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yerli malı için 
Fırkfl binasında sanayi hirliöi 

bir serfli açıyor 

\'crı· S..nt.yi Blrlliinde dünkü içtima 
b ı l!ıa!J 
ır , ann te<hirı· ı"çin •Ctgi • 

'1nay' . açılnıak üzere dün 
' bırı· · 

hır i . ığındc saat 16 da 
Çtııııa . 

1
•1tt.1 bııJ l npılarak müzake-

, Unıııusıur 
1 aıı:ıl'i b· .'. . 
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' ''ISJnd ıe,,bıiı a açıJınası için te· 
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ı· rııışur 
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g,tlc l ·ı açılacak olan ser
ı 11 ~r.-
~Oku . •Urıı yerli emtia, 
b l\ıalar k 
'tonı ' unıaşlar,çoraplar, 

1 ·ar 
PtkJu ' kadınlara mahsus 

b· er, rıı 
ırlo( cndiler ve daha 

~'l\İrıi 'lıa teşhir edilecektir. 
ttltıı n açılması için lazım
ıc,,,, ınasar1 ı . 
· ... n 1 ticaret odası 

ıçı:ıııas ~dcccktir . Serginin 
'ıı ı ıçin h tUc 1 azırlıklara ha-
~ ı cva 
<tıgı 20 rıı edilmektedir. 
bı ' hal· i · randa açılacak-

Ser., 
t.L ••)'e b .... 
.""Is cct· Utun fırka binası 
k Urııi<ti 

tııı<1a ' r. Binanın alt 
llını~~ llıulıtelif kaba ma
llıu~ orıa k 

~ .. ·aıta ince ma-
i,. • tı~t k 

ı' ·atta da ipekli 
'cnıcı· e,t ı, sıı;ı ı 
t~h· na.ı mensn-

Halil B. 
Müzeler müdürü 
Almanyaya gitti. 

Bütün hükumetlerin lıtirak 
edeceği fevkalade merasimde 
murahhaaımız şıfatıle hazır 

bulunacaktır 

Asarı atika müzeleri mü· 

dürü Halil Eter B., Alman-

; 

MG.zt!ltr müdü.ıü 

yaya git· 
mişlir. 

Mumai • 
leyh, Ber
linde asarı 

atika ens
titüsü tesi-
sinin 100 

üncü yıl -
dönümü 1 
merasimin- 1 

de murah-
ıwıı B. hasımız sı-

fatile hazır bulunacaktır. 

Kendisi, 

enstitünün 
dandır. 

ayni zamanda 

daimi azasın -

[Altt:ıra!ı 3 tincü sayıf.ınn?.dal!ır[ 

Çocuk 
Haftası 
Y ann başlıyor 

Yarın çocuk günü ve ge· 
ne yarın, mayısın ilk gü
nüne kadar sürecek ço
cuk haftasının biri. 
Yarınki büyük Türkiyeyi 

idare edecek kahraman
lara, yarından İtibaren 
yedi gün veriyoruz; bu 
hafta onlarındır. Biz, bu 
haftayı onlara vermekle 
istikbalin yedi gününü 
yaklaştırıyor ve bugüne 
mal ediyoruz. Bugün sa• 
nşın, kumral, siyalh saç· 
!arın örttüğü minimini 
başların içindedir ki ya
rının harika şimşekleri 
gizlidir. O küçük büyük
ler için yarın başlıyacak 

olan lıaftıı hir tarih, hü
yük bir hatıra başlangıcı 
olacak. 

Yarın onlar, vatan mu· 
kadderatını gürbÜz omuz· 
!arının üstüne yüklendik
leri zaman, yarın başlı
yacak olan haftayı se· 
vinçle anacaklar, • 

( Altıaraf• 3 üncü sarılamu:dadır) 
tı , ır "d'J 

~l•a ' ı ecektir. Sergi-
ı= ' rcı 

"ltlcr edenlere zari! 
l{J Vtfl trie ı ecck ve mücs-
~c · l'aıııla k 

1 'c ca ınuameleler-
la'tL:ır tnto gibi tı;addl men

t·ııı· 
ın Cdilecekt!r. 

~ erı· * 

· Fırka içtirriaında 
Yollar lliyihası müza
kere ve kabul edildi 

· 1 riıalları 
ızmır~e -:---_. 

Layihayi aynen neşrediyor·az 
1zrıı;r kongre toplanıyor 

tq:ıı ' 21 (V 
d~ 1 1<bahı I ak~t) - 26 nisan 
lıı:ı )~·ı; ınaıı zınır Tür;; ocaği,:-

~''" 
1ı,1 ~et ZogÜ 

)'a k ·-
evlenllı '~talının kızile 

trıi ~l için katolik 
acakrnışl 

~oın ::---..:. • r;,. a, 20 
, 

1Yc (fos ) l 
ı nıG;ı - tal ya ha-

'~ ~arı M 
tcı 1 .c'.rine · Grlndinln 
, ınn vuku b 1 • 
"Ilı· nııscb •. u an zıya-

ismet Paıa Hz. fırka 

Ankara, 21 ( Vakıt ) -
Fırka gurupu Afyonkarahi>ar 
med'usu Ali Beyin riyasetin-. t ~ c,ıle A 

<er;. <-<ıı:0 l rnavut kıra:ı de toplanmıştır. içtima saat on 
··ter taı 

lı~; 1 ı Pren . Ya kıralmıu buçukta başlamış bire, ve ikiden 
lt;.ı aç etıııek ses Yolanda ile altıya kadar devam etmiştir. 
rıı~~I İ\iıı p Şartiıe katolikliği isme! Paşa kısa bir miıkad
llıııı ""'reye a~~lık ile gizli <lime ile şoseler, köprliler 

1~tran ş~,,. ~ırıştiğj burada 1.ayilıası lıakkıııcla müzake· 
·~~ sldır N fi \T kili' 1<rvı · ı:aliba · rata davet etıııi~, a a c 

V0ı, ~ et!iıı· . bu izdivacı Recep B. layihanın esaslarını 
u. ''11tfaı110 ı Cıhetıe Pr izah eyletniştir. Ali Şuur!, 

.. ~~lenrı-, _Buıırar kıralı Benscls (Balikesir), lbrahlm (Kocaeli), 
'rr . sıııe or s B 1 1 1 d ıı ana b· nıani ol ey er sua sormuş ar ır. 

lı ~ıı 4 1• 
11 ~ntolik k nı.uştur. Reşit Galip ( A)'l:lın ), Rasih 

~ıı.. •aır ardınalınıo ( An 
,. 1 .'<lnJ~td ur etti"ı· talya J, Refik <Konya', 
"ı ak· " ve orad 
tu tıj~in i ı eıı bCıyük Y.a _a Reşit (Ayıntap), Asaf (Bilc-
1 1"-ts.1 

1~a CdiJn""'I ,· talık elle\ Doktor Mazhar (Aydın), 
t ' e ·ı '"ir ıab · 0r. ı c •l~kactar • erı mustafa Şeref (Burdur), Edip 

eorn. Servet (lstıınbui). Musa Ka
zım (Konya), Faik (Tekir-

lçtlmaından çıkarken 

dağı), Emin (Eskişehir) Beyler 
söz söylemişlerdir. 

Recep B. cevap vermiş 
İsmet paşa mlitalllsını söy· 
!emiştir. 

Sonra reye müracaat olu
narak kanun esasları kaba! 
edilmiştir. 

Vakıt - Yollar ve köp· 
rülcr layihayısını aşağıda 
aynen neşrediyoruz: 

Birinci fasıl 
Esas maddeler 

l\Iadde 1- Türkiye Cum
huriyetindeki bütün şoselerle 
köprülerin ve bunlara ait 
her şeyin yapılması , ta· 
miri ve İyi bir halde muha
fazalarına ait vıızaifin tanzim, 
ve idaresi Nafia Vekıl.letlne 
mevdudur. 
[Alıtarah 4 üncu ıayılarııızdadir] 

Komünistler hakkında 
Dün mustantiklik tev

kif kararı verdi 

Komüniıtlik maznunları 

Komünistlik etrafında ba
zı hareketlerinden dolayı 

haklarında tahkikat yapı· 
!anların dün adliyeye tes

lim olunduklarını ve tah· 
kikatın dördüncü İstintak 
dairesine intikal ettiğini 
yazmıştık. 

Vakıt geç olduğundan, 
derdest olunanlar dün ge· 

ceyi müteferrikada geçir
mişler, dün mustantık Salih 
B. , tevkiflerine karar ver

miş, akşam üstü tevkifa· 
neye gönderilmişlerdir. 

Dün isimlerini yazdıkla· 
rımızdan başka Rober, 
Mayer ve Hasan isminde 

üç kişi tevkif olunanlar 
arasındadır ki mevkuflann 
adedi bunlarla on altıya 

• b:ıliğ olmuŞtur. 

Son üç kişi, lzmirden 

Halil Hatit B. 
Hindistana çağırıldı 

lstanbul darlilfürlun ilfthiyat 
fakültesi İslam milletleri etno
grafisl müderrisi üstat Ilalil 
Halit B., Hindistanın Aligar 
darülfünunu tarafından, aynı 

mevzu üzerinde konferanslar 
vermek için davet olunmuş
tur. II. Halit Bcfin ilahiyat 
mecmuasında intişar eden 
makalelerinin tetkiki üzerine 
vuku bulan bu davet H. Halit 
Bey tarafından kabul olun
muştur. Kendisi gelecek kış 
meniminde Ilindistana gide
rek bu konferan~ları vere· 
cektir. 

Beşeriyet yeni har
plere sürükleniyor 
V elsin ,, Raylştağ " da 

irat ettiği nutuk 
lngilterenin meşhur muharriri 

adliyeye ıevkedilirlerken 

f stanbula bazı propaganda 
evrakı getirmekle maznun· 
durlar. 

Dün ismini kaydettiğimiz 
Ferit Ef., telefon şirketi 

memurlarından, Hüsnü ma
kinist, Şerif tütün amele· 
sinden, Hasan tesviyeci, 

Mehmet makinisttir. Diğer
leri de bu gibi işlerle meş
guldürler. 

Yapılan taharriyat neti

cesinde tanzim olunan be· 
yannamelerin basıldığı ma
kine de ele geçirilmiştir. 

Maznunlann "Komünist" 
isimli bir gazeteyi Pedal 

makinesi ile basmağa te· 
şebbüs ettikleri söylenil· 
mektedir. 

Bu gün maznunların is· 
ticvabına ba~lanılma.eı ınııh

temeldir. 

Be~ôrlı~ uerıi~i 
Müsa~atamız 

-19-
Darülfünun mü
derrislerinden Şe

kip B. diyor ki: 

" - Bu verginin 
teklif edilmesine im
kan bulunması dev
letimizin nufus siya
setile alakasını gös
teriyor. 

Bir cemiyette nu
[Aıc taralı 3 üncil "l'tfan11zda] Mister ( Vels ) B rLr<le Rayiş-

!ağda bir Müsabalfamızın 
nutuk iradi şekli nedir? 
için davet Bir beklrl•k •ersf•I müoabalau 
olunmuştur. açtak. Bundan maksat Yoqat meb' 

uıu Süleyman Surı Beyin J\.Ullet 
Vels bu tek- ~fecllılne verdıtı tekJ1lı kanunt 
Jifi kabul et- üzerine müoaka,. edUen beklrlık 

yer&lal bakkmda muhtelif fikirleri 
miş daimi kuıaca kaydetmek ve bu flklrler· 
sulh için, den b.:ın,ııtnln ••zetcmlz karileri 

yer yüzün- arasında da.ha fazla ta.raftu bu-

dek i hükÜ- lundufunu teıplt eylemelctlr. Mü. 
ıabak&llın ıekll ıudur: Gazetemi:& 

metlerin de-- her sün ıördüiünilz eibl muhtellf 
rin bir inkı- meıleklere menıup ve maruf s:e· 

vatt.a.rıı btrlnln bclr:.\rlık verılıl 
lap geçirme- hakkındaki nolctal nazarrnı birkaç 
leri icap et- aatırla yuacaktır. Ayni cünde ca.· 
tiğini sQyle- zetemldn blr köıellnde bir de 

Vele dikten son- kupon neırolunacaktır. Kariler-imiz 
ra şu beyanatta bulunmuştur 1 ıuetede ..... u. ••rıılnln lehinde 

- Halı' Iıazırda inızalanınakta yahut •••1htnde olarak ç•kacak 
q,oktal naurlarm ve L•:ılarm eı· 

olan bütün misaklara ve ahit- bab• mueibeolnln hanıiolne taraf. 
namelere rağmaıı yeııi harplere tar olurlana 0 fikrin ıou, ... ettıjl 

ıuete nüıbaaında.ld kuponu.ıı, ÜZ•· 
doğru yüruyoruz, Rusya ile .ın •• .ıre.ı •• ını •• 1mza1arm• ı..,. 
garp arasında, ve Asyada yarak dıte• kuponlarla bı.Jıkt• 
büyük bir mfıca<lclc hazırlan- matbnam"• ıönde•ecekle•dlı'. Mat

haannada topla.aac&r- kupanJanıı 

maktadır. lhtl•• edecetl reyler billlıare ~ 
Uzak ve yakın bir zamanda, nlf oluoacolda. Neticede .,. .ıyade 

bu harpler patlak verecektir. taraftar bulumu• fikre rey nnnlt 
Bu i'Ünkü hattı hareketi takipte owuar .... ,..da blı' kura çekilecek · 

M u > ,., ıı ;. 1< A ~ 11 r ~) t• tı 

lt.a.:19 
lıim -------

Adre11-~~-·"-'-~-
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Kadın vatman 
olmalı! 

bile 

Çalışan kadın eğer bedbaht olızyorsa 
bu çalışmıya hazzrlsınmadzğı içindir 

Çalışan kadın çirkinleşiyorsa bunu niçin 
erkekler hakkında da varit görmüyorsunuz ? ! 
Şüküfe Ni

lıal Hf. ) zarif 
bir hareketle 
işaret ediyor: 

- Efendim, 
size takdim e• 
deyim: arkada· 
şım Halide 
Nusrat 

- Bendeniı 
"Vakıt" den 
Sırrı. Sizi ta· 
nımakla şeref• 
leniyorum Ha. 
nımefendi. 
Şüküfe Nihal 
Hanımın fikir
lerini almıya • 
gittiğim gündü, 
Kendilerini 
Halide Nusrat 
Hanımla bir
likte buluyor· 
dum. Yeni neslin edebiyat 
sahnesinde parlıyan iki 
şöhretini başbaşa bakmak ve 
iki mülakat birden yapmak 
t.uu.düfiin a-üzel bir sürpi
rizi değil mi ? 

Samimi bir yuvanın güzel 
bir eseri olan bir odasın· 
da iki fikir ve üç ses bir 
saata yakın konuşuyoruz. 

Mevzu malum; iş hayatında 
kadın... Nihal H. fikirle· 
rini selis ve seyyal bir li
sanla anlatıyor, ben dinli
yor ve kısmen not alıyo· 
rum, Halide H. hazan fi
kirleri tasdik hazan arka· 
daşile münakaşa ediyor. 
Odada akseden şey en çok 
söz ve gülüş l 

isterdim ki, bir anda 
yapılan iki mülakatı birden 

Şüküfe Nihal Hf. 

çıkarayım. Bu orijinal bir· 
şey olurdu. Fakat bu bir 
yenilik uğruna iki kıymete 
bir gün vermek olaeı:ktı. 
Bu ise .... 

Nihal H. diyor kı : 
- Bizzat çalışmak, bir 

mevkii içtimai kazanmak, 
kimsenin himayesine gir -
memek daha 9-10 yaşında 
iken en büyük arzumdu. 

Hiç bir mecburiyet tah
tında olmadan sadece bir 
ideal, ruhi bir zevkti. Da • 
rülfünunu bitirdiğim vakit 
bu hususta bir çoklarile 
hatta babamla münakaşa 
halinde idim. Bir müddet 
hocalık yaptım. Çalışmak, 
vazife beni vecd içinde bı
rakıyordu.Bilahıra mualli.mli-

[Alttarah 2 inci ıayıfaıııızdadır) 

Vilayet meclisi dün nihayet 
vilayet bütçesini kabul etti 
Umumi vi· 

!ayet mecli-
' si dün top· 

lanmıştır. v~ 

li vekil B. 
Nişantaşında 
15 inci ilk 
mektep" bi
nasının !em
laki milliye
den satın a· 
lınmasını tek· 
lif etmiş, bu Dünkü 
teklif kabul edilmiştir. 

• Geçen s.enenin mesai 
raporu okunup kabul edil
tikten sonra, maarif müdü
rü Haydar B. ilk ~ahsil 
hayatındaki çocuklar hak
kında izahat vermiştir. Bu 
izahata göre, geçen ~ene 

ilk mekteplere 37 bin ta· 
!ebe devam etmiş, 4 bini 
mezun olmuştur. Bu seneki 
mevcut 42 bindir. Hususi, 
akalliyet ve ecnebi mektep· 
!erine 25 bin talebe devam 
ettiğine nazaran, ilk mek· 
tep talebesinin adedi 68000 
ne balig olmuştur. Bu iti· 
barla şehrimiz nufusunun 
'!. 10 unu teşkil etmesi la-

Bundan son• 
ra vilayet 
bütçe sinin 
müzakeresine 
geçilmiştir. 

