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Yunanlılara yaptığ1111.ız teklifler nelernıiş? 
~om!syon reisi" Komünistler . 80 Kadın Hekôrlık vergisi 

~un Atinadan eeldı, 7 kişi tevkif Ingiltc!f:;o:ıcb'us Müsa~atamız 
CYönaftabulunuyor d•td• Jngilterede intihap ıır~k}.1- 5 e 1 1 nın kadınlara vasi miKyasta - -M R· b d } k .cşmili yc-Y ıvas mu a e e omisyonunun İkisi İzmire gönde- nı imiha-

unanistana nakli hazırlıklarile rildi, biri hudut ha.. bat dotayı4 
meşgul olmuştur sile kadın 

Ar ncıne çıkarılacak meb'us na-
suk ına, 6 (Apo} - Mev- kul ve gayrı menkul em- Zabıta kısmı siyasi şu· rozetlerinin 
d I haberlere göre müba • lak ve emval mahsuba ta- besi tarafından yedi kişi çoğalmnsı-
e e ve emlak mes~lelerinin bidir. tevkif edilmiştir. Bunlardan na sebep 

Mahsubu umumide müs- J\'ilm ve Hikmet ismindeki olmuşrur . 
; ~--
• tesna olanlar şunlardır: 

1-Garbi Trakyada etabli 
müslümanlarının Garbi Trak
ya dahilinde; 

şahısla İzmirdeki komünist- Hali ha-
lik tahkikatı üzerine şehri-

h 
M. Rivas 

alli i · 
taraf ~n Cemal Hüsnü B. 
Pul ın an M. Diyamando -
be~sah~·apılan son 'teklifler 

eç ı atidir: 
1- M·· l dan y us ümanlar tarafın-

"' unanistanda bırakıl -

2 - f stanbulda etabli 
Rumların İstanbul hududu 
dahilinde; 

3 - Yunan tebaasının 

Istanbul mint ıkası dahilinde 
bulunan emlaki mahsuptan 
hariçtir. 
[Alt tarafı 3 üncü aayıf amızdadir] 

Maarif vekili 
istifa mı etti? .. 

mizde yakalanmışlar ve İz
mire gönderilmişlerdir. Di
ğer dördü tütün amelesidir. 
Bunlar tütün amelesinin iç
timaında ameleyi patronlar 
aleyhine tahrik etmekle 
maznundurlar. Bunlar İsmail 
Hakkı,• Hüsnü, Mehmet, 
Hasan isminde boşta gezen 
dört tütün amelesidir. 

Yedinci şahış Eminönün· 
de berber kalfalığı yapan 
Ahmet isminde biridir. 
Ahmet Bulgaristanda ko
münistlik tahrikatı yüzün· 
den iki seneye mahkum 

Ankara, 8 ( Vakıt) - i\la- olmuş, şehrimize kaçmıştır. 
arif ,·c~ilinin İs tifa ettiği Ahmet hudut haricine çıka

rılacaktır. 
·•ıış b" . 
'llcnk rtin gayrı menkul, şayi olmu,tur. 
ıne d u emlak ve emval ile ------ ----
ltıa~ Uat ve emvali ticcariye 
~·1ubs~~l umumiye tabidir. 
ara a 1 Türk ve Rumlar 
ihti~~ndaki bütün hususi 
ınuc.;~l.ar kavaidi umumiye 
"''"'d;ı •nce mahakim buzu -
'"

11 a h l 
2 a ve faslolunur. 

Ye ~ .9 uncu beyanname· 
ve ab, Türk tebaasına ait 
h . Rarbi Trakya hududu 
arıcind 

&-ayr e kain menkul ve 
ve 

1 ınenkul bütün emlak 
ij eınval Yunan hükiime • 
h~ i~tika] eder. Türk es
llıi 1 ıstihkakına iade edil-
lct~ndlup bilfiil tahti işgal· 
llrnuın: bulunan emlak bu 
nadır. 1 mahsuptan müstes -

etalt Garbi T rakyada kain 
llıüsJ ~ fakat mütagayyip 
Ve R unıanlara ait menkul 
lak ayrı menkul bütün em
. Ve 
ışgaı Ve e.mval elyevm tahtı 
rıanı ıntifalarında bulu-
h;:ı ar rn.. y 
~üın . ustesna unan 
4 etine intikal eder. 

etabıi-· Garbi Tra~ada 
lcre '.ve mütemekkin Türk-
hudu~ıt fakat garbi Trakya 
enııak u haricinde kain olan 
Yuna takasa tabi olup 
eder n hükumetine intikal 

l'ijrk· 
Yunan 'Yede kain rum ve 
lekı·ın emlaki için atideki 

er d. 
1 e bulunulmuştur. 

Küçük büyük Dahiliyede 
13 yaşında iki reis 

Memurlar nasıl 
Çocuk haftasında Türk terfi edecekler. 
ocağını ve balo komite- Ankara, 7 (Vakıt) - Da

sini kimler idare edecek? hiliyc vck~letinden blitün 
} - dahiliye memurluklanna mii-

1 
Jıim bir tamim yapılmak 

Nahide H. ve Burh•ııettln Ef. 

23 nisandan, mayısa 
kadar geçen yedi gün ço-
cuk haftasıdır. Himayei 
etfal cemiyeti bu hafta 
zarfında Türk çocukluğu-

nun bariz bir hayat eseri 
göstermesini temin ıçın 

zengin bir proğram yaptı. 
Bu cümleden olmak üzre 
Türkocagı da bir hafta 
miniminiler tarafından ida-
re olunacak, orada balolar, 
eğlenceler yapılacaktır. 

üzeredir. Tamim şu mükaddi
mc ile başlıyor: l<larc me
murluğu, hususile idare 
amirliği muayyen bir tahsil 
derecesini, dimağ, ahlak, 
vücut 5ağlamlığını, matin bir 
seciyeyi, halkın ruhunu, ihti
yaçlarını anlamayı, istikbalin 
şartlarına zaruretlcrinc göre 
kanunlara uygun, millet, 
memleket Ye alakadarlar için 
en faydalı amelt tedbirleri 
bulmayı, bunları tatbik etmeyi, 
her ihtimali göz önünde 
bulundurarak uyanık, duygulu 
olmayı istilzam eden zahmetli, 
mes'uliyetli, fakat o njsbcttc 
de şerefli bir meslektir. 

Vatanın emniyetini, va
tandaşların hakkını, hayatını, 
mcnfaaunı ınuhafa1.a ile mü
kellef idare amir Ye memur
larında aranması h\zım gelen 
bir eY!'af ve kabiliyeti ara
mak, bulmak, inki~af ettir
mek hükumetlerin esaslı 
Yazi fclcridir. 

zırda üç 
-Mi• Marcorl Makı İngiliz fır-
kasının gösterdiği kadın nam
zetlerin ~ayısı (80)c varıyor. 
Hunların (8) i n··•hafazakAr, 

(22)si Ji-
~~t; bira!, ( 50) 

si sosynlist-
1 tir. İngiliz 
l fırkalarının 

hepsi de 
kadın mer-

şubeleri vi.i
cuda getir
miş bulu

~ı. Marıaret Harrl nuyor )ar ' 

Kadınların fırka teşkilatında 
ifa ettikleri va7j['e son dere
ce mühimdir. l\1uhafazakfir-

lann kadın 

ri l\Jnrks 
tarafın dan 
deruhte o
lunmuş ve 
muvaffaki
vctlc ikİnal 

Dr. Maryan fllip• ~dilmiştir . 
Libirallcrin kadın teşkfültı 

ise ::\lis l\ Iargaret Jlarri tara-
fınd:m tesis edilmiş bulun
maktadır. Henüz otuz yasına 
varmamı~ bir genç kız olan 
Mis Barri bu mcs·uliyetli i~i 
büyük bir Jiyak:ıtlc idare 
etmektedir. 

Amele fırkasının kadın tcş
kfü\tı Doktor 1\laryon Filips 
tarafından idara -0lunınak
maktadır. Doktor Maryonun 
mesaisi neticesinde işçilere 
müzaheret eden 1-..adınl:ır yc
kônu çok kabarmıştır. 

Amele f ırkası:ım kadın teşki
rntı doktor .Maryon filips tara
fından idare olunmaktadır. 

intihap hakkınııı kadııılara 
teşmili neticesinde vücut bulan 
teşkilat hali lıaz.ırda bu üç ka
dın elinde bulunuror. lngiliz 
fırkalarından hcrbirinin muvaf • 
fakiyct \'e ya ademi muyaff :ı. :· :. 
yeti bu kadınların göstcrccegi 
himmet ve gayrete bağ lı bulu-

Muharrir Meh
met Nurettin B. 

diyor ki 
. ;....ııııc. • ..._ 

Erkeğin de kadının dı.. 
tek batına yaıamama· 

sın dan daha tahli btrıe 
yok. Kuı kadar yuva
sı da sevimlidir ve hiç 
bir yuvada dipsiz ya
ııyan kuı görülmez • 
Fakat içtimai hadise -
lerin, buhranların te -
sirile Amerika kumru
su gibi her gecesini 
bir baıka yuvada ge -
çirmek mecburiye -
tinde kalan bir zümre 
de vücut bulmu§tur • 
Beı, on liralık bir ver
gi mükellefiyeti bu 
ümreyi dağıtabilir mi? 
Şüpheliyim. Bazı kız

larımız çok huyalcı, ba
zı genç erkeklerimiz d 
evlenmekle,eğlenmek 
arasında büyjik bir 
fark görmemek dala-
letJndedir, Vergi koya
cağımıza bu engelleri 
kaldırsak! 

Müsabakamızın 
~ekli nedir? 

Bir bcklrlık vergbl mÜ.abakau 
açtık. Bundan m.Jı.aat Y 0%pl mc b" 
11111 Sült'ynıaıı SO'n Beyin Millet 
Meclielne verdiii teklifi kanunt 
liurlne münakaea ~dilen bck&rıııt 

ver,UI hakkında muhtcHE flldrlerl 
luaaca kaydetmek ve bu fikirler• 
den bansitlnlıı ıazetemlz karileri 
ara11nda daha fazla taraftar bu· 
ıunduiunu tespit eylemektir. Mü. 
ıabakanm t•kli ıudur: Gazeter:ıl-c 

her r\in ıördUfünüz ri!ıl muhtelif 
mceleklcre mcnıup Ye maruf ze. 

vattan birinin beklrlık verılıl 

hakkmdakl nokta! nazarını birkaç 
aatırla yazacaktır. Ayni ıüııde ıa• 

zelemlzlıı bir ltÖfeılnde bir de 
kupon neırolunacaktır, Karllerlmlz 
ıaı:etede aıraaile verainln lehinde 
yahut aleyhinde olarak çıkacak 

nokta! nazarların ve bunların ea. 
babı muclbeıinin haog!ılncı taraf· 
tar olurlarsa o fikrin lnUtar ettlfl 
ııazete nütbAımdaki kuponun, üze• 
ılne adrcılerinl ve imzalarını ko-
yarak diller lıuponlula birlikte 
matbaamıza glSndercccklerdir. Mat• 
baamızda toplanacak kupanların 

• 
iş haya tın.dô.~-1' 
, ___ '.--kad11 
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Bu sırf meslek aşkı 
Mazi ile hali biliyorsunuz; istikbalde 

siyasi haklon ahp almıyacaaımızı 
kolayca bulabilirıiniz ! 

Suat .Fasim 
Hf., Haseki 
kadınlar has· 
tanesinin ha • 
riciye asiştaqı· 
dır. KenJi Da· 
rülfünunumuz • 
da tahsilini bi
tiren ve taba
bet hayatına 
atılan ilk ka
dın doktorları· 
mızçlandır. 

Bunqn ne ka-
dar iftihara şa
yan bir kuv .. 
vetli idealin 
eseri, ne yük
sek bir varlığın 
iş_areti olduğu
nu, bilmiyorum 
kayde hace'~ Haıeki kadınlar hutaneıi hariciye asistanı 

var mıdır. Bu- Doktor Suat Rasim Hf. 

nun içindir ki Suat Hanı- olmamasına imkan görü -
mı tasdi ettiğim dakikada lür mü? 
kendilerini beyaz gömleği - kadınlar için iş haya-
ile i~ başında bulduğum tına intisap zaruretlerini 
zaman içimden herhalde te- nası) telakki ediyorsunuz? 
heyyiice benzer bir sarsıntı - B•u sualinize karşı 
geçirdiğimi inkar edemiye- diyeceğim ki ; umumi harp 

ccğım. ve onu takip eden devre 
Suat H. mesleğinin ağır bize yani Tiirk kadınlığ ına 

ciddiyetile kadınlık zarafe- göstermiştir ki hayatta di. 
tini imtizaç ettirmiş bulu-

ğer bir şahsa bağlanarak nuyor. Fikirleri çok vazıh 
ve kısaca anlatılabilir şa- oturmak, o şahsın her hangi 
yanı dikkat hükümler, ha- bir suretle gaybubetinde 
!indedir. iş.., hayatına ne sefalet ve felaketle netice· 
zaman, nasıl, niçin girdiğini leniyor. 
şöyle anlatıyor: Buna ait size lay.üat 

Doktor olmaklığım misal gösterebilirim. Bill4-
hasebile iş kelimesinden enaleyh kadın hayatta bir 
san'atı tababeti anlıyorum. aile yuvası tesisini gayet 

Bana bugünkü mesleği tabii telakki etmekle bera-
hazırlıyan tıp tahsiline yedi 
sene evvel başladım. Bu 

her hayatında o ocağın 
yükünü hafifletmek ve sefa-

itibarla tıp fakültesinin ilk lete düşmemek çarelerini 
kadın mezunlarından bulu-
nuyorum. 

Beni ona bağlıyan ve 
sürükliyen kuvvete gelince, 
teferruattan sarfı nazar, onu 
sırf meslek aşkı olarak 
lcabul ediniz. 

bulmak istedi.. ve istiyor. 
Bunun içindir ki hayatın 

her sahnesinde kadınları 
erkeklerle bir safta çalış-

mak üzcıre hazırlanmız gö
rüyorsunuz 1 
) Alltıırah 4 üncü sayıfamızdadır ] 

Ruını..._ Mübadele edilmiş 
llıerık~ta ait bütün gayrı 
~ltıvaı ~l menkul emlak ve 
}'ay. t . .1 e mevduat ve eş

Bu iş için hazırlıklara 

başlandı, devam ediyor. 
Ocağı idare edecek olan 

40 küçük birkaç defa top
lanmışlar, kendilerine idare 
heyeti, balo komitesi 
ve reisi, ayrıca bir de ocak 
reisi seçmişlerdir. 

