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!!.nkarada bir konferans ioplanıy 
İ~~iltere ~ü~ônıeti Yardımcı halk teşkilatı Mi~bad.ele 

r 

Fransa n;f G:erenki Beyazıt facıası nibi ışlerı 
talyayı banıtır· ~ 6 

Re~ôrlı~ uerıisi 
Mosa~ıtanıız İŞ hay~fcnım«Il~Ell:mlm' 

nıağa Çalıoıyor hadiselerin (ı;nüne geşebilir 
lngiltere-: - h " 

Setinde .?'? umumi siya- Böyle bir teşkilata i tiyaç vardır 
~laınet' ınuhım bir tahavvül çırçıplak döşemeler üstünde sü-
h ı vard b aVViil" ır; ve u ta· riinen insan süprüntü üç paçav-
"'· un esası b"' .. k A • ııpa d uyu v- ra yığını ... 
dej A~:l~~lerini Müttehi- Eger sizin gibi doğup bü-
Ceph l rı aya karşı bir yümüş, sizin gibi yaş~ınak hak-

e a ına" 
Diink·· ga sevketmektir. kını takdirin elinden almış 

tere h u. ~aka lem izde lngil· olan bu tal:s:Zler karşısında 
Ya ba arıckıye nazırı ile ltal- gurunı~ıuz kabarmaz da vicda-

Şve ')' 
~ıtı M 1 1 ve hariciye na- nır.ız sızlarsa, başmızı çevir-
Vuku b 

1
Musolini arasında mcz, dikkatle bakarsınız. 

l:atınd u an Floransa mülft- Bu zavallii:ırın a\'urtlarını 
<ln b h d , rıoktay . a se erken bu oyan, şakaKkrını gcçureıı açlı-

0 a •şaret etmiştik. ğm keskin ve zehirli tırnaklıırını 
sonra ~~~aleyi yazdıktan bir saniye kendi mideniztle 
~etele . ıgımız Fransız ga- eşinir farzediııiz. 
... L tınde "ıle · ·· d"ğ" ·· A,.lık ölüm gı-·uibir. Zengin, •10ıqa·1 rı sur u umuz ~ 
d na İki gün evvel gazetelerde fakir lıcrhes:n kapmnı çalar, 
elalet d zarın isabetine acı tafsilatını b:ıştan başa olm· her \'Ücutta ınııtlU:a bir kere 

g()tdiik e Ben bazı haberler duğumuz facıa, şimdi bütün misafir olur. liulfisa d~vamh 
dikletj · u gazetelerin ver- korkunçluğu ile ~özlerirniıı değilse bile, ttz çok hepimiz 
Ya hük:11aluınata göre ltal· önünde duruyor : içimiz.ic o yı:hcı pePçnin tır-
llıetj t urneti Fransa hüku· Jfarnp bir ç:ıh duvarların- ınalayışını duymuşuzdur. Jşte 
ket a arafından- iki memle· öınrunıuzun o acıklı !.alini 

ras d dan rüzg~rlar sızan, damı akan t k 
llıes"lel 1n. a mevcut ihtilaflı e ·rar yaşamıya çalışarak bu 
b "' crı h bir oda... Yok pahasına satış- manzaraya bakmalıyız. 
İt nf'd. alletmek için • .farın soyup soğana dcindürdüğü ~Aımrarı 4 üncü saqfamızdadır] 
ı u eet · ' 0 an tek)· .evvel yapılmış 

~-c~~ri~~i~m~;:bg~:=:~ Hlnıonnlı profesörün ~onf eronsı ; 
1 ıye ...----.- ..-----..-------..---"'lr'! eyn nazırı M. Çember· 
Flora arasında vuku bulan 
husus~sa rnülakanının bu 

D a tes· · 
iğ .. I" ırı olmuştur. 

herle~ taraftan M. Çem
Cilere Floransada gacete
Jrıı>:Jt lllülakatJar veriyor: 
d c;ı ere 'l 
a Ilı 1 e Fransa arasın-

\ıe sıkıv~ut olan itilafların 
lırıın 1 Ostluk münaseba
anıaşllt t~ya ile F ransanın 
~arıi t:şk:lna hiç bir suretle 
'~n e..ı· 1 edemeyeceğini 
\l<Q \llYor B . k· ıh ol · u vazıyet çok 
~ lrıgiltarak şunu gösterir 
rı ere h .. Ota.ns arıcıye nazırı 
l>ası.ı aya, ded'ğ· 'b' Dün Dariilfünun kon-"& Ya ı ı gı ı, 
llıek j,.. Yortularını geçir- forans salonunda I Iamburg 
as 1 l'ın ~·t . 
b 1 llıaksalı mış değildir; darülfünunu akıl h:.ıstalıkları 
l'~rl İlitar/ !ngiltere-Fransa profesörü Dr. "Vcygand,, ta
A. bir k•· uzerine danla-
. vrı.ıPad o şeye çekilen ve rafından, ( San'at ye marazi 

ruhiyat) meYzulu fransızca i1Yaset t ak~endi başına bir 
ayarı İta~ ıp etmeğe baş- bir konferans verilmiş YC 

tek ıen Yayı memnun edc-
Ce)b e ke d' etnıekr n ı taraflarına 

l'ab·~ ır. 
ll'ıak ıı bu 

İran ve Irak 
arasında 

1 için h rnaksada var-
llı lalya ile Fer şeyden evvel Haber aldığımıza göre 

esaili tn t~nsa arasındaki bir müddetten beri Irak 
fl'ıe1si Iaı1~~lakanın halledil- ile Iran arasında devam 

Şte M ır. 

il~. bildiğ: Ç:mber!eyn bu
ftıb lllakat 

1 ıçin Floransa 
a~ ı esna d 1 p Y'Vekili sın a talya 

eden müzakerat iki üç gün 

evvel neticelenmiş, lran 

devleti, Irak devletini mus

tekil bir · devlet sıfatile a tf0sa hük ,M. Musoliniyi 
(! rı aştna rn··uıneti ile bir tanımıştır. 
ltneğe ç luzakeratına ikna Bu münasebetle lran şahı 
~1alurn a ışınıştır. 

Ya •
1 

olduğ .. I Riza Han Hz,, Kıral Fey-

projeksiyonla bazı şekiller 
gösterilmiştir. Konferansta 
Dariilfünun müderris ve ta
lebelerinden birer kısmı ha
zır bulunmu~lardır. 

Resmimiz, Profesör "Vey
gand~ la konferansta bulu
nanları g·östcrmelaedir. 

13 )raşıııcla 
Bir Türk kızının musikide 
gösterdiği muvaffakiyetler 

Geçen perşembe akşamı 
fransız tiyatrosunda hususi bir 

konser ter-
tip olunmuş, 
musikiye 
yeni intisap 
etmiş olan 
20 kadar 
genç ilk 
konserlerini 

vermişlerdir. 

Bu arada 

K ~\ 

at'ı sure..:te 
intaç edileeel{ 
Konferansa komisyo -
nun bitaraf a-ızası ile 
tarafeyn mümessilleri 
iştirak eyliyeceklerdir 

Komisyon i eisinin 
beyanatı 

Atinadan gelen telgraf

lar, mübadele işleı inin top

tan halli hakkın<laki itilaf 
teyit etmektedir. 

Mübadele işlerinin nihai 

surette halli için )\nkarada 

Türk, bitaraf ve yunan 

murahhaslarmdan mürek-
kep bir konferans aktedi· 

leceği hakkında Atinadan 

gelen hıJb~ı ter üzerine Muh
telit rnubadele komisyonu 
reisi M. Rivasa mülaki o· 

lan bir muharrirımize mu
maiieyh şu beyanatta bu
lunmu~tur: 

"Ankarada Türk bitaraf 

ve Yunan murahhaslarının 
içtima edecekleri doğrudur. 

Fakat bu M. Venozolosun 

...böyle bir içti~ •01ini ıçin 
benim tavossutuınu talep 
ettiği doğru değildir • 

-11-
lbrahimAl&citin 

B. diyor~: 

- Aileyi kuvvet
lendirecek amillerden 
biri olmak itibarile 
bekarlık vergisine ta· 
raftar olmamak bence 
kabil değildir. Bunun 
behemehal izdivaçla
rı çoğaltmıya saik , 
yegane sebep olup 
olmıyacağını düşün-

meye lüzum yok. 
Çünkü çok mudil o
lan içtimai meseleler
de münferit sebepler 
aranamaz. Bir çok 
adetlerin zaruri ola
rak yıkıldığı ve ma· 
nevi müesseselerin 
gene inkilap zarure
tile sarsıldığı bu za-
manda memlekette: 
aileyi kuvvetlendire
cek herhangi sebebi 

(.\it tarafı 2 incı sayıfnmızd:ı) 
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Kadının çalışmasına 
taraftarım ... Fakat ... 

Siyasi haklara taraftar değilim, çünkü he
nüz erkeklerin yaptıktan işleri kaclınların 

yapamıyacaklar1nı zannediyorum) 
SemihaHatiçe 

H.ftelefon şir
ketinin santra· 

lında çalışan 
hanımlardan bi-

risidir. Köyleri, 

apartmanlan , 
hummalı iş yurt, 

larliye çok ge· 

niş bir alem 
olan Istanbulun 

binlerce telle 

birleştiği renkli

eğlenceli ve 

sesli bir salon
da çalışır. En 
müstacel anı • 

nızda sizin, bir 

arkadaşınız, bir 

muhibbeniz veya 

lüzum gördü • 
ğümüz bir ha-
yat rnerkezile Telefon memurelerinden Semiha Hatice H. 
en kısa bir zc..urnnda gö • - Üç sen eeveldi, deci 

Daha Ankara müzakaratma 
başlandıgı zaman, yani ge
çen teşrinievvelde, iki hü-

1 
ihm.af etmemek el
zemdir. 

Husnb4kamızın 
şekli nedir? 

' rüşmenize tavassut eder ve ler, hiç bir muayyen gayem 

humet arasında esas itiba· 
rile anlaşıldıktan sonra, iti
lafın komisyon delaletile 

tatbiki için bitaraf ve tara
feyn azalarının bir içtima 
yapması takarrür etmişti. 

Biz bitaraf aza vaziyeti
miz itabarile yal ız mua

hedatın tatbikile alakadarız. 

İki hükumet arasında cere· 

yan eden hususi rnüzake· 
rata karışmıyacağımız tabii
dir. 

Ancak komisyonun ga
yesi mübadele meselelerini 

intaç etmek olduğundan 
iki hükumet arasında doğ· 

rudan doğruyaitilaf husu
lünü teshile çalıştık. 
[ Alttarafı 4 üncü !ayıf ıunızdndır 1 

Bir beklrlık vergisi müıabakaşı 
açtık. Bundan mabat YQZ8at mc!>' 
uau Süleyman S1rn Beyin Millet 
Mccl!alne vcn:lıtl tdillfl kanunt 
üzerine münalraı• edilen beklrhk 
verabl hakkında muhtelif fikirleri 
kuac• kaydetmek ve bu fikirler• 
den hımııl•lnln ııazetemlz karileri 
ara11nda daha fazla taraftar bu· 
lund$nu teıplt eylemelctlr. Mü
eabakanm teldi t1ıdur. Gazetemiz 
her gün ıördüiüntlz slbl muhtelif 
mesleklere menıup Ye maru~ ze
vattan blrinln beklrlık verebt 
hakkmdaJd noktal nuannt blr"'.aç 
Htu!a 1azacakttr. Ayni aünde ı•· 
zetemlzln bir k<Sınlnde bir de 
kupon neırolunat:Ütll'. Karilertmlz .. 
aazctcde IO"&allc verrmln lehinde 
yahut aleyhinde olarak çıkacak 
nokta! sıa.zarlarm ve bonlarm ea
bahı muclbealnln hanııhlne taraf-
tar olurlarıa o fikrin lntııu ettlfl 
ıazcte nüıhaaındakl kuponun, üze
rine aclreılerlnl ve lmzalarmı ko· 
yarak diler kupoolarla birlikte 
matbunnza ıöndereceklerdir. Mat· 
baamızda toplanacak kupanJarm 
ihtiva edccelt reyler blllhare taı· 
nlf olunacaktır. Neticede en ziyade 

tuaftar bulunan fikre rey vcmıtı I 
olanlar araıuıda bir kura çekilecek 
ve kazanacak 10 lıartmlzc muhtcl!f 
bcdıyeler takdim edilecektir. 

Saraçlar cemiyetinde 

yeni idare heyeti 

her an kendisile konuşmak, yoklu. 
sesını ve hatla gülüşünü Bunun için bunu bir te-
bile işitmek imkanı eliniz· sadüf eseri olarak göstere-
de olmasına rağmen o bilirim. 
sizin için ancak "görme - Bunda belki kendi ihti-
diğiniz, bilmediğiniz" bir 
aşina gibi rneçhuldur. 

Bu kısa satırcıklarla ça
lışma tarzını anlattığım bir 
dairenin bu zarif mcçhullerin
den birisiolan Semiha Hf. 
anketin istihdaf ettiği ga· 
yeye iltifat etmekle beraber 
kısa cevaplarla iktifa ettiler. 
iş hayatına nasıl , niçin ve 
ne vakit atıldıkları hakkın· 
daki ilk suale: 

yaçlarımın teminine biraz 
müfit olmak düşüncesi de 
amil olmuştur, fakat her 
halde bariz ve kuvvetli 
değil. 

Bir iki saniye susuyor, 
ve gülümsiyerck: 

- Bilmem ki bir tesadüf 
işte.. diyor. 

