
imiz E. 
Kudret milletindir 

Yük Petro yeniliği Ruslara cebren yüklet .. 
Şti; Türklerse eski ve medeni bir millettir 

apoleonun rolü neydi? 
• ... w 

sofular, halifeler 
ve papaslara a
leyhtarlıkla ifa
de eder. " 

Bunu mütea· 
kip söz Emil 
Luvingin İsa 
hakkındaki es
erine intikal et· 
miş, Gazi, Tür
kün tabiati teb-

kudret millettedir, yani onun 
mümessillerinden gelir. Ben si
zin zannettiğinizden daha az fa-
alim. Nazırıma sorunuz. Onun 
hiç işine karışıyor muyum. Ben 
kendimi tetebbua vakfederek ri
yasetten feragate, hatta askeri 
liderliği terke hazırım. 

- Fırkanın riyasetinden de 
çekilir misiniz? 

- Asla. Çünkü fırka benim 
musip 01duğuna kani bulundu
ğum devlet siyasetini takip edi-
yor.,, 

Gazi Hz. Türk teceddüdün
den bahsederken şu sözleri söy
lemiştir: 

I Alt tarafı 4 üncü sayıfamızdadır] 

Çocuk sayıf ası 
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edcıyllerl 
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p erşembeye 

I B. aşhyor 
-

Deha gazetesi 
Türk adliyesinin mü -
kemmelliğ nden hara

retle bahsediyor 

.lldlive vekilimiz H11hmvt 
EMt B. 

Fransızca "Deha,, gazetesinde 
•Mil» imzaaile bir başmakale 
intitar etmiştir • 
. Türkiye CUmliuriyeti adliye
sınden bahseden makale iki ci
hetten çok dikkate ıayandır • 
Bunun bir cephesi makaleyi 
netreden Dehanın ötedenberi 
Türklere aleyhtar siyaset takip 
eden bir gazete olmasıdır. 

Diğeri de kendisini ayni batah 
yolda tanıdığımız M. Milin bil
hassa Yunaniıtanda topladığı 
tehadetlerle bu makaleyi yazmıı 
bulunmasıdır. 

Mubarririle naıirinin ıu izah 
ettiğimiz vaziyetlerine, ıehadet· 
lerin kısmen Yunanistandan 
elde edilmiı olma ma rağmen, 
makale bqtan bata adliyemizin 
yllksek kıymetini teslim ve batta 
onu tebcil ve takdir etmektedir. 

Bazı kısımlarını aynen terce
me ve iktibas ediyoruz : 

" Atinayı son ziyaretimde, 
Türkiye itlerine vakıf Yunan 
ricali siyasiyesi bana Türk mah· 
kemelerinin bitaraf ığından bah-
sediyorlardı. Bu şehadet, muh
telif milliyetlere, muhtelif muhit
lere mensup ıabıslarla beraber 
bizim de sabsi görnılerimizi teyit 
ediyor. 

BütUn kliflO an' an el eri s8k0p 
yıkan " Türk hukuk inkılibı ,. , 
Araptan gayri, Müalilmao millet
lerin berine yapacağı büyfik 
tesirleri itibarile de pek mühim
dir. 

( Alt tarafı 4 üncü eayıfamızda ) 

Erkekler, müsterih olunuz! 

Kadınlar işlerinizi elleri
nizden almıyacaklar ? 

Kadın birliğinde verilen konferans 
Efzayiş Suat H. , belediye azası olsak da kadsnlığımızt 

muhafaza edeceOiz, diyor 

Belediyecilik konferansını veren Efzayif H. ve dinliyenfer~ 
Kadın birliğinde dün saat hemen her sabada erkeklerle 

16 da, kadınların belediye inti- yan yana çalışan bizler, beled.
habına iştırakleri do•ayıs!le, Ef- yecilik gibi teşrii mesaide de 
zayiş Suat H. tarafın.fan kon- gene erkeklerle beraber çahş
ferans verilmiştir. Efzayiı Suat mak ıerefini haiz olacağız. 
Hanım konferansına şöyle baş- İşte BUyük Millet Meclisimiz-
lamıştır: den geçmek nıere bulunan yeni 

- Bugün Türk kadınına yeni l>efediye kanunu, vatanc' 1ıık 
yeni ufuklar açan ve zengin bir bakkımıun berabnı elimize vere
iatikbal hazırlıyan pek bıJyük cek ilk ve kat'i hareket olacaktır. 
bir inkılabın arıfesinde bulunu- Memleketimizi baştan başa 
yoruz. canlandıran büyiik inkılap ve 

istiklal harbındenberi hemen [Alt tarafı 4 üncü sayıfamızda • 

FAZLA TELAŞ ETMİŞLER 

Pariste esrarengiz bir 
surette kaybolan 

Rus jenerali şehrimizde! 
Jeneral Kutepof kansile geçineme

diği için Paristen kaçmıştır. 
Kontinantal otelinın 23 numarasında namı 

müstearla ikamet ediyor 

Bir müddettenberi bütün Av
rupa gazetelerini en ziyade 
meşgul eden şey beyaz Rus 
kumandan lann
dan jeneral 
( Kutepof ) un 
Paristen bir-
denbire kaybo
luver m esidir. 
Bazı gazeteler 
jeneralin bir 
ormanda öldü-

rtildiiğünil, bir 
kısmı da Rus
yaya kaçırıldı

ğını yazdılar. 

bir komediden başka bir şey 

değil imit- Çünkil jeneral ( Ku
tepof) bugün lstanbuldadır. Ve 

Beyoğlunde Kon-
tinanta 1 otelin
de 23 numaralı 
odada Mühen
dis M. ((" eşof 
namı müstearı 

ile ikamet et
mektedır. 

l.zınr nasıl 

buıduk? 

Bu haberler
den bir kısmı 

bizim gazetele

rin slltunlarına 
da geçti. 

Şehrimizde bulunan 
Jeneral Kutepof 

Muharrirleri
mizden bırisi 

vaktile Rus has· 
sa alayında sü
vari zabitliği 

etmiş olan Kaf-
/enerol ıfmcll sa/tabnt lırQf • 
etmi~ bulunmo'l(tıMlrr. kasyah bır zab 

Büyük bir velvele ile siyasi 
bir hadise imiş gibi gösterilen 
bu vak'a nihayet anl .. ııbyor ki 

tanımaktadır. Hali hazırda ha
yatını ressamlıkla temin eden 
bu zat geçenlerde muharririmize 
jeneral l Kutepof ) hakkında ne 



o..ı .. -!sd• çakaa 3'&JIO •e r•ot"''•rl" hDtll• hlcları ..,.ı.fu2dur ·'lı 
Gazeteye sönderllecek mektupların üzcrınc idare içinse ( ldare) ~·azı) a 

alt se (Yazı) l~aretl konulmalıdır. 

Faı.ı..,,.. •~ .. ...,,,.,,.. ,,,·f'ıfr~nt, JıJn "ti n t.ılıı•c'c.f"rf'• IK .,.,.J hJpf•r• J ru'mut parala""~{ 

-- --
MATBAA VE. iDAREHANE: 

ITA:'\Rl:L. Rabıall. Ankara caddc~lode ·v,\KITYl"'RDU. 

