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Darülfünun konferans ıalonu dünkü toplanma esnasında 

Mevsimsiz bir haber 
--- - -

Soğuk dalgası gene mi geliyor 
Avrupada dereceyi hararet gittikçe 
düşüyor, Sofya ve civarına kar ya~dı 

Londra, 3 ( A . A) -
Paris ve Berlinden Fransa 
ve Almanyanın bir çok 
yerlerinde soğukların avdet 
etmiş olduğu bildirilmek· 
tedir. 

Berlin, 3 (A.A) - Bü
tün Almanya yeni bir so· 
ğuk dalgası altında titre· 
mektedir. Cenuba doğru 

yayılmakta olan bu dalga 
daha şimdiden şimali ltal-

yaya ve şarki Fransaya 
erişmiştir. Son günlerde 
sıfır derecesi etrafında do· 
!aşan termometre daha aşa· 
ğı inmek temayülünü gös
teriyor. 

Her taraf buz tutmakta-

andıran bir havanın ezvakı
nı tatmış olan lngilterede 

bile vaziyet böyledir. So
ğuğun bu beklenilmiyen dö-

nüşünden en ziyade müte

essir olan memleket iskan-

dinavyadır ki burada ter· 

mometre dün sıfırdan aşağı 

18 dereceyi göstermekte idi. 

Sofya,3 (A.A.)-Havalar 
birden bire soğumuş,Sofya 

ı---~"".n 
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fttanbulu ıene bu halde mi ıörecellz? 

ve civarına kar düşmüştür. 

* Dün bu telgıraf haberleri 
iizeriııe Kandilli rasatancsine 
müracaat ettik. Rasatane di
yor ki: 

Bi;dm rasatanemiz bir kaç 
giin t'YYel vukubulacak hadi
sau kaydedemez. Yalnız, mev-

sim <lolayısile havalar daima 

miitebcddil gidiyor. Kah yağ

mur yağıyor, kah açıyor, belli 
olmaz. l\Iahaza yarın ha,·a 
bulutlu olacak, rüzgar müta
havYildir. Ara sıra sağanak ha
linde yağmur yağması muhte
meldir. 

Atış müsabakaları 

Müzakere esnasında Adliye 
'Vekilimiz mühim h!r nutuk 

irat etmlıtir 
Ankara, 4 (Vakit) - B. 

M. meclisinde bl\ gün ceza 
usulü muhakeme1eri hak
kındaki kanun layihası mü
zakere ve kabul edilmiştir. 

Bu münasebetle müzake· 
rat esnasında Adliye vekili 
Mahmu Esat B. mühim ve 
uzun bir nutuk irat etmiş-
tir. 

Vekil B. nutkuna şu su
retle başlamıştır: 

Muhterem ef ıdilerim, 
Reisicumhur hazretlerinin 
nutuklarında büyük hey' e
tinize takdim olı;nduğunu 
beyan buyurdukları Cum
huriyet adliyesinin ana 
kanunlarından sonuncusu 
olan ceza muhakemeleri 
usulü, icra, iflas ve deniz 
ticareti kanunları tamamen 
hazırlanmıştır. 'f akriben 
1500 maddelik bir mecmua 
teşkil etmekte olan kanun
lardan ceza muhakemeleri 
usula kanunu layihasını 
yüksek hey' etinizi~ mutalaa 
ve tasvibine arzetm~ bulu
nuyoruz. diğerlerini de bi
rer hafta onar gun fasıla 
ile takdim edebi leceeğimizi 
um uyuruz. 

Vekil B. bundan sanra 
Alman 
örnek 

usulü 
tutularak 

cezaıyesı 

vucude 
getirilen kanunda jüri ve 
istinaf fasıllarınn nıçın 

alınmad ı ğını anlatmış , 
yeni hukuk prensiplerinin 
önünde jürinin hezimetle 
ricat etmekte olan bir mü-
essese olduğunu işaret et
miş ve adliyemize hakim 
olan esaslardan bahaeyle
miştir. 

Vekil beyin nutku alkış
larla karşılanmış ve kanun 
13.yihası bir kül halinde re
ye konularak kabul edil
miştir. - -

Küsuratın ~u~i~i 
Jfa;:,ine)·e 4 nıilyon 
r•aridat fazlası te' 

E • T.. k ı· • k• d• ? ınin ediliyor D DıŞöDCı Ur p0 ısı ım ır Ankara, 4 (Yakıt) - Heyetı 
_ - ...-- vekilede bulunan, küsuratı • "l munzamenin tevhidi liiyihasın· 

da santimi nispetlerin vahide 
iblfiğıııdaıı hazineye 4 milyon 

~~ lira varidat fazlası te'min edil
·- mektedir. Tevlııtde esas şudur: 
. Bazı vergilere yüzde hisabıyla 

1 hususi maarif ve belediye his
~ sesi olarak yapılan zamlar 

··ardır. Maliye bu vergilerde 
ı.isbetlerini zamların ilavesin
den çıkan yekuna iblağ etmiş
tir. Bu nevi vergilerin talısilatı 

bir invan altında bir kalemde 
yapılacak, hisseler tahsilat nis

--~ betinde maliyeden alakadar 
dairelere verilecektir. 

En niıancı pollıi tespit için yapılan müsabakalardan bir intibr. 

Tel{aiitliil< Bibiımum polislerin iştirakile tertip edilen tabanca ile nişan 
alma müsabakası devam etmektedir. Şimdiye kadar yapıları 

müsabaka neticesinde her merkezin birincisi tayin edilmiştir. 

.. 

Layiha hazırlandı 
Ankara, 4 (A.A) - Maliye 

vekaletince hazırlanan tekaüt 
kanunu Iayihasına göre devlet 
memurları 25 setle hizmetten 
sonra tekaüde sevk.edilecektir. 
Kendilerine son maaşının nısfı 
tekaüdil'e olarak veril,ecelı.tit. 
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Muallim Nakiye 
R diyor ki . 

Tufeyli kadın sahlıktır! 
Kadın, erkek gibi kollanna güvenerek 
yaşamak kuvvetini kendinde hissetff~i 

zaman mes'ut olacakhr ! 
Sabiha Zekeriya Hanımın fikilerl 

" Ben bekarlık ver· 
gisinl doğru bulmam 
Eğer maksat tekes· 
sürü nüfusu istilzam 
ediyorsa daha evvel 
bu hususta yapıla • 
cak çokıey vardır . 
Bizde çocuk olmıyor 
değil yaıamıyor. 

Eğer maksat aile 
teıkili ise bu sefer 
de bir cebir manası 
vardır ki bu da doğ· 
ru değildir. Aile sa· 
adeti ihlal edilmiı 
olur. 

Sabiha Ze· 
keriya Hf, Mat
buat ailesinin 
kıyın etli bir 
rüknüdür.Taşı· 
dığı kuvvetli 
imzayı 

Türk 
bütün 

karileri 

Müsabakamızın 

şekli nedir? 

tanırlar. Ame· 
rikada içtimai 
say mektebinde 
son tahsilini 
yapan mümtaz 
meslekdaşımız , 
vatana avdetin· 
de taşıdığı kuv· 
vetli irfan ha· 
mulesile gaze· 
tecilik ve neş
riyat hayatına 
atılmış ve zevci 
Zekeriya Beyle 
birlikte" Resim· 

Sabiha Zekeriya H. 
Bir bekltldr verpı müeabaka11 

açhk. Bundan maluat Yo:r.ıat meb' 
uau Sülerm~ Sırrı Beyin Millet 
Mecllılne verdlfi teklifi kabun1 
üzerine münalcaıa edUen beklrlık 

veraiıl bakklnda muhtelli fikirleri 
kuaca kaydetmek YC bu fikirler· 
den llanılılnln ıuetemlıı: karileri 
ara'1ncla daha fu.la taraftar bu· 
lunduiunu tespit eylemektir. Mü. 
•ahakanın ıekll ıudur. Cuetemlz 

her ıün sördüiünüz rtbl muhteHf 
me•leklcre menıup ve maruf ze. 
vattan birinin belı:lrhk Ttrslal 
haklnndalı:l noktal nazannı birkaç 
•atırla yazac .. lc.tu. Ayni ıünde ı•· 
zetemi:dn bir köıeıtnde bir d• 
kupon neırol.unacalıcttr. Karllerimlz 
ıazelede •1ra1Ue Tet-ıi;.in lehinde 
yahut aleyhinde olarak çıkacak 

noktal nazarJ .. ran ve bunlarm e•· 
babı muc.l:beıinln hanfl•htıe taraf. 
tar olurlar•• o fikri.n intlf&I' eltlji 
ıu.ete nü•ha.ındalı:l kuponun, üze· 
rlne adre•lerint ve imxalarnu \co--
7arak diler kuponlarla biı'likte 

matbnamaa aöndereceklerdir. Mat· 
baamttd• toplanacak kupanların 

ihti'fa edeceil re7ler bUlhare ta .. 
nlf olunacaktır. Neticede en zi7ade 
tualtar bul11nan fikre rey vermtı 
olanlar araımda bll kura çekilecek 
ve "-f•nacak 10 karımıze muhtelif 
hediyeler takdim edilecektir. 

li ay,,ı çıkarmış, bunu bir 
çok müfit mecmualar ve 
kitplar takip etmiştir. 

Kendilerini, Resimli ay 
daki iş odalarında ziyaret 
ediyorum ve hiçte yabancı, 
sı olmadığım agır, yıprabcı 

bir gazetecilik faaliyeti ara
sında meşgul buluyorum. 

Genç meslekdaş İş haya· 
tına nasıl girdiğini şöyle 
anlatıyor: 

- İş hayatına Amerikadan 
döndükten sonra, mahza 
çalışmış olmak için girdim. 

Bence tufeyli yaşıyan bir 
adam, cemiyette hak sahibi 
bir fert olamaz. Cemiyette 
ancak çocuklar, ihtiyarlar, 
hastalar tufeyli kalabilirler. 
Tufeyli kadın, satılık kadın· 
dır. Her insanın yaratmak 
ve istihsal etmek kabiliyeti 
vardır. Bu kabiliyeti iptal 
ederek başkasının sırtında 

Sırp talebesi geldi 
Dün talebe mitinf!ine iştirak etti 
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Dün gelen Sırp darülfünunluları talebemizle beraber 

Birkaç günden beri beklenen Yugoslavy Darülfununluları 
dünkü ekspresle şehrimize gelmişlerdir. Türk talebe birliğinden 

ve Darülfünun talebesinden bir kısım gençler Sırp Darülfünun
lularını karşılamışlardır. Sırp gençleri 23 kişilik bir kafile teşkil 

etmektedirler. şehrimizde üç gün kalacaklar ve talebe birliJU 
delliletile muhtelif müesseselerimizi ziyaret edeceklerdir. Talebe 
birliği Sırp gençleri ıerefine bir çay ziyafeti verecektir. 

Yugoı;lavya talebesi dün Darülfünunu gezmişler ve talebe 
birliğinin tertip etfiii mltlni*e hazır bulunmuşlardır. 

• 
• 

yaşamak şahsiyet sahibi 
olmamak demektir. 

ilk defa zevcimle beraber 
Resimliayı neşretmek sure· 
tile hayata girdim, bunu 
mütaakıp bir çok mecmu -
alar ve kitaplar neşrettik. 

- iş hayatından mem
nun musunuz efendim? 

Gölümsiyor ve: 
- Çalışmak benim için 

bir ihtiyaç olmuştur. Zaten 
hayatta en çok zevkaldığım 
şey çalışmaktır. Çalışmadı
ğım günler sinirlerim has
tadır, diyor. 
[Alı tarafı 3 üncü ıayifamızdadır 1 

Bu gece 
Maksimde 
Bir Türk artisti numa

ralara başlıyor 

Refet Süreyya Hanım 
Refet Süreyya Hanım is

minde bir Türk artistinin 
Pariste, Berlinde, Viyanada 
ve son zamanlarda Roman
yada muvaffakiyet hatıraları 
bırakarak devretmekte ol
duğundan okuyucularımız 
haberdardırlar. 

Aldığımız malumata göre 
Refet Süreyya hanım, bu 
gün Köstenceden şehrimize 
gelecek, ve bu akşamdan 
başlayarak kıs~ müddet 
Maksimde muvaffakiyetleri· 
ni ilk defa olarak kendi 
hemşirelerine gösterecekdir. 

Refet Süreyya hanımın 
ismi, musikimizi garplaştır· 
ma yolundaki neşriyat ara-



YAKIT Nllıill 

c=~=~~~~~~I!~~~~~~~==ı Mleyma.n Paşa 
ve ~Kit7B~f üe1i~ıyeleri 

Yazan 

AYHAN Kadriye H. tahkikatı Raley gitti Akibeti - J\\ulıarrirl : Eye/ -
,.::naır.m::m:· .... 

Ya zırhlı g6nderinizl~ Pasaportlar 
---------·-----~---·-

1 ahut da ben eli kolu bağlı dt'i.ş11ıa11a Vefik ve Nasır B. ler tarafından hangi 
teslirn °l1na1n!.. j tarihte, ne maksatla çıkarblmıştır? 

-28-
lşte Süleyman paş:ı j ifa hal azlile tahtı muhakemeye Kadriye Hanım ve arbd~- leri zamanrıa, Kadriye Hanımın 

tJgrafının bir suretini Jl!cb'- alm::nasına dair mecliste maz- llin hakkındaki tahkikata dünde Ankara seyahatinden az evvelki 
usl ua d.ı göndermiş . bat.ılar mühurlcndi . devam olunmuştur. tarihlere tesadüf ettiği tespit 

Dünkü safhada da bazı ~hit- d·J kt" Bu h tte1'I mak Kecnnc kendine zırhlı \'C J3u cfı r a -ııhamit az ır- e 1 m.~.ır. seya a ıı; • 

ler dinlenilmiştir. Bir aralık sat etrafında, tahkikatın teYsi cepane ~onderilmcıne5inden 
Ru hıra k.trşı k:ı :ten tedbir 
alınmadıgı anla lıyormuş. 

Bunda Suleynı :m paş:ı ile 
mt:b'us!:tr arasında gizli bir 
anlaşma olduğu :ınlaşı1ıyor. 
R:ıuf p:ışa izahat ' ersin . 

Abdülh.unidin bu·al dığı 
noktad:ın serasker Rauf paşa 
aldı: 

- Efendi~ daha meclisi 
\'1.ıl elaya konmıyan telgraf 
mcdıstc ellerde gezivoı f 

Süleyman paşanın k..ırıştklık 
çıkararak makam lıi]jı ti uz-• 
m:ıy.ı gelmek btcdigi anlaşı
lı}or. 

\ye boyte Efendimizin 
ı.lı.k ~ ükelasıru tahtı muha

kemeye aldmp münferit kal
mak istiyor .. 

- Bu kulunuz telgrafta 
m·1lıakcmeden bahis noktalar 
gönniyoruın . 

Pa~a hazretleri telgra
fındaki: 

« Ya zırhlı gonderirsiniz, 
yahut ben eli kolu bağlı 
düşman:ı te ]im olamam » 
demekten ı;arcz, meğer kn -
lunuzla bahriye nazın Sait 
paşa bcndelcıini azil ve mu
halceme altına alacak bir pliın 
imiş! 

- Allah AHah, bunları 
nereden çıkarıyorsunuz? 