Bu hizmetin ifo~ı da bu 
Yasıflara sahip ıncmurl:ıra 

kıymet vermekle miimkimdiir. ,, 
Bundan sonra tamimde 

memurların maddi refahını 

lhUva cdeceil reyler bilihare taı· 
nlf olunacaktır. Neticede en :.ı.lyade 
taraftar bulunı&n fikre rey vermlt 
olanlar araaında bir kura çekilecek 
ve kazanacak 10 karlmlze muhtt"llf 
hediyeler takdim edilecektir. 

nuyc ... r·.:.·----------===========:::! --- - İş hayatından mem
nun musunuz Hanımefendi? 

- Bence dünyanın en 
betbaht insanları, yaşayış 
pragramlannı başkasının 

---------- ~ - . 

Hindistan da 
s b: ucca · u a tabid'ıye umumi mah-

2 1 ır. 
· - st b tıcir.cle k .. ?0 ul hududu ba-

tısına · aın ve yunan teba-k aıt b .. r· 
ul Ve u un gayrı men· 

dahil menkuller mahsuba 
3 Ve tab't• ...._ 9 ı ır. 

~abi Yeni ne~ beyannameye 
ulunan Turk tabiiyetinde 

1912 t ~e 18 teşrinievvel 
kiycd ll.rıhinden evel T" I{ en . ur-
uınlara g,ıtmiş bulunan 

nıenkulat aıt bütün gayrı 
suba tab·t~e menkulat mah-

4 ı ır. 

Ru 1- Etabli f ka . A ın ara a't 1 a t fırarı 
lllenkul e ı l,?Ienkul ve ~ayn . 
kasa dah:kı~k ve emval ta-s 1 ır. 
lllcvc;-t sianbulda etahl' 
t.. ve m··ı ı 
un Rum u emekkin bü. 

dudu h~~rı.n d lstanbul hu-
rıcın e k". 

aın men .. 

[Alttarafı 3 üncü ıayıfamızdadır] 

tatmin için her vekfılet gibi 
Dahiliye Yckaletinin de ken
di memurin kanununu hazır
ladığindan, kanunda terfilerin 
kıdem ve ehliyete bağlandı
ğından, kıdem ve tcrfiin cs~~
larında hiç kimseye iltimas 

-----------·· şüphesi uyanamıyacağından, 

- Beni beş dakika belde .. : 
Kuruıun da geleyim. 

kıdemin yanında muhakak 
ehliyet aranacağından bah!'c
dilerek terfilerin şu suretle 
olacağı tcsbit edilmektedir. 

J - Ehliyeti amirleri ta-
rafından tezkiyenameler ve teftiş 
raporlarile anlaşılanlar, mli
dtirler encümeninin tastikile 
terfie hak kazanacaklardır. 

2 - Kıdem zammı alanlar 
bulunduğu sınıfa bu zammın 
miktarı kadar daha evvel, 
kıdem tenzili cezası olanlar 
tenzilln müddetleri kadar da
ha sonra terfi etmiş sayılırlar. 

3 - Vekalet emrinde bu 
lunan idare amirlerinin kıdem 

insanlar çift yarahlır derler 

, insanlar çift olarak yaratı .• :- diye bir söz vardır. Ha .. 
yatta bazı tesadüfler, bazı benzemeler, bu darbımeseli 
hatırımıza ge~irir. · Bu hafta gelen İngilizce mecmuaları 
gözden geçirirken bir resme tesadüf ettik. Bir amele iç
timaında nutuk söyliyen bir hatibi gösteren bu resim, 
tıpki kıymetli arkadaşımız Gayur Beyi andırıyordu. Ar
kadaşımızı ayni yaziyete koyduk; bir resmini çektik. Her 
iki resimi yanyana neşrediyoruz. . ............ .-......... -...................... -.............................................. -.. . 
sııası mahfuzdur • l\leslekten J beder. Tekrar dühullerindc 
çcfj.lenler kıdem sırasını kay- ba~laa , 

eline birakanlardır. Bu 
düşünceye meslek aşkı da 
ınzımam ederse hayata 
atılmak ıçın saik olan 
esbap kolayca anlaşılmış 

1 bulunur. 
İstenir ki kadinlık, ha

yatta bir başkasının yar
dım ve delaletine arzı ifti
kar etmiyecck derecede 
tekamül edebilsin. 

işte bu düşünce ile ha-
reket eden benim ve kadın 
arkadaşlarımın muvaffakı
yetleri, kadınlığın girdiği 
mücadele sahasında mu
zafferiyetini, .milli teali ve 
refahın pek esaslı surette 
memlekette teessüsünü icap 
ettirecektir. 

Bu neticeden kadın ve 
erkek, her ferdin ·memnun 

Ağa Han yeni bir fırka 
teıkil etti 

Bombaydan Londrada 
münteşir "Deyli Meyi., ga
zete si ne 

verilen ma
lumata gö-
re Hindis· 
tanda yeni 
bir fırka 

teşe kkü 1 
edecektir. 
Bu fırka 
Ağa Ha
nın rıya

seti altın
da bu . Ağa Han 

nacaktır. Hindistan müsli:-
manlarmı temsil edecek 
olan bu fırka Hindistan 
muhtariyetinin 
ıçın çalışacaktır. 

müdafaası 
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Yazan 
ve 

Akibet· 
13 yaşında 
bir çocuk - Muharriri : Eye/ -

Meşhur olmak için mi ? Kıt'olor ue m~ôyeleri 
AYHAN 

... 
Artı/;, y·apılacalc şey yolctu 

intihara teeebbüs etti 

Balatta oturan 13 yaşın
da bir çocuk köpriinün 

Üsküdar iskelesinden inti
, bar kastile kendisini denize 

Necati Beyi ameliyat eden dol{
tor dörtgazete aleyhinedavaaçtı 1324 te lstanbulda türeyen Kör Ali 

isinıli bir yobaz, irticakarane hareket· 
lerinden dolayı idarna mahkı1m olmuş· 
tu. Eşref bu hadise Üzerine şu iki kıt' 
ayı söyledi: 

Biz işimi:::.e bakalım, o sö:::.ler t:ilvtıdir, 
rnerarn bi:::.i tecrübedir .. 
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Amctci Tley : 
- Efcııdimiz böyle irade 

buyuruyor;.ar. Sancağı şerifi 

alıp düşman üzerine vüriive-
~ klcrmiş ! , . 

mak ı·ard ı r Hangisi irnbul 
buyurula:ak? Re'yinize m'i
racaat olunuyor? 

• 
' atmış, sandalcılar tarafından 

kurtarılmıştır. Yapılan tah

kikatta Yusufun, babasının 
b~ lirasını kaybetmesinden 

müteessiren intihara teşeb
büs ettiği anlaşılmıştır. 

Çarpıtan arabalar 

Cazelemlzle •Son Saat•, 
cAkpm•, •ikdam• rdiklerimlz 
aleyhine Etibb. Muhadenet 
cemiyeti ile Dr. Şevket B. ta
ralı odan talliri tazaınmiin eden 
netrlyat davalail ııçılmıştır. 

Deyip kesti . Bütün ,·ükelA 
bu <.<izleri işitmişlerdi. Ahmet 
\"dık p;ışa Abdülhamidin bu 
kurnazca hilesini anlamıyacak 
bd,ır ahmak degildi tabi! .. 

Yahu .. daha dün gece 
nıcsekyi Rauf paşanın göz
leri önünde görü:·iJp konu -
şar.ık anlaşmamışlar mıydı ? 

Fakat evvel emirde mü -
dafaaya iktidar:rıız olur o!
madığı anlaş:lmalı<lır. 

Mütahassıs paşa!ar hazera
tına mütaL·al:ı ~ nı arzctmele
ri:ıi teklif cr'iyor'Jm. 

Diyordu. Ah·net Vefik 
paş~1ıı:! ı::aksadı açı!: idi. 

Evveti derlet:.ı ce\rar lıarbe
dccek lılli btı.unmadığını 
ınütahassısla :a sôyletip iste
dıgiııi kohy!ıkla yaptırmak 
diliyordu. 

1507 numaralı arabaya 
dün Beşlktaşta 436 numa· 

ralı otor:'obil çarpmış, araba 

ve otomobil hasara uğra
mıştır. 

Maarif vekili Necati B. in 
ölümü üzerine vaki neşlriyat 

bu mahiyette tc!Akki edilmekte
dir. Dr. Şevket B., Necati B.i 
ameliyat eden doktordur. 

Gazetemiz aleylıindeld dava, 
•birbiri içinde ild acı haber. 

Tıp aleminden hısap isteriz • 
yzısıııdan dolaytdır. lotidada, 
Necati Beyin teılıis ve ameli
yattaki hatalara bırbao giltiği, 

Türk tababet ve tabiplerinden 
alacaklı olduğu yazılmak ve sa· 

rahatm Muhaclcnet cemiyetinin 
ismi zikredilmek suretile bütün 

doktorlann itimatsızlığa hedef 
edildikleri iddia olunmakta ve 
ayrıca < Onların yerine ülürük

çü~erl iluımeyi teşvik suretile 
irticai neticei heysiyeqiltenaneyi 

dal neşriyat • gibi garip bir 
cümle bulunmaktadır. • 

Y .ı şi mdi bu « cih-e ıı ne 
demek oluyordu? ilmi baş -
ı·ckii Vefik p·~şa pataı·ıL<;ız -
Eğile meşhur iıır zat idi . 

Bir kere canı sıkılmıya 
kosundu, kimseltri dehliyeıı
lerJcn dcgildi. Az daha: 

- Efendimiz galiba Sultan 
murat misillı'.ı akıllarını oy -
naın:.ışlar, diyecekti. Sonra 
dilinin ucuna gelenleri hezm
c:.ıi : 

.: 13iz işimize bakalım . O 
:.özle~ cilvedir. Meram bizi 
teçrübcdir. » 

Diyerei.."ten yürüyüp mec
lise giriverdi. Ardından vü. 
l.t'I;\ da girdiler. 

Sultan Hamit iç odadaki 
talı: üzerine kurulmuştu. 
Şeyhülislam Kara Halıl Efendi 
aıı1ctçinin Padişah namına 
, . lİ ik paşaya söylcdigi: •.->an
oı;ı şerifi alıp Ruslara karşı. 
çıl;mak • maddesini işitmişti. 

l,lazb..ta), mühürlediğine 
çol. :an peş;mıa <>!muştu • 

,\bdülazizin hal'i fetYası-ıı 
pzan bu adam şimdı şey -
hül isl;ün bulunduğu için ma\'· 
kiine dört sarılıyordu. 

Eyrnh ... hangi ak:n uy -
muştu <la şu menhus maz -
\.at~y: mühürlcrni~ti ? 

Artık yapılacak yoktu. 
Ahmet Vefik paşa h~rnen 
meclisi açmışo, 

Durup soluklanmadan tch
n b \'aziyeti anlaoyordu: 

- :;>imdi Efendilerim, iki 
~ıh.ın l:ıirini kabul etmek 
mcdisi alinize terettüp 
diyor. 

ln;:iltere donanması gelip 
<le Rusya askeri İstaııbula 
doğru ilcrli yecek olursa . 

M ütahassıslar: 
- Harbcdecek iktıdarimiz 

yoktur. Bu miitaleamızı e'I"- ı 
velcc sulh talebine dair top
lanan mecliste ar7.etmiştik. 

Dediler. Meclis Rusların ! 
tatlılıkla kabulü yoluna yarış
mıştı. 

Gelgclelim birgün eYvel 
Yüh:l.i ile mazbata mühürli. 
yen şeyhülislam Kara Halil 
Efendinin ortaya atılarak : 

- Bu suret tecyiz tdilınez. 
Cümleten bilinihat müdaf• • 
aya çalışılması faıizedir ... 

Deyip oyun bozukluk et -
tiği görüldü . Kahpe [fendi, 

az e\'vcl Abdülhamidin SanLağı 
şerif çıkarmak teklifini işit
mişti ya . .. gayri döntklık 
edip aklınca Padi~aha yaran
mak istiyordu . 

İşin iç yüzünü blseyJ.ı 
herkesten evvel : 

- Aman Efendim, ifri; 
düşmanı crbren lsta:ıbula 

sokupt:ı maazallıllıü taala 
bun'a « duhteranı peıipeyke
ranı ıı kan aı;latmıya ne Alliıhü 
taalfı hazretl~ri ve ne de ol 

Habibi Kibriya razı olur. He
men misafir gibi d•vet edil
mek eı·ladır. 

Der idi. Hoş l.lımet Vefik 
paşa ıfa Efentlinin bôyle 

• camı kır:k fenerden başını 
uzatıp dışarıya sarkan mum
lar • g;bi ortaya çıkmasına 
şaşırmıştı ya.. ne ise .. 

Vay Halil Efendi, ama 
Babıllide bir başka türlü 
söylüyordu. 

Feci netJce 

K•Hmpa~da koltukçular 

içinde oturan 30 y~ında 
Sabri sarht'şlakla eline 

geçirdiği C.ıçağı vucudunun 

hirkaç yerine saplamış, 

tleyoglu hastanesine kal
dı.-ılmıştır. 

Garip bir hadiae 

Aynahçeşmede oturan 15 
yaşında Koço isminde bir 

çocuk evine giderken önü
ne taı:ı:>ıadığı bir çocuk 
çıkmış, !ustalı bıçakla Ko
çoyu ilci yerinden yarala
mıştır. Carih aranmaktadır. 

Yakalanan Hınız 

Kasımpaşada Mescit so
kagınJa Aslan Efendinin 

eviııe sabıkalılardan Hüse

yin g!rmiş, eşya çalarken 
yakalanmıştır. 

Otomobil kuuı 

Mehmet Şükrü efendinin 
idaresindeki hususi otomo

bil dün akşam Pangaltıda 
1 O l'llŞında Viktor isminde 

bir çocuğa çarpmış, yere 
cüşe:ı çc~uk ehemmiliyetli 
:mr~tte yaralanmıştır. 

<Sonsaat •de ayni mealdd::i 
yazı dan dalayı llJlll ıekilde dava 
edilmektedir. 

•Akfam•, •Doktor getirme
liyiz • serlavhalı makale sebebıle 

dava edilmiştir. cN. S • imzalı 
olan bu makaleden bahsedilrken 
•Bütün türk tabiplerine ceil ve 
bu yüzden kaıli neliı isnat sure
tile V. S• d.ıailmd::tedir. 

• ikdam • aleyhinde • Bize 
göre• sütünund. c Ahmet Ha
şim• imıasile çıkan c Necatinin 
ölümü • fıkrası üzerine dan 
ikame alan~. 