[Alttarah 4 üncü sayılamızdadır] 

Asri inşaat! 
Demokratik san'atte yalnız 
düz satıh ve sade hacım var 

Düz yol ideal yol değildir 

Mimarların mesleki terbiyesini resimcilikten kurtarıp 

yapıcılığa vermek lazımdır 
Evelki gün-

hath 1 
e F' r<lnsau uzerc tal- sale bir telgraf göndermiş, 

l~k ı Utnurn·d arasında . h . d 1 k h 
iftiharla kay-~'".:;::':~&ll 

kü nushamız
{ da inşaatın 
1 • 

etti ve bize 
şu izahatı 

verdi: 
-Son h ta kalan 1 en beri mual- Iran ariciyesı c ra a-

a~sa ikidi rneseleler bil- riciyesine bunu bildirmi~tir. 
d -.. 1' r. lrarı hükumetini Kabilde 

Udun rabulusu h d 1 . f 
2 un tahd. . garp u- temsil e en e çı ranın 

ftaı -.. 1' u ıdı meselesi, Bağdat sefirliğine tayin 
Yan l b nusta bulunan 1 

~etaitirı· e aasının .k o unmuştur. 
19 ın tay-. ı amet ll!lll=~am~----a.mm~ 

lafı ıs tarih:~· l meselesi. Yeı11·. 
ıtı· tnucibin 

1 0 ndra iti-
1 d~n ce harb 

kel . evveı . ı umu-
·ı '=rıni kı müsı.eml· 
ı e 1 &'en. l l ı-
ttı k nRilte _ış .eten Fransa 
le~ abil ta ~enın İtalayaya 

ı la.. vızat te . 
y c.ırn 1. mın etme 
, <l 1915 ge 'Yordu. ft"lya. 
ru Sen . "' • 
}'ct'Vait bu esı~~e Yapılan 

1!'ıe ~ . &'Unc k d 
1ı. ıı c,Chtilrncnt'· . n ar 

r ı 2 . ııştır 
ıncı • 

sa} ı!aınızdadır ] 

Gümrük tarif esi 
Ilariçten getirile .. 

cek sebze, şeker, 
çay ve kahveden 
nelc.Bdar verğl alı
nacak? 
ıkinci sayıfamızda 

dedelim ki 
Sa'da Hanım 

isminde henüz 13 yaşında bir 
Türk kızı cidden muvaffak ol
muş, salondakilerin hususi ara
kalarını celbetmiştir. 

Sa' da 1 r. , sabık kumandan· 
larımızdan Salahaddin Adil Pa· 
şanın büyük kızıdır ve iki sene
den l.ıeri piyanoya çalışmaktadır. 

Kendisini yakından bilenler 
musikiye karşı sönmez bir 
heves ve geniş bir kabiliyet 
görmektrdirler. Sa'da hanım 
talebelik hayatının ilk konserin
de Jindingin Oazuymanını büyük 
bir muva(fakiretle çalmış, da
vctiileriıı sürekli, heyecanlı 
alkışlarını, yürekten gelen tak
dir lerini toplamıştır. 

Küçük piyanisti b;z de tebrik 
ederiz. 

Dün Mahmutpaıacb tarakçılar hanında Saraçlar cemiyetinin 

yeni idare heyeti intihabatı yapılmışhrr. Yeni idare heyeti azalık

larına Sadık, Y akup Sabri, Eyipli Hakkı, Hacı Aarıf, Rüştü , 

Hüseyin A\'ni, Hilsameddin, Hüseyin Hüsnü, Hafız Ali, Rıfat , 

Hasan Fehim beyler intihap edilmi§lerdir. 

Resmimiz dün, intihabatın icrası esnasında alınmıştır. 

1 ve yenı ev 
1 şekillerinin 

çok yeni 
tarzlara yü
rüdüğüne ve 

Drester.ıdc ye· 
ni evlerin 
yuvarlak bir 
şekil aldığı-

na aair dikkate şayan bir 
yazı varaı. 

Bu hususta kendisile gÖ· 
rüşdüğümüz bir san'at ve 

mimari mütehassı artık bu 
bahislerle şiddetle alakadar 
olmanın bir zaruret adde· 
dilebileccği, modren inşa
atın çok calibi dikkat ye
nilikler gösterdiğini işaret 

za
manlarda ge
rek şehir da
hilinde, gerek 
şehir hari -
cinde ve köy· 
lerdc birçok 
inşaat faali-
yetleri gö -

rülmekte, fakat bu inşaatın 
el' an muayyen bir esas ve sis

teme istinat etmediği naza. 
rı dikkati celbetmektedir. 

Halbuki bizim gibi şe
hirleri asri ihtiyaçlara .göre 
tadile mecbur olanlar, ayni 

zamanda bu hususta sarfe
dilecek tek bir lirayı en 
( AlttArnfı 4 üncü ıayıfam~d11dır ] 
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Mosa~etaıniz 
İbrahim Alaettin 

B. diyor ki: 
[Cst tara!ı ı incı sayıramızda] 

Umumi maaşlarda 

Yeni gümrük tarif esinde 

Hariçten eetirilecek 
sebze, şeker, çay ve 

kahveden 

... ~ı•·•m"n'"l""l"ı·········ı· ... --=~ •lı ••• • ............................ ". 

Kıf olor ue ~i~ôymır 
- Muharriri : F,yt/ -

..-~na:::c:=:::::::::.,_, * ...-::::::::::: ... 
Meşrutiyetin ilanından sonra teşr, 

kiil eden ilk 11ıeb'usan nıeclisine irıft 
hap olunan meb'uslar için Eşref, be 
rayi tebrik şu mısraları irat etnıişti: ., ,p;uf aklarına (•anyordu. Buyurun cfendinı aile ve çocuk zammı

nın bütün hemcivar 
Nek dar vertıi alınacak? 

di) ·erek, Jleluııet Ali paşayı koltuklu yordu. memleketlerde olduğu 
-37- gibi bizde de kabulü 

Bu bydı İhtiyati ile bera - desine sabrı cemil ihsan bu- için geçen sene hazır-
lıcr irac!ci Scııiycniıı tama - yursun !.. ıı ladığım layiha bu ka-
rnen icra edildiğini arzcde - Gibilcrde gazetelere bir naatc müstenitti. Bu 
rim. Zırhlı şu saat harekete i11ıı Yerilir, olur biter... esasın behemhal, bu-
lıazır bulunuyor. Diyordu. Rauf paşa mec- gün olmazsa yarın ka-

:\kdiste bulunan paşalar Fstckilcrin ne diyeceklerini bul edileceğine kaniim. 
sc:;krini çıkarmıyorlardı. Bu bekliyordu. Şuhalde bekarlık ver-
iş yaman bir işti. Lehte de Ifa .. . deseler icabına bak- gisi bunun en tabii 
alcylııc de söylenilecek söz- !ırmaktan çckiıımiyecekti . karşılığı olacaktır. Ev-
den başı gölgesi cinli Padi - Baeket Yersin Ahmet V cfik lenenler hayatının bir 
şahın .ılınması çok nıüm - paşa aldı başınd<ı bir zat idi. kısmını aileye hasre- · 
kimdü. Süleyman plşayı sevmiyordu. denler, çocuk yetişti-

En doğru(ası: baştakiler Bu pek do!lnıydu, fakat yok renler cemiyet ıçın 
ne derlerse alt yana düşüp yere bir adamın kanına gire- çok mühim bir vazife 
kuyruk tarafına isabet eden- cck kadar aşalık değildi; deruhte ediyorlar de-
lerin onları tastik etmelerin- - Paşa paşa ben bövle mektir. Herhangi se-
dc idi : şeylere elimi sıı·aştırncakl;r- heple bundan çeki-

'- nenlerc de o vazi -
- \ )ııi isaı:ıct uyurmuş- dan değilim . Siz ne sövli -

l C 
ı feyi ihmal ediyorlar 

lr. cnblıı Hak hemen veli- yorsunuz? Bura~1 vükela demek icap eder. ln-
niınct Efendimize tükenmez meclisidir. Nizamcn mulıa - san azlığı gibi telafisi 

Yeni gümrük tarifesinin B. 
M . M . nııı.Ltelit encümeninde 
kabul edikn sekline göre 

• 1 
zalııreler, Jıububat ve meyveler-
den meıııle'ketimizc it1ıali esna
sında alınacak ı:ümrük re$mini 
dünü nushamızda darcetmiştik. 

Sebzelerin nıcııılekctimize ithali
ııedcn de ~ suretle gümrük 
resmi alınacaktır. 

Soğan ve s.1rıııusağın 100 
kilosur.dan yeşilinien 12 lira, 
kurusundan 19 lira 50 kuru~, 

arpacık soğaDından 10 lira 40 
kuruş, patttcsteıı 9 lira, pan
c~rdaıı 1 lira 20 kuruş, her 
nevi sebze, kurutulftıuş, tuz
lanmış veya konserveden [ iç 
kapların s.ı!amur sikleti dahil ] 
105 lira, lıer nevi turşttdaıı 

fuçı içinde 60 lira, sair kaplar
da [ kapların ~ikleti dahil] 150 

lira. ömürler ihsan buyursun. keme altına alınır. Hakkında hiçbir suretle kabil 
Dediler. Mehmet Ali paşa Yerilecek karar ne}·se tatbik Şeker olmıyan bir vatan tch- ş k başka 1'ir fikir beyan etti: olunur. e erden usare hnlinde 100 

likesi karşısında en k s - Paşam, madanıki ten - Şayet Hünkar dahi sizin ilosundan lira, ham 18 lira, 
sip buyrulmuş, -elbet zırhlı fikrinize:iştirak edecek olursa; naçiz bile olsa çoğal- tasfiye edilmişinden 27 lira, 

B ı r b" mıya müessir olabile- k t d 2 ı · 25 gitsün. öy e mürsıt ır işte mühür .. işte makam.. şe er ortusun an ıra ı cek her çareyi istihfaf 
şalı m hala hayatta kalıp lıalıha . . bir ehlini bulup kurıış, sulu ve ~.atı ı;likoz etmemeye mecburuz. 
Padi. ahı mızın ekme ilini ,.e. getirsinler. T { nişastadan, hububattan ve 

b ı ürkiyede her sal-
ınesi doğrusu insana ıztırnp Ben umumun sükünü için tanata nihayet veril· emsalinden ] üzüm şekerinden 
veriyor. meclisi tatile mnvafakat ettim. miştir. Artık bekarlık ve sair tarifede zikredilmeyen 

Efendim, Sülcy·man paşa J\lcmlcketin dedikoduya ta_ it 1 ğı d .1 1 sair şekerlerden 20 lira [ taba-su an ı a ı ga e<li - . 
denilen zatın hapsile mulıa - hahırnülü olmadıgı için bazı- melidir. _ bette kulkııılan saf glikoz 
kemesi yoluna gidilmek had- lan meyanında Süleyman kimyevi cisimler faslındadır ] 
dizatında abesle u~rnşmak paşanın da tevkifine lüzum ,._ __________ il mamul şeker [ her nevi ] şeker

paşa dolu vurmuş başaklar 
demek olur. gördüm . lemeler Ye lokum glikozdan 

gibi pısırıldamışlardı . Anla~ı-
Rauf paşanın a~zı kulak- Ya ne zann olunu,·or? veya şekerden, sair maddelerle 

6 ı lan Sultan Ilamit korkusun -
!arına gidiyordu. Mehmet Ali Rauf paşa da Mch:net Ali mahlut olsun, olmasın 156 lira, dan bir gün evvel verdigi 
paşanın hangi tellere dokun- paşa da şhuını göğüsleri bal, şeker vesaire ile yapılmış emri yim1i dört saat geçmc-
durmak istediğini pek güzel üzerine düşürmüşlerdi . Ah • den g!riye a yol-du. 
anlay11·ermişti: met Vefik paşa: Zaten böyle renksiz dönek-

- Buyurun, buyurun paşa - Acele karar verilsin. likler ötedenberi olageliyordu. 
Efendimiz, açıkça buyurun.. Süleyman paşanın bairadci Meseleyi Ahmet V cfik 

Diyerekten Mehmet Ali Seniye ve ilıavası vükelA [ r] paşa da merak etmişti. Sü-
paşayı koltuklayıp cür'ctini brarile harplerde görülen leyman paşaııın tevhifini 
artırdı. Mehmet Ali paşa sui harekaona binaen muha- te'hir etmek istiyen Hünkar 
kötü kötü devam ediyordu: kemesine lüzum görüldüğü meb'usan meclisinin tatilin_ 

- Vallah Efendimiz, ben- karar altına alınsın · den yallah yallah çekinecekti. 
deniz bir çare görüyorum: Zırhlı hemen hareket etsin, Alımcı Vefik paşa başkiitibe 
zırlılınden denize atılıvcnr. vesselam dedi. Süleyman sordu: 
Sonrada: paşaya da usuline göre bir - Evlat yoksa Efendimize 

« Cenabı Hak velinimeti tezkere yazılacaktı. yene yeni ilhamlar mı vaki 
biminnet Efendimize uzun «Havası vükela» kararı oldu? 
önıürler ihsan buyursun yazılırken Mabeyin başLi.tibi Dedi. Azbuçuk ta ;1!ay 
amin 1 Lebip Bey meclise girdi . kastilc böyle demişti. Baş _ 

Sabık Rumeli harp orduları Lebip Bey tcllş içindeydi: katip Lcbip Bey ceı·ap vere-
l•urnandam mıişir devlctlu - Paşa hazretleri, Efen - rck dedi ki: 
Süleyman paşa hazretleri dimiz Dolmabahçe önündeki - Paşa Jıazretleri, Yelini-
berayı muhakeme !stanbula zırhlıyı görmüşler, geminin met Efendimiz meclis işi 
cclbedilirken malıi hali rumi- hareketi tehir edilsiıı buyuru- halledilip netice anlaşılmadan 
nin ( .... ) gecesi esnayı rahta yorlar. zırhlı tahrik edilmesin. 
tecsüründen denize atılmış, Deyerckten Vefik paşanın Çakeriniz iradci ınulıabct-
bunca fedakArane mesaiye yanına doğru ilerledi . adei mülük.ineyi aynen tcbligc 
r~ı;ınen zulmeti leyilde dal- Allah, Allah ... gene hangi m.:mur bulU'myoıum. 
g~lar arasından tahlisine im- fırtınalar esip Padişahın aklını - Allah Allah, doğrusu 
kiın görülememiştir. fikrini darmadağınık etmişti? Efendimizin şu iradelerinin 

Cenabı Hak ailei _k~d:_rdi:._~a:ıf paşa ilc~Mehmct Ali Süleyman paşaya taallı'.ıku 

···············- ........................... . 
cihetini anlıyamadım. • an 
güca in güca? • 

Hayhay Lcbip Bey Efendi 
oı;fomuz, olveçhile hareket 
olunur. 

İşte şimdi meclise gidiyo 
ruz, böylece arzediniz . 