- Ptışa hazretleri, anlaşı -
lan znu münimanelcrine arzı 
malumat edilmemiş olacak . 
Kulunuzl:ı Sait paşaoıu der -

.......................... ·-·-··· ... ·-· .. ···· 

cn·cl Süleyman paşadan al· Kadriye Hanım, isticvap edil- edilmesini mucip olmaktadır. 
dı~t telgrafı Ahmet Vefik mi§ ve şahitlerden bazılartle Nasır Beyin 12,000 liralık 
paş ya uz.ıttı : müvacehe Olunmuştur. bir vapuru ne şekilde bir 

- İşte şimdi :ılınan diğer Son salhada, Musul petrol- teminat göstererek satın alabi-
bir cdgraf l~i bu defa ıırhh lan işi için İngiltereye gitmek: leceği de araştırılmaktadır. 
istemiyor. Artık mütırekc istediğini, bunda bir \'ekalct Bu iddiaların yarit olup 
do]ayısilc İ tihkamlann mü - işini takipten bqka maksadi olmadığının tespitine çok ehem· 

dafaa ına lüzum kalmadı. olmadığım söylıyen a\11kat miyet verildiği anla2ılmaktadır. 
İstifamı kabul edin, diyor. Vefik Beyin ,.e \·apur ıatıo Bir kaç gu.Y.. c\·vel dinlenilen 

V c mutlak 1stan bula gel - . almak ü-zere F ransaya gitmek vapurculann da bu kabil muame-
m · i tediği anlaşılıyor. ı lstedi~ini söyliycrck gizli bir: lat etrafındaki mall.lmatlarına 

Bir taraftan da meclise maksadı reddeden Nasır Beyin, müraacat olunduAu tahmin edil-
surctini göndcnjigi telğraf ta: pasaportlarını tanzim ettirdik· mektedir. 

« İşte bana ccpane. zırhlı Kazanç beyannameleri Menba sulan 
'emıiyorlar. ,. atanı ınüdafa- J)~f.tcrdarlık 31 marta k:ıdar Emanetin bir mukavele ile 
asız bıral\ıyorl:u. diyor. Kast kazanç verjtişi bcyanncmc i şirket yapağı mcnha sul:ırı 
açıktır. EfHr zaten müte - Yerıncmi.ş olanların listelerini şirketinin nradaki mukaveleye 
hey}içdir. Bir taraftan mec- maliye ubclcrin<lcn istem~tir. riayet etmediği anla~ılın~tır. 
l.isj de galeyana getirip tam 4 0 maliye şube i kazanç ver- Emanet ,)rkcte bir protesto 
lstanbula geldigi anda zemini ği ine tabi olup beyanname göndererek mukaveleye adc-
h:ızırlanmış bulmak istiyor. vermemiş olan S sınıf k'11Zanç mi riayette darnm edildiği 

b crLabının sınıf ınıf llstcsjni takdirde :rhuka,·ele'-·i fcshc-
Abdülhamidin vardiği u tanzim etmektedir. Ll teler J 

izahat o zamana kadar Sü - bu ruıfta defter.darlığa gele- deeeğini bildirmiştir. 
le ~man paşaya ehemmİ)Ct cektir. Yaktindc beyanname Fırka mutemetleri 
vermiyen Ahınct Vefik paşa- vermiyenler<lcn cczaen bir Fırka mutemetleri <liin 
nın yüregini bulandırıp zih- misli Yergi alınacak ve bu fırkada toplanarak fırka me~-
nini gıctldamıya ''esile o\ - vergi derhal tchakkuk ede- eleleri etrafında konuşmu~lar-
muştu. 

E,·et, Sülatan Hamit iyi 
düşünerek ctraf lıca muhztkc
me ediyordu. 

Süleyman paşanın biışcyler 
yapmak istediği anlaşılı -
yordu. 

Bu z:ıun bir türlü kabına 
sığaımyanlar fıtratında yanı -
dıldığına şüphe caiz değildi . 

ccktir. dır. 

Sultaı1 bdül:lziz 
Nasıl hal1 edildi? 

Nasıl intihar etti 
Yazan: 

Ayhan 

Cüreti saresinde iki sene 
içinde otuz senede aşılıp 

çıkılmıyan manasıplara yük-
sında karışmış olmak itiba- sele konmuştU, 
rilede ( Vakıt ) karilerinin Alelade bir ( fü·a) iken 

( ) 
( ı) ınci cilt 

mechulıli de~ldir. lstanbul müşir olmuş, dc\'lcrin Rum-
(notr dam dö siyonun)dan ili ordulanna başkumandanlık 
ç,ıkan Süreyya hanım, o za-
man Berlindeki tahsilinden etmişti· [ı] 
dönmüş, lzmirde kız lise- Bir taraf tan da uzun ınek-
smde musiki muallimi idi. tup1ar1a maaıif meselesini 
Ondan sonra Parise gitmiş, kurcalıyordu · 
asri rakıslar san' atında ile- Ahmet \' cfik paşa: 

Çıktı 

[ 
Eski harflerle çıkan 

en son eser ------· 
rilemiştir. - Efendimiz gayri bu 

istanbul sahneleri bu ademin çaresine bakılmalı. hım, Vefik kulunuz o kadn ıneti yücudu yoktur. irade 
gece Avrupada tahsil gör- Diye Abdüllı:ımidi titreten ahmak değildir. buyumn nnı da tatil edelim. 
müş, bir Türk hanrm adını bir teklif tc bulundu: Allah - Sadakat ye bu baptaki (Bttmeclll 

Bir haf tadan beri limauımız-

da bulunan Amerikan Ralcy 
kruvazörü diln ıtq:tm Akden.i
ze müteveccı1ıerı J1areket etmiş

tir. Visamiral Dayton Amerikan 
bahriyeiilerinin şehrimizde gör
dükleri hüsnü kabul \'e mis:ı· 

firpen·erlikten dolayı \'ali ve
kili beyle kolordu ,.e bahriye 
kumandanlarına teşekkürlerini 

bildirmiştir. Raley kruvazörü 
Atina ve Napoliyi ziy:tret ede-
cektir. 

----

Kıt'"a 

İIAhil zulüm memurin ile ~aten yıkılmışfıt 
Su milke merhamet eyle bela gonderrne 

gaiple" 
· h •12let iane akçesinden para çalsa çok mu aı 

Eder şimdi deniler istifade her mesaipfeTI 

Kıt'a 

Hadisatı dehrile Eşr-cf ağardı saçlarını d 
ihtiyar oldum göniilde eski şenlik kalıntı 1 

Şol kadar elli felek talimi mahviyet bana 
Bak şu tasviri f akic-anemde benlikkalmadı 

Belediye müdürleri 
1 ~==ı·=--~~==_ uıııııııııuıuıı111111ııııı11nw•ıırııu11111•ııı1ı11111ıııııu111uı•nıııu ıı ı ıııı •ıı111 1·ıı:ıı ı1 1 111ıı••••1111 1 ı ı ı 1 ıııııııı 1111 1111 \::::,,::_'~. Dahiliye 'ekil eti belediye ? 

daireleri miıdlirlerinin sicille- V~ T 
rini istemi. tir. ı 

Bu siciller vekalete gön- ~ 1 
derilmiştir. Dahiliye YCkrtlcti- I t 
nın belediye müdürleri ara· _::} Mühim haber .. !~rin hulasası 1 
sında bazı tebeddüller yapa- ~ 

cag1 şayı olmu~tur. Beyoğlu ~ . Viynnanın maruf dahiliye tıQıı Dem Karadeniz bo~n; J 
\'C Bcy:ızıt miidif rlerilc ne- ~ mutahassısbrından Profesör h:ıaicindc ~ krkcp ad.tSIO " \ 

zafcti fenniye müdürlerinin ff De Zingcr iki güne kadar 80 teneke ispirto butunın~' ı 
başka vazifelere tayin edile- i şehrimize gelecektir. Profo- 9 kaçakçı yakalanmıştır. 
ccklcri söylenilmektedir. l ör tıp fukültc inde şeker -O- D.ırülfuırnn konferans 1 

Belediye meclisi ~ h:ıstalığı hakkında konfo · salonund ı t·ıl •bebirliA"i uır:ı· l 
Yann belediye mccli 1 v.a- ~ ranslar vcrccdair. fıı~~an y~rli. ;1.ıllc~ içiıı bir l 

lan Cırkadn roplnnacaklardır. İ + Sofya sefirimiz Hus- mıtıng nktcdılmiştır. 
Bu içtimada belediye meclisi ~ re\• Bey drın şehrimize 'U - .. : rlD.: 

~ gelmiştir. auı~riZ ' lıiriod ye ikind reis \'ckille- - ~ 
~ + Sırp darlılfuruııı talc ~ -" 

rile encümen tb.aları nam- 2 A l LcP ( ! bclerinJcn mürekkep bir vus urya ve 
zerleri tc bit olunacaktır. Bi- = kab. ) · · ti"f tmi<tir· g kafife dün şehrimize gel - ıne en 15 a e v dif ı 
rinci reisliğin Sadcttcin Ferh = · • 4°' Efganistanda Na \ 

~ mıştır. d rt 
B. de ipka edileceği~ ikinci j + Amerikan Ralcy kru- Han, 113mzetler arasın 3 

reislikte tebeddül yapılacağt ~ vazörlı Akdcnize llJrekct tahta en fazla layık o~W 
söylenilmektedir. ~ etmiştir. nınl seçmek üzre ıt11 

Y 1 - ··e-eni arozöz er ~ + Şimendiferler konf e • bir meclis toplam&k uı 
Emanet itfaiye teşkilaonı ~ ransı toplanmış: Bağdat ili! redir. 

tak··yiye etmek üzre yeniden ff İstanbul arasında ekspres + Berlin ve Sofya~; l 
itfa aletleri almnğ:ı başlamı~tır. ~ tesisini görü~müştür. gelen telgraflar, bir sozr.: \ 
Dlin bunlardan bir arozöz ~ + Bulgar bahriye cemi- dalgasmın hemen biitiJl1 l 

§ )·eti, lstanbula kadar bir Avrupayı ehemmiyetli s_ı1: \ te ellüm edilmiştir. Bu hafta - ~11ı s arozözle bir merdh·cnli ~ seyahat te~tip_ ct~niııtir. Bu rette müte~ssir . ctti~· ı 
arozöz dnha alınacaktır. I sey:ıh kaf ılcsı 111 anın 29 haber vermcktedır. De~ 

S . b k ··d·· .. ~ unda Sofyadan hareket cdı.:· ·cei hararet haylı du's 
anayı an ası mu uru E cck Ye I I ın .ıyısJ kaJ:.ır müştür. Sofya ve civarı11 ! 

iki gün evel şehrimize gc- ~ lst:mbulda kalacnktır. : kar yağıyor. ) 
len sanayi ve maadcn bn nknsı ,fıııııııııı uııııııı1111ıı•nıııı1111ıırıırı11111ıı•ıııı1111ıı•••ııı1u11ııııınıı11ıt"ıııtı11uıtttıııı11111ımıı11uıJ1ııı• ıııı1ıı1"" 

iımoil llUkı Rey Yanın asır e\7ı7ı müdiirii Sadettin bey bit kaç 
gün<lt.! kadar tekrar Ankaraya 
gidecektir. Sadettin bey arın 
on ikisinde Ankara.da b.lnka 
heyeti umumiycsinin senelik 
içtimaın<la bulunacak ve gi
derken banka ye idarcsindt!ki 
fabrikaların faaJiyct raporları
m götürecektir. 

Bir müsteşrik geldi 
~Ieşhur alman mti1;t~C\Tiki 

profe:;ör fulrl Broklman dün 
şehrimize gclıui~tir. ProfcsöE 
Broklman şehrimizde uzun 
müddet kalacak ve İstanbul 

Mimari şubesine Fahri 
aza oldu 

Güzel sau'atlar lıirli-
ği 31irnari ~ulıe~i, mi
mari ile ölc<leu beri 
meşgul olan ))ariilfft
nun miidcrrislcl'in<lcn 
ismail Hakkı beyi falı-• 
ri f•zalığa intihap et-
miş \'C intilrnptan ken
disini hebcr<lar eyle-• 

VAKiT 
5 Nisan JS11 

J;ahbar olundu~~, 
na nazaran Sar'" 
Rumel.ide Bulgnt~ 
lara dağıtılan :! 
miki4rı ilci yüz bw-
baliğ olan ii!.f t:~~; 
leı-in beherı ıy-~ 
altı yiiz. elli fqc'rJ' 
tevzi kıhnnıı~iıt'· 
İadel asayişe ,,e 

büyük hizmet! .. 
1ıf 

Avrupa payitahtlarında do- şahitti ya.. R::ıuf paşanın ağzı fcdakarlığımzı asli ununm - [ ı) Süleyman Paşa ve Abdül-
laştınnış ince bir san'atkar kUlaklanna dek )1nlıp gitmiş yacagtm. aziz hakkında tafsilat :ılınak klitlipnnelcrindc eski Tiirk ve 
görecek demektir. olacnktı. \' efik paşa aya~a kalkmıştı. istiyen zevat ( Abdül.azizin hal'i arar :ıs:.ırı üzeri mil! tctkikııtu 

ı nişti r. ingilferc harp ~ 
milerinden (Çove~ 
nam krot bu ke 

Süreyya hanımla birlikte Sultan Hamit: Serasker Rauf paşanın istik- ve intiharına) dair Son saat bulunacaktır. 
"Adını kaybeden ada'!l" Bükrcşin Şanuarmda çalışan a l paşa~ ne diyor· bati sadrazamın ağzından gazetesinde iotişar eden tefri- Profesör Broklman, J Hi C\' isimli tefrikamız bu gün 

İtizar 
DerS1Jadete gcı,,Jt 
tir. Bu kroi sel; 
retane maiyeti" mürik de geliyor. sunuz? Yeni bir dcdikodl mu çıkacak cümleye b:ığh idi. kamızııı kitap halinde basılan ve Şirin, Dcdckorkut fuı.kkın· drecedilmemiştir. itizar 

Süreyya hanım, buradan çıharahm ? v cfik p:ışa pcf\'aSı7. sözlerle: birinci \"e ikinci cfltlcrine <laki tetkikleri. \'a arar edebiyatı ederiz. kalacaktır. 

t V c.kt) in 1929 tefrikası : 124 
_B=e~y=ru=ta~·~M=ıs=ıra~~g=id=e=c~ekti~·r=·~~~H==al;;;;;:ı=l=ı:ı=h=l~ıa~·~··=P=a~d~işa~. ~~~A~rt=ılc~bu~m~ec=li=si=n=h=i=k-~=n=1ii=ra~c~aa=t= ... ~~~=====~~~t:=ır=ihJ=·=1ı=-a=kk;;;;:·.ı:::::n{~la~c:>=e=rl=er~i~\~a=rc=lı::i:r. !:::::;::::::::;;:;:::~::::::;;;;;:~;:~- f' 
'I:: - 1 k d- .. "e nıüu (' ~rarı iciudc va- tasıtırJardı. Fakat sa lekscr u usun 'j 'il bir kaledir... Kacalım. tnnlarla koııuşnıağa 

Namuslu 
kokotlilr 

Mulıarrıt·i: Ilüseyiıı Ralnni 
- Uata clmiştinı... ınından mı korkaca

bcn şer'an, kanuuen ğmı .. 
1 ocnmıu malıyım •• be- - Sen korkıua. Ben 

ninı ze' cim olduğu i. in korkarım .. nik~\hla ona 
n onu tahkir, telı- bağlıyım .. 

dit e<leuıczsin. - Kork korkma 
Bilakis sen onlın ın- artık ge::Li. en oı?dan 

kibinden, intik nundan ziyade benimsin .. be
korkncaksın... ninı kollannun arası 

- Pöiı onun intika- senin icin en eıniu • 

• 
dünyanın en beyen- ba.~ladı. 
diğimiz diyarında ya- - Oh olı işte onlar .. 
şaınak için servetim Karşın}da t~ih elcniyor
kifay t der .. ayrılma- lar.. Ru diin~·adau ö
ğa gelince bu müm- büriiuii seyir etmek 
kün değildir. Perran hu, Pcygambcrlrre 

u 

hanım.. mahsu bir mucizc•d!r. 
Bö~·le iki saat çekiş- zavallı iusan oğulları 

tiler.. Sakıp Cemal hep ga!atihis içinde 
ruhunu kokainle tek- yüzeriz. nu dünyalar 
ıt.u· cilal:.l<H zor zar zannettiğimiz gibi nıii
ınelre inin hurnunada taddit dcğildiı· hep bir 
beyaz tozdan biraz dir. Fakat bizim per
' erişLirdi. deli gözlerimiz. nıalı-