Dava edilenlerden elliıer bin 
lira da tazminat istenilmektedir. 
mühakemcye ı cmbct nisan sabahı 
İstanbul birinci ceza mahkeme-

Sultan Abdülaziz 
Nasıl hal, edildi? 

Nasıl intihar etti 
( Yazan: ) Ayhan 

( Z) ınci cilt 

Çıktı 
Ya, müdafaa ile harbi 

uzc:eyip yeni baştan nmlıa
rebe kapısını açmak l"C yahut: 

bir mükavelc altıııda ,·e 
m:;slihane surette Rusların 

b~ıull:ııine murnfakat olun. 

- Aman Efeııdilerim, eh
venişer tarafından hemen 
lstaııbula duhul şeraiti • Gı. 
randük • le kararlaştınlmalı ... 

Diyen bu ut değil miydi? 

Halil Efendi şiddetli bir 1 
münakaşaya sebep olınuştu, 

(lllbneoll) 

Eski harflerle çıkan 
en son eser 
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kalmış olaydılar bu 
duaya amin diyecek
ler belki huhıııurdu. 
Koca Filezof bu dün
ya lsaya ait değildir. 
lsa da senin le benin1 
gibi bir insandır. nu 
kainatı ona balışettik. 
Fakat arkandan kopan 

11/ulıan·ıri: llüseyin llalınıi homurtulara şimdi nıe-
s:ıc beraber soyundu- orucundan soııı·aki uh:- zarından kulak , er ... 
ğuını cihana ilan ettik- lıiyetini tastik edi)or. Yer yiizfınü ı!uı·larına 
len sonra yazdığı bu Yer yüzünde tek bir garketmiye başliyan 
satırlar nedir? lsayı din olarak yalnız hı- nıaarif giineşi evvelt\ 
ht.basıııııı yanına uçur- nstiyanlık ta;ınınn, ol- göklerdeki Tahtları 
tup göğde bir iilulıi- saydı ..• Ye buna Mito- sildi süpürdü. Sonra 
:.·et şebekesi kurdur- loji esatiri karıştırıl- arz üzerinde altın eri
tuycr. Biiliiıı taarruz- ınasaydı, bütün insan- keler kurmuş ınuras-

!ar<lan masuııiyelle Al- far Havariyon ıan1::ı- sa kafalı tacidarları 
lalı zadenin lıaçıııdan, nıodaki gibi aklen sar devirerek. selin önüne 

kallı. 

Sakıp Cemal kokai
ni cektik.t ·ıı soııra in-• 
ristiyanlığın teslisin -
den <'Ok mnnalar ('Jk.a-• 1 • 
rıp çok rüyalar gör-
düitü icin bu itikat 1' • 

onun pek ho~uııa gi
diyordu. 

Asi, nıücriın insan
ların günahlarını affet
tirmek ıcın kendini 

• 
onlara öldürtüp sonra 
göklere cekilerek k~i.-• 
inala hükmetrııek .. 

Ölün1ün senası hak
kında verdiği kokainli 
nutuklarda Perrana 
şöyle diyordu~ 

sinde baılanacaktır. 

Jıf 
Bu doktor Şevket beye ol

dukça liyakatli bir operalör der-
lerdi, bu itibarla meıhur olmak için 

gazeteleri dava edip kendisinden 
bahsettirmege lüzum görme -
meli idi ; Haydi bu zat 
mqlıur olmak için dava açıyor 

diyelim ya etibb. muhadenet 
cemiyetinin kastı nedir acaba ~ 

Kadriye H. tahkikatı 

Taharriyat 
Neticesinde buı evrak ele 

aeçti, tetkik ediliyor 

Kıt'a 

Haddini bild.inrek üzere haddini bilmezlere. 
indirir layenkati desti adalet sı1leyi .• 
Eski istibdadı seyrelmek dilerken Kor Allı 
Pençei kanuna kaptırdı beyinsiz kelleyi! 

Kıt'a 

Ağlamaz kendi düıen ağlarS4 da bihudedltı 
Kimse aldırmaz abes cari olan•göz yaşını .. 
Eski istibdedı görmek kasdederken Kor Aliı 
"ör yanından desti hürriyyef kopardı başrnıl 

Kadriye H. talıkika tının dün- j.1!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,....~ 
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arasında Kır zade Ahmet Naci 
Beyle bir sigorta muhasebecisi @: 

Pardo, Tokatlıyan garsonların- ii 
dan V ani Elendiler ve Leon ~ 

Mühim haberlerin bulMuı 

Şemon Efendi isminde birisi 

vardır. Diğer taraftan ban ı·er

lerde taharriyat· yapılmış, ele 
geçen evrak tevkifaneye geti
rilmi§tir. Müstantık Hikmet ve 
Nazım B. ler tarafından tetkik 
olunmaktadır, 

Açık kartlar 

l Mübadele komisyonu re
i isi M. Rivas dün Atina
~ dan avdet etmiştir. 
~ + Süt satıcıları cemiye
~ ti ile süt müstahsilleri ce
~ miyetinin tevhidi kararlaş-
= i mıştır. 
ff + Viyanalı profesör 
~ Zinger konferanslar ver
F mek üzere şehrimize gel
~ miştir. 

açmışlardır. Sebebi Necati 
Beyin ölümü etrafındaki 
neşriyattır. 

+ Bir dükkanın caıne· 
'kanındaki kartların ahla"8 
mugayir derecede olııP 
olmadıklan müddeiuınu· 

milikçe tetkik edilmekte· 

dir. l + Kadriye H. tahkik•· 
tında diin eski meb'US 
Kadri B. tekrar dinlenil· 

Bir camekinda teıbir olunan F + Bugiin hayvan bor
bazı reaimler müddeiumumilikce ~ sasının heyeti idare inti-

tetkik olunuyor ~ habab yapılacaktır. miştir. Bazı yerlerde tahar-
Beyoğlunda •Foto Franse• ~ intihap sandığı Kara- ıiyat yapılmış, evrak bıı· 

camekanında teşhir olunan ~ ağaçta borsa binasında lunmuştur. 
resimler arasında orta kısım- ff bulundul'ulacaktır. + Tütün amelesi ara· 

Cı !arı birer kağıtla kapalı açık ~ + Dört gazete aleyhi- sında tahrikat yapan dört 

bazı kartların da bulundu~u I ne Etıbba Muhadenet ce- amele ile ijç komünistj la 
l stıınbul l\Iüddciumumiliğine ~ miyeti .ile bir doktor dava yakalanmıştır. ,, 'Ilı 
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Kartlar eamek~ndan kal-

dınlmıştır. l\Iüdeiumumilikçc 

birer birer tetkik edilmekte-
dir. 

Neticede bunların • '.\ luga
yiri aru haya• olduğu, san'at 
çerçh·esi haricine çıkan re
simlerden bulundujtu kanaati 
tahassul ederse, kanuni taki
bat deı·am ve mesele Ceza 
mahkemesine intikal edecek-
tir. 

Henüz netice tespit olun
mamıştır. 

Senet yırtmak 
lstanbul ikinci ceza mah

kemesinde i.\ıecit efendi is

m_inde bir kunduracı aleyhine 

açılan senet yırtmak da\"ası

nın ni\cti bitmek üzeredir. 
l\liiddci, maznunun lıazı 

- Hayal <la:ıııa ö
Hiıııfın takibiıı<leıı kur
tıı lamı yan bir lıa pis
haııc ka<_;ağına benzer. 
Ilir insan doğduğu 

ande bovnmıa idam • 
v:ıftası takı lmıs bir • • 
malılulın demektir. 
Geçen hayat dakika
larının her biri onn 
bu hükmün icrası anı
na seYkedcr. İleri ge-

" 
ri her adınun ı.eveccü-
hü bila istisna oraya-• 
dır. 

Perran ~fazlunı bu 
hıtabeler karşısında 

sinirlenerek: 

Musolıninin kızı birkaç 

güne kadar gelecek 

Atina, 6 (Aneksartitos)

M. Musolinin kızı Mile 

Edda buraya vasıl olmuş 

ve ltalya sefaretinde 

misafir edilmiştir. Mlle Ed

da Atinada birkaç gün 

kalmak arzusunda bulun

duğundan lstanbula seya
hati birkaç gün gecikecektir. 

-····-··-·---··-··-··-·······-· 
meşruhat ilaYcsi için 500 li

ralık borcunu tespit eden se

nedi alarak yırttığı iddiasın

dadır. l\Iecit dendi ise inkar 

etmektedir. 
verilecektir. 

':akınd:ı karar 

- Sus Sak.ıp sus ... 
ınalünı hepimiz ölınek 
için doğı.luk. Bu <lün
yaya kimse kazık kak
rnıyacak. Fakat bu
nıı bir jh\hi gibi her 
gi.in okuyupta bu kı
sa hayatıınızı zehirle
mekte ne mana var? .• 

- Gözeliııı bu, ha
yatı zehirlemek değil 

onun kesif sislerini 
bulutlarını delerek kes
kin gözlerle nıaverayı 
seçn1eğe uğraşmaktır. 
Dinle ... doğmak ölme
ğe başlamak. demektir .. 
geçen lıer saat vücu-

lçyfö:ü anla~ıldı ~ 
Yumurta sandıklarının JsıaP • • '· bulda bazı Yahudi komisyoncıl' ··n 

lar taralıo<lan açıldoğı iyi yu • 
m1Jrtaların bozuk rnmurıal.,ı. 
kanştırıldığı ticareİ odasıPcl 
yapılan ıahkikaııan anlaşılınıJ~ 
Bu sahtekarlığa mani onlııı..., 
için oda meclisince bir ka 
ittihaz ediiecdctir. 

Yarını asır evel :d 

VAKiT 
8 Nisan ıs~',,. 

11---- - · -- - -
( Şafkati Osma " 

niye ) namile mıı" 
hacirine iane içirt 
teşekhül eden İn " 
giliz cemiyetin nııJ·6 
cirleri iılcterek JJ 

y-flkdere C11ddesfnirf 
mıikemmel surette 
tanzim edeceği ,,ıe§· 
mudur. 

------. =- (1 
dumuzda yıpraturı 

bir yara açar •. Son cC" 

rilıa işi bitirir ... 
- Eh·erir diyort1ı.t1' 

Kocamın ilıtiyarh~11 

senin deliliklerin °1" 
cıı•" masa hayatla çok 111 

~,ıılı' 
nuııen yasavıc:ıg 

. • ııı:t 
Hayatın arzul'.lr1 

ı;:.'I" 
uygun geçen ııcr · ıı 

. .. d ,·;ıll 
atı vucu uına . ıJ 

acnıak del!il rulıt• 111 

• o ·rll" 
sefalar ''eriyor. ~e. ıııı 
den cıkaı·ı,·orsuıı 

• .ı · f · 
bedbinane süzlef'I 

•I" ... .. ,., 
Dünyaya kuskuıı, 

il. ııır· 
sipsiz adanılar ı.:0 ,, 

( Bllll'rJ 
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0. bile halel fJebneden geldiği 
eı e 8'Ulecekı ir. Ve şirndi ... 
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etlim.. l bunları!} hepislni bilir). 
il it ~'Mllll <la ak4ma 

Yier oer d· J)jye da1Q1>ilyordu. 
,. ır .m ş· di 

· ım 0 Yol yaklattıkça bu, enditeıl 

] 
Bulf!ar kıralı 

Alman Reisicumhuru 
ile görüşecek 

Berlin. 6 (A. .) - Bulgar 

denbugu ziyaret edecektir. 

Venizelos Selanikte 
ı\rina, G (A.ı\.)- A~:m in-

rada bir nutuk ı:d~ liyccdnir. -
1RTl1 JAL 

arttı, dergahın önünde allan 

indi~i ve terziyi de önüne katıp 

izinsiz. emirsiz Esmanın huzuruna 

çıktığı halele hala korkuyor, 

gözlerini yerden kaldıramıyor , 

kabahatli bir çocuk gibi sümsük 

sümıılik duruyordu. 

Esma Selmanın bu kadar 

çabuk -dönec~ine ihtimal \'er • . 

miyordu. Esma dolgun duma lı 

ve ılik bakıtlı gözltrle Selmanı 

süzdii. 

"':'" Hak ~mrı bende... Hak 
ıendea rm olıua 1. 

kabul etmemesine gelince: 
Yunanistanın ancak ifa 

edebileceği taahhütler al
tına girebjleceğini beyan 
ve betbinlik göstermeksizin 
ihtiyatkar görünüyor. 

Yunanistanın Türk tekli-
fatini kabul etmemesi ret 
mahiyetinde değildir. yuna
nistan Türkiyeye cevabında 
mübadele meselelerinin naili 
hususundaki arzusunu izhar 
ve şayanı kabul görmediği 
noktalar 'hakkında mütalaa-
tını bildiriyor. 

Roma, 6 (Aneksartitos) -
Roma grzetetesi Tevfik 
Rüştü Beyin Romaya vuku 
bulacak seyahahnın Türk
İtalyan"münasebatınm inkişa
f ana matuf olduğunu ve 
misakın aktından sonra iki 
millet munasebatının daha 
ziyade inkişaf etrnesı tabii 
olduğunu yazıyorlar. 

M. Rivas geldi 
Geçen hafta Atinaya git

miş olan Muhtelit mubade
le komisiyonu .reisi 'M. Ri
vas Vikuna dün Tever va
purile şehrimize avdet et
miştir. 

Mumaileyh Galata rıhtı-

Dedi ve Selmanın sırtını 

sıvazladı. 

Delikanlının sırtını SlY~arken 

eli bastıra , bastıra sırtının ke

miklerini çıkaracamı~ gibi iniyor· 

du; bu itişte bir nevi çimdik • 

leme, sıkıp koparmaya arzu u 

vardı. Esma terziye döndü : 

- Malın, canın emniyette

dir. Y.eıide . lanet. Önündeki 
rahlenin yanında duiu'lu bay· 

rağı aldı .. 

T orzi .bayr• ~dı. 

Esma.ya verdi. 
f 

Esma sen bu 

._.. 
• 
Italyanlarln 
Aramızdaki 

Muahede 
Romada neıredildi 

lloma, 6 (A. A.)- Resmi 
ceride Türkiye cumhuriyeti 

·ıc lr:ılya hiıkCımeti ımt ında 
2 mavı ı ı 2<' tarihinde 

Romacb. im7.a cdihni, obn 
hitaraflık, uzla, ma n: adli 
.tt' ' · ·e m\mhcck>:'i \'e mcrhtt

. tu protokplun rn. clıkın~ı dair 
olan l'nıirnamc~ i m.~rctnıi~tir. 

