıil<t•rı 
No. Mev~ii Nevi lir.ı 

9 AJanada Bucak mahalle- 3 No. iki bap k.:>ap cükkim 150 
sinde Sipe!li caddesinde 

lO Adanada Kül.ihçılarda 
14 Kayerli ve ınaplı klri-

yel eri 

88,90 No. iki bap dükkan 675 
Sedıkyandan mahltıl tarlalar 4400 
iki küçük çiflik evi tapuda 
muharrer hudutları muteber 
olmak şartile takriben 4400 

Çanakkale baş nıühendis
liğinden: 
Ezine-Bayramiç tarikiniıı o+ooo ilA 1+500 kilometrosuııa 

kadar evvelce yapılmış olan tesviyei tü. abiye üzerine şosa inşası 
v.nıeliyatı 30559 lira bedeli keşifle nisan 1929 tarihinden itibaren 
20 ı;öıı müddetle ve kapalı zarf usulile münak2Saya çıkarılmıştır. 
faliplerin nisanın 20 inci cumartesi ıı-ünü saat on altıda viHiyet 
encümenine.. ve fazla tafsilat i~teyenleria Nafia baş mühendisliğine 
müracaatları il.in olunur. 

2 - İhale bedeli ihaleyi müteakip peşin olarak alınır. 
3 - Talip olanların lstanbul veya lzmir şubelerimize ve yahut merkez Emlak mi:dürlüğüne 

müracaatla mufassal şartnamemizi mütal.!.a etmeleri ve müzayedeya iştirak halinde bir nuslıasıııı bir 
lira mukabilinde alıp imza ve teklif mekhıplarına raptetmeleri icap eder. 
Umumi No. Mevkii Niv'i Hududu Teminat T.L. 

145 Boğaziçi, Beylerbeyi Kftgir' Abranosyan 3540 zira kagir antre- 1910 
Bostancıbaşı sokağı antereposu ve müş- repo ile 4625 zira ma-

temilatı Deniz kena- arsa dağ mahalli 
rında ve Rıhtımı 

vardır. 

10,000 Kilo Avrupa kınnabı 
mübayaası 

Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 
5000 kilosu 15 mayıs 929 ve 5000 kilosu 15 haziran 929 tarihinde Azaplı:apı anbarında 

teslir.ı edilmek fU'Iİle 10,000 kilo Avrupa kınnabı pazarlık suretile alınacağından itaya talip 
olanların numuneyi görmek üzere her gün miiracaatları ve yevmi münakasa olan 17 /nisan/929 
tarihinde saat 10,30 da Galatada mübayaal komisyonunda yüzde 7 ,5 teminatı muvakkatalarıle 
bulunmaları . 

. ........ ~ · .. • • • --. •• ~.I .. .. _,. 4'-~·: ........ ı ....... - •• - .......... - ,~ --· · 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti 
Galata 

Mahallesi Sokağı No. Nevi Hazineye ait 2-3 hissenin bedeli muhammeni 
Y~nicami Camikapa 2-1 Kargir mağaza 6000 lira sekiz taksitte 

Müştemilatı: iki kattan ibaret ve fevkinde iki oda ve. bir halası vardır. 

Baleda evsafı muharrer mağa;a ıııı kapalı zari usulile mülkiyeti müzayedeye vazedilerek 
1-5-929 tarilıine müsadif c~rş1ın~a günü saat 15 te teklif zarflarının küşadı mukarrerdir. 
Taliplerin teminat akçeleri'.e e:nvali metruke satış komisyonuna müracaatları. 

Devlet demiryolları ve liman- D4 rülfünunda 
Konferans 

lar umumi idaresinden: 
Devlet deıniryolları ve limanları idaresi demiryoluııa ait bilet

lerin satışı ve bagaj muamelatı ile iştigal etmek üzre Yataklı 

Vagon sirketile Galatada köprü başında bir aceııta tesisi kakkın

da bir mukavele aktetmiştir. Bu mukavde mucibince Aııadolııya 
gidip gelecek yolcuların bagajları mczkOr acentada tc;liın ve 
tesellüm olunacaktır. 

Acenta bundan maada paket muamelatı ile de iştigal edecek-
tir. Fazla tafsilat için istasiyonlar ve acenta yazıhanelerine talik 
oıunan ilanlara müracaat edilmelidir. 

Umumi idare 

Pazarlıkla alat ve 
edevat .mubayaası: 

Yüksek baytar mektebinin mevkii münakasada olup 10 nisan 
929 t~riiıinde talip zuhur eylememesine mebni ihalesi icra kılına

mayan ala! ve edvatı fenniyesi 17 nisan 929 çarşamba günü saat 
on dörtte paz~rlıkla mubayaası icra kılınacağından talip olanların 
şerait ve evsafı ve listeleri görmek üzere her gün baytar mekte-

1 
bine ve yövmü iiıalede müessesatı tüccariye ve zürraiye mubayaa! 
komisyonuna müracaatları. 