Varidat kıs· 
mı: arazi ver· 
gisinden vi • 
!ayet hissesi 
20 bin, mü
sakkafat ver

gisinden2500, 
ıçlima kazanç ver -
gisinden 175000, sayım ver
gisinden 7500, ferağ ve 

intikal harçlarından 40;bin, 
müsakkafat vergisine mun

zam '!o 20 maarif verğisin
den (550000), kazanç ver -

gisine munzam 0/0 50 maarif 
vergisinden 1750000, sayı:n 
vergisinden 50 bin lira ve 

diğer maddelerde de büt -
çe encümeninin gösterdiği 

rakamlar kabul edilerek, 
bütçe yekünu 4363338 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

devam ettiğiıniz- tcledirde bu n ku.anacek ıo kulmlze muhtoııı 
harpler kendiliğinden eetecektir. L..,_ı...ıı....;' •• ı ... ._.1.aı..d.ım_•_dı.rec.•.1rt1r....;. --'! 

zım gelen çocukların tahsil 
ihtiyacı tatmin edilmiştir. 

Bundan soıı~a masraf 

bütçesi, bütçe encümeninin 

tasvip etti&'i şekilde kabul 
edilerek içtimaa nihayet 
verilmiştir. 



VAKiT Nisan 

Teci~i bir~ maden kanunu 
Hazırlanan layıha 
vekiller heyetinde 

• 

iş ha yatında kadın 
( o.ı.rafı ı )ocl My.funadador J kadınlar var ki, bundan baş• 

ği biraktım. Bu aralık evlen- ka birşey olamazlar 1 
Tesbit edilen esaslarla yerin alhnın ve 

üstünün mülkiyeti biri birinden 
tamamen ayrılmaktadır 

miştim de ... Maahaza. mec- iki kahkaha .... 
bur olsaydım tabii çalışa - _ Demek kadın vatman 
cııktım. Kendi kazancım da olsun .. aferin Nihal! .. 
bana en derin zevki verir. _ Kadını çiçek gibi va-

A nkara, 21 (A.A) - fktısat 
vekAJetincc ihzar ve tan-

tim edilmiş olan yeni m3den 
kanunu icra ı•ekilleri heyetince 
sevkedilmek üzredir. Verin 

nazasındaki hudut bnşıklığının thakküm en fena asabiyeti zoya koyamayız! kadın niçin 
sureti iıalesinden ve maden i~ verdiği gibi!.. vatman olmasın... Avrupa-
lelenler arasındaki münasebet- - Kadının İş sahasında da yok mu? otada vatman 
!erden ve nıaaJin şirketlerinden çalışmasını doğru bulur kadınlar Öfle zarif olmuş-
bahsetınektedir. musunuz? J !ar ki.. heıı:ı vatmanlık az: 

it • t· ü ·ı• · r i - Tamamile.. Esasen h · ?I a ının ve us un ıı rrtu Kıye ın Maden işletenler !alddüt eder ' eyecan mı venr 
biri birinden bnıamen a~ır~ . ve aralarında aronim veya 1 bunu doğru bulsak da, Gene seyyal gülüşmeler .• 
bu kanunun hututu esasıyesı 1 !imitid bir şirket teşkil etmez- bulmasak da hayat şartla- 1 _ Kadının çalı~ma sa-
şıınlardır: !erse aralarında bizatihi bir 1 rı o ceryanı almıştır ki .hasında bazı itirazlar var. 

M aden cevherlerinde arazi maden şirketi teessüs eder. icadın çalışacaktı.·. lk~sadi Diyorlar ki, kadın ve siya-
salıibiııin hakkı tasarrufu 1-----------1 krizler vardır. Yalnız: erke- 1 ç k set güç mezco unur. ün ü 

yoktur. r ] ğin sayile ıeçinmek kabil kad k h b k 

Taşocahları madenlerden ay- ADLİYEDE değildir; bir kere bu cİ· müt~es~ ol:.sas~:· :Un::n 
nlmıştır. Bunlar arazi sahi- _ _ betten, saniyen artık izdi-

! 1 için sık sık kanaatini de-
binin matıdır. &nıarın iş eti - Bir mahküm y ozgada vaç şekilleri de değişmiştir. ğiştirir? 
ınesi faşocakl1rı nizamnasine d ld Şimdi münevver kadın ka-gön eri i - Bunu affetmişler, Be· 
tabidir. fasına uygun zevç ar;yor; 

Ebniycııiıı altı ve yakınları İstiklal mahkemesince c.uuı· yefendi, bu, kadının yetiş-
müsıesna olmak üzre me- luk maddesinden 00 bet seneye bulamıyor vıı binnetice mesi, iradesi meselesidir. 

nafii ı:mumiyece mahzur olmı- I çalışıyor. Hem de mtm• - Diyorlar ki iş yuvanın mahknm olup müddetini stan-
yan yerlerde hususi bir musa- bul lıapisanesinde geçiren Yusuf nunen.. saadetini bozuyor ?I 
ade alma hızın, herkes maden Nihal H • burada en - Bilakis; kadın çalışı-

Kenan, lıaplsaneck rahat dur· } fk · • t k d. arayabilir, yalnız taharri ame- esası 1 rını e rar e ıyor: yorsa, buna hazırlanmışsa 
ma.l.x..-dan Y o•aat tanisaneslne Ben"m e k ır.• k d h ' t • d" iiyatı maden idaresinin müra· ~w ..,. "' - 1 ' r eısın a- a a mes u ız ıvaç yapa-

k~!;alıcsiııin altındadır. Ve yerin gönderilıniıtir. zancıyla geçinmek gururu- caktır. Eskiden çalışmıyan 
yüzüne yapılan zararlar tazmin Haber aldığımıza göre • Ke- ma do~unur, eza duyanın 1 kadın evlenmeyi bekler ve 
"J;Iir. nan, di&er malıkılmlar aran~da - Kadınlar her sahada lialettayin bir izdivaç ya-

Maden taharrisi hiç bir hak hapiıaııe idaresine kartı tahrı- mı çalışmalıdırlar? pardı. Şimdi çalışan kadın 
bal.~etmez. Hakkı anuk kit yapllllf ve son teftıı esııa- - Evet.. mademki .çalış- kendisine güvenen kadın 

icat, bulma tevlit eden müte- nuya mecburdurlar. Her dana iyı" bir izdivaç yap-amda adlı tefti~ heyetine k•11 
lıarri çıkardığı cevherleri iste- sahada çalışmalıdırlat. Si- mayi bekliyecektir. 

tahl:lramlz .ıız1er 6<'1ylemlptlr. b"l ) k d '-· diği gibi tasarruf edebilir. yasette ı e a ın avuıuııt, - Bu ; tevellüdata tesir 

I·haıe talebinin en birıncI şal'· Temdit edildi kadın doktor, kadın müde- etmez: mi? 
tı bulmadır. Kanunt şeraiti Kadriye 

0 
H. tahkikatına, rris olsun da niçin mebus _ Belki.. Fakat bed· 

haiz alan bir ihale talebi ınalhıp Hikmet B. btraz rahatsızlandı- olmasın... baht olmaktansa .. 
sahada ihalenin icrasına bir Burada Halide Nusrat Halı'de H. ila"ve ediyor: Aında,, dün yal= Nuım B. 
hak bahşeden madeni tazıninat Hanım: _ Bedbaht kadın çocuk 

1 devam etmiıtir. M.zııunlar 
mukabilinde menafii umum ye - Canım, Nihal diyor; yetiştireceğine yeti~tirmesio 
ır.cvzuu bahis olmıyaa ahvalde haktındakı on günlük ihtıllttan dü•ünsene kadın nasıl vat- daha · · 1 

y ıyı .. 
ve bazı kayıtlar dahilinde ken- memnuiyet karan temdit edil- man olur ?I _ Diyoıılar ki tabiatın 
disine !Azım olan araziyf işl!'al mlfllr. - Niçin olmasın?.. ne kanunları da buna manidir? 

edebilir. - ,--------------- -Yani? 

A razinin işgali uç seneden L k d d k _ Çocuk meselesini juı. 
ziyade sürerse arazi ı'man şı"r ~eti"n e u·· n u·· r-

saliibi işgal olunan arazinin - ... ret ediyorlar. 
maa maden sahibi tarafından f k l d Burada, esas itibarile ka-

ev a a,., e ı· çtı" ma dının çalışmasına muarız 
Slltn alınmasını talep edebilir. olan Halide H. bunu kuv-
Arıcak 1114dcıı sahibi bir araziyi 
cebren satın alnw: ve kendisine vetli buluyor ve o da SO· 

tazım olmadığı zaman araziyi Varım asır evelki 
sahıbine iade etmeğe mecbur· 
dur. 

Satılan arazinin geri aatın 
alınması husuş0nda da aalılbf 

ewelinc hakkı rüçhan vardır. 

M den sahibi yeı rüzüııe 
;·aptı;!ı za~arı tamaır.en 

h;ı:ıin etm~ğc -nccburdu~. ı 

Maaılin imali hakkının nez'i 
ancak madenin imal edil· 

rn etl i~ i !::kdirde mümkün ola-
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Suriye g&ete$fnln 
beya111111t(Jna g IJ re 
Şamışerifte mekA -
tibl lptldaiyenln ıs
lahına memur olan 
cemiyeti hayriye bu 
/cerre iki mektep 
daha IJ{arak şim-

ca<.tır. Uman tlrketinde dünkü içtimMan bir intiba diye kadar açılan 

Mad~nlerd~n c~kiden oldu- Lıman ıırketi heyeti umumiyesl dün Liman hanındaki tlrkct 
ğu gibi resmi mukarrer 1, mekAtlbl muntaza-

ıtı d bina.ında fevkalade hır içtima al.:tebnl,ıtir. Ruzname ııdisat veki.leti --nın - ~edı' "-·-
\'e rrnni n!sbi n~mları a n a af dan klif dil d-I- ı."- . h· har· . b _,_, ··- au, ~ 
. . • J ki tar ın le e en rnevat, "'ll'Ç~ın lD ısar ICI ırıuu.ıması Varmn v- bu ha•'la ıkı resım a ıııaca ır. __ ...,. .. ..,,, 

anun ayrıca devlet mudin temetıuun memurlarla idare meclisi azalarına tevzi ıeklinde tadilat iki {nas ve ı1ç ziiktir 

Yunanistanda 
Ayan intihababna· 

başlandı 
Atin·:~o (AnekrarUto)- Bu 

gün bütün Yunanı.t&nda ayan 
intilıabah laa ediliyor. T atradon 
gelen telgrafnamelere göre va
ziyet temamen hllkQmctln le· 
hindedir. 

Mülriı kral taraftarları inti
habata i~iraktcn imtina etmlt
lerdir. ............................... ·-·············· 
ruyor: 

- Cevap ver hanım
efendi ?I 

Nihal H. kaşlarını çatıyor: 
. - Her kadın çalşsın, 
demiyorum, diyor, hayat 
cereyanları kuvvetli. Kadın 
hankisini isterse onu tercih 
eder. Ev ve işin bir arada 
muvaffakiyetle görüleceğini 
iddia edemem. Hatta Lati
fe Bekir hanımın bu husus
taki Mben hem çocuklanmla 
hem de işimle maşgul olu
rum• iddiasına da itiraz 
ederim. Bu şahsa göre 
değişir. Bazı kadının işi 
ağırdır 1 

Halide H. tamamlıyor: 
- Vatmanlık gibi!.. 
Soruyorum: 
- Vatmanlara çok mu 

acıyorsunuz? 

Halide H. sualime gü -
lüyor: 

- Evet, diyor, çok 
ayakta dururlarda 1 

Nihal H. sözlerine devam 
ediyor: 

- Bazı kadınların işi 
hafiftir .• 

- Adeta sinemaya gider 
gibil 

- Evet, bazılarının da 
evde çocuklarına bakacak 
mürebbileri vardır. Bittabi 
bu takdirde böyle bir iddi
aye girişilebilir. 

-Bunu müteakip Nihal H. 
cidden mühim noktalan 
işaret ediyor: 

- Çalışan kadınlar bed
baht oluyorlarsa bu çalış· 
mıya hazırlanmadıkları için
dir. Evvela hazırlanmak la
zımdır. Sonra madem ki 
çalışmıya mecburiyet var
dır, ailenin bundan muta
zarrır olmamasını temin 
edecek imkanları bulmalıdır. 
Beşiktaşta bir tütün depoı;u 
var, geçenlerde bir manzara 
gördüm, feci surette müte
essir oldum. işçi kadınlar 
çocuklarını açıkta ve hava
da asılı bıralcmışlar çalış
mıya gitmişlerdi. Ne feci .. 

·rıfôiiüeiveı~ 
- Muharriri : Eye/ -

""ı:ıı•--·•••m•~ * ..rı1:::::S:: 

Eşref, Abdülhaınit devrinde bir ar:k 
lik zulmü istibdattan aman bu!~'111•• ' rzıC• 
Mısıra kaçmıştı. Oradan ateşın ktarı 
yelerle ıuiistebitleri. hırpalaınad da 
geri kalmıyordu. Bu sırada lr~n .. a r· 
şiddetli bir istibdat hüküm ''Surzıro a · , z~ · i top du. Iran şahı rneb usan nıec ısın· "rri. 
tutnıuştu. Eşref, İranda ölen hu l f• 
yet şehitlerine l.fısırdan şu mısra a, 
la ağladı: 

Kıt•a 

Put kesildi, sanıyor .§lemi lnsaniyYel, ah, 
Kanlı bir ldvhaya bir perde çekildi eyıt 

' Kar~ıdan seyrediyoı· Avrupa Jdkayda~e. 
Sanki eylenceli bir oyun oynadı şah 

VAKiT~ r Pazarıcn 
: . 
..,;: .. ~~~!? 

~ Valül.de: -auıcıçte: 
1 - 4 ~ T fc"'' 
~ Liman şirket heyeti u- + Hariciye vekt ı ııcrllııt 
~ mumiyesi dün fevkalade Rüştii B. Cenevredcn 
j bir ~ima aktetmiştir. gitmiştir. .. clı3"'~ 
~ tOt Niizeler müdürü Ha- + Paristeki ınut ~sıiycl 
\ lil B., Berlinde bir mera- !ar konferansında ıııa 
- hh f değişmemiştir. Alrn3~oe it'" j sime müra asımız sı atıla rahhasları hükCınıetlereı:rllrıl 
" ış' tirak etmek üzere Al-
E hat vermek üzere f manyaya gitmiotir. 
"' dönmü~Ierdlr. ç 
~ + Çemberlitaşta son- + lstanbul bapİ,.ııbİ' 
f daf başlamıştır. sinde rahat durınıya~dt' 
J + Komünistler hakkın- mahkam, Y ozgada g ukl" 
\ da tevkif karan verilmiş- rilmiştir. Bu, casuslbjııill1 
f tir. Bugün iıtıcvap oluna- on beş seneye flla 

~~ caklardır. Kenandır. ''""''" 
1111111111• i'I 11111ıı 11111 uııııırı ı ınııtı ı ı ı ııııı ı ııı ııııı111 uııı ı nı 111 1111111111111 ıuuı11 1111 1 ıı ı ı r ıı 111 ııııııııı uıııı 

mak ve yüksek, aşağı ta
bakalar arasında bir teva· 
zün yapmak çok mühim 
bir ihtiyaçtır! 

- Çalişan kadının, gü

zelliği kaybolur mu? 

Genç edebiyatcı: 

- Bunu niçin erkelder 

hakkında varit görmüyor
sunuz, diyor, erkekler çir
kinleşmezler mi?! 

- Kadın güzelliği esas 
telakki edilir de .. 

- Neden? arkadaşım 
çirkinse ben de bedbaht 
olurum. Madem ki iş saha
sı insanları çirkinleşdiriyor 
erkekler de çirkinleşiyor 
demektir! 

ııun musunuz? d,;-
Zarif muhatabııtl 

bir coşgunluklil: beııi" 
- Yazı san,a~ıııı ~ 

bütün idealiındı_r.. ~ 
her .san' atk.lr ıçııı J,ıl 

• bUP 
değil midir? benı 1#111' 

b. eY 
mes'ut edecek ırŞ 

mı yorum. yştııı' 
Mevzu edebiyat. ha f,l:'ı 

dahil olacak gib1
•
1 
kd~~ 

bu diğer bir ınes e [şC~~· 
hakkına tecavüz 

0 
d dJ 

·ı p• 
Esasen bunu Nilı3 

işaret ediyor : Jlleıııo~~ 
- Ben sadece f(Jrıtf. 

olup olmadığınııı ıiY'Je 
rum o ise daha ~•"°r' 

' . . so•·' 
edebiyatın halın• 
diyc;ırum. 