Fazla alınan para 
Sofular Yeşil Tek~ şokağında 

40 mumaroda Ahmet Hyrı oeyc: 
Tahkik ettik, alınan p:mının 

mukavele Jıariciııdc olmadığını 
anladık. Ccrer:ııı sarfedilsin roil
mesin maJ.1u fıcretin verılmesi 
lazım geliyor. 

Şirketin başka surdle ve 
ha im namla alıp da kamın ve 
muka,·eleye muhalif olan ~ıra-

lan, kanuni müddetlere riayet 
şartile geri istiycbilirsiniz, ay
rıca dava da açabilirsiniz. 

Eğer nıutlaka dava ııiyctiııde 

iseniz bir defa şirketin komise
rinden ınalfımnt nlmanız fay

dalıdır. 

bayrağı mavi bezle, dokuma 

geçireceksin.. Üstüne de beyaz 

bir zülfikar yapacaksın.. Bunlar 

derhal olmalı .. 

$elmana döndü: 

- Zülfikar kolu bu bay-

rakları taşıyacak.. Bunlara sen 

kumanda edeceksin.. Bizler 

başka bayrak ahında birıkem~ 
yizl.. 

·T erı.i bir günde birç0k bay

rak hazırladı. Selman \'asıtasile 
.talcdim etti. 

Esma emir verdi: 

- Terzinin lılına bile halel 

A 

um 

1 

:s 

nıı? 

Müsabaka baş1aj1 ! 
ün ilan l'tnıiştik. 
Cumhuriyet refiki
mizin en güz ·l ka· 

dını. İktaının da Pn yp ma 
<'rke~i aradıgı burada bize 
de kıla kalii bir çir'·in'i'~ 
müsabakası açmak k~.lmış
tı. Açtık. Diinkü ilanımızı 

okuyaıı lar arasıııda tev1-

ıl ~~.ı::'. y:~~~:~ ~=:~:::~~: 
1 göndermcğc başladılar. 

Şarla 

Konuşan filimlerin sine
ma aleminde vücuda getir
diği buhran hala devam 
ediyor. Sinema yıld14ları· 
nın en büyüklerinden bir 
çokları konuşan filimlerin 
aleyhinde bulunmuşlardır. 

Bunların en başında 

meşhur " Çarl Çaplin ,, 
Şarlo gelmektec1ir. Çarl, 
gazetelere vuku bulan be
yanatında şu sözleri söylü
yor: 

- Konuşan filimler sine
macılığı mahvedecektir. 
Ben hiç bir vakıt bunlara 
iştirak etm;yece~m seşsiz 
filimler, lemaşagerlerin her 
har.cketi düşünmelerini ve 
san'atkarlarm her manayı 
hareketle ifa?e etmelerini 
temin ediyor. 

Halbuki konuşan filimler 
böyle değildir. Ben oyun -
Jarımda sesten istifade ede
ceğim, fakat hiçbir vakıt 
konuşan bir filme iştir<!k 

etmiyeceğim.,. 

Küçük büyük 
13 yaşında iki reiı 

Çocuk haftasında Türk 
ocağını ve balo komite
sini kimler idare edecek? 

ı Üsttarnlı birinci sayıf aıruzdadır 1 
Balo l{omilcsf reisi 

Balo komitesi reisi. F ey-

ziati lisesi beşinci sınıf ta

lebesinden Nahide hanım
dır. 

Şimdi (13) yaşında olan 
bu üçük r is, Samsunda 

Kavakta doğmuştur; esbak 

1stanbul defterdarı ~e şim

di kibrit şirketi umumi mii
fettişi olan Avni \>eyin kı

-zıaır. ikisi kız, üçü erkek 
<llmak üzere beş kardeşi 

daha vardır. Riyasetinde 
bulunduğu komite (15) ki-

şiden Mürekkeptir ve bun

lar baloda teşrifatla meş
gul olacaklardır. 

Nahide hanım sınıfının 

çalışkanlarındandır; büyü -
düğü zaman mühendis ola-

gelmeden geldi~i yere gideceklir. 

Terzi bir ata bindirildi ve 

yanına da bir adam katıldı . 

Terzi nahiyeye dvndüğü za. 

man e\'ini matemde buldu. 

Karısı, çocukları konu komşu 

toplanıru~ bağırışıyorlardı , 

Onlar kanbur Ahmedin ne ol

d~unu biliyorlardı ; civardaki 

koylerden ağıanı ıutamıyan on 

on onbeş lö!inin akıbetlerini 

işitmi~lerdi. 

Ağıını tutmıyanların bir daha 

1 Bunlarm b;r çogu mus:ı-
1 bakaya giremiyecek dere -
1 
! cede çirkinlikten mahrum • 
1 

dur; bunların neticede ka -

zanmalarına ihtimal yoktur. 

Fakat hatırları kalmasın 

diye resimleri basacağız. 

Bunlar içinde hem maruf 
hem meçhul olanları vardır. 

Bir zamanlar gayet giizcl 
bir delikanlı olan Vartan 

Ef. üstadımız da resmini 

yollamış. İhtiyarlığı çirkir -

'· addi'tmiş olacak. 

Kafi derecede çirkin ol
•• ıamakla beraber üstadın 
resmini teberrüken bası -
yoruz. 

K11diistr 
(Deyli Meyi) gazetesi

nin "Kudüs,, ten aldığı 
haberlere göre Vehhabiler, 

Maverayı Erden hududu
na tecavüz ederek bede
vilerden 500 kişiyi öl
dürmiişlerdir. 

cağını söyliyor. 

Ocak reisi 

Çocuk haftası devamınca 

ocağa riyast etmek üzere 
minimini müntehipler tara-

fından reis intihap :edilen 

Burhanettin Efendi Köyce

ğizde Avukatlık eden Bekir 
Sıtkı Beyin oğludur. 1332 
senesinde Burhaniyede doğ
muştur. Bir iki mektepte 
okuduktan sonra ilk tahsi
lini Köyceğizde tamamla
mış, sonra istanbula gklnıiş 
F eyziati lisesi altıncı sını

fına girmiştir; leylidir. Biri 
erkek, üçü kız dört kardeşi 
daha vardır. Büyüyünce 
hukukçu olmak istiyor. Ça
lışkandır, notları iyidir. 

> 

dönmediklerini de pek iyı anla
mışlardı • 

Kanbur Ahmet kapıyı tek -

melediği zaman, bütün evdekilN 
korktular: 

- Gene bir şey mi götüı e

cekler nedir ~ derken her kes 
birbirine korku ile baktı .. 

Bir an kimse cenıp vermedi. 

Kanbur tekme ile kapıyı 

tiddetle dö\ miye başladı • 

içeriden gene ses çıkarmıyor· 
lardı. 

Teni hem kapıyı dövüyor 
hem de bam. bam bağırıyordu. 

( Bit:r.edl ) 
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Alman donanması kendi kendisini 
1

1, \ 1 . 
1 nasıl bahrdı? . ıl .. v·ı A ı· 1 ıl E-ez-A 

Muharrir!: AmiralFon R:ıır~l8- .. Mutercimı: M. G~y~r .. At· yarışları 1 uyet nıec ısınue 
Kr::,ıl e/İ'(l(/tıı ffılejJlert Bu se~·~zaman, Topane caddesi Mus-

• nasıl yapılacak? tafa Necati B. namına 
Balıriı«' 11a:::.art'tİ eji·adın 1111{trı/ebe ('C[\'C - Yanı ve isliıhat encümeninin izafe edilecek 
liniıı 

0

biN·ok 11ıadde/eri11i /ıılsnı/ f<'lrikkı)·c 1929 senesi yarış pruğramları Vilayet umumi meclisi 

hi:::.11111 p;r;rdı( ('<' nıaaş/rırı, tavinl<'ri ço/i;rı/tı Baş vekalet tarafından bilümum dün toplanarak müzakera-
- __ vilayetlere tebliğ edilmiştir. tına devam etmiştir. Topa-

Delegelerin talepleri 1 menafiiııi nazarı icilıara alıııaJ.. Bu proğrama nazaran ilk ve ne camiinden Dolmabah -
1 \' , r r·ı 1 k k imkansızdır. son bahar yarışları İzmir, An- çeye kadar olan caddenin 

' 
- .. e.·ı·.~u ı Ol ıı ·ı as ·er I h \ 

1 1 Alı mcclhının tanıtma". .\laamali ıun arın 11
' a kara, Adana, Ezirum, Diyar- Maarif Vekili merhum Mus-

1 
ızrar edilmiycccgi temin olu- b k S K Kı ki ı· 2 - ,\.;kcr mcclblcri meı·- e ir, ivas, onya, r are ı, tafa , Necati Bey namına 

d nalıilir. S 1 1 . d fı' l kuf p;cmilcr Almanyaıaaı· et 1 ;- _ A) .\laaş ıc fazlai ve amsun vi ayet erın 
1
e, yaz

1 
iza esi hakkında veri en 

edincin· k:ıdar n: ya murcctc- tah<isat evvelki gilıi oltıcak- yarışları da Bursa ve stanbu talJ.ir kabul edilerek 
l)<·ıc ·tamamen nıcnılekcce ı ı d ı k 

tır . .\lürcttchat ı c zabiclcr vi ayet erin e yapı aca tır. belediye meclisine havale5İ li •. ı·nı·ı·nci)·c kadar !'·cmilcr ı > k·' · J ·t·ı ·ır ·ıı ı· b ld 1 k 1 yaz ~ :.. :ınunusanıt cıı ı ı 1, c stan u a yapı aca o an tekarrür etmiştir. 
uzcrindc kalnıaluhrlar. !);ünde 2 mark mevkufiyet yarışları için icap eden prugram fstanbulda mevcut abi-

J - ~:fr:ıdııı tahYili ve c:ıznıin<ltı alacaklar ı e kendi- B d ı b' 
aytar mü ür ü~ünce ıes ıt delerin muhhfaza ve tamiri ,;evki mevkuf filo a,kcr Ali !erine bir defaya mahsus ol-

mcclhi ile itih\! cdildikttn m:ık uzcrc yekten 12~ mark- edilmiştir. için istenilen tahsisat talebi 
lık lıir t:ızminat ı-crileccktir. Bu seneki yarışlar 26 tem- bütÇe encümenine havale ~onra kr'ı edilecektir. 

-ı ~:hcnıiıctsiz. 

;; -- \'ilhclmshakııde iaşe 

m~,:efe>ini idare ile me~µ;ul 

bir şubenin tesisi. Bu ~nbeyi 
idare için filodan bir mü-

B) Terhis mük:Hatı ve >i- muzdan 30 ağustosa kadar edilmiştir. 
1 i! dhi;c tazminatı y;ıpılacak 9 hafta devam edecek ve her Osküdarda kaymakam 
takdir üurindcn Hrilet:ektir. hafta beş koşu yapılacaktır. konağı inşası hakkındaki 

C) .\lcrkufiyct miiddcti Bu sene, geçen seneye naza- teklif bütçe encümenine, 
akalli diirc ay olmak >artile ran ko•u kısımları fazlal••tırıl - k · · 

• -. Alacalı nahiye mer ezının 
llll""ilin daYeti. 

() - .\!illi 

kabd C<lilnıi~tir. mı•tır. Herhafta bir satı• kn•usu ak! ]) ) ı . Şubat tarihinden • • k.,. " Heciz ., kariyesine n i, 
b b 1 · e bir de zabitan oşusu 1 d Ç k ·tt1· ir a ırıye ililxırrn mc' bf µ;cnıilcr nıii- v Çata ca a ana çı çı ı-

te,kil cdikcek olursa di~er- rcttehatı .\lmanvad;ık i tayin olacaıctır - ğinde kariye teşkilatı ya-
Jcrine takdim~n mcı·kııf gc- hcdelindcıı y:ırııİı mark fazla Satış koşusu, koşularda satıla- pılması teklifleri mülkiye 

t;11·in bcdclittı alacaklardır. cak hayvanlara aittir. Bu lcoşu da encümenine , Umraniyede ınilerdcki meslektcıı yeti~miş 

taifci<:rin haklarının muhafa-
z:ı ·ı. 

7 -- Ccrek faal ordu c!
rnclının ıı;erc\;<c redif dradın 
ın'1a~ , c ınuh:ıs~3~atının ati
deki ~ckildc hcsıp edilmc,i: 

\ ı .\faa, \·c fa1.la tah
~i ata ıl h eten 21 tc,rıııı;:ı

nidcn itil•arcn he,ap edilmek 

iiıcrc yeYmi 5 mark mcYku
J"iı·ct tazminatı vcrilmc<L Btı 
ıı{iktar efrada, mcmmlara ıc 
zahidcrc ı erilcccktir. 

B) 
kafot 
lıbc 
ıta:-ı. 

Terhis C"lıt'1nda m(İ· 

nakdiye ı cya <İ\ il cl
alınak için tazminat 

C) ıhdctte tanı maa~ -
la <kirt haftalık bir mczuııi -
)Ct itası. 

D) Tayın bedelinin !!ı il· 

de yarım nı;ırk tezyidi ıe 

~imdiye kadar tayinnt uze
riııden elde edilen t;, ·~rnıfla-
rın efrada teVLii. 

Bahriye nazırının karan 
ı - A kcr ali mccli i ida

re nıe ·.ıilindc Alnııın cumhu· 
riyetinin merkezi mcdi-i ta· 
r;ıfıııdan kabul edilen e<asac 
ı!ahilindc te<ckkll! ettlı;i d· 
hcılc taııılacaktır. 

'2 - \;kcr mccli;kri kıı-

nı:ı:ıdanlık icab:ıtına h:ılcl 
gclıııcıııl'k ~artile blalıilirle~. 
Biııacnalnh lııınlarııı te~kı
hiıı aıidc!~i tarzda ol:ıcaktır: 

A) J kr lıir scfi,ıe için aza
mi ıiı; azadan mun.kkcp bir 
mcdİ<. 

ll; l lcr torpıto [ifotill:hı 

, cya ı O il:\ 12 trırpitohık 
her k hım için azami üç aza
dan nıllrekkcp lıir nıcdi::. 

,J - .\hıhalız kıt'a ınıkta
rınııı fnkali\dc tenkis cllil
nıe.-i dulayı,;ik hasıl olan 
\;tziyct nazarı dikkatte bu
ııııılıurul:ııalıdır. llahri i,ta>İ
yıııılar kıını:ından1arı td,dil ve 

cvk olunacak d•;tt h:ı!..I ıııda 

lıir plan tanzi•ıı ederLl: bcrayı 
tetkik ıncı kut filo ba1 ku
ıııaııd:ııılı;;ma p;üntlcrnıl')'C 
daı et l'<lilccckktılir. 

l~l:ı.n•yct•iz. \feyzuu-
tı.ı!ı' o!;ıı.ıdı. 