Tel • tSTO 1 lr AJ!E f~LERI ) 1!:71 ( Y A2 I f:;LERI ) T~luaf ı VAKiT. PoOta lrutıı .. t ~•Jl claı .. ,.c!aa •e lllnl.nn a-ü11derlc•tından h!ar• ==::::.:~Uct.r. 

~~~-==---.. ... .:..1.111111111 .......... ....=;=::~~~~~~~~~ 

Vakıf paralarmüdür- FLİDA HASAN 
Gayrı menkul maılar ın 

tırma ilanı 
fstonbul 4 ıincü icra Joire.sintlen· 

Açık arttırma ile parava çevrilecek 
gayrı menkulun ne olduğu iiç hap ha· 
ne Ga)TI menkul un bulunduğu me' ki 
mahallesi, sokağı, numaruı: Galata A
rap cami .'.\1. eskı abdusse!Ahattin ve 
cami şerif eslci 14 17 19 yeni 19 21 
25 Takdir olunan kıymet: Tamamına 
sekiz bin ıira artırmanın yapılacağı yer 

lüğünden: 
Milzayede İkraz 

bedeli No. 

315 2Jd3· 

84 21838 

95 22037 

22J51 

l IG 22236 

21 22439 

105 22503 

?2686 

· Merbunatın semti meşhuru ile cıns Borçlunun 

ve müştemilatı 

Eylpte Cnri Kanmpap mahallesinin Çöm· 
lekçılıor caddesinde alık ve cedit 50 nt.ma· 

ralı umln katında methal çinı dö1emeli taş· 

\ık tkl oda guıulhane hail hirıncl ~ ahnda 

aofa dört oda halı kıler ikinci katında ao· 

fa Oç oda hallyl ve bAhçeılnde ayrıca mü

eakkaf çını dötıomell yemekln• lerile dört 
ıdet hail ve kömürlüğü muhtevi ve 610 zi

ra ananın 228 z\ra mahalltnde mt bnl 

60 )() lira kıymeti muhammenelt k~gır mek-
te'lin tamamı Mütevdta Mehmt-t ı~raHen 

Eylote Defterdar Mahmut dendi mah.,llesl-

nlo Çömlek l tr arkaıı soka~ndıı Cf'dıt 35. 
39 numaralı 140 zira ana üz rıne mebnı 

1000 lira kıymeti muhammenelı ve fevkınde 

37 numara ile ayrıc• methali olmak üıere 

~klr odalarını nıuhtevı kArgir ahır ve dukkA-

nın t"m11mt. 

Müı~veffai mumalle~ M,.hm•t S·ıaf,.ttin 

Azaplar civarında Elvanıede mahalles nın 

Tf'pt-ba 1ı >oka~ nda ~t"dlt 74 numaıalı alıı 

bodram olmak üzere zemin katında: M ~ hııl 
taşlık ıkı oda muıtak ha'~ bırincı katında: 

llç oda ~ofa ve hallvı nıuhtevı ve 1 :iO zırıt 

araaııın 1 l O ılra mahallınde mtbni 1 400 
lira ltıvmetı muhammcneli ahıap han• nın 

. . 
ıs mı 

B vereseıı• 

tamamı Mehmtt Saıt Ef. zc11ceıi Na1lle H. 
Sultanahmette Üçlt"r ma'la leı:nın ıu t• razı 
tok&tında cedit 17,19 numaralı altı b..ıd 

rum olmak Qzere zemin kaııoda methal taş· 

1 k hail bırtncı katınd:t: O.; oda hail ık.ıncl 
katında Oc; oda ao'a hail ve haricen mil· 
ukhf mutfak ve hamamı muhıevı v~ 279 
ıra arunın 170 zira mahallınde mebni 

7000 lıra kıymeti muh~mm neli ıah· 
bnda dukıılnı müttemil kirgir harıenın ta· 
mamı Müteveffa Mehmet Necati 

Çarpmba civarında cebecibaşı mahallesinin 

lamaıl a~a ıokaQındı.ı Ct dıt , 8 numaralı 

bodrum katında: Mutfak oda gusülhane :ıc· 

min katında: Methal sofa ıkı oda hala 

birinci katunda: lkı oda sandık oda,ı ıota 

hallvı muhıni Ye 180 ılra aı sanın 95 zira 

mahallinde mebni 16')() Ilı a kıvmetı mu

ham'1\~n~lt ahpp hanenın tamamı. 
Bop-ııçinde T arabyada A vakiryakt ayazma 

aokaQanda mükerrer 98 1 numaralı ve 290 
lıra lnymetı muhammenelı yedı donOm 400 
lira miktarında müfrez bir kıt'a harap ba· 

tın tamamı. O,,kıor R~smi 
Erenköyünde Merdıven kıırye~İ maha••rıının 
Baharl)e caddeaınde cedıt / 8, 28 nu;Jkra ı 

ıemln katında: Methal oda, halA. muti ak şıu· 

auıhane birlncl katında: lkı oda ıaııdık oda· 

11 çatı keıında: ıkl oda ıofa' ı ve bahı,eılnde 

hrgtr ahırı muhıevl ve 2700 zira arsanın 

140 Zil& mahalıinde mebnt 1500 lıra kıy· 
metı mulv\mmenelı maa haa ahıap kö~kOn 

tamamı. 

Eyapıe Ceı.rt Kuımpap mahall~ıinln Akar 

çetme ve Çömlekçiler ıoka~ıoda 9, 9 nu-

-naralı 0%erinde hamur yu~urma mahalli ııe 

bunun ü1er1nde ilet oda aolıı un deposunu 

ve haricen halA Ye ahırı muh evi v,. 700 
zira arsanın l 40 :tira mahallinde mebni 

5200 lıra kı1 mf'tl muhammeneli maa arss 

8. veıeıeıl 

Zehra H 

f ahıln B. 

Evop ata 

klrgır turunun tamamı. .ı\hmet Ma ıt H 

f 5 22607 Kuzguncukıa ve mahal'esınd· lcadıye cad-

desinde 148 ve Sınagon aoka~ırıda 2 ve 4 
No. bodrum katında mutfak, zen in katında 
tki methll ıa,lık ı da, birinci katında iki oda 

IOfa, hell, t ameklnlı sandık odası ikin< 1 ka
tında Oç oda, ıofa hall, çat katında basık 
ıofa ve daraçayı muhıcvl ve 288 ziıa arsa-

nın yQ-ı on bet zira mahalı nde mebn 

258 < lıra kıymeti muhamm"n'"lı köşe 
batına mOsadıf ıahtında dükkanı mOştemtl 
bır sakıf altında ık.ı bap Ug r hanenin tana-

mı Eırall Kaatorvano Ef. ve zevulı: Caı,a 

Vakıf p~ı al ar mnd DrlOIQne merhun o an yukarda yazılı gayri men\< ul , m-

Sinek, sivrisinek, tahtakurusu, 

pire, güve, örümcek ve bütün 

haşaratı kat'iyyen helik ve ifna 
eder. 

Kokusu hafif ve sıhhi o!up 

jnsanlara ve hayvanlara zaran 

olmaz. Ve kat'iyen leke yap-

maz. Yerli malıdır. Türk ser· 

mayesi, Türk akıl ve irfanı, Türk 

dimağı, Türk amelesi ile imal 

edilmiştir. Avrupa ve Ameriak 

mamulatma karşı müthiş bir ra-

kip olup yan yarıya daha ucuz

dur. Ticaret ve san'at sahasın-

da kazandığı muvaffakiyet ha

sebile rakiplerini ıaşırtmıştır. 

P.ompaaı gayet Hğlam :ve aynen 

yarı yanya ucuzdur. Şiıeıi 50 

tenke ve pompası 7S kuruştur. 

Biitiiu clevairi devleı, mii-

esse~atı mi ili ye ve husıı~i~·t>, 

llevlPL deuıiryolları, E\ kaf 
SP~Tisefain , llilftliahıner. 

Yatı rnekıeple:·i, lıastarıcler, 

scvahili ~ı lılıiyP, ecnf>lıi 

mii~SS(lSal, hii~ iık olPll<'I', 

hli~ iik lokauıaıar laeps FLİ
BA vı st.iuıal rvl<ımı k.te ve . . 
nıiisı alı1 ı rı hulu 11a n Erz~wı 
Hasan Bcvi lebr.k etmek-., 

ıedirler. 
Deposu: Hasan Ecza deposudur. 

Toptancılara tenzilit 

Eyüp ~uıh ha ı im iğİtıderı: B~latta 
Hoca K::.sım Günanı mahallesinin 

tamburacı sokağında 30 numaralı 

hanede vefat eden dul ve kimse-

siz Rahil binti Buhurun veresesi 

Seyrisef airı 
Merke2 t.c.cntcıl: Galaıa Koprü b 

BeyoQlu 2361. Şube aceoteıl M 
diye Hanı altındı l1tanbul 27, 

gün, saat ist. 4 üncü icra dairesinde 1 ~danya pOStUI 
3-5-930 .ı:aat 14 den I 5 buçuğa kadar 

1 - işbu gayn menkulun .artırma Cuma, Pazar, Salı, Ça 
şartnamesi 0-4-930 tarihinden itibaren ba günleri idare rıhtım 
929-ö2 ?\o. ile lstanbul 4 üncü icra 9 da kalkar. 
dairesinin muavyen numarasında her ı .. ---.--,.-k--"-f--İ--'• 
kesin görebilme.i için açıktır. llAnda ya· YYb sura POS asi 
zılı olanlardan fazla malumat almak is· ( M E R S İ N) 
tiyenler, işbu şartnameve ve 929 • 62 Nisan Salı 17 de Si 
dosya numara!;ıyle mem~riyetimize mü- nhtımından hareketle Ger 

racaat etmelidir. Çanakkale, Küçükkuyu Ed 
2 - ,\ntınn:ı.ya iştirak için yukar· Burhaniye, Ayvalıgv a gid 

da yazılı kı)metin yüzde yedi teminat 
gösterilecektir. ve dlSniişte mezkur iskel 

3 - Hakları tapu sicillile sabit ol- birlikte Altınoluğa uğn 
mıyan ipocekli alacaklılarla diğer aJa. gelecektir. 

kadarların ,.e irtifak hakkı sahihlerinin Azimette Gelibolu için 
bu haklannı ve hususile faiz ve masra- nız yolcu alınır, yük alın 

fa dair olan iddialarını işbu i!An tarihin· 1 riibZDn ikıRCİ pOStaSI 
den itibaren )irmi gün içinde e\'rakı (CÜMHURİYET) 
müsbitelerile birlikte memuriyetimize Nisan Pertembe 

bildırmeleri icap eder aksi halde haklan Galata rıbbmından 

tapu aicillile sabit olmıyanlar sanş be- Zonguldak, İnebolu, 
delinin paylaşmasında hariç kalırlar. Samsun, Ünye, Fatsa, 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iş- Gireson, Trabzon , kize, 
tirak edenler artırma şartnamesini oku· 

i paya gidecek ve Pazar i 
muş ve üzumlu malôman almış bunları 

si e Rize Sürmene, Trab 
temamen kabul etmiş ad ve itibar olu· 

Polathane, Tirebolu, Gi 
nurlar. Üstünde bırnkılaıı uayri menkulün S 

~ Ordu, Fatsa, Samsun, 
hedeli zamanında \'erilrnezc:e gani men· f neboluya uğrıyarak gel 
kul ikinci bir arttırma ile ~atılır 'e bedel 

farkı ve mahrum kalınan yüzde beı faiz 

ve diğer zararlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın mt"UDur.i.yetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. Beş numaralı fıkradaki 

şart tahakkuk etmek kaydile üç defa 

bağırıldıktan sonra gııyri menkul en çok 

artıranın üstünde bırakılır. Şart tahakkuk 

etmezse arnrma geri bırakılıp alıcı taah· 
hütlerinden kurtulur ve tetninatta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve\ a ıkinci 

olmasına ve gayri menkule taaJluk t"den 

kanunl hakka ve s:ıtışın tarzına göre 
diğer şartlar. 

Açık artırmaya konulmustur, artırma 

birinci olup işlemis ve işliyecek vergi · 

BARTIN b:t~p~~b Po 
AYDIN vapuru Paıa 

31 Mart . 

Sirkeciden hareketle 

Zonguldak, Bartın, Amasr't 

rucaşile ve Cideye 

ve avdet edecektir. 
TafsiJAt için: lstanbuld• 

iskelesi Kantar ocak sokaj' 

16 Bartm anbarma mOr 
Telefon: İstanbul 2946 

Dikkat : Bilumum mu 

vapurda yapılır. Hariçten 

biletler muteber değildir· 

bf'lcdiye · e\ kaf rü~umu müşteriye aittir, 

satış P"Şİn para ilcyapılacaktır. H Yelkenci \AP 
Yazılan üç baphane \ ukarda go teri· ft 

len 3 . S-930 tarıhinde lscanLul 4 iıncü g Karadeniz postası 
icra memurluğ"U oda~ın41a işbu i An ve li Anadolu 
gö terilen nrurma şartname•i daire!>inde :: 
"atılacağı ilAn olunur. ~! vapuru 31 Pazart 

Tarih ~e icra memurunun re!=ml iİ Mart 
mührile imzası Jlgünü akşamı 6da Sirkeci rı 

r======:::::::.-========:::::.-::::::, :ı dan hareketle doğru ( ı 
S: H . h H dak, lnebolu, Samsun, 

em ~ıyaret em P. H Giresun, Trabzon, Sürnı 
tıcaret ! H ıı Rize) ye gidecektir. 

HER TÜRK ğ •ı T ~fs1ilat için ~~rkecide 
I! ı ke.~cı nanında kim ace~ 

Yeni ANllARAyı gôrmelil H İl muracaat. Tel. lstanbul· 
Onun için ı: ıı=::::::un•uaanıa:ma 

1 ~ Defterdarlık ıı-' 

beyan ve isbat etmeleri ıçın 1 =~ S~ay~!:~. !~~~~ f;. 35~!~~\ ophane 1 .. senelik kirası 245 lira. 

kimlerden ibarf't ise tarihi ilAn

dan 3 ay zarfmda sıfatlannı 

Eyüp Sulh mahkeai ahkamı Şah- li Z f il mak muamelesi aleni 111 

k. 1 .• · " t ı· iyaret et. •· 
siye hi ım ıgıne muracaa et- ·=İ j ile 20-niaan-930 pazar 

meleri ilin olunur. :::::::::::::m::::::::::: .... :::mm::mır• 14,30 da defterdarlıkta 
caktır. ( M-110) .'"2. 

ıak sahiplerinin borçlarını vermemeleri hası:bıle blrlnrl ve tkır el muıayedelerı * KİRALIK SEl' ır 
netıceıinde hızalannda gösterilen bedelleri talipleri uhdeıtnde takarrür etml~ ve HALLİ _ Kadıköy, (f fi' 
ı 4 nisan 930 taı ıhıne müaadıf pazartesi günü ıaat ondan Iılbaren son milıa- çe) seyir mahalli bir ,e 
yedestne baılanaralc muhammen kıymetlt"rlnl huldu~u takdirde saat on beıte detle kiraya veriJiyor•.t . 

ihale! kat'ıyelerlnln lcra11 mukamr bulunmnıtur. Müıayede mahalli Bahçekapı· kirası 610 lira, kiral•~· 
da Dördüncü vakıf hanın ikinci kahnda No. . 17 Vakıf paralar müdürlüğüdür. melesi aleni mOzaY~'~ 

:Vuolunaeak bedelin yüzde onu nisbettnde pey akçeıl verilmesi ve mOfte• nisan 930 pazar gloO 
rlfer1o biızat veya musaddak vekalet name ile müracaat eylt"meal mOuyede te defterdarlıkta 
~ıllarrndaodır. Evvelce talip olupta mezkar günde bulunmayanlardan aon talip- (M-149) 

,._ ınaadMı keJi.y.r.t etmif Jtddoluaacaktır. T allplerın vaktinde müracaat eyle- ---------~ 
melerı llAn olunur. Mes'ul mOdilr: 
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imiz E. 
Kudret milletindir 

kudret millettedir, yani onun 
mümessillerinden gelir. Ben si
zin zannettiğinizden daha az fa
alim. Nazarıma sorunuz. Onun 
hiç işine karışıyor muyum. Ben 
kendimi tetebbua vakfederek ri
yasetten feragate, hatta askeri 
liderliği terke hazırım. 

- Fırkanın riyasetinden de 
çekilir misiniz? 

- Asla. Çünkü fırka benim 
musip o'duğuna kani bulundu
ğum devlet siyasetini takip edi-
yor.,, 

Gazi Hz. Türk teceddüdün
den bahsederken şu sözleri söy
lemiştir: 

.. Alt cnrafı 4 üncü sayıfamızdadır ) 

Çocuk sayıf ası 
Son bilmecede takdir vera
kısı kazanan karilerimizin 

isimleri 6 ıncı ıayıf ada 

• saae:zscw::sn 

Aldanmayınız! 

Bu~ün ı nisandır 

v • ge neler söylemiş 
c 
F 
y 

ennet 

edayllerl 

azan 

Ö merRıza 
p erşembeye 

I B. aşhyor 
-

Deha gazetesi 
Türk adliyesinin mü -
kemmelliğ nden hara

-retle bahsediyor 

.lldlive vekilimiz Mahmut 
EMt B. 

Fransızca "Deba,, gazetesinde 
« Mil ,. imzasiJe bir başmakale 
intitar etmiştir. 

Türkiye Cümliuriyeti adliye
sinden bahseden makale iki ci
hetten çok dikkate f8.yandır . 
Bunun bir cephesi makaleyi 
netreden Dehanın ötedenberi 
Türklere aleyhtar siyaset takip 
eden bir gazete olmasıdır. 

Diğeri de kendisini ayni batalı 
yolda tamdığımız M. Milin bil
hassa Yunaniıtanda topladığı 
ıehadetlerle bu makaleyi yazmıt 
bulunmasıdır. 

Muharririle natirinin ıu izah 
ettiğimiz vaziyetlerine, tehadet
lerın kısmen Yunanistandan 
elde edilmit olma ına rağmen, 
makale bqtan bata adliyemizin 
yilkıek kıymetini teslim ve batta 
onu tebcil ve takdir etmektedir. 

Bazı kıaımlarmı aynen terce
me ve iktibas ediyoruz : 

" Atinayı son ziyaretimde, 
Türkiye itlerine vakıf Yunan 
ricali siyasiyesi bana Türk mah
kemelerinin bitaraf .ığından bah-
sediyorlardi. Bu şehadet, muh
telif milliyetlere, muhtelif muhit-
lere mensup tahıslarla beraber 
bizim de aabai görUflerimizi teyit 
ediyor. 

Bütün küflli an' aneleri söküp 