Halide H. : ı::Jel:ıiY'' 
- Evet, diyor. . 1 

h 1• .. elalilll fi 
tın a 1 purın .,, r ti. ~ 

Kteşıd!ltından ve bunların 
1 

yapılması husu.ahndan ibaret buluıımakta idi. Dün, bu müzakerat mekiebi daha açıl-
lıal:larınd:ıa ve vazifelerinde~ yapılmıı _ve le~~erin. bir defa da salahiyettar encümen tarafından mak üz.ere imi • 
ı·~ ır.uva::~ :ı.t hü<üınıere Ereğlı tetkik edilme.ı ıçın içtima talık oltJDınuştur. 1'-..;.;..-..,;....;-.. .... ;;.-.... _ _,l 

Bu çocukların sıhhatini 

temin edecek yurtlar ha
zırlamak, sefaletin önüne 
geçmek lazımdır. 

Sonra MLüks. ü kaldır-

Kadınlar bu suretle bed
baht olacaklarına , varsın 

·onlar da çirkinleşsinler 1 
Uzun uzun gülüşüyoruz .. 
- Son sualim, Hanıme

fendi, san' atınızdan mem- -~"' 

. ·e'"' . . cııc • 
- -

'Vakt' in 
• \.... I 
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om uslu 
l<okotl11r 
- N - ... ~ .... ,.,. .- . . • •• ,·~~·.. • ' • ·,. • 

tlvi demesinler .. 
- Siz daima Mazlum 

Clvisiııiz. Bu namı siz
den istirdada kalkan 
yok .. Silah kullanırken 
fart heyecandan belki 
eliniz titrer bir şey 

olur .. bu va'lifeyi bana 
brakınız .. Perran sizin

Mulia1·r1ri: Hıiseyi:ı Ralı11ıi k.i kadar beninı de izzeti 
- Ffara falıi~mn sınız. Onlar genç, kur- nefsimi zedeledi .. met-

t•ezasırn yermek ... Evet, naz, atik tetik kimse- res zevceden daha 
u'eı ben de kat'iyen bu ler .. Sizi gene künde- k.ıymetlidir Beyefendi .. 
f ilJrdeyinı... den atarlar.. Binaenaleyh yaram 

- Bu f ifiirde injz Beni ihtiyar görüp de sizinkinden ziyade sız-
m:ımu ı~ı l·aşıracak çülinısiz, beceriksiz san- layor ... 
'.!dam degilsiniz. ınayınız iki kurşunda - Ai·ada böyle bir 

- Neden? ikisiniu de canlarını saçmalamasamz. 
- Doğru sözüme cehenneme yollamaz- - Saçmalanuyorum. 

gıiccnmcyiııiz. İbtıyar- sam bana da Mazhını Siı yalnış olarak saçnıa 

. - -

telakki ediyorsunuz . 
Bir şey oldunuz. Ne 
olduğunuzu bilnıiyor
sunuz ... 

- Ne oldum? 
- l\lulıiliniz içinde 

yani etrafınızdakilere 

nazaran tebdili mane
viy~t ettiniz de haberi
niz yok •.• 

- Ne demek o? 
- Siz zevceniz tara-

fından kommüni t ol

dunuz .. 
-Oh .. tahmnıülümle 

çok fena oyıuıyorsu
nuz .. 

- KızmıYJnız.. ben 
ıuetresimio koca na
ınile sizin koynnnuzda 

yaınıasıııa telıammül nıiislah ·cıı )ir maksat 
ediyorum da onun bana var. Halis döl alıııınağa 
nıetres olmasıııa siz ni- uğraşılıyor .. siziııkisiıı-

çin dayananuyorsuııuz?. de zeyk Ye rezal•·tten 
Asrın zihniyetine uy- başka gaye yok .. 
nıadıkça ralıat yaşaya- -Beybaha haberiniz 
nıazsınız .. lliç duyma- olınadan yayaş yavaş 

dınız mı? dünyauın baş- yontuluyorsuııuz .. 
ka tarafların da şimdi - Raıı:ı şimdi koyu 
kadına şayı:uı tasarruf koyu lı.liför eıtirme. 
ediliyor. Güzel Perranı -Siz nekadar inkar 
hiç yalnız size bırakır- etsf'ıtiz ben görüyorum. 
far mı't bahususk.i da- Kafanız almıyor. l\'e 
nıarları tekellüs elmiş ise bu ciheti münakasa 
bir kocasınız.. eder.ek değilim.. 0Ya~ 

- Kadınlığı arap zifeyi çok lıaııtalları 
k1sr-akları ıueıızilesine incelten zaınaua bıra
cııdiriyorsiniz. Bir kıs- kıyorum. Biz şimdi 
ra~'ln bir laç sahibi derdimize baktım. Ya
olurnm~. Fakat onda kında pek nıemourı 

olacaiiıııız 1.ııı 11 J;ııı 
" Jıılll· karsılasarak a .

1 
•• rl' 

• • . 1.ıcıı " 
öpmek içııı 

yacaksınız.. 11r. ·· knıı:ll ·fı' Telefoıı ' . ıı 
• · IW' ı:ı Mazlum l hı • t1:ı ı 

ııen cvclkiııJcıılJ ,,.1Jll1 

karışık, ~~ıJıa ı.:ıl••~ıt' 
bir halde <>)le 

1 ·ı 
lir.. ' 0·11

1
' ı 

Keodini ~tıkıJ dı'ıı b1 

isınile takdın~ .r pı·rf;r 
küstalı nıalıluk ·ıc J' 

' nuııı• ır nın aşı .... ı ... , tt 
hiı' kocaya Jtaı' ı,·ııf· 

re :ır · ı' foula ıııulıa,·e 1 , .. :~cı. 
•'1Cı (1 Mazlunı l Jvı itı,11' 

<lisi oııuııl~ 11ıii 1ıl' 
ürı>erteck Lıır_I ... ~ 

•ızU · . .1' k.aşaya tene,. · < ~ 



lkt-•t1r! 
l -:adk-:-k·b·u;;-lngıhercntn 

et ·ın ı, 
1 '1l<:k 1 . nıtarıcısını seç-

Jlakkı inasi Pata
nın beyanatı u4\~ \ın bir •Lıı mllsa • 

~ r1ııuı;ap~lrn11 ve bir kadın Fırka müf ettişl Hakkı Şinasi 
~ 1 ~aıanmı1 H d r Pata dün mulıtelif me~eleler 

<:ltirı • f! e e 
G t ~ ilek , uttığmı vurur hakkında şu be}'annatta bulun· 
w.. ıı:ı ·trn k t -'lllt, ta't. ı.ı. a · belki bir muı ur: ______ _ 

la~ ~ille~ ~irnıbudnun} nev'ini eı111Jerli'tas 
~ 1 '-~anı 2. en gelmez • :ı ~ 

Jıt\kin n: L t.u.ımadığımıı Sondaj işine başlandı 
~ I~ Ymetml biliyor, 
Aıı-.a L r.ı öıluyoruz. 

t ııl ' ırcnk 
1 

lilıe gazetelrrindeki 

Çeınberl:taşta sondaj i~ine 

Da:ı;markalı mütehassis M. 
Kari V etin nezareti altında 1 \'e hcl k 

, tıjt'Iin 'o e soğu • knnlı 
a b~ .• ır; Pardıkları yoyga. başlaı.mtştır. 

l "'ta l ı T eıkik edilecek sahanın me-
~ ıı •çinde lU.ttmediyorum ki 
l~n hi l-ır mr var • 

1i 1>?! ç Yernediği bir ve • 
t~ t-ıneı • J 

sallıya} anıyordum. Liıkln, 
• 1rıı 

llıtın].ı ' şu apansız koca 
q;Cti 

ıı t ~ran heyecanı 
' aıı~ılığ b 11 

• Zaten a ende imı en-
'• btr son zamanlarda 
cılL . dtul af oldu • Kafa 
-crtn eıı . 
'e b zıyade bilek • 

aca1c 
lftcr , markalı işler 

t.. Oıu;or 1 • an ar alkışla • 
B 

l -1: !Ulllrul U , • 
"llld 'll ç Cın Tünnneyti 
rıııtar ~-ç~ek alkışlı)•an 
l ca • 

t ı~1• , D ın andan aceb~ 
- ~ lô~le'tlıte •rıın eserlerini 

ı b=' dursun sadece 
ııır ~ ' 

l't- iik 6lıq neyse bütün bu 
hl.. ll-<~rı rn 

~ ""ı:t la 1 ı.arlanmn ağır 
ı... ~'-'- fla far: <ıltında ı ahat r lqf'ına 

})~ Ren ~ükredelim. 
l!ı;ıL rınırı k 

t ı ~ah ım i onlar unu-

aha51 icra olunmaktadır. Son· 
<laj esnasında müzeler nr.mına 
Haydar B. lıazır bulunmakta
dır. 

Yerli mal 
Y erit matlar ve giyim 

hususunda fırkaca hususi bir 
teşebbüs yoktur, ve olmaz da .. 

Bu hepimizin uhtesine düşen 
vicdani ve milli bir borçtur. 

Sanayi birliği fırkada bir 

sergi açma~ı istedi, kabul ettim. 
Baro intihabı 

Baro intihabı çarşamba günü 
yapılacak ve namzetler o gün 

ılan edilecektir. Namzet listesi 
henüz bana gelmedi. Onun 
için kimlt-rin namzet olduğunu 

bilmiyorum. Yalnız Emin Ali 
Beyin dahil bulunmadıgını söy

liyebilirim. 

Abidenin tamiri 

VAMtT 9.9 Ni!oan 

Beşiktaşta doğan ve Berlinde şöhret 
alan artist! 
- - - -Zehra Ahmet Hanım on sene sonra, özlcdili lstanbula 
kavuıtuluna seviniyor - --~ 

Kendisi Jozefin . Beykerin dostudur 
Kalabalık bır masada, bir çok dostlarla 

beraber Oardenbar sahnesindeki numaralan 
sc}·rediyorduk. Bara tesadüfün pek se}Tek sevk. 
!erile gittiğint Hn orada oynayan san' at -
karları aliarılc 
sanlarile bilmi
yordum. Onun 

için bilenler, 
tanıyanlar an
latıyorlardı : 

-Bu Macar! 
-Bunlar Yu-

goslavyalı. 

-Bu, galiba 
Fransız 1 

Nihayet bir 
sahneye 1ek bir 
kadın artist çık
tı. Tek başına 

yaptığı ritmik 
dansları ve şark 
tarzındaki fi~ 

·gürleri pek be
ğenilen, tekrar 
tekrar alkışla-

11:111 bu hanım 

kimdi?.. Sor
dum, ahpapla
rım bunu tanı

yamadılar. 

Birisi: 

Bu mukaddimeden ve bir dans!a inkıta 

uğrayan bir sohpetten sonra bu kadının hayatım 
şöyle anladım: 

ismi Zehra Ahmet ~' ··· İstanbul da Beşik
t ışla doğmuş • 

a •

1 
B tbam zeııgin 

Lıir adam değil-
, di, diyor. Mu
tavassıt bir aile 
çocuğu o 1 a n 
Zehra tinımın 

şimdi anası, ba

bası yoktur, öl
müşler. Bundan 
on, on iki sene 
evvel bir Alman 
kadını, kendisi-
ııı alıp Alınaıı

yaya götürmüş. 

Zehra lfaııım 

orada nmhteJif 
yerlerde oyna· 
m ı ş, gittikçe 
istidadım artır

mış. 

Orada bu 
muvaffakivetlc · 
riııi görenler 

ona er Cavalı », 

er Havayeıı l) filan 
demişler. 

Ması~ıt111ız 
Darülfünun mü
derrislerinden Şe
kip B. diyoc ki ; 

L' t tarafı l 1oci s \ ı!anıır.dadır 

fus esastır. Materyel 
odur. Bu temelin za
iflediği hissedildiği 
zaman nufus alakası 
doğar. Nufusun ya· 
takları, tarlaları bu 
günkü cemiyette aile
lerdir. Vergi ihtası 
hep bu al".zudandır. 

Evlenmiye hakim 
olanın yalnız iktısadi 
sebep olduğunu zann
etmiyorum . Bunda 
fertlerin, uzvi, ruhi 
ve hatta içtimai tesir
leri de olsa gerektir. 
Bu günkü cemiyetler 
de evlenmek bir za
rurettir. Geıniyet, an' 
ana insanı tazyik 
eder. 

Vergi bekarları ıç
timai vazifeden el 
çekmelerine karşı ce
miyetin bir aksülame
lidir ve cemiyette bu 
aksülameli mükellefi
yetle yahut zecri taz
yik ile yapar. Vergi 
bekarların boş birak
tıkları kefenin dara· 
smı vazediyor . 

Müsabakamızm rıttieasi 
1 As"f 8. ve Adalet hanım 

ıı kaundı! 

B Bundan dört, beş gün 
evel biten çirkinlik 
müsabakaııı iç:n gön

derilen mf'ktuplar cvelki 
gün tetkik edilmiş ve neti
cede birinciliği meşhur kon
solitçi Asaf bty dostumuz 
kazanmıştır·. 

Mumaileyhe ou ma~hari
yetir;e küçük ve naçiz b;.
mukabele o!mak iizcrc tü· 
rafıınızdan bir "Kuk,, bileti 
takdim edilecektir. 

Bu bilet, karadan ve de-
nizden Amerikaya kadar 

·gidip gelmeyi temin ede
cektir. Asaf bev, bu suretle 
Amcrikada bey~elmild mii
sabakalara da iştirt!k ede
bilecektir. 

Bu zata rry verenler 
arasında bir kura çekilmiş 

ve bunda da birinciliği 

BoR-aziç.inde sakin ckuyucu
larımızdaıı "Adnlı•t,, hanım 
kazanmıştır. 

Bu hanıma da münasip 
bir hediye hazı:-lanmıştır. 
Matbaamızdan alvbilir. 

-<> 
835 Satır! 

.1.tı ıııenı~ınn da olsa bu hu
·Undurlar 

~ * .. 
Cumhuriyet abidesinin hüs

nü mu haf azası için mimar M. 
Monceri bir formül bulmuştur. 

Bu formül Malik beyte birlikte 
mütahassıslarca tetkik edilmiş 

- tiintli !. 
dedi. Oarson 
bir başka milli
yet sa\'Urdu. 
Nihayet bır 

Tabiat hc.rşeyi ınüA vusturyaya 
Zehra Ahmet Hanım masiline scvkcder. 

Nihayet sük

sesi ve şöhreti 
artmış. 

B u sayı rerk•l)i, c;on hafc·ı 
içinde Bnl ınliniıı ku:-. 1 ... 
'c çorak l·dcbi) rıt t.ır

ın~ınd,ı çiçd ... aç •. n l ir fio.ınır 
-tc,bih i'c i-..ri:ırej i ı hliııc 

bırakalım · bit ~iir m.ı.:ım.

:ısının adıdır. 

l.\luallim Ahmet 11.tliı He~ 

docrıımuztın ba"tı~1 bu kit .. hı 

ya .. :<ın ,µcnç, ( \·n-~u) ııu•ı 

'"de,· ~air ~ L . • :' wn l ltkım:r
tir. E'cr, \imdi) c !...adar \'ıl.mı 

~iir l,itaplarından - \aıri &,ribi 
farklı. Bu ~iirlrrclı:n oku
du1 ... l:ırım, ara ınd.ı beg-en
iliklı'.1 im :\"C ho:ılnnııma~ 

dıklanm oJdu. Fitirnt bunları 
~ıralı) umı) aCil~tm • Çiinkt: 

• trk .. kı ~· 
l r ııı o l~ C.ın bu neticeden antraktta müzik mayestrosu yanımıza 

- Türktür! dedi. 
geldi ve: 

Macar i s l a n a , 
d Tabiatte bir tesaru isır;reye, Js.vcr;e, Nuı \'CÇ, D:ıııimarka}'a, Parise 

~lltlli alıl s:nirlendiklerine 
~ • bılın e.d:.emedim. Bir 

\'e esas itibarile kabul edilmiitir. - lladi ca111m ! 
bir benzeyiş vardır. 

gitmiş, oynamış ve alkışlanmış . Almanyada 
Birbirlerine bezemi-

~ ı.htasın~· ~ç yardadan 
~ y ırntıyazlı, yüksek 
t "1ı. apıı diye üzülmekte 

formül evveli abidede teaiibe - Vallalıi, ismi Zehra; vaktile Bcşiktaşta 
c:dilecckUr. Bunun için de ıid- Akaretlerde oturmuş. 

Joıefin Beykerle tanışmış, bir lıaylı görüşmüş. yenler ceıniyclin ka-
Sözfı biraz ela kendisine bırkayım: çağı den,e:ktir. Bekar-

- Almanyaya ilk gittiğim zaman or:ının lar bu benzeyişten 
· rah seması "c:iıne_sıkuı \!"rmi ti bıır.a ·ı :v: kıl 

detli sqAuk ve ya~murların - Lfı.kin ne güzel oynuyor. Viicutta ne 

d suples o, değil mi ? 
geçmesi beklcnilmel..."te ir. _ Evet be}·efendi, bcıı buraya geldım geleli Oiq' 'ar ~ bu ffiiln~zlık, 

, • Ut i~ete1erdcn biri 
~ )'~ yf(. telgraf a nasıl 

~ ·~~~___.,_,,,~~.;;ac;.an~ • ır_ -ı _l :\n 
özlemiştim. O zamandan beri gelmek istedim. şey aile değil, peder-

fakat Çarşaf ve ~çe zamanınd.a gelcınezdiın şahiliktir. 
Emanet abidenin etnıfindit bu ayarda dan öz gönncdiııı. 

ark 'e hav-uz 1npsma bu ay + + 
sonu baılıraqktır . İnşat 2 ay - Zelırn l lanımef endi sizinle biraz konuş-~ ft'-.c lçır.de endifeli bir tabii. Tiirk a!lcsi, müste-
kadar devam edecektir. nıak istiyorum. Nihayet geldim. Bir hafta kadar ka!ac..1ğ1m. 