Başkatip Lebip Beyin ar
kasından serasker Rauf paşa 
da meclis odasından çıkmıştı. 
Doğrusu paşanın içine bir 
kurt yenigi düşmemişti de -
nemezdi.,ııfğer birşey ı·ars:ı 

Lebip Beyden ögrcnebilirdi . 
Lebip Bey zaten paşanın 

mahrum Bey Efendisinin 
bacanağı değil miydi? Rauf 
paşa gitmek üzre olan baş -
katip Beyin ardından seslendi: 

- Lbip Bey Efendi oğlum. 
Diyerek yanına yaldaştı . 

Padişahın Süleyman paşa 
meselesinde kendilerini atlatıp 
atlatmadıgını sordu . 

[Bıtmcdı] 

--------, [11 Meclisi vükela diyil vüke-
ladan seçılenler dencek ifliyGT ... 

veya sair maddelerle mahlut 
her nevi lıelvadan 56 lira. 

KiJhve, çay 
Mısra. 

Bazısı ister nizamından ziyade harcırahı, 
Ümmeti merhumenin bundnn ilersi feJJiiı 
Hepsinin de aldığı yol harçlığı olsun h8' 

Çiinkii Üç gün sonra kaydı bunların da fı 
Ruhsuzdur, pek çoğundan faide görmez 
Şimdiki meb'uslar velba'sı badelmevfiit I 

Çiğ kahveden 32 lira, kav- , 
ıulmuş [çekilmiş veya çekilme
miş] hlll'eden 110 lira, kalı\'e 

kabuğundan 55 lira, hazırlan

mış kalı veden r sair maddelerle 
mahlut olsun olmasın] 90 lira, 
[boyalı ve taklit kahveler ha
kiki kahve resminin yüzde 30 

~~:~~:i:e sa;~ü::~'::ti~csm:~h~~: 1~-,..~;;;p_;;;_""a;;·~'-.;;;;;;;, ___ .,._..,.,_ .... ;;;v;;ı;;;;;;;;;;;;;;;A ........ K....,~I;;;;;:;;To,;.,;:;;;;;;;;;<~"'M'"'~'"'~b,.;.~,.;·~;;;i; .. "".:hş 
bidir] hindiba ve sair kahve l 14 Nisan i i !erin hula 
müşabihlerinden [ kavrulmuş, ................. ~ ••••••••••• 
çekilmiş ve sair mevat ile mah- ~ Ticaret odaları lstanbul müdürü Kemal Oı:ııer 
!Qt olsun olmasın] 35 lira, de- ~ kongres! bugün toplana- Hayat pahalılığı hakk ' 
mirhindi ve yaprağından 12 ~ caktır. vekalete izahat ve, 
lira, kakao tane halivde [ ka- ~ ıOt Kadriye H. tahkika- üzre Ankaraya gitııı1•1 
buku vey kabuksuz] 45 lira, ~ zına devam edilmektedir. t0» Saraçlar cenıiyetı 
toz veya hamur halinde [şeker- ~ Kararnamenin gelecek haf- toplanarak yeni he) 
siz, iç kapların sik leli dahil] ~ ta içinde yazılması muh- idare intihabatı yapıı1111 
60 lira, çikolata ve hazırlanmış ~ temeldir. '11' 
şekerli kakao [her şekilde, iç ~ <Ot Mu badele azasından ~: 
kapların sıkleti dalıil, sair ~ M. Holştat İsveçten av- .J 

maddelerle karışık olsun olma- ~ det etmiştir. Tevfik Rüştü B. ııv 
sın 150 lira, çay ku\u ve paket ~ + Türk bitaraf ve yu- gattan geçerken Sır?' 
gibi iç zarflarda [ iç zarfların ~ nan mubadele murahhas- zetecilerine beyanatt3 

sikleti dahil ] 125 lira, büyük ~ lan Ankarada bir konfe- lunarak Yugoslavya ııı' 
kaplarda [ 1 kilodan ziyade ~ rans akdedeceklerdir. ticaret ve edostlıık l 
siklette olanlar büyük sayılır 1 ~ ~ Fransız romancı la· hedesinin Türk eınV~ 

1 
· 

87 lira, 90 kuruş. Ş rından Andere Mosıra ait bazı meselelerin ~ 
[ Taklit çlylar hakini ç.ıy ~ şehrimize gelmiştir. !inden sonra yapılactı~· 

resminin yüzde 30 fazlasile ~ + Şehremaneti iktısat söylemiştir. 
m ü k e ! leftir. .Ö t iQ -11uııııııı11 m11ııııtıu111ıııı11111111ıııııııuı11ııııııtıı 11 ııunıı111 tıııı111 111111 111111111111 rı ı ı ıu1111 111 11 

Tarihte bekarlık vergisi • 

lnıillere ~ü~ônıeti · . 
F ranıa ile İtalyayı banıtır

mağa çalıııyor 
v ' 

[Bat makalcmUderı mabat] 

ltalyanlar ötedenberi eski 
müttefikleri tarafından ah
ten tastik edilmiş olan 
taleplerinin hala isaf edil
memiş olmasını Fransa hü
kilmetinin siyasi intirikala
nna atfederler. ltalyanlann 
harbi umumi esnasında yap
tığı fedakarlıkların kıymeti 
olmadığı ve fazla tavizata 
hakları bulunmadığı Fran
zıslar tarafından propagan
da edilerek bütün siyasi 
teşebbüslerinin akamete 
uğratıldığını iddia ederler. 

ltalyada Faşistler iktidar 
mevl.. .... ine geçtikten sonra 
harici siyasetçe aralannda 
zaten ihtilaf bulunan iki 
memleket dahili siyaset 
noktasından da çarpışmağa 
başlamıştır. 

İngiltere hükumeti biri
birlerine karşı böyle bir 
vaziyette olan !talya ile 
Fransayı barıştırmak isti -

Romalılar vazettikleri kanunlarla ne 
yapmak istemişlerdı? 

lstanbul meb'usu Tevfik Kfünil 
Beyin bekarlık vergisi hakkın

daki mütaJAasıııı müsabakamız 

münasebctile dün liülasataıı 

yazmıştık. Bugun çok kıymetli 

buldu~unıuz bu mütaiaayı ay
nen dercediyoruz: 

« BekArlık vergisi haklnnda 
fikrimi sorJunıız, size şunu 

sörliyeyim ki bekarları vergire 
tabi tutmak sistemini eski 
vazıı kanunlar düşünmüşler 

ve tatbik etmişierdi. Birinci 
Sezar Ohtavın Romada millet 
meclislerine kabul ettirdiği 

meşhur üç kanunu hatırlatmak 

isterim. Bu kanunların gayesi 
şundan ibaretti : 

·························~······················ yorsa elbette bu hareketin 
mühim bir sebep ve ma
nası vardır. Bu s.:bep ve 
mana da, dedigimiz gibi, 
ancak Müttehidei Amerika
nın lngiltereye karşı gös
terdiği kuvvetli rekabete 
mukabele tedbirleri hazır
lamak endişesi olabilir. 

1lf elırn<'t As un 

Bekarları ve dulları cvlt•• 
mecbur ederek, mıfusu · 
ınak, boşaıınıanııı önüne gel' 

' Bu maksatla bekArJara 
tarhedilnıcsi, ai:e reısleriıı111 

!arına çeyiz verıneJeri, 
çeyizlerinin iadesi usulü!~ 
ettirildi. 

Elli yaşına kadar oJall er 
kadınlar altmışına kadar 
!erle evleıınıiyc mecbur cd 
evlenıııiyenler medent JıA~ j 
istifade lıususu:ıda t,kl1 
tabi tutulmuşlar, ıııeseli 

1 

yetııame ile mal bıf ~ 
h~k!<ından nıal:ruııı cdılı11" 
dir. Mua,yyn rniktarJa ç<'" 

yetiştiren aileler wrgidı' 
edilmişlerdir. 

Biıtün ı·u ledbirleriıı .1~ 
sız kaldığım tarih g<istcr'.~ 

Şehirli bir h~.ar, ırıd 
. d· değilse vcrıri vcrıııcıı e 

ye tercih eder. rl 
Bai settiğinı kat<tıııJar:ıı ııl ı 

cesiz kal...!1~1nı teessürle '! 

şair rloras bile: ıil 
• Alıla:, olmnzsa k"ıı' 

yr. yarar? • demiştı. 

JVak~)in 14 ~isan 1929 tefrikası 132 İki giin geçer .. Maz
hını Ulvi Beyin Cağal
oğlundaki konağımn 

telefonuna bir zıtıltı 

yapışır.. Ilcmen bil<\
inkıta: 

- Nerede oım·uı·sa
nız oturunuz. Karış
nınm. Ben ilanımı is~ 
terinı .. 

l - İ~in yoksa belde 
Ilevfendi.. • 

Zekiye kadın telefonu 

- Nersi? 
- Tuhaf sual! 
- Niçin tuhaf oluyor 

=.::- :-:-~.. 1 f:i' 
- Evinizde J,:ıt; 

nmı var? ,.111 
- Acclıa ııııı:ı•' 1 

şubelerinden hir:lt' 
1 

konu uyoru ııı 1 ·f ,11r 
- Evet ivi t.e~ t it;' 

niz. Şisli. t~ıruııctı .ı~ / 

o 
Jfulıa1·rn·i: lliiseyin Ralınıi 

zehirle nıi? döğü'mek- lerle sarılmış görür .. 
le mi? boğuşma ile mi? Can cümleden ;niz .. 
hn ılı haile"i nıüthiş en büyük tehlikeyi 
lıir şekilde vuku bu- Sakıp Cemalin davet-
lacak.. lcrine icadette sezer. 

Perran Mazlum Ha- k k arlı · ıyametlerde kop-
rn ın bu kokain delisi- sa bu delikanlının 
ııiıı tehditleri karsısın- epartımanına hir uaha 
<la 11zuıı, uzun di.işü- ayak lıasmanıaya karaı· 
ııiil' .. r eııdiııi telılike- verir. 

- Çın.. Çııı .. Çın .• 
Zekiye kadın öfkeden 

titreyen sesile: 
- Neresi? kimdir o? 
- Sakıp Cenıal.. 
-Bcyfcndi kısa gün-

de birkaç dafa oluyor. 
Ben kı a gün, 

uzun gün bilmem. 
- Herkes sizin gilıi 

n1iras yedi değil.. i~i
m_iz, gücüınüzü bıra
kalın1 da hep telefon 
basında mı oturalım? • 

- Yok dedik ya .. 
- Şimdi bulmalı .. 
- Ne şiddetli emir 

bu. 
- Şiildetmi sonra 

görürsün. 
- Siz yok kelime

sinin manasını bilmez
nıisiniz? 

- Bilmenı. 
- Öyleyse birinden 

öğreniniz.. sonra ko
ııuşalım ... 

- Alıma~ Zekiye 
sen defol oradan lla
ııım gelsin bekliyorum. 

kapayıp <:ekilir .. Fakat 
bir saat soııra ayni 
hal .. Kaı·şılıklı tahkir
ler lıayli koyula ıı· .. 

Her fırtınaya güğl.is 
vermeğe lıazırlanan 
Perran bu kokainli 
kafanın savurduğu teh
ditlere artık hic aldır-

• 
nıaz. 

- 42 
Telefonun vakıtsız 

çıııla<lığı bir sırada bir 
suitesadüfle orada llaz
hını Chi Bey bulunur. 
Adamcağız. Ahizeyi ko
lağına nnkileyi :.1ğzına 

yaklastır::ırak : 

efcndinı? 
-Zekiye kadın sesin 

kalınlaşmış.. Nczlenıi 

oldun? büluğa ıın erdin? 
- Ben Zekiye kadın 

değilim ... 
- Kimsiniz? ... 
- Hane sahibi Maz-

hını ll vi ... 
- Miişerı·ef oldum .. 
- Siz kimsiniz? 
- İzdivaç ortağınız .. 

Sakıp Cenıal .. 
- Ne dcnıek .. 
- İzaha vaktim yok. 

Siz cckilinfa.. telefon 
• 

başına ilanım gelsin .. 
- Hangi Ilaııım? 

• . "Ji"ıl'' lal lıinıarlıaııc~ı, o 
a~k şubesi.. 1 . 1 . 1J.ı' 

- Benim ık 1 \ıı' 
işim yok. Telef oıı )' 
hs acılııııs.. .._.:, • • • . rıı 

- Fakat )Jcııı i;' 
zinle cok ınülıi•11 

• 
lel'iın ,·ar. . \(t'1ııt 

- AcaY P·· ' .. :~ • )( ıı 1 
böyle iz'ac ctnıc :,~ 
telefonları 'tlclilel'e 

11:fı' 
:.ıc·ık bırakıyorln.1"', .1 1~ • • 1 11' ı· 
lllill':.lllClliZ<le 1 • 

ti"ıı·alılı )ük. ıını~ 6,,,. .ıı' 



; 

c.. }c mccii 'ne 
c ' rdın-ı · • -r. .. , ı~n tansbat 

\. 1 1 r ~ t 1 .ıına da 
• cdiltcckrı· 
I~ ~r. ' 

iısat ~ .. d.. ..1 
••• uru 

~4Y~t --
iıah i . P halılığını 1 

Çın ankaraya 
lk· Qitti 
ı «t 'ek ı · . · · a ctı ha at pa-

l , n :kında 'ililyt:t ,.c 
-ttcn 

t . Ye•1i bazı mali.\-
h:erni . 

u ~tL Bu hu.:ıu ta 
t ... c te 

tıı net nı"s etmek üzere 
İktısat d" .. ı· () • mu uru \.e-

·rııi u f\l r Is. Anbrnya ) r. 

l~~~~%eıerde ] 
tlitk ~ Yan rna.hkemeainde 

dC:ı bi k. tal;-an mahkemesinde 
r r at d ar ltfıu ava hakkında ka-
~ ın edi!ınişlir: 

t\ cı Ri~ , _ 
~·cı 11.{j • r ~fonten h:ırpten 

~fliğine Şekip Tedkikat ~u-

bt ~i şcfli~ine Rıfat Beyler tayin 
t:dilm.l ,Ierdir. ) en iden tayi~ I 
edilen raportürlcr ) ann ycnı 

'azifclcrine ba~lı) ncuktır. 1 

Ticaret odaları kongresi·ı 
Ticaret odaları kongresi 

yarın <iğlcdcn so:ırn til:::ıret \' 
odası mcc:li::-i salonunda top
lanacaktır. kongreye 2lJ tica- · 
ret oda,ı murnhha ları i~tirak 
edecektir. 