Yinc n1irasyedi be- dut bir dairetleu öte-
)~D gözleri!ıden be~ ye geçe nez.. f şte ö
n perdelerın kesafetı lünl bu perdeleri kaJ
k11lkt1. Mayerayı gör- dınr. Peygamberler 
meğe meleklerle, şey- 1 berhayatken de ölü-

• • • ·rı 

. ru·lar.. ben' filiimün beı·aher se' k olundu- katli kadınları ~ctı , 
İJazı·et t a gibi İıı'"' ~m- ğu <liğcr iki mahkum- verirlerdi. Böyle ~~r 
ların "lİ11aJılarmı af- dan Yiicutça zayi( oldu- t.lınlardan biri ıulıltt' 
fettirmt-k i"in i..J ıra- vu.ndan kendi daı-a.-ra- etmedi ui takdirde , 

't o b d trııJ 
hm soıı i. keuceleri cım götlircınedi. Bu ıuasraf u1al saıı 1

l' 

içinde öinıek i lerhn..... ıncş'nm ._eyi ( iren) dan tedi)c edilirdi·;i111 

Cemal St kıp küıüp- i nıiude birine yükle- «isa kandine oz:tl~tt' 
hane inden lıir eilt diler.» şarap <Jolu kabı, JO' 
çıkararak: o: ldanı nıahalline gel- daklarııun ucuuu .ıeı• 

- Pm·rancığım din- diler.. O zamanki ya- kuıuluraı·ak, içıııe Adi 
le, bn, (Erne t Rena- imdi ndeıince idam redetli. Çiinldi ~;11e 
n) 111 hayatı yesu lıak- ınahktiınlarma . ckir mahkumları tt~ ·1ı 

d k ı . . )14'lıı 
km a ·i ıneşhur cs8ri- verici ur nen şarap ınahsus olan bu 11,,ıe dir... it;irilirdi~. Zavallıları usul kendi iilvi 1~. ıit· 

Ok l" ""'a J ' l"d 1 l' ·· ı.. t ıcıı1 1~ • ·un ug· >aş '"' ı: sersem e ıp o um acı- tevafuk e n / .
1 

Jll' 

« Üzerinde can ye- sııu duyurn1aınak. için Hazret, hayali . ı~e~ 
recekleri Çarmih a&ra- bu bir nterhan1et ese- nin bütün t!l) e~ 
cnu o zaman nıafı, ridir. Bu son sat şer- anında ıerket111 ,,, 
ktimların kendilerine betini biçarelere ale- <1""" 



r-üyü kaç 
-~"-"uA Feneri sönüK motorun esrarı 

çı çetesiyakalan~ 
e;r ö'çü meselesi 

)
n iki ·ı 
ları ı e on altı yaş-
k· .. arasında yetmiş 

- Gençlik İş hayatında kadın ~cm~ 
Kaçakcılar Bulgaristandan aldıkları ispir -

1 
y ı· ı k il - ''ergı· ı, _ er ı ma ı u anmıya v 

toyu evvela Mer~epadasında saklıyıp yemin etti (Üstıaralı birinci sayıfamızdadırl Aile kadın ıçın karnını \'-ı ozgat mebusu Sü-

it 
1 

kaışılık bir kalabalıkla 
ç rşıya idim. Bu kü

b~:ıdaıı o tlarımla şundan • 

'' z kolanu ·uyorduk. Bah-
on · · 

I" nıek ~ ıçın belki sade 

sonra boğazdan ıçerl kaçırıyorlarmış .. , l ,t watı ı inci mıtamıı.ı.ı.ıuJ Fazla enerjimi sarfetmek, doyuracak bir yemek sof- )1. ll'yman Sırrı Beyin 

d 1 d Yaratıcı Kabiliyetlerimi in- rası erkek, yürürken daya- kulakları cın!asııı. 

1 l .. ·· ı ·· J 1 o Ü 1 ün yasını nıağ up e en a-( a ( a go il l ll ll o ara \: () teıı (' \. e Zİz Türkiye, bugün gene bu kişaf ettirmek için, iş haya- nılacak bir baston oldukça Onun meclise verdiği !ayı-
t b • · · "k 1 k d ' t 1 ha encüınencle b~kler ve · · } l •J) yolda ve tarihi bir büşman ı enım ıçın mu emme ·a ın mes u o amaz. , 

ISJ)lfiO )ll llllUU karşısında bulunuyor. Bu, bir mektep olmuştur. .- Ya hukuki müsavat gazetelerin dilinde evlilik-

ı b ımkanını hazırlı-
! it 'Zl'Vk h 
' at b sa ası idi; 

eıı, uzak b' 
ıl . ır muha-

e, hıs ti' ı. ~, ırnıedcn ıs· 
ııı il f 

1 vord e ıccyc doğru gö-
• unı 1\ . 
4çük dost! 

ııo ak' arımın a;;ayip 
•arı!!dan b .. 

'- ı en ın de he- . 
1 uınufınaz sebepler- ' 
~ !Pc;-zııdan 1 

ıız b· . 5ıkmaktır. l 
l ıç bır cızgi ile ha- j 

Yorg-Jnluk d ' 
•nıış b · amgasıııı İ 
ıve · aşları, aynı fikir ı 

' rı etraf d ~ n- •l ın a aranarak i 

an,,,' derinleşmekten ı· "•az K > 1den · 0nuşmak, Hu 
Pek ·· '"dan guçtür. Boyuna ı 

Siiz ord~~a taşar dururlar. ' 
t ' on d ' ~ .. 1 e olasa haya-
b .uç e . ' 
a sof Şınesıne geldi. Ba

rasını . 
tına ~"ki n ınsan oğulla-
b ı\t ettj" Otı;far _ . gı bir takım 
v Ust' d ''-Clıd·ı . un e dolaştık. 
t ı erıne k 
eıııas etti.. ~~ · yakından 

kuçuk d gı ıçın, bu nokta 
kadar ~ larımi çok ala-
& ettı. B"t·· .. . 
e,•ler b' u un otekı me-

t 
1 ır t a · buna arafa bıraka-

Baba sarıldılar. 
~cbur· olmanın verdiği 
YÜtüttü~Yetler etrafında fikir 
tın ne ' bu mecburiyetle -
g idi~· Zaıııan bitmesi lazım B -sını 
u noktad tayine çalıştık. 

"' 1ığj lıau a kanunun kabul 
~ık. l\ii .. akrı gözden geşir-
oa Çu le · 

Yı Yav rın çoğu, ba • 
rı;ai:a il\ t'\lsuna istikbal yap
kını:sin~;cbur bir say nıa -
'4rd1• 

1 halındc görüyor-

N·h !'f ı ayet 1 c al Çocuğun da va-
ı .. ~tik 11\A~sı lüzumunda bir-
d . ıl 
• b· e sofrasında onun 

it dil' 

K d · h t bekarlık meselesi pelesenk evvelki gibi askeri kisveye - a ının ış aya ına ve haklar? 

9 k t t ıd olurken "Küba,, hükumeti aça Cı U ·u U bürünerek sarih bir şekı'lde girmesi zaruretlerini nasıl -- I'çt.ıma"ı h~r sahada b ' ütün bekarları onar dolar 
karşımıza çıkmıyan, gizli telekki ediyorsunuz? kadınla erkek hakkı arasın- cizyeye ba.sHamıs. 

Cunırıık mulıaf:ıza ıııcıııur

rı dun biiviik bir bçakçı 

şcbckc>ini ele ı:cçirnıcp,c mu
vaffak olmu~lanlır. 

I:ıelki ıı;ece Karadeniz bn-
~ı haricinde - ına. ciıarın

da dolaşan muhafaza nıotüriı 

,;ahi! lıoyumı ·ıkilıcn v;itnıckıc 

olan feneri ~(ımik biiyuk lıir 

en el Bulp;·ırht:ıı 

d~n :ıldıl-ları i>pirtolar,ı lıoj\az 

haricinde merkep ada<ına 

giınıdiıklcri anla ılıııı~tır. Dün 
<alıah iki mu a[a7.a ınııtüru

nc crkcmkıı i>pirto ten · 
kclcrinin ı;iimdtiklcri yeri 
bilen iki kaçakçı .ılm:ıral.: 

1 lcrkcp ada>ına ıı;idilmi,tir. 

yollardan sııısı sınsı yuru- - Kadının İş hayatına da müsavat olmalıdır. İktı- Biz yalnız Havananın 
Yerek aziz ınemleketinıizn girmesi evvela iktisadi bir d · siuanılan iyi tiiter bılı'rdı· ı ... sadi hayatta a cinsıyet " " 
iktısadi harimine sokulan- zarurettir. Aile, eski kon- d Meg" er bir ıniiddetten-bir fark yaralınamalı ır. 
bir düşmandır. feksiyonunu kaybetmiştir. beri. ol'adııki bekarların 

B b Erkekle müsavi kabiliyet d l 1 J istemiyoruz ki, Türk zen- ir erkeğin sırtında ir hali c cuman o muş 
k d b. k h gösteren her kadın miisavi .._ 

ginliği, Türk refahı irade- a ın, ır sürü çocu ·, a- " 
k k h b b muamele görmelidir. Kadı- Toıı~nm·ııır nızın haricinde bir takım yatı er ·e İsa ına ir ce- , µ . a J ,., 

b .. .. hennem yapmıştır. nııı nısıf maaş alması, fazla o·ır gazetede bir S("-ya ancı ve gorunı:nw; tesir-
lerin zebunu olsun. Hayır, Bugünkü aile, kadın ve çalışması kadının istismaıı rliivha gördüm : 
Türk refahını, kimse tehdit erkeğe saadet verecek bir dem"klir. "Toplanan fahiş"-
edemiyecektir. yuva olabilmek için maddi Bi lhassa hanı ile kadınla- !er.. kalender bir tırnıdık, 

E b manevi bir şirket haline rın çocuklarına bakını ev - bunu göriince: 
ene i emtiasının ;n~ın- Mahutlann eksikliği, 

lekete girmesine bütün gelmelidir. Çocuklar ve ih- leri tesisi, işte çalı~an meksildiği yok; bu başlık. 
kuvvo!limizle mani' olaca- tiyarlar müstesna, kadın, kadına karşı yapılacak en olsa olsa onların fazla ka-
• yetişmiş çocuklar hepsi yu- büyük himayedir. zanç yüzünden toplandıkla-
gız .. " 

Nizaınittin Beyden sonra vaya bir şey getirmelidir- Siyasi hak şüphesiz her rına, yani senıizlediklerine 
1 işarettir. 

Tıp talebesinden Talat B. er· fert gibi kadının da hak -
kürsiye çıkmış ve bir hitabe Aksi takdirde aile aris- kıdır. Zaten demokraside 
irad ederek müleaddit tokraside eski lortların kadın olsun, erkek olsun 
aefalar alkışlanmıştır. fuhuş şatolarına mütevassıt 

Talat B. ezcümle demiş- ve amele sınıfında da de-
tir ki : ğirıflene koşulmuş beygir 

- Sırtında en kaba bir hayatına benzeri 

rey her ferdin en mukad
des hakkıdır. 

• Trüst! 

H aber veriyorlar ki 
Babıali kitapçıla
rı aralarında bir 

trüst yapacaklarmış; bera
ber kitap basacaklar, bera
ber kazanacaklarmış. 

nıotiirc te>adül' ctmi~tir .. \lu-

dokuma kumaş taşıyan bir Yalnız, kadının çalışması 
ıldanın kuytu bir yerinde Türk kızı her halde Avru- için mahalli birçok mani-

Kuvvetli bir teşkilatın 
muntazam ve metodik bir 
say ile bu hakkı istemesi 

• kadar tabii bir şey olamaz. Allah kar açıklığı versin. 
haf:ıza mcımırl:ın bu motiir- topr.ı;ttı iimLilm i~ "80. re-
den şiiphelcnmi~lcr, nıotiirii nckc kaçak isnirto meydııııa 
durdurnrn, !erdir. çıkarılmış, motiirlerlc .\ nat\olu 

Runwli fenerinde otur:ın karnp,ına ı:ctirilmi:-tir. 

Ciritli Ferhat op;lu Ahnıcclc Yapılan tahkikatta bu nıo-
ait bulunan Şahini Bahri i'- uırlc kaçakçılık yapıldıp;ı, bir 
mimkki bu nıot<lr araıımı~. ~clıckc h:ılinc.lc çalı~:ın kaçak-

:kaç:ık Bulgar cıp;arn ıc ek· çıların 'imdiye kadar ıncııılc-
meklcri htrlunınıı~nır. llotii- kete kaçak i,pirto 'c ı;ıı:ara 
run a:ıbarıııda yen: dCıkulnıu'i Up,ıdı ithal ettikleri anla~ıl-
bpirtolar giirülnııi~, moti>t· nıı~tır. \ akal:ın:ın· kaı;akçılar-
iı;indeki dokuz adamla bir- dan l lıi-c~yin. (;iritli Siılnman. 
liktc .\anadtılukarnl(ı muha- • .\li. \lclımct. l>mail. 'iyuzi. 
faza nıe\k.iinc ~ctirilınhkrdir. \lehnıct \li, ~ahan poli'e 
Yapılan bticı ap ncticc,iııdc tc,liııı cdilnıi~lcrdir. f,pirtolar 

ıal alanaıı adamlmın bir halta inhbar idarc>inc \eritecektir 

Paskalya. ve İngiliz intiha.bat;° 

panm en nefis kumaşlarını 
!abis olan Türk kızına 
elbette bin defa müreccah
tır, ve ondan çok gü~eldir n 

Bunaan sonra daha bir
çok gençler bu mevzu üze
rinde söz söylemişlerdir. 

Mitingın nihay1jıae doğ
ru konferans salonu~a Sırp 
darülfünununa mensup mi -

safirler gelmiş ve allc.ışlan -
mışlardır. Bu esnadJ tertip 

Fakat bu teşkilatın her şey-
ler, müşküller vardır. Bu 
da iktısadi refah yüksel

den evet dikçe izale edilecektir. çalışan Kadınları 

etmesi, bunların 

müdafaa etmesi 
Bugün o şerait kadının 

çalışmasında menfi bir amil

dir. Çocuk meselesi halle-

dilmemiştir. Şüphesiz iktısa
di zarurete bu içtimai me

selelerin d yavaş y 
ilini zaruri kılaçaktır. 

- Kadınlık ıcın 
bir istikbal istiyorsunuz Ha
nımfendi? 

Sabiha H. ciddi ve muk

ni bir lisanla bunu tesbit 
ediyor: 

organıze 

haklarını 
lazımdır. Kadın kuvvetini 

ancak işte çalışan kadın 
kolları te kil eder. Kadın

lar bu kuvvete istinat ede

rek \Cuvvetli bir teşkilat 

vücuda getırebilirler. 

Aristokrasi ve tufeyli sı

nıfın kadınları Şöpenhavrın 

dediği gibi cemiyetin ( Fiı.; 

şin)leri alakasızlarıdır. Bun

lar hiç bir kuvvet kil 

edemezler. 

Fakat Babıali bu; bilmem 
burada birlik ve birlilik u-
zun sürer mi ? 

'1f+ 
iVaktın 1 
--•·il vu atı• 
Bir ticaret işi 
Kadıköyüude B•h•riyede Ş. 

beye: 
Mcktubunuıdaki suallere ~ıra 

ile cevap veriyoruz: 

nu,sa h ıın ekmeği bulu -
de ı eın kendisinin hem f F=!;._!!2i!!F ·-

heyeti reisi Arif B. misafir 
arkadaşlar namına 'üç defa 

yaşa diye bağrılmasını tek

lif etmiş ve bep birden üç 
defa yaşa diye bağrılmıştır. - Bence kadının en 

Sabiha Hf. bir an ıçın 
1 ~0nd· ' 
"' ısinc .. 
k 

ııı vucut veren - "" 
uL- levkj • 
'\lli•ttilt artacag-ına \ 

Müteakıben Sırp gençle

rinden biri kürsüye gele
rek Almanca bir nutuk irat 
etmiş ve alkışlanmıştır. 

büyük istikbali iktısadi 

hayatta oynayıcağı role 
vabestedir. 

susuyor ve sonra kuvvetle 
.tekrar ediyor : 

1 Ticaret kanununun tatbi
kine ait 866 numaralı kanun 
resmi ceridenin 20 haziran929 
tarihli ve 40 3 numarasında in
tişar etıni~lir. 