• 'ıizımın ~iirlcri cckin d!.!~ilclir. 
Bir d'!fa ontar-d .. n b!ri<P.: 
tah1\n:ak i"temi~ciın dt"' ta.l.:· 

rimc t:Fmayı . ıçr:ıtmı"tm•. 

Jl>.t_ ' kPCa bir: ha ma
·~l''l} 

~ . Antrepo buhranı - Bu~rurun efendim. Yalmz kusuruma bak- Bakalım; belki biraz daha kahrım. 
c:....11 cru·nıerde gene antrepo mayın, on seneden fazla \'ar, memleketten uzak-

t db L •• Peri hangi erkek JU " - Mersi Zehra Hanım. bu-hram ba. lamıştıa. Topane 

1 

tayım. Onun için iyi komışamnsarn.. , 
r ~IQ ı· d 
~" ~tıa h e ın en almmıı 
Lı;' ku ır çok yara ile 
l tı.ı, I&.... rlder içinde be: yaz 

antrepolarının da tahliye edil- - Ziyanı yok, pek fıla koııuşuyorsunıız. lf. _. -ti 

r k ~ur ı. •. 
ışıl *ad UQJi ile nazlı 

, 0 ı:.ı.... ar ) umuı:ak ıroı11-
\ "lllll •A. ıı a 

L ık skeıi müıe•den 

melde olması bu buhranı teş ıt 

~~~~t~1:f ?t:;~r~~~ , [~=~=~!!~!I~~=~~~==J 
treno açılması lüzumu bildi- Tesıı·hatın tah,l· ı·dı· Mütef~rasa::ssılnadr ~on-~ llı41e1lall cld~un_u 

~· ~dtr 1 
) telaşa mahal 

• ..ın < dd 
riluıiştir. Bu mLratMt iizeriııe tJ; ~ aa -

rıhtım şirketi biri re:ırr, di~eri 1 

-

a 1 için a i silahı her 
, :ı~~lır çakar nlmaz Lir 

· A 1 
t ~ıie11 korkulması la-
~ ~1~dt' lliı.ıtılıları, tnanşonia· 

'rı ı;ınlln d Şehrcmcınelindcn: Şehrilıa!m 
1 :\ıı ırı~ler deil·I se ef kabzalı 25 nci salı guntindı'n itibaren 

'cdc:f ı 
11 

' onları kul- ekmeğin kilo:.una on ;lltı kuru~ 
ırnakl 1 pnrmaklardır. otuz para azaırıi itat \'az' edıldiği 

Balatta olmak üıre iki aııtrrj)O ------ -

açmEk:ek~fi~iı ,.r ahakkuku uzun müddet 
imkansız olduğundan ... 

A .:tl ..J .1: l \'e f ırancala fiııtlarında ıcbeddıil 
~-ar olmach&ı ilan olun'.Jr. 

,,~:~~\iş~ Bey Çocuk hattasıı 1 
t•Ye --
el "ekili · 

İtalya, "toprağını müdafaaya 
hazırlıklı bulunuyor! 

Rom:ı 20 (Ancktartiti.) -
Y<.'ni lt3i:;an mcb'usun meclisi 
bugiin aı;ılmı\nr. ~·utku kra
Edc dahilde yapılacak olan 

necibi uzun mıidact imkıin

sız 'e gıı~ n kabil tahakkuk 
kalacaktır. rı ~ t.-. l?lı.! Ce:-ı""v"e· [ Ôsııarafı l md sayıfr.mızdacl:r J 

·~r · Utt[ı ... • 
~ t?J, 20 ate e!tti Yalnız, ey bugünün bü-

11 l' ()\.A) ı• · · ki . k. 
tvfık Rt k - ıarıcıre yü erı, unutmayınız ·ı, 

t t<:fık· \{u Bey rcfaka- yarınki kahraman ve bu· 
etı ı, k · k kı d c:·ırıı .erııneleri \'C güo ·ü çocu ·.ar arasın a 
·~ llıt • 

t l::~y . tırnurnı katibi solu'k benizli \'e yoksul 
~J Otdtı • 

• . erı flc 1. '"'u halde Ce- olanlar da var. Onlara 
ı •ı' tı • ı~c 
' 41.~ ''Üştu n '.::;ıJ olmuştur. yardım di uzatmnk bu· 
t~ lııt' Lfı:., Y garda Türki}•e günün yarma, halin is-
~ t,ciyc n rı s_cJırıerilc Alman- tikbalc kaı·şı bir borcud.ır. 
~ Soh.h.r~" retinin ınu~steş"rı y 23 ıı..t· d ; 

1 
~l.i('. ın . .. arın • •.usan ı r, yarın 

1 r b;r "n' rı~~ tinde btt- çocuk haft::tsı ba~lıyor ve 
1 • !{ er• • 11 llıııı~tır, ""111 tar:\f ındau gene yarın Türk çocuğu-
~ na, ;fürk 'i)üyüğii!ıün ta-
Bir ·· {, l zımını, takdirini ve yar-

ir l • ll!\! d b' 
1 llı;ıi' s r d1mmı remze erı ır ta· 

cı • • c u \•c n .. . h . 
ı.. . 1 l1tı(ltır anı~- rı tır. 

~ 1;rın h{:ın i~ 
1 

• Ali Kaıni Sinemalar parasız 1 
·t ' l: 1 Akile I1 1~ 

l>tı h~ ir. · · Yarın çocuk haftası baş-
n <: tıh:ı.ı ctmi rı· l k d y k 

~·t· ·. \!n:ı.1.'-' i .. r. ama ·ta ır. arın ç.ocu • 
tı ııt ,_ 

1 h~ıneı . . ultan Ah- lar, şehrimizdeki bütün 
. · .. el\ A1ı"c'o(!I rıncıcn kale.it-

' 'h • u 1 f" sinemabra saat 2,5 nıa-
1 li ttl he.re in ı...rırındt.ki tinesinc nı~ccanen gıre· 
ht·. ~drdidc ı. c .dcfnedilmis- bileceklerdir. 

""ıla il\lıımeı . ' 
1ı rınu. t . erıne ve * 

ı ecıt:ri~ a1.ıyctlcrimh1· be. 
'- u. Ankara, 21 ( Vakıl). 

Ankarada çocuk haftası 

- ... 

isl:\hattan b:ıh -..edildikten son
r,ı lıarid ~iyaSl.!tC geçilmek
cc ' <.: hal~ anın --ut hun 
istikrurını arzu ettiği ,.e mer
kezi i\' nıpa ile Bahri, cfitt(' 
bir ' 'c mu alcmct umuru ol-

dug1ı kuydcdiinıl!!-tcdir. ~utukta 

' tahdidi tcslihııt tc~cbbii~iintlen 
b::hsedilirkcn a~ nen denili

yor ki: 
- Tahdidi tcslihat fikri 

için fovkalacle cazip ted
birler alınmıştır. Mera
sime iştirak etmek üzere 
her Yilayc_t merkezinden 
seçilen iki şehit yavru

sundan mürekkep murah
haslardan bir kısmı bu 
gün şehrimize gelmiş -
lcrdir1 Büyiik kısmı yann 
gdecek, ve istasiyonda 
Himayei ctfal reisi ve 
me-rkezi umumi azaJari ta
rafindan karşılanacaktır. 

Birçok de,·lctlcr tnhdidi tc. lihat 
tckJiflcrilc mcnfn:ırpcre. tanc 

emeller takip 'c gizli tcca
,·iiz emelleri bc ... ı f yorhır. 

Buna mebnidir I..i italya 
terki tc .. lihat fikrinin tahak
kukundan ~iıphc etmekte 'c 
hakikat kar~ı:mıda p;bzlcrini 
yummıyarak her hangi bir 
ihtimale k:tr:;: ı h:ızırlık ... 17. bu
Junınmmık için ıow,·ıgının mlİ· 
dufo~ile ınc:;-gul olmaktadır. 

İstikbal merasiminde bir 
bando da bulunacaktır. 
Başvekil paşa hazretle
f'.inin de çocukları karşı
lamağa çıkması kuvvetle 
muhtemeldir . 

Murahhas yavrular bir 
çayı müteakip muhtelif 
zevatın evlerine ınusafir 

edileceklerdir. Haftanın 

ilk günü verilecek çocuk 
balosu saat on Beşten on 
dokuza kadar sürecektir. 

--..... ... 

Alacaklılar vaziyetleri
ni muhafaza edecekler 

Pari , 20 ( ı\.A ) - 13azı 

miıteha ı lar llU'·ll. i ~urcttc 

~orii~ miı~lcrdir. 

Rei :\1. Yunap; ile 1. Sch
acht dun :ık::-am geç 'al,ta 
kad:ır mu~:ı' ere ctmi~lcrdir. 
Bazı murnhh·ı~ hcy'etkr mu
zukcrntın ) en iden ha~lnına<.ın1 

temine çulı~maktadır. Konfc
rmb mchafilindc Alınan ın i i

tcha .. ı..larm daha ba~ka tek
liflerde bulunmaları Ye miıza

kcratın tckrnr ba~l:ıına~ını 

gerçekten btiyorlar"a } eni 
bir teklif tarzı bulmnbn 
lazım ~eldi~i kan:wtı hlıhum 
.;iJrmcktcdir. J\kıctıklılar \Hl.İ-

\'Ctlcrini hat'i ı..urccce muhn
f:ı;r .. 1 etmek ııiyerindcdirkr. 
'I. .'chacht Berlinc p,itmi~ur. 

Pn7.artc~i guniı aktcdilccck 
umumi içtimaa !..adar aHkt 
cdeccl-:tir. 

Pari ....., 21 ( .\ .• \. ) • ( Piiti 
Parzyen) p;azctö i . 1. ~chacht 
ın diın nılitaha,~ı slarla g-ürlı;;- · 

tiikten ~or. ra hunların nol"t,ıi 

nazarları dl:ği~ınc .. j l,ahil (11-
ını) aca~1nı 'c bir adım ~eri 
çekilmeleri bih: ınüınl,Lin ol
m:ıdı~ını ar.lamı~ oldugunu 
yazı) or. (\laten) ~:ızete i .\1-
many:ı hiıklımetinin ~ıınumi 

, c makul bir sureti tc~ ' iye 
kabul etmekten c Da\\l.~ phl
rımm t:ıtbikın:ı de\ am eyle-

it olduğu demokrat 
surette inki;-..af eder 
ve prensipler aile er
kanile takdir edilirse 
pek ala ahenkli ve 
kuvvetli yeni aileler 
tessüs eder. Demok
rat aile teşekkiilünün 

daha başında bulu
nuyoruz. 

HalilBey 1 

1( q tarafı dıırduncıı 'ay1amı7..b 1 
Mnasiıne her hükumet 

namına bir murahhas işti- 1 

Onun ıçin ~iirlcrden lvh
sctnıiye~ im. Kendini,: :ılır, 

okm. hukmıinuz•i 'eriı<ni;.. 
Yalnıi'., i~i µ:ucti ulmadıjlı 

anhı~ılan bir tıınıtiık • 8.JS 

satır,, ın saLırl·ırını :;a) p·ı~. 
Binden fazla buln,u_.. Geldi. 
banu soylcdi. Ben. 

- lJc:.· ;-.1ir.: hu J,.ıdarc· :~ 

tcv:ı.:uu fozla görme, dedi:lı, 

belki iki ) LıZ Lu kadur :ı·• rı-
rı d:ı !>:rnr S!I\ m.ıınhtır! 

. -:f~~;~ ,- -"\, ~ 

;,.ıınırıı ıııım •ııı tııı111 1111ıııı111 ıııııııı 111,ıı.ı ıııı ıı.ı: 

rak edecektir. Küşat mera- ~ Yeni fefrikamır..~ 
sımı Rayhişatg binasında ~ - : 

yapılacak, ilk celseyi Hin- ;_=5 az et d u· • f ra n~-~ 
denburg açacaktır. 

Bundan sonra murahhas- ~ ~ 
ıann en kıdemlilerinden \ Rezaletti 
iiç zat, nutuk irat edecektir. ~= ""o"zde frangın kıJ'- ~ 

Müteakip ictimalar, mü- .., r 

zelerde aktedilecek, iştirak E metini yiilcselfmek 
edenler, ktrkar dakikayı ) için fe'sis olv.ııan bir 
geçmemek üzere, söz sry- ~ gazete perdesi al
liyebileceklerdir. Muhtelif g tında elli bin fr.en
memleketle~deki miize iş- ~ sızdan para dolan- -
!eri, hafriyat meseleleri - -

b h 
~ dırılması ... 

mevzuu a s olacaktır. Mu- = • du·· · 
-
-=§ işte uGa.zet rahhasım1z da bu arada · 

söz söyliyecektir. ~ fra.n,, rezaleii. 
·;;;~·ı:··k~;;di:i~~·~··;~;~ih~·:~;;·;;,;·· g====-_: Va k1lt 
olup olmadığın<1 · karar 'cr-

mc::-i hizım geldiğini krı)dcy- - y k d b 
lcmd.tcdir. j a ·1n a u şayanı 

lkrlin 20 (.\.\) :\lutc- ~ dikkat h~di~evi tef~ 
ha._ .. , .. ı 11 r l omi .. , onu nczdin- g } d "k 
ck!..i ,\lm<lll . mıırnhha .. Jarı ~ ri \a e ece ... 

·.'\iman k:ıhinc-.ini tamirat ~ Vakıf karileri 
mmmkcresinin ':tzi . eti h:ı1,i- ~ Fransa gilıi idMe te~-
ld~ l: ... İ hal-.'kınd:i tem ir için 1\ kilatı mükemmel olması 
burn)a ça~rılınıJmxiır. iğ lazım gelen bil' rneınlP.- _ 

1.ondra: 20 A. \ )-----.... .. urcti ~ kette en büyük h:il:ü
unıumİ\ ede Amerikan m·a- ~ met ricalinin n:'fuzun"fan ~ 
hu· o miitcha sı --l:ır 1 omi"- 1 ~ istifade edilerek hnlkın -
~<ılrn mc:-aisinin bir t;ıl"mmrn ~ ne surette ald.abloıgmı -
. aplanrnasından nıütc) clJic g bütün mctalClı tt:ferruatilc ~ 
me1,"n!i)~eti Alnı.ın murahhn · ~ öğrer.eceklerdir. ~ 
hlT-tR:tj ukte-mektcdir. l 3rııınıı11 uıııın:ı11uııııııı ••• ıııııııııı1111ııııııı111 ıııır 

~v:nenren aı~ 



VAKiT 22 '\i•an ....... -----·--· 

Fırka içtimaında yollar layihası müzakere ve kabul edildi 
[Üstıarah birinci 'ayıfamızdadır 1 

\ il:\yctlcre ait hak ve 

va7.ifdcr nıaddckrinlh: ~,;,_ 

tı:rilnıi~tir. 

;akin l 1' vasından 60 va>ına "' ' . . 
kadar her erkek ııufth yol 

muklldi~ ctıııc tabidir. 

Yol mııkcllc!iyctı bedenen 

.\l:ıddc 2 - DcYktçc ınli- 'c bizzat 

hiın ~ôrülcn ~o,elcrin unıuıni 

i,tikaınctkri iktbadl 'c a>

kcrl noktai nazar1'ıra ternfıık 

Ldcı:ek tarz,!a al,\bdar nıa

kamlaı:a te,lıit olunur. Bu 

mc>aidc bu e;iin mcYı:ut 

~ii,cJcr l(ÜZ öniınde tutula

::ı~ı ~bi hiç olmayanlar da 

höalıa katılır. Bu ~osckrdcn 

in~a Ye ikmal ctlilcnlcr 

(:\lilil ~ösc) ismini a!ir. 

.\bddc 3 \lilli şosckri 

<liinltındi rı.ıddedeki i~ prıı~

ramıııı takip Ye bc~ind mad

dedeki e>a>lara riayet ederek 

'\alia Y ekalcti yapar. \lev

cut ~o;c YC yıılların be~inci 

,naddc mucibince yapılma,ı

ııa . ıra gelinceye kadar ta-. 

mirau ,·il:\yctkrin çalı~ma 

hududunda kalır. 

\!adde + - Biiyiik kiip

riilcr ye milli ~osclcr :'\alia 

\ ck;\lctinin teklifi lızerine 

kra \ ckilleri heyetince tayin 

<:Jikı:ek 'ırayı takiben yap

tırılır. \ n kara ci nı rı ~me lcri 

n• huyiık kiipriilcrden nıii

lıimkri ilk -ıraya konur. 

\!adde ;; - :\!illi şose 

şosclcrin yeni ppılma,ımla 

'c tamirlerinde en sun fenni 

tckik c;a,ları tatbik edilir. 

Hu e,a,lar :\"afia \"ek:\leti 

t:ırafından tanzim YC tatbik 

lı unur. 

\lati<lc fı -- Ritirilc1: ~"'" 

t:ırafından nakdc'l ifa edilir. 

.\m:ak nıahıliyctı '<ılıit olan 

fakirlerle hayatta he~ C\ l:ldı 

ol.ııılar 'e biltınıımım mck

lcplcrd1: tahsiıdc lmluııaıılar, 

il.ılı altında lıuh.naıı ordu 

'c jandarın;ı efradı yol 

nıiihlleliyctindcn nıııa[tırlar. 

Tlirkh·dc oturan 'c elle· 
rinde Tiirki yede: ikamet YC 

scyalıatları hakkındaki kanu

na tc\ !ikan nrilıııis ikamet 
' 

kzkcrc-i hıılunan ye lıulun-

ma,ı h\zınıp;dcn ccnchikr 

Tıirkiycdc altı ay ikamet 

eyledikten ~oııra kanıımın 

12 inci nıadde>inde p;iistcri· 

rilen ~crait dairesinde yol 

'cq~biylc nılıkellcftir. \ncak 

l lükcımeti Cünılnıriyemixlc 

siya;! nılinaschtta bulunan 