Erzrum hekimlerinin 
teessürü 

Oeçenlerde irtihal eden Nafiz 

Hindistan meclisinin müzakere salonu, (yukarda ) reis , 
( aşağıda ) yaralanan meb 'us 

Nisanın 8 inci günü Hin· ı anlamadan ikinci boinba patla-
distanın ~Yeni Ddhi > .namın- mq, daha sonra biikaç e:\ tabanca 

daki hükO.mct ve meclis daire- atılmıştır. Salonu kaphyan duman 

leri merkezinde çok mühim bir zail olduktan sonra iki gencin 

hık muahedesinin akti için 
hiç bir mani kn1mıyacağını 

sö _ lcmi:;-cir 

Te\·fik Ruştü Bey beya
natını bitlrirkcn Ti.ırkiycnin 

siyast rcsanetini temin eyle
mi, bu1undugunu ve ikfr•adi 

proğramın'ın tahukkukunn baş· 
1adığını söy1emi~tir. 

Mekıikada hududu aşan asiler 

Nogak ".\rizona,, 13(A.A.)
Asi ~Icksika ccncrallarınc.lım 
• Ianzo dl.in erkanı harbiye

silc b,craber Amerika hudu-

dunu geçmi~tir. Bunlar mu

haceret memurları tarafından 

esirler karargahına sevkedil-111!!>at '11nıetirnize verdiği te-
~ı Qkçesi • 
:eınt"• nı altın olarnk 

İ" l\lCdir T 

Paşanın ailesine Erzurum hekim
ler birliği reisi doktor Osman 
imzasile atideki telgraf gönde
rilmiştir:. 

hadiııe vuku bulmuştur. t Yaşasın ihtilal! > diye bağır· 
Hindistan heyeti tcgrliye dıkları ve kendilerini polise miştir. 

Amerika Vatikam ıtanuıuyor 
'·~ıt · eminat akçesinin 
~arar Para olarak verilmesine a: Şeybületıbba kıymelli ho· 

camız Nafiz P~anın ebedi 

aıa ının toplandığı meclis bina- teslim ettikleri görülmüştür-

&ında arka arkaya iki bomba Şurada meclisin hertarafına kır· 
Vashinı,rton, ı 3 (A. ) -

Ilükômct yeni Yatikan dev-~Cr'f , 
~\atın ı ını~~ir. 

t 1• <ııcı "-r · . • el\e ve vına Vıtol mu-
~ıf lik 1.~a~1nda hazineden iki 

• ölümünden dolayı tecssüratınıza 
iştirak ve bey,:ını taziyet eyle
riz. » 

patlamış ve bütün meclis alt- mızı mürekkeple yazilı beyanna· 
üst olmuştu. meler bulunmuştur. Beyanname- lctini resmen tasdik etmcdi-

1 11ıraı . aınış · d' b .... tıı1 tesı • .şım ı u çın -
la ep red iınıai istemektedir. Viyanada tıbbi bir 

kongre 

Bomhalar samiler locasından nin altında c-Hindistan ~alist 
atılmıı. celscda hazır bulunan cumhuriyeti ordusu kumandanı 
kadınlar · feryade başlamışlar Balraj > imzası bulunmaktadır • 
meclis aza ı koridorlara kacıı· Beyannamede Hint mllletinin 

ginden siyasi miimc~il gön
<l crmiyecekcir. 

Bmbaıı Searav "Sör,, oldu 

Londra, ı 2 EA.A.)- Oto-l~ . dedilmiştir. ı 
• lngU· 
· 

12 ttıahkemesinde 
ı· 1 ·a· 1~ler 

111
• 111 idar :sındcn iııgi-

'fıp fakiilcesi rontkenoloji 

muaallimi Dr. clahattin • Ieh

mtt B. pazurtc i akşamı Vi

yanaya gidecektir. ScHihatt.in 

B. orada in'ik:tt edecek ı\l-

mı)'a sıralarin altına saklanm.,1;,a d old " E.ı. eti d b b 
"'tS uçar uı:su Jl<ll>ar er en a - mobil YC katio oromobiI 

koyulmuılar, kaçmak ve kur- sedilmekte ve hükcımetin hala 
P.tın.i k~ rekc esnasında üç l '- '- ı ı 1 si.ir'at rekorunu kırmı~ olan 

tu ma... için ro.apı ara atı an ar, itisafkar tedbirler ittihaz etmekte 
,,1 ır: lıy 
"·ltnan Al ar.ak lstanbulda itişerek, koşuşarak, büyük bir o1duğti iı.ah alınarak bu \•aziyet 

hercumercc sebep olmuılardır. karşısında sosyalUtlerin harekete rı:ıe nakl l ~anları ınemlekelle-
ın · e tnışı •· 

ıoıf 12 h' eruır. Scyrisefain 
IQcr t Uklıın t· . ıni . e ındcn naklıyc 

"' ıste cıu el nıeıtt dir. 
~ • ava hakkı 

al4Yet k nd da ademi 

öı~·. 
enlerin ailel~rlne 

tnı Yardım 
aı 'lnet 

ltlld.t ı._ geçenlerde enkaz 
c:ı ~larak - ı Cdjl'e o rn zabHni 

\er <.:.f ~enıuı larındmı Ser-
ll:ı cndıni . 

llr]:ıtının n aılc.J için ıne-
e ~atım rna:ı,larmtlan yiiz

' r111~tır kc·crck I 000 • lira 
J. . 

t ~lak ) 1 
et tnlıh ~ Unda men Eın.ı-

\ e~l cn~h i .. 
. , cccktir . ıçın de para 

man rontkcn koıırgcsinc i~

tirak edecek ye bir tetclıbü 

seyahati yapacdktır. 

irtihal 

Atılan bombaların biri rna
(iye nazır.ile arkadaşlarının otur
duğu yere düşmüt ve İngilizler
den sör Corc Şusterl ve arka· 
daşlarından bir kaçını yarala-

m~tır. 

ikinci bomba gene nazırların 
Darülaceze mulıasebccisi Refik önüne dü~müş Ser c:Bomanji 

Beyin refik:lsı ve Dahiliye Ve- Dnlol :ı> u yaralamışhr. Kadınlarda 

kaleti kalemi mahsus müdürü da yaralananlar ,·ardır. 

Ekrem Beyin hcn;ışiresi Refika Mr. Patelin riyaseti altında 

Jianım dün pek genç }'aşında Emniyeti umumiye layihasını 
vefat etmiştir. müzakere etm~e hazırlanmıı , 

Cen.ıze namazı bugün öfle layiha okunurken mutlak bir 
vaktinde Beylerbeyi cnıniinde süküt hüküm sürmeğe başlamış, 
kılınarak aile makl>criııe 'def- hunların infilakı ile meclis du -

nedilecektir. Merhuma rahmet manlar içinde kalmıştır. Ortalığa 
diler, ailesine taziyet beyan dehşet salan ilk infilak sesini 

ederiz. müteakıp herkes ne olduğunu 

f:l}fJlIKLAR 
blJ.R: UNCR. 

Mahpusun dudakları arasında 

kurumuş bir dil geveliyor. 

- Eğer kelebek çıkarsa kur

tulduk demektir .. 
Gözleri tavanda asılı, kulakları 

11
1
.. .. {,,ıfgaı bir ses ... 
ll Lnı " 

l· co/ı <'uştakilen-:--birden sar'lını;; herkes 
ıor tııdan lı d .' ~: . 

bit ' ey·ecrnı an lıtre1111ştı 

"'·1 borçlu 8 p - 4 Yazan: &tiri Etim 
• '1•t "~ sarı Yüzü · '""' d d~• idare kandilinin ta..-andaki akis· te~·ı . u cıde.n 

• tıı~u. h 
1:d· er 

ıyordu k' &aniye zan 
>"alttı ı lıapisanc 
b ıı t.·k b boşalmış, 
ıt'ltıh\'tr ifına, koca kovu.ıta 
aır b ıtılıtır. ır 

'ika nıahlnrn 
Yatıtndakt 

lerini seyrediyor, tavandab ko· 

caman kattlin ilStünde gittikçe 

büyüyen tomurcuğa bakıyor. 

Bu tomurcuk giUilcçe kımıl· 

danıyor, ufak, ufak toz. gibi bir 
fCY dökülüyor. 

kirişte: 

- Haaa .. Haa .• 

... İşteee ... 
Jşte diye söyleniyordu. 

Mahpusun bütün dikkatini, 

zekasını üstüne çeken bvak 

katilin içine girmiş olan kurttu. 

Kavakağacmın içindeki zinda

nından kurtulmak için uğra~ıyor

du. 
Kurdun ka\'aka acile cengi onun 

tçjn çok mühimdi, adeta kurt 

mabpu lann, lu.vakapcının i(ÖV· 

desi de zuıdanlam .en ha.it 

geçmek mecburiyetinde kaldık-
ları, mesut istikbali temin için 

kan dökmqe mecbur oldukları 

anlatılmaktadir. İki dakika sonra 
meclisin kapılan kapanmış, 

maznunlar tevkif edilmişlerdir. 
Polis tahkikat ile meş~ul bu
lunmaktadır. 

Son posta ile gelen lloncİra 
gazeteleri bu izahatı vererek 
başinak:alerini hadiseye tahsis 

etmetedirler. 

Taymis> · bu hadisenin em· 

niyeti umum.iyeye alt ıkanun 

surat le çıkaracağı söyliyor. 

Deyli Meyil • gazetesi İn
giliz emperyelizminin Hindis

landa müsalemet ve emniyeti 

bir timsa1i idi. Bunun 

akşamki kurtuluş için 

hazırlıkla ağacı delm~e 

için bu 

yapılan 

uğraşan 

binba)ı ... cgra,·a .. Sör,, ünyanı 
verilmiştir. 

Bir gemi karaya oturdu 

i\ Iorl, 12 (A.ı\.)- iki di-

rckli bir gemi P~nmarş d va

rında karaya oturmuştur. Ge

miye mah\'olmu~ nazarile 

bakılmaktadır. ~ liircm:bnt ...nığ 

ve salimdir. 
Lehiıtanda kabine işi 

\~ arşuva, 12 (A.A.)- Doğ

ru mah\rnat alan mahafil l\1 

ita! kinin riyaseti altında 

bir knbinc tc;;ckki.il cdecegi
ni bildiı:mcktedir. 

................................. ·-············ 
kalil yegane esas olmak dolayı
sile komonizme mukabele et-

mesi icap eyJediği mutalaasında 

bulunuyor. 

- Kurtulduk .. 
Bundan sonra adamcağız 

geniş bir nefes aldı. 

Rahatlaştı . 

Kendisi 

sevindi. 

kurtulmu.1 kadar 

Bu, çığlığa benziyen ses 

kovu§takileri birden şaşırttı. Bu 
hiç beklenmiyen gürtllıü üz.erine 

yorgan1ar titredi , uyuyormuı 

gı'bi hrsat g<rıliyenler beiinledi. 

Kovu~ ürperdi, her yatakta bir 

bm1tdenma oldu , başlar sesin 

geldiği tarafa döndü. 

On kıntiMle -dındeki cıp-

ranın kUltü ucile duvva \'Jz

R\ler ~erı ımahpusun eliftdeki 

Cliara yere &ıtü. 

Boyuna zelzele oluyor 

llolonya, 12 (.\.A.)- l3u
glin bir zelzele daha olmuş-

Beri in, ı 3 CA.A )- Reisicum
hur .. J lfndenburg_un sıhhı 'a
lzi) eti nrtık hiç bir endişeyi 

mucip değildir. 

M. Grandi Tiranda 

Roma, 12 <A .• \.) -~ tGran
di Tirana gitmi~tir. ---
Ermeniler 

arasında 

Gene ihtilaf var 

Yeni intihap icrası için 

vilayete müracaat edildi 

F.rmeni katolik ceına:ıtine 

mensup 60 kişi bir istida ile 
vilayete miıracaat ederek 
cemaat umurunu ted\'ir eden 
heyetin yeniden intihabım iste
mişlerdir. 

istidayı verenlerden bir zat 
kendisi ile görüşen bir ınub:ır
ririmize demiştir ki: 

- Verdiğimiz ıstida ~llC\'tdi 

muameleye konmuştur. Biz ce
maat işlerini, eemaat müssesatı 

tıayriyc ve diniye~in idare 

eden heyetin tebdilini niçin 
istiyoruz, anlat:ıyım. 

1927 senesinde Nazliyan 
Efendiyi ıskat eden cemaat. 
idareyi tamamen lftyikleştirmiş, 

Aleksanyan Ohanes Beyi de 
başmütevellilik makamına ge

tirmiştir. 

Aradan bir az zaman geç
tikten ;sonrn 34 kişilik heyeti 
'Umumiye azaları muhtelif se· 

beplerle dağılmışlar, haşmiitc

\'elli ,,-efat etmiş, 1 O kişilik 

meclisi idarenin reisi ve azadan 
beşi de }·eni intihap icrasına 

taraftar oldukları için çekil
mişlerdir. 

Bu suretle bütün işler mfı

tebaki dört azaııın keyfi idare
lerine kalmışhr. bfz bunu iste
miyor, yeni intihap icrasını 

arzu ediyoruz.» 

Baytar Vasıf Samim Beye: 

Bugün matl:iaaınmla, müdü
rüınftz Hakkı Tnrık Beyi gör
meniz rica .olunur. 

parrruıklıldı pencerelerden birin

den dışarı çıkar gibi oldu ..... 

Ve hayaletin arkasından ko

vuştaki lambayı püf diye sön· 

dürüverdi. 

Bu, dışarıya ilk l.açanın hapis· 

lere verdiği ilk ifaretti . 

'Kowş halkı kulak kabarttı. 
Yavaş yavaş birbirlerine fısılda-

dılar ve bu fısıltı bir büyük 
kavis halinde kovu§ta dolaştı : 

- lndı mü 

- indi mi? 

- ln<ii mH 

- hıdi nW 
- ladi mi? 

• ı. 

. . . • • 

Rüştü B(;y 

ınıi~abakaya i-.tirnk edenler . ' 
<mısmda miılfrn bir me\ kii 
al:ıccığına ~iiphc rtmi) oruz. 