yıkan " Türk )ıukuk inkılAbı " , 
Araptan gayri, Müslüman millet
lerin llzerine yapacağı büyllk 
tesirleri itibarile de pek mühim
dir. 

( Alt tarafı 4 üncü eayıfamızda ) 

Erkekler, müsterih olunuz! 

Kadınlar 
nizden 

işlerinizi elJeri
almıyacaklar ? 

Kadın birliğinde verilen konferans 
Efzayiş Suat H. , belediye azası olsak da kadınlığımızı 

muhafaza edece§iz, diyor 

Belediyecilik konferansını veren Efzeyif H. ve dinliyenler--

Kadın birliğinde dün saat hemen her sabada erkeklerle 
16da, kadmlann belediye inti- yan yana çalışan bizler, beled,
habına iştirakleri dolayısile, Ef- yecilik gibi teırii mesaide de 
zayiş Suat H. tarafın.fan kon- gene erkeklerle beraber çahş
ferans veri1miştir. Efzayif Suat mak ferefini haiz olacağız. 
Hanım konferansına şöyle baş- işte Büyük Millet Meclisimiz-
lamıştır: den geçmek üzere bulunan yeni 

- Bugün Türk kadınına yeni tefediye kanunu, vatanc' 1lık 
yeni ufuklar açan ve zengin bir hakkımızın beratını elimize vere
istikbal hazırlıyan pek b~yük cek ilk ve kat'i hareket olacaktır. 
bir inkılabın arıfesinde bulunu- Memleketimizi baştan başa 
yoruz. canlandıran bilyük inkılap ve 

istiklal harbındenberi hemen [Alt tarafı 4 üncü sayıfamızda 

FAZLA TELAŞ ETMİŞLER 

Pariste esrarengiz bir 
surette kaybolan 

Rus jenerali şehrimizde! 
Jeneral Kutepof kansile geçineme

diği için Paristen kaçmıştır. 
Kontinantal otelinın 23 num•ra11nda namı 

müstearlı ikımut ediyor 

Bir müddettenberi bütün Av· 
rupa gazetelerini en ziyade 
meşgul eden şey beyaz Rus 
kumandanların

dan jeneral 
( Kutepof ) un 
Paristen bir-
denbire kaybo
l u ver m esidir. 
Bazı gazeteler 
jeneralin bir 
ormanda öldü-
rüldüğünü, bir 
kısmı da Rus
yaya kaçırıldı

ğım yazdılar. 

bir komediden başka bir şey 
değil imit- Çünkü jeneral ( Ku
tepof) bugün fstanbuldadır. Ve 

Beyoğlunde Kon-
tinantal otelin
de 23 numaralı 
odada Mühen
dis M. 1"' eşof 
namı müstearı 

ile ikamet et-
mektedu. 

lzı nı najıl 

bu,duk? 

Bu haberler
den bir kısmı Şehrimizde bulunan 

Jeneral Kutepof 
bizim gazetele

rin slitunlarma 
da geçti. 

Muharrirleri
mizden bııisi 
vaktile Rus has
sa alayında sü
vari zabitıiği 

etmiş olan Kaf-
Jeneral şimdi saltalınr hrQf • 
elmiı bulunmalttaJır. kasyah hır zab 

Büyük bir velvele ile siyasi 
bir hadise imit gibi gösterilen 
bu vak'a nihayet anicaıılıyor ki 

tanımaktadır. Hali hazarda ha
yatını ressamlıkla temin eden 
bu zat geçenlerde muharririmize 
jeneral ( Kutepof ) hakkında ne 
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düşündüğünü sormuş ve muhar
ririmizin malum olan haberleri 
vermesi üzerine gülerek. 

1930 

- Ben jeneraii çok iyi tam
rım. İki sene yaverliğini ettim. 
Paristc iken bir iki mektubunu 
da aldım demiş ve muharriri
mize şu meraklı haberi vermiş
t r: 

- Jeneral İstanbuldadır! 
Jenecalle müiatf.at 

.tiu haberi alan muharririmiz, 
Jer.eralin oturduğu yeri öğren

miş, ziyaretine koşmuştur. Jene
ral bittabi kendisinin mühendis 
Ke.şof olduğunu ve Aoadoluda 
bir manganez madenini işletmek 
üzere geldiğini söylemit ve bir 
gazeteciye söyliyecek sözü olma
dığmı ilave etmiştir. Halbuki 
Kafkasyalı· ressam jeneral ile 
görüşmüş ve bütün dünyayı 
meşgul eden bu tegayyüp ha
disesinin az, çok komik olan 
esrarını öğrenmiştir. 

Neden gelmiş? 
Bu zabn muharririmize anlat

tığına göre hadise şöyle geçmiş
tir: 

Ceneral (Kutepof) ötedenberi 
çok sinirli olan. ve şimdi daüssıla 
münasebetile hırçınlığı büsbütün 
artan karısi e iyi geçinememek
tedir. Hayatları daimi hır gür 
içinde geçer. Bu hale bir nib.a~ 
yet vermek karanm alan jen . ral 
bir müddettenberi ailesine Bol
şeviklerin kendisini pek fena 
takip ettiklerinden bahseder 
dururmuş. Bundan da maksat, 
pek güzel an1aşıldığı veçbiJe 
günün birinde tagayyüp edince 
Çeka tarafından kaidırıldıgi zan
ıım vermek miş. Hangi tedbirlere 
ba:; vurduğunu bilemediğimiz 

jeneral kendisine bir Leh pasa
portu temin ederek seyahate 
hazn lanmış bu~unuyordu. Birgün 
kiliseye g tmek bahanes le evden 
çıkmış ve cio~ruca Marsiiyaya 
giden tirene bınmiştir. 

E indeki pas1port gayet mun
tazam tertip edilmiş olduğu için 
kimse şüphe enmemiştir. 

Pariste bir ispiritizme medyo
munun Rus sefaretanesini gös
terdiği yazılmıştı. 

t:u adamın da, ailesini telaşa 
düşürmek için jeneral tarafından 
para ile tutuldugu anlaşılmaktadır. 

J enerahn şehrimizde ne kadar 
lta acağı ve sonra nereye gide
ceği şimdilik malum değildir. 

Bütün Fransız gazetelerini te
laşa düşüren hadisenin iizerini 
örten esrar perdesi budur. Bu-
nun bir Türk gazetesi tarafından 
kaldırıldığını duyan Avrupa 
matbuab kim bilir ne diyecek
lerdir? 

VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri 

Herman Spirerin miras meselesi 
Maliye vekili M. Meclisinin dünkü 

içtimaında etraflı izahat verdi 
Ankara, 31 (Telefon) -Millet 927 de bir istida verildiğini, veten şirketin Türkiyedeki muh-

Meclisinin buiü.nkü içtimaında fakat tetkik ile şirketin mevcu- teli! depolarda v~ Herman İsp-
Maliye vekili ~ükrü B. Herman diyeti kabul olunarak bu talebin rerm vefabnı takıp eden ay)ar-
İıprer meselesi hakkındaki tak- reddedildiğini ve 80-400 Hzerin- da bir ?uçu~ miJyon lir~lı~ men-
rire şu suretle cevap vermiştir: den vergi tarhı mütaleası üze~ kul yanı tütün mev~u! ıdı.. .. 

"Muhterem meb'usun suali iki rine Veka'ete fıkayet olunduğu- AIAkadarlar bu tUtunJerm çu-
cevap ister. Evveli bazı gazete- nu söy ıemiş ve bu iddiaları rümesi ve bozulması .tebJi~esi 
l d . t• d H l teker teker anlattıktan •ohra karşısında kıymet takdır ed.ile-er · e ın ışar e en erman sprer k b Ja tt k' ht ı 

· · · b'd t 700000 r bunlara cevaben demiştir ki: re ve u yme e 1 mu eme 
mıra~ı. ıçın . ı. ~.ye en ıra vergi miktarını başkaca temina-
vergı ııtenıldıgı halde sonradan "Bu üç iddiadan birincisi varit ta r t t k t"l t .. t .. I · 
b b . .. · 1 · · görülmemiştir: Çünkü vergi şah- ap e me sure 1 e u un erm 

unun ır suıı.stuna netıcesı serbest bırakılması talebinde 
olarak 100000 liraya tenzil edil- si değil aynidir. Memlekete ta- bul m t Mal' ki 

• J l d y • 11 Ak t kt d' B k b'l un uş ur. ıye ve -mış o up oma ıgı, samyen a · u e me e ır. u a l ver- 1 ti 1 t · · · 927 t 'hind · ~ · · · ·ı d b ı ·1 ı h k k e eırınısanı arı e 
vak~ olmadıgı. ~akdır?e ve ısı.~ gı er e eyne mı e u u ve böyle bir teminat alınmak şar-
tesrıh etmeksızm Mıllet Meclısı cemiyeti akvam mukarreratı bu tile talep edilen müsaadeyi ver-
azalarmdan iki kişiyi, iftira oldu- muamelelerin bulunduğu mahal- mı'tt'ır Bu t . t . . b' 
- .. A l d · t b'" t' · d' · emına ıçın on ın gunu muhakkak gorerek, ala- er e vergıye a uye ı amır sr. lirası banka, 212000 lirası gayri 
kadar göstermek suretiJe Millet Binaenaleyh veraset vergiıi alın- menkul olarak ceman 220000 
vekiUerinin haysiyetlerini ihlal mak kayitlerine ve mahkeme liralık teminat alanmıştır. 

· ~ · d h kk d kararlarına nazaran vergi ancak e~tıgın en gazete a ın a ta- Demek ki vekalet henüz vergi 
kıbatta bulunulması. müteveffanın şirketteki hissesi matrahı olup olmadığı meçhul 

B nishetindeki emvale ait olmak olan bı'r buçuk mı'lyon lı'ralık tu" -irinci kısım hakkında veki-
Jazımgelir. Üçüncü mütalea bir tünün ihracı müsaadesini verir-Jetin topladığı malumat şudur: 

"Herınan İsprer İsviçre tabiiye
tindedir. 5 veya 18 mart 927 ta-
rihinde Tiryestede vefat etmiştir. 
Hayatta iken yapmış olduğu 

mt>kavelelerin en sonuncusu 1 
teşrinevvel 926 tarıhinde Cenev
rede katibiadil huzurunda yap-
mıştır. Bu mukavele 7 kanunu
evvel 926 tarihinde Bren şeh
rinde tescil edilmiştir. Bu mu-
kavelenameye nazaran merkezi 
Cenevrede ve ikametgahı Tir
yestede olmak üzere Herman 
lsprer ve şürekası komandit 
ş rketi namile bir ıirket teşkil 
edi miştir. Müdürü Herman İs
prerdir. ,Şirketin sermayesi on 
milyon lsviçre fırankıdır ve 
beheri yirmı bin fıranklık 400 
hisse senedinden ibarettir. Bu 
sermayenin 80/400 hissesine 
Herman İsprer mahktir. Herman 
lsprer ö:dükten sonra diğer 

şerikler 5 n san 927 tarihinde 
Cenevrede içtima ederek şirke
tin unvanını İsprer F rer unva
nına 1 ebdiJ ve şirketi 9 nisan 
92 ı tarihinde Tiryestede Türki
ye şebbenderliğinde ve 25 ma
yıs 927 terihinde de İstanbul 
birinci ticare dairesinde tescil 
ettirmişlerdir.,, 

Vekil Bey hu arada, Herman 
veresesinin Türkiyede ikametga
hı olmadığı için Türkiyede vera
set vergisi alınamayacağma daır 
lstanbul defterdarlığına temmuz 

hesap ameliyesidir. Şirketin dü- ken bunu kim.ilen vergi matrahı 
yunab mı fazladır, yoksa mevcu- addettiğimiz takdirde dahi azami 
datı mı fazladır, l:u badelhesap niıbetin çok fevkinde bir temi
taayyün edecek bir neticedir. nat aldıktan sonra bu mtııaade
Hukuk müşavirliğinin bu müta- yi vermittir. 
leaları üzerine vekaletten şirke- Biraz evvel verdiğim izahattan 
tin Türkiyede faaliyetinin temer- anlaşılmaktadır ki henUz vergi 
küz ettiği İstanbul defterdarh- tarh safhasındadır. Ve herhangi 

bir suiistimal tasavvuruna mahal 
ğına salahiyet verilmiş ve şirke- verecek bir tekil almış değildir. 
tin bilumum emvalinin hesabı Onun için gazetede yazılan ha
görülerek vergi matrahı tesbit vadis doğru değildir. 
edilsin denilmiştir. Elyevm mua~ Meb'usların haysiyetlerini ren-
meJe bu safhanın içindedir ve cide ve ihlal maddesinden ga-
Istanbul defterdarlığı 'irkctin :ıeteci bakkında talep edllc.n 
mevcut olduğu Türkiyenin bil- takibata gelince, bunu yapmak 
cümle tütün mıntakalarmdaki Maliye vekiletine değil kanunen 
emvalini takdiri kıymet komis- Büyilk Millet Me"clisi riyasetine 
yanları marifetile tesbit ettır- aittir. " 
mekle ve Tiryeste şehbenderliği Kanuni takibat 
He dahi temasa gelerek vefat ) k 
tarihini kat'i olarak tayin ile yapı aca 
meşguldür. Ankara, !1 (Telefon) - Her-

Bugüne kadar sepkeden me- man lsprer meselesind~ bir meb' 
sai neticesinde şirketin defter- usumuzun 100 bin lira rüşvet 
lerine İstanbul ve diğer vilayet- aldığına dair iftira ile yalan neş
lerde mevcut demirbaş eşya ima- riyatta bulunduğundan dolayı 
]at ~ ambalaj edevat ve vesa- Millet Meclisi divanı « Yarın » 
iti nakliye bedelleri, menkul ve gazetesi aleyhinde kanuni 
gayri menkul emvalinin kıymet- takibatta bu unulmasına karar 
leri kabule şayan borç miktarı verdi. Karar hükumete bildi
tenzil edilerek verese namına rilecektir. 
490,876 Jirası menkul 194,500 
lirası gayri menkule ait olmak 
üzere 692000 liralık vergi mat
rahı tesbit edilmiştir. Bu rakam
lar arasında İzmir şubesi ile 
ehemmiyetsiz bir iki şubenin 
mevcudat, matlubat ve düyunatı 
dahil değildir. Bu maHimata ili-

eeı 

lktısat vekili Adanaya 
gidiyor 

Ankara,31(Telefon)- lkbsat 
vekili, iktısat programına ait bazı 
tetkikat için çarşamba günü A
danaya gidecekt1r. 

UT.AMMA ...... 
ı Siz recüliyetin bu sporunda 

hakem misiniz? Menfi ahlakıyat 
all 1meleri ğırtlaklarınıza kadar 
gömüldüğünüz çirkef deryasınm 
içinde sizi boğarım val1ahı .. 

ğini anlarsınız . Nenize lazım 

böyle başınızdan buyük haltlara 
kalkışmak, elinizin altmda beni 
memnun edPcek güzel şeyler 
var mı? Aleyhinizde kabaran 
gazebimi ancak bu suretle teskin 
edebilirsiniz. V Ak. .. ı ın tetrikdsu :ı~~ 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
« Abdülha~idin :zorbaları ka- seydi dünya haylıden haylı ten-

rı:arile yatmak istedikleri koca- halaşırdı. » 

Jarı sürdürürlerdi. Karı koca «Ulıin KöpoğJuları; Her müş-
arasmda ne aşınız var. Aile küle çare bu mak1a mübabi as-
umuruma nasıl karışa biliyorsu- rin fenniyat profesörleri ıiz mi-
nuz '? ,, ıiniz? Yenı sistem ruhi telkinat 

·• Bana intihar tavsiye ediyor- ve ah.laki temrinlerle, kartlaş
sunuz. Ben hayat masarifimi mış dimağımı, sertleşmiş damar
onun bunun kesesinden çalmı- !arımı yumuşatacak mısınız .. Han
yorum. Kendi iradımla geçini- ği hamamda tellaklık ettiniz? 
yorum. Cemiyete muzır olanlar Geliniz size yumuşatılacak da-
kendi tek ailelerini doyurmak marlarımı göstereyim... Vay 
için seksen aileyi aç bırakan- anam babam ruhi telkinat. ah-
lardır . Ben de tevehhüm etti- laki temrinlerle damar yumuşa
ği .lİZ sui misalin kanla temiz- byorlar .. Ruhi telkmat neşretti
ı enme.i icabeden bir cinayet ğiniz proğramda ki maddeler mi? 
olduğu diisturunu bütün cemi- Ahlaki temrinler, büJuğa eren 
yellere tatbik etmek lazım gel- çocukların başladıkları şey mi ? 

Reyimi sormadan beni isliha 
uğraşmağa ahtetmişsiniz. Tabii 
değilmi ya ? Yankesici cüzda
nımı çarpacağı adamın muva
fıkatine muraciat ed~r mi? 

" Daha bir takım yakası açıl
madık her:ıeler yedıkten sonra 
beni adaletin müesşir terbiyesi
ne tevdi edeceğinizi bildirmekle 
korkutuyorsunuz . Uulan hapis
hane kaçkınları bu hususta siz 
benden titreyirıiz . İddia ettiğiniz 
doktorluk ve hukuk şinashğmıza 
rağmen bana göndermek patavat
sızlığında bulunduğunuz türrü
hatname ile aleyhinize dava 
açarak dolandırdığmız adamlar
dan bir şahit ordusu teşkil 
edersem uğrıyacağınız akıbeti 

gör rsünüı . Ve o zaman teselli 