~ - ;J' ... c:~.., '1ar",,, el~ ~~·1 

•en l>öı le tıir >tıbc nıncut 
ol !ui!;u;ır'an ~kapafloniaki 
ihıiyacıın llaha iyi hikcd: 

• 191·>-l 5 'cııclcrinde taı in iki şekilde yapılacaktır. Ya ko- bir dispanser açılması hak-
lıcdaları iizerindcn yapılmış b ı h kındaki takrirat sıhhiye en-()l'·ıı1 ı·ktı-.ıt ııııkt.·ırını tcı 1.i şuda irinci ge en ayvan satı-

J k cümenine havale edilerek l·ııık,·\n,ızdır. (.'iinkii lıu iktısac lacak, yahut da bütün oşuya I . . 
k içtimaa nihayet veri mıştır. arnen taıin bedeli iizcrindcn iştirak eden hayvanlar satılaca tır. _ __.. _ 

y;ıpılmış · ıc ıııüreıteharııı ta· bu koşu her hafta yapılacaktır. Sütçüler toplanamadı 
yin lıcdcl<lt:ndaıı katolunmuş- lstanbul yarışları için bu sene Sütçüler cemiyetinin 

tur. 12,500 lira tahsisat konulmuş- kongresi dün ekseriyet 
• \lusaddakur. imzalar: tur. olmadığından talik edilmiş-

. . . . . . . Yarış pruğramları her sene tir. gelecek içtimada süt 
< Bıtmedı _) _ değiştirilecektir. müstahsilleri cemiyeti ile 

-H ,. 1 a" 1 ;-1 a--h m er 1932 senesinde Ankarada süt satıcıları cemiyetinin 
b!r Gazi koşusu yapılacaktır , tevhidi görüşülecektir. iki 

Umumi kongrede 
neler müzakere 

edilecek 
Ankara, 7 (\'akıt) l lil:l-

liahmcr ıııııuml kongrc.<i >alı 

!!;timi -:ıat ı 0,30 da fırka 

,alamında toplanacaktır. 
\'il:\ntlcrin ıııurnhhasları 

arasınd;ı .\kclb reisi K:)zım 
Pa~a, .\tlliyc, .\iaaı if, Dahiliye 
Hkillcri, Riynscticumhur ı c 
fırka k;\tibi umuınilcri, ve 

birçok ıııehu,;Jar vardır. 
lluzıırmcdc reis, k:ltip inti-

1 babı, m~rkczi uınunıınııı 
icraat \'C tcdl,ik koıııisiyon
larınıt raporları, yeni lıiitçc

nin ta>tikı, kur'aila he~ aza
nın çıkarılarak yerlerine 
intihap edilıhc,i merkezi umu
minin tcklifatı vardır ki, 
bunianian biri<i de kuraklık 
ııııntıkalnl.ı yardıma dernm 
i~in 25000 lir;ılık tah;i<;ıt 

t:ılclıidir. 

İş hayatında kadın 
l l c .. ·.ıfı 1 inci s.l) ııan111.dadır J 

Kadınlık için istediğim 
istikbale gelince, erkek 
kadar çalışan Türk ka
dınlığının erkeklerin ma
lik oldukları her hakkı iste
mesi ve alması çok tabiidir. 

Binaenaleyh ben, biz ka
dınların gerek ilmen, gerek 
ahlakan yükselerek heyeti 
unıumiyemizle çok müteka
mil ve şayanı hürmet bir 
zümre teşkil ederek muha
fazai mevcudiyet eylememizi 
temenni ediyorum. 

- Son bir sual daha 
Hanımefendi.. Hukuk mü
savatı ve siyasi haklar hak
kında fikriniz nedir? 

Bu koşu memlekette yetişen cemiyetin tevhidi, Halk 
hali•üddem lngiliz tayLrına ait fırkasının tasvibile esas 

koşudur. itibarile takarrür etmiştir. 
Birinci gelene 5000 

ikram iye verilecektir. 
--·--

Komisyoncuları; 
imtihanı 

lira 

Yarın gümrükte 40 tan 80 e ' 
kadar numaralı hüviyet varaka
)3rına sahip bulunan komisyon
cuların imtihanları yapılacaktır. 

İlle imtihana girmiyen komisyon

culara bu ayın 24 ünde yapı
lacak üçü.ncü imtihana girmeleri 

ıeblig edilmiştir. Verilen bu 
mühlet zarfında imtihana gir
miyenler başka bir imtihana ka
bol edilmiyeceklerdir. 

Kursun mühürcüler -> 

den şikayet 
Türkiyeden ihraç edilen tülün 

denklerinin kurşun mühürle 
temhir edilmesi tütün tüccarları

nın şikayetlerini mucip ol
muşlur. Ticaret odası keyfiyeti 
lülün inhisar idaresinden sor -
mu{tur. 

Verilen cevapta, bu kurşun

lanmanın zaruri olmadığı, kurşun 
mühür tütün inhisarına menşe 

şahadetnamesi isteyen tütünlere 
mahsus olduğu bildirilmişlir • 
Kurşun mühürler, menşe şaha

deınamelerinin sui istimaline 
mani olacaktır. 

Budapeşte panayırı 
• "i;an ayı iı;iııdc Budape~

tcde açılacak olan beynelmi
lel ziraat ,;crµ;i,ine Tütuıı in

hisar idarc"i de i,tirak etlc
ccJ.. tir. 

Prof. Zinger geldi 
Vi~ nanın meşhur dahi

liye 
1 

• mütehassıslarından 
profesör doktor Güstav 
Zing~rin konferanslar ver
mek ere davet edildiğini 
yazmıştık. Mumaileyh dün 
Tover vapurile şehrimize 
gelmiştir. 

Profesör vereceğı kon

feranslar hakkında muhar-
ririmize 
miştir: 

şu izahatı ver-

u Şeker hastalığının te-

davisi hakkında yeni bazı 
usuller keşfedilmiştir. Bu 
usuller hakkında muhtelif 
Avrupa memleketlerinde 
konferanslar verdim. lstan
bul darülfünununun daveti 
üzerine ayni mevzu üzerine 
konferanslar vermek üzere 
geliyorum. Atinada da 
birkaç konferans verdim. 
Tıp fakülesinde iki üç 
konferans verdikten sonra 
Bükreşe geçeceğim. 

Gelen seyyahlar 
Dün Alezya vapurile li

manımıza 80 kadar seyyah 
gelmiştir. 12. Nisanda da 
Lütsof vapurıle 200 seyyah 

~lecektir. 

lJümeni kırılan vapur 
Odesada dümeni kırılan 

Goriçya vapuru romorkörle 
limanımıza getirilmiş ve 
dün de T riyesteye götürül-

İl1tjkc1rı 1111? 

Sıhhat vekiline yapılan 
şikayetler 

Eczacılar cemi yeti Sıhhiye 
vekili Refik fleyc miiracaat 
ederek bazı ecza depolarınııı 
ihtikar yaptıklarından şik;\yet 
etnıi~tir. Şik.\yettcn anla~ıl
dıj\rna nazaran ct:zayı tıbbiye 
depoları cemiyeti biitiin de
polara bir tamim göndererek 
lıilıimunı ilaçların aynı fiat 
ütcrinden saulınasını, birbir
lcrilc rekabet ederek ucuz 
ecza <atnıamalarıııı bildirıni~
tir. 

Bunun için cezacılar bu 
depoların ilaç fiatlarıııı paha
lılaştıracağını ı·e halkın uc.u7: 
ilılç elde edemiycceklcrını 
iddia eylcmektcdirler. 

lhtifalde neler yapılacak 
Nisanın (15) inde Darül

fünun konferans salonunda 
Yunus Emre namına bir 
ihtifal yapılacaktır. İhtif~l
de Darülfünun müderrıs, 
muallim ve talebeleri, lise
ler ve muallim mektepleri 
talebeleri hazır buluna
caktır. 

lhtifalde köprülü zade 
Fuat B. Yunus Emrenin 
hayat, san' at ve tesiri 
hakkında bir konferans 
verecek, ondan sonra, 
Yunus Emrenin seçme şiir
leri okunacaktır. 

- - --
Sadullah B. rahatsız 

Seyrisefain umum müdü
rü Sadullah bey rahatsız
landığından iki gündür ma
kamına gelememektedir. 

Belediye meclisi 
toplanıyor 

Belediye meclisi önümüz

deki hafta pazartesi günü 
fevkalade bir içtimaa davet 
edilecektir. içtimaı Şehre
mini Muhittin B. açacak, 
ondan sonra, riyaset ve 
encümenler intihabı yapı
lacak ve başkaca müzake
reye lüzum gör~lmed~n 
celseye nihayet venlecektır. 

Mazul ve mütekaitler 
Mazül ve mütekaitlerin, 

hariçte, hususi bir müesse
sede dahi iş bulduklar.ı 
takdirde mazuliyet ve te• 
kaüt maaşlarının kesilmesi 
hakkında defterdarlığa emir 
gelmiştir. 

Feribot müzakeratı bitti 
Haydarpaşa ile Sirkeci ara

sında yapılacak feribot tesisatı 

hakkında bir müddettenberi 
toplanan komisyon dün mesaini 
bilirmiştir. Dün şimdiye kadar 
yapılan müzakerat bir zabıt
name şeklinde hülAsa edilmiş 
ve pilinlar tespit olunmuştur. 
imza merasimi 1 O güne kadar 
tamamlanacak olan bazı kro
kilerin ikmalinden sonra yapıla
caktır. Bilahare Nafia vekale
tine taklim edilecktir. 

Hilmi Bey . 
Dahiliye müsteşarı Hilmi 

B. dün mülkiye müfettişle
rini ziyaret ederek kendi
lerile bir müddet görüş-

'sıneana 

/ ~ ·o 
Ti ~---~ 
D 00[!] D 00~ liJ OOJ!e: 

Elhamrada: Konfetıler 
Singapur geceleri Majiklel 

Operada: Gülen adaııı 
l1ahkıimlar gemisi 

Ferahta 
Aık uğrund3 katil Ye Donlı.iıot ,. 

Gayrı mubadiller kon
gresi perşembeye 

toplanıyor 
Gayrı nıubadiller Oeıniyeti 

idare lıeycti düıı içtima ederek 
kongreye verilecek raponı tan
.ziın etmiştir. Gayrı mubadiller 
kongresinin önümüzdeki per

şembe giinfi Tiirk ocağında 

toplanması takarriir elıııiştir. 

Gayrı mubadiller tevziat ko
misyonunda lıakkı huzur mese
lesinden dolayı bir ihliJU çık
tığı doğru değildir. Komisyon, 
tevziatııı buyüzden teahhur 
ettiğini tekzip etmektedir. Vaki 
olan teahhur komisyonun tabi 
olduğu makam ve Garbi Terak
yalılar meselesinden ileri gel
miştir. Cemiyet komisyon azasına 
beşer lira hakkı huzur tayin et
miş ve azaya is!ikakları tevzi 
edilmiştir. 

Sahtek&rlık 

Ruıyaya bizim malımız 

diye neler gönderiliyor 

Son zamanlarda Rusyaya 
yapılan ihracatın ve Lisasn~ 

menşe şehadetnamelerinde bazı 

yanlışlıklar yapıldığı ve yerli 
malı firması altında ecnebi 

emtiası gönderildiği iktisat veka

letince icra olunan tahkikattan 
anlaşılmıştır. Vekalet bu ne· 

lice üzerine büıün licaret 
odalarına birer tamim gön

dermiı, bu gibi sahtekarlıkların 

tüccarımızın şerefini haleldar 

ettiğini, müteşebbislerin Rus
yada ve memleketimizde ceza
landırılacaklarını bildirmiştir. 

Grandi 
-·-- ·diı Arnavutluğa gı 

f gaıe 
Deyli T elgra .. ıa 

. . habırı 
dıploması nıu rıııat• 
dan verilen nıa u ıııiiıl 
İtalya Hariciye 

d. Arn• 
M. Gran ı, d 

"d k Tiran a 
gı ece ' .. .. ükteP 
Zogo ile goruşt •t 

·var• 
Zogo Romayı ıı, 

rını verecektir. ..~ 
1····S·•' ' 

ıı=•:mv~İkencı 

il K~~~c~i~ l 1~.~~4 
!ı Anadolll 
" rapuru Çar"a I! !O ;'\isan 'f hP 
:: ,. ·ked rı ·" jjgünii akşamı :<ıı . o"'"' 
" ' /.O ·~-< !! harekede doğru ' 1n• 
:ı 1 ' sun• _, :: nelıolu ~ ~arn .. '""t"" 
i! C:,tıfl'" 111 
il:Gir~'-"n ·ı rabzon. .. dt<""-. 
j Rize } •;,keklerin• ~.·ııe \ 
.. s·rkc'1 
Ü Taf;ilat için ı ~ 

1 
. ·n a<-coı ~ 

kenci hanında J.~ı 
1 

ıll· 
·ı· 1 islaııbU mür:ıcaat e . • • 

a:·-=--.. ····-·s:.::s:.• ,a4 
.. ········-·· . J(t:'"' 
Bartın ııık; " '"'

11 1 ~ 
bheı 

Elekririklc müc< f' 
zaın kamaraları ,·e ıo'JI' 
ı·olcularııın mah>0 ' ~' 

mahal!criAyJtfl' · # 
havı """ . " ... 

Pazartest~:&e · 
cidcn hareketle \, ı·:regfı. ~ııt' 
dak, Banın. \ına;P· ."' Şile, Cide ) ;,kelden 

ve aı·det edecektir. ~~ 
F:ızl3 tafsil:lt h;iıı ,.,,r~ 

Rıhtım han '2 unıııar&f' 

İrani kahveci ·r . ·ı6M eltlon: -

-- s . fai~ 
Dün akşam Üsküdarda,. __ e_y_r_ı_se_::-, ~t 
b A b ld d ııı- Gal•" ~ ir ra acıyı ö ür Ü Merkez acenteoi:. zslıZ il 

Diin ak~am üstü (',,kiidar- başında. Bey~ıu H"" 
acentesi; Mahmudıye 

40 da, heniiz tayini miimklin lsıanbul 27 

oınııyan 1ıir <c1ıc1ıten doıayı Mersin sürıat post~ISI 1 kahıcd Ali Ekpcr, arabacı ,.., 
{KONYA) ,ap" h 

\il. ııı·ı·,.·cı·ni >ustalı biı·akla Gal ~.ki 
> salı 12 de. al• p.ol"' , 

ağır.:a yaralaını~tır. .\lecruh hareketle h.mir • .~ ~ 

k l · h · Alıiıye , Me<'ine /\gı/;ı·;;;;"" • Tıp ia · ü tc'ı astane<ıne r 

r Taıucu. , AMmur • .L naklcdilıni~, fakac yolda azla , .. 
ııılya, hmire uğraya .• ~ 

kan zayi ettiğinden kurtarıla- f plP'":ı 
nııyarnk ülmli~tiir. Carih Ye Ayvalık sür'a 9 .JI 

{MARMARA) v•P. ur~h~.i katil yakalaıınıı~tır. ı. ··~·~,11• 
Salı 17 de Sir<e<l ~..ı' 

Viyana elçim!Zin kızı hareketle Gelıbolu. ııur~;,. 
\ 6 ( ' • ) \" Küçükkayu, E. drenut, ,. dD'.'";, ·iyana, .-ıc.tı. - ıyana k • ,.,. 