Dc\lctkrin di ploma,ı 'c 
şchbcmkri memurları 'c 
lıunları•ı maiyetindeki ayni 

De' Jet tabiiyetini haiz me

murlar hu 'ergiden mii,tcs
nadır. 

.\ ladde 1 O - Bir 'en elik 

bedeni nıiıkellcfiı et Ya:;ati 

km·nti h:ıiz cir :ıınclcnin 

l O ciindc: yapalıilcccjti i~ 

miktarından ilıarcttir. flir 

günlük i~ miktarı knni bir 

surette :'\afia YL kaletince 

te>pit olunur. Bu Jnı;usta 

. ·aria nıccli>inin reyi alınır. 

'aktl ) <JI miıkellcfiycti 

senede mak nıan ~el- iz liradir. 'c kiipriilcr derhal nılıtcıııadi 
1 · r ı 

1 
nunnn - .llu \. ~.-~~ umun'lt m-e-cl· lerc-, 

t· rnir t\ ""' ''' 11 1 r. ,_, -

i~·in de ·ana \-ckülctincc tespit cdikcek z:ımaıılanla 

:ıyrı t.aliııı:ıt yapılır. 

,\]adde Yiliıyctlcr 

:ı·a~ıda "İ;,,ınirlcn •o<c j,Jı:. • h b " ., 

riy le ınc~;;ul ulurlar: 

,\) Liy..:rnı nıc\<.:Ut Ye 

iızerimlcn ~..:çilnıckte olan 

lıutt •ı ,-u]I,--; 

il) Bıı ~(in mcvcııt olma

) ıp t;ı nıahalli idareleri tara

fı;ıdan ııı:ıhalleri için faydalı 

~iirülcn yor lr~ 

C) D..:' lctçc ~ürlıkcck her 

lı:ııı~i bir lt.wnı uzerinc 

ııı1a>ı 'ilüyctc te' di cdilc

<-cl. yollar. 

\"il;in·ılcrin \ı~ı ı;iin yapılı 

olau susclcri 'c tc!crnıatı 

\e iki 

Tak-ıt 

nıu,avi tak,im: alıııır. 
r 

zamanları bir ay C\ -

Yel \aliler tanı[•ndan nc~ir 

'c ilüıı olunur. 

\" cdind maddenin (B) fık

Til'lllda :ı;ıi,rerileıı nı:ıhalli 

yollar ihtiyacı i.:apcttııır,c 

bu yollaıa -ar[cttirilıııck iİ/.

rc 'il<iyct ıınıumi m<'clislcri 

kararik >eııclik lıcJeııi ımi

kcllefiyct 12 l("İitıc İblajt o

lunur. Hu takdirdc o 'il;lyc

tiıı nakti ~ol Yergisi 10 lira

ya tl:zyit olumır. Bundan 

hasıl ol:ıcak fazla para 22in

ci madde mucibince lıırakı

laı:ak kmnıdan ba~ka. olarak 

ıı;eriııd..:kcld mc<ai;indc ta- hu,u;i idarelere terk ;,Jumır. 

edilecek l(:tYe lıuııl:ırın ı;idi~ 

\C ı; ·li~ 'e ı;dı~c 'e gcçi<lc 

til eri~li olaı:ak surette tamir 

'c muhafazalarıdır. 
\!adde 8 - \ilayetlerin 

) cdôıı.:ı m:ıddenh (A) fıkra

~rıda ~l• .. tcrilcn ~o:--c l~lt'ri 

i~·in umumi ıııccfolcrde uç 

,<·ııı:klik hir pro~rnm ı ;ıpı

l:ırak \aliler tarafından ':ıfia 

\ ck<ilctinc ı;iindcrilir: 'c 

'ebktçe aynuı 'ey a tadilcn 

ı:ı,dik ediln:ck ~cki!dc t<ıthik 

oluınır. \"edinci maddenin 

( B ) iıkrn-ıııdaki ) ollarııı 

ıııchdc\ nninıclı:ı noJ..talarının 

t:t) inı 'füi) ı:t umumi nıcc

Ji,:Crine :ıittir. \al"ia ,·ektllcti 

\!addı: 1 l - .\lukcllef 

amele lıuhıııdujtıı yilı\yct da

hilinde il\;ınıetµ;:ihıııdan ni· 

ha\ \!t f 2 .. :ıat ınl·.--arc dahi 

limkl..i yol ı·c J..iipru i~lcriıı

de ça:ı:tıniır. Bu mc>afc d:ı

hiliııdc yol n: kıiprii i:leri 

lııılunnı:ıdı~ı hal<lc bunlar 

\iUyet :kıhilin<lc .'\:ıfia \'c

kalctiılİ'ı ıııu-aade,ılc su i~

lt:rindc \ c.: ... ajr lLıztı:ıı ;.:;lırli~ 

lc~t:k .. · .ıfia İP~a.:.ıı ınd.:.ı d.:.1 

çalı~tırılahili r. 

\lükcllcl amde yol mu

helllli,lcri tarahndan , il:l) et 

dahilinde 'iiı:mk ı;cticilcı:ek 

so,e i-lcriııc göre ı a11ılacak ' . . 
tu-ıilıc tl\ fi kan 'c onların 

ulclıı (izeriı11 nıah:ıll; lıiıkıl-

itizar 

lııı ı ulların ınclıık 'c mlın

tdı:ı ııoJ..rnl:•rı lıakkı~d:ı nhı

t:ılca fü·,·;ınctnıcz. Yalııı1, in- 1 
~ttat.n 'L' JjliZcl'.i:::\hı 1 ı i:.:nni 

1 

M Çı:Cırıkl.ır durunca 
~ı:raiı:ni 'c yolun ttıliylc S "' 

" ikapaf!ovda Alman do-
t:ıh,i>a:ına ııaçarnı: icra kalıl· ı . / nanması nasıı batmldı 
lıyctin~ tetkik eder. •Süleyman Paşa ve akibe;i" 

ikinci fasıl isimli tefrikalarımız bugün 

ı ladJc !! - . 
Mükellefiyet drecedilnıemiştir. itiza r 

edt'riz. 

metince in~aat mahall•:rinc alt:nısıııı tah<il eden nıulıtar ve ralarıııda zikredilen işlere mu-

snkrılunıır. Bu tertibat o ihtiyar meclislerine tahsiliitııı hassas mebaliğden Nafia veka-

suretle tanzim olıınıııalıdır. 

ki amele hem ııi>lıctcn en 

yakın \enle b bubun hem - ' ' 
i~~ir. btrak11nıa..;ın. 

\lukı.:lld amelenin mesai 

zaııımıları lıiıtiiıı aıııelcniıı 

çalıstırılalıilnıc;i nıiinıkıın o

lacak \·eçlıilc in:a.ıt nıe\ sim

leri içillllc senede be~ aydan 

dun olımınwk li/erc unrnıııl 

nıcdblcrcc rnlıdit olunur. 

Yol nıiikclldiyctiııi uımımi, 

hthu,i mülhak lıiitçdenlcn 

,.c bclcdiy elcrdcn ,.e sair 

inıtiva;lı ıe nıh-atlı sırkct-. ' 

lcrdcn nıaa~ 'e nrnhas,asat 

alan nıcnııırlar ı c mii>talı

dcmler dahi ıııenıtır oldukları 

malılkrdc mart ye agustos 
ayları zarfında iki nıu>a\ i 

tak-itte nakttıı eda derler. 

\[adde l 2 - \' crı;iııiıı 

tahakkundan sonra lıa~ka bir 

'ilayettc bulunan nıiık,lld

lcrden nakten ifa) i nHikelle

fiıcti taahhüt etnıi' olanların . , 
Ye memur bulunanl:ırın yer

leri bulundukları Yil:iyetçe 

tahsil olunur. \ c mensup 

, oklukları 'ihlyete giinderilir. 

Bunlanlan bedenen ifa~ ı nıti

kclldiycti taahhüt edenlerin 

nıii kclldi yeti eri hu! uml u], lan 

Yilayctçc, yaptırılır. 

Madde 13 - ~lükcllefiyeti

di bedenlcrile ifa etmeyi taah

hüt eylediği halde tunu ran

nııyanlar veya mahalli inşa.ıtta

nıükellefiyeıini ikmal etmeden 
işini bırakanlardan yol vergisi 

nakten tahsil olunur. 

ı\ladde 14 - Yol verı:isile 

mükellef eşhasm isimleri muhtar 

ve ihtiyar meclisleri tarafından 

her senenin şubat ayı iptidasın

dan nisan ayı nihayetine kadar 

cetveli mal;smuyla nıııhasebei 

hıısusiyelerc bildirilir. Ve ıııu-
• 

h~<eni husiyelerce o srneniıı 

mayı<ı zarfıııda tahakkuk 1etiri

lir. 

Miıkellefiyelk rini naklen ve 

ya bedenen ödemek isteyenle

rin ism leri hizasıııa işaret olu

nur. 

Madde 15 - Bedeni nıükel· 

lefiyetini ifa için gelenlerden 

10 uncu ıııaddeye tevfikan tayin 

edilecek işlerini i>mal edenler 

ifayı hizmet ı·esikasıııa hak 

kazanırlar. İşbu vesika inşaata 

memur olan mutemet ıe fen 

memuru tarafından müştereken 

imza olunur, Ye her şal:sa ve

rilir. 

Bedenen iiayı mükellefiyeti 

taalıhiıt eden her µ:.:s bizzat 

ça hşmai:a mecburdur. \'erine 

başkasını göndermesi kabul e

dilmez. Kamııı hi!Mına şal si 

bedel olarak gidenlerin hizmet 

leri sayılmayıp gôııdercıılere 

yeniden miıkellefiyti ifa etıirilir. 

~ladde16-\'ol bedeli naktisi 

falısıli cm\·ai kııııwıa tcfııkan 

tahsil olunur. 

l'lladdc ı7 - \'ol vergisi 

idari l·usus;yece t .. yin olunacak 

tahsildarlar marıietiyle lah~il 

olunup her mükellefe makbuz 

ita ve p:ıra ait olduğ'u ~andığa 

teslim ve irsal olunur. 

Tr.~sildar ta;-ini mümkün 

olııııyan yerlerde yol vergisi 

muhtar ye ihtiyar meclisleri 
maritdilc talıtıl cttiriiiı. 

~\adde ili - Tal.sil vazifesini 

ifa ederek talıah!mkatııı yüzde 

biri, yüzde 

tahsil 

bundan 

yüzde yetmiş beşini letince tasdik olunacak bütçe 
mucibince sarfolıınur .""' edenlere yüzde ikisi, 

yukarı talısilfıl yapanlara 

yüzde üçü aıdat olarak \"erilir. 
Ücretli tahsildarlara yüzde yet

miş beş 't.silal için yüzde bir 

ve daha yuhrı tal:siliıt için 

yüzde ikr ikramiye verilir. 

madde 19 - Her yol mükel

lefi bedeııen veya bedden ıııü

kellefiyctitti yaptığıııa dair iş 
• 

vesikasım· vergi rnakburnnu 
t 

'aklaııı:ı~'I 'c araııdıp,ı 'aldt 

güsıerme~c nıcdııırdur. 

ı ı iııci madde ınu;:ibince 

her sen~ tayin edilen in~1at 
müddetinin hitamından bir ay 
sonra ihtiyar meclisleri daire

siııde ı,:ıkin uınıım ınükelleflerioı 

bedenen rl.lyi mükellefiyel ve
sikalarım muayene edip mükel· 
lefiyetini bedenen ifadan kaçmış 
olanların cetveline ait oldu· ıı 
ıııuhasebei husu;iyeye verir: ve 
du P,ibilerden yol mükellefiyeti 
yünle elli fazlasile naklen tah
sil olunur.Ve bu kısıuı parama 
yiiz le onu ihtiyar meclislerine 
ikramiye olarak verilir. Bu pa
rayı vernıiyenler hakkında tah
sili emval kanunu tatbik olunur. 

Üçüncü Fasıl 
Mali ahkam 

Madde 20 - Yol ver.ııisi 
işbu kanunda tasrih edilrıı hu
susatlaıı gayrıya s:ırfcdileıııcz 

J-ler sene şose ve köprü 
inşaatı içi hususi idarelerden 

' Nafia Vekaleti emrine aı•nlacak 
paralarla umumi mu vazeııden 
bu ma~satla bütçeye konacak 
tahsisat ıııezktır inşaat işleri 

nıeyanıııda inşaata ıııuktazı si
lindir ve ~air alfıt va edevatın 

ıru a, t nıır ve işletıııesir.e 

dahi sarfaİunur. 

.\!adde 2 1 - Y ııl ' erµ;bi 

tahsilatı nıkuhuldukça iıff 

miikcll~r ha~ıııa 8 lira hcsa

bilc talı;,il edilen paranın 

yiizde clılsi lıir lıcsahı ınah

>U>a k;ıydedilnıck tizcre \a

fia \'ck:\lcti emrine ziraat 

bankalarına tc,·di olııııur. Bu 

mebali~ her sene hilhl's:ıp 

'aridat btitı;ı:>indc yeniden 

açılacak rak:tn1"17. fa,Jı malı. 

susa tah-bat olarak ,·az 'c 

sarfoluıııır. r edinci maddenin 

( C) fıkrasında yazılı yol i~

lcrinin ihtiyaç piistcrcceği 

panı lcra Y ekili eri heyeti 

kararile tahsil 'e 'ck;ilct 

emrine alınan paradan tcs

' i\'C olunur. 

.\ladJe 22 - \"ol Vt:fftj-. ~ 
sinin nakit kı-nııııtlaıı mii-

keller ba~ıııa sekiz lir:ı hesa

lıilc yarı,ı hususi idarelere 

bıraJ..ılır. 

Bu paranın yekunu yiiz 

Jıc,alıilc a~aj);ıda µ;ıi,tcrildip;i 

~ckilde ,;ır[olunur. 

,._\) 
0 o '20 yol Ycrgi~inc ait 

tahakkuJ..at \'e tal'>ilat ile 

nıi;l-c'ld anıdcniıı i,e sc\ ki 

'e yol i:lcriııc ait idari , 

ziklcr Ye mıilkiye 'c zabıta 

ıııcnıurl:ırmın ayni i~c nıiite

allik hardralıları nıa-arifinc 

B) '' ,1 50si yedinci maddenin 
(A) fıkrasıııdaki mevcut eski 

şoselere; 

C) ",,30 u yedinci maddenin 
(R) fıkrasındaki mahalli yullara . 

Vilayet , 'afia ıııeııııır ve 
ıııüstJ hdemlerıııııı keştügiızar 

harcirahlar!, bunlardan Vekillet 
kadrosua bulunmyıyaıılann maaş 
tahsisat ve iıcrctıeri, sil indir 
taıııir işletme ve yol inşasına 

ııııikt:ız.i al;\t ve- edevat parası l 
gibi müşterek masraflar işbu 
maddenin ( B ) ve ( C ) fık-

Madde 23 - Tahsil edilen 
yol parasından ait olduğu se
nesi zarfında sarfedilıneyıp lie
sabı mahsustan bakıye kalan 

miktar er!fsi sene nafia lıesa

bıııa idarei Jnıs::siyelerdan alı

nacak paraya ilaveten sarfolu
nur. 

Madde 24 - İşbu kanunnn 
hududu dahiliııJeki işler için 
hüküm müteaddit senelere şa

mil taalıhüdatta hulunmağa 

Nafia vekaleti ve yedinci mad
denin (B) ve (C) fıkralarmdaki 

yollar için vilayetler mezundnr. 

Madde 25 - inşaatı biten 
Milli şoselerin tııliyle mütenasip 
mütemadi tamirat talısısatı her 
sene miıvazenei umunıiyeden 

Nafia biıt 1·esine ilave edilecek
tir. 

l'llilii şoseler üzerinden geçe
cek motorlu motorsuz dört ve 

dalı fazla tekerlekli vesaitı 

bilalıara arrı bir kanunla tayin 

edilecek ştkil \'e ııisfet dairesin
de ver ki tal:sil olunac~ktı r. 

dördüncü fasıl 

Müleferrik maddeler 
fl\adde 26 - Bütün memurini 

feııniye Nafia Vekitleti tarafından 

tayin olunur. 
1 Jususi idare bütçelerinde 

dahil ve Nafiaya mensup kati;ı

ler, hesap ve daimi amba nıc
murları, tamirat nıütemadiye 

çavuşları ve amelesi, makinist
ler ve muavinleri ~öförler vil:l
yetler tarafından tayin olunur . 

Bedeııen çalışaJak amelenin 
çalıştırılması sırasında lüzum 

görülecek muvakkat katip mu

temet vilaye11erce yapılan işler 

için valiler tarafından tayin 

ve masarafları ati olduğu 

tal.sisattan verilir. Vilayetçe 

yapılacak işlerde bunları idare 
için Nafia Vek~lelince vuciıde 

getirilecek teşkiıtıtııı amirleri 

tarafından tayin ve ücretleq 