Otobüsler! 
tobu-.lcr tckmr i lc
mq e b~ladı~ .. m 
onra ilk defa ol.ı-

rak dıin ~:minonunden Bı:) a
zıda kadar onunla bir . d ... r 

) aptım. Biletçi bir bilet kı:'>

ti \ e benden altı kun.... cın 

para btcdi. iyi hatırlıyorum 
J,i bu sı:krin iıcrcti birincl 

i~leyi~tl! (5) kuru-: (10) pa
ra i H. Parayı 'erdikten ~on· 

r.a dü~tindtidtim: 

Demek ki otohu:-lcr. 

- AJlah aklasm- hir da-
ha inkmıa uğratlıhtan • onra 

tekrar i:;-lcmirc haşhr:-a (7) 
kuruş on para~ ı vcrecc~iz . 

A ilah koru. un! 

~ 
Terkip1er ! 

V akıt ti.: \. Sırrı B. dos
tumuz~ i:;- hayatmda 
kadın anketlerine de-

'am cdiyor. Dun sorduµ u 

~mıllcrc genç avulrntl:ırım11.dan 

1k) han l lnnımdan kıymetli 

cevaplar aldı. 

Bu l laıı1m efondinin ccYa

bını okudum. :\libtefü oldum. 

Yalım~ bir ~ey göılime çarp· 

o: Dilce bizden çok yeni ol

ması li.\ıım gelen bu a\ uka· 

nmız hu hcyan:ıtında tam 

(16) tane accm t<.-rkibi kul
Janım\tı. 

Yeni ceza knnunumu:·dıı 

"mi.irafaat' tabirinin "duru~

m~ı , kelime. ine yerini birnk

tığı bir sırııda genç ve giı

ıidc anıknnmızın (16) tane 

terkibini yadıq;arsak fena 
etmiş olur muyuı ? -:1r+ 

Fısıltı kavsi başladığı yerde 

bitti. Ve bittiği yerden 

başladı: 

- indi. 

-indi. 

- indi. 

- indi. 
·-İndi. 
-lndı. 
- indi. 

. . . . . 

tekrar 

Aradan iki üç dakika daha 

belclediler, ne bir gürültü ne de 

bir silah sesi işitildi, bir iki kişi 

sürüne sürüne pencerelerin ke
nanna kadar geldiler • 

medl) 



~· Skapaflovda .. .....,.,_ ,,,,,,. 
Almon dononmosı kendi kendisini 

nosd bahrdı? 
Muharriri: Amira!Fon Röyier Mütercimi: Af. Gayur 
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Filonun tasfiyesine devam 
Jno·ili::. fUllİralı11ı11 teyit ettig·i bir emrhni 

" o 
~(rula isti11kdf eden brışlıca iki ilıtildlciyi as-
ker sıirasuıdan rzk.arnıak.ta lerPdchil etnıedinı J , 

1919 şubahnda meşruti 

bir hükümct teessüsü müretteba

tı allkadar etmişti; İmperator-

luk başvekiline bir inkıyat 

tdo/afı çekildi. Bu baptaki 

leıebbus Emden • krul'özörün

den zuhur etmişti. Telgraf, imza 

toplanması için selinelerin ve 

t<>rpitoların efradı arasında 

g•ıdirildi. Bazı cezri muariz 

unsurlar buna iştiraki reddetti

ler; .,ker ali şurası da iştirak 

etmedi. Maaınafih ıuranın 

gayretine rağmen telgraf Baş

vekilin eline vardı ve gazetaler

de intişar etti. 

Yeni hükOmet resiklra geçer 

geçmez şOralan vazifelerinden 

geri alındılar. Daha az salahiyet 

<ahibi emin kimseler bunların 

makamına kaim oldu. Mevkuf 

filoya gelince 24 kanunsani 

tarihli zabıt varakası mucibince 

bunlar ipka edilmiştir. 

Binaenaley hükOmetin ku • 

manda hakkında n~retliği be ~ 

ya"nameyi tatbik ile iktifa eyle • 

dim. Asker Ali şOrası g•nçİerin 

kumandası verilen direktiflerin 

tanzimi ile iştigal etti. HükOmete 

olan muhalefetini bu suretle 

açıktan açığa meydana atmamağı 

tensip eylemişti. Halbuki elaltın

dan verdiğim emirleri tesiraiz 

bırakmağa çalıştığı muhakkaktı . 

Artık asker ili ıurasını 

içindeki ihtilalci anasırdan te -

~zlemck ve filonun menafii 

aleyhine hareket ederek icabatı 

ıaınana uymak istidadını göster

ıniyen bu un•urları uzaklaştır -

mak lazım geldiği muhakkaktı . 

Maamafih onların filoda daha 

birçok taraftadarı vardı. Yeni 

bir intihap icrasile bu anasırı 

şQralardan atmak imkansızdı . 

Bu uusurlar iki meselede benim 

salahiyetime tecavüz ettiler . 

F alcat bana onlarla mücadeleye 

başlamağa müsait gözükmedi . 

En ihti]Alcı ilci unsur İngiliz 

amiralı tarahndan tasvip edilen 

bir emrini naha kalkıştılclarından 

oüze! bir vesile hasıl oldu . O 
" 
valcit onların defedilmesi müm-

kün olduğu kanaatile haklarında 

takibata giriştim. Hem hak hem 

de kunet bende bulunuyordu. 

Her ikisini meclisi ali azalığından 

çıkardım ve ilk nakliye ile 

.J\lmanyaya dönmelerini emrettim. 

Kabul olunan mukavelaı mu

cilıince asker şfirası aıa.ına 

işten dçektirmek hakkına ma

lik d~ğildim. Maamafih mema

lik; ~cnebiyedeki bir fiİonun 

b~ıkumandanı, hareketleri ile 

filonun bulunulan memleketle 

ınünasehatına halel getirebilecek 

efradı uzaklaştırmak hakkına 

ıı:alikti: Şu halde bu meseleyi 

lrnlloluncaya kadar uzamak 

haklma malıktim. . 

r ıı tedbir filoda büyük bir 

3,.~üıycl uyandırdı; yalnız tor

piıo:arın, iki hafif kruvazörü 

"' iki "lihlın:n mürettebah bu 
.J 

frverana i~tirak etmediler. Ami-

r al tefin< nin mürettebatı ııı 

1>rakmağa lüzum gördü; çiiııkil 

asker şOralan azlimi telep edi

yorlsrdı. Aynı zamanda ihtilal

cilerin itiyadı veçhile bana kar

şı nahoş sözler ibzal edildi. 

lngiliz amirnlına mukaddema 

müracat ederek emirlerinin isga 

edildilmediği cihetle böyle ha

rekete lüzum gördüğünü bil

dirmiştim. 

Artık uzaklaştırılmak istenilen 

efr .ıdı atlatmak için kat 'i adım 

atılmıştı. Filoda heycanı tezyide 

hiç bir mana yoktu. Binaen

aleyh hareketi vakiam hakkında 

bahriye nC?:aretinden istilimda 

bulunacağımı mürettebate tebli~ 

ettim. Bu tebliğim h~ycanı 

biraz tahf;f etti ve sefinemin 

~Iradı tekrar ;f baıına geçti. 

Balıriye :ıazırına yazarak 

meseleyi ıaisilcn anlattığım rapor 

lngiliz amiralının sansüründen 

ge<;ti. Bu suretle işin ne oldu -

ğuııu tafsilen anlayabildi. Asker 

şOralm bu hareketimden dolayı 

beni tahtie ettiler, fakat onlara 

pek Kulay cevap verebilirdim • 

Eğer sansürü atlatmış olsaydım, 

onl•rın yapmış olduğu gibi 

lnğilizlerin emirlerine muhalefet 

etmiş olurdu; bu hareketin on

lara karşı müdafaasız kalmaklığımı 

icap ettirirdi . 
( Bitmedi) 

Piyanko 
Tolililer bircrbirer 

anlaşılıyor .• 
Tayyare piyankosunun evvel

ki günkü keşidesinde ikramiye 

kazanan talililer hakkında pi
yanko müdüriyetne dün şırbe

lerden malumat gelmiştir. 
Kırk bin liralık ikramiye ka

zanan biletin parçaları Eskişehir, 
Bafra, lzmir, Bursa ve şehri

mizdedir. 
Şehrinıizdekinin bir parçası 

Şişlide Çıfteceviz sokağında 9 

numaralı evde oturan lsvtçre 

tcbasıııdan M. Gabrıyelde bu

lumaktadır. Yirmi bin liralık 

biletin parçaları Tire, A1şehir, 
İzmirde, on beş bin liralık bi
letin parçaları Adana, Mersin, 
Zonguldak, izmirde, on iki bin 
liralık biletin parçaları Uzun
köprü, Konyada bulunmaktadır. 
Maçkapalasta oturan Sefa Beyin 
kızı leyla hanıma da on bin 
lira çıkmıştır. 

' 

(i?C~3~~ 1 
Hiddetli bir adam 
Unkapnında oturan Kamile 

Hanımla kocası Yunus Efendi 
kavga etmiıler, Kamile Hanım 
dayak yemiştir. Yunus efendi 
kendisini karkola çağıran polis 
memuruna ve gene karakolda 
memurlara hakaret etmiş oldu
ğundan derdest edilmiıtir. 

Medreıenin kurıunlan 

Türbede Köprülü Mehmet 
Paşa medresesinde yatıp kalkan 
ha,an medresenin korşunları

nı ;ökmüş, satmağa götürürken 
yakalanmıştır. 
Bir çocuk tramvaydan düttü 

Ali isminde bir çocuk Sa -
matyada 89 numaralı tramvaydan 

düşmüı, ağır surette yaralan -
mıştır . Mecruh Cerrahpqa 

bas~ne ine yatırılllllttır. 

, 
VAKiT 14 .'.'füan 

Asri inşaat! 
- - - - ---- --

Demokratik san'atte yalnız 
düz sahh \IC sade hacım var 

- - - --- _.......,.__ ____ _ 
Düz yol ideol yol degildir 

Mimarların mesleki terbiyesini reslmcilikten kurtarıp 

yapıcılığa vermek lazımdır 

r (~s t t:ı. ~.1fı t inci s.ıyıfam ı zdadır] 

lüzumlu şekilde kullanmak 
zaruretinde bulunanlar mo
dern usulleri dikkat ve 
itina ile tetkik etmek zaru
retindedirler. 

Son senelerde şehircilik 
sistemi çok değişmiş, bedii 

olduğu kadar sıhhi bir 
mimari doğmuştur. Bununla 
samimi surette alakadar 

olmak, ğüzellik ve sıhhat 
namına bir şey göstermi
yen yapıcılık sistemini ve 
zihniyetimizi değiştirmek 
lazımdır. 

Zannediyorum ki inşaat 
ile uğraşmaların mühim bir 
kısmı son ihtiyaçları ve 

modern mimariyi hiç tetkik 
etmiyorlar. Etselerdi yeni 
inşa san'atınde "süs" un 

mülga olduğunu, art deko -
ratifin kalktığını öğrenebi -

lirlerdi! Belediye kulübelerine 

bakınız, süsten gorunmez 

bir şekildedir. Yenicamideki 
park bir harem bahçesi 

gibi kapatılmıştır. Bunlar 
israf ve mantıksızlıktır." 

Demokratik san'atte düz 
satıhlar, sade hacimler var

dır. Demokrasi en eve! 
şehir inşasını sınai şekle 
sokuyor.Esas işe ve temiz
liğe müsait olmasıdır. Biz
de henüz şehir pilanı bile 
yapılmamıştır. Belki sadece 

güzellik pilanı yaj5"mışlardır. 
Halbuki eve) emirde şehrin 
içtimai bir pilanı lazımdır. 

Bunun için üç nokta na
zarı dikkate alınır. Merkez 
şehir harici, muhit. Merkez
deki tekasüf zaruridir. 

Ve ıbunun için bu tekasü
fün hacmileşdirilmesi lazım
dır. Bu Vakıf hanlarının iiç 

dört misli büyüklüğünde 

binalaf vücuda getirmekle 

temin edilir. 

Yeni bina en sıhhi va· 
ziyetini zait işareti şeklinde 

olduğu vakit bulur. Dar 

başlar genişlenir ve tekrar 

darlaşır. Bu suretle havaya, 

ziyay~ eskisinden daha 

fazla maruz kalır, rutubetin 

tekasüfünden kurtulur. 

Bundan maada tuğla ve 
taşı kaldırmak ve yerine 

beton armeyi ikame etmek 
lazımdır. 

Yollara gelince düz yol 
artık ideal bir yol değildir. 

Bunun yerine aşlk yolu 

tabir edilen yol kaim ol

muştur. Bu yolun şekli 

şudur: 

_ru-L 
Bu şekil yolların ortalarında 

ki murabbalar parklara ta

hsi& edilir ve bu yollarda

ki evle her taraftan ziya 

ve hava alır. 
Netice itibarile mimar

ların terbiyei meslekiye

sini resimcilikten kurtarıp 

yapıcılığa vermek lazımdır. 

Bunun için kurslar açmalı 

ve yeni inşaatı oğretmeli
dir. 

Muhil ve şehir harici 

için seri evler tercih edilir. 

Bunun için de muşterek 

sermaye ve bir el lazımdır. 

İş hayatında l{adın . 
( Oatar.fı 1 inci ıayıfa.rnızdadır] 

- Memnun musunuz? 

Kaşlarını kaldırıyor: 

- Hayır, diyor, iş haya

tına girmekten memnun de

ğilim. 

- Niçin? 

- Bilmem, müspet bir 

sebep yok, fakat herhalde 

memeun değilim. 

Bu suretle, kadınların 

iş hayatına intisap zaru

retleri bahsine de girmiş 

b ulunuyoruz. Semiha H. 

diyorlar ki : 

- Kadının çalışmasına 

taraftarım, fakat her zaman 

için ve her sahada değil . 

Bence kadın ancak zevkı için 

ve serbest mesleklerde ça

lışmalıdır. 

Kadın bu suretle hem 

evinin hem de işinin kadı

nı olur. 

- siyasi haklara taraf

tar mısınız? 

Gene gülümseyorlar. 

- Hayır, diyor. Henuz ka

dınların, erkeklerin yaptık

ları işleri yapamıyacakla

rını zannediyorum 1 

- Kadınların yorucu iş 

sahasında çalışmalarıyla gö

ze iliklerini tedricen kaybe

ceklerine dair b ir id d ia 

vardır. Bunu nasıl telakkı 

edersiniz? 