2 - Bu kanunun 11 inci 
maddc-i sizi tenvir edecektir. 

~Sıra ~ 
Y;ııııet k nca gelince 

atıl~n °Ptu. Ben hayata 
çalı k &enç t "b . \ır • ecru esız • en . , 
a:arı 01 d ışlerin püf nok-

r a ..... 
·.olu& 0 &renecek bir 
, öUn 'lk 
ıta • ı ka l-j olarak zanc.ını otuz 
~Psi b· 0 rtaya atmıştım. 

,,~ ltd 
A.,'"tnış . e~, . ha~a'.·ete 

1 
1 ıııs- &ıbı ırkıldıler 

d}"n • 
r!~: , N ayay eden scs-

~i~ ?... d' c !.. otuz lira 
' I• l • 'Ye h ' 
5 

• -İri k ayKırıştılar. 

l ı. " t~n sc senden a.:10-ı-
h 

• ezz·ı .,..b 

'• ın b u etmiyordu. 
~·nd h u "en· ı·.. k b a e <> 1 ~ ıgı arşı-
tniııı t ~ Ça'ilını, onlar da 

ıayrer 

,i 

L -- Sırp genci de~irki: 

- Türkiyeye g:eldiğimiz
den dolayı çok memnunuz, 

Türk gençliği Gazisinden 
aldığı ilhamları sayesinde 

her zaman muvaffak ola
caktır' Sizin istikbaliniz Ga-

Kadın hayatta istediği 

gün ve dakika, erkek gibi 
kollarına güvenerek yaşa

mak kuvvetini kendinde 
hissettiği zaman mes'ut 
olacaktır. 

Esaretin sefaletin, bed
bahtlığın en büyük sebebi 
ınühtaçlık ve tufeyliliktir. ................................................. 
edilmiştir. Bu günde her 
arkadaş her gittiği _yerde 
yerli mallarının tamimine 
~'.alışacaktır. 

* Bu hususta faaliyette 
bulunan tertip heyeti, bun
dan sonra kısım kısım şu -
beler halinde çalışacak ve 
yerli ınatlrının rağbete maz
har olmasını temin ede'. 

- Ve hiç bir hak isti

yemezler! 

r/. S. 

Lokantacılar 
23 Nisanda başlıyacak 

çocuk haftası zarfında 
her lokanta sahibi her 
gün Himayei etfale bir 
ekmek parası verecek o
lursa birçok gıdasız yav
runun midesine sıcak ye
mek girecektir. Her fır

satta memlekete en bü
yük hizmeti yapmaktan 
çekinmeyen muhterem es
nafın Himayei etfalden 
de bu yardımını esirge
miyeceğinden eminiz! 

il - Ticari muamelelerde 
pey akçesi al<tin yapılıp bittiğine 
delil addolunur. 

4 Taahhüdünü yapmıyan 

kims~ diğerinin duçar olduğu 
zarar ve ziyan ile mahn m kal
dığı kin ödenıiye meclurdur. 

Hatta iki tarafın yapmış ol
duğu mukavelede maktu bir 
zarar ve ziyan hrşılığı varsa bu 
rakamı mahkeme mdiremez. 

5 - Mukavelelerin kanun 
ve ahlaka uygun olmaları la
zımdır. Kanunun balil saydı~ 
kayitlerin ilzamklir bir lesıri 
olamaz. Bu cihet yeni kanıın

larımmn bir çolc yerlerinde 
mükerreren mevzuu bah,olm:ık

tadır. 

Remziye Hanınıa: 

Aderesinizi bildiriniz sıze ~ k;t -&kal•m klndn yumu•üm Ju,ymyo•? 
..... ~ -· lnı;iJız 1~11.Mka.~i!rü .. mektupla cevap \'ereceğiz. l -~ . ~~----~·~~~~~-:-~~-----:-~~~~~~~~~~~~~ 

cektir . 

•

4 1(h 'l'k-l-ı ,IR . - :bd~;~~ı:i:;~~~:ru:~d~:· Ac;:ki~an:!:~zesinin önünde karVşı a~~n~u•ur!e-l~a-:~m:·~~n~: ""~~~de:~~~ yü~u~~:üc~ö•:ı:~~ gelince done bilir ki hiç boıuna 
l{ı_.1, l,,. -~ ' ateş elmiyordu. 

O 1 k. A h h · b ki b 1 ki ka''- d d k rekildıler. llR. UNCR 
rıma şart o sun ·ı... cem a· az.reli pırin ayra arı u unaca ... U<an YÜcu a ııelir igio ·anı ' ak! 

Zaptiyeler kaçm a ugra~ır-
nında dükuma kaçın ·orlar. Derhal hazretipirin türbesi bulunuyordu. 

ken kaçakçıların mühim bir 
V ;t\i: açıldı, bayrakları çıkardılar ... Zabliyeler ancak akşam 

Karaltı daha yaklaşmıştı, arlık kısmı Adaköy yolunu tuttu. 
- Peki melin dendi dedi. Zaptiye bölüğünün Aminde dal- ezanına yakın bir zamanda e'>-> ",.-ıı d Al B gözükenler seçilebilecek bır hal Kalan elli kişi yağız atlarına 

< Vu.nı • Teşekkiir ederim .. ~inıdi gidip galandı. Vali, memurlar hazreti ön e ay eyi kalın ve iğri 
·lbc/ı, . mınareden yarım kala~ ezaııınızı okuya- pirdeki bayrakların halk arasında kıht~ parıldıya, parıldıya şehir- almışlı. bindiler, jandarmaları önlerine 

y l d • Gözükenler zaptiyclerdi. Ka- k ttıl K d · tııı/e ~ .. ·f" bilirsiniz.. büyük bir tesiri olduğunu en U7.i1Klaştılar. a ar aslamoniye oğru ters-
/,; f . lJ) uyorıı11ı, karı11ıa şartofson l\lczin çıkarken mırıldandı: zannediyorlardı. Kaçakçı ker•·Jnının son hay- çakcıları ya ölü ya diri olarak yüzüne dündüler. 

... (' (' l 1 le al şlardı • llt Ut11tntları kaçıyorlaı; Vadi devleık-ri muci- Bu bayrak adeta kafirlerle vanları ,.e geride kalan ede etme için emir mı · Bez kaçakcılarının çoğuu:run 

- 37 Yazan: Sadri Etem 

Vailahi d~ , billahi de 

ı;ördüm; ben gördüm... Dinibir 

Lince mükii!atunı irade buyu-
nihayet rursunuz .• 

Mezin 

oğrunda , ikicdi ezanını bile hal:imane 

çıkar çıkmaz vali 

tedbirkr düşündü 

lrnnwıdanuıa emir tamam ohınadım • Bu daha ~aptiye 

ddal diye huzuru.'\ıtta koı•Ufn .. l verdi: 
- Kervanı nıinarcdcıı nıi - Şinıdi bu herifler, kaçak. 

gördün? ~ yııktlaııAC&k., ~~Jar 

b Y aııız ddil<anlı tekrar ba"'rdı: 
mümınleri biri irin ~n ayıran kaıırcıları gijmüşlü sırtını ~- 6 ' •eneler ashrlilcte kalmıı nipmcı 

bir işaretti, bu bayraklar mühim yorl rdı. Uzaktan toplu bir AtC!fff!.. taburlarında hizmet etmif, kimi 
ı. 1 d lkiyüz silah birden patladı. tehlike zamanlarında ortaya çıkar, .. ara lı görün ü. 

ahali fevç ferç etrafında topla_ Kaçakçılara .lr.umanda eden lkiyüz sili.hin görülıüsü dağdan 
nırdı. ;vagız, tıknaz delibnlı kır atı- dağa çarptı. 

Büyük muharebeler bilyil~ nın üstWıdc doeruldu batırdı: Daha ilk ateıte zaptiyeler 

ioranlara karşı halka yegane l - Katırları sırtın ıreriıine darmadağınık oldular hepsi b~er 
blbtı bıı ~iftc aanwta. ~ " kö~ye siadi. H.lbuki b9'kçılıra 

ayınaacıhk CJl;ıyalık etmiı in-

1J1ürcilepti. sanlardan Onun 

atiıldarı kurşunlar asla için 

botuııa gilmi} ordu. 

( llltmMI ) 
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c 

verınektm içtinap etnıc<i 

l~;.amdır. Büyle ~ahıslarııı ,ari 

dc\İr\cri gçmedcn ba~kasının 

çatal, kaşık gibi yemek 'a· 
sı talarındanı kirletmekten .<a· 

kııımaları lazımdır. .\ lasunı 

çocukları üpmck, Ye cıra~ 

aletlerinin ba~kaları tarafın· 

dan kullanılmalarına nuisadc 
etmek çok giinahlı bir haldir. 

Ptnıiı·orlar ı·e p;enıilerin ihtiyaçlarını tNla-
rikten istinkdf edı)·orlardı. llnıan rınıirrtlı 

ise ::rıbitlik şerr.fini korıt)rordu 

lı;tişa~la r z ııh ı'ı r cttigi tak· 

dird<· ln ~ili 1. lcrin ne surctk 

l ı:trcket edeceklerine dair 
lıir fikir pcydıbı bence p;a· 
yet mühimdi. Hunu anlam:ık 

içi n bir tccnibcd<~ bulııııınu~
tıım. Alılı ı;>ını ce,-ııp heni 
tanıamcn ıncnınun ctnıcmi~ti. 

.\r ıa:ılan, sualim slıi tcfchhıim 
cdilıııi:jti. Zabitanıı: cınnıi 

itimadı hal;kında m[italca 

yuriııuliyordu. Jlalbuki bu 
nokt;ı nıcnuu bahb de!';ildi. 

l liç bir Yakine bunun için 

lıı;.\ili1. amiralına müraca•ıt et· 
nıczdim. :\lc,·cıere fazla 

ehemmiyet \ crdigim zanno· 

luıııııamak için: bu baptaki 
muhabereyi bir müddetlik 

ke<ti ııı. 

İııl(iliz amiralı ile aramda 
siir"atle halli ll:ap eden ba~ka 
bir çuk noktalar vardı. Tor· 
pitnlar kumandanının siiyle 
t1İ)\inc nazaran -Firz of Forz., 
daki teftiş esnasımla İngiliz 
zabitleri filodaki ,\iman za· 

bitlerinin de a~a~ı yukarı 

ihtihilci olduklarını siiylemi:;· 

krdi. 
Bu fikir ~cmilcrin zabit· 

kr tarafından ihtilılki asker· 
lcrlt: birlikte -n:1. ol Forz.a 
c;cvkcdil;nc:->indcn n~~·et et!ae~i 

muhtemeldi. Zahitlerin ,;ze· 

rinde bu kke:ıi bırakmak 

i-tcnıiyordunı. Bir hii"ıii te· 
>adüf eseri olarak "nrz of 
Fnrz. da bıze nezaret eden 
lr.~iliz lil0>tmun kumandanı 

amiral ".\ladtkn" idi 1 lal· 
lıııJ..i aıııirnl .\!adden "Firz of 

ı ·orz. da istcdi~im zaman 

kcııdbi ile görıi)cbilccegirni 

hana lıHdirrni~ti. 

Kendisi ile mlılakat tak· 
lıin,lc .lıııiuııdıım. ;\lüh\k:ıtı· 

nıızııı 27 tc~rini,;aııide icrası 
kararl:şı. J:rk;\nı h;ırbi ye 
rci,im 'e hir tcrdinıan za· 
iıitlc lngiliz nmirnl gembine 

:;ittim. .\Iıık;\Jimcnin iptida· 
sında yekten olarak zabiLie· 
rııı ihtilt\lcikrle hiç lıir ahl· 

k:1'ı olmadı~ını ve onlarla 
en küçük bir tema,ta bu· 

lıınnıaj!,ı kabul edcmiycccp;i 
nıizi si"ıylcı.liın. Filoyu lnl)\il· 

t~reye kadar ~etirnıck nzile· 
,ini kabul etmemiz .\iman 
lı:ıpa:·atorlup.u dahilinde >Ü· 

kı\n ve intizamı mııhafoza 

etmek, 'c ihtilılli pek çirkin 

lıir vaziyete 'oktu~u Yatanı· 

ıııizı daha ziyde >ukumııı 

ırnıhafaza etmek içindi. Ü· 

7.İimti bitinlil!;inı zaman ami· 

r.ıl ".\ltlıkn, bana ~u cımıbı 
'erdi: "\' aziyctinizi anlıyo· 

ru ın.,, 

Ovnkıt atideki nıe<:ıil hak

kında nıünaLı~ya ha~ladık. 
\ - \llircttchatın ye mu

iı:ıfız kıt"at nıcvcııduııun tah

didi. Tckiflerim miınaka~a 
edildi; fakat ılcdij\im vcı;lıile 

kabul olunmadı. 

'1 - '\cfiııclcrin hahrl se

lameti hakkındaki me;u!iyct. 

Bu scl:lnıct muhafız mlircttc· 
1'atııı mıktan ile temin edi· 
lccck bir senli. :\liihafızların . . 
mıktan ln!l;iliz hiikı)meti tara· 
fıml:ııı te,pit ol•ınduıtund:ın 

olanca nıe; uHyctiıı kendine 

;ı it clma'ı ic:ıp cıknli. .\laa
mafih bu ıııe;uiiycti ıizerimc 

nlnrnk kklİfindc bulundum. 

llunun lıir çok sebebi vımh. 

1-;:ı~lı ca-ı lilı •nun. idaresinde 
• ııiinıkiin oldıı~u kadar lnµ;i· 

liz kumandanlıj!,ıııııı nii fu1.u 

altında bıılunmanı:ık b temck· 

li~im idi. 

Benim bu teklıfim k<ılıul 

edildi. Ondan sonra fırtına 

halıerkrinin bana bildirilıııc ,i 

kararla;tı. 

.1 - !\araya inmek me;,'c 
Jc,i: mevcut evaıııirin tadil 

edilerek mürettebatın karaya 

iıınıe;lnc müs:ıadc olunmasına 

ç;ılı~nm. Yalnız zahitlere hu 

mibaadcnin verilm6ini reddet· 

tim. ) Icsclenin bahriye ncza. 

retindcn istifsan karargir ol· 

ılıı. Bahriye nezareti dnha 

rnnra ret cevahı nrdi. 

.ı, ·- lhtiyacaıın temini 
nıcsclı.:>i: (;cmilcrin bir .;ok 

noksanı oldu!(unıı i~arct ede· 

rek lıi zuıııu halinde bize 

yardım edilmesini talep ettim. 

,\ nıir;ıl .. !kati., bir nıiık:\lc

me e;ııasında .\lıııan drat!ı 

aç hmıkmak istemediğini siiy

Jeıııiş olmakla beraber me{c· 
• 

le hallolunanıadı. Amiral 

...\!adden~ haberim olma-

dan açık deniz iilo>u ku· 

ınandan;ı!';ına bir telgraf gön· 
derdi. l!tı iıareket bizi ne 

'uretle açlıktan 'ika ye et· 

mek fikrinde bulunduğunu mey· 

dana koymaktadır. 
( Bltm.dl) 

5" fircnp;inin ,·eh\det yol· 
!arile geçtiıtini ıınutınamalıdır. 
J kkimin nıü;ade;ini almadan 
muntazam olar.ık dürt :;ene 

teda\i geçirmeden c'knmck 
cinayetten farksızdır. 

6" Fi rengi ilaçlarımlaıı 
~Civa. ve ~Hizmüc. ağızdaki 
tiikrük bezleri ile vücuttan 
itrah olııııur. Bu scbebten 

ağı~ kirili, di~lcr çürük olursa 

aJl;ızda çok fena kokulu ve 
akıbeti miithi.~ olabUecck ya· 
ralar ha,ıl olur. Ap;zı daima 

temiz tutmak, di~lcri tamir 
ettirmek unutulmaması );\1.ım 

gelen noktalardır. 