yurdunun tesellisi kaç para etti-

«Ahlak yılanları edepsizler .. » 

Nasih 
Nezahete hörmetsilikte pek 

ileri varmamak için bu galiz 
mektubun sonunda büsbütfin 
taşan gılzeti geçiyoruz. Nasih 
Bey mektubunu, şantazcılann 
istiyecekleri paraya mukabil 
onlara söyıenmez bir şekil 

takdimiJe bitiriyor. 
Mütezayit bir helecanla oku

nan bu mektubun son keıime

!linde üçünde de bet beniz at
mışb. 

Dünyada kendilerinden daha 
kurnaz, daha mütecaviz, daha 
şirret, daha edepsiz adam bulu
namıyacağı kanaatinin ıftiharile 
yaşayan bu delikanlı zanlarınıo 

.. ~ 

Mezarlıl~lar 
1Vl. Meclisinde 111ii11B' 
kasalara sebep oldll 
A~!rnra, 31 ( Telefon) ~ ~u; 

gün m;llet meclisinde be edıye e l 
kanununun müzakeresine deva~ 
olundu ve bu arada mezarhk 18~ 
ait 165 inci mudde harare 
münakaşa ara vesile oldu. ~ le' { 

Bu madde mezarlıkların be dı 
diyelere devrine aittir Bu sıra 1 
lbrahim Aiaettin B. söz ahlra 
bilhassa şunlan söyledi: 1 

uAvrupada mezarlıklar iosa0 

gayri ihtıyari gömülmek arzusılf'. 
verecek kadar güzel birer sarı~ 
eseri halindedir. Biz çok ibo!_ 
etmişiz. İşte bir misal : Bi!~ 
gömdüğümüz aziz bir öluP, 
mezarının üstünü çelenklerle sO ~ 
lemiştik. Ayrıldık. Fakat yar~, 
saat sonra tekrar mezarM,_ 
dönmek icap etti. Birde baktı 
ki başıboş salıverilmiş bir ~~ 
kep mezarın üstündeki çelenk ·p 
yemekle meşgul. Vaziyetin g•"e 
tecellisidir ki bizim bu dere'~ 
ihmal ettiğimiz mezarlığı~1~~ 
biraz ötesinde bir Hıristı1 
mezarlığı bir san' at meşheri b•' 
)inde görülüyordu. ,. 

Beldelerimiz için kanun 1 dl 
parken onların yanı başları.~, 
birer de ölüler beldesi oıdui1', 
nu unutmıyabm ,, dedi ve ~
nuna, beş sene içinde bele , 
yelerin mezarlıkları imar etıı'.~ 
J erine dair bir fıkra ijjVV

1 

istedi. tf 
Mazhar Müfit bey - aJtıle ~I 

hürmetin lizım olduğunu k•~ 
etmekle beraber bugün ölUI e~ 
den evvel dirileri düıiisıtıl 
m~~riy~n~~L ~ 

Naci Pş. (Cebelibereket)- O) 
rilerden evvel ölllleri düş~~f,11 
l&,nıı:sulaa-_ M .. ıır ..... L.lrl.arın hna•:" # 
vaziyeti onları idare edenle 
kabahatidir. Ol' 

Bunlardan sonra ıöz: alaD 
biliye Vekili şunları söyledi. ııt 

- Bu vaziyette kabaha;t 
8
,e 

milletin, ne de onları 1~de~ 
edenlerindir. Kabahat nıa~ı 0;r· 
kalma köhne akidelerıJJ\,t' 
Cumhuriyet idaresi mezarhl< 
hü!metkardır. ud' 

imar için teklif olunan ırıdtf 
deti on sene olarak kabul e 
sen z ben de taraftarım. k•bJ 

Ve teklif bu suretle J 
edildi. Müzakere perşeıııb' 
devam edecektir:_____.,- ~ 

M. Valkonun telat~,1 
Haber verildiğme göre lı3Ju' 

hariciye nazırı M. V alko, h~\lelı 
dumuzdan ayrılmadan e i9g• 

memleketimizde gördüğü. ırı 41t' 
firperverliğe karşı Haricıye"eJ' 
kilimize bir teşekkür "e 

ı telgrafa göndermiştir. --;;;,;.;._;;- , 
_,~:--do; 

butlanı önünde adeta hacıl 
müşlerdi. uıO~' 

Ali Safder Avnusselahııı y 
bağırdı : seıı 

- Bu herif rekoru kır~~~0Jıı' 
artık utanmamazlık şaınr b~
ğunu kaybettin.. Bunun 

3ıu1'tı'" 
çıkamazsan seni patron 

azledeceğiz... ı.tob11" 
b 111etı-

Suduri - Ben u 
111 

• . 
yazılışını tabii bulınıyoru e.I< isti' 

A .. Ah Ne deJ11 vnusse a - . 
t;ı( 

yorsun ? .. r' ette 11 A ;i Safder - Bu Cll doJgıJ 
ak rı(B 

hezevanname anc so 
· . d"kteP 

münebbihat çekıl 1 e 
~e(S 

yazılır... re •f pe T 

Suduri -- Herı ·ş. 'i" 
b t et[J11 f 50 

çeksin bizi ber a be'ı ı ede 
Avnüsselah - Bu dııll etı _Ne 

. rı 
suz muvazenesıı, .. dıı · 

' ~ ıtar••· 01111" 
delilerin en ahlaks• 11 ts•• ,Jıi' 

k ne şeı 118 
allahtan kor ar Oıetil1e 

Ali Safder - tJı 
k 8 ,~e çatb ... · 
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lstaribul ve Adana piyasalarında iki mühim hadise Cafer Pş. 

2,000,000 borç Bitaraf aza 
--- ''.Anketfrniz 

.. " ., ··-._..:.. ..,.,_:\,. ·-

Irak Harbiye naznı 
Londradan geldi, Anka

ra ya gitti. 
8urada da şubesi olan bir Adana 

ticaretanesi tatili tediyat etti 
Ankaradan geldiler 

Her erkege naza
kadın nedir? 

Irak hükümetinin yeni har
biye nazırı Cafer Paşa dün 
sabahki konvansiyonelle Lond
radan gelmit ve akşam ekspre
aile Ankaraya hareket etmiştir. 
Cafer Paşa hüldimet nin Londra 
sefiri bulunuyordu. Kendisi 
Irakta teşekknl eden yeni kabi
neye dahil olmUf ve bu müna
sebetle Londradan ayn'mışbr. 

latanbul piyasasına 10,000 lira borç· 
lu olan bir tacirde ortada yok 

-

Sarraf Şabatın 
alacakhları 120000 

lira istiyorlar 

;- ~//~ - // 
iki ay evel piyasayı dolandırarak Avrupaya kaçan aarrfa Şaba

"-a ta ait eşya ve emvalin tesbiti bitmiştir. Şab:-bn ~iyuaya 
borcu 120000 lirayı bulmuıtur. Satalacak emvab Ye bır fab

~d•ki hissesi ıle ancak alacaklılara yüzde on bet niabetinde bir 

1~~· verı ebilecektir. Firari sarrafın emvalinin ıablmasına devam 
İhlıektedir. 
'~hPli q6rd,en bir. t~•Jll'Ülf,.. 

.__Dun aldığımız bir habere nazaran Sultan Hamammda kundura 
~bıası bulunan Ahmet Koyuncu Bey ortadan birdeabire tegay
"'l etmiştir. Ahmet Koyuncu Beyin piyuaya 10000 Ura kadar o
'borcunu vermediği cihetle bu yolu takip ettiil l&yleamektedir. 
~et Koyuncu bey, Koyuncu biraderler tirketiDdea aynldıktan 
~ kundura mağuuı açllllfbr. Bir mllddet eYel Ankarada ba
Ç otlu için de ayn bir kundura mağazua kn,.t edea Ahmet 
'llcu B. bilihare ıehrimizdeki dilkklnı kapatmıya mecbur kal-

.~karada açılan dllkkin Ahmet Koyuncu Beyin buradaki 
'tini bozmuıtur. Yapılan tahkikat neticeainde bu zatm ticaret 

da kayıtlı bulunmadıtı anlafllmıfbr. Mumailerbin Saltan 
L_..._llhndaki ticaretanesi açık balunmaktadır. Ticaretanede ba-
·~ Ahmet Koyuncu Beyin Eskişehire gittiihü .a,lemeld:edirler. 
~ piJ'llM5ını altt&t eden lıadt• 

~ ~lardan başka Adananın ıehrimizcle pbeai bulunan blylk 
~ tlt.retanesi tatili tediyat etmiftir. Pamuk iti llzerine muamele 
~ _bu ticaretanenin borcu iki milyon Tllrk Uruma balit ol
~· Bu miktann 450000 lirası bllytlk bir bankaya. 220000 
~ '? dıier iki bankaya, 10000 liruı gayn mtıalim 60000 lirua 
~tlrk, 150000 lira .. bir Yahudi ticaretaneslne aittir. A1'kadar 
~ lla&fettifleri Adanayil gitmitlerdir. Bunlardan biri Adana 
~ lla8dlhtntı bu meseleden dolayı azletmfttir. Ticaretane alacak-

Qyufmak için sarfı mesai etmektedir. 

~ ındık Fatma ile Eyi pli 
Halit evlendiler 

4 'tt,.ınız malllmata nauraa 
~&... • • bulun senelerde~b-:" 
~ •• •ld mqhur Iİma bırbu
._, 1c.:1eanıiflerdir. Bunlar ma· 
~t il avcısı Eyipli Halit ile t' lllaruf erkek aYcw Fmdık 
'"·dır. Dun kendilerini niklh 
' llıde garen bir mulıarri& 
~tarafeyn bu izdiYaçtan çok 
lt;dir '1Q olduklarım a6ylemif-

~hakkı Pş. hasta 
• . •ldığımaaa sGre halea 
t •ıcle bulunan eaki levazım •' FınJıl: Falmo 
;::ı lsmail Hakkı Pqa bir ·makta---v·e-ll!l!IBİİllriat-=-o•ı -ot•e•li=nd=e::z:k=i 

denberi huta bulun- daireliDde 1atmaktaclır. 

• 

ihtilaf teeyyüt 
tebarüz 

eqiyor 
ve 

Muhtelif M. komisyonu bitaraf 
azalanndan M. Enderson i e M. 
Holftat dtln Ankaradan şehrimize 
gelmiflerdir. Bitaraf aza öğleden 
aonra komisyona gelmişler ve 
mllbadele ikinci murahhasımız 
Nebil Beyi ayn ayn ziyaret 
ederek uzun müddet görilşmüş

lerdir. M. Endersonla Holıtadm 
tebrimize gelmelerine sebep 
Yunaniatandan gelecek cevabın 
gelmesine kadar geçen zamanı 
tehrimizde reçirmek içindir. 

Dnnkll mnlikatları komisyonu 
alikadar eden husuıat etrafında 
olduğu muhakkaktır. 

1 htilAf tebarlJz edivor 
Haber aldığımıza göre bitaraf • 

azalardan M. Hendenon v~ M. 
Holıtat ile M. Rivas arasında 
vukuu f&Yİ olan ihtilif teeyyüt 
ve tebarflz etmektedir. M. Rivas 
dıier iki refikinden aynlmakta
dır. Noktai nazan henllz vuzuh 
kubetmit bulunmıyan M. RiVUUI 
diğer refiklerinin noktai nazannı 
kabul etmeyitinin komisyonun 
umumi meaaiıi üzerinde mliessir 
oJacal1 ühmin edilmiyor. 

Bmj.tk meselesi 
Emllk meaeleai llzerinde he

ab bitaraf azaya bir m8racaat 
ftki olmam11br. Maahaza emlik 
mueleaiade hakemlik ve İatİfari 
rey muelui hakkında itilifna
mealn imı.11ndan evvel bitaraf
lar kararlannı vermif olacaklar
dır. ltiWnamenin bu karan 
mllteakip imzalanacağı tahmin 
ediliyor. 

Tevfik Kamil B. 
Mtlbadele bqmurahhaaımız 

Temk Klmil Bey Aııkarada bu
lmamaktadır. Tevfik Klmil Beyin 
feykallde bir it ola.adıiı tak
dinle hafta içinde ıehrimize ge
leceji anlaıılllUfbr· 
H. Hendersonıın beJ1anatı 

Din M. Hendenon kendilile 
ı&'llea mubarririmize fU a6zleril 
llylemiftir: 

- Eaı meaele hakkında yeni 
bir teY yoktur. Yunanistandan 
cevap beklenmektedir. Maabaza 
iltiklll bayramlanna tesadüfü 
dolayıaile beklenen cevabm pek 
çahak gelecetüıi tahmin etmi -
yoram. 

Nurullah Esat B. 
Perıernbe günü Ankereya 

gideoek 
Nurullah Esat bey perşembe 

gGnll Anlc araya ıidecek, cumar
tesi gGnll avdet edecektir. 
Nurullah Eaat bey, yakında 
m6zakere edilerek kespi kat'iyet 
edecek olan iki numaralı karar
nameyi getirecektir. Bu yeni 
kanrname d6viz avanslan ile 
talıvi .lhn satıtına dair bazı 
maddeleri ihtiva etmektedir. 
Konsoniyoma 50000 İngiliz lirası 
koymak sureti e Sovyet banka- 1 

sı da ıiı miş tır. 

ran 
Ahmet Haşim Bey kadım es-

kidenberi değiımemit talikki e
diyor; onun için sualimize fU 
sözlerle cevap verdi : 

- Kadının yeni bir tarife de
ğer hiç bir tarafı yok. iyisi fe
nası, akıllısı, budalası, temizi, 
pisi bulunan erkeğin diıiai. 

• 
Okuyuculanmızın bir kıımı 

Sakallı Celil Beyi tamrlar. Ta
nımıyanlar da sorabilirler. Mem

t~ldı 8. 

leketimizin b'
r;cik « entel
lektilel» ame
lesi, ve tah· 
Iİyetile cemi
yetin bazı u
kall kaidele-
nmn an'ane
Jerine gtılen 

nev'i şabama 
mllnhaaır olan 
bu zab, bir 
tesadOf karfı
aına çıkardı. 

Sakallı Ce
lil Bey, pmdi 
Ayc:lm ciftflll
·la •Balatçık,, 
k6ytınde ma
kinist olank 
çahııyor. Sı -

raıı ile muallimlik, vapurlarda 
ateşçilik, muharrirlik, me~urluk 
icabmda hamallık bile etmit 
ol~ Celil Beyin hayab, kafaıı 
ve klllttlrll kadar aağlam olan 
vlicudunun mukavemeti aayeain
de barikullde maceralarla dolu
dur. 

T emeDDİ edelim ki bir gtın 
Celil Bey bunlan y~ E.uen 
Kun Hlmsanlan, Panayit l.trati 
Gorkileri bu tarzda bir yaf&)'lf 
olgunlqbrmlf Ye ibda etmfttir. 
Sakallı Celil Beyin kadın telak• 
kisi ağrenmek istedik. Cotta Ye: 

- "Azizim, dedi, kadm be
nim için kiinatbr. Kadın bende 
denizlerin, fezalann ve namllte
nahiliklerin yapbğı teairin •JDIDI 
yapar. Samimi fikrim budur.,, 

Celil Beyden bir reılmini İ8-
tedik, gördüğünilz fU resmi yer
di. Bu «Balatık» k6yünde çar
tıdan dönerken alınmıt bir ru
midir. 

Kııaliçe Mari 
Kızile beraber Halepten 

şehrimize geliyor 
Romanya kualiçelİ Mari km 

prenaea ilene• ile birlikte bir 
müddet evvel ıehrimizden geçe
rek Akdenizde bir seyahat yap
mıftı. Kıraliçe ile prenses benea
nın Halepten ekspres trenile 8 
nisanda ıebrimize geleceği haber 
alınmıştır. Kıraliçe Haydarpaşada 
merasimle karşılanacak ve lstan
bulda birkaç gün kaldıktan 
sonra Romanyaya dönecektir. 

Sönen Işık 
Mebrure Hurşit 

Yakında çıkıyor 

Fiatı: l'l5, ci:trsi 150 kt. 

Eskiden ordumuzda hizmet eden 
Cafer Patanın Ankaraya git
mesine sebep silih arkadaşla
rile görüımektir. 

Cafer Paşa dün kendisile gö
rüten bir muharririmize fU beya
natta bulunmuttur : 

- Yeni kabinede müdafaai 
milliye vekaletine tayin edildi-
timi bildirdiler. Londradaa lra
ka gidiyorum. Yalnız bu alqam
ki ekapreale Ankaraya giderek 
Bqvekil ismet Pı. H:ı. ve di
ler sillh arkadqlarımı ziyaret 
edece;im. Oradan Eıkitehir 
tarikile Ye Toroı ekspretile yo-
luma devam edeceğim. Ankara
da iki iç r\hl kalacajum tah
min ediyorum. 

Cafer pqa fataayonda poU. 
mtldllrlmllz 'Şerif B. tarafuıdan 
t8ffi edHmiftir. 

A1akara, 31 (Vakıt) - Irak 
Harbiye namı Cafer Pqa JU1ll 
buraya gelecek ve iatuyoncla 
Milli mlldafaa Yekilimiz, mem 
kumandam ve hariclye kalemi 
mahalli mildilrll tarafından kar
ıılanacaktır. Cafer Pqanuı bu 
ziyareti hU1U1ldir. Akfam · ıere
fine Milli mllclafaa vekili tara
fmclan Ankara Paluta bir zi
yafet Yerllecektİr ~ 

[ latanbulun hayab 1 
En eski ev 

latanbulun en eski eYi Beyazıt 
cwmiinin arkamdadır • Tilrk 
mimarİIİDİD çok zarif bir eseri 
olan bu tarihi bina bakınız ne 
halde? 

Seyyar 
fotoğrafçılar 

lstanbulda aeyyar fototrafçı
bkla geçinen yüzlerce kiti var
dır. Bunlardan bir kısmı Beya
zıtta toplanmışlar, birer dükkin 
açmışlar, bu suret1e bir fotoğ
rafçı çarıısı vücut bulmuştur. 
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Kadın haklan! 
azeteıer müjdelediler: Ka-
dın ara intihap hakkı ve-

rildı. Küçücük, yumuk, yumuşak 
eller içten kopan bir sevinçle 
çırpındı. Kavuşulan yeni hak al
kışlandı. 

Kaç gündür, her meclisin ser
mayesı bu. Soz, bu yollarda dö
nüp do1aşıyor, hulyalarm teme'
leri bu söz, bu hak üstüne ku
ru uyor. Tanıdığım hanımlardan 
baz.ı arı rüya görmiye, o alemler
de nutuklar söyıemıye bile baş
lamışlar. Dün bütün . bir. sami
miyet.e itıraf edenlerı dınledım. 
Bugünkü gazetelerde yeni bir 
bayrak da galanıyor. Kadınlar 
bir.ıği Halk Fırkasına müracaat 
etmiş. Siyasi hakların icaplarına 
uymıya çalışanları elbette ayıp· 
lamak akhmızdan geçmez. 

Fak at on arın · bu yersiz heye