·- Çok doğru bularak 

efendim! 

Semiha hanıma teşekkür 

ediyorum. 

.\. Sırrı 

Yardımcı halk 
teşkilatı 

r e~t tarafı birinci !ı:ayfamızda } 

fakat asıl facıa sadece üç 
vatandaşın aç kalıp delirmesile 
bitmiş olıııı yor. Mı! facıa bu 
tiıyler ürpertici hal karşısında 

kendisinden hesap istenilecek 
bir mes'ulün bulunmamasıdır. 

Hiç kimse... Çünkü mücrim 
olan şu, bu değil hepsimiziz. 
Niçin teşkilatımız yok? Rııın, 

Ermeni, Yahudi bütün ekalli

yetlerin malik oldukları cemaat 
varlığından biz niçin mahrumuz? 

Açlığın amansız pençeleri 
altında sefalefürini kimseye sez
dirmiyen, avuç açmıyaıı, iztı

raptan nihay~t deliren betbaht
lara el uzatacak halk teşkilatı 

yapmakta gecikmemeliyiz. İçti

mai taavün es~sı üstünde kuru-
lacak böyle bir müessesrnin birçok 
faydaları vardır ve ıneııılekti

ınizde böyle iyilik islerile uğ

raşacak, bu kabil teşeblüsleriı:ı
dc yardım görectk kimselerJe 
:.ok değildir. Şu halde? 

Teşekkür 
Ameliyatımı büyük bir ha

zakatle icra eden müderrisi 
muhtrreın Dr operatör Orhan 
Abdi Beyefendiye ve asistanla
rı Nimet, Sedat İbrahim Beyle
re şükranımı alenen beyan 
ederim. 

Antakylı: Kazım 

Buda aleyhte 
Bekir vergisinden maksat 

bekarları evlenmeğe mecbur 
etmekse, bu doğru değildir. 

Bekarlar 3 kısımdır : 
1 - Evlenmek istediği halde 

ailenin maişetini temin edecek 
parası olmıyanlar. 

2 - Kazandığı para bir aile 

idare edecek kadar olduğu hal
de valde, hemşire, malül peder 
ve saire gibileri bakmağa mecbur 
olanlar. 

3 - Ehli servet olduğu 

halde keyif için bekarlığı tercih 
edenler. 

Şu halde 1-2 nci kısımlar 

magdur olacaklar, 3 üncüye de 
hiç bir faydası olmıyacakbr. 

Bakkal 

A. Cemal 

Karilerim ize 

Karilerimizin bu sütuna 

gönderecekleri mektupların 

zarfları üstüne kari mektubu 

olduğunu kaydetmelerini rica 

ederiz. 

' Memleket haber ı erıl 

Define oranıyor 
İzmirde Gazi bulva
rında hafriyat yapılıyor 

Anadolu re!ikimizde oku
duk: G<ızi Bulvarında üç 
gündcnberi gizli bir define
nin meydana çıkurılma,;ı için 
ha[riyat yapılmaktadır. 

Kide ettiğimiz malllmata 
nazaran hafriyat; ..\!aliye \ " c
kalctinin emir 'e mlisadc;ilc 
yapılmaktadır. 

Dört, heş amele hararrtk 
hafriyata dernm etmektedir. 
Burada klilliyctli miktarda 
para bulunduğu be~ ki~i ta

rafından hükumete haber vc
rilmİ~tir. 

..\lctrük m<1llar nılldlirliiğü 

bu ihbarı ..\!aliye \ ekaletinc 
bildrmi~ Ye miisaadc istemi~tir. 

Son zamanda \' akı\letten 

mli>aade geldiği için hafriya
ta miisaade eclilmi~tir. 

llalriyat Büyük Gazi Bul
varında Tuhafiyeciler çarşısı 

yanında yapılmaktadır. 

..\lctruk mallar mlidlirlüğü 

hafriyata nazaret etmek için 
memur ve bekçi tayin et
miştir. 

lstirdatta memleketten ka
çan rum \·e crmenilerin bu
raya pek çok para gizlenıi~ 

oldukları evYclcc de 'öykn
mcktc idi 
Bakalım define bulunacak ını? 

Ticaret itleri umum müdür
lütünden: 

Ecnebi anonim ve sermayesi · 
eshama münkasenı şirketler 

hakkındaki 30 teşrinisani 330 
tarihli kanunun hükümlerine 
tevfikan tütün ticaretile iştigal 

edilmek üzre tesçil edilmiş 

olan Belçika tabiiyetini haiz 
( fümaro tütün ticareti Anonim 
şirketi ) bu kere nıüracaatle 

tatili faaliyete. karar verdiğini 

ve işlerinin tasfiyesine Galatada 

Büyük tünel hanmda 15 numa
rada mukim Osman Serıııet 

Efendiyi memur eylediğini bil
dirmiş ve lfizını olan vesaiki 
göstermiştir . l(eyfiyet tetkik 
edilerek muvafık görülmüş ol
makla mezklır şirketle alikadar 

bulunanların Osman Scrıııct 

Efendiye ve icabinda İstanbul 

mıııtaka ı ticaı c• müdürlüğiine 
müracaatları lüzumu ilan olunur, 

•• o 00 [!!o 0000 [i] 00 !!] o 
Elh d 

4 Melekte: 
amra a: 

Cengız evlatları 

Operada: 
Şeytani rakkase 

Ferahta 

Bütün aşıklar 

DOLLI DAVİSİ 

Kafeşantan 
Filminde görmelidirler. 

Gönül isler"' 

Majikte: 
Yilao kadın 

Aıride: 
çık ..... Kadın yoldan 

~ • ,, 11ıaM Ferah ~ın" 
:t\ rı~ 

ı •) kı-ıın ·, 
Şehrazat ~ · 1 okll 

ııur 1 
dünyanın en ıııeş . . 15 tC 

Melidis nıatınf· 

Mübadele işlerj 
Kaı·ı surette int.aç cdilect'~ 

fÜıttaralı birinci ıayılamızdadır J 
Gerek Atina seyahatinde 

M. Vcnizelosla temaslarım, 
gerek Tevfik Rüştü beyle 
mülakatımda, her iki hüku
metin mubadele işlerini in
taç için çok samimi bir 
arzu ve hüsnüniyet perverde 
ettiklerini anladım. Hatta 
Tevfik Rüştü bey bana 
esaslarda itilaf hasıl oldu

ğunu söyledi. 
Binaenaleyh itilafın for

müle edilmesi ve komisyon 
delaletile tatbik edilecek 
cihetlerin tespiti için verilen 
karar mucibince Ankarada 
toplanma zamanı gelmiştir. 
Davet edilir edilmez An
karaye gitmeye amadeyiz. 
Buna bir konferans dene
bilir. Ben bu iki ay zarfın
da bu meselenin tasfiye 
edileceğini ümit ediyorum. 

Bu takdirde komisyonun 
mevcudiyetine lüzum kala -

cak mı? Bu meseledir. Bel
ki komisyon daha bir müd

det kalır. Fakat ben, Tür· 
kiye ile Yunanistan arasın
da hiçbir mesele brakılma
masına taraftarım. Herşey 

sür'atle bitirilmeli ve ko 
misyon lağvedilmelidir.,. 

Atinadana gelen telg raf 
Atinadan gelen telgraf -

lan da berveçhiati derc
ediyoruz: 

Atina, 13 (Rumca gazeteler) -
Yunan hükOmeti Tıirkiyeye ce

vabında muallak nıesailin top
tan hallini kabul ediyor. Bu 
bapta en muvafık ve ameli 
çarei halli bulmak için Türk -
Yunan murahhaslarının ve bi
taraf azanın iştirakile bir kon
ferans akti mutasavverdir. 

M. Venizelos bitaraf müba
dele azasıııdan 111. Vikunaya mu
allak meseleler hakkıııda Yunan 
noktai nazarıııı uzun uzadıye 

izah etmiş, Türkiye ile itil:lf ar
zuyu saıniıııisinde bulunduğunu 

temin ve bu husustaki emelinin 
bazı nıahafilce şüpheli gösteril-

mesi nden beyanı teessür 
ve sulhperveraııe programını 

ikmal için muallak meseleleri 
bir an evvel hallederek Tiirkiye
Yunanistar. arasındaki ademi 
tecavüz misakını akdetmek iste· 
diğini il! ve ve bütün bu 
beyanatını İsmet Paşaya şifahen 

arzetmeği ve dostane bir tavas
sutta bulunnıağa nıeııtur et-

nıişlir. 

l'll Jıll 
Paşaya M. Veııizelo~ · 

yanatını arzcdeccklir, ~ 
J" oaJıill 

Son Yunan ta " JO! 
olan M. DiyaınandoPO ıı 

bogliO 
M. Mamopulos 1 ııırekl 
vapurile lstanbula 

yorlar. 

M. Holştat 
1\ lııbadclc bitaraf ~er 

\0!\! 
elan ..\!. 1 lolic:ıc ' . tif· 

l ecııı•: 
şehrimize aH cc 

• eli 
Bir ders ucr 

klf~ 
Ôdenıiş Zafer ıııe .. 

Bı=1'" 
muallim M. Ef:reın JJll" 

· · oere~ 
Bu paralar ıçın a ıcıt 

gerekse umumi bütçe jjl 
sisat zanıınediiıni~tir· ~ 
takip ederseniz, birlı A 

1 ııı'f· olsa hakkınızı a ırs 1. el' 
. eıı ı 

şıldığma göre sııe ~ {)t 

ta verilmiş drğiJdıf· ;il 
. ( ,ebbO 

taraftan Eıııanetııı e.. ~lef. 
. ı be 

olduğuna göre bıra 

daha iyidir.. / 

J\\. Vikuna birkaç gline ka- / 
dar An1araya giderek İşnıct __..,, _ 1 

Kerestemünakasa5
, 

Tütün inhisarı 
müdürlüğünden : 

u nı uf11' 

·aıt1 
ı J - .ı. - 921l tarihin le 1 alın••• n-

pazarlık surctı 4 • 
. )8 -

ihalesı edilen J .500 metre ınil;;\bı kerestenin 

pcr~eınbc j!Üıılim: kaldığı ilan olunur. 
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"•······ •• iti 

ifıi·~···işı;-;ino·-.. ····· ··"EtQarıaa· 
leni · cra kanulıile 

~rl ştiıriliyor 
layihanın. esaslarını 

A. neşrediyoruz 
\ n cara 15 ı ı·s ı' ( A. A ) - icra 
aı. ka .. aııunu \•e t ~ tbk . t 
1. non la .h ., ı a ııı:ı 
~i 1 e . . Yı ası B. M. J\\ec-
d ı >etı ııın t: · · ııış buı ınıyesıı: e seyke-

\'en· u nıaktadır 
'- ı ı ~nu . 
~dar t· .. na RÖre şimdi}•e 
k 1~ret 

lannın mcs'uliyctlcri pek açık 
olarak tespit ve tayin edil
mekte bulunduğu gibi mcs'
ullerin ödeyemedikleri tazmi
natın dcvlct tarafından öde-

ısını ol ltanununun bir 
llıclerın .. ln \'e ticaret mahkc- neceği esası kabul edilmiştir. 
~an ıf ~e. tatbik edilmkte hulu
le ·ıJt • J}lcri icra kanunu ile Vilayetlerin umumi idaresi 

İr edılnıi f ş· '' · ) ta nıu 111 ır. ıındi}·e kadar :1 eı11 {3ll Ul1 
llınferu elatı }'aln z mahke-

teııı zın en Sadır olan il5.mların M J · h- t" 
haiz e Ve icra kabiliyetini I ec ıs eye l umu ... 
tıııınbsenectat ve \' .k. . • • ·Jd· 

ilStr k esaı ın ıcrasma ffilyeSJile verı } 
cak ı en r . k 
. lıya 1 , enı nuııla ala- Ankara 13 (A.A) - Vilfıyet-

tfınu ' ıaKkını 1 k . • , 
bııtıı e bir ilanı ~ m~ ıçın !erin umumi idaresi Jıakkındaki 
ic 111llnsına nıec~"e; a bır senet kanun meclis lıe}1eti umumiycsine 
trıra. dairesine ~r olmaksızın sevk edilmiştir. Teşki15tı esasiye 
a tsI S3labi . rnurac~at eyle- kanununun 91 inci maddesi mu-

11 latztı ~dı \'erilmcktedir. emince vilayetlerin tevsii mezu-

Bir kral daha mı 
çıkıyor? 

Kalküta, 13 (A.:A} - Röyter 
ajansı bildiriyor : Efgan hudu • 
dundan gelen haberlere göre 
Ef ganistan taht ve tacı için 
vuku bulan mücadeleye iştirak 
etmek maksadile ahiren Nice-
den miifarekat eden Nadir han 
kardeşlerinden birini Efgan tah
tına oturtmağ'a karar vermiştir. 
f(os ha valisinde rnldn kaba ilin 
muavenetini temin etmiş olan 
mumaileyh yakında kat'i hare -
kata girişecektir. 

~1. ~1eclisi.nde 

Dünkü müzakerat 
Ankara, 13 ( A.A ) - B. M. 

Meclisi bugün reis vekili Nu
rettin Ali Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. Mulıtelıf \-ekalet 
\·e dairelerin ı 928 senesi büt
çelerinde 988,441 lira munzam 
tahsisat itası ve fasıl ve madde
leri arasınada 703 hin liralık 
münakale icrnsı ile ınuhtelif 

dairelerin aynı .sene bütçeleri 
fasıl ve maddelerinden 621.741 
liralık tahsisatııı imhası hakkrn
daki kanun lfıyıhası müz:ıt.-ere 
ve kabul edilmiştir. icra ve 
iflas kanunu ve tatbikatma ait 

aı~k a bır ın· - . 
• adar d . uracaat uzerıne niyet ve tefriki vazaif üzerine kanun layıhalarıııın meclisin 
Cide... aırc l 1 b" • . 