7" Firen)\ililcr için cigara, 
ve rakı kat'iyycn yasakar. Cİ· 

gara dil kan>eri olmasına 

yardım eder. R.ıkı, ~arap gibi 

alkoller ise zaten çok hasas· 
lamı~ olan kara ciycrin •biıs· 
lıütiiıı ha-<talanıııa;ını k0lay· 

la~tırır. 

8~ Sıhhatlerini harap cdi· 
ci yorl.(tıııluklar, sui>timallcr 

fireııgililer için bilha":ı çok 

!enadır. 

Sıhhatlerine ihtimam etnıi· 
yen lirengililerin " \"ahim 

firengi " denilen ve hayan 
tahdit eden ~ekle inkılap 

ettiği bilinen lıakikatlcrdan· 
dir. 

Bir ~ntta~n lon~ra~an Rnö~H~H 
---·------

Toplananşimendifer konferansı -----
Dün mesaisini bitirdi - verilen kararlar 

Türkiye ile Irak arn>ında 
bir ekspres hattı tesi,i mesele· 

sini tezekkür etmek ıizcre 

içtiıııaa davet edilen ~imcn· 

diferler konferan>ı dıin 

içtimaını 1 laydarpaiada gar 
binasımfa aktetmi~tir. Konfe· 
raıı;a de' !et demir yolları 

namına Zihni, 7\üzhct 'e 
Cemal bey lcr iştirak ctmi~lcr 

Irak demir yollarını .\!. Borıı, 
yataklı vagonlar ~irkctiııi, 

unıtınıi müdür nıtıaviııi .\1. 
:\larko ve :'l:usaybin demir . . 
yolları ınütliırıi .\1. Oduan 

tem <il etmi~rir. 

ilgkdeıı c\·vclki içtimada, 

tanzim olunan proıe heyete 
:.tr/cdilnıi~tir. Pro,ic.!ye güre 
Irak ile Tıirkiyc arasında, 

l,;tanbııldan • 'u<ayhinc kadar 
d.ığnı bir yantakh ,.a~on 

hattı ve ::'\u<aybinıkn sonra 
,eri bir otomobil hattı tc<is 

edilecektir. ,\ nupa ekspres· 

)erile iltisak cckc~k olan bu 

hat Bağdatla Londrc ara<ın· 

daki mesafeyi birer haftada 

katccektir. 
ıi~kdcıı >onraki ccbctlc 

konferans mc<ai<ini bicirıni~· 

tir. 

Verilen kararlar 
lstanbııl, 4 (A.A.)- Haydar· 

paşada torılaııan şimeııdiferfcr

lcr koeferansı mes~;siııi bitirmiş 

ve hühlııııctiıııizle konfrraıısa 

iştirak eden demiryolları mu· 

rahhaslarının kabulüne muallak 

olmak şartile alideki nıııkarre· 

ratı ittihaz etmiştir: ı-ı: t~şri· 

nievvel 1929 tarihinden itit>aren 
haftada iki defa l laydarpaş.ıdan 
Nusaytiııe yataklı ,·aı:on tahri

ki. 

2 - Halen işlemekte olan 

Haydarpaşa -1 lalep servisinin 
bir vagon restoıırent ilavesi su

retile isl:i.hı. 

.3 - Irak hattı servisi mu· 
vaHakiyetle neticelenirse Hay· 

darpaşadan ~lalebe haftada üç 

defa doğru bir katar tahriki 

ayrıca temenni edilmiştir. 

4 - Bu mukarreratın kabulü 

halinde irak demir yolları ida
resi 15 teşriııkvelden itibaren 

Nusaybiııle Musul arasında Irak 

yolcularını nakıl için bir oto

büs servisi ihdas edecektir. 

Bunlar üçer ki~ilik olacak her 

yolcu beraberinde 30 kilo eşya 

na ki edebilecektir. 

Otobüsler Nusaybiııdcn yedi

de hareket ve üçte Musııla ve 

ertesi gün onda ı\\usuldaıı ha

reketle onaltıda Kerköke mu· 
vasalat edeceklerdir. Yolcular 

Kerkükten sonra İrak şimendi· 

ferlerile yollarına devam ede· 
çeklerdir. 

Sof ya sefirimiz 
dün şehrimize geldi 

-
Mezunen Ankaıaya gidiyor 

Sofya sefirimiz Husrev 

Bey dünkü Avrupa trenile 

şehrimize gelmiştir . Mu

maileyh Y eşilköyde tren. 

den inerek evine gitmiştir. 

Husrev Bey 15 gün mezu

niyetle şehrmize gelmiş 

olup birkaç güne kadar 

Ankaraya gidecektir. 

Hilmi Beyle Zeki Paşa 
bu gün geliyorlar 

Ankara, 4 ( Yakıt ) - Dahi· 

!iye müşteşarı liilmi Beyle 

umum jandarma kamandaııı 

Zeki Paşa itayada tetkikat yap

mak üzere hareket ettiler. 
Avdcıt Romanyaya ıı g-rıya

caklar, orada da tetkikat yapa

caklardır. 

Zahire borsası 

Talimatnamenin iki 

tadil edildi 

maddesi 

Yakında müzakeresine başlanıyor 

Ankara, 4 (Yakıt)- yeni büt· 

çeııin 220 milyon olduğu yan· 

hştır . Bütçe 218 milyon küsur

dur. Bütçe tabedilınckte olup 

müzakeresine yakınd abaşlaııa· 

caktır. -- --
Tarife 

Elh d 
4 Melekt. e: 

amra a: 
Konleııler 

Sıngapur geceleri 

Operada: 
J\.fahkuml&r genüü 

Ferahta 

Majlkte: 
Gülen adaın 
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ııır .. ··ii'~'ğü~ .. ··o·P·E·R·A .. ····srPii··;;;·A s, N o,. 
Mühim tadilat yapılıyor ım Mev5imin en muvaffakiyetli artisti un 

Ankara, (A.A) - Meclisteki fü! ]OllN BARİMOR ile ~il~er DO~OR_ES KOSTELLÜ n 
tarife komisyonunun mesaisi mı ,. Buyuk teınsıllerı ,.. 'ı 51 
b'.tıııek ~i7:eredir. [ncüıııcn mü· mı MAHKUMLAR Gt:.M . 
hını tadıla! yapmal.1adır. :::: A. ıc~ ıJc1 

mı iki gündür alkışlara gark edilen şaheser.. ırd·ıecıl 

B 1 fi . . . f f ifü kısımlık: güliınçlü komedi. Matine ve suvarede ıcra. e 
1,:ı 

U gar se rmın zıya e 1 ii!! varyete programında Berliıı Revü tiyatrosu artistJerınd'' 
ı' · Ankara, 4 ( Yakıt ) ·Bulgar füi KATliLEEN ZAillMIT ve fiDi ORUBE 

Anliara, 4 (Vakıt) • lstanbul .. 
sefiri Ankarapalasta bir akşam ıı!! Tarafıııdaıı eksantrik ııumarlar. ... 

Zalıı. re : bors•sı taıı·ıııatnaıııesı· ııı·ıı · ::.· ...................... ............................. - ••••••••••••••••••••••• •.::!:.:~ ı u ~ ' zı·yafetı· verdı·. l ları·cı·ı·e vckiJı- ................... , ••••• : •••••••• !•············2.n .•.•. ;; ...............•. :: ..... ::: .. ................................. ················::··········· .. ·········· ······ 
17inci ve 19 uncu nıadt!eleri miz, erkan ve sefirler nıeduvcn ........ İiiJ·~··ai"{iii_":'":·":"j·:· :~iğjifij":"ğiiiıJ · SV ~ 
heyeti vekile tarafından tadil hazır bulundular. !'karanın en dilber, en sehlıar yıldızı DiLLi [){) 

ı 1928-1929 mevsimindeki en mükemmel teııısilleriııdell edilmiştir. Buna göre komiseri S fi !er· zı· yaret en· 
e r ın fınl C E N C K 1 Z k .\. L B İ 

ve umumi katibi iktisat veka· Ankara, 4 (Yakıt)- Bulgar, • • 
filminin iraesi münasebetile dün akşam 

Jeti tayin edecek, vekaletce tak- Amerika, İran ve Rus sefirleri ~ 

dfr edilecek ücretlerini borsa bugün ayrı ayrı l lariciye vcki· liit .\ S R İ S İ N E " A X 1 N 
verecektir. lini ziyaret ettiler. H Vasi salonu hıncahınç dolmuştur. d,tl _ __;,.. ___________ ~mmm ·mm · · ·mı· · · · · · · ~ · ·fil' 

] 
1, ı s· ıı·ıd•ı 

[ ADLI
.YEDE Kadıköy ı\lısırlı oğlu tiyatro· < era 1 ıuaı ' -~ 

suııda bu akşam komik Ahmet Bu akşam 2 film Aşk ~gut: 
11-~-----------------------•ı katil ve Donkişot: ctuı 

Odunla ölüm davası 
Maznun Halil, kolu mühürlenerk muayensı 

için Tıbbıaliye gönderildi 

Kocasının şehre ylınu. gondermediği Hanımın 

yol masrafı nasıl halledildi 

lstanbul ağir ceza mahkame

sinde çatalcada Kabkçı köyü 

cinnnda bir kızın baıma odunla 
vurarak ölümüne sebep olmakla 
maznunen Fatma isminde bir 
köylü kadınla Halil isminde 
ğenç bir köylünün muhakeme· 

larine baılanmıştır. 

Bir kavga esnasında hiddetle 

yapıld~ı mevzuubahs olan bu 
hareketi, ikisi de inkar etmek· 

tedir. 

Mahkemede dinlenilen şahit· 

!erden Nuriye Hanım, maz· 

nunların kendisine • Bir kazadır 
oldu• sdtlinde cürümlerini iliraf 

ettiklerinin doğru olmadığını 
söylemi§, koca ının lstanbula 
yalınız g.;odermediğini, beraber 

geldiği için yol masrafının yir· 
mibeş lira tuttuğunu anlatmış, 

müddeiumumi Cemil Bey, bu 
söze ıu mülcabelede bulunmuştur: 

- Burası dağ başı değil, 
Şehirdir. Hanım pek ali yalnız· 
da gelebilirdi. Esasen mahkeme 

kocasın< da beraber davet et· 

memiştir. Onun masarıfını da 

vermek icap etmez, k('ndisininki 

verilir. 
Neticede mahkemece Nuriye 

Hanıma beı lira yol ma~rafı 

verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu cihet ·halledildikten sonra 

• veçhinden nümayan olan asarı 

belalıete göre Halilin filinin 

nikü bedini bilip bilmediğinin • 

Tıbbıadlide muayenesile tayini· 

ne karar verilmiş, kolu 

mühürlenerek oraya gönderil· 

miştir. 

Kasımın muhakemesi 
Casusluk maznunu Kasım 

Tevfikin muhakemesine a· 

ğır cezade onbeş nisan sa· 

bahı başlanacaktır. 

Rumca gazete 

"Hronika. gazetesi hak· 

kında alelusul müstantiklik· 

çe tahkikat yapılıyor. Lü • 

zumu muhakeme kararı 

verildikten sonra evrak a

ğır cezaya gönderilecektir. 

Z~bıt~ . 
SÜtUNU 

Kokain kaçakçısı 
bir Yunanlı 

Y akalanıoca üzerinde 100 
dolu kutu bulundu 

Beyoğlunda Anadolu lokan· 

tası •ahibi (f oma) nın memle

kete hariçten kaçak kokain 

ithal ettiği haber alınmış, T o· 
manın üz~ri aranarak 100 
lr.utu kokain bulunmuştur. Mer· 

kum yakalanmıştır. 

Ne arkadat ! 
T ahtakalede hammal Kamilin 

odasına arkadaşı Mehmet gir· 

miı. bir kaç takım çamaştrla 
62 lira ~!arak kaçmıştır. 

Bir kaza 

Arabasile Ka•ımpaşadan geç· 
mekte iken Mehmedin hayvanları 
ürkerek birdenbire koımağa 

baılamışlardır. Mehmet dalgın 

bulunduğu için kendisini tutiı· 

mamış. ,yere dütmüı, sağ ayağı 

kırılmııtir: 

İstediğimi almadı, 
bıçağını çekti ve .•• 

Ve yerdeki hahları 

parçaladı 

Taksimde yazıcı sokağında 

1 O numaralı evde oturan Mar· 
yanın dostu kazancı Şükrü 

.\ laryandan ödünç para iste· 

miş, verilmeyince bıçağını çe· 
kerek yerdeki halıları kesmiştir. 

Oyun yüzünden 

Üsküdarda Balabanda olu· 
ran tuzcu Ahmet ile balcı 

Kazım oyun yüzünden kavga 
etmişler, Kazım attıg< bir yum· 

rukla Ahmedin sol gözünü 

çılr.armıştır. 

Bir çocuk yaralandı 
Haydarpaşada Rıhtım caadde

isnde oturan Esat beyin oglu 
6 yaşında Mu•tafaya i 604 nu
maralı otomobil çarpmıı, Mus-

tafa başından yaralanmışhr. Şoför 

Şevki yakalanmıştır. 

Sait Bey ve Herıııine hanım ta· basti bacak ~vtıl-
tarafından büyük MÜSAMERE dünyanın en ıııeşıııır :fs / 

illelidis ıııatıne/ 

Yeni kanun 
Ceza muhakemesi usullerinde -yapıları 

tadilat nelerdir ? 
ııoe•T evkili mucip haller - Maznun bir kadına, 

müşavirlik edebilecek - yemin tarzı ı<' 

Veni ceza usulü muhakeme· bıılunursa, suç devlet ;1 

leri kanunu Jayıhasıııın Dahiliye hükiımet nufuzunu kırar~ P 

ve Adliye encümenlerinden memleketın as.ıyişini ~ıı ıJI 
erden bulunur yahu ,

3 
it' 

çıkarak B . ill • M • e sevkoluıı- umumiye aleyhinde oıur-
duğunu yazmış ve ıııuhteviya- ldf olunabilir. 

• 
tından kısmen bahsetmiştik. Tahkikatın mevzuu a~ır 

1 
Yeni kanun liiyıasında tespit 1 zah cürümlerden oıur 

1 
ıııl' 

olunan diğer bazı esasları da maznunun ikametgahı bU ~ ~ 
bugün dercediyonız. sa, serseri, şüpheli oıurs3• ı 

Bir suç, açık denizlerdr. veya olduğunu ispat edeıneı;;:e 
bancı olupta hakimin. . f.: 
veya hükmün infazı ıçııı 'il 
ceğinde şüphe uyandırac3 

yabancı liman ve kara rnların· 
da Türk bayrağını taşıyan 

deniz ve hava nakil vasıtaların

da veya böyle bir nakil vasıla· 
d. be 1 .• ·ı· ıııJl' 

ı se p er guru urse, 

sile işlenmişse suçun işlenme-
daima kaçacak sayılır. ~ıl 

Maznun tahkikatın Jıer ·rd• 
sinden soııra vasıtanın Türkiyede derecesinde bir veya b~ıır 
ilk uğradığı veya kayıtlı bu· fazla ıııüdafiin yardınıırıa 1 

lunduğu yerin mahkemesi mu· caat edebilir. ı!J 
lıakenıeye s.ıliihiyettardır. illüdafi avukatlık, vcY~ ııı 

Salahiyetli olmıyan mahke· vekilliği etmeğe kaıııı111 • 1 
lıiyeti olan [kimselerden jJ1 

mece yapılan tahkikat işleri, 

mücerret saliihiyetsizlikten do-

layı hiıkümsü7. sayılmaz. 

Bir mahkeme, salahiyetli ol· 
masa bile gecikmesinden zarar 

umulan hallerde kendi kazası 
dairesiııde yapılması Jazmıgelen 

tahkikat işlerini yapar. 

olunabilir. ~ 

Mevkuf bulunan nı ·ril 
müdafii ile her zaman g~ 
bilir ve muhabere ed, 
Tevkil sebebine gör )u fi 
halinde son takikatııı '-~' 

d ·ı oı'' · sına ka ar mazıııııı ı e ıı.11-

Reddi istenilen hakim ret görüşmelerinde bizzat 1 
veya tayiıı edilecek naiP 1 ıf hakkında bir karar verilinceye 

kadar yalnız tehiri caiz olınıyan 
muameleleri yapr. 