can arma takd,rle baktığımızı d.ı 
söyıiyemıyeceğiz. 

Kadın arın meb'us olmalan, 
memıeketın kanunlarına fıkırleri
ı1i karıştırmaları, şüphesiz büyük 
br hadisedir. He e bu vakıanın 
c' aha dün kafes arkasında, torba 
içinde dörder ortaklarile yaşıyan 
bir zümreve ait oluşu büsbütün 
ehemmiyetli bir mahiyet alır. 

Bu harikanın tarih dehlizmde 
gürültüsüz, işaretsiz. kalmasına 
imkan yoktur. Amma biliriz, ki 
her harika, bir dehanın vak'a, 
eser haline gelmiş temsilidir. Şu 
ha de tarihin sahnes ne emanet 
edeceğimiz bu çok parlak kadın 
ıaferinin yanıbaşında hangi kadın 
mücahidin heykelini dikeceğiz? 

lngilterede süfrajetler, uzun 
yıllar kanun ve polis kuvvetlerile 
boğuşmaya katlanmışlardı. Bu 
mücadelenin saflan, meydan 
muharebeleri oldu. Zafer, ancak 
ondan sonra kadın hakları na
mına abide er kurdu. 

Meşhur süfrajet Mis, yakın bir 
mazide kollarından zmdanlara 
sürfıkJenmiştir. Bugün o meydanı 
heykelinin gölgesi kaplıyor . 
Acaba bızim iik kadın heykeli
miz nasıl ve niçin dıkilecek ? 
Tabii Kara Fatmalardan bahse
dil~mez. Çünkü böyle bir dava, 
eğer kıymet a l ırsa milyonlarca 
Mehmedın heykeline, değil Türk 
vatanı, tekmil dünya sığmaz. 

Neysa ıster kadın hamleleri
nin eserı, ister erkek cömert i
ğinin hediyesı o sun, ortada bir 
hak kat var. Gönlüm istiyor ki 
bu lıakıkate mes'ut sefotını ve
rebileyim. 

Sonra kadın bu yeni haklarm 
çok geçmeden pek okadar öğü
nüp s~ vinmiye değer şey!"'r ol
madığını anlıyacak sanırım. 
Sıyasi hak.ar, Y,arJn başka va

zif e!eri de peşine takıp onların 
onune yığ~caktır. Bun arın ba
~arı m sı ' mkcinsız deği se b le 

} arım asır tt'L'e/k,i : 
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Rcınada ıabolunan 

1 elgraf nam gazete bir 
müddeıtenberi hükumeti 
~enıve alevhinde garaz,
kArane bır lisan kul an
dığından dolayı memaliki 
o evi eti a.lıveve dııhulü 
tahtı memnuivete alın

mıştır. 

Erkekler, müsterih 
olunuz! 

[ Ü.m·ırafı 1 ın i ~3\ ıf:ımızdadır 

onun mahsulü o .an bu kadın ha

reketi evve a Büyük Gazi ve ar
kasından koşan kahraman asker

lerimizin attıkları temel taşı ile 
kurulmuştur. Fakat unutmamalı 

ki, o temel taşmı bağrına basa
rak sürüklemeğe yardım eden 

Ankara abides nde timsalini gör 
düğümüz ımanlı, fedakar Anado u 
kadınıdır. 

Gazinın dehası, asker erimizin 
ve Anadolu kadınının fedakar

lığı hükumetim.zin dırayeti, ırn

dın birlığinin faaliyeti, biitün 

bunlar on sene evvel aciz ve 
mağdur b ir vaziyette bu unan 

kadınlarımıza hakımi yeti mılli

yeden kendilerine düşen his

seyi temin eden kuvvetlı ami -
lerdir . ., 

Efzay ş Suat H. kadınlık ka

bıliyetile tevafuk eden beledi
yeci ik hakkında izahat vermiş, 

sıhhat ve ah.ak bahs\nde kadın 

polise jntıka ederek demiştir kı: 

- Birçok sui tefehhüm ve 
dedıkoduya m uuz kalan kadın 
polıs mese esınııı hakıki manası 

üzerine bilhassa nazarı d kka
tinizi celbederim. Kadın polıs 

zannedild ği gibi kasatura, re-

volver gibi hiç bir aleti cariha 
taşımıy ... cak, müsademelere ka-

rışmıyacak, sar hoşluk hadisele

rinde bazı kuvveti göstermiye
ceic, yalnız zafa kapılan kadın-

lara doğru yo u gösterecek, 
kimsesiz erin ham'si o acak, so
kak çocuklar mm hayatım teftiş 

ile onlara bir ana gibi rehberlik 
edecek, böylelikle umumi ahlakı 

vikaye ederken gizli hastalıkların 
önüne geçmiş o acaktır. ,, 

Efzayiş Suat H. kadınların 

belediye vazifelerinden bahse
derken de bunları söylemiştir: 

- Memleketimizin yarısını biz 
kadınlar teşkil ediyoruz. Bizden 
beklenilen hizmeti hüsnü ifa 

etmemiz ıçin cümhuriyet hüku
meti b ze de haK veriyor. Bu 

hakkı istimal ederken bir çok-
larının ihtiraz ettikıeri gibi erkek-

ler in ellerinden işlerini almıya

cağız. Yalnız taksimi mesaı 

kaıdesme riayet ederek yüklerini 
hafıf .eteceğiz. 

.Ve gene bazılarının zannet
tikleri gibi cinsi mizı inkar ede

rek erkekleşmiyeceğiz. Bilakis 

kadınlığımızdan bir zerre bile 
kaybetmiyeceğiz . ., 

Efzayış Suat H. ka dınlara bu 
hakkı veren Gazi Hz. ne, Bü

yük Millet Meclisine şükranını 

beyan ettikten sonra konferan
sına nıhayet vermıştir. 

Konfcraııslan sonra bir kon
ser ver imiştir. 

Konserden sonra da iki gün
dür şehrımizde buiunan cihan 
içki aleyhtarı kadınlar ittihadı 
umumi katibi Mis Aynes Slek 
tarafından bir konferans veril
miştir. 

mutlaka pek g ı.i~tür. Kadını 

yavaş yavaş değiştirecek, erke
ğe rakip yapacak, güzclliğ:ni 

bozacak ve en tabii hakkı o an 
annelikten uzaklaştıracaktır. 

Halbuki ev ve çocuk kadının 
birinci ve sonuncu gayesi, zevki 
değil midir ? 

Zampara Kır al 
,, 

e aıa olur ! ... ,, 
Gözdelik makamın ln Dü Barri ailesin

de kalması için güze bir çare ! ... 
Kıral kederlense, her hangi bir 

hüznünden dolayı aparbmanında 
kalsa, Suıları hanım hemen haber 
alır \ e kıralın hoşuna gidecek 
bir tarzda giyinirdi. Sazan su 
perisi gibi hazırlanır ve perişan 
bir halde kıratın odasına girerdi 
Kıra! gözdeyi görünce gülmeğe 
başlar gamını unutur, aşkın oya
layıcı kolları arasına kendini bı
rakıverirdi. 

Kıralı eğlendirmek için fettan 
kadının yapmadığı yoktu. Ma· 
dam dö Pompadurun bi7Zat bir 
şey yapmayınca "Parkoser,, deki 
kadınlar t müracaat ettiğine va
Juftı. O bu dereceye düşmemiş
ti; fakat kıralın kendis.nden ar
tık soğumasından korkuyordu. 
Maamafıh «her kesten faz a ma
h:r olduğu bir san'atte» rakibi 
olamıyacağına emın bu 'unduğun
dan zati şahanenin kolları arası· 

na bulabildiği kurban arı atmak
tan çek nmiyordu. On beşinci 
«Lui» bu geçici avlarla biraz 
eğlendikten sonra yaman gözde
nin yanına dönecek değil mi idi? 

Rahip «Tere »nin eski metresi 
madam dö « Klarsi » den doğ
muş piç evladı o up yeni metresi 
baron dö la '' Gard ,, ın bira
deri mösyö .. Damerval ,, ile 
ev!enen bir kadın vardı. Rahip 
bu ka iını l-.ıralın yatağına 

sokmağa azmetmişti. Daha çocuk 
sayılacak bir yaşta ve şen, atesin, 
hoppa, güzel olan bu genç 
kadının yıpranmış hükümdara 
can verecegı kanaatinde idi. 
Fakat rahip bu kadını bizzat 
tek if ederse ileride zarar 
göreceğini besaphyarak biz-
zat madam dü " Barri ,, yi 
iknaa muvaffak o du; bu suretle 

daima yenilik arzu eden bezgin 
zamparanın ağız değiştireceğini 
ve aynı zamanda m Jdam dö 
" Pompadur ., a yapmış olduğu 
veçhile madam dü " Barri ,, ye 
de sadık kalacağını anlattı. 

Madam Damerval kontesin 
hoşuna gidecek, bizzat gönlünü 
eğliyecek yapıda bir şeydi. 

Kontes genç kadını maiy-
yetine aldı ve onunla olan · 
mülaabelerine mükafaten gayet 
kıymettar bir elmas gerdanlık 
verdi. Krala gelince bu cazip 
lokmadan tatıp tatmadığı meç
huldur. Tatmış olsa bile ancak 
bir geçici muanaka ile kaldı. 

Diğer taraftan matmazel dö 
Turnonun kont "jan dü Barri .. nin 
oğlu ile izdivHcı için teşebbüsat
ta bulunulurken bu matmazelin 
de kıralın nazara dikkatini cez
bedeceği hesap ediliyordu. Bu 
kız henüz on yedi yaşında idi. 
Yüksek bir aileye mensuptu. 
Fransanm en güzel kadını 
denmeğe layık olmakla beraber 
bütün yüksek atlelere mensuptu. 
Yegane kusuru fakir olmaktı. 

Matmazel dö « T urnonun rağbet 
görebileceği kontes dü «Barri,,ye 
söylenınce meserretle dedi ki: 

"Ne ala olur! Vıkontla evlen
dikten sonra kıra ın metresi olur
sa gözdelik makamı yine «Barriıı> 
ailesinde kalır!,, 

Marşel dö "Rişö!yö., ve diğer 
bazı mukaniplerin iddiasına gö
re kontes akrabasını bizzat kı
ralın kolları arasına sokmuştur. 

Maamafıh iki kadın arasındaki 
samimiyet bundan as a ziyan 
görmedi. 

Zaten madam dü "Parri., hiç 
kimsenin yardımına muhtaç ol
maksızın kıraı için en müneb
bih eglenceleri keştediyordu. 
O sırada bütün Parisin yanıp tu
tuştuğu genç ve güzel bir 
aktris kontesin nazarı dikkalinı 
celbetti. Böyle bir rakibeden 
korkacak yeri yolttu. Bilakis bu 
kızı, zatı şahanenin eskimiş vü
cudünü biraz canlandıracak bir 
ilaç makamında addediyordu. 
Bu arzusuna da muvaffak oldu. 
Zatı şahane genç aktrisin rol 
a mış o lduğu 11Didon,. trajedisi
ni Komed 1 de seyretmek lfıtfü 

garibiude bu.undu. 

( Rfımecıı) 

Ki• nserler 

Ninon Valf in 
Evvelki gün ik nci ve son 

konserini veren Ninon Vallin 
dün Bulgarıstana gıtmıştir. 

Madam Ninon V allin beynel
milel şöhreti olan bir muganni
yedir. Fransız t yatrosu, evvelki 
gün, pek de kalabalık olmamak
la beraber mümtaz samileri ih
tiva ediyordu. Yalnız, maalesef, 
ekseriyet ecnebilerde idi. 

Bunu da pek tabil görmek 
laıım ise de, Nivon Vallin aya
rında bir san'atkarın ve "ses,,in 
beynelmilel olduğunu söy ersek 
bir çok musiki meraklılarının 

mühim bir fırsat kaçırmıf ol
duklarına işaret etmiş oluruz. 
Nıvon Vallinin okuduğu par

çalardan en muvaffak olanı 
Rımski Korsakofun " Chanson 
de Lel ,, i, Düprak'ın " lnv1tation 
au voyage ,, ı ve İspanyol şar
kılarıdır. 

Yalnız " Bodler " in " invita
tion au voyage ,, parçası beste
kar tarafından musikisi yapılır
ken asıl kıymetinden kaybetmiş
tir. Programın Beyoğlunun mu
sevi sınıfını tatmin içın sade ls
panyol ve Ibrani havaıardan 

yapılmış olması da işarete deger. 
----------

Üst tarafı 1 inci sayıfamızdadır) 
"Asri ilim, beyne mileldir.Biz 

Türk kalmıya dikkat edeceğiz. 
Büyük Petro ıle mukayeseyi de 
kuvvetli bulmuyorum. 

Petro teceddüdü cebir ile tah
mil etmiştir Türkler ise eski ve 
medeni bir millettirler. Biz, Mo· 
gol olmadığımızı, Yunanlıların 
İzmize yerleşmelerine tekaddüm 
eden bir ırka mensup olduğu
muzu ilmen ispat edecek bir 
vaziyetteyiz. ,, 

Bunu miiteakip mus:kiden bah
solunmuş. Gazi, Garp musikisinin 
kabul edileceğini söylemittir. 

Deba gazetesi 
[ Üsttıırcm ·1 inci ~anfamızdadır 
Türk ada etinin bugünkü sa 

şek ide tatbikıne, belıi başlı 
bep.erden birisini de, Türk h 
minin isLklilinde görmek liJI 
dır. 

İsviçre kanunu 
Türk Cümburiyeti tarafın 
kabu ü, Türk erin medeni ale 
girmelerine biç bir şeyin 
olmıyacağını ve buna es 
tam ve kamil bir kabiliye 
bulunduklarını gösterdi. . 

Bu kanunun Türkiyeye ıt 
ve tatbiki işi Mustafa Ke 
Paşanın direktiflerinden 
ayrı l mıyan Mahmut Esat Be 
azminin ve eskiliklerle u.zJaf 
yan kat'i kararlarının bir neti 
sidir. 

Bu kanun, İsmet Paşanın 
zan konferansında yüksek 
gatle müdafaa ettiği Türk 
kuk tezini, yerine getiren 
eser oldu. 

Mahmut Esat B. bu su 
vatanının ve diğer milyonl~ 
Türklerin sevgisine hak kaY 
mıştır denebilir. _j 

Türk milleti, CUmhuri~ 
yeni hukukiyatını sevinçle 1''j 
etti. Çünkü, bilhassa Abdili~~~ 
devrinden itibaren, eski şer 1 
nunlarla, usullerle adalete -; 
ihanet edıldiğini pek iyi 
yordu. ~ 

Adliye Vekilinin, bizzat f 
müfettişler vasıtasile mahkel 
lerin faaliyetini fasılasız bir 'f 
ette nasıl takip ettiğini, Tü~:J 
de küçük , büyük billll1f 
yoktur. ,, 
------ _./ 

Iaymis mıı~a~~ 
Düyunu Umumife 
meclis;nin İstanbıJll 

nakli ıikrinde 'I 
Taymisin İstanbul ınub'Ji 

dayinler vekillerinin Ank~t 
avdeti münasebetile gönd 1 
bir telgrafta şu mütaleaıarı 
miyan ediyor: . 1. 

"Türkiye Cümhuriyeti, Ş1~/ 
kadar, düyunu umumiye ~ilfl 
sini hasım bir vaziyette gör~ 
M. Vayt, Ankarada vuk~~ 
temaslarının bu telikkiyi 1 Jı 
hayli yardım ettiğini söyle~7 
Hitta bitaraf salahiyettar, IP1.I 
borç meclisi ile alakadar ol ı 
bir müşahidin beyanın~ e ~ 
eskiden Osmanlı devletıo ~ 
metlı hizmetlerde bulunaO.)"t; 
Jar meclisi, Türkiye ciimbutl ı'I 
yardım edecek bir ~•" { ~ 
gelebilir. "°' ~ 

Bunu yapmak için duyuıı ;!. "i 
miye meclısinin Türkiyeye e6f' ~ 
muvafık ve laıım olur. ~e' t 

k. e f' 
bir hareket hem TUr •Y '·,ti ' }\ 

rolı 1 
ecnebi hamiller için .,. ' 
deli olur.,, 

Nrsan 
~~ 1930 

1a.1' 
/,oJll' : fi 

Güneşin doğu~u: 5,45 - /)IJ/Jt' : J) 
Ayın dotuşu: 6,39 -

akitleri 
Namaz " 'f•'• 

:>ebe.it Otl• lktnd• Akt•"' -of 
4.19 12.17 15,53 ıs,,. 

BugünkO 

Bugün rOzgdr hafif 

/utlu olacaktır 
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F!ı- -eJ. r ceuıdo muhakeme 
t ııen dört köylüler, bera

e ettiler. Mt'sele, hukuk 
lO.hkeme$ine ait göcüldü 

8
• stanbul ağır ceza mahkeme
~hde dün akşam üzeri iki köy 
kasındaki hudut ıhtılafmdan çı
rtıarı bir dava rüyet edilmiş ve 
~akeme bir celsede bitmiştir. 

t ava Çatalca civarında Akvi
l arı Ve Kurtayazma köylerinin 
QUdud f . unu sahte hudutname tan-
1brtıı ile değiştirmek davasıdır. 
N tı~ar heyetınden Kamil, Eşref, 
tflJrı ~f. lerJe köy bekçisi Şaban 
d~· nın a eyhinde olan davada 

1 
~ rnua ı lim lsmail ve Sait B. ıer 
a M~· sıfatıle dinlenilmişlerdir. 
a Uddei umumi Burhanettin 

8 
., esas hakkında mütalaasını 

t:Y1:rniş, vaziyeti şu şekilde 
~h ve tetkik etmiştir: 

bi aznunlar, köy kanunu n:uci
tı lice tanz;mi ıktiza eden hudut-

ııttnelerini e ılerınde mevcut o 1 

Sı~p . 1286 tarihinde mülga 
~t l\'tı mnhkemei şeriyesinden 
tı/ılen hudutname ile karşılaş-
~tak tan7:m ettırmişlerdir. 

!ıok:pu kaydına her hangi bir 
lıtk ada ı tevafuk etmemek, mut
k0 a sabteliği ı cap ettırmez. iki 
Çı{ arasında bir hudut kavgası 
1lc ll'ıış . Mes'e e bundan ibarettir 
ıt.ıtr halli hukuk mahkemesine 
0 

1
"· BınaenaJeyh, davaya esas 