ı 1. l . lı. "k Ayvalığa. gıdece b"lıkl< 
elçimiz l an]( ı ıeyın tiyü · mezlıOr .,kefelerle " kti" J 
kızı bu sabah vefat ~tıni~tir. oluğa uğrayorak gelec~nıı i 
\falıafili siyasiye ve Miye Gelıbolu için ya 
tarafından tees,;iirle kar~ılanaıı alınır yük alınma%· J·ı 

il ' hu ziya miiıı:ısebctile \'iyana Ferah Siııllil 1 g~' 
matbuatı elçimiz llamdi lıe- 'Ş~ 0 

11 Bu akşam 2 filın ,.. J~t 
yiıı kederinde samimi bir su- katil ve Doııkişot: .. 
rette i~tirak etmektedir. basti b.1c:ı• 10~~ı l b 1 ur ı Vakıt - 1 l:tnı( i eye dünyanın en nıeş 1• ,. 15 
ve kederli <\\lesine samimi
yetle teziyl't beyan ederiz. 

Flida 
Melidis ınatın« 

, J uı i.Jir nı.ı nıiinıe;,ilini 

o ~ııb<"ye iltihakı nıüıııkiındur. 

Jluıııın için nıcı·kuf gcnıilcriıı 
1 ıiriıı,l-n 1,i Utip tayin 
edilccckür :\l.ırctteb:ırnı arzu
larpıı lıildirccck ı c nakliyata 
nu:ırct c' liyccck ıııuralıh:ı<

farın irtibatı tem ı etlen 
nakfıı·elcrk sd,r eııııclcrinc 
hiç lıir ınaı~i yuktur. 

Hariciye asistanı gülüm
siyor gibi oluyor ve kuv
vetli cevaplarından birini 
daha veriyor : 

idare, Budapc~tcdeki ııılı
tcahbiıli va,ıta,ilc sergiye 
yalnız cıgara gümkrccektir. 
Buclln hazırlıklar ikmal cdil
mi.~tir. 

Seyrisefain heyeti 
Sinek, Tahtakurusu 

ı. ::;"r;.;ı mulıakkıktır 
ki nıcku[ g;cnıilcr üzerinde 
ı 11.ik p;iircn mLırct-cb:ıt hiç 
lıir ,..,retle ihmal olunmaz. 
i'abc bunf;ırııı hnkukunu hu 
~eyi! t~kdinı ı e c\ "Cf;i onların 

İnsan olanın mensup 

olduğu camianın' her ferdi 

gibi müsavi olarak hak 
almak islemesi tabiidir. 

Siyasi haklara gelince, 
mazi ile hali biliyorsunuz. 
İstikbalde siyasi hakları 
alıp almıyacağıınızı kolayca 
bulabilininiz 1 

A. Sırrt 

( :tılnihal rnpuru >i,tcıııiıı

dc ıııtılıayaa edilecek iki ıa· 

puru muayene etmek ıizcrc 

\lar,ilyaya !(idccck olan 
Scyri,cfaitı heyeti pc~emhe 

gı;:, iı hareket cdeccJ..cir. 

J lcyct, umum nıiilhir nrn
a liııi Tahir Beyin riya,cti 
altında bir ıııakinc ıc bir de 
in;aiye mutalıa;,;ı,ındJn iba
rcıtir 

Güve, Pire ,. e 
Ve bütün haşarah ve yumurtalarını kat jl;.s 
öldürür. Leke yapmaz, te1siri kat1i ko .,, 
atiftir. Şişesi50 tenekesi? 5ve pompası7 ,5kıır 

1 Hasan de )osu 



············· - --l ~···~;;······~·········· .. ··;····ı····················: 
'-tc lfü.eJffl : 

Taht8ibahırıe·r·rayyareieae·reç·h·rz··e .. aıiır·k·;~ 
laht lb h. • kctr e a ır ve tayyare düşman gen yollarına 

şı anı sahalarda aynı f esir yapan silihlardır 
n -

~ t.ndan bir iki a}' C\.,•el ' an • direcek bir tesir ha ıl, edece- heraber batmış, l\larmaradn 
~ "liz d;•l7.ctclcrinden biri, ği hrıkkmdaki knt'l knnaatını seyrüsefer zorlaşmış \"e hatta 

r: ... rin n~nmasınua tahtel- :ileri slirmüştü. Tatbik edile- 7.aman zaman durmuştu. 
td d1x.: aryarclerlc tt çhiz <:ek bu tahtelbahir harbi diiş- fstanlıiıl dahil olarak tck-

.:.ını Yaz Sele h .tnış Ye hu me-
\ nkkrnd·ı 
etıni .. .. •• şu muluman 

C :z' 1 Katlanabilen bı 
ı ta,·varcı . 
·~in ta • J crı, rahte'bahir-
\e ll'J; r-.ı ut kulcti öniinde 
ı.,. e"''1Ctte · . 
•ıuere . uzenndeki bir 
'e b ıçerj inde bulunmakta 

1l h. 

manlcmn iktısadi hayatında 

rahneler açacak, harp sanayil
ni, ham malzemenin celbine 

rali ucrcden dı;;an çıka-
UÇab·· ' 

b: ı.,.r d:i] •tncktcdirlcr. Tnhtcl- donanm:ısının açık denizlere 

mani olmak suretilc, muta
zarrır edecek ve Fransaya 
ıccpnne se\•kiratmı, Amerika
:ııın muhtemel askcrl iştiraki
ni mencyJiycccktL Alman 

mil Marmara iskeleleri ve de-
niT. sahilini rokip eden nnkli-

yat hatları Jıcrnn görlinmez 
bir tehlikenin tehdidi altında 

düşmü~tü. 1 Jde bir iki Alman 
tahtclbahırinin boğaz önünde 
görünmcsilc muaazzam jtilAf 

<lonpnma.5ında hnsıl olan pa
nik bilha:;sa kaydı şayandır. bıı 11 tnak mecburiyetinde bakim olmaması bu muazzam 

r~ tay~' O Zaman bu hüc- işi tahtelbnhirlcrln sırtına Bu tahtclbahirler lıoğnz önüdne 
tclb1ı./~rc ile birlikte tah- mtinefiklcrin müteaddit zırhlı 

ıurı yükliyordu. 
bir ı._ n içcrUne :koyarak gemilerini batırmı,, deniz nak-

"\ln .. k ·1 Gefçi bu geni~ iimitler ta-
l' 1~ l e kapamyor. " 

h.ıı ~Yı.:ıre • mamcn tahakkuk ctmem~se 
·~ nın açık denizde 
"e~ 1ınası icap ederse ev- de itilaf devledcri tarafından 
Zune tahtelbahir suyun ' yü- mukabil tedbir alınıncaya 

Çıkı"·o :kadar mühim tesirler elde 1\'llı) J r, sonra kapak 
ta})"a~: v~. katlanmış dumn 
t,\"\' gtivcrtcye çıkıyor. 
ı... ·.<ırc b' 
~da ll ır kaç dakika zar-
~t \ Çtışa hazırlanıyor pi-

~ ras ' 
ti:: lar ıt }'erlerine onıru-
tuıe l tın·are suyun \izc
~en a~1Y0r ve bmız ilerle-

~ :lırı ~ra havalanıyor. 
dahiij 1anında rnsıt sahası 
I' ndc b·· .. 

CtiCesi utun tara sudat 
d 11 ni tahtelbahir kuman
" na 'bil . bırer dırcock kabili \'ette 

telsi • ' lor. f: z ı 'tasyonu bulu-
%l:k ğcr rasat bitmiş ycya 
ı- e ba~ .. 
ıare ta " go termiş ;ise tay-
ı. htclbah· . .. . "'-!!tine • . ı rın Yertcsı 

' t~1:1Yor 'e yine kapak 
ne • "-1 t.lhtelbnhrin içcri-
B. nıvor 
ll}~ h. .,, 

edilm1ş, Amerika ordusunun 
serbestçe sevki şiipheye gir
miş YC bilhassa lngiltcrcyi 

harbin başındanbcri maruz 
.kalmadığı buhranlı Ye müh-

lik hal kar~ısmda bırakmıştı. 
Batta lngilterc, İngiliz vata
:nının yiıkiinü hafifletmek 

için Alman t:ahtclhahir üs-te
rini elde etmek maksadile 

Flanderde ağır.r.layiatlı
0 

mlitc
:ıddit taarruzlar y:ıpmağa 

mecbur kalmıştı. 

Semanın bulutlarına bedel 

denizin dalgaları anısına 

saklanarak her yere girip 

ıçıkanların bu saygısız misafir, 

:t>liyük harpte Ç.anakknlc se
ferinde, t\Iarmarada biıim llıutalıa urptcnbcri bahriye 

bu rıctı"Slshınnın uğraştikları jçin de mühim zarurJnr ika 
Ilı~ buı ce, .bugün elde edil- eden bir unsur olmuştu; düş-
ta •r.ıı. unduğunn göre dünün manlarımt7. bu tcşcbhüslcrilc 

"•uah· 
g ~iiler ırlcrinc nazaran bu dördü İngiliz ve dördü 
Yı:u .. t' hem kendi emni- Fransız olmak iiıre 8 tnh-
t ' 1 Ve b c r cın de baskın,·ııri tclbahir kaybctmcklcrinc mu-
~t~·apabilmeleri noktai :kabil, irili ufaklı müteaddit 
h dan b" ·· 

liyatını müşkiilleştirmlş \'C bilh-

nssa kara kuvvetlerimizin 

filonun :iz'acntındıın büyiik 
mikyasta l"'llrtarmı)tı ve artık 

bu ldiçiik· afacanlar karşısında 
müheykcl harp vahitlcrinin 
boğ:ız önünde çalım sattık

ları görünmez olmuştu. 

Gerçi biz ne G:ırp dariıl· 

harckAtı iizerinde ''e ne de 

kendi sahamız dahilinde tah-
tclbahirlcrin knt'i bir tesir 

yapamamış olduğunu göriiyo-
ruz. 

Fakat unutmamalıdır ki harp
te bir silah hiç bir zaman 

her~ey olamamıştır ye buna 

imkan da yoktur. Ancak bü-

tiin muharebe va ·ıralanmn 

birlikte ,-e müsmtr şekilde 

dii~mana tevcihiJcdir ki harp 
kazanılabilir. Bununla beraber 

gündengi.inc tekamüle doğru 

gittiğj nnl~ılan bu denizalq. 
silahı. bilhassa istikbalde sahilleri 
geniş ve fakat clonanmalan 

zayıf ohm devletler için, 
deniz n,ırı yerlerden gelecek 

diişamanlara knrşı kullanıla

cak en tesirli silllbı teşkil 

edecektir. at\~ uyuk bir terakki nakliye gemilerimiz, ikmal 
efradı, mühimmn~ erzak ile 1opçoğlu 

VAKiT 8 Nisan 

Monnorodo ba k· 
çıhk mektebi 

Ne vakit açihy r '! 
Marmarada tesis eaılmCkte 

bulunan Bıılıkçılilc meltebl mü-

dürü Kemal B. ~ leva• 

2ımı için açılan bazı münakasalar 
hallmda vilayetle temas etme\ 

üzere BalılceSire mtmişıir. Mele· 

tep müdürünün verdiği izahata 

dazaran iki aydanberi ı mektebe 
tahsls edilen !>inanın ıyanın'"da 
bir paviyonun inpatı ' ile meş

gul olunmaktadır. Bu paviyonun 

yemekhane, mutfak, kiler, çama· 

şırhane, hamam, ütü dairesi, ha-
ı 

demeler odası glbl . tabtmat 

vard~. 1 

Bundan bqka m~ bina. 
sının dahilinde de ~diliit ve 

tamirat yapılmıştır • Mektebin 
aı~er ihtiyaç1anndan ~ir kısmı 
temin edilmi§tir. Mütehıikw. de 
peyderpey ikmal olunmak 
üzredir. 

Kemal B. mektebin ıi>ek 
yakında açılacağını söy1emiştir. 

Barbn bo~azı 

Bartı ,.,.,_. . lf 
n renumız yazıyor; 

Bartın~ daimi tar ~ulun-
durularak boğazın te~izleıımesi 

boğazdan geçecek J>a1iri CT8• 

kipten ve tüccar ~yasından 

müruriye alınması bl,IJla VÜl

yetin kanuni sal!hiyeti bulun

duğu devlet ttırasınca'i kahır\aı-
tırlmı§tır. ' 1 

Enıldk ve eytam bana 
kası umum ıııüdürlüa 
~ünden: 

"'Mev1di ve evsafı mahsusası zirde muharrer bir par~ mülkün satışı müzayedeye konulmuştur: 
l - Müzayede kapalı zarf usuliledir. ihale 22 nisan 929 tarihinde bankak idare meclisi huzu

rile licra -edilecektir .. Talip olanlar zirde gösterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bu 
teminat varakasını teklif mektuplarile beraber makpuz mukabilinde bizzat :ve yahut ihale mecli
sine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli ihaleyi müteakip peşin olarak alınır. 
3 - Talip olanların lstanbul veya lzmir şubelerimize ve yahut merkez Emlak müdürlüğün~ 

müracaatla mufassal şartnamcmizl mütalb etmeleri ve müzayedeya i~tirak halinde bir nushasını biı 
lira mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 
Umumi No. MevKii Niv'i liududu Teminat T.L 

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

temilatı Deniz kena· arsa dağ mahalli 
rmaa ve Rıhtımı 
vardır. 

Emlak ve eytam banQ 
kasından: 

Satıhk bina 
Esas No. 

147 
Me\'kii :ıeminat mıkdan 

Hocapaşa mahallesinde Cemil şerif sokağında atik 22 cedit 250 
15 numaralı kagir daire atik Maliye şubesi . 