~ 

istinabe olunan Jıaki111 ,~il 

Bir hakim, reddini mucip 

sebeplrri bildirir, yahut bazı 

bulunabilir. Son ıab ıı>' 
açılıııçaya kadar hakiııı tı<' 
nuııun mutt~li oııııası .J~ 

haller, bir hakimin hakimlik edilemeyecek husıısatın. ,,ı. 
vazifesini ifadan memııuiyeti bildirilmesini ıncnedfbı~:ı;, J 

lanıımı tevlit ederse, bu bapta 
bir talep olmasa bile temyiz 
mahkemesi resen karar verir. 
Bu hükümler, zabıtk5.liplcri 

hakkında da caridir. 
Aleyhine kanun yollarnıa 

müracaat müıııkiın olan veya 
bir talebin reddine dair bulu-

nan kararların sebebini yazmak 

hizımdır. 

rlukuk muhakeme usullerinin 

tebliğata dair olan hükümleri 
ceza işlerinin tebliğatında da 

caridir. 
Suçu işlediğine dair aleyhin· 

de kııvvdli emareler elde edi· 

len maznun, kaçına şüphesini 

uyandıracak vakalar bulunursa, 

suçun izalesini yok etmeğe veya 

şeriklerini uy~ıırıııa ~yanala 

yahut şahitleri yalan şahitliğe 

veya şahadetten kaçınmağa 

sevkeyleycci!ini :;:österir hallerde 

.Maznun olan bir ka n ~ 
ruşma >ırasında kocasını .ı. 

1 ..... 
şavırı sıfatile buh1 J:' 
müsaad~ edilir ve diler;;,~ 
(enir. ilk tahkikat ~ 5d1r. 
hakimin takdirine baı;lı ,,~ 

Yemin şekil • Birşc;' ı~'~ 
nıaksızın ve birşey katın ~ir r. 
kimseden korkmıyaral< · ~ 

. (iflıı 
sire kapılmıyarak bıid g •

11
ro· 

ı• .~ 
ıııusuııı ve vicdaıııııı ı·ıll" 

dosdoğru söyliyeceğiıııe·al•"i· 
ederim • mealinde ,.c ~3ııı' 
ten sonra da ayni esas 

11
cr•· 

dedir. Yemin verilirl•eıı 
ayağa kalkar. 

'(11~1 _ . iJıliP . 
Belsoğuklugu ,e ıe 3 · ı · •e t~ ır karşı pek tesır ı ' ,ı~ 

· . • 1 uıtan • 1: şıdır. Dıvanıo ıı s ..:. 
ut türbesi kar~ısında 
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HAR iÇTE ~ YERU MALLARI yapabilmek için MAKINALAR 

~IMfte istifalırı Kanlı caraı~molar Jpor F=~!trıs:::::~.n;c;:~:~~~e s~:{.:c~~!~rı 
"\'\ı·t - B ,, l'k -----.;.--------------------lrabtn~rya ve Lehfotanda Çinde ve Mekstkada iki UgUn l md.Çl • 
e ,. d fişikltğı oluyor -·- lstanbul emvali metruke müdiriveti ilanatı 'Baer1ın. 3 ( A.A} _ M. taraf olup boyuna birbir· Süleymaniye Vefa 'J 

l l rtel ": ···('st'tİ aJıı- ... ı ı lerini yiyorlar 
e \ kabi Mcksiko, 3 (A. A.) - Jirni- ile Galahuarny da 

~;~~inlAeivs-- • ı nezdc iki gün slircn bir. mu- BetikiftflA karfılA-
}it c .._ : harebcden sonra tnmnmilc 
lir. ~ı:~ş- 1 mağlüp edilen asiler ı:imal şıyor 
·ıe ·oa- istikametinde ricat etmekte Şehir koşusu tehir 1

( Y~?alı;;. \'C hükumet sm·:ırilcri tara· edildi 
~ K fından ynb:ından takip olun-
( d Pil- maktadır. Futbol lik maçlar] bugün 
~~ h . 
~il 

1 
ı "anghay. 3 (A A.) - Çang· yeniden bn ·iı}·or. lki devre 

L karçekjıı Kiyukiy:ınp;ad:ıki kn- üzer;ne tertip edilen masa· aka-
111!' t{ 

ti ile 
l.:ıke t 
bulunu\; 

rargahınclan bildirildi~iııc ııııı il:C kısmı, ihi ay evvel intaç 
göre m;lli) \.'tpcn·er ku \"\'L'tl.?r C'dilıııiş ve :ıraya giren karlı 

:-cşal Pilısudı;~. diın 1 luaııgç<ıv da ccr~ynn yağı~lı havalar ikinci devrenin 

v· rOr. eden bir ınuhareb~den sonra l>ir müddet tehinini ic.ıp ettir-

tı ınh~:· 3 .(A.A~ - Reisi- [ la.nkovfolardnn 5000 e~ir, mişti. Ririııci güm eye mensnp 

lf>r. . rıyasetı altında 4000 tüfek ve 21 tOp al- altı kulüpten 01latas~ray bu 
,...:.cuıan l 1 
~ nazır ar mcc.i-
ıt-.L~ başvekil M. Zeipel 

ı\;,l(J(.'I· ti 
lh- • "e n mazhar olduguv 
.. ıı:su~ · ._. 
"'. •n.:ışaf ve yapılm:-ısı 
~~ını· ~ 
iıcsha u ıslahat hakkında 

mışlardır. 

Nadir han bir 
meclis toplıyor 

Şlhs t vermiştir. Ancak 
sı:ıa ınb~ bu ıs1alıatın icra
teğ' lt rnani teşkil ede-

dan1 ~T-lında bulunduğun- Namzetler arasından tahta 
dikin· 1 .~eğe karar ver- kimin daha layık olduğunu 
Cltrnhıı.ı &oylemiş~ir. Reisi- tesbit edecekmiı 
ttw.:_tir hu istifayı kabul 
-~ r. Veni DeJhi, 3 (A.A) - Röl ter. 

r~1111,"L...; t;,m_M-u .. snlı·nı· mola~'lf mulıabiri bildiriyor: r:ııınm:l'ah ~lu 11 U UAHl han ile rakibinin malik oldufıı 
r"tııtla - _ kuvvetlerin askeri kabili; etferl-

ra. nazaran mühim nin ne derecede olduğu m:ıliun 
p~~ir hadise değil değildir. A\'.ruı>adazı Efg:ınishııa 

~lcsı ıs, 3 (A.A) - Tan ga- avdet etmiş ol:m Nadir lı~ııı 
llııt:ol· . Yazıyor: Çemberlayn· vaktınJa } etişdiği tal.dirde lıar-
fıadi trıı rnülakahnı mühim bir bin öııüne geçilmesi ıııulıtoııcl 
'tı. ~rt addetmek yanlıştır. Fran· görüln:e .. tedir. N tdir lıaıı çok 
.ı "''fırı mifuzludur \'e tahta nanızt t 
uc ~o umumiyesi Londra 
rnu~a llr:ıstndl!:i münnsebatın ' 
~cıılc netkarane olmasmdan 
~Q brnnuniyet hisseder, 
~ U ınuhadenet, sarsıl-

lii i~nı F ransiz-İngtli% sami
&i~a&ttı 1 .teıkil eden teşaoüt 
bır unS\lr~Ç\n pek hemmiyetli 

Ur. 

olanlar:ıı h:ıııgisiniıı meııılekdc 
daha muvafık olduğu lıakhtndn 

J.arar vernıeğe memur mifıt bir 
meclisi içtım:ıa davet etmiştir. 

lfüçD.n 1ıaberler 

Hindistanda mücadele hazırlığı 

Loııdr,ı,5 ( A.A ) - Kalküt;ı 

dan cı: Daily Mail » c bıldırılı-

yor: Hıııdist.ıı.ın ~imali garbi 

hududlarındaki Gfumilcrfe şii

le.r muharebeye hararetle hazır-
!anmakta ve siJalı ve rııühimnı..'lt 

fabrikaları gece gündüz çalış

maktadır. ı\\ütaariz olan şiilcr 

ilk bir mağlubiyete uğranuşlar-
sa da kendilerini mağlup addet-

nıemektedir. 

Amerikada içki lsUyen1er 
Nuyork, 3 ( A.A) - Uınunıt 

araya müracrat neticesinde 
Visconon lıüki'ııneti sekenesi 
kahir bir ekseriyetle içki mem-
nuiyeti aleyhinde rey vermiştir, 
Bu meınmıiyetin ref'ini talep 

etmektedir. 
Trende sürat rekoru 

Paris, 4 ( A.A ) - Paris iJe 
Şerburg arasında yapılan bir 
tecrübede l>ir sürat katarı bu 
mesıfeyi salte 115 bazen de 120 
kilometre sürale hareket ederek 
3 saat 18 dakikada katetmiştir. 

Macar baovekili Romada 

ilk de\Teyi {14) s:ıyi!e birir.ci 
deHe~·i bitirmiştir. Scnra (12) 

sayilc B 0şil.taş i' inci (l 1) pu

vanla fener üç-üncü oluyor, 
fenerin arkasında da sırasile 

B !yfroz, Vefa ve Süleymaııiyc 

geİİYl1Tdu. 

Bugün ba~lıyacak •)lan ikinci 
dene ilk gü ı ı.?Üınrniıı en faz
la puvan alan iki takımı Be
şikt ış ve O;ılatas. rayla en az 
sa.,- ıya sahip takımları Sülcyma
ni}'e ve V tfayı ka.rşıa karşıya 

getiriyor. 

Ru itibarla lik maçlarııım 

heyecanına ayrı tı}Tt ehemmi
)·eti ha z iki maçlar giriyoı uz 
dcıııeğtir. 

* 13ugün sabahleyin yapılacak 

olan şehir ko~usu, futbol mü
mscbetile gel (Cek haftaya tehir 
edilmiştir. 

1 Memleket haberi eri 1 
Urf ada tüy)er ürpetcii 

bir cinayet 
Urf ada münteşir c Halk sesi» 

refi~imiz yazıyor : Surucun Zi
yaret köyünden Şeyhu oğlu 

Halil cenupta merada bulunan 

Boztepe köyünden Nebo oğlu 

T ahirin nezdine misaf ır gider 
ve bu ailenin yanında bir ay 

kadar kalır. Nihayet aileyi te
mamen lm'ha etmek suretiyle 
çadırlarına ve havanlanna tesa-

hup etmeği kurar. Bir iş için 
T ahiri çöle çıkarır katled~ ve 

T ahirin şimale gittiğini söyle· 

yere.k zevcesi Urfanın KaJe 
mahallesinde Halil Salih kızı 

Aynoyu ve yedi y8f1Dda 
oğlu Mehmedi alır şimale 

·geçirir yolda bir kuyuya at.ınak 

sureti.le if ua eder . Mahv • 
ettiği bu ail~nin emvaline teı 
mamen tesahüp edCl'ek gelir 

çadınnı Ahdurrahmandede ci

varına kur.ar. Bit müddet son
ra çölde boğ~u ve b•rn 
par~ parça yardıgı kadın 

keııdine gelir süııüklene ııilrük

lene gelir ~ d\'arcıa ki bir 

ç3d.ıra iltica eder, batına 
gelenleri anlatır. Jandarmaya 
haber verirler takibat neticesi 
katil Abdurrhmandedede e1c 
geçirilir. 

Adaletin pençesine düfCn 
bu korkunç katilin muhakemesi 
yaktnda Urf ada yapılacaktır. 

Tashih - Fatih Sulh mah
kemeı:-inin dünkü nü~hnmızda 
mi.in<lcriç ilılnında muhakeme 
tarihi ~O nb:ııı yazılacak iken 
sehven 30 :uayıs göstcrilnllş· 

tir. tlshih o?unur. 

Doktorlar. her türlO 
zafiyete karşı yegane 
:ıafi deva 

ARSENOFERATOS 
u tarurlıı.r ve memnuolyotle 

n 
tavsıye ederler ... 

Eczauelede ecza depola· 
rında satilır. 

ı Damla 
PERTEV 

Esansı 
Mendilinizi bir 
haf ta. muattar 
kılar. 

MÜESSiF 1RJ:IHAL 
Erkanı harbiye ienkligind n 

mittekait Yusuf • enan paşa 
dun sabah irtihal. etmi~tir. 
Cenazesi bugün satt'1i!,30 dn 
Şijli Osman bey Cabi sokn
ğındaki haııe,indcn kaldırıla

rak ö_ğlc namazı • Teşvikiyc 
camisinde kılına ak makberi 

._.) 

mııh u una dcfnoJunacak"tlr. 
Fczaili ahl<lkiycsilc temayüz 

ctmi~ olan mü$arünilC) hin 
ufuli mucibi teessüftür. Ke· 
de dide ailesine beyanı ra'zi-
yet cyJcriz. J 

Semti Mahallesi Sokağı No. Nevi icarı lira 
Kdıköy Cafcrağa Sakız$cı 35-12 Hane 480 Sem1 
lieybeliada Manastır 17-19 > 212 » 

Uzunçar~ Rüstempaşa Balkapam altı 28 Mağaza 72 » 
Galata Hoca Ali Lülecilıendek 51 J<argir hane 65 Şehri 
Be1oğlu· Tatavla Papasoğlu 15 Hane 10 > 

» Tımtım Ada 5-1 B;rahanede mevcut 26 kalem eşya 70 » 
Balada evsafı muharrer eml!kin icara raptedilmek üzre 9-4-929 tarihine müc::ı.dif sah günü 

saat 15 de pazarlıkla müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin Emliki metruke icar komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 

Jfalıç dahilinde fenerle Balat arasında baştan kara olarak batmış lıir halde bulunan Fener
bahçe vapurunun hali hazırile mukadder olan 850 lira peşin pare ile satılması için 244-929 
tarihine nıüsadif çarşamba günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir taliplerin yüzde yedibuçuk 
hcsabile teminat akçelerile Emvali metruke idaresinde müteşekkil satış komisyonıına müracaat 
eylemeleri 

• • • ,. .• • ._.· 1 1 • • • • .... • 

Erkek vüc~dunu 
&üzelleftJren 
RousseJ 
Kemeri 

Bcdrninlzf in· 
ccklr, Otomatik 
bir n:uaı teslrile 
ıaınanr. Hususi 
tazyiki " cnkoMt· 
11une1dld1#Jıa· 
rrı ınubm ol· 
GUI bueôlylc •· 
ıu oluftdutu b· 
J• uzay.bllmal 
uycslnde her iki 
tarafı telll&nMll do
Jnılwr. Sizi &~tir. Voa.dılaun 

r1:anışacw ve aldlftmr. 
M&&1..ı ı.ıRN* veya lipertf ...-ditt· 
nlıdr Unıınwn lı:uuu be!Jnlztn lrdfaıne 

&andmeuo He bUdlıtatr. 
ııa..n• IMtfqıılll llccyıaa 

v .................. , 

J.Raıı.d 
de Parls 

t'uheJI: Rc,otluck. Tünel aevkllndc, 
Not 

t'lm 6 Undat ldblrm. 

Seyrisef ain 

1500 metro mikabı 
kereste mübayaası 
Tütün inhisarı umumi mu .. 

dürlüğünden: 
Samsun fabrikası için 1500 metro mikabı muhtelif ab'atta 

kereste pazarlık suretile alınacağından tamamına ve y.a bir 
kısmını itaya talip olanların °lo7 terninatlarile 13-4-929 Oımartesi 

günü saat 10,30da Oal:fcada mübnyaat komisyonunda bulunmaları v' 
yevmi mezkCıra f<adar eb'.ıdı öğrenmek üzere mezkur komisyona 
müracaatları. 