aa~tı ~?27 tarihli hudutnamenin 
~a lelıgı iddiası varıt değildir. 
~nunların beraetinı islerım. 

hit ~is Nusrat, a1a Asım ve Ta
tt .beyler, bu mütalaayı tasvip 
itt~:Şler, ayni esas dairesinde 
lttd~kta beraet kararı vermi~-

ır 

ic S\i ~uhakeme esnasındd vaktin 
,~ç 0lrnasına rağmen, mahkeme 
~ 01~u çok kalabalıktı. Birçok 
lı) }' u muhakemeyi dikkatle din-

Otdu 

~~ll~luk tahlt ikotı dev~ m 
~ edı J10l' 
\~ su~'uk maznunları hakkın
~ tahkıkat devam etmektedir. 
t'h.tantıklik, maznun'arın istic
~t ~t meşguldür. Dün muvace
tıı.~ e Yapılmıştır. Diğer tar&ftan 
t11~ıtkun arın . üzerinde bulunan 

1) .. da tetkık olunmaktadır. 
ttlctı0r kişilik şebekeyi idare 
~kof "anın Troçkinin dostu Mın
~Ya tın bavu undaki evrakı çal
~o tll teşebbüs ettiği mevzuu ba
t~i~dak~adır. İvanın memleke
~ikt ekı harp malzemesinin 
tttıtı •tı Ve bulundukları yerler 
tttet1~~1l da malümat toplamıya 
1'1 ~anlaşılmaktadır. 

~et O-dasın da 

,_tı 90000 lira 
l t~t"d 
tt~.,<t an alınacak cezalı 
lac 'J..te bu kadar tutacak 

di~tlc~a~ların odaya ücreti kay
~~hlet Ilı .. vermeleri için verilen 

litı ilk dun akşam bitmiştir. 
~'le t•h f~ma kadar cezasız ola
lt,•dır, Stl.. edilen miktar 70000 
llııati c Mutebaki 90000 lira iki 
tt~tir. eıah olarak tahsil edile-

~~ 
~ 
~ıili l~giliz lirası 

~~., ı lırası dün l 032 kuruşta 
~ ~,' 10!034 kuruıa kadar 
~· bn11 b 1 kuruşta kapanmış

lit'8 orsada kırk bin İngi-
1 &atılmıştır. 

Bugün muhtelit mah
keme bu dava ile 

uğraşacak 
M. Aser evvelki gün 

şehrimize geldi 
Türk-Fransız muhtelit mahke

mesi reisi M. Aser şehrimize gel· 
miş ve bu mahkemr. dün üç davayı 
ü 'yet etmiştir. Bu davalar karara 
kalmıştır. 

Türk - Fransız mahkemesi bu 
gün de Abdülhamit veresesinin 
Fransız hükumeti aleyhine açtığı 
davayı tetkik edecektir. 

F esane fabr;kası 

Bu sene bir buçuk milyon 
hisse senedi çıkaracak 

F esane fabrikaları şirketinin 
heyeti umumıye içtimaı dün ya
pı lmış, raporlar okunmuştur. 

Fabrıka bu sene 166000 lira 
kar temin etmiştir . Yakında 

pi~·asaya bir buçuk milyon lira
lık hisse senedi çıkarı ması ka
rarlaştırı mıştır. 

--~~~""'"~--

20 Nisan kongresi 

Murahhaslar tamamen 
seçildi 

20 Nisanda Ankarada açılacak 
olan sanayi kongresi için bülün 
sanayı erbabı murahhaalarını 
seçmişlerdir . 

Kongreye demir sanayii için 
Zonguldak meb'usu Hüsnü, 
tütün için lstanbul meb'usn 
Hüseyin, ma<ıen ihracı için Sad
retlin Enver ve Zonguldak 
meb'usu Ragıp, şarap ve müs-
kirat için Konya meb'usu Ham
di, Konserve için Edirne meb'
usu Faik ve Bican, mensucat 
içın Hasan Bani, Atıf, Mehmet 
Ali, İbrahim Ziya, değirmen· 
ci ik için Şerıf zade Süreyya ve 
Nizamettin, bahri sanayi için 
oda azasından Sırrı, sabun için 
Basmacı zade İzzet, makine için 

Fiatları ucuzluyor 
Ekmek narhı 14 kuruş 1 O 

para olarak tesbit edilmiştir. Bu 
sene mahsul iyi olduğu için ve 
Mersin Buğdayları bir aya kadar 
piyasamıza geleceğinden ekmek 
fiatının daha çok düşeceği tah· 
min edilmektedir. 

Sivrisinek 
MücadeJeye başlanıldı 

Kartal, Pendik, Maltepe civa
rında son on beş gündenberi 
sivrisineklerle mücadele başlamış 
ve yüz binlerce sivrisinek sürfesi 
öldürülmüştür. Mücadele daha 
bir hafta devam edecektir. 

·--
Fuat B. 

Kzrklareline gitti 
Himayei Etfal cemiyeti reisi 

Kırklareli meb'usu Fuat Bey 
dün intihap dairesine gitmiştir. 

~ 

Sadettin B. 
Sanayi ve maadin bankası 

müdürü Sadettin Bey dün An
karaya gitmiıtir. Sadettin Bey 
bankanın heyeti umumiye içti
manda okunacak bilançoyu gö
t~.rmüştir. Sadettin bey bitkaç 
gune kadar Adana civarında 
tetkik seyahatine çıkacak olan 
İktısat vekili Şakir Beyt: 
rafakat edecektir. Bankanın se
nelik içtimaı vekilin seyahatinden 
sonra yapılacaktır. 

Anneler birliğinde in
tihap yapıldı 

Anneler birliği kongresi dün 
toplanmış, yeni idare heyeti in
tihabında Naile Tevfik Salim H. 
reisliğe, Fıtnat Mümtaz H. ka
tipliğe, Nüzhet Hamit H. vez· 
nedarlığa seçilmişlerdir. 

Bu akşam 
Si nemaları 

Hilmi Naili, şeker için Meh-
met Hayri ve Haydar, trikotaj Majik - Siyam kaplanı 
için Haydar ve Cemil ipekli , Etuval - ismini unutan adom 
için Kazım Ziya, Kemaı, Muhit-

1 
Lüksenburg- Volga mahkomlan 
Ekler - Çarın yaveri 

tin, bısküvi için Sami ve ticaret Melek _ Saadet yolu 
odasından da kongre mesaisini Alkazar _ Londra gecelen 
takip etmek üzere umumi katip Opera _ Don kazakları 
Vehbi BeyJerle sanayi raportörü ş1k _ Dugla Kral 
Seyfi Cenap Bey iştirak ede- ' Elbamra - Gece bizimdir 
ceklerd'r. 

QQ Asri - lmparatoriçantn yüzüğü 

Hüseyin Ragıp B. 
Mezunen memleketimizde bu

lunan Moskova sefirimiz Hüseyin 
Ragıp Bey bugün Berlin tarikile 
mahalli memuriyetine gidecektir. 

Bern sefirimiz 

Alemdar - Çılgın gençlik 
Hilal - Nuhun gemisi 

1 

Beşiktaş Hilal - Vatansızlar ce-

hen nemi. 
Bar ve Müzikholler t 

Garden - Efü Lis, lrena, Nandi 
Balet T almaç ve Siril 

Maksim - Jülyet Jirardeo, Duo 
Kleo iris, Lukas Trio 

Ttirkuvaz Duo Sarandi 

1 

1 
• [IJ] 
EJ] 
a 

·l 

&1 Kumbarası olanlara veri-iJ lecek müköfatm birinci 
ILi3 kurası Ankara merke-
1 zimizde çekiliyor 

ıa ' 
ı ikinci kura 
m 1 e 
a m a = • 

BiRİJVCİ TEŞRİıV 
Tarihinde 

• • • • • • • Bugün ELHAMRA slNEMASıNDA • • • • • • • 
• OehakAr MARI BEL • 
• Mevsimin en büyük muzafferiyetini teşkil eden ve İstanbulda • 
: iraesinin kat'iyen son günleri olan : 

: •mmmımmmmmmmo• : 
• ( La nuit est a nous ) • 
• • • • • • Filminde tekrar arzı endam etmektedir. • • • • • • 

arkılı "lmlerin en muazzamı 

LO~A LA PLANTENİN 
muhteşem temsili 

TEMAŞA GEMİSi 
önümüzdeki hafta 

ELHAı MRA SlNEMASINDA 
gösterilecektir. 

Mezunen memleketimizde bu
lunan Bern sefirimiz Münür B. 
dün Ankaradan gelmiştir. Bir 
iki gün sonra Berne mütevecci
hen hareket edecektir. 

1 L / ~ Filminin son seansları. Geç kalanlar acele ediniz. S::S 

Nörastenl -0-~~-=~~4E:~~~3a~:.?:S-:S-0-
~ailyet vf - Yarın akşam MEL~K SiNEMASJNDA j 

000000000000000000000000000000 

g PENBE KÖŞK ON f8RHRI g 
O T amamile FRANSIZCA SÖZLÜ filimJerin en yenisı ve en güzeli yakında O 

g OPERA SİNEMASINDA ğ 
000000000000000000000000000000 

-0- 1 perde ve 20 tablodan mürekkep tamamile sözlü ve şarkılı -O 
.A. operet-revü. 300 kostüm, en dilber kadınlar, en güzel dekor- • 
W lar, son moda şarkı ve danslar, iki saat zevk ve neş'e. W w . ~u film FOX film şir~e~ini~. ~I~G.INLIKLAR REVÜ~Ü w 
W fılmınden sonra vücuda getırdıgı ıkıncı Operette - Revuedur. W 
V Biletlerin satışına şimdiden başlanmıştır. Telefon: B. O. 868 {J 
tQa~.e~:E::E~~ FOKS FlMlM .._~3DtQt 



M r d. klıı şeyleır 
8 Milyon IsterH ~ ı 

Miras böyle oımalı 
Gandinin ç11kr11~ı 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Ecnebi malı giymemeğe ant içen reis kendi 
giyeceğini kendi dokuyor 

Son zamanlar- elile dokunı•' 
da, baıladağı dır. 

Yazan : Sadrı Etem medeni isyan Gandi bu b~ 
dolayısile sık sık susta henıştfl 

Dünkü kısmın hülasası: 
(Bebekte sandalla gezmek gayet hoş 

bir şeydi. Hele korra sefası. Sacidin 
" kotra~ız da var,, sozü bana bu güzel 
hayranlığı ihya etti. Aklıma geldikçe 
~endimi velk~n kullanıyor zannettim. 
~anki deni.zin incecik parmakları korranın 
'aburgalannı gıdıklardı. 

Yalının kapısını heyecanla çaldım ... 
Rü tem kapıyı açtı ... 
Bugün onunla korrada gezecektik ... 
Onu artık gece yatısı mektebine \'er-

diler •. 
Cuma günü gelecekti ama gelmedi.. 

Sacit Bey kendi clile boyadı. Boyası 

daha kurumadı. elinizi kirletir, dedi. 
Sözlerindeki ahengi duyar duymaz bu 
adamın, kendi kıskançlığına iyiliği siper 
yapağını anlardınız. 

Bira7. daha bekledim. Sacit hAIA mey
danda yoktu. 

Rüstem bu sözümden pek memnun 
olmadı. 

Otur beyim, otur, nerede ise gelir ... 

Uşağın ~acittı'n bahsedişi ne tuhaftı.] 

Resmi benim elime vermedi, 
uzaktan gösterdi. 

Rüstem ağa dedim, ver 
canım şu resmi iyice göreyim. 
Resmi e!ime alınca kocaman 

' adamın yüzüne sanki bir çocuk
luk çöktü, senelerin çizdiği, 
eğdıği, büktüğü yüz birden kıs
kanç bir çocuk hatlariyle doldu. 
Gözleri korku ile parladı: 

Olmaı. Olmaz. Hayır. 
- Neden? 
- Olmaz işte. Yemin ettim 

kimseye vermem diye. 
- Peki Rüstem ağa dedim 

ne yapalım, o halde resmi yak
laştır da iyice göreyim. 

- Peki. Ded. 
Resmi bana doğru yaklaştırdı. 
Ben resme şöyle böyle bakı-

yordum. 
Adam resmi yiyecekm"ş gıbi 

süzüyordu, hatta benim resimc 
faz1aca bakmama tahammül ede
med: galiba. çünkü baktım 

Rüstem yavaş, yavaş resmi ken
di gözlerine doğru yaklaştırdı. 

Ve daldı kaldı. Sacidin bu 
son resminde bir şey benim 
nazari dikkatimi celbetmişti. Sa
cidin gözleri, Rüstemin gözlerine 
burnu Rüstemin burnuna ne 
kadar benziyordu. Bu resme 
baktım, bir de Rüsteme. Tıpatıp 
ikisi de birb:rinin aynı idi. 

« - Rüstem ağa dedim .. Sacit 
beyin göıleri, yüzü ne kadar 
senin göz'erine ve burnuna ben
ziyor .. Rüstem gülümsedi. 

ı3u sözümün üsFn adam bü
yiik bir yükten ı. urtulmak ister 
gibı: 

«- Sahi m· .. Beyim .. Sahi mi 
diye yerinden zıpladı. 

cc- V. ". hi Rüstem ağa .. Ne 
yalan sö . yeyim. 
Ada ~ cağız benim sözümden 

bir n vı cesaret bulmuştu. Maa
mafi ı adam: 

«- Haşa efendim.. Haşa ne 
münasebet biz köylüyüz o kibar 
zade. Bizim etimiz derimiz başka, 
onlarıo eti derisi başka. 

Rüstem bu lafı söyledi amma, 
içi içine sığmıyordu. Rüsteme 
söylediğim laf galiha onu çileden 
çıkardı. Adam kendini denize 
atıverecek sandım. Böyle bir 

şeyden ıüphe etmekte haklı idim, 
çünkü iri yarı adamın gövdesi 
denize doğru jğildi. Ben de ar
kasından kalktım. Ne yapıyordu 
bilir misiniz? 

Bir elinde sımsıkı tuttuğu Sa
cidin resmine bakıyor, bir taraf
tan da denize doğru eğiliyor, 
yeşil ve yunuslu suda aksini sey
retmek istiyor'1u. Dediğim söz
lerin doğru olup olmadığını an
lamak için denizde aksini göre· 
medi. Çünkü yalının önünden 
bir tirket vapuru hışımla geçti. 
Dalgalar olduğumuz yere kadar 
etrafımızı sardılar. İçeri çekildik. 

Bodruma benziyen bir odaya 
girdik. Burası uşak odası idi. 
Odada iık gözüme ilişen yarısı 
kırık bir ayna oldu. 

Rüstem ağa, dedim, bak.. Şu 
aynaya doğruluğumu tasdik ede
ceksin. Rüstem de odaya bunun 
için gelmişti. Galiba Rüstem 
aynanın karşısına geçti bir ay
naya bakıyor, bir resme .. 

Bir resme bir aynaya ... 
Size şu kadarını söyliy~yim ki 

Rüstem birkaç dakika sonra be
nim orada olduğumu unuttu zan· 
nederim. 

Aynada bır ıey arar gibi ken
di yüzüne ve elindeki resıme 

daldı. 

Bu bakıılar bu arayişler san
ki bir ıeyi ispat içindi. Sanki 
bu adamın içinde bir şüphe var
dı da onu muhak!tak bugün hal
letmek istiyordu .. 

Ne ise o zaman ben bunun 
nıçın olduğunu nasıl tahmin 
edebilirdim, bu alakaya pek ma
na verememiştim. 

Hala Rüstem ayna ile resim 
arasında benzeyiş noktaları ara
makla meşguldü. Benim gözüme 
başka bir şey daha iliıti. Rüs-

temin yatağının başı ucundaki 
masanın üstünde bir enam vardi. 

Onu elime aldım en'am der
hal açıldı. Açılan sayıfaların 
arasında bit demet saç vardı. 

Bu saç demeti ıpek gibi yumu
şaktı, rengi altın sarısına yakan 
renkte- idi. Bu saçlar kırmızı bir 
kurdele ile sarılmıştı. 

Bu saçların nereden alındığını, 
Rüstcme kimin verdiğini kestire
medim. 

Fakat saçlar çok yumuıaktı, 
bir kadın saçı değildi. 

Bir kadın saçının tellerinde 
olgunluk, ve kesil< yerlerinde 
bir sertlik vardır. 

M. Korrig1Jn 
Nevyorktan Deyli Eksprese 

verilen malumata göre Ameri· 
kanın çelik fabrikalarında hisse-
dar M. Korrigamn ak~abasından 
dört kadın 8 milyon lsterlin te· 
varüs etmişlerdir. Bu azim ser
vetin yüzde altmışı M. Korriga
nın zevcesine aittir 

Madam Korrigan, Londranın 
sosyete aleminde en çok tanılan 
simalarındandır. Onun verdiği 
ziyafetlere İngilterenin en kibar 
aileleri devam ederlerdi. , 
Kadınlar 
}~rkck elbisesi 

o·ivtı.nıezl ~r 
("'") ·' 

Paris kadın sporları federas-
yonu, azalarından biri Madam 
Viyo et Morrisi erkek elbiseleri 
giyere'{ spor ku1üplerine devam 
ettiği için federasyondan çıkar
mıştır. 

Madam Viyolet bu hareketi 

mevzun bahso - lerine 
:an Hindistan mil
liyetpen~rlerinin 

Jideri " Gan -
di ,. nin, İngi
liz fabrika larını 

muattal bir hale 
getirmek ıçın, 

bütün vataDdaı
larma tavsiye 

1 

olmuş, 

bir kaç sa•. 
bu işe hasret 
tir. 

Gandioin 
tün taraftar' 

ettiği en mObim 
çare, her ferdin 

da ayni hattı 

reketi takip 

mitler, Hindi Gandi çıkıık ba~ında 
nın her tar 

çıkrıklar iılemeğe başlamıştı'· 
Resimde Gandi çıkrığının lı" 

bir çıknk edinerek kendi elbi

sesi için lizım olan ipliği bUk-

mesi, sonra, bu giyeceğini kendi şmda görülmektedir. 

ı 

2 
3 

Mısırlı sinema yıldızı : 
BehiCe Hafız H. ~ 

V akmda inğiliz fllı..,.lerinde rol alac~ : 

Behice H.iJfız H. 

haysiyeti muhil sayarak feder .. -
yon aleyhinde daTa açmıt ve 

(200) isterlin tazminat istemiıtir. 
Mahkeme davayı rüyet ettikten 

Londra gazetelerinin v J_ lo 
malumata göre Mısırlı sini lı 
artisti Behice Hafız H. ya"11 
İngiliz filmlerinde çahıll' 
baıhyacaktır. 1 