ve masrafları ı '1fia Vekalet 

bütçesinin muvakkat memurin 
ve miıstalıdeır.iıı tertibinduı 

tes,·iye edilir. 

l'l\adde 27 - Mı!ıalli idarei 
vilfıyet kaınmunun işbu kaıııı;,a 

muhalif ahkamiyle yol mükc lle

fiycti kanunu ve yolların tevhi
di kaııımu mülgadır. 

~\adde 28 - işbu kamın 929 
sencsı haziranından itiDaren 

muteberdir. 
Madde 29 - İşbu kanunun 

icrayi ahkamma Nafia, Dalıiliye 

ve Maliye vekilleri memurdur . 

Muvakket madde 

22 nisan 929 tarih ve Si 9 
numaralı kanun mucibince 3:30 
senesi nihayetine kadar hususi 

id;treler \'aridatımn yüzde onu 
nisbetinde muallim mektepleri

ne talısis edilen paradan nakli 
yol vergisine isabet edilen kıs

mi işbu kanuııuu 21 ve 22 ikinci 
maddeleri ıııııcibince Nafia 
vek:ııetiyle viltıyetler hisselerifn
dl"ı yarı yarıya ayrılır. 

Çifcilik tahsili 
Ankara, 21 (Vakıt) - İktiset 

vek:iletince çiftçi evlatlarından 

!ter sene Avrupaya çiftcilik 
lai'siline talebe gönderilmesi 
takarriir etmiştir. 

Sahlık arsa 
aranıyor 

Kosk:ı, Bayazıt ve Laleli 
civarında tramvay yoluna 
yakın bir yerde arsas ı 
olanlar Beyazıtta meydan 
karşısında gazinocu Hüse

yin Avni Efendiyi ıörsünlcr. 

o [!] @.) o 0000 [i] 00 [!] o 
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İ<panyol güzeli 
Operada: 

Hayal fırtınalar 

Ferahta 

Çılgın bakır• 
Majikte: 

İiıtira• kurbanı 
Asride: 

Kafe şanıan 
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· k meral;a\·cr . 
diişcli bır ha11 berber diik- pe · n 

nıahiyC 
kı\nıııı mü~teınil bir hap ha- ~ r 

. . 1 . . . 1 ~akt3P . 
neııın 11.a ey ı şuyuu ıçııı o an Cripc yakal;ın"·,d cı:ıl' 
miirac:aat üzerine bilnıiizaye- kanlar en nıııkcınn .. 0 

de furuhtu kararıı;ir olup 28 ri calıaffuziye<lcn tı'.r\ıaı• 
mart 929 tarihinde ilıalei e\'- · ·ı•·c '" 1 lanı huq;da :;.lı " ı ı J/.l 
\el iyede f 'l50 lirada kalıp ı \tıııJ~ı fabrik:N ıııanıu 1 

28 ni~:ııı 92•l tarihinde ihnlci · ı ·r / oldu~unu bihııı c · ..... 
kath·esi icra kılına··aıtıııdan ' ............ h''I J .... h ..................... . . ih ~ 

talip ohınların meblıll(ı mez- Kadıküy il-incı '
11 

• ;ıı etıtl' 
k ln ü~:ı ·ılnııı yüzde onu nislıetinde nıahkcıııc,inc 

pey akçclerini mııstashiben lcri il;\n olunur. ili 

IMuSTAFASAMtı 
1 UCUZLUK SERGiSi 

! AÇILMIŞTlll 
fj](j]fillil~~~~~~~Mil~~[j)ijj·•~-

MÜN/\!'>E ~t:TiY L~ fı 

FEVKf\11:\DE N osli 
BU ntı5HA S ı-<U~tJ!;i 

OE VL ET mFITBFI AS'__..... 

~~r~~--~ 
••~ A n k a r a R a k ı s ı .,: •. 

Hususi surette üzü m ve anasond an ınıal - Jllcb 
bir aydanberi Rusyadan getirilen Jıususıiy9s3-
kap!ar içind e bekletilen ve şimdiye kadar P 

HVKHrnDrnnKnRr RH~I~ .. ~ 
Pek yakında piyasaya çıkacaktır. Kıb 

nelerle lüks bakkali elerde bulunacaktır. lt" 
./Jep/el (/eııııi· ·l :(;//(ıt~ .'~~/eıı 

nıcı 11 llırı 1 tı ızı 111111 (/ rı resı 1 :ıuıı ~ 
İdan•nıiz namına filyos limanına gele~ek takribe~;01 .ık ı;1.,ı ı 
d 1 · k- ·· . . · ı jO ton k ıo ~· ka ar ı ~m ır ·opnı ıııalzcıııesıııııı yevı~ııy~ "-,teritece ·e ~ , 

.'·apur \~ııçıııd_eıı _ alınarak karaya naklı 'e '""ad;ıki fi~l ~J~ri' 
ıbtıf aınelıyelerım ıcraya talip olanların bu ııapt, _ z3 sı ıııO 
larıııı beş gün zarfında talırireıı Haydarpaşa ıııaıo:J 
ğüne bildirmeleri ilfın olunur . {ilıeıt"' 

Çanakkale nafia başın 
disliginden: 

Ezine-B:ıyraıııiç tariki 
cunıartc>i saat ı 6 <la ihale 
edilınl~tir. 

le•"' ~~ ;.ı.ıı ... ..:; r 

1 ·o,·ı ı n ,.ı. ı ı• 
üzerinde ; I ~ " . ]ı aftıı 

. k ·. ·ı·c bır edılme uzc 



,,,., SıJtft 

~ ~ , . VAKiT Nisan 

~ enı ın~aş layihasında teadül Emniyet sandığı · 
i ~ereceleri nas1l tesbit edildi tahvilat satlş ilanı 

15 İNCİ SIJ\TJF 
( D· M lA . un nü3hamızclan mahal > 

IYIU~terek rn 
Icn (ı 1_ ern~rtyctler: yildyet Uçüncü sınıf k~tip-

rları (ı 1 l 6 hra maaşlı), vilft.yet üçüncü sınıf hesap 
~fi, r 0 1

. lirn maaşlı), devafri merkeziye iiçüncü sınıf 
rlan ıra Dlaaşlı), mektepler ve hastane ve intizaru 

4dJj 
l)'e Vektüetinde d" d'' .. f · 1 (12 tr~ ıra rna 1 . or uncu smı ıcra memur arı 

~ rıı llıİidiirler~ş ı), ua~atı cezaiye tahsildarları, iiçüncü sınıf 
tr, 1ilınct SJ.nıf (IO -lıra maaşlı), muhakim tebligat m:ımur-
~ı) ~Ulıakıın ba;katip ve muavinleri ( 12-15 

~ ~Milliye :vekaletinde: Üçüncü sınıf gedikliler, 
( Pı tetkik sınıf ustalar ( 15 lira ıruıa~lı ), ikinci sınıf 

15 ıı. \·e tah · 
'<il ~J) nr .. memurlan ye hesap memur muavinleri 

J ( ı 1ı. 1\1udafal milliye dördüncü sınıf mızıka 
lllıııkac 17 nıan\lı) Riyaseti Cümhur mızıkası beşinci 
Q1hiıiye ı ıo lira maaşlı) 

k~tipl~ ~k~letlnde: Kaza birinci ve ikinci sınıf tahrirnt 
~1 (14rı ( 12 ~ ( I 2-I 5 lira maaşlı), ikinci sınıf kıızafar nüfus 
~ .12 Ura a maaşlı), dördüncü sıruf hapisane müdür

ikntei ,,, l'llaaşlı >, hapisane ambar memur ve vekilharcı, 
n · .. ,n.ıf 

ftıt . 11Çiıncu IX!rmak izi memurları ( ı 5 lira maaşlı ), 
~n Ci ~ll.ıf nı Slnü tdviz memurları ( ı 5 lira mruışlı >. iskAn 
(ıa ( 14 lira eınurlar4 altıncı sınıf posta ve telgraf müdür-

·ıs landar~cıa.:~ .~ posta ve telgraf ikinci sınıf memurları M%e UÇtincü sınıf nalbant saraçları 
~l I:! nı~~k&ıeti: Oarpane üçüncü sınıf katip!eri ( 15 lira 
~1 ( aııl), rnr/' nıuhas.tbi mes'ullük ikinci sınıf katipleri (1~17 
( ı 1

15 lira. nı hasibı mcs'ullük \'C tuz üçüncü sınıf sandıkemın-
.. ( 5 ltra ıtıa~lı ) ve evrak ve vontorol ve dosya m~murlan 

12,5..17 5 r§Jı ), daınğa ikinci sınıf muaddit ve sevk memur
\ ·:c iktıı~' ıra maaştı), damga kulcu ve katrancılart, vilayat 
r aı \e kaıa~nıf ~uameJAt memur refikleri ( 12-15 lira mu.aşlı ) 
~ ,u hahrıy: doruüncu sınıf sandıkeminleri (10-15 lira maaşlı), 

! il4ret tahsildarlan emU.k ve arazı yoklama memur-
~rı ~tipter~(Uye evrak memurları, muamele Yergi ikinci 
t ~ ikinci IS lira maaşlı), Maliye muhafnza mcmur

tt ta Ul sınıf kolcu Ye kantarcıJarı ( 12-15 lira maaşlı) 
~ Uadd~;>za rnemurltın ( ı Q. 15 lira maaşlı), maliye 

• • İkin ıtıe~ \'ilayctler varidat tahakkuk ve tahsil 
llctı Slrıı~ sınıf muarinlerl, (17 lira maaşlı), vil:lyet 
~.Plı ille tapu başkıltıpleri( ı S lira maşlı),Vilnyet iklnci 
~ llıcınurlar4 ( 12 - I 8 lira maaşlı ) \'ilılyet tapu 

,1·arı. (I .. ~rlan, rüsumut üçüncü sımf maniJc t 

Ilı Ilı~~ lll;) lıra maaşlı)· rüsum~ıt süvarı Ye piyade deniz 
l~ t!ınuru C ı 2· ı 5 lira maaşlı ), rüsumat telefon 
'YJ'aru . · 
~ı. ıltıttv~~le~nde Rasatane müfettişleri, rasatane ikinci 
~· ~ tııelll ulazımler (15 lira maaşlı) dördüncü sınıf kü-
n ııı~ hır~tları (15 lira maaşlı), müze duhuliye memu 

~lr 'll l'llurıcı saadet emanet başmuhafızı, topkapı müzesi 
~h~lıle.rı, topkapı birinci sınıf müze memurları, dıü

t rı (ıs li 4 (ıs lira maaşlı) , asan atik:ı müzeler mü· 
p e llı.elll rn tnaaşh) rasatane muha(ıilan ( ı 5 lira maı:ışlı) 

l.ft ~Uha~ Urları, nıannf dfücHrncü sınıf idare, tahririr, 
!t.ı.~ ıııa 
ı ~~ rnemurlnn \•e rılatı derslyc muhnCızlnn (ı 5 

t ' \ ekal · tep~ ıs lir etınde ildnci sınıf orman fen memurları 
tri "' a rnnaşb ) -orman ziraat ve l>a'\·tar 
~ "'UltJe · ' ' • / 

L ll'lUitı rı, aygır depoları baş ahırları, ticaret mck-
~ı- . ~rı (ı 5~rı. Zongı,ıldak ikinci ye üçüncü sınıf mnacn 

rı 'ttJ. • rııa~ı )I 'l ,5 Ura mnaşlı); beşin el sınıf liman reisleri 
t\- tı 'llturıa~ 1 .A1?erika nsma ve meyva \'C çay hdanlık-_ 
~ ~ ıeti~·e llçuncü sınıf ayniyat memurları (10 - 15)~ 
t\~t) rnernurtarı, üçüncü sınıf maden memuru ( f 5 
'l'iıhı l'c VeJ:.aı 

~ ~r \·e heaı . eti~de sıhhiye vek11etlne merbut hasta 

~~ ttıa11 1 ),ırelerı ikinci sınıf kiiçük sıhhiye memurları 
ı ... d 
Jatıet i 

~ 1 ,.1 
lira ına!l~rı Rtrasetinde yedinci sınıf müftüler ( 15 

tj 
1 aret Ü .~ ı), üçün eli sınıf dersamalar ( ı 2-15 lira ma-

} ·~ 61.llJ.f ınu~uncu sınıf nmbar memurları ve mutemet ve 
t lllüf 'anitı ( t B lıııtı tUtuıu er 12- ı 5 Ura maaşlı>, stanbul ve e-

' ·Ilı} llıüftij er~. Vazife katıplerJ, muftülük mutemedi, tiçÜn· 
~) (? 

5
rnuse\•vitlcr4 (15 lira maaşlı), onuncu sınıf 

, • 1 O lira maaşlı), 
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';ırı <6. ı o :;ıenıuriyctlcrde vildyet dördüncü kdtiplerl 
A di~·ıo lir:a mzaşlı). vilAyet dördilncü sınıf ambar me
"'\ ciC! Velç~ ınaa~lı) müstahzarlar. 
t\ aı.ı~.ıo Urn Ctinde mehakim birinci sınıf mübaşirleri 
'J 'llltye maaşlı). 

~4) b~· nur:~k~etinde nahiye katipleri- üçüncii sınıf ka
. ~h). brı~c~ sınıf ~ınurlan- ve tahrirat kltiplerl ( ı O lira 

~ile eşınCi sınıf aıa tahrlrııt kAtip ve refikleri ( 8 lira 
'blS " cc~cı tı hapisane müdürleri ( ı O lira maaşlı ) 

:ı ••ilttıı ' lllarcı, 1 «e , ak ~· as stan, idare ve ambar memurları 
~_,. e t 1 rnemu · . · 
~elan 1ltıar""'a r muavınlenı - telefoh memurlıın 

t il C "" rı- '\)Ol" 
t!i sınıı lllernurtnrı. ıs mektebi namzetleri- YilAı·etler 
k.tall llleınur posta Ye telgraf hat baş memur ve 
~YI /e \ickut _(s,s. 12 lira maaşlı) ve ser mUvezzllerl 

~ıt· u v etinde· D 
~. t \·e c knpu çuh nrpane e\'rak ve · desya memu-

l o lir da.ıl'<. b ~dan • da11phane ambar mfmuru 
< ılıbcıer~ hlaa~tı).~ı:~:1a'ızı- tuz üçüncü sınıf kolcuları 

tqPlt 1 sandıfe'- ernı 1
l et ve kaza piyade tahsildarlu~·tab. 

lacı7. llltıka r: er:. rna:liye tebliıı- memurları- vllA-
}'yıt r fikl .. b . ! 

e n- rusumat ta~ra sevk me· 

tıcru Borçlunwı 
N. Methuııatıa clasl imıl 

391 ild adet rumeli tahvıli Ahmet B. 
6794 bir adet yirmilik i lhazı daih tahvilJ Ali Hami B. 
6920 iki adet yirmilik istkrazı dah~l ıahvılıJ Ali Hami B. 
7414 on adet nwf beddı tadive edilmiı itibari ınıllı 

muvallat hisse senedi Ahmet Kemal B. 
10~16 nısıf bedeli tediye edıluılf Osmanlı itibari milli 

bankasının yirmi adet hısae ıeoedatı asliyest Abdullah B. 
l 4138 Oç adet birinci tertip anadolu obliiasyonu 

koponlan mevcut Ahmet Hamdi B. 
19164 iki adet rumeli tahvili Mustafa B. 
l 5801 tkı > > > Emine F ~iye !I. 
16936 » » > > lsmail Zühtü B. 
J 7727 > » > > Osman B. 
18202 » » • > f.l.afız Azız B. 

273 bir ıı. > » Ali Ihsan B. 
4 78 > > > > i-IaUce M~vhıbc H. 
627 onilç > > > Misak Ef. 

t 181 yirmi > Anadulu aksiyonu Osman Ferit B. 
1217 dokuz ~det rumeli tahvili Esma Münqvver H. 
J 270 bir < < c Mpııire ı 
1317 on c lubart milh bankasının hisse senedi gafvq D. 
1325 on üç c rumeli tahvili Apnanak E. 
1332 oç • • c M. Yı.fet 
1344 altı • c c Salamon Ef. 
1352 alh c c c Ahmet Ziyetün B. 
1357 dört c , • Ayıt; Ntglr H. 
1 367 iki c c c Saliha • 
l 476 bir c c • • .Bchmen Bedr§ c 

1489 i.kı « c « Abdruf~tlah EL 
1490 iki c « « F otma Refet H. 
1518 altı c « « Emine Seniha H. 
l 523 yirmi 111tı « « « Recep B • 
1573 kırk adet rumeli tahvili 
1599 bq « « « 

1628 dört « « c 

1656 üç « « « 

l 695 beı • « « 

l 702 yirmi tkı adet rumeli tahvili 
1718 00 ikt c « « 

1 727 ikl « « « 
1739 brr « « « 

Niyazı « 

Mehmet Tarik « 

Mıfiı'ır « 

Hüseyin Şevket c 
Zekiye K riye H. 

J 752 yirıni iki aclet lı bankası ili e senedi lsmatl 
1776 bir adet yüzlük düyunu muvahhıde tahvili 

Eda « 
Hakkı B. 
Faize H. 

1783 üç c rumeU tahvili 
1803 lkı J[ c c 

1837 altı c • c 

:'1850 bq c c c 

1852 altı • • « 

1867 bet • c • 

187 4 iki 4: « « 