İstanbul Şehremaneti ilanları 
Beynzıt dairesinden: Daire budunun muhtelif yerlerin

de perakende olarak bozulan yaya kaldırımları :ısfaltla 

tamir edilecektir. Bilcümle malzemesi müteahhide ait olan 
bu-ameliyatın metro mürabb:ıı üzerinden f~'ltl kapalı 1.arf 

usulile ve bir sene müddetle müteahhitliği münaksaya yaze
dilmi,tir. Zarflar 25 nisan perşcnbe günü saat on beşte 
küşat edileceJ!inden "talip olanlnrın şeraiti fenniycsini öğ

renmek üzre fen şubesine Ye tekJifot için de dire encü
menine rnUracaatları ilan olunur. 

11--------------Jı .. ..:.:.:.=:..:.:....:.:.:...:.:. ____ -- ---.-------~--
Mencez acenteii: Galata Köprü 
başında. BeyoQlu 2562 Şube 
acenteli: Mahmudiye Hanı altında 

ı.ranbul 2740 

'"ANADOLU,, TlCARl~TI 
U.\IU:\IIYE TÜRK A~O~ll\I 
,JRK:J?:l'l roE~: 2~ mart 1929 
tarihinde adiycn içtima eden 

Şehremanetindcn: ltfaire için nlmacıık 2500 metro 
hortum kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 'ıl'alipletin 

şartname almok için her gün levazım müdurlügiine gelme
leri ve teklif mektuplarını da ihale günii olan 27 - 4 • 929 heyeti umumiyetle biH\nço it---... --------1· Bozcaada wstası cumurtesi günü saat on bt.-şc kadar mezkôr müdürlüğe Ye kar \ 'C zarar hesaplarının 

tetkikine Ye idare ' mecU inin 
ibrasına Ye beher his e se
nedine -vı:rgilcri teYkif edil
dikten .onrn - 30 l"Uruş tc
mcttüün 1 marı I 929 tari

hinden itibaren rt\'Zilue ve 

(GELİBOLU) vapuru 6 NuP.n 'lll!!ıı--"-er_m_c_I_er_i_. ------------------·":: 
cumarteai 17 de idare nhtıınuı· Taksi otomobmeri ıçın konacak J 300 kusur Emayye 
dan hareketle Gelibolu, Lapseki, Jayha nçık münakasaya konmuştur. 28 nisan 929 tarihinde 
Çan~al~ boz, Bozcaaclaya 
gidccdc ve Çanakkale, Upsdci, ihalesi ollicaktır. Taliplerin ~rmameyi görmek için her 
Gdiboluya utrayar.tt gelecektir. gün münakasaya girmek için mczkôr tarihte k\ <tzim mü~ 

ulcyman K4ni l3eyin iiç Se'Jlc 

müddetle murakıpliğe tayi
nine karar n:rilmiStir. 

Antalya Postası 
(ÇANAKKAIB) vapuru 7 Nı 
pazar 10 da Galata rıhtımından 

hareketle İzmir. Küllük. Bodrum, 
Te,ekkiir o_;ı __ f f .,_,L_ A-·-' - n.aooa, etbiye. iniu, ~yay. 

Uç seneden bc.,rl müptela gidecek ve dönüıte meU:ar iske· 
olduğum :kan gelme hastalığın- ıeJCrle birlikte AııdJffi, Kalkıuı, 
dan muhterem doktor \anoil- Sakız, Çanallale, Gehboluya 

yan Efendiain ameıµ·att nence- ··~+_•_1ar_ak _____ scı._1ec_e_k_tir_. ____ ... t 
sinde lmrtulduğumdan muma-

ileyhe alenen teşekkürntımı beyan 
ederim. • A\'adis Manukyan --
Matbaamıza gelen eser!er 

Trabzon birinci postası 
(REŞlTPAŞA) vapuru 8 Nisan 
Pazartesi 12 de Ga1ata nhtım\n· 
dan hareketle İnd>o1u. Samsun. 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopaya 

Damga kanunu rehberi gidecek ''C dönütte Pazar ukde-
siyle Rize, Sürmene, Trabı:on, 

iş bankası pul .müfettişi Ali Gür~. GirC$on. Üııyc, Samsun, 

Sami B. aŞerlıli damga. kanu- lnebolu, Zonguldaga uğrayarak 
au rehberi.u ismitc .bir .eser nt'ş- gelecelctir. Hareket günU yülc 

hhul olunmaz. 
retmiştir. resmi. ticari lıer mu- ,._ __________ _., 

ameledc pı.ıJ YM?1flıtak Lb:ıın 
olduğuna göre d:ıpı :ı. kanunu 

herkesi yaklndan abadar ~ 

den :bfr ka!tundu • & itibarla 

Aii Sami be)·io eşerj de ~erke

si yakından alakadar edecek 
mahiyettedir. Tavsiye ederiz, 

lk süngü aMında 

Bu ayın en mühim edebi 
hadiselerinden biri )\ka Gfln- Kokuları i1.alc eden 

düzün « iki süngU arasında » En mükemmel muzadı 
taaffündiir isimli romanının · inUşarıdır. 

Sıhhatine itinııkar kadınl:ı
Bu esetin eski bir aile evinde 

rın samimi dostudur. 
m:ilikemelerde, kadınlar hapis- 7..dıirli değildir. Başlıca. cc-
hanesinde, itım.aran~e geçen za depol:ı.rile ec7.aneler ve 

vakasınt merakla taklrı etmemek ' urıyat mağazal:ırında. s:ıtılır. 
kabil de&ildir. Oç ren u bir kapak .. --•••••••mi! 
içinde ciltli olar~k fiatı bir 
liradtr. Resimli ay matba.sı 

tarafından neşredilen bu es.erj 

tavsiye ederiz. ı 

Resi~ ay 
Resimli ay y.eni }.;arfJcrle çı

kln en nefis Türk eseridir. Bu 
nusJ>.tsınde Bnbil Hamm ço.. 
cuklarmuzı nlill zehirlemekte 
o11ufwıu ve f.üdt 'b'ajatımızm 

kimlerin elinde olduğu fi:ıkluııda 
pyanı dikkat iki makale vardır. 

Mevhlt kıraati 

Ayandan merhum Raif 

Paşa kerimesi merhum thsan 
Raif Hanımın ruhuna İthaf 

edilmek i.izere nisamn beşinci 

cumn günü öğle namazını 

müteakıp Af..."Sarayda Yalide 

camii ~erifinde mc\·IUd1.1 ne

be •i kıraat cdileccğioden 

akraba \'e ihvanı dinlı:ı ~~ 
riflcri 'rica olunur. 

diirlüğlinc gelmeleri. 

lstanbul Vilayeti Defterdarkğı ilanatı 

stanhul ·viH\ycti d-:ItcrJarlığı kadro ·un<lnn açıkta !:almış 
olup cJycvm açık maa;-ına miistahak bulunan muamele vcr
gı i tahnkkuk muavini Atıf, maktu tebliğ memuru Cavit, 
istihl~k tebliğ memuru ._,alAhauin ve dijtcr Salahattin ve Ali 
Kem:ıl grcnc.lilc.rin şehri halin yedinci pazar ~unü saat onda 
defterdarlıkta ispau vücut etmeleri, gclmiı·enlere açık maaşı 
vcrik·miyoceıti ilanen teblijt olunur. 

Loyd Ekspres hattında mühim tekemmülat 
i anbul il~ Avrupa arasında en '<lo~u ve en seri bahri 

muvasalııyı temin eden ( Loyd Ekspr~-s ) h:tttmın ( Loy<l 
Trestino ) tarafından 1 1 nisan 1929 pcr~cmbe gününden 
iiibaren iki pervaneli TEYERI~ lüks yolcu \'apurunu ,.e 
mLl\'IS ayı zadında dahi biiyuk ST!~Ll .. A J)'lTAiXA yapu
run·u i,letmiyc başbyacağıru ic;tihbar cdiroru"ft 

Gayet bliyük hacımda olan bu iki \':tpuruu J...r..1nbula uğ
riyan vapurların en Lüks ve en serileri oJduğuna şüphe yoktur. 
Geni:;- salonlarından maada barı, sineması, jimnastik salonu Ye. 
mükemmel bir orkestrası olan bu vapurların yolcuları en 
büyük otellerde bile aranılan bütlln konfom bulacaklardır. 
şurası daha unutulmamnlı ki Loyd Tricstinonun nşçılıırının 

<lrmyanm en meşhurları olma<:ı bir nn'anc h:ıline ~elmi~tir. 

i\lü;;terilcre bah,ctriıt'i bu kadnr istifoddere rax-mcn sirket 
' '\ b b • 

seyahat iicretini his!ıolunur derecede tcnr.llc karar Ycrmi~tir. 
Şehrimi7.in en kib:ır meh:ıfiline mensup otnn Loyd Trl tino
mın miiştcrilcrinin bu tekcmmiilatı takdirle kar~ılıyacukların

dan eminiz. 

Bilumum esnafa ve esnaf ce
mjyetlerine : 

lstanbul ticaret müdüriyetinden : 
ı - F.sn:ıCın c nar ccml}ctlerlnc k;ısttları mecburi oldutıından sııa"athrı 

lılb:ıriJc mco up olmaları liıım ııelen ccml1ete kardcdilmlş buluDıın1Jrın tec
didi b\tları ıe hiç ka}d cdilmcaıl ol:uıJ.ınn J..a)ıtlan için bir aı ınulkt \e· 
rllml~i~ • 

2 - Bu muddct zarfında mür:ıca:ıt edenlerden kıyd cdılml~lcrin kaYdi\'c. 
tet1hhlidAtı şehriye \"C salrcden cemiyete karsı olau c ki borçluı cemi~ etler 
tarafından kat'I) ren araoılmıyaral\. } eni t.ıvd edılcalcr mı tIUI ,ınıdiU1' aocat: 
cb7.dan bcdellle o cemlyctJn ulzamn:ımc iade pzdı teahbud:ıt hJdellcrl 
alı nacaktır. 

3- Esnaf cemiyetleri, ccmlyctlcrınc k:ı)'d edilnıcıllklcrlııc \':l~ıf oldukları 
esnafın ıslmlerlnl ubıt:ıi beltdiye mcmur.tııruı:ı. bJldirecekJcrdjr. 

4 - l\1uayencl ıtıhhıyeyc tabi ol:ın c narın nıu:l\'cnelerl eeklden olduğu J!ibl 
cemlyc:ıler!nden afacatlacı hüvf)·et 'erak:ıları Cıcrinc kaıydo1uoacaktır. 

s - Rllııııunı esaa!ın llcrde ccu gomıllJllcli; uıcre benıc:n ccıWyetlcrine 
mürıcaatle kayd olunmalan taniyc \'C l\An olunur. 

Afyon~arahisar vilayeti 
maarif mi)dU:rlii.ğünden: 

Dinar .kazasında irlja oluoacak be§ dcr5aneli mektep binası 
kapalı zarf usuıile nisanın ı4ancil gtınfı saat 25 de il·a~e olur.
ma\ fittre 01Qnakasaya vazolunmupar. 'Tılip!erin prtna·ne ıı:e 
projelerini fÖrrnek Qzerc viliyet .eocüaıeııi d.aiaıisüıe müracaat 
olunması illn olunur. 



ı·urı.:f\·~c _f-lariçte ' 

) J Kuruı Kuruş 
Gazeteye gönderilecek mektupların üzerine 

idare için.se (idare\ y.uıya aitse ( \pw ) 
t~a~eti l:~ma~ır 

ı Aylı~ı ı~o 000 

1 

3 400 ~()() 
1 16 •~o u~ 

Baıılm11an mektuplum lad••ln.den, kıymnti

: mulıcaddettıd& mektuplua lr.onulmuı pa.ralum 

2 • 1400 2~00 . 1 kaybolmasından •• fl'lnlarJD ınUndericahnc:lan 
idare me•u.J ~el!ldtt. 

"--. 

Borsalar 4 Nisan 1929 il 
-~.,,,,, 1 .. ,, •• :- ı 

{ 

1 
l 

J\ukut 
rı·~Oız lir. ı 
fıolar 

20 Yıınan dır.ıhınl 
l R01~-lıFm:lrk 

J A1u~tury:ı şHin1 
:o l.•y Romanya 
:o 1 .,-a Rnltnr 

Fc·Jrmeuk nnrint l 
:o f rau"z fl"angı 
20 llalyan Jirf'ti 
~O kuron Çf'ko - ~\o\",1\.. 1 

Çtn·oıırhı c ~o"lyt'l • 
l Zrlüti « 1 lıi:--tau > 

20 Dinar c ,-Oj.!"OSlavya • 
:to ncJ('ik,1 fraıı~ı 

• J't'1t·la Iı-ranya 

W lni~ro fraıı&ı 
1 l\f('('fıli)"8 

C(\k 
• 

r.ondr.ı üzerine hlr ln1lll7: Jiraq kuruş 
hf"\yOrk 1 Türk lir;ıcq dolar 
P.trlR • • frank 
]ı[iJano 

norıın • 
• 

Şofya • 
Priık5<'l 
• ..\rui~terclam• 
Cinevrc 
Pnıt 
Ylynn.1 
iat1rit 

• • 
• • 
• • 
• 

• 
• 

10 le\· 

• 
JirPt 

m:trk 
)f'\"3. 

J.r\ka 
florin 
rı·ank 

• ku1"4lıı 
f.JJin 

pezPta 
zeloli 

·diralımi 
k.rus 

Ya1 şov;ı 
Allna 
IJchTtŞ 

tolprat T'lrk lıra•tt dinar 

T:ıhviller 
Tt likr:ı.1. dahili • Tatleli • 
Dliyunıı mu,·alıitle 

lkr~miyeii <lrnıit1·0Ju 

htanlıııl tram,·ay ~lrkC'ti 
R1l4lım Dok ,.o ArıUrepo 

ll':Pnlıul anonim EU şirketi 

Hisse senetleri 
iş l·anka ı 
O~reanlı b:ıııkaıı 

091 '25 
~02 75 00 

52 50 00 
(8 5000 
28 50 00 
24 12 f0 
n 50~0 

80 CO 
158 75 00 
213 00 
120 25 

0000 
22 25 

" ~o 
113 00 00 
32 60 

78'2 03 

89"> 25 
048 9375 

1'2 53 50 
9 :?6 oı 
2 0625 

67 87 50 
3 52 ~'l 
1 '225 
'2 '425 

16 . 5000 
3 4825 
3 '22 85 
4 3600 

37 91 
24 37,5'l 
27 '7 so 

983 75 
202 75 "O 

52 ~o'' 
(8 5000 
~8 so 
~4 1250 
28 !000 
8' 00 
ıs8 •500 
213 IJO 
120 23 

0000 
22 25 
11 50 

113 00 
3'2 53 

78'2 00 

988 75 
049 12,50 

12 ~600 

9 37 so 1 
'2 07 50 

69 oo ou 
3 l 53,25 
I 7225 
2 5475 

fil ıss,oo 

3 4900 
3 23 50 

" 37 00 
37 91 
24 37 ı;o 
n sooo 

9 75 00 $2 75 00 
218 7S!l0 218 7 00 

:• 8 9!J 8 9J 

• 14 40 l 14 1

1

40 
136 00 00 00 

Ticaret ve zahire bol'sası 
fiallar Ticaret Jıoı·ı:a~t katibumumtligt 

ı:_....:,;..;. ______ ~.o-~-- t~raruıdan ,.l'rllnıı~ur. 
Okkall 

Azami A~gar1 
K. P. K. P. 

Bui;day % Çavdarlı 
,YunıurRk 00 00 0000 00.00 
:,;ıı.lc.1 09-10 U0,00 o ',00 
':unter C0-00 0000 0000 
lsert 6-16 0003 oo oo 
1 ııı•nme 00-00 00 oo CI0,00 

l
scrı molılut O..C3 0000 0000 

-ZAHIRELER-

l
ç.,·dar r 6 CO r 6 oo 
Arpa 133:> 1320 
Mmr 0000 0000 
.Yular oo,oo oo,oo 
Fo•ulye 42.00 42 00 

:ı_uırnm 

{n!lyf'mi 

-HUBUBAT-
0000 
2~ :ıo 

00,00 
21\ 00 

-UN-
Çın:aJı kfJo~u 
Eki$lra Pkiılra oo 
Ekiııtra 

Birinci ynmu~ak oo 
Birinci ıeı·t 
ti\ inci 

1400 
1255 
137J 
1320 
0900 

TİFTiK -
Aı·~nra 2160l 216,00 

Akıelıir 21820 218.20 

Yarıaı;-ı Guz yunu 000 00 000100. 