·•ıe enıri •vlorç uya ır idaresi esasları dahilmde tan:zıın perşembe günkü içtimamd:ı ter-
~btkine tcb!ıg ederek icra edilen yeni kar.tına göre Türki- cihan ve müstacelen ve bir kül 
-tın bi!ınbaşlıyacaktır. Yeni yenin idnri taksimatı coğrafi halinbe müzakere ve kabulü 

~lıtacaauıe ~ka~ıe ~lacaklım~ vaziyet ve ildisadi münasebet hakkında adli)·e encümeni ta-
h llıe nıunt aş.ayan ıcra takı- noktai nazarından vilayetlere, rafından vaki teklif kabul edil-

ıı~'ll' · azır olarak t ı miştir. 
hGk· ıı.unu fllahf orç unun viliiyetler kazalara, kazalar na - Meclis pazarksi günü topla-
te .llnıl~j <I uz bulunduracak hiyelere ınünkasimdir. Nahiyeler 1 

dir. c ilıt: va eylemek- ~ k ~ ' uacaktır. 
kasaba ve koylerden tere ·kup 

~c·· d p --___,..\-} .ı, ·untıe . e er. . 1· İ S 1 t 
\ll~e tl:bli ödeme emri kcn- VilAyet Umllmi idaresinin o ıs ·e 1 a a . 
nuu iUr . ğ edilen borçlu- reis ve murahhası vali, ka· Rıfat B. ş· ehrimize 
'e ltir uzııe takibin durması 1 ... 1nın · kaymakam, nahiyenin 
borçıun ~ . nıcrciince gerek miidür ve küy idaresinin geliyor 
8.lata~ Un ıtirıı.ıının ve gerek reisi muhtıı.rdır. Valiler Da- Ankara, 13 ( Vnkıt) -
((1 ~hi:ı·nın itirnzıanın rcfi hiliyc vekaletinin inhası ve Emiyctl Umumiye müdütü 
rapı L ın tctkikile b" k icra vekillerinin kararllc, vali lstnnbula hareket etti. A vus-

11.~ 1· . ır amm t 1 ı· .. h ·ı IAtın ~ 1 ~ eti borçlunun hak- muavinler~ mcktupçular, kay- urya ı po ıs muta a~ısı e 
•ıec·a karş, Lir t . makamlar Dalıilixc vckAlctinfn tetkikat yapacak1 ıslahat esas-

~ \ rmınnmr. . h ·ı 1 
• • •\ .J: ........ r ları tespit ohmacttktır, lun . Olu ile aki ın ası e reısıcumnur ~t:ıra ın- ,.., r. , , , , 

Un ev\· t ptc borç- dan tayin olunui!lar. B k' 1 1 1 1 1 
)e bun ela menkul malına Yiliyet merkezinin tnli mc- aşve lılffllZ 
~ttıilct~~ da kendisine malı- murlarile imza idare mcmur-
ltindcn b en az r.arar ,~ere- lan mensup oldukarı idare 
cilat l'dit aşlıı.ınak Uzrc mür:ı- şube rcisi~1ın i~~i~~ıp ~·e in-
~enkuı·· ıncsı ve sonra gnyri basile, nahı ye mudurlerı doğ-
gıhi ~n haczine gidilmesi ru<lan doğruya valiler tarafın-
hrıta tarafın menfaatine dan tnyln olunurlar. Vali mu-
ltıi,Ur n CStsınr kabul edil- avinlerinin, mektupçularm ve 

~l'anzanıcn iyileştiler 
Ankara, 13 ( A.!A) - Iki üç 

gündenberi hafif bir gripten 
rahatsız bulunan Başvekil ismet 
Paşa hazretleri tamamen iadci 
afiyet etmişler ve bugün kl5şk

VAKiT 
r-··············-··-··.. . ............ ] :::::J:21m::n:::::· :ı:ı ı:amm 

: ADLiYE E ~ Yelkenci ~ 
L. ....... :................. -·:-.. Iİ VAPUR L A H1 E: 

KH~rıue H. f ııh klkBll !i Kat•d··~ L••rn •• , ... - li 
1 un :5 Samsun H 

Kararnamenin gelecek hafta H \·:ıpunı "°' b f 
içinde yazılması muhtemel ij° Kisan ~rşam 8 ·; 
Kadriye H. tahkikatı maz- l;günü akşamı Sirkeci rıhtımından ı 

nunlarm {elcrar ~sticvabı sat- H hareketle doğru ( Zonguldak, 
lıasındadır. Maznunlardan bazı- H lnebolu, Samsun, Ordu, 
lan dün isticvap 'Olunmuştur. iiGireson, Trabzon, Sürmene ve 
lstic\'aplar devam 'edecektir. P. Rize ) iskeleler.ine gidecektir. 

gelecek hafta içinde karana- :: Tafsilftt için Sirkecide Yel- j 
menin yazilması nfuhterneldir. ,·ı kenci hanında ~Allı acentasınn ff 
• , .1 müracaat Tel lstanbul 1515 d. 

Sı v asta feyezan ur.:=:w.=====::a:===:::n:::::n::::ı::: 
Mczruah su bastı Seyrisef ain 

Sivas, 12 (A.A.) - Co
şan ırmaklar mezruatı bas
mıştır, büyük z~rir vardır. 
Urfada kurtuluı bayramı 

Urfa, 12 (A.A.~ - Kur
tuluş bayramı iki ·tayyare fi. 
Josunun da iştiraltile ~rlak 
bir surette tes'ıit edilmiştir. 

İzmirde bir idam 
İzmir, I 3 (A.A.) ..- Çine 

ve Aydın havalisiade bir çok 
eşhası katleden şaki .kozalak
h Mehmet bu sabah hükö
mct meydanında jçlam. edil
miştir. -----........................... 

BÜYÜI~ 

(DiL) ·KAMUSU 
. .Biı:lncl form:t "neşrediliyor. 
Jkmcı forma perşembe günü 
çıkacaktır. · 

ihtar: Evvelce de müte,'.\ddit 
defalar ilanımız ~çlıile büyük 
kamusun gerek ddlet matbaası 
ııeşriyatile ve ,gereı< diğer eser
lerle bir gOna al3kası yoktur. 
Merkez miidürfycti uınumiyesi: 
Galata Yaldız ban. 

Darrılf.u.nun -!ialim1 tdhüru kg 
manclanhtrrnfan •• llalim taburu
muzun mezqylar için :reni 
devresi 1 mayıs 1929 tarihinde 
b;,,şhyacaktır: 't.ise \'e muadili 
mektep mezı.rnlarile Darülfünun 
ve muadili yüksek :mektep me
zunlarından bu devreye iştirak 

arzu edenlerin 30 ıiisan tarihine 
kadar ıtalepttame ~ tat>urumuıa 
müra.:Uiuı. 

lSTANRUL TlCARI:TvcSANAYl 

Merkez ncenteai: Galata KöprU 
b;ıında. Beyo~lu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Hanı altında 

İstanbul 27 40 

Ayvalık sür'at postası 
(MARMARA) Yapuru 16 Nisan 
Salı 17 de Sirkeci nhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkılle 
Küçükhıyu, Edremit, Burhaniye, 
AY'·ahSa ~decek ve dönüıte 
mezk<lr iakelelerle birlikte Altın

ol~a ~ayan& gelecekttr. 
Gelibolu için yalnız yolcu 

abrur yülc 'alınmaz. 

Mersin sür'at postası 
(MAHMUT ŞEVKETPAŞA) 

vapuru 16 nlıan ıalı 12 de Galata 
nhtımından lıardcetle İzmir, Antaly 
AlMyc, Menine gidecek ve dönü~te 
Tqucu , Anamur , Aliiye , An· 
talya, İmıire uArayarak gelecelctir. 

Sultan Abdülaziz 
Nasıl hal' edildi? 

Nasıl intihar etti 
( Yazan: ) 

Ayhan :::--

( 2) ınci cilt 

ÇJ1kt11 
Eski harflerle çıkan ] 

en son eser !--------
Milli oto Türk anonim şirketi 

28 mart 1929 tarihli Alelade Heyeti umumiye içtimaı: 

Milli oto Türk anonim şirketi heyeti umumiye İçtimaı 
adisi, 28 mart 1929 perşembe günü saat 16 da, Galata. 
da Voyvoda caddesinde umumi Ticareti Hariciye Ban-

kası binasında, İhsan beyfendinin riyaseti altında, iktisat veka· 
leti celilesini temsil eden lstanbul Ticaret müdürü Muh· 
sin bcyfendinin huzurile al'i: ve atideki mukarrerat ittihaz 
~dilmiştir: . 

1 - Meclisi idare ve murakıp raporları kıraat ve 
tasdik edildi. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesabatı kıraat ve ek
seriyetle kabul edildi 

3 - Meclisi idare ekseriyetle jbra edildi 
4 - Müdür ile meclisi idare rnürahhas azasına müte

allik ucuratın tayini hususunda meclisi idareye salahiyet 
verilmiştir. 

5 - Müstafi M. Honegger in yerin münasip göreceği 
bir :zatı mecli::;i idare azası olarak intihap için meclisi 
idareye salahiyet ita edilmiştir. 

6 - 1929 senesi için murakıp olarak Mustafa Hayn 
Beyin tekrar intihabı ve kendisine senevi 150 Hra tahsisat 
itasına müttefikan karar verildi. 

7 - Me:clisi idareye kendi azasına ticaret kanununun 
323 ve 324 üncü maddelerinde m~zkı1r .nezuniyet ve 
müsaadeler veri!mişdir. 

1928 senesi bi1anço ve kar ve zarar hesnbatı berveçhi 
%irdir: 

MiLLi 01~ T8RK ANONiM ŞiRKETi 

31 kanunuevvel 1928 tarihli bilanço: 

ZtMMET 
Büyük sa name------

1929 dön1üncü sene cildi r DO~IONTİ fabrikası c:: Malzeme Vt. tesisat 
A1 ... Mübayaat 

neşre qa~landı. n üellif ve ta- D O p p EL 5i .. • "i ... 
bii: Meşhur Mahmut Bey. .ei Magaza T .L · l 99.040·i;l. ı -
I\Ierkcz müdüriy~ti umumi- =ı Birası cıkmıştır :: Acenteler ve şubeler 

33.121 .sa.111 

{).644 .. .ıs 

l\a · jandarma kumandanile polis 
l~ıı ~Una nazarcn haczcdi- ve hukuk işleri müdlirlcrinin 
taH alın s2tı ın k d tayinlerinde valilerin mütal!-
dı: n Cditen ın~ u"'dınd tl·an~n. a aİan ahnır. Kazanın t~li me-

a1tı k e er 1çın . [ d CdiJ ~ lı ta fı murlan valıler t:ıra ın an ta· h ll'lcd·~ ra ndan talep • . 1 tı+.u11 1
bl halde h t• 1 yın olunurlar. V alı, hn dm 

yesi: Galata Yaldız han. b:m:: Her yerde sablır nr:nH Hesabı carisi T.L: 54. 148.77 ııı 

V T 
Muhtelif burçlular • 289.039.80 · fi ... K 1 Müteahhitler 
Maluııl>eiı ve kefaleten " 132·27Q.G91/' 
Matlup sencdatı " 159.245.95 ıı• 

lerinden ç1kmış\ardır. 

833·7 45.53.ıtt 
2D-O 1 7 .42.srı 

llJ s· Un kt:ndı'lı'ıı.· dn ız dı~- sınıfmd:ın butun:ınlarl:ı Yild-
~ ıne s b om en uş-

\l~~k<>r~atcp t~kil eder. yet idare şube reisleri ve 
\~I{~ bor 

1
° Yapılmak usulü kaymakamlar müstl'snıı ol-

l ak~1t:ri ı~~{!. hakkında icra mak iiıre, cliğcr bilôrnum 
buh llk ~d ının kararilc ta.- memurlara mcm\uin kanunu-
leaırh~ll ırı~f'tk ~~evamh ikhsadi nun 26 ıııcı maddesi muci
ııı ~ı ııtıerini .c\ alade hallerde hince ihtar cezasını bizzat 
lt?a 11 k:ınun~r~ cdemiyen borç-
aıtı lıJabufllek 1 ~beple sonradan ve sair ceznln inzibat ko-
ttnı ayı ı:' uzre bidayeten misyonu knrarH trttbik olunur. 
tı.ırı l~t laıe~~etn~k şartile bir Vali, vilS.yette devletin ve 
1 y ~eıını .dcbılınc~i ve bor- her vekuletin mümessili \'et \'C -

f?ıe~bıınıesj esuıni !aksitlere bağ- kal etlerin idari ve siyast icr:a 
"'1'dir sulu kabul edil -lJo . 

rı:ı tçluctan b' 
141lıku ırşey alınma~ı 

~~tı h~ı olrnadı~ı tahakkuk 
'lltu erde l k 
L' ~ın a aca lı)ra mü-
"Utç an c . 
"et'J Oclcrned arı ol?1aınak üzre 
IQ' 1 l'lle<;i en acız vesikası 

ışur. usuıü knlıul edil~ 

vasıtası olup vililrelin urıumi 

idaresinden mes'ul<l ür. Vfü1yete 
ait işler hakkında doğntdan 

doğruya vekfüetlcrle muhabere 
edecekleri gibi \'ekiletler de 
idari ve siyasi mulıaberalı doğ
rutlan doğruya vnlilere yazarlar. 

Vil~yellerde idari şube reis -. Uor"ıu lti \i \·c · 
tcıı nı snır alncnklılımn leıi \'<' kaymakamlar vaı; tara -

tl'ftı, · ercij k:ı fınt:lan resen vcrılen emri kaınırı b /l~e .. • rarına k:ırşı 
UI <:ılun ttıut°aCaat hakkı k:ı- ve ııizamnaınelere uygun dlma-

~ıırı11qcaktnakta ve tcrn}•iz .. e dığı içti!ıadıııda bulundukları 
';aı. Ve b '- ı· ıı;i unı h :-,_ takdirde bunu \':t ıyc '-'azul~r. tctk'k ar aKkm- ~ 
tqs t 1 at her Vali israr eylediği takdirde y:ı-re· ııtafınd sene birinci 
ik'. leracn tn nynlacak ikinci zıh olarak emir verir \ e bu 
h 1 dzada \ırimn riyasetinde emir vllinin Uı:il6'uliyeti altında 

<!Yet Y 'n mürekkep b' tatbik olunur. Vilayet ınüretten 
Çc • ııpılncnktı B ır jandarma ve polis kuvv~Ucri 
t 1 ıttihnz ' r. u heyet- valinin emri altındadır. 
!:~~raııa rn C~ilctek kararlar Adli ve askeri daireler mlıs-
b. ılcceku a allerine tcbı1·11- 1 k - ·ır. lt ır . r. icra h o tesna o ma uzre vı uye e mev-
d . 111dat uı arçlanndan cut bi!Cımum devlel daire ve 
aır~lcırı nıak sureti! . 