1897 sekll« « « 

1900 bir « « « 
1905 iki « « < 

1 936 bir (( ~ « 

1 946 iki « c « 

1987 alu « c « 

Recep B. 
O annes c 

Ç,~ile H. 
Hayriye Şaniye c 

Hava bmtyc c 

Nebahat Makbule « 

' 'Al· c ıye 

Nuri B. 
Seher H. 
Kemal B. 

Mehnıet Alı B. 
Huriye Nasip H. 

İsmail B. 
2001 on dokuz adet rume!i tahvili Abdülkadir < 

2002 bet adet rumeli tahvili Lütfiye H. 
2005 dıırt < • ' F ahıl B. 

Yukarda isimleri yaıılı zevat tahvil!t mukabilinde 
Emniyet sandığından istikraz eylemis Oldu.klan rnebaliğt ,-adesinde 
tediye etmemelerine mebni kendilerine alelQsul ihbarname 
teblta edildi~i halde gene tesvlyei deyn eylememiJ olduklarınd~ 
eaıası yukarda gösterilen merhunattan deyne kifayet edecek mıktan 
Sandık sah~ !miri ile icra memuru huzurlarile yirmi iki mayıs 
929 tarihine müsadif çarıanba günü saat on dörtte esham tahvilat 
borsasında piyasa muclblnce satılacağı iliıo olunur. 

Öksü·renlere Katranı Hakkı Ekrem 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasından: 
Milli bayram münasebetile 23 Nisan Salı günü ban· 

kamı:ı kapalı bulunacaktır. 

murları- nevahi tapu memurları. 

Maarif Vekaletinde: Beşinci sınJf kütüpancler memur
ları (IO lira mııa.,lı) müze baş muhafızı hırkaı sa· 

a<lct emanet muhafızlnrı~ topkapı ikinci sınıf müze memur 
lan( l O lirk mnaşb)- top kapı müzeleri kapusu muhafızları 
ve elektirikçilcri. l ~ 

l ktısat vekftletindc: Orman clbayet Ye muhafaza l'e orman 
mektebi memurları- fidan memurları liman memurları. 

Sıhhiye Yek!lctlnde: ÜçUncil sıruf küçük sıhhl)•cme
murl:ırı(8 lira manşlı)etfal hastanesi mak,inist Ye me-

mur muavinleri-emrazı akliye hastaneleri mubassırlan. 

Diyanet işleri riyasetinden ı Sekizinci. sınıf müftü 
müsevvitlcrl ( ı O lira maaşlı ) diyanet i;leri ''il~yat 

ambar memurları birinci sınıf vıılıler ( 8,5 Ura maaŞi1 > lstan• 
bul ikinci sınıf kürsü ye C\.lma va.izleri ( 8-30 lira maaşlı ) 
dördüncü sınıf dcr~eamlar (8· ı O Ura maaşlı). 

• • 
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Adliye Yek!letinde : Mahaklm ildncl sınıf mtibaşlrled 

( 6 lira maaşlı ) 
. Dahiliye vekületinde ; Tclgaraf ikinci sınıf hat memuru 

ve nıü\'eızUed ( 6-6,5 Ura maa,tı > 
l\taarıf yeklletinde :. Topkapı yeni kö k mulıahtlar.ı, 

· Sıhhiye vek.Aletinde : 11.aitane imam vo gassallerL 
Diyanet işlerinde: İstanbul üçüncü. sınıf kürsil ve cuma 

vai:r.lcrj ( 5-6 lira maa~lı) lkinci sınıf votzter (~.fi :Ura 1 maa~lı) 
ve be)>inci smıf dcrseamlar ( 5-6 lira maqlı ~ 

Barıuıılib n sa.rat postası 
Elckdrl le mücehhez munta

zam kamaraları ve ~erte 
yolcularına mahsus mlifcrreb 

mahal!eriTu .. rkiyc"ap~ru 
havı 22Nısnn 

nazar6.esr•günü saat rı 1.1 I7de Sirke-
ciden hareketle (l~reğli, Zongul
dak, Bartm, Amasra, Kuruca 
Şile, Cide ) iskelelerine azimet 

ve avdet edecektir. 
Fazla t:ıfsilAt için Eminönü 

Rıbum han 2 unmaraya mür&eaat 
Telefon: 2684 

lstanclul lcrcmndaıı: lsmail 
Hakkı Beyin Aamanak Efendi-
den borç aldığı beşbia liraya 
mukabil birinci derece ve bi
rinci sıra jpctek gôsterilcn Hoca 
paşada Hobyar mahalle6inin 
atik Aşir cedit fındıkçı soka
ğında atik beş ve dört defa 
mOkerrer beş, cedit 38, 36, 40, 
2 numaralarla mfirakkam altın

da üç mağzası ve içinde bir 
masura suyu ve altında 4 nu
marah m ğazanuı mülkiy~tinin 
rubu hissesi ile intifaının sümün 
hissesi ve han altında 4 numa
ralı billheva mağuanın müt· 
kiyetinin rub'u ile intifatnın 
süınün hissesi birinci ihalesi 
yapılmuk üzere oluz gün müd
d He mfitayedeye konulmuştur. 

Hududu: Saf taraft beş parsel 
numaralı emlak sol tar;ıf ı Fın
dık soka.ğı ı rkası kısmen bir 
taksim altı ve klsmcn 7 parsel 
numaralı emlakin ön tarafı Ac;ır 
Efendi sokağile mahduttur. 

Mesahası: Tamam altı yüz 
yetmiş !ki arşın terbifndedir. 
MüştemilAtı: 36 No. düak!nın 

zemini tahta döşeli üst katla 
asma şayvanı olup hanın birinci 
katındaki 8,9, 10 No. odalarla 
beraber senevi 4700 lira kira ile 
l(ataI n Ef. sakindir 38 No. 
hanın methali vardır 40 No. 
mağaza zemini çiçekli çini olup 
senevi. 4,400 lira kira ile Er
menak Ef. kiracıwr bil No. 
bodrum dükkanında ayda 10 
lira ile İsmail Ef. kiracıdır 
fındık sokağında 2 No. zemini 
çiçekti çini maftaza 4 No. met
haldir ayrıca diğer mağaza ve 
altında bodrum ''ardır. Ardiye
de 800 lira ile licori lster:ln 
kiracıdır. 

Han: Zemin katta çimento 
methali camcklııh kzıhve ccağı 
merdiven üstfuıdc stt deposu 
birinci, ikhci, üçüncü katların 
her birinde aydınlığı lıa\·i çi
,nento koridor ''e dokuzar oda 
ikinci ve üçüncü katlarda üçer 
adet hala dördüncü katta ze
mini çiçekli cini cameldn y .. 
dmhğı taraszı. ve üç oda ve 
zemi:ıi kırmızı çini üstü açık 
trase vardJr. 1,2 numaralı ada
larda senevt dör:t rüı lira kira 
ile Kara Şukrü B. 3 No. borç
lunun hissesinde 200 lira kira 
ile Mustafa B. 4 No. 200 lira 
ile Abbürrahınan B. kiracıdır. 
5,6 No. odalar boş olup senevi 
350 şer lira kiraya müteham
mlldir. 7 t\o 200 lira ile Yusuf 
B. l 1,12 No 400 lira kira Ue 
Süreyya paşa kiracıdır. 13 No 
boştur 200 lira kiraya mütc
lıaınıniklir. 14 No 350 lira 
kira ile S. M. Besua Ef. 15 
No 250 lira kira ile Ahmet 
CeHll B. 16 No 200 lira J.:ira. 
ile t<aprlele Ef. 17, 18 No 
400 lıra kira ila Kirkor ferad
yan ve ~Oreka$ı 19 numaralı 
300 lira kira ile lutfik ff, 20 
numaralı boit"r 200 lira kiraya 
mütehammildir. 21 No 90 lira 
kira ile Tahsin B. 22, 23 nu
maranın 1-4 hissesi .senevi 350 
lira kira ile Karnik \'e Teodor 
Ef. 24, 25, 26 No 450 Ura kira 
lle Rotenberg 27, 28 No mnm
burdur. 200 er lira kiraya mü
tehammildfr. Dj~er od4Jar bo~· 
tur, Han tam kargir merdiven
ler mermerdir, elektrik ve ter
kos vardır bodurum yekparedir. 
f az1a malQmat 020.288 dosya • 
dadır. Dilsiz hanı namı ile ma
ruf iıbu gayri menkule tarif 
olmlar tcmammın kıymeti mu· 
bammcnesi olan 134,400 liradan 
tıtsıeyo musip mıktanıı yü_ıdc 
onu nisbetinde ~Y ak~inl 
teslimi veıne etmeleri ve J 3 
uıans 029 tarlhJnde saat 15 e 
kadar blthıcl ihalesi )'lt>ılacaft 
Ulb olunur. 

T~re 1, bankumdaQ: 
Mllll bayram münasebetlle 

23 nisan 929 sah günü .ban
karuız kapah bulunacaktır. 

1 - Görülen luzum üzerine, Macar1 Sırp, Hart· 
vinter, Miksctdorom, Rozafe, Trakya ve saire mal· 
rından lstanbulda mevcut ve ya hariçten getirilecek 
ycmekliye elverişli ( 600,000 ) kilo bugday kapalı 
zarf usulile mubayaa edilecektir. 

2 - Tr ~a mallara yüzde 3 nalizle diger 
mallar tip üzerinedir. 

3- Malların ç.uvall n Hilaliahmer tarafından 
verilecek ve mütaahhit mallan çuvallara doldurup, 
her çuvalı nümunesi merkezimizde mevcut sicimden 
bedeli kendisine ait olmak üzere mübayaa ederek 
sağlam bir surette dikmeyi ve Haydarpaşada vagon 
veya anbara kadar vaki olacak bilcümle masarifi 
kabul etmeyi taahhüt edecektir. 

4- Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemi • 
yet teslimnınüddetinin temdit ve tabirine 
olacakhr. 

5- Malların cvsafmca tahaddüs edecek 
farkı borsa arbitrajile halledilecektir. 

6- Hililiahmer menşe itibarile cins ve mikta • 
· nnı tayinde serbestir. 

7- itasına talip olanlar beşer kilo numune ve 
%10 teminat akçası ve ya muteber bir banka ke· 
falctnamesile teahhüt edecekleri malları nihayet 
kaç güne kadar teslim edeceklerini de tasrih eyle. 
mek suretile 29 Nisan 929 Pzartesi günü saat bir 
buç.uga kadar İstanbul Hilaliahmer merkezine mü· 
racaat etmelidirler. 

8- Her teslim alman partinin bedeli İstanbul 
Ticaret ve ıahire borsasının olbabdaki talimatna
mesine tevfikan Turlc lirası olarak nakten ve defa. 
ten f stanbul Hililiahmer merker:inde tesviye edi
lecektir. 

9- En muvafık şerait teklif eden, tekliflerinin 
merkezipmumice .kabulünü teminen üç gün 
~evap verilecektir. 

10 - Memaliki ecnebiyedcn bu hususta vürut 
edecek buğday gümrük resminden maaf olduğundan 
teklif sahiplerinin talep edecekleri bedelde bu cİ· 
beti nazarı dikkate almaları lazımdır. 

11 - lhalei kat'iyeden sonra keyfiyet lstanbul 
ticaret ve z bire borsasında kayt ve tescil ettirile
ceği gibi Hilaliahmer cemiyetinin olbaptaki tali mat
namosi mucibince bilcümle masarifi müteahhide ait 
olmak üıere mukavele tanzim ve kitibiadile tasdik 
ettirilecek vt: teklif sahipleri teklifn melerinde şera

mezkılrenin kabul edildiğini tasrih edeceklerdir. 

Emniyet sandığı müdürlü
ğiinden: 

i\lüzayede ikraı merhunatın cins 
bedeli numarası ve nev'i 

borçlunun 
ismi 

40 J 2797 Knsımpaşada camiikebir m hallesimle 
Kesimoğlu sokağında eski 20, yeni 28 
numaralı bir hanenin tamamı !.\Iahmut El 

ı 02<> 14682 Beyoğlunda Feriköyünde ayazma de: 
resi sokağında 108 numaralı kılrgir 

• furunıın tamamı. 
7.5 15149 Rumelihisannda kalcderunundu cı:ımü

şerif -sokağında J 8 numaralı bir hane-

Ali B. 

nin tamamı. l\lustafa .il 
694 15299 Şehzndebaşında Eminnurettin m:ıh:ıl

le inde Mahmut e!endi mektebi o
kağındn eski 9 ve reni 23 numnrnlı 
bir hanenin tamamı. Naime H. 

515 16346 Erenköyde Bostancı mahallesinde 
Bostancı soka~nda eski 7 ,8, yeni 
78, 78,8 numar:ılı bir :ıhır \'e köş· 

kiln tamamı. EmineNecmiy I L 
3 f 2 ı 7733 Y cnibahçcd~ Ördek kasap mahalle· 

sinde Yeni bahçe caddesinde bir bahçeli 
hanenin tamamı. 

Mehmet Ualit B. Münime . .Ayşe l\fua7.zez H. 
1140 J 8724 Ercnköyi.inde Sahrayicedit mahalle-

sinde Kokarpin:ır dyevm Gül~cn soka
ğında eski 5,5, yeni 14, 14 numaralı 
bir bahçeli ko;kün tamamı. Hayri Jl 

Zeynep l\Jalike H 
ı 400 t9 ! 46 Kadıköyündc O·mım oğa m ha ilesinde 

eski 8 hri ve yeni Miza oğlu sokağında 
l'Ski I 7 mükerrer ''Ç yeni 5 ı numa-
ralı bir hanenin tamamı. S:ıniye l l 

5 ı 54 19 I 85 Beyoğtunda Atacamescit mahnllesindc 
Duğlıca sokağında eski ı 2, ye yeni 
8 numaralı bir hanenin tamamı. 

Yasfire Jl. 
I 620 ı 9.;.45 Eren köyünde Üsküdar cadde ·inde eski 

88, 89 ~·eni 102, f 03 numanıh bahç.ıli 
bir köşkün tamamı. Belki l J. 

3925 "20129 Gelatada kemankeş mahallesinde eski 
Kılwcalipa,a yeni Paşa c:ıddesindc (iç 

. dükktm ile bir ~anenin tamnmı Madam Ağa,·nl 
238 20357 Kımm~a<la Gazi Mehmet efendi ma

hallesipde Emir efendi sokağlnda eski 
5 yeni 'l numaralı bir hanenin tamamı 

.Satılmış Ef. 
Yukaf.da ikraz nwruirah C{XllAk yadcsi hitamında tcdiyei 

ôeynCdllriieihcsl haseliile · (altmış bir) gün müddetle satılğa 
ÇılCafıldı&tndan talip, o1anlarm ve fazla tafslldt almuk Jsti
ycfilertn Sandık: satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu 
'1lıı olunur. 



• Türt iyede Hariçte 
Kuruş Kanış 

ı Aylıfı ı~o 000 
3 400 soo 

J6 • 4'50 1'50 
t • ı4oo ~;oo 

Cazetemude çıkan ya.ıı ve 
reelmlerhı ~ütü_!l ~klan mahlUzdur 
Curtcye ıiSndcrtlect~ ;ı.ütııpltrın iizerl e 

ldıırc ı,ı.nsı (idare~. Y~J altSe ( Yw) 
ı;arctl li:onulmılıdır 

Buılcn17an mektup~ ı..ı,.ıaaen, k11ıııotl· 
mukadd..... mektupll.ra kca.Jmu, pariılUcn 
kaybolmaamdan Ye lllnların mGnderle:-.lmılan 

llue meaul defildır. 

22 ııs an 
1929 

S1yuı 

-~'LAM TARtff 
T~ mekteplerlJe fayd\,lı eserlio 'I 

llliılarınci,_ f/ ! ~ t'nzllit yapılır ~ıll, 

6-8 lııcl say!•~ 
B:lri!k .n 1f. blr 'ot defa içip veril;E ıu.ntaria 

ıi'Usıuı ıpıhl:rettekl ijlnlarııı ucreti · 