-AV DERiSi- 1 

Zcrdova tifli 0000,00 0000,00 

Saneor cooo,oo oooo,ool 
Tilltl • 0000 00 0000 00 
Kunduz .. ocoo:ooo 000:00! 

ç fınclıt 

kabuklu 

-rINDIK- 1 
1 

00000 000,00 
00 00 cooo 1 

Güınruk ·uı11um mtidtirlii
ğiiııden: 

1-6 kanunusani 929 tarihinden itibaren münakasaya ko:ıulan 

lz:'lir gfımrük anbarları tamiratının ihalesi tahsisat temin edilme
mesinden tehir olunmuştur. 

2 - Tamiratı mezkfıre 1 nisan 929 dan 20 nısan 929 tarihine 
kadar yirmi gün müddetle şartnamesinin bazı maddeleri tadil 
edilmek suretile yeniden kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

3 -· Bedeli keşfi ( 71400 ) yetmiş bir bin dört yüz liradır. 

4 - Bedeli ihalesinin sülüsü 20 bin lirayı geçmemek üzre te
minat mektubu mukabilinde berveçhi peşin verilecektir. 

5 - Muaddel şartnamenin alınması için Ankarada levazım 

müdi:rlüğüne İstanbul ve lzmirde gümrük baş müdürlüklerine 
mfıracaat edilmesi. 

6 - Taliplerin ewclki ilanda gösterilen maddeler dahilinde 
müddeti r.ıuay1 encsi:ıden e\·vel gümrükler umum ıııüdiirlüğüne 
nıfıracaatları ve teminatı muvakkatesi:ıin tediyesi. 

J\\ünakasaya Ankarada umum Gümrükler nıfıdürlü~ünde 21 
ııisrn 929 pazar günü s~at 14 ledir. 

1 Iarar çifliği miiza
)Tedesi temdit edildi 

Ga::.tay:"ntap defterdarhğuıdan: 
T optao veya per~lcende ., .• , eôle satıiıga çıkarılan Harar çilli~ 

IJlÜ7..ıyedesi tm·ıl:i Jand•n itiboren lir hfta müddetle temdit edild:ğı 
ı;iıı olunur. 

Piyango müdürlüğünden: 
t.\evcnt nuıuuneleri veçhile mikdarı ( 1,196,000 ) adet olmak 

üzre (9) ne vı (No:er) evrakı bastınlacaktır. 
Bu tab'iyata girmek Miyenlerin pey akçclcri!e beraber 8 nisan 

929 pazartesi s.:ıat 15 te piyana-o müdürlüiünde müteşekkil müba
pat komisyonuna müracaatları lUn olunur. 

= HER GON ÇIKAR TORIC GAZETESi :::: 

ILAI TiRf FESi: 

re 1970 idare iş ·ri · 197'1 vazı 1~1er • tell{rar~ 

Tal~be Elkilaplan serisi 

SJEOLOJİ 
10 kuruş 

9 HENDESE 
1 inci kitap 

10 kuruş 

Ortamektep!er için 

\laarif vckılletiııce nıuallimlerden mürekkep 
bir heyete teli! , ettirilmiştir 

; ~ .. 

Müracaat mahalli 

• 

DEVLET MATBAASI 
Saht yer 

T ürkiyeziraa 
Bankasından 
Yenidenalınaca 
üf tiş namzetle 

i için ilanla tespi 
olunan 1Nisan 1929 
tarihi, son müra
. caat günüdür. Bu 
at ihten sonra ya
pılacak talelderna 
arı itibare alınmı.
acaktır . .Müsaba-

ka imtihanları 7 ni 
an 1929 da Anka 
adan başka Istan 
bul ve izmirde de 
yapilacaktır. 

Hilali ahmer lstanbul merkezinden: 
1 - Görülen lüzum üzerine Macar, Sırp, Hartvinter, .Miksct

dorom, Rozafe Trakya ve saire mallarından lstruıbulda mevcııt 

ve ya hariçten getirilecek yemekliğe elverişli 400,000 kilo buğday 
kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. 

2 - Trakya malları yüzde 3 analizle diğer n'aller tip 
üzerinedir. 

3 - r.ıallcrın çuvallrı Hilaliahmer tarafır.dan verilecek ve 
müteahhit mailer çuvallara doldurup her çuvalı meckezimizde 
numunesi mevcut Sicimle sağlam bir surette dikmeyi ve Haydar
paşatla vagon ve ya anbara kadar vaki olacak bilcümle masarifi 
kabul etmeyi taahhüt edecektir. 

4 - Ma'ler peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslim 
müddelıniıı temdit ve taksiriııe mezun olacakbr. 

5 - Mallerın evsalınca tehaddüs edecek analizfarkı Borsa 
Arbiırajle halledilecektir. 

6 - l lilfü ahmer menşe itibarile cins ve nıikdarını tayinde 
serbestir. 

7 - itasına talip olanlar beşer kilo numune ve '/, 10 teminat 
akçesi ve ya muteber bir banka kefaletnamesıle teahhüt edecekleri 
malları nihayet kaç günde teslim edeceklerini de tasrih eylemek 
suretile 6 nisan 929 cumartesi günü saat on bire kadar lstanbul 
Hilali ahmer merkezine müracaat etmelidirler. 

8 - Her teslim alınan patinin bedeli lstanbul ticaret ve zahire 
borsa5ı~ın olbaptaki talimatnamesine tevfikan Tilrk lirası olarak 
nakden ve deraten tesviye edilecektir. 

9- En muvafık ~erait teklif eden, teklifinin merkezi umumice 
kabulünü tem inen üç gün sonra cevap· verilecektir. 

10- .Memaliki ecnebiyeden bu hususa .ait vürut edecek Bui
day gilmrük resnıiııden muaf oldufundan teklif ulıiplerinin talep 
edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate almaları lazımdır. 

11 - !halci kat'iycdcn sonra keyfiyet lstanbbıı Ticaret ve Za
hire Borsasında kayt ve tcsçif edilecektir, 

TGrk mekteplertl• faydalı eaerllıı 
illnlannda O/o 20 tenzıllt yapılır Satırı r;ır 

6·8 inci sayfada ıtlO 
Büylik ve ya bir çok defa lçlıı ,·erilen llinlarla 

hususi mahiyetteki lllolanQ ilcrctl f 
f 25 • • "° 

• • 100 
ldare ile kararıa,unhr. t • • 200 

1 • • 
Cazetemlze haıu.t ll&ta kah,.! eden yer: 1·8 inci saydııı }ı• 

mm! Ulolar H. S. H. ll&nat aeeııtetl .. 

Emlak ve Eytaın baı1l{ası 

umum ıntidiirliiğünden: 
Mevkilerile evsafı ınahsııs1sı zirde muharrer üç parça emlakin 

satışı müzayedeye konmuştur. 

1 - Müzayede (kapalı zarf ) usulü iledir. ihale 22 nisan 929 

tarihinde Ankarada idare meclisi huzurile icra edilecektir. Talip 
olanlar belıer mülkün hizasında gösterilen miktarda teminat 
iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplarile 
beraber makpuz ınükabilinde bizzat ve yahutta ihale meclisine 
yetişmek üzre taahütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli berveçhi peşindir. 

3 - Talip olanların umum müdürlüğe veya lstanbul veya 

lzmir şubelerimize ve yalıut Adana Defterdarlığına müracaatla 
mufassal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak 

halinde bir nushasını bir lira bedel mukabilinde alıp imza ve 
teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 

Umumi 
No. Mevkii Nevi 

teminat miktarı 
lira 

9 Adanada Bucak mahalle- 3 No. iki bap kasap dükk§.ııı 150 

sinde Sipetli caddesinde 
10 Adanada Kiılahçılarda 88,90 No. iki bap dükkan 675 

14 l(ayerli ve lnaplı kari- Sedıkrandan malılOJ tarlalar 4400 

yel eri iki küçük çiflik evi tapuda 
muharrer hudutları muteber 
olmak şartile takriben 4400 

Gümrükler umum mildürlü
ğü imtihan komisyonundan: 

1 - Anonim ve kooparatif memur ve mutemetlerinin imti
hanları 16 ııisanisan 1929 salı günü saat 14 te Gümrük tatbikat 
mektebinde yapılacaktır. 

2 - Şimdiye kadar vesika alanlar da dahil olduğu halde 
taliplerin altışar adet net fotegrafiyi hamilen imtihanadan evvel 
komisyon katipliğine müracaatları ve o gün imtihana girmeleri 
lazımdır. 

3 - Tayin olunan günde imtihana girmeyenler ondan sonra 
Gümrüklerde muamele yapamayacaklardır. 

Hay~amo~o~o ~emir yolları mo~oyoat 
koınisyonun~on 

Atağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından talip olanların 

8 nisan pazartesi saat on ikiye kadar son ve kat'ı listelerile 
numuneleri hamilen komisyona müracaatları. 

500 
5 

120 
15 
30 
25 
15 
50 

195 
8 

150 
40 

700 
1733 

kilo 
Adet 

k~o 

• 
• 
• 
« 

• 
Adet 
kilo 
Adet 
kilo 
Adet 

• 

Karpit 
Makinalı çımen makası 

lngiliz sicimi 1 1 /2 m/m 
Lehim pastası 

Siyah döşemeci çivisi 1 O m/m 
• • • 15 • 
• • • 20 « 

Muşamaba cilası J 
Tahta fırçası 

Mstık manganez 
Buşon füzibl 25 amper' 
Amoyak 
Kaol şişede No 1 
Bezli zımpara kaadı No l /850, 11 /2/800,00 
133, 2/450 

25 « Kondoktör leneri 
25 kilo Beyaz döşemeci çivisi 20 m/m 
1 O c Döşemeci için üç telli iplik 

400 • Süt kostik 
25 Top Kuşe kladı her bir top 36 kilo 65X95 
20 paket T uıkallı bakır yaldız 

2 Defe Altın yaldız sarı ve limon rengi 
20 Rulo Siah mücellit şeridi, beheri yüz metrelik 
60 Metre Oıojen için tek örgülü lastik bora iç kutru 1 O dış 

kutru 20 
1000 Adet 

7 • 
25 • 
30 metre 
20 • 
1 O adet 

Hasır süpürge 
Demir gaz borusu için T 1 pusluk 
Yolcu vagon camı 1 OOOX840· m-m 
Çelik çekme boru oluk· için 35X55 m-m 
keten kayış (Balata kayışı 20 c/mX.9,5 m-m) 
Sulu boya fırçası 1,2,3,5,6 beherinden 2 şer adet 
(samur) 

2 adet Otomobil akkümülatörü 6 V 90 A 
600 kilo Lama demiri 1 OX35 m/m 
100 • Müsavi köşe demiri 60X8 m/m 
25 • Düz fereze başlı madan vidası 25 m/mX7 /16 
28 • Yuvarlak başlı maden vidası 25 m/mX5/16 

1 takım Türkçe çelik alfabe harflerin tulu 1 O m/m 
25 kilo fngiliz sicimi 1 m/m 
10 adet Küvet emaye, Takriba 20X10X6 c/m 

23,82 2 M Yun keçe 1,42X0,60 tn 

Baytar mektebi alisi rektorluğundan: 
Yüksek baytar mektebini ihalesi kılınamıyan Ekmek, sebze, 

mekQJAtı hayvaniye ve erzakın l-5-929 çarşamba günü ihalesi ic
ra kıhnacalı;ından talip olanların müesseaatı tüccariye ve züraiyc 
mubayaat komiıyonuna müracaatları, 

Bey o~lu beşinci sulh h~ 
mahkemesinden: l\lihran ~ 

d
. . 111ud 

patyan efen ının 
. __ . ye 

aleih Ilorop vesı yc>ı . 
umumisi Bcnsiyon cferıdı 
şayieı1 ve müştereken 111 

sarrif oldukları Buyukder' 
pi yasa caddesinde kain 8 

ve 25 cedit numaralı han 
· ca arka cihetinde mlihtacı 

ye m[işref harap iki ferk 
oda ve genişçe bir cara,:ı 

ıı:ır. tahtani kısmında keza 
. . ,:ırııı 

ve muhtacı tamır · . b 
ha,·i mutbah ,.e çama;ır. 
neyi ~amil ufak bir hane 
tahminen on adım arı J 
. . d" d cuıun 

yırnıı ye ı a ım 
gayri müsmer ağaç ,·e ıııu 
tacı tamir havuz ve ıııuab 
su tulumbasını ha\'İ b:ıııJ 
ve bahçenin arka dhecı 
dirnrları kaimen ınevcııt \ 

h~' tamamen harap bir 'Jı 

düre adım ar1: ve sdJı 1
liiO 

tulunda limonluk maha 
~amil sahilhanenin rııernt' 

. b" f \·e l'V ta~ gcnı~çe ır so a 
1 . . ht ee k3r' 

muttası zemıııı ta a '. . b 
ile müfrez geni;çe dı~•r 
sofa ve bir oda ve b<thçt\ 
çıkılma ya mahsus diğer. ~ 1 

sofa ,.e İki kömürliik ı·c 1 ~ 1

0 
kan geniş iki oda ,-c ik10

, 

katı o eni< iki oda ,·c aralar 
" y ı ' ' da genişçe bir sofa ile a , 

hane ye üçüncü kan den . 
·ııı.ı~ 

nazır bir oda ,.c rnrafeynı 
ns• 

aralıklar ye b.ığçcyc J" 
iki oda ve denize nazır , 
ğer bir oda YC abde·h~ 
Ye dördüncü katta iki J;ıırt 

kw den ibaret taYanı ba>ı . 
aralıktan ibaret ve ciyc' 

. ı;ıhO 
ikame edilen bağçcnırı . 
na7.1rcıinde olup şüyuun 1' · 

• .• pııl 
lcsı zımnında otuz ~un. Jiıl 
detlc bilmlizayede ikı tıın ~ 

·Jı ' bedelle talibi uhdesine 1 ~ıi 
evvcliycsi bilicra ihale! 0 --iyesi için yü1:dc bCi ;· tli 
ye on beş gün nıud~' , 

. . ·(lf J, 
müzayedeye vazedılmı; ~ 

tiraya talip ve d3ha f~ır. 
1 l k . · -eni' ma unıat a ma • ısu) 1 o 

kıymeti muhammcnc;i 0 

.. den~ 
on beş bin liranın yuz . ti'' 

nispetinde pey akçesini ~:ıır 
teshilıen Beyoğlu sulh .~~~g 
kemesi icrasına 928 · ~~I' 
numara ile müracaat eyi<~! 
lcri ye 2 l nisan 929 p \I 

·zaı·•' saat 15 te son mu · ·;t 

haddi layıkında görühir 
1
,. 

"h 1 . h .. . . . a kılı~ 
ı a eı at ıycsının ıcr 

caı;ı ilıln olunur. .....-/( 
Darü/funun talim taburu . 

it ı .. 
mandanlıgından: faı.ü e ıf · 
taburunda mezunlar için . ,Jı 

jJı!I 
devre 1 mayıs J 929 t~r ,Jı ı 
başlıyacaktır. Lise ve rıı 0: ... ,: 

-ır,ı•· 
mektep mezunlarile D.ıru ~ e' 

ve muadili yüksek mekt, ~ ·rı 
ıŞ•1 

zunlarından bu devreye -i~ f 
arzu edenlerin 30 nisan ır~r' 
kadar talepname ile uıeı '_ . 

'('"' bur kumandanlığına mıı • / 
!arı. ,_.....-,, 

132.lı~:n,ı;''1 ' 
. :21'~'~,ey . ~,,., 