Darülfünun Eminliğinden: 
Ilamburg Darülfünunu em

razı akliye müderrisi ve 
"Friedrichsberg • llastanesi 
ser tabibi Tıp ve felsefe 
doktoru profesör Veygandt 
tarafından 13 nisan Cumar
tesi günli saat 16 buçukta 
fransızca olarak (San'at ye 
marad ruhiyat) mevzuu üze
rinde Darülfünun konferans 
salonunda bir konferans ve
ril~cektir. Projeksiyonlu olan 
bu konferans herkes için 
serbestir. 

Bir Daktilo hanım it arıyor 
llayat mektebinin daktilo 

şube~ünd~n aliyülilil derecede 

diplomalı bir genç hanım 

katibelik arıyor. Taksimde 

Etval sineması yanındaki 

"itimat emlak. idarehane

sine müracaat edilmesi. 

Çatalca hukuk hakimliğinden: 

l\Iüddci l laraç~ ı l,ariyesinden 
perlikar llfüeyin kerimesi 
l labibe hanımın Ze\·ci Taya
hatun knriyesiııden Yusuf 
oğlu Salih in 33 1 senesi harbı 
umumi esnasında tahtı sila
ha alınıp Filistin cephesine 
sevk ve lngiliz esaretine 
düşerek emsali avdet eyle
diği halde ne keııdbi ve ne 
de bir haberi gelmediği gibi 
tarihi mczİ\11rdan itibaren 
aradan on üç sene kadar bir 
müddet murur eylemesine 
rağmen hayat ve mematın

dan malnmat alınmatlığı ci
hetle kanunu medeninin 
32 nci maddesi mucibince 
gaipliğine ve aralarındaki 

evlenme! akdinin feshine ka
rar itasını talep etmekle mu
mai!ey Salihin hayat ve me
matından haberdar olanların 

tarihi ilAndan itibaren bir sene 
zarfında bu baptaki malômat
Ia rını mahkemeye bildirmele
ri ilan ve tebliğ olunur. 

barcıı on beş gun zarfın':1 .pı kanuniyeye müracaat cı ' 
~!1) 

ğiniz takdirde iş bu .ıı~bli· 
kesbi katiyet edecer;ı t< ·ıı'.' 
makamına kaim olnıalı u 
ilan olunur. A 

!(ıı"" 
Beyo~lu lcrasrndan : ıP JO 

çarşıda Sandal bedesla~•n J~ 
nisan929 salı günü saat 13,'. ,ı 
mahcuz bir dikiş makine'' Jlu 

1 1 ın · 
tılacağından talip o an ar .JliP 
mezlı:Orda müzayede mah ot· 
hazır bulunmaları ilan~ 

·ı,l• 
Adapazarr !ı1adenleri •·ol' 

Türk anonim şiaketindcn: ~:~ 
timizin alelade hissedaran 70, 
umumiyesi içtimamın nisatl J} 

G la! 
salı günü saat 14 te ( .\,ıııl 
Agopyan hanında üçüncü rrl 
şirket merkezinde topl•~ıiısi 
takarrür etmiştir. içtim•~ \r 
edecek muhterem hisse ·~Jıl' 
nizamnamenin 61 ine'. :: rt~; 
mucibince 50 hiue içın ' '''"' 
olacaktır. Hissedarların J1Jı~' 
içtimadan bir hafta evel b ati' 

k .eııı 
adreste şirke! mer eZln ~r 
caatla muamelelerini ifa el 
ler! rica olunur. 

Ruzname: fil 
1 - Meclisi idare ve ı ' 

ak 1 k · rsall· ..ı r ip rapor arının ı ııı· 

1928 bilançosiyle kir J~si idı' 
hesabinin lastik! ve me< _,~· 

1d n""'·ı renin ibrası; 3 - 1\ a e ·ne f 

larimizin 1929 laaliyeU ~,r" 
meclisi idare mutaliallnın # 
ra raptı. 4 - Yeni "'0\3lı1 

1 inıı ~~· meclisi idare aza arının kkı 
5 . Meclisi idare hahsi,aı:Pıfl 
zurlarile mürakip : / 

tcsbiti. fj..f<..-:ri1'{J 

Nisan aıı:'1 
Zilkade 2 Burç: fib ~ 

~,.ın ı/ 
yın do~uşu qıf'il ;ı, • 

6,53 L!JL:.l 

Cuma..,.., 
~ 

-ak-t1o.tl •" 
Namaz v 1 vat"' ltıı" #] ı 

abalı Ôlle fıclncll Akl•"'~ aj i 
5 26 12.15 ı5,57 -18•10 - · .... : ' 'ııv· 

Bugün doğanlara 1
""', 

Erkelc BinnO• 
Nur 

Günün naıih•tı: ırı::ıJ 
"aptın ° _,Bir gemide iki • _ __.. 

Bugünkftıı :,;:~çı~ 
RüzgAr bal ;Jo'J 

.. ş 
Mea'al mu.dit; Abdi 