Balada mevki ve eYr·safı muharrer bina satılmak :üzere müzayedeye vazedilmiş ve 29 nisan 929 
tar.ihinde ihalesi rnukaraer bulunmuş olduğundan taliplerin yevmi mezkiı.rda saat on altıda banka
mıza mfiracaat eylemeleri. 

Küçük Ayasofya medrcseSl binası 
Arnnvutköyündc 7-9 :numaralı hane 

Vilayet encümeni daimisinden 
Balnd muharrer ııemlAk icara Yerilmek üzere 8 mayıs 

929 tarihine ık dar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin )'ev
mi mezkllrda saat on bire kadar encümene müracaatları. 

Jstanbal icr.a dafreslnden : Bir 
dcyııin teminiçin mahcuz ve 
füruhtu mukarrer büfe kanape 
takımı ve saireden ibaret eşya 
10-4-9~9 çarşamba sabahı saat 
birde sahdal bedestanında satı
lacağından tahplenn yevm ve 
mahali mezkurda hazır buluna
cak memuruna müracaat etme
leri ilan olunur. 

Vilayet daimi encü
meninden: 

Eemniyet sandığı 
müdürlüğün~en : 

~ıuzayede ikraz 
bedeli numarası 

l\1erhunattn cins 
ve ıne\•'J 

'Borçlonoıı 

ismi 

Fatih; Çarşamba , 
on beşinci mektep 

l 

binasının bulunduğu 
1 

arsaya· olbaptaki pro· 

i5 

30 

12218 

13811 

14034 

15695 

Eylpte Ku.1lmesçil mahallesinde ve 
caddesinde eski 86 , 86 mükerrer 
ve yeni 42, 44, 44 .. 1 numaralı nıu -
lcaddema üç dükkan c1yevm Oç mOn • 
heCiim dükkan arsasının tamamı Fuat B. 

Sanyerde Tw-be soka~nda eski 9 ve Feyzi ve 
yeni 7 numaralı bir hanenin tamamı. Muhittin B.ler 
Sarıyerde Uzunçeşme cadesinde eski 
15'15 mükerrer \'e yeni 31. 31-1 nu-
maralı .bir mağazanın tamamı. Mfistafa Ef. 

Kireçburnunda Şevki bey namı diğer 
Şirket caddesinde eski 5 \'e yeni 1. "' d.i ntrnış bulunuyorlar. 

l~ rıcıc ta,ıdıg1 tayyaresi sa- ~~ ......................... ...; •• ı 
1stanbuJ Şehremaneti ilanları .,. 

jesine tevfikan inşa 
220 

ettirilecek olan ilk 
mektep binası 28 - 1

140 

Nisan-929 tarihine 1 

1·1. 15-3. IS.4 numaralı bir ehır, 

tc'li.ılettı· Ufku nlabildfgine 
hit. nı ış bulunan rahtelba-

ı.ı~ait h 
tııp . cdcfleri rnktında 

\e llze · 
tı tehliJc ~ne saldırmakta. 
\ ı 'P elı olanlardan ise 

b ' \ı 
1t l Zaklıısm:ıktn büyük 

t\ •Olaylık ~ 
~en \· knuınmıştır. l\1u-

Oi k c den· 
ll) ~ledi ız altı manileri-
t ttı llıa}\ P .. bunlara knrşı 
ltı1; et . ta bııyuk bir imkan 

b ttıı,tir 
ll.ı . 

~·ı ~ı.;n b· · , t ni .. ırıbirini ih.ınal 
~ t:ı gc.i<lüıı..: .. 

d htc:lba· . oumuz tnyynre 
ıtı~t'- tıir, orduların hayat 

"ltı 

, ti rtıu 11 llıcsabcsinde olan 
bu .ınd:ı a alalanna tesir hu-
lılu aynı 1 .. h rı tı:ın iki ~o u oynamakta 

,, tıırı t sıl?ıhur Y·ılnız 
"i~ aau . ( . 
~ erırıirı el Y:t saha;;ı hava 
ı .ba d enızctir. Biraz büyük 
tl'in <ınerscı.: 
~ J bı.rad . ·, .. tahtelbahir-
l ru,~ 19akı buyük rolünü 

de tattı 16 senesi nih:ıye
. e l·on~rnen mahsur bir 

t • an ve 

Şehremanelinden: Bedeli keşfi 2580 lira 97 kuruş olan 
Kadıköy halindeki dükkanlardan bazılarının ikmali pazar

lıkla Jnptırılacnğından t:ıliplerin 8,'4 '929 pazartesi glinii 

saat on beşe kadar levazım mlidiirlli~iine gelmeleri . 

Şehrcmanetinden: l:;tunbµl \·e Beyoğlu tcphirbancleri· 
ne kon:ıcak benzin deposilc tulumların kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak için her 
gün le\•tızım müdürlüğüne gelmeleri ve teklif mektupla
rını da ihale giinü olan 29;4 929 pazartesi giinii saat 
15 e kadar mezkCır müdiirliiğe \'ermeleri. 

iiimı ...... llmllllilmılmıl .. mll .. &! .... BB .. ~mlil 

ESANS 
LOSYON 

ve ~ " ilı ı . ancak kendi 
~l t 111c~~lllı~tnckte idamei l P U D R A S l 
c !tıan}ıı ~·urıyetinde knlan 
d .ırıtada~ uşmanforının bütün 
a~ . ve biJh 

k1: 'rı go:-n~gi.i hudns :ı Amerika 
r~ı. ek . . llt~uz yardım: 
""<ıt ıçın b k' . 

ı:ıı af aca . u ıı~lik ve 
lllt:ı n sıl:lha .. 
~ r kald murac:ıatta 

lı • iman bı. 
r · aş k 

trı~ 1 kısa ,. ·umandanlığı 
"il · eya ıı.. lÇind uzun bir za-

··ıı:ı. e gal'b• 
L " için ı ıyetle biti -

•t '\'apıı k r 
ı tahteıb' h· aca hudut uz 
r " a ır h b" ıtsıta ar ıni son 
:ı,ıarrı olarak ,,. .. 
~ iŞ \·e b oOrmeğe 
tbiyc . ahriye erkan 

~tı rcısı ise b ı 
trı SC-ned u vasıtanın 

e harbt neticelen-

Porfümöri L. T. P i V E R A. Ş. , f stanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Be)' sokak No. 56 •• Tef. Beyo~lu 3044 

Düzce hukuk hakimli,;rinden ih\n 
Köyü mey kil hududu 
Gürcü Hüse- Acılık Şarki Zaptiye Ali oğlu Dursun şi-
yin ag·a mali Yol garbı İsmail cenubu de

re Uo mahdut ı 5 dönilm:: 
Yukarda .köy ve hududu ;azilı tarlanın tesçlll Düzcenin 

Gürcü Hüseyin ağa köyünden 4Jımet og-lu Alt veklll Ası~ 
bey tarafından talep edilmektedlr, hirazuolanlann bir buç\lk 
ay ılçlnde mahkeıneyo ıblldlrmeleri Utımdu\ Muhakeme gUnU 
ı S may11 929 çarşamba saat ı 5 tir llln olana 

15962 

1 

bir oda ve ağıl ile Jbir tarlanın ta-

mamı Süleyman ~· 

Mevlevihane kapısında Aydın kethüda 
mahallesinde Keresteciler sokağında 

dki 3 mükerrer ve yeni 3·4 numa· 

ralı bir hanenin tamamı 
Hadiye H. ve Necmettin Ef. 

müsadil Pazar günü 6
)
5 19419 Fatihte Pirinççisinan mahallesinde ka

laya sok~ında eski 1 ve yeni 11 
numaralı bir hanenin tamamı Hafız Rıza Ef. 

saat onbirde ihalesi 418 ~gs22 Kadıköyünde O!manağa mahalle!inde 
Fıstıklı sokağında 54 numaralı bir hane-

icra edilmek •• uzere 
1 

n1n tamamı Ayşe Vacide. Hadıce A\nlye, 
Aliye Refia Hanımlar 

kapah zarf usulile ,725 
! 

19948 Kadıköyünde Ü:;mana~a 
eski ve yeni Çavuşbaş1 

dükkan ve bir hane 

mahallesinde 
sokağında bir 

müna~asaya aze - . 
dilmiştir .Za larva 

{ 

Safiye, Hadice Saadet, 

Neriman Hanımlar 
Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hıtamında tediyei 

deyn edilmemesi hasebıle (altını~ bir) gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından talip olanların \'e faı.la tafsilat almak isteyenlerin 
Sandık Satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

muayyenine kadar Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

encüme i vilayete 
t~vdi dilecekt·r t 
liplerili proje ve şart
namelerini idarei hu-. 
susiye heyeti fenniye-
sindeİı ilhiCdcbilecek-
leri nan olunur. 

Türkiye İŞ bankası 
Sermayesi tediye edilmiş 4ooooco 

lirad1r Umumi müdürlük 
Ankara 

Şubeleri: 
ANKARA ADANA 
ISTANBUL TRABZON 
IZM!R GIRESON 

AYVAl..ııli 
KAYSEHI 
ftlEHSIN 

SAMSUN EDREftJIT Bl USA 
}JALIKESlR ZONGULDAK 
Masaıt muamelat, kumbaralar kasaıar 



• 

/EO~l ~ARTLARI: 
1 Gazetemizde çıkan yazı ve · 
resimlerin büUln hakları mahfuidur 

Gazeteye J!Önderllccelı: mektnplınn U:ı:erlııe 
idare içinse ( ldart ), razıya aitse (Yazı ) 

_!ıirt ırcde Hariçte 
Kuruş Kuruş 

lş:ırctl t~ulmahdır 
r A> lı~ı 150 000 
~ • .fCO 800 

16 • ;so 
• 1400 

1-450 
2700 

Baıılmıyan mektvplarm !adetinden, lııymntl· 

mvkadderetlz mektuplua koaalmuı paralann 
kaybolmumclan ,,, U&nlarm münderlcatmdan 

1 ldaıe muw detıldlr. ·-
Borsalar 

Nukut 
J Jıı ttlli z Jiı :ısı 
1 Dolar 
20 Yuııaıı dıralıınl 
1 Rayb&roıırk 
l A'\"11sturya şilini 

w L<'y nomanya 
20 I en Bulı:,'ar 

l Fclemeıık florini 
20 rraııııız !ransı 
20 Jtaly:ı:ı Jirl'll 
2D kuron Çeko - Slo,·akya 
1 Çeryonel! • ~ovlyet • 
J Zelotl • J,(·lıist:ın ,. 
20 J>inar c Yogoslavy:ı • 
w Belçika fr:ıngı 

' l'cıcta lfpanya 
20 Js,·içre frangı 

1 Mecidiye 

Cck • 
J.cndra üzerine bir loglllz llrası kuruş 

?\cY} ork ı Türk Jir:ısı dolar 
Parls • frank 
Mllano • liret 
Dcrlln • marl< 
Sofya • • • le Ya 
Dı llksel • belka 
Ami51crdam- . florin 
Clncno • • frank 
Pı•:ıg • • kuron 
\'!yana • • Eılfn 

M:ıılı'lt • • . pczeta 
\'arşoY:ı • • . zoloti 
.AUna • • diralımi 
DUkrcş !!O Jcy 
Iıelgırat Tl1rk lirası 

Tahviller 
lftikraz dahili • nJcli > 
Dil) uııu mm·atıide 

lkranıi) eli derulryolu 
lttaulıul tramvay sirkeli 
Rılılım Dok Ye Antlrepo 

krus 
diıı:ır 

lt taıılıul anonim tu şirketi 

Hisse senetleri 
Jş bankası 
Ornı:ınh lıanlt:ısı 

7 Nisan r929 

~ı1dı :J 
1 

9921 25 993 00 
~02 5000 202 50!)0 

52 sooo 62 ısoo ı 

48 50.00 48 50.00 
28 50 00 !:8 so 
:Z4 12 ao 24 12 50 
21 50 00 ~8 sooo 
80 co 80 00 
ısa 75 00 ısa 1500 
213 00 213 00 
120 25 120 25 

0000 0000 
22 25 22 25 
71 !50 11 50 
fl3 00 00 113 00 
32 150 3:2 

lU OJ 182 

988 25 989 00 

0.49 1875 049 12 50 
12 !650 12 :i600 

9 390l 9 3850 
2 08,75 2 065:) 

68 oo o:> 67 87 50 
3 53 25 3 53,00 

• 72 25 ' ~225 

2 ~5CO 2 5475 
16 51,50 f Ei 52,50 
3 4900 s 4K 4§0 
3 ~650 3 26 ()f) 
4 37 00 4 Z676 

37 91 3'1 91 
24 37 50 24 3150 
:L7 82 50 27 ~0.00 

ss 2 500 93 25 00 
216 75:>:> 217 00 00 ra 90 8 8J 

25 

t4 • 14 140 
136 00 

1

40 
00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
flııtlar Ticaret l•cıruFı kltföumum1Jigi 

t:ırıırınrlan v~rllm1stlr. 
Okkası • 

Azam! Aegart 
.k. J>. K. p. 

Buğday ;/.Çavdarlı 

YumuEak oo 00 CO 00 00,00 
Kızılca c9.10 17 20 17,20 
Sünter C0-00 oo.oo 00 00 
Sert G·l6 272\ 1'125 
Doıımo OC-00 co 00 cıo.oo 

I
Scrt mahlul 0~3 00 00 00 00 

-ZAHlRELER-
Çavdar 15 32 16:05 
!Arpa 13 2:> 13 as 
Mısır ıs 00 ıs 00 
!yutar C9 30 C9 30 
Faıı:lye 4500 4500 

1 
-HUBUBAT-

suram 
ı-;nsyemi 

00,00 
28 00 

00,00 
2~.00 

-UN-
çu,·.:ııı kilosu 
Ekistra ckfstr:ı oo 1 180 
Ekistra • 
Birinci yumusak oo 
lllrlnci ıcrt 

1200 
118) 
ıoso 

tkln-:i 

Aı.t.::ıra 

• 0000 
- TiFTlK -

Akşelıir 000,00 000,00 
Y:ıp:ıgı Guz yunu 000,00 000,00. 

-AV DERİSİ- 1 
Zerden ~itti 0000,00 0000,00 
Sansar 0000,00 0000,001 

Tilki • 0000,00 oooo,00: 
Kunduz • 0000,000 ooo,oc:;11 

-FINDIK- 1 

C fınclık IC600 108 10 f 
Badem 16'> 00 16 ~İ 

Çanakkale baş mühendis .. 
fiğinden: 
Ez~ne- Bayramiç t:ırikinin o+ooo ifa 7+500 kilometrosuna 

kadar evvelce yapılmış olan tesviyei türabiyc üzerine şosa inşası 
ameliyatı 30559 lira bedeli keşifle nisan 1929 tarihinden itibaren 
20 gön müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Tahplerin ni~nın 20 inci cumartesi günü saat on altıda vilayet 
encümenine ve fazla tafsilat i~teyenlerin Nafia baş ınühenciisliğfr:e 
müracaatları ilan olunur. 