tdatt Ue ır.uarlaştıtılır. 

Cuetem.lze bonat IU.o ~ıal ede. ytt; 
H. S. H. Ulnat aeenteıı. 

.~ ., . 
1 iJ ' ' ' ı . 1 ! • 

ı-: ı:eı sayıfl'iJ } 
resmi 111ntar 

- - - r 

Borsalar 1 

1 

Nukut 
·-ı _J .\ ıldı ,_. - Kıpa~!,__ 

1 JnRHiz lir:m 
J Dolar 
20 Yunan ıl ırahıoı 
1 R:ıyhsm:ırlt 
1 A ,.u~ttırya ~ilini 
:0 I.cy Romıınya 
20 Leva Bulg:ır 
l Felemenk florini 
20 Franm: !r:ıngı 
20 Jtalyıın lireti 
w k uron Çeko - sıov~kyıı 
J Çen·oncts c sovlyct :. 
1 Zcloti • Lclı ısta!) ! 
2o Dinar • YoçosıaV}'a , 
::-o Belçika • frangı 
ı Peıcta IPp:ınyıı 

20 inlere frangı 
1 Mecidiye 

Çek . 

993 1 2 ' 993 00 

1 

2Q2 3., &O 202 Slô') 
12 oo ıo 52 oo 5) 
ı:a 2s.09 41 2s,oo 
21 soqp 2e so 
24 12,60 24 ı~ao 
21 :o 60 28 ooşo 

eo oo eo o~ 
JŞ8 75 ()O 158 T6 09 
213 ('O 213 00 
119 50 118 so 

0000 0000 

~' eo 12 
11 t;O 'Ti 

112 GOOO 112 
29 60 29 

782 00 782 

so 
50 
ao 
so 
00 

r.ondra llı:erlne bl/ lng1tı,. lirası turuş 
Nevyork ı TUrk 1lra1l dolaj 

1 

989 26 
0,4, oe,2a 

f2 ss.oo 
• 380:> 
2 0,75 

989 ~ 
0,48 12,10 

12 ıeoo Parfs • .. • h'nuk 
Mfla~ • • • 1hoet 
BerJJn • , • • mark 

• 31,00 
~ ce7s 

Sotya • • • leva 67 '715 00 
8 &2,ll 
1 ,1,15 
a t:4SO 

ı7 '' ıo 
• &t,00 DrUk!el • • • lıt!lk:l 

Amlıt,,,rdam• • • tJorin 
Clnevfe , • • traul 

1 22,00 
~ 14,SO 

16 es.oo 
3 48,10 

Prag • • • kuron 
Yiyana • • • #Ilib 1 ıa aa.oo 

a 41.'78 
a sı eo 
• se,1e 

Madrit • .. • ~1i 
\'uşon • • • ııclntl 

3 91,75 
,. 36&0 

A tlnf ~ • di11lı.lııl 
B~nş ~ ıw ~ 

~ 00 3'l 00 

~· 11,SO 
21 80,00 

Belgırat :rurk lirasl dinar 
24 
~ 

37,80 
1000 

Tahviller 
JEtllı.raz dahili c vadeli ı 
l>Uyunu nıuvabido 
İkramiyeli demfryolıı 

l6tal' bul tramny drketl 
Rılıtırn Dok ve A.ntıreııo 
I'taDbol :ır.onlm ıo şlrkcu 

Hisse senetleri 
J~ lıankau 
Osmanlı bankası 

93 11 IO 
~C6 0000 

r a 40 
25 

• 14 30 
IH 00 

93 3l &:> 
~05 75 00 
o 00 

30 

Ticaret ve zahire ho~ası 
Ticaret borHn Utlbumumıugı ratındııı verilmlıtlr. 11atlar 

Okluı 

Aıam1 Aııar1 
K. P. Jt. P. 

Buğday% Çavdarlı 

Yunıusak 00·00 COOO 
Kmlca ~0-22 00.0Q 
SUnter OS-C6 00,90 
Sert 0·18 18 35 
Dönnıe 00-00 cıo.oo 
Sert maUut 0-<!3 00.00 

00.00 
o O.OD 
00,00 
17 ;o 
00,00 
00.00 

-ZAHiRELER-
Ç:ıvdar 

Ary.ı::ı 

Mmr 
Y~la! 
f<'ııtulyo 

f6,12 
0000 
00,00 
00,00 
S20!> 

-HUBUBAT-
i)U!anl 

1ııKs ~·emi 
0000 
0000 

16,12 
000:> 
0000 
00,00 
3100 

00,00 
00,00 

-UN-
Çunh kilosu 
Eldstra el!ıtra oo ısso 
Eklıtra • 1~ 
B!rlncı yumuaak oo ısıo 
Birinci ıer! • f3SQ 
ılllncl • 0000 

- TIFTIK -
Aııkara ıeo,oo 160,00 

Akşehir coo.oo OOOıOO 
Yapagı Goz yuna tu,oo 124. 

-AV DERlSI- • 
Zerdeva 
Sanııır 

Tilki 
Kunduz 

ç fındık 
Badem 

çUtl 0000,00 0000300 
0000,00 0000, 

• 25~06 2500. 
.. 6000,000 500 

-FJNDIK-
00000 oouoo 

000,00 000:00 

AL TINCı BÜYÜK 

T Giyyarepiyangôsu 
4 . CÜ KEŞiOE : ı ~ MAVIST ADIR 

iKRA~IİYE : 4.5,000 IJRADIH 

AYRICA: 20,000 , J 5,000 , 12,000, J0,000 IJRALIK 

İKRAMiYELER VE I0,000 LİR.ALIK BİR MÜKAFAT 

Bu keşidede ce:n'an 3,900 numara kazanacaktır. 

" r·akt :' ın 22 1Visan 1929 tefrikası: 30 
.• •·\ -· ·- •• 'l')..-1 .. 

~ . ,,.. • . •. ;f(•: ., ... ·.• Jı.'~ "' 

Belki ben de aynı hama
katı icra ederdim. Eğer 
"Filadelfiya" nın büyük bir 
gazetesi bu saçmaları neş
retse ve altına adımı koysa 
ne kadar rezil olurdum de- , 
ğil mi? 

Yere düşen kağıtları 
topladı, tekrar zarfa koy
du, ve zarf elinde olduA-u 
halde merdivenden indi. 

Sabah taamı bir gün 
evvelki usule tebaan güze
ran etti. Yalnız "Corç. ün 
bir gün getirdiği mektup
lar bir gün evvelki kadar 
çok deJildi. 

Mektuplar yeni bir müş
külat ihdas ediyordu: gerek 
bir gün evvelki gerek o 
günkü mektuplara cevap 
vermek lazımdı. 

Bunun ıçın bir daktilo 
tutmak icap ediyordu. Bu-
nu o gün tedarik etmesi 
mümkündü. "Cones. mck· 
tupları bir tarafa brakarak 
bir gazete Jçb. Artık yev· 
mi hadiselerle alikndar 
olacak kadar kuvvetlen
mişti. • Roçester • in maıt. 
sinden diğer bir • Volcs • 
diA'er bir • Hug:s Spiçer • 
çıkarak bir müşkülat ihdas 

Liseler müba., 
y aat komisyo., 
nundan: 

Ankara, Istanbul, 
İzmir, Buisa; Kasta -
moni~ Konya san' at 
mektepleri için kül -
liyetli miktarda elek
tirik, demircilik, tesi
satı sıhhiye maran
gozluk ve saire gibi 
al3t veedevat,Mayı-
sın 12 inci Pazar günü 
saat onaltıda ihalesi .. 

icra kılınmak iizere 
kapalı zarf usulile 
münakasaya kon~l 
muştur. 

T~liplerin evsaf ve 
miktarları ile şeraiti
ni anlamak Üzere ko-
misyona müracaatları. 

M. ~f. V. lstandul satın alma komisyonundan: 

Sahra telefon teklif ve numunelerin kabul müddeti görülen 
lüzuma mebni 929 senesi nisan sonuna kadar temdit edilmiştir. 

Nisan sonundan sonra \•:ıki müracaat şayanı kabul olma
yacaktır. 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilôtı . 
. . r nıuhar. 

Semti Mahallesi Soka~ı No. Nevi l lazineye nit 2-3 hi!.4Senın bede.' t 1c11fte 
· • . sekız a Galata Venicattıi Camikapa 2·1 Kargir mağaza 6000 lıra · 

Müştemil!tı: İki kattan ibaret ve fevkinde iki oda ve bir halası vardır. \.azedı 
Bal~da ev;afı muharrer mağazanın kapalı zarf usulile mülkiyeti müza!c~eyemukarr 

1-~f9 tarfhınc müsadif Çarşamba günü saat 15 te teklif zarflarının kuşa 1 

T~i.plc~jn teminat akÇeferile emvali metruke satış komisyonuna müracaatları. 

Çanakkale Nafia baş Mü- Seyrisefa 
h d • ı ·., • _J yüz bin lira bedeli mu~ ILM-er-ke-z~ac-en-teJ-1-;--: ~:Z 

en ıs ıgınaen: hamminli Baiikesir-Çanakkale b d B ·o"IU aıın a. ey & . ı-ısııı 
tarikinin çandan itibaren Çanakkalcye doğru 15 kiloınetroluk acentesi: Mahınudıre2740 kıspunıp tesviyei türabiye Şose ve imalatı sünaiyesile birlikte k1- laıanbul 
milen inşası evrakı keşfiyesi henüz tanzim edilmekte oldu2undan .. 'al 
rayiç üı~rlrıcjen 20 Nisan 929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle lzmlr - Mersin sur\ ... , JJ 
ve kapalı zart usulile münakasa.ya konulmuştur. Hüsnü haline (KONYA. )iJ vıp u~ 
it{mat olunanlar ehliyeti fenniyesi Nafia Dairesinde tastik olunanlar 

12 
d G at• 

kabul Qlunacal~tır. Taliplerin yüzde yedi buçuk lıesabile 7500 lira- aalı e ;\.otal>" 
dan ibaret muvakkat depozitolarını nakden Ziraat Bankasına hareketle İzmir, 1 
tevdile makbuzlarını veya buna muadil hükQmetçe kabul edilmiş Menine gidecek ,e 

AIJlye , ı...ıt 
Bankaların teminat mektuplarını kapalı zarf derununda teklifname- Anamur • ıeceı,. 
!erine raptetmeleri iktiza eder. Talipler yevmi ihale olan 9 mayıs İzmire uQrayarak ge 
929 tarihine müsadit pnrşenbe günü saat on aıtıdan evvc1 encü- Ayvahk sO(af p0

2
, 

meni vil1yete ve tafsilat isteyenlerin Nafia baş mühendisliğine (MARMARA} ,.apllfll rıh 
müracaatları il4n olunur. Salı 

17 
de· Sirkeci 

hareketle Gelibolu, 
Küçiilluyu, f.ilre~ıt, "8 

Ayvabga gtdece blt(iklt 
meı.kQr .tıkelelerle ktl'· 
oluga uAr~yarak gel~ı 

KO~INO~ ~i_şleriniz.i, diş etl~rini-
ıı ve agzınızJ temızler. Kohnosu 

vücl}da. ge~ircn ter~ibat' ağizdaki 
te .. h~ıkeh nu~ropları. '.!11h~ eder. Diş 
agrılarına, dı~ etJerımn şışmek gibi 
rahatsısliklarına nıaniolur. Kolinosu 
k.u~u bir fir~a üıe~İf!e koyarak dişle
rınızde tecrube edınız ağ-Lmızm nasil 
temizlenip ferahlandı2ina hissede· 
ceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

Türklve için depozıterl: MAURICE FARA6Gf 
Be1oğla. Venedik Sokağı, İbrahim Paşa apartımanı . 

Mektep münakasası 
~Jaarif vektıletiudcn: 

Ankarada ~·eni Türk ocağı civarında inşa edilecek olan 
ticaret mektebi kapalı zarf usulile 6 mayis 1928 -tarihine kadar 
münaksaya \'az'olunmuştur. 

Talip olanların fazla tafsilat ve izahat ile pil:uı proje, müna
kasa ve fennt şartnameleri almak üzere eyyamı tatailiycden mada 
hergün Maarif vekaleti inşaat dairesine müracaatlari ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Li -
• 

manlarr Umumi idaresinden: 
İdaremize lüzumu olan ç~m dilme kalas ve tahtaların müna

kasası 8-5-929 çarşamba günü saat (16) da Aııkar:ıda Bolu palasta 
malzeme dairesinde icra edilecektir. 

Gdib<ilu ıçin > 
ahrur yük alınına%· ~ 

Liseler mübayaat 
nundan: 

111
11-

lki kıl'n keşıfııaıı1e ı~e 
111e~ 

lstanbul saıı'atıar !' 
t \'e 

yapılacak iıışaa (ı~ 
- - sah g 

mayısın 14 uncu ae 
16 da kapalı zarf iıstl <J 

-11,,~~ 
edilmek üzre ınu ·ııill 
nulmuştur. ratipJerl nırc 
kr.saya iştirak ctınek 

0
, 

muayyeninde koıttis>'0 ~J 
• \'C 

ca:ı.t eylem.eler~ e~ j;lll 
şartnamelerı gur~ b# 
. 1 . n ı.ıt' rm ce .omısyo 

racaat!arı ilan oıuııur· 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mehtuplarını ve (450) 1111-...:.....:~---

.,iralık teminatı muvakkatelerini yevmi mezkurda saat (15,30} a 
kadar umumi idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri Jazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini (250) kuruş mukabilinde Anka
rada malzeme dairesinde Haydarpaşada mübayaat komisyonundan 
tedarik edebilirler. 

A.dıırıı kaybeden ad.am 
edebilirdi. Fakat "Cones,. 
bunu düşünmiyordu bile ... 
O arbk korku hududunu 
aşmıştı. Bumuna kadar 
filiyat içine dalmıştı. • 
Yemeği bırakmaksızın 

başlıca havadisler üzerine 
bir gÖz attı. Bir düşünce 
aklını işgal etti; tam okur
ken gazeteyi bıraktı. "Ro· 
çester • şu sekiz bin lirayı 
~ermişse belki de bu kadı
nın namusunu kurtarmak 
için değil, ancak kendi na· 
musunu kurtarma~ böyle 
saçmaların yüksek sesle 
hakimler önünde kıraatin· 

den kurtulmak için vermişti. 
Bu düşünce "Roçester "hak-

kındaki cill'i teveccühünü de 
kesretti. "Voles"in sebebine 
"RoQester "e karşı duyduğu 
hissi teveccüh mahvoldu. 

Tabağına önünden ittiği 
sırada "Çorç,, yemek oda
~ma girdi, masaya yaklaştı 
ve alçak seda ile, efendisi 
olduğuna kail bulunduğu 
adama dedi ki : 

- Ledi Plinlimon mu? 
- Evet Maylort fümvara 

aldım. 
"Cones,. yemeğini bitir

mişti. Şu halde heyecan 

göstermeksizin ayağa kalka
bilirdi. Mektupları aldı ve 
elinde tutarak " Çorç ,, ü 
fümvarın kapısına kadar 
takip etti. 

Başında genış şapkalı, 
• 

uzunca boylu bir kadın 

kapının karşısındaki koltu· 
ğa oturmuştu. iri ekşi SU• 

ratı boyaya ve düzgüne 
rağmen çirkinliğini ve hu
şunetini muhafaza ediyor· 
du. Yaşının kırkı bulmuş 
olduğu muhakkaktı' "Co
nes" kapiyı kaparken, Le
di "Pinlmon,. dedi ki: 

- Bonjur 1 Sizi gördü
ğüme gayet memnunum. 
Cörüyorsunuz yal Bu snbah 
erkenden sokağa çıktım. 

"Cones,, sefa geldiniz dedi. 
Müsaade aldıktan sonra 
bir cıgara yaktı. Ledi 
" Plinlimon 2' da bir cıgara 
tellendirdi ve dumanını bur

nundan çıkarmağa başladı. 
14 Conen ,, bu simayı dik
katle muayene ediyordu. 

ilk bakışta ziyaretçi ka
dından nefret etti. Kadın 
birkaç · adım atmıştı; tek-

b' 
k ıısıı 

rar oturdu; ç~· ~i : jl) 
zöküyordu. De

1 
1ber ııl 

Acaba ıa !11~ 
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şey doğru ınu dB 
valdenizin ~adnı~ of' 
mak için sız e 

' öyle mi? bll sü'~ 
u Cones " d rıı~ 

1 ka'cc' den kuşkaf a 1 

' ı..,ırıışll· 
olduğunu aııı .. 
verdi: 

_ Doğrudllt· ~ 111' 
k artı 

- Deme ·rebil~!f 
kun hayah geçı fle f' 
nız. Meğer ki ge &ııiS

.. de ed sine musaa 1. 