Yedi lisan konuşan ve ~ 
eseri olan Zeynebin müzik ~ l 
mını hazırlayan Behice HahS 2 
çok kıymetli bir san'atka~ l 

sonra Madam Viyolet aJeyb'f f 
karar vermiş ve bir kadının 14L( S 
kulDplerinde erkek kıyafetilt ı,r 6 
)aşmasının doğru olmadığınlr f 7 naenaleyh federasyonun g~ 
musip karar verdiğini söyle~ a 
nihayet kadınların erkek 1~ 9 
larile meşğul olsalar da _et i lo 
kıyafetine girmelerinin doi"" lı 
madığı ilave olunmüştur.A 

r 
L 

Çocuk sayıfa_s_ı ___ ] 
ıe 

Ecnebi mekteP 
/ 

39 - Sen Bönua mektebi spesiyal 
fınd:ın Mehmet Celnl B. 

Son hilmecede takdir varakası 
kazananların isimleri 

40 - Sent l'ülşeri mektebi 8 incl ~ 
talebesinden Turan Abdull•11 

41 - Haydarpaşa Y cldeğirmenind\ Son çocuk sayıfası bilmecesinde takdir varaka11 kazanın 
kerilerimizin isimlerini dün kısmen ne,retmittik. Bugün ma
bedine devam ediyoruz. İsimlerini Bugün bulamıyanlar yarınki 

Lui mektebi tıılcbes!nden 

Bahaeddin H. 
42 - KnrakÖ\' Sen benua mektebi 

nüshaya bakmalıdırlar. 
Orta mektepler 

13 - Vera orta mektebi talebesinden 
Kerim 1 {aaan B. 

14 - Vefa orta mektebi talebesinden 
230 Suleyman Xehip B. 

ı 5 - Kız orta mektebinden 9:- ~lelahat 

besinde~ ~lehlika Refik H. 
30 - Erkek muallim mektebi tatbikat 43 - Senjorj mektebi talebesindell 

!Jısmından 307 M. irfan R. HAmit Ahmet B. / 
31 - Karagümrük 27 inci ilk mektep sınıf 44 -

5 ten lrFan Mustafa R 
13eşiktaş ~8 inci ilk mekleP 
3 ten No. 75 Tului B. 

32 - Üsküllar 20 inci ilk mektepten is tan b Ll 1 ()(/ 
270 lkdrünnisa 11. 45 - Sirkeci Hocapaşa lbnikeıııt11 Yıldız Şem,iılmekıltip mektebi sinde No. 47 de Fevziye 1 1~ " Ziva 11. 33 -

t 6 - Ü;küdar orta mektebinden 370 . 

168 

3 üncü sınıfından 38 Fikret H. 46 - Sam1tya civnnnda OemirY0 i 
Hl'yoğlu on ikinci ilk mektep dör· dl~ ııde '\o. 26 da Akif f3. • ~J 
diıncü sınıfından 225 Stile\ man 47 - < 'cı nıhpaşa hnstnnc:.i üçüne~ ~ 
Fikri B. • birinci kamarıısında Sallııt "' 

35 - Heyazıt beşinci ilk mektep ~ınıf 48 Haliç fenerinde Fethi~:cd;l)r~~. 
4 ten 2;2 lr.ıet ;\1uamm~r R. i\Juslıhiddin mahalle8ı J•e: sc~~ııt' 

36 - Üsküdar 28 inci ilk mekrep sınıf sokağl No. 12 de Zahide l o ııJcııı ,.ı 
3 ten 192 Ihsan l Jakkı B. 49 - lstanbul P. T. T .. )eva.zı~ıll 

• ıdıka I lanım kerımesı ııe~i el~ 
Yirmi <lörduncü ilk mektep !- ınıt So _ nkapanı 1 Jncıkadırı rnaha c,eıtıil,..." 
4 len 230 Ahmet Zeki B. okak No. 12 de Nazııııc uesl 1 e 

Turhan B. 34 -
t 7 - Üsküdar orta mektebinden 195 

Cihat B. 
ı8 _ O~künar orta mektebinden 368 

:\aci B. 
Üsküdar orta mektebinden 401 

O~man 1 )oğan B. 
20 - Üskiidıır orta mektebinden 

lh. an B. 
21 _ Ü~ktidnr orta mektebinden I 61 

Rıza B. 

37 

Bu sertlik insana neler anlat- 22 Erkek ha~ ııt mektebinden 124 
SB - Göztepe beşinci mektep üçüncü 51 _ Un kapanı Hacıkadın ı:nalı• ı'Llıl' 

c;ınıf talebesinden 277 I likmet paç okak No. :4 ce / 

maz? 
K.dın saçlarının kesik parça

ları bir bel gibi gerginlik hissi 
verir. Kesik kadın saçı par
makların ucunu gıdıklar. Bir kaç 
tel saç bir hayatın tarıhinden 
daha çok renkli daha çok ge
vezedir. O neler sövlemez, ne

l\ejat R. 
23 - Erkek hayat mektebinden Süha 

Vecdi B. 
24 - ~elçuk kız :-an'at mektebinden 

101 Perihan 11. 
2;; - Ga;:io manpaşa orta mektebi ı;ınıf 1, 

!:uhe 5 ten 401 11. Basri .B. 
' 26 - Kız ameli hayat mt>ktehinden J 87 
~amiye Jt 
Kız :ımeli hayat mektebi ı;on sını 

fından ="o 164 Saniye 11. 
ler anlatmaz.. Aşk, ıstırap, şeh- 2? 

vet neş' e öpüş boğuşma, ter 
kokusu her fey, her şeyi onun 
dilinden dinliye bilirsiniz. 

28 - Kız ameli havat mektebi son smı
fıııcLın No. 177 :\1üşerref il. 

ilk mektepler 
Gö7.tepe \ lrrdh·enkO\ ilk mektep 
ikinı·i •ınır talebe inden 40 ı'\'usrat 
Muzaffer B 

Buradaki saçlar bu cinsten 
29 

değildi. 
[ Bıtmedı 7 

Ziya R. i\lecit 11. ~ f 
Evkaf umum müdürlüğü va1'1 

akarlar müdürlüğünden: "1' 
Müzayedeye vazolunan e-;ı11~~d"'' 
1 - ı.\lahmutpa,ada Kürkçü hını derununda cami tahtında 9 NO· 
2 1 ı N 1 du.kkAn ,,ıır - ., • " ., .. l o. 1 • • .. pil- ııı· 1 

:\lüddeti müzayede: 31 mart 930 dan 21 nisan Q30 pazartesı ~.,ıoııııı"',oı('ı 
BalAda muharrer emldk kiraya verileceğinden müz.ayedeye d r ~:J~1111'1 

Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna ka ~ıe'e 
okumak ve teminatı muvakkate ita ederek miizavrdeye iştirak ctrnek nll'· / 
F:vkd müdürlüğünde vakıf akarlar müdilrlüğüne miıracnaclan i!An olu ctJe 

J<:,·:;af ve mUştemilAtı hakkında ınah1nıııt almak i teyenler bu n1L1 

müza~·edc odasını müracut ederek ecri misil raporlarını ~brebitırler. 
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I<endini tabanca He 
öJdürdü 

k Şehremininde Tatlı kuyu so-
t '&anda 41 numaralı evde otu- ' 
s:~~ Enver Beyin oğ1u 22 yaşında 
b· ahattin efendi son zamanlarda b: kızla tanışmış, bir zaman 
l~hllb~r gezmişler, fakat kız Sa-
ti attın efendiden yüz çevirmiş
d[· Bu hareket Salahattin efeni:'! çok ağır gelmiş ve zavallı 
ti nç evvelki gece kalbine iki 
tG tabanca sıkmış, derhal ölmüş-

r. 

31 Mart 930 

Borsalar 
ıı ............. 

1 lngilı7 lirMı Kr. 11031 
"TL muknhlll Do' ar o • .ı. 2.1 

1 rank 

l.lrcı 

Beli!• 
Drahmi 

Is. frank 

... 

l.e\'a 
florin 
Ruron 
Şlllng 

Pczctı 

Mark 
Zloti 
Pcnı:ö 

2o f.ey Kuruş 
1 Türk llra~ı Dinar 
" ~·en•o acç Kuruş 

Nukut 

ı !sterlin ( laglllı) 
ı Dolar ( Amerika) 

20 fo'rıınk [Fransız 
i?O r.tret ( ltalya 
O Frank Belçika) 
O Drahmi [Yunan) 
ıo Frank [IS\'lçrel 
~O Leva Rulr;ar) 

t Florin [Felemenk) 
20 Kuron (Çekoslo\·ak 

1 sıııng 1A\'USturya1 
1 Pezeta l15panya] 
ı Rayşmar~IAlmanyı 

ı Zloti Lehistan 
ı Pengö Macaristan 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar ' Yugoslovyal 

t Çcvoneç Sevyet 

Altın 

!\leci diye 
Baoı.:no 

Borsa 
harici 

ı2 }' 

• JS.25 
~ 37 

2 ı3 23 
( 4 J."i 

1 lö 

lf 2 

~ H ,75 

l031 

'141 

il ıcaret ve zahın. 
rtatl,., Ticaret bor•••• kltlblamumlllt 

1 
___ _..ıa-r•-tı-nd.-.•-" _.e.;.r ... ıım.-.1-•t-ır ____ __ 

Oldo: .. ı 

a So~dgünk~ bulmacamız 
1 an saga: 

~!tıırı- Kuru ve baharlı ec [8]. 2 -
l~ l I 

1
[2), nota [2J. 3 - Tagorun öteki 

5 J. 4 - Şiar [ 4], saniyeden büyük 

6 
- Mert (2), çölde hayal (5]. 6-

A&amı A.asw• 
K. l'. K. I' 

eu~day 
Yumu,ak 18 01 ıs os 
Sün ter 
:ieıı 12 l'O 13 l8 

- Zahireler -
(.'.a\•dar 7 35 8 s 
Arpa 5 3o 6 
l\l ı<ır 6 20 6 30 
haulva ıs 20 13 so· 

viş sopası [3], iri at [6]. l O - İç [2]. 
şan [5). I 1 - lyi [3], göz açış [6]. 

Yukardan aşağı: 

VAK 1 T ıın 
Küçül{ ilanları ı 

81-IB'll> 1-l•r ı'ln ""ftolunur ~~~:ill i 
•••••••••Tarife ......... . • • • 1 Defalık kuruş 30 • 

• 
l .. .. 50 : 
3 • ,. 65 : . 
4 ... • 75 : 

ihtiv11ç ktJlmtJvın- ) : 
caya ktJdar (azami 100 : 

: 10 defa) ilan edil- ( : 
: mek dzere maktu } : 
• Ab 1 · · . h • • one erımızın er üç aylığı için • 
: bir def aN mec.canen ı : 
• • • 4 satırı geçen llAnların fazla ~atın • 
: için 5 er kuruş 7.anımolunur. : .......... ............... : 

Kiralık - Sablık 
Sabhk Muşamba Tente - Me · 

tre 8 X 9 = 71? metre murabbaı bir 
parça, adres Beyoğlunda IstiklAI caddesi 
N. 195 Şirin gazinosunda müsteciri i\li
ço Efendiye sual oluna. 

Kiralık hane - Fındıklıda Molla 
bayırında tramvay rne"kifine pek vakın 
fevkalAde nezaretli terkos \ e el~ktrlk 
~esi~atile . on bir. oda ve müştemilAtı sa
ıreyı havı on hır numaralı hane kiralık
tır. 1stiyenlerin derunundakilere milra
caatları. 

Kiralık hane - Aksarayda So • 
fularda Ortaçcşme sokağında on odall 
bjr hane kiralı~.tır. Talip olanların bekçi 
Yusuf ağaya muracaat eylemeleri. 

Acele satılık kigir hane _ 
Mercanda Uzunçarşı başında Kilit ham 
karşısında çıkmaz sokakta caddeye nazır 
beş 0~ tera~~. mutpak. terkos., kuvu, 
elektiriği havı uç katlı kAgir hane, acele 
satılıktır. · 

Talip ~~anların Sirkecide İhsaniye an· 
barına muracaatlan. 

KiRALIKTIR 
Kuzguncukta Markopaşa kösküne 

bitişik No. 10 • 12 boğaza nezareti 
kAmileyi ha\'i geniş ve havadar ağaçlarla 
muhat bir bahçe içinde dört oda mutpak 
ve hamam kumpanya suyu, iskeleye 
dört dakika, çar~amba ve cuma, içindeki 
sahibine müracaat. 

Müteferrik 
. Gaip aranıyor - (Beşiktaş Sinan 

auk mahallesi Salih Efendi sokağında 
2 numaralı hane sahibi Zehra n. ) Sivas 
kazasında çarnurcu karyesinde Mehmet 
Ağa z~delerden lsmail Efendi kerimesi 
Ay Gul Hanımı arıyor. insaniyet namına 
haber verilmesi. 

İş aranıyor 

1 - Haf canın bir günü [8], cephe 
(2]. 2 - Aşiretler [S], topraklar [5]. 
3 - 1\e [2] , Odise ve Uya kahramanı 
[4}. 4 - Uçan [4], ateş tutan [4]. 5 -
Nota. 6 - Kabul etmemek [9]. 7 -
Fransızça nadir [3], sevgi (j). 8 - İş · 
tigal (5], bir şehir [5]. 9 - Japonya [5], 
orta [3]. 10 -· Rakı (4], bet dua (5]. 
11 -· Müb:ıdele işlerini çıkmaza soktur
muş olan bir kelime [6), bağışlamak [l]. 

• Fransızçadan Türkçeye ve mukabilen 
® T tt ,,. tevzı· 1• tercümeye bihakkin vakıf genç bir mü-
.®® eme u ~~~®! tercim akşamlan çalışmak üzere birtica-

1
. • rethane ve yahut gazetede iş anyor. Arzu 

~ 7 - Felftket [4), geniş (4]. 
Anadolu mnknrnnsı [6]. 9 - Der· 

stanbul Liman Şirketinden: edenlerin VAKiT gazetesinde M. Gayur 

Ş. k Beye mllracaatları. 
t-._. ır etimizin 1929 senesine ait temettü tevziabna 1 4 I 930 ;;;;;;;;;;=--~===.;;;=--===== 
ll1~1hinden itibaren başlanacaktır. Beher hisse için 3 lira beher Satın alıcılar 
lı· esses hissesenedi için 17 lira 26 kuruş temettü tevzi edilecektir. -.. -------
t ıascdarlar 1929 senesine ait kuponları Şirket muhasebesine _,_ lDbürbun almak - İstiyorum. LA-
t•di k · · d k ·ı · 'f d' d' h ®ı ad eş defa büyütmesi ve iyi cinsten 

v Rl'in nıu abııın e azanç vergı erı tevkı e ıl ıkten sonra er olmuı şarttır. (VAKIT Dürbün) adresine 
it~ teınettU erini vezneden alabilirler. Keyfiyet alakadarlara müracaat 

t~~~~!{~~· ®®®: ıı~~~~ııv l~~:,oo~~~ı 
ıı kmek ve sebze münakasası Abone şartları: 

ltaaa:ytar mektebinin ikı aylık ekmek ve sebzesi mevkii mOna
d!!fte a olup 2-mayıs -930da ihalesi icra kı'ınacağından talip olanlann 

~ ~a~!:rlıkda miles esatı tüccariye ve ziraiye muhasibi mcs•ullüğüne 

Memlekette ecnebiye 

e' ~tları. 

~fyonkarahisar vilayetinden: 
tilt. 9~0n·Şuhut yolunun o+000-2+000 kilometreleri arası tami
tıınllak 4·930 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı :ıarf usulile 
~Ubc a~aya konulmuştur. Şeraiti anlamak isteyenlerin nafıa baş 
u~ . tıdısı· ·.. . 'li Ü l ~ •lu ... ~gıne ve talip olanların encümenı vı yete m racaatarı 

~· 
ltı·l\iaarif vekaleti Levazım memur-

gundan· 
~~.rt~köyde ~abataş lisesi ittisalinde Yatı mektepleri deppo· 
~ '"•atrıbulunan eşya Sultan Ahmetteki deppoya nakli 2 Nisan 930 
llbay a günü asal 15,30 da İstsnbul Defterdarlık binasında 

ttıura~a 1koınisyonunda paz.arrlıkla ihale edileceiinden taliplerin 
at arı ilan olunur. 

1 
3 
6 

12 

ayh~ 

" 
" .. 

Kuruş 150 
" 400 
.. 750 
.. 1400 

800 
1450 
2700 

V AKIT ı 5 kuruştan fazlaya 
almamak, kendi evinize kadar 
getirtmek istiyorsanız 

Abone olunuzl 
Daha ucuz ve kolay edin

miş, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan
mıı olursunuz ! 

23 NİSAN 
ÇOCUK HAFT ASlnın 

Uk günüdür 

• <. 

Mıizavrdey~ ı a1olunnn tmllik 

1 - Çarşıda yorgancılar Haci memış sokağı 17-9 No dakkan 
2 - u u , , " 22 " 
3 - " " .. il 70 " 
4 - " " Kuyu '.u " 8 
5 - " Feraceci erde 4 " 
9 - " Feracec:lerde 15 " 
7 - " Püskülcülerde 4 .. 
8 - " Püskülcü erde 13 il 

9 - " Püskülcü erde 17-19 " 

10 -
H-
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
1~ -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24-
25 -
26 -
27 -
28 -

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

Gelincik sokağında 
" •• 

Hazırcılar " 
Kavukçu:ar " 
Kürkçüler " 
Sahaflar " 
Sahaflar " 
Sahaflar " 
Zenneciler " 
Kesiciler " 

Fesciler " 
Yağlıkçılar " 
S pabiler " 
Perdahcıhanı " 
Perdahcıhanı " 
Kahve hane " 
Kazazlar orta " 

Ağa oğlu " 
Cevahir bedesteninde solda 
ikinci adada 

28-24iki" 
30 " 
52,6 " 
13 " 
31 " 
7 " 

59-57 " 
95 " 
36 " 
5 " 
1-3 " 

97-129 " 
22 " 
20 " 
52 " 
12 H 

34 " 
51-53 .. 

13 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
H 

" 

" 

dolap 

Müddeti müzayede 20 mart 930 dan 12 nisan 930 cumartesi 

günü. 
Balada muharrer emlak kiraye verileceğinden mtizayedeye vaıo-

lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dört 

buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminab mnvakkate ita 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdllrln
ğiindc vakıf akarlar müdOrtüğüne mliracaatlan ilAn olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malümat almak istiyenlcr bu 
müddet zarfında müzayede odasına mtıracaat ederek ecri misil ra

porlarını görebilirler. 

41~ 
-~~ Büyiik 

Sinci 

11 

Tayyare Piyankosu ·· 

3 üncü keşide tertip 
• 

nısan 1930 l 
K~tideler; VilAyet, Şehremaneti, Defterdarlık, 1,, ·- - i 

Ziraat ve Osmanlı bankalan mürakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