Tayyare piyanko ıııüdiirlüğiinden: 
Numunesi veçhile ı 00 adet tayyare iane kutusu imal 

ettirileceğinden imale talip olanların J J nisan 929 perşem

be günü saat J 5 te pey akçelerini hamilen piyanko miidür
lüğünde mtiteşekkil mubayaat komisyonuna müracaacian 
füin olunur. 

': Vala ,, nz 8 J\lisan 1929 tefrikası :18 
- - -........ ·•·• ··- .·, ~1'' J 1 •. ~ . •. . . . - . . . t"" - -'-11!· .. ~-•• ~.~-- ... , ., ' lJr-" .___ <. ~ •. " ,,.~ş - .- . •· .. -~· . ··-.·-:.-• _,., . . ~ , - . .... _. ·. ··- .... '-··~·.·,.., 

Evet, nıçın olmasın? Ne 
için kont dö "Roçester" 
kılığında kalmamalı? Ne 
için o suretle yükselmemek 
ve mevkii islah etmemek? 
Ne için taliin kendisini 
çıkardığı bu zervede, ge· 
çirdiği hnrikülade hadise
nın sonuna k~dar sebat 
etmesin? 

Şüphesiz ki iş kolay ol-
mıyacaktı. " Roçester " 
hadisatın tazyıkme taham· 
mül edememişti. Fakat 
" Cones " böyle şeylerden 
korkacak adam değildi. 
Mücadeleye girişmekten 

fevkalade hoşlanırdı. 
" Roçestcr ,, in mağlup 

olduğu yerde, o muvaffakı
yet elde edecekti. Ötekini 
mahva sürükliyen bütün 
hadiselere karşı göğüs ge
recekti • Bütün maniaları 
yıkacaktı. 

Vaziyetini zihninden bir 
yokladı, taarruz edilemiye
cek gibi sağlam buldu. 

"Nevyork,, tan f ngiltereye 
gelirken beheri bir şiline 
satılan kitaplardan Lir tane 
almışb. Bu kitap "Sör Hanri 
Havkins " in tercümei hali 
idi. Bundan başka "Cones" 

BKlsan 
1929 

G()N ~ TO~ GAZETESi = . ' 

TGık mektepfertle faydalı eserlin 
llAnlannda o/o 20 tenzlllt yapılır 

Büyüt ye ya bir çok defa için nrilen ilılnl:ırla 
hususl mahiyetteki lllnlann lfcred 

idare ile ~ararlaştırılır. 

iL AN JlRI FESi: 
Sstırı g~ 

6·8 lacı sayfada ~:· 
• • • 40 
• • • ıoo 
! • • iOO 

d 
Saym 

stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yur u 
Cüetenıize huaıut tlln kabul eclen yer; 

H. S. H. llbat aceııtetl. 
'f 

1_; ı;;:l sa;ırada }ıo 
rcsml ll.tnlar 

tel 1970 < idAre.. ı<lert) 1971 vazı i$1erl) • tel2r.ıf: VA 'IK ostıı kutusu: 46· 

KEŞİDE TARİHİ 
30 HAZiRAN 929 Büy·ük BİLETLER 

BİllER LiRADIR 

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

eden piyanQosunda çok ;ıadidc ve kıymettar eıyalar vardır _ 
Hasılatı, inşaatı bitmek üzere olan Türkocakları merkez heyeti binasının ınef ruşat 

ve tesisatına sarfedihnek iizere, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edilmiştir. 
Bu piyangoda ikraıniyeyc 50 bin lira tahsis edilnıiştir. Bu seneki ikramiyeler geçen 
senekinden <;ok daha kıynıettardır. ~lerkez heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacını 
ıcmiiı için ikramiyelerin kısmı :\zamını en nefis yerli ınaınuilltından intihap etmiştir. 
Arada lüks otomobiller ve bfheri 2000-2500 Hra kıyıuetinde pırlanta pantantif ve küpe.~ 
ler, beheri biner lira kıyınetinde büyük salon halıları, platin erkek ve kadın saatlerı, 
salon takımları, elmas yiizükler, ipek seccadeler, 80 parça nadide hah seccade, 400 
lira kıymetinde ınirıyatür resinıli paravanalar, llereke battaniyeleri, Ilcrekenin ipek 
yastıkları, yerli fabrikalarımızın nıamulatıııdan zarif bavullar, evrak çantaları, Esirge
nıe derncğile Ililaliahnıer San'aı evinin en zarif ve en nadide el işlerinden iki yüz par
ça eşya ''ardır. ikramiyelerin nıecmu n1iktarı bindir. 

~Icrkez hey'etinin bu piyangosu ~iıudiye kadar Türkiycde tertip edilmiş eşya pıyan
golarıııın en zenginidir. 

Satıhk 

imlik ve fytoın 8DOkDSID~DD. 
Mevkii Mesahası Teminat Esas numara 

159 Beşiktaşta Sinanpaşayı atik M. murabbaı T. L. 
malıallesinae Köprübaşı soka- 201 125 
ğında atik 13 cedit 5, 7, 9 numaralı arsa 

Balada mevkii ve evsafı muharrer arsa 10 nisan 929 tarihine 
ınü~dif çarşamba günü bilmüzayede satılacağından taliplerin 
revmi meLkurda saat on altıda bankamıza müracaatlan. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 ~ci ke~de ıı Msan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

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

Lirahk ikramiyeler ve 
10,000 

Lirahk bir mükafat 

Emlak ve Eytam bankasından 
J\<.lacla l{iralıl{ l{öşl( 

Esas No. l\1evkii Bedeli icarı 

138 füiyiikadadıı Ni:r.amda Sefer oğlu kö~kleri l 500 lira 
namile maruf üç köşk. 

Balclda muharrer köşkler bir sene miiddctlc Ye pa:r.arlıkla 
icara raptedilece~inden taliplerin şubemize miiracaat eyle
meleri. 

Aksarayda 1 lasekide Bayram paşa mektebi 
fatihde Tabhane medresesi 
Paııgaltıda 7 numaralı hane 

« 5 « « 

hzade başinda Ankara vi İsmail Efendi medresesi 
« a: darültıadis bosnevi 

Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde Osman ağa mektebi 
Zeyrekte Hamit Efendi medresesi 
Çarşuyu kebirde 70 numaralı dükkan 
Ebussuut caddesinde 19 numaralı hane 
Gökmecilerde süleymaniye sarıi medresesi 
Arnavut köyünde 12-25 numaralı hane 

Vilayet encümeni daimisinden 
Balada muharrer emlak icara verilmek üzere 28 nisan 929 ta

rihine kadar müzayedeye konulmuştur taliplerin yevmi mezkurda 
on bire kadar müracaatları. 

Gümrükler U. M. imtihan 
komisyonundan: 

Evvelki imtihanları kazanmadıklarından jkincl ·ve üçüncü 
defa olarak imtihana gireceklerle ilk defa olarak imtihana 
gireceklerin 10 nisan 929 çarşanba giin[i saat ı 3,30 Gümrük ~ 

'fntbikat mektebinde bulunmaları hlzımdır. 1 

Sahlık ,. kiralık e 
. . ~reti ~a 

Mülga harıcıye nez .. 
. ~a ca 

sı karşısında kebır ag 
d~rt 

sokağında 9 numaralı 0 

\"e ır 
bir antre bir çatı arası 

• ı:ın ev sasile ufak bahçesı 0 

znıek 
ralık ve satılıktır ge. rşaı 
pazarlık için cumartesı ça ,. 

d 111ez11 
ba 12 den ikiye ka ar .

1
• 

diJebı 
evdekilere müracaat e 

Beşiktaş ikinci sulh h~ı
A narUll' 

mahkemesinden : r da 
yünde dere çıkmazın d 

1 c[:ıt e 
numaralı hanec e \" :ıl 
Kasandre binti 1\likcden .,, 

ıuıarıı .. 
caklı olanlarla. _borç bir~ 
tarihi ilandun ıcıbarcn 

"<l ı· ·ı ,e ve mütc\'effaya ı l W) 
10 .ı ı . .. a,· zarf set euen erın uç • ' jl· 

mahkemeye müracaatları 
olunur. 

TEHHIYB ·-.......................... ... 
Mecmuası 

Clit : 111 Sayı: 13 

çıktı ti 
Mf. V. M. T. T. f-le!e 

tarafından neşrotunu · 

Fiab 25 kurut 
Müracaat ınah:ılli: 

DEVLET MATBA~ 
Dikkat edinııt .. 
Diş macun~s~J 

Demek .. , Zımpara . 't 
demek dcği:clir. o... pırş.t 

"J.;rO 
temizler ve ağızı ını jst· 

vik:we eder. Parlatııı1k ·ıJıf 
Ancak aşıııdırmakla ı-:ı.bl ııı 
O halde istimal edeceğin ı 

. c\ 
cunların yalnız ba!lda~ı tıtı ~ 
ve şeraiti fen niyeyi tıavı 0 

kafidir, 
1
r 

f911 
Pertev dit macunu: . c3 
men fenni ve sıhhi şcrııitt 
olınakia mütemayizJir. 

Nisan H~,ı 
evı>al 27 BürÇ: bJ • 

yın do~uşu lg1 A>j'6.f' 
4,56 ~ - , 

Pazarfesı 
Mahlulat Müdüriyetinden: 1 ,_____~ 

Namaz vakıtları ~~ 

BU KEŞ1DED}: CE~I' Aı 1 3,900 
numara kazanacaktır 

Evkafın ·idürlügün-
1 Fukara imaretlerine Hizum olan iki bin beş ( en . yüz kilo fasulyanın k~a kılınan ıniinakasasın-

• da talip zuhur etmediğinden nisanın onuncu 
çar,nmba günü saat on beşte p:ı.zarlıkla ihalr.si icra edilece
ğinden talip olanların şeraiti anlamak lizere hcrgün levazım 
idaresine ve ihale günii de idare enciimenine miiracaatları. 

lngilizlerin aldanmağa ne 
kadar müstait olduklarına 

vakıftı. Mesela " Tişborn " 
meselesi bütün cihanca ta
nılmıştır. Adını zor yaza· 
bilen "Artür Arton" ismin
de bir kasap kendini tahsil 
görmüş asil "Rojc Tişborn,, 
olarak tanıtabilmiştir. "Co
nes,, in vaziyeti "Tişborn,,· 
ünkini az çok andırıyordu. 
O vaziyeti kendi vaziyeti 
ile mukayese etti, ve kendi 
mcvkiini daha müsait buldu. 

Gümüş kutudan bir yap
rak cigarası seçerek yaktı. 
Cigarayı dumanlattırdığı 

sırada planlarını altüst 
eden bir fikir dimağını 
kapladı. Yazısı "Roçester ,,
ın yazısına benzemiyordu. 
"Roçester" rolünü oyna
mak için çekler imzalama
ğa, mektuplar yazmağa 
mecburdu. Mamafih biraz 
düşününce buna da bir 
çare buldu. Mektupları bir 
yazı makinası ile yazdırabi
lirdi. imzaya gelince elinde 
" Roçester ,, in ımzasının 
bir numunes1 mevcuttu. 
Onu taklide çalışacaktı. 
Muvaffak bile olamasa baş 
parmağının incindiğini id-

Kıymeti muhammcnesi Bedeli müzayedesi abah ö;;ı. lı.ındl AJo.... \"•1" 
5 

s,f: 
200 lira ı 50 5,!'13 t2.l<i ıs,56 ıs,40 20.ı ·~ 

Kapandakikte ElYan za<le mahallc!iinde azaplar mahalle- Buırün doğanlara i:,,: 
Erkek: /ı"'fl azaplar sokağında kelin l 4 No hanenin ankazı icra kılınan 1 Günhan ___:: 

müzayedesinde verilen bedel haddı layıkında görülmc<ligin
den mtizayedesi feshedilerek pazarlık suretiyle saulmasına 
karar verilmiştir. Fazla bedelle talih olanlar nisanin on 
iiçüncü cumartesi günü saat on beşte ÇenberJi taşta lstan· 

ı bul ~vkaf müdüriyeti binasında . mahlıllftt kalemine müracat-
ları ıh\n olunur. . 

Muharriri: 

dia ederek bir müddet ka
zana bilirdi. "Cones,, ha
vanasını tellendirirken dü
şünüyordu: 

" Bu meselede vaziyeti 
gayet müşait kılan bir ve-

. sile var. O da herifin ga-
rabetile meşhur olmasıdır. 
Çok tazyik edilecek olur· 
sam kimsenin hayretini 
mucip olmaksızın hafızamın 
zaifladığını ve hatta asabi 
bir buhran geçirdiğimi id
dia edebilirim. Herşey ted
kik edilince benim vaziye.: 
tim pek yerindedir. Oyu
nun en iyi iskambilleri 

her halde elimdedir. Son 
kerteye gelecek bile ol9am 
gene asıl şahsiyetimi mey
dana çıkararak hadiseyi ol
duğu gibi anlatırım.,, 

Bu düşüncelerle meşgul 
olduğu sırada kapı açıldı. 
Bir hizmetçi bir tepsi ü
zerinde getirdiği kartviziti 
uzatarak öğleyin gelen mös
yönün tekrar geldiğini ha
ber verdi. "Cones,, : 

- Buraya gelsin 1 
Dedi. Hizmetçi dişarı 

çıktı ve az sonra bir adamı 
ithal etti. Bu adam elinde 
şapkası, lakayt görünmeğc 

bir~ 
çalışan bir tavır~~ ~,d~ 
adım yürüdü. Ellılık lı iO" 
vardı. Semiz, y..ıpı redeıY 
Arkasında siyah bır lıt1'; 

k o o 
got ve havanın sıca ıırdt5 
sına rağmen siyah P ci1°1 

vardı. Bakışı sert, bll~~ 
kaba, teni soluk, k~11ııl . 
kalın ve kabarık . ,tılıl1• 

t sı) .,. 
idi. Saçları gaye sBç ) 
alnında bir tutanı ,0 
pışıktı. .. inde • 

Kartvizit uzer 
du· 

satırlar okunuyor J~S 1 A. s. Vo . sıtt 
14 b. Jerrtld~k"'tll 

Fakat herifi 
1 .Jı) 

(Bitrı'" 