~~~~~~iliiiiiiiniiiiJ~ 
Devlet Demiryolları ve limanları 

umumi idaresinden: 
Filyoı • Irmak hatb 120 -142,5 Km. ileri arası demir yol in

şaab kapalı zarfla münakasaya ~onmuştur • 
Münakasa 14 Nisan pazartesı gtinli saat 16 da Ankarada Dev-

let Demiryolları idaresinde yapılacakbr. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komis-

yonuna vermeleri lazımdır. • . . •• 
Talipler münakasa. şar~a~e!~?nı 40 hra .mukabılınde Ankarada 

Mnliye ve muhasebe ışlen reııhgınden tedarık edebilirler. 

Gaz, benzin, mazot ve vakom 
yağı mubayaası 
inhisarı UillUJll ıııüdürlü-Tiitiin 

ğünden: 
Cibaliye teslim edilmek prtile 1800 teneke benzin, 200 kilo 

vakom yağı ile Mersine teslim 1500 kilo mazot ve Samsuna teslim 
45 teneke gaz pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin gelip 
şartnamesini almalan ve 5 - 4- 930 cumartesi günü saat 10,30 da 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Galatada mubayaat 

komisyonunda bulunmalan. 



,.. 
r --=============================~~~ 13 ?"' 

C..zetem!zd ' uklLl'I ,. • ., ... '"'"''40.f~ lGIGn h•lan n:•l:luz::hır 

~ Gaz.cteyc gönderilecek mekt ıpların tızerıne idare içinse ( ldarc razıya 
alt sc (Yazı ls:ırctl kon imalıdır 

p._ .... .,... rPl--1t;r'•~"' rc·,. ,ırcl.- ... &tJD t\ n-ulıııc"~"'•b tr rlrtap1are ı ro'~•t p•n.'•"n 
~., ı .ı ...... r<'•~ n l'l rt.nrı n rr c rr catır c!arı laa .. rr rı'ul c!dlld!f. 

= SAVISI H ER V ERDC 6 KURUŞ = 
MATBAA VE. iDAREHANE: 

JST A i\"RL'L. Baba iL Ankara raddesinde •\' AKIT Yl'RDU • 

r~ı. 1970 ( lt'ARE l~t~I l 1971 ( '\' .A21 

Hasan kolonyası: Limon çiçeklerinden e:~;t::~:ro~:p 90 derecedi 
Dünyada mevcut bütün mütemeddin memleketlerin atriyat mütahassıslan, esans fabrikalan Hasan kolonyasınm enfes ve ruhnevaz kokusu karşısında lal ve hayran ~ 

mışlar ve bu nefis Şark müstahzarmdan külaiyetli sipariş etmektedırler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve. 
ima sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, baş ağrısı çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. Fiatlarda müthiş tenı' 
yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satılır. Hasan ecza deposudur. 1 

-------···-·------·--------------·--··-·-·------------------------------·· flil~\ilJ_ ,._"4;Jjij Emniyet Sandığı mlidürlüğiindeıı 
Satılık evler ve arsalar - Nasibe ve Faika hanımların 11025 ikraz numaralı deyn ı 

Ist anbul Emvali eyt am1 ... M-.,=.....;~.!;.....u~-~~~-. ~~-P'~~-.,ınd_a. . 
ı•daresı•nden •. BnoQlu Z362. Şube aceoteıt. Mahmu· 

diye Ham altında lıtanbul 27 40 

1 - ~lelınu~t Zilıui Beyin· istikraz eylPdiği mebaliğ 
n1ukabilin<le idaremiz· uhdesinde \'cfaen mcfru~ bnluna11 • 
Kartalda Kasaba mahallesinde Hum maşatlıµı sokağıuda 
Yakacik yolunda 33 ııumarah ve 500 arşın üzerinde 
üç o<l ı, bir sofa . bir nuıtfak, lıir hahl, bir ahır ve bir 
bo<lruınla 350 zira hahceyi havj, bodrum katı kargir, . ' 
üstü ahşap. Yr .mevkieu miirtefi hir bap lıane, 

2 -. Asal' Adıİaıı Be~ ııı istikraz cylediğ ı rncbaliğ mu
kabilinde idaremiz uhdesinde vefaen ıı : efru~ bulunan 

t 

Kartalda K:ısaha nıalıalh"'siud~ Hahmaıılar sı kağında 16 
numaralı Ye l 7d arşın üzerırıe 11 ehni altı oda, bir sofa, 
bir mutfak, bir sa hreııc;, iki halkon, iki hala ile dört 
dönüm balıçeyi havi h·r bap ~hşap kö~k, 

3 - Ahmet Ce,·<let Beyiıı i tikraz eyled ği mebaliğ 
mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen nıefnığ bulunan 
1\ artalda Kasa ha inahallesinde ista~you gaziuosunuu sol 
cihetinden yukarı do~ru giqpu yol üzerinde ve n1ezar
Jık civarında ı ıoo zTadaıı ibaret bir kıt,a arsa , 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S 1 N ) vapuru 1 

Nisan Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu Edremit 
Burhaniye, Ayvahğa gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

Azimette Gelibolu için yal
nız yolcu alınır, yük alınmaz. 

Trabzon ikinci postası 
(CO;.ttıuRlYET) vapuru 3 

Nisan Perşembe akıamı 
Galata rıhtımından hareketle 
1.onguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa ya gidecek ve Pazar iskele
si ıe Rize, Sürmene, Trabzon, 
Polathane, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samıun, Sinop, 
İneboluya uğrıyarak gelecektir. 

mucibince Emniyet Sandığından istikraz eyledikleri mebliğ 111 
bilinde sandık namına merhun bulunan Çırçırda Hacı H 
mahallesinde yeni kubbetekkesi eski Hacı Hasan sokağındı 
14 ve yeni 9 numaralı ve yetmiş beş arşın arsa üzerine ıo 

üç kattan ibaret beş oda, iki sofa, salon, bir mutfak, bir 
bir sarnıç, 69 arşın bahçe ve müştemelitı saireyi havi bir baJI 
tamamı. Vadesi hitamında borcu verilmemesinden dolayı sa 
çıkarılarak 870 lira bedel ile müşterisi namına kat'i karan çe ' 
iken buk,ere yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkarak mllı 
bedelini 957 liraya iblağ eylemiı olması cihetile mezkflr h 
5-4-930 tarihine müsadif önümüzdeki cumaretsi gilnll tekrat 
müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bul 
ğundan talip olanlann mezkur günde nihayet aaat on bqe 
sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilin olunur. J 

------------~ 
lsianbul icra riyaleiinden: Kadı/e61J .5Uıh lc•a daıre"':j 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde Madam Anna Tapama _ ~ 
309 ve 321 n•\maralı mağazada kında tanzim olunan 30", 
ıtriyat ticaretile iştigal eden Lüs- emrinin k~ndiıine tebliğioe ~ 
yen Faracı efendinin konkordato ıebbUs olunmuı ise de tag•~~ 
talebile vukubuJan müracaata ederek nereye gittıği ~ 
üzerine icra kılınan tetkikat ne- olmadığı mübaıirin olb•~J 
ticesinde konkordato talebinin meırubabndan anlatılmakla 
nazarı itibare alınmasına ve icra ilandan itibaren otuz bir a00, 
ve ıflb kanununun 278 ve 279un- fından borcuna kartı bir İ 

ve yahut bir diyeceği oluP 
cu maddeleri mucibince iki ay _., 
mUhlet verilmesine ve lstanbulda madığı ve deyni ödeyecP 
linci vakıf hanında 50 numaralı sureti tesviye göstermediği 
yazıhanede avukat Fahri beyin dirde muamelei kanuniyeoİ~ 
komiser tayinine ve itbu milhle- kılınacağı ilin olunur. (3~ 
tin iJinile beraber icra ve tapu lsıanbul ati/iye levazım Ja/re!;;.Je;ilf 

4 - .~Jiiuevver Hanımın isıikraz eylediği mehaliğ Kıralık kahve ocağı sicil memurluklarına bildirilmesi- Müıtakillen tesis edile11 ~ 
mukabilinde idaremiz uhdsiuıle vefaen rnefruğ bulunan Kadıköy- Haydarpaş. Moda- ne karar verilmiı olduğu ilin burgaz noter muavinliğine. t_, 

olunur. (30-7) olanların evrak •e vesaiki Jj~ 
Karttl M.ıltepesiııdc Kuruçcşrne nıevkiinde 44 numaralı Kalamış, Adalar- Anadolu ve l lerile birlikte bir ay ~; 
1601) zira üzerinde allı oda, iki sofa, ayrı bir mutfak, Yalovaya işliyen vapurlarla IManbul icra riya~ettnden: stanbul- Adliye vekaletine mUraca•t 

b 1 
l fstanbuldan Karabiga, Bozca- da arabacılar sokağında 16 - 18 meleri lUzumu ilin olunur· 

iki hala bir kuyu, bir. halkou ve 133,> zira a ıçeyi ıavi ada ve Ayvalık batına işleyen numaralı mağazada ıtriyat tica-
ah katı kargir ve dört bölmeli, deniz cihetine na1.ır ah- vapurlann kahve ocakları retile meşgul Lüsyen Faracı ve -0-e-ft_e_r_d_a_r_lı_k_l_l_A~-"...-"' 
şap bir bap köşk. . ayrı, ayn şartnamelerle birer şürekasının konkordato talebile _ ~ 

sene müddetle kiraya verile- vuku bulan müracaattan fizerine ( 62160) lira bedeli 9 'I, 
5 - Şahan ağanın istikraz eyledıği mebali~ muka- cektir. icra kılınan tetkikat neticesinde meneli Manyas gölünün 1. 

b 
930 tarihinden 1334 senel1 

bilinde idaremiz uhdesinde vefaeu ıuefru~ uhıuaıı Kar- Kat'i ihaleleri 10 nisan 930 konkordato talebinin nazarı iti- b 
k 1 

toa gayesine kadar -·' 
tal ~faltepe!Sinde Yalı köy sokağında Çiftlik ca<l<lt•sindc tarihinde icra ı ınacağından bara alınmasına ve icra ve iflas saydiye ve mastariyesile ~ 

talip1er şartnameyi görmek kanununun 278 ve 279 uncu kamış rusumu eski ve yelll 
344,33 numaralı ve 570 zira üzcriıı<le sekiı oda. iki zaJardakı· Tuzla b: .... ıaıt.ı için lier gün ve müzayedeye maddeleri mucibince borçlulara p.o ,. ı 

sofa, bir kiler, bir mulf.ık, bir tnhımlm, iki halkoıı, işt irak eylemek üzere tarihi iki ay mühlet itasına ve lstan- dah•l olduğu halde 10 °1'"f /ı 
perşembe günü badezze\1'8 

bir ahır ye iki hala ile ö95 zira hahce \' İ lıavi, alt katı mezkiirda saat 16 da levazım bulda birinci Vakıf hanında 50 13 de ihale edilmek ~ıet'~ 
karg r ve nezareti · k:\ınileyi haiz, hoyaİı :ılı~ap bina. müdürlüğüne gelmeler . numaralı yazıhanede avukat Fah- mart 930 tarihinc!e alenı ..,~ 

K l du•• kka"' D ri Beyin komiser tayinıne ve işbu yedeye vaz edildiğinden~ 
Yukarıda borduları \e mevkileri yaz hırı al'~ll ve l ı i- ira İ mühtetin ilanile beraber icra ve olanların Maliyede ıuilt '/ 

ııalaı· mtiza'\·e<le •ile sa.1ılığa çıkaaılııu.~t.ır. Tal p olanlar Bostancı is elesindeki dük- tapu sicil memurluklarma bildi- komisyona müracaat eyJed' J 

.1 • kan bir ili üç sene müddetle İlan olunur. .,,1
1 

ve fazla ' m:'thlmat 'alıiıak isti yenler her ~iin sa.ı t Oll lw~c kiraya verilecektir. Müzayedesi rilmesine karar verilmiş olduğu • •• ··F·e··ıe •• m •• e.·n·k···a··a··h·,·.~ .. eJ''\ 
ilin olunur. (30/6) 1:1 

kadar t~tauh\ıl<la Aöli~·e bınası dahiliııue İstanbul Eın\'a- 14 nis -.ı 930 tarihinde icra • 
1i •' .' 1.Hn idaı·p~ırıe .rı ı i'ıracaal elsiııleı•. kılınacağından taliplerin o gün 1 Beyoğlu beşinci icra memurluğundan : ı : 13a n kaSJ At 

saat 16 da levazam müdürlü- Mahcuz ve satılması mukarrer • M A dısır 
_________________ ID.l_m!I __ .. , ğüne gelmeleri. lavmana, komodin, tuvaıeı ta- : erkez mister oao~ 

~.....,,,==i="'=:ı::;::;' ·,~\.=·-B r L ~EB n Eı\L \ N E'I' i i L. \ ~ . \ 'I' 1 it. 6 • kımı, gardırop, masa, kanap ' : Mezun sermayesi: fi. 
2!~· 

- : Tediye edilm f aermayetl: s -······················-··········---··· .... ···::sn koltuk ve saire 5 nisan 93v 
adet ~~:;akveüzş:;ike'~:y~ub::!°~çbı:~=~ıane~aj~:m~~=f·~:r~b~nd~~ ~r-y·ei.ke.nci .. ~·;·:riLAAı i~ cumartesi günü saat 12 den iti- :.: lhtiy•1ts•takçensıb= ul şubesi 

b kd d :: :: b K 1 k ld iti aren on reş gün zarfmda bi lmüracaa kaldırılmadığı ta :r e i! Karadeniz liiks ve sürat poscası f! aren urtu uşta açı yo a ser- • paJıl 
al el usul bilmüzayede satılacağı ilan olunur . :i ıl vet hanım apartımanında açık : Galata Karaköy 1115 

* * * ~f V af an 1 arttırma usuliıe satılacetğından : Tel: Beyoğlu 37t besi j 
Kınalı adada Yalı caddesinde vaki darasa bir sene müddetle i:i! vf!fı~~~ 2 Ça rşa m ha H: talip olan ' arın mezkur gün ve i lstanqul tali ~~.,, 

ve pazarlak ıuretile kiraya veriieceğinden talıp olanların 20 nisan 1 saatte mahallinde bulunduru!a- • 1 t b l Al J pıcı 

l::==== günü akşamı 6da ~~rkeci rıhtımın-1f • • an u 
8 

e 69f10 tJ 
930 pazar günü saat 15 le daire encümenine müracaatlara . cak memura müracaatları ilan : Tel: Istanbul 5 ,ll'eJİ 1 

1 A 1 r i.s. dan hareketle dogru ( Zongul- ii olunur. (929_3148) • B k 11111 ı 
1 an ~unu · :.· •• dak, İnebolu, Samsun, Ordu, l•I: ___ : Her nevi an a I•' 11'

1 

* ~ * ---------- • ve kıralık kaSS ,,,, 

Ak g Giresun, Trabzon, Sürmene ve Lütebu gaz t.dkım i"inden: Lüle- ~•••••••••••• •••••••• 1•1.tt 
~lıren.anttinden : saray yangm yerinde 24 adada 53 numa- .. ii 6 ı~~~~~~~~~~:-_11,,. .. 

d f 956 
:: Rize) ye gıdecektir. n burgazdan keresteci Şevket ı :ı - 9P" 

raıı Emanet malı arsa an mü rez ve 971 numaralı arsalar .. !I D • K d P b• 
:.·.=.·. Tafsilat için Sirkecide Yel- 1 Ef d"d ı ki ı ı ogum ve a 1 

arasında 106,58 metre murabbaı 6 lira kıymet takdir olunarak en 1 e a aca 1 0 an arın mütehassısı 
d k 1 i.i. kenci İlanında kain acentasına 1· münakit konkordato hakkında oo•1t0Nı- .it 

aatılmak için alakadarları arasın a apa ı zarfla müzayedeye 1 "" r: 
konmuştur . Taliplerin şartname almak için her gün levazım ~:::~::~~~::~;::~~;.m~:~!!z~~!ı~::~~~:~::ulı karar ittihaz edileceğinden 17 H ÜSeyİD B ~ 

k d h •• nisan 930 tarihine müsadif bffJet _Al 
müdürlüğüne gelmeleri . Teklif me tuplarmı a i ale günü olan Türbe, eski Hilili• isi·~~ 
21 nisan 930 pazartesi günü saat on beşe kadar mezkur 1: J!1 :trJ}iil!l~f'l1 perşembe gunu saat lO da No. 10 Telefon: 

- ------ --- Lüleburgaz asliye mahkemesine müdürlüğe vermeleri . -=R~ ~~it gelmeleri ilin olunur. (241) Mes'ul müdür: eı~-

4 

' 