~ ki tcı;ın e ıcra müesseseleri valinin teftiş \'e 
Ilı 1 du ) 

1
• cdilebil~cegi rnürakabe6i .altındadır. 

~.c ılc A ecn~ ldyihai knnu-
hır :~ llıye ve:k.ıı . 
t~ ~ht \ Crilınekted· · etine lada uahjye mtidürleriııln, köy 

ı Yı Uda is s I _ır. muhtarlarının ve idare heyetlc--
rına k ~ a lIIlleıin·ın · · ·r ~ ı ar 1 • rının vazı e ve sala ıiyetlcriııç. 

\ ıcra rnc 
mur- aittir. 

Diğer maddeler ka}ınakam-

Matbaası 

== .. -e ,r 

~'J at 
c;: -pm 

Dl 

• .. 
ı, rr 

.. 

U ,-,:J O YERDEN UCUZ 
ıcıDR YERDENTEMİZ 

' 

·YAPIYOR 

Kasa ve bankalarda bulunan 

1925127 senesi kar 
ve zarar hesabatı {)4.867-92.114 

1928 aencal klruarar heaabah 4f2ı{)8().55·ıtc 

Mf\TLUP 
Sermaye 

ss.954.43 
9U4489.78.Sf& 

ıoo,ooo 
Bankalar hesabı carisi 
Deiyn senedatı 
Muhtelif alacaklılar 
Muhtelif müteahhitler 
Hesabı carişi 2. HQ6.391

' ' 

Muhtelif müteahhitler 
Emanet hesabı 

Masarifi umumiye 
Otomobil masarifi 
Banka masarifi, faiz ve acyo 
Kombyo faıkı 
Iskonto ve tenzilat 
imalathane işletme hesabı 
Şubeler işletme hesabı 

MATLUP 
Hasılatı tüccariye 
Şubelere aünderUen emtia üzerinden ilk klr 

tahsil edilecek masl'lriner 

81 o;;o 67 lrz 

2 U5D H3 
35 7 J 3 84 l fZ 

4859 45 
11H42 12 

2 4U~ ?,O 112 

2 U40 HH 3
' ' 

130 135 9B '~ 

29107 69 112 

7 259 GB •12 

Dahile icra edilen sevkiyat üzerinden kar 253 7 l 1 ! 

Arzi kar ve zarar hesabı 69 428 a,~ Sil 

Cari sene :zararı 24 086 ,)3 3 ' 

130135 9·9 4 

___.. 



1 

1 

i 

/fO~~ ŞARTLAR!: 
Türk iyeda Hariçte 

Knruı Kuruı 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
mlertn btit!ln haklan mahfuzdur 

Gazeıeyı eöndeı ilccelı: mektupların 6ıerlne 
idare içinse (idare), yuıya aitse (Yazı) 

1,aretl konulmalıdır 
ı Aylı~< ı5o 000 

800 
Baıümıy.n mektuplar-ta ladetlnden, kı)'DlnU. 

J ~ • : l 450 mukadd•reıdz mektuplara konulmuı pualano 
2 1400 2iOO ka,.bolma11nd.. Ye U&nlann mtınderlcetmdan • _l_. ldar• me11.d deltldlr. 

Borsalar 13 Nisan 1929 

l\'ukııı 
1 Jr.ş::iliz Jirn.sı 

1 Dolar 
20 Yunan <lır;ıhıul 
1 Royh•mnrk 
l ATıısturya şi!lnl 
:(1 J.ey Romanya 
~O Leva Bulı;ar 
1 Felemenk florini 
~ Fra1aqz frangı 

20 ltalpn lireti 
20 kuron Çe ko - Slonky• 
1 Çcr,·oıa hı c sovıyct • 
1 Zeleıti c Lrhislan • 
20 Diiiar • \'ogoslaYya • 
20 P.elcika frangı 

Pezeta ispanya 
20 1'vlçre frangı 
1 iıfccidiye 

Çek 
Londra üzerine bir lng!iiz Umı turuı 

NcTyork ı Ttırk lirası dolar 
Paris • • • frank 
Mllano • • !ıret 
BerJin • maı"k 
Sof ya • • • leva 
Dr\lkt;:e} • • • belk' 
Ami•terdam• • rıoriıı 

Cincvre • • • frank 
I'r4g • • • kuron 
\'iyana • • Eil1n 
~fadrit • • pczela 
,·ar,o,·a 
Atina 
f:ükreı 

Belgırat 

• 
• zeloti 
• dirabrul 

20 ley ~ruş 
Türk lirası dinar 

Talı viller 
l•tlkraz dahili • ,·adeli • 
Dliyunu muTalıido 
ikramiyeli demiryolu 

ı.tnnLul tram,·ay •lrkctl 
Rılıtım Dok \'O Antlrepo 
JEtanbul anonim Eu şirkefi 

Hisse senetleri 

A ıldı 

989 25 
20~ 00 Qô 

ı2 ~500 

48 50.00 
re so oo 
~• 12 ~o 
2'l 37 50 
19 00 

158 75 00 
213 00 
119 50 

0000 
22 50 
71 110 

112 15000 
~9 60 

779 00 

986 25 
0,49 2500 

12 ~9~ 
9 400) 
2 oe,25 

68 12,50 
s 5425 
ı n,so 
2 ~550 

16 Sl.110 
s 49111 
8 2900 
4 3800 

33 18 
24 37 50 
27 87 50 

93 75 GO 
210 0000 

:!' 8 40 

25 

980 
202 
52 
48 

~· 24 
28 

1 İl 
158 
2 ı:ı 
119 

0000 
21 
ıı 

112 
29 

779 

986 
0_49 

12 
9 
2 

68 
8 
1 
2 

tıOqo 

2S Öl 
50,00 

80 1. 

1250 
37 50 

00 
1500 

00 

00 
50 

so 
50 
5) 

50 
co 

25,00 
l.5960 
4?00 
CTlS 
12.so 
54,25 
2'.150 
~5,SO 

111 57,50 
8 OJ,50 

29,00 
~800 

ıı 

4 
811 ıs 

24 37,50 
27 al,50 

93 75 00 
209 00 00 
8 45 

ıı tnnka<ı • t4 2:; 1 t4 ıs 
O•mnıılı Lankau 136 oo oo 00 

Ticaret ve zahire borsası 
fia.llar Ticaret Lorıı:aı:ı kltihumum1ııg;, tarafırıdan ,.Prilmistlr. 

Okkası 

Azami Aogarl 
K. P. K. p, 

Euğday /'.Çavdarlı 

IYumu,.k 00 00 ooo:ı 00,00 
Kızılra C9-10 00,00 00,00 
SUnter 00-00 QO 00 00,00 
'~ert 2·01 1820 173•1 
n nnır C0-00 CO 00 00.00 
Sert mahlut 0-03 00 00 00 00 

1 
Çavdar 
Arpa 
~faır 

Yula! 
Fa•uiye 

~ 

-ZAHİRELER-
1605 
1335 
15.00 
1030 
'!4 20 

-J-IUBUBAT
o:ı,oo 

1600 
1325 
1500 
ıu,so 

32:0 

-UN-

1260 

çu,·aıı ~ilo5" 
Eklslra eklstra oo 
Ekislra • 1225 
Birinci yumu•ak oo ı 860 
Dirincl rert • l 3~s 
ikinci 0000 

TİFTİK -

122, 

12!\~ı 
12601 
1245 
00001 

Aııkara teo100 160100 

Akşelılr 000.00 ooc,OoJ· 
Yap•gı Guz yunu 091,00 097,00 

-AV DERiSi- 1 

Zerdeva tifti 0000,00 ocoo,oo
1 San .. r 0000,00 ocoo,oo
1 Tilki 0000,00 0000,00 

Kunduz .. 0000,000 000100. 

-flNDIK-
101 20 

00000 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4 . CÜ KEŞiDE : ı ı MAVISTACIR 

İKRAMİYE : 45,000 

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

İKRA:\ılYELER VE 10,000 LiRALIK BlR MÜKAFAT 

Bu ketidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

« Vakt ,, ın 14 Nisan 1929 tefrikası: 23 

- Rica ederim, bizi bir 
lahza yalnız bırakınız ... 

Memur dışarı çıktı. o 
vakıt "Cones •. • Voles .e 
döndü: 

- Oturunuz .. çabuk çeki 
doldurunuz ... 

"Voles, bir şey söyleme
, di. Mfüyöye yaklaşarak o

turdu. 
Kalemi eline aldı. Kesil

miş çek masada duruyordu. 
Çeki önüne çekti. Kendi 
hiddetten zangır zangır 
titriyordu. Elind~ki kalemi 
masrya fırlattı. Sonra tek
rar aldı. B:r Urlü karar 

veremiyordu. Kalem sapını 
parmakları arasında çeviri
yor, masaya ittıratsız dar
belerle vuruyordu. 

Birçok saniye daha geçti. 
Sonra "Voles. birdenbire 
yazdı: Kont dö "Roçester. 
emrine sekiz bin liralık bir 
çek doldurdu ve altına 

"A. S. Voles • imzasını 
koydu. Çeki çizeceği sırada 
"Cones,, mani olarak de
di ki: 

- Hamiline tediye olun
mak üzere kalsın ... Şimdi 
bir söyliyeceğim daha var. 
Mektupl:ır yarın sabah 

-HER.çQN ~,TO 

Kırklareli ilk bahar at 
yarışları 

10 mayıs 929 cuma 
Kırklareli yarış ve ıslah işleri riyasetinden: 
l .::.. Yarış ve ıslah encümeni a.Jisi namına umum Trakyaya şamil olmak üzre ilkbahar 
koşulafı 10 mayıs 929 cuma günü Kırklareli merkezinde yapılacaktır. 
2 - Kayt ve kabul muamelesi 9 mayıs 929 perşembe günü saat on sekize kadar 

yapılacak ondan sonra kay! ve kabul yapılmıyacaktır. 
3 - Hari'iten müracaat edecekler talimat dairesinde hayvanının mükemmel eşkalini 

ve gireceği koşunun numarasır.ıı telgrafla Kırklareli yarış ve ıslah encümeni riyasetine 
vaktmdan evvel müracaat etmeli ve ikinci maddeyi nazarı dikkata almalıdırlar. 

4 - Koşulara ait tafsil!! duyar ilfinlarındadır. 

~=111 Hava nazı~ ~ ~I w 
~ Hava gazı kullanmakla temin edeceğiniz rahatlığı ve iktısadı öğrtnmek; mev- ı 1 cut tesisat ve ocaklarınızı sizi mükemmelen tatmin edecek bir surette kullanmak : 

_m için icap eden fenni malumatı elde etmek; diğer mahrukatın mucip olduğu ağır Sf 
~ hizmetten kurulmak, ve tediyede gösterdiği suhuleti öğrenmek velhasıl hava · 

fi;j gazına müteallik her hususta her türlü malumatı almak isterseniz : a 
w Bir kerre telefon etmeniz veya her hangi bir lisanda · = tahriren adresznizi bildirmeniz kafidir. 24 saat zarfında m = meınurlarunzzdan biri nezdinize gönderil~cektir. . IJ 
; Be.yoğlu hava gazı şır~etı = 
ırJ Adres: lsöklil caddesi numara 34. Tel: Beyoelu. 1570 tın 

.~ -anın · .mı· · · mE::nınmmı ..... mıınm · · · · mmnmmmmuau~1mıs 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilô:natı 
Haliç dahilinde Fenerle Balat arasında baştan kara olarak batmış bir halde bulı1'ıan 

ı=enerbahçe vapurunun hali lıazıriyle mukadder olan 850 lira peşin para ile satılması için 24-4-929 

tarihine müsadi! çırş:ımba günü saat 15 ,e müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi 
buçuk Jıesabile teminat akçelerile Emvali metruke idaresinde müteşekkil satış komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 

• 
ilkbahar at koşuları 
. Balıkesir Baytar müdürlü
ğünden: 

.Mayısın onuncu günü Balıkesirde ilk bahar at koşuları yapı -
Jacaktır. iş bu koşulara iştirak arzusunda bulunan at sahiplerinin 
lzmlr, Manisa, Akhisar, Soma, Biga, M. Kemalpaşa, Karacabey 
belediye riyasetlerine ve İstanbul, Ankara, Sipahi ocağına gön -
derilmiş olan ilanat ve programları görmeleri. ................................. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 
Şehremanelinden: Karaköy köprüsünün Boğaziçi iske

lesinde 10,12 numaralı dam altları 8 yeni 1 eski 6 yeni 
1-1 eski numaralı barakalar Üsküdar iskelesinde 64 
yeni 22 eski numaralı dükkan Haliç ciheti Galata 
tarafında 1 eski 63 yeni numaralı oda kiraya veril
mek için açık müzayedeye konmuştur. 6 Mayıs 929 
tarihinde ihalesi olacaktır. Taliplerin şartnameyi gör
mek için her gün müzayedeye girmek için mezkur 
tarihte levazım Müdürlüğüne gelmeleri. 

yet namına aşağıdaki adresime 
göndersinler. Aksi halde yeni-

Ademi iktidar 
VE BEL GEVŞEKLIClNE 

En müessir deva Scroin 

haplarıdır. Deposu İstanbul 

Sirkecide lskenderiyc oteli 

ittisalinde Ali Riza eczanesi

dir. Taşraya 1 50 kuruş pos

ta ile gönderilir. İzmirde ecza 

depolarında ve Irgat pazarın

daki eczanede bulunur. 

Niksar icrasından: bir borcun 
istifasiçin haczedilen Tokatın 

meydan mevkiindeki taş handa 
mevcut Çoban zadeler ardiye
sindeki 57 denk üçüncü 31 

denk dördüncü 210 den beşinci 
ve 80 denk kırğıh tütün müza
yedeye konulmuştur. İhalesi 15-
4-929 günü tütünün bulumiuğu 
handa icra edilecektir. bedeli 
ihale peşindir dellaliye ve ihale 
pulu kayma bedeli elhasıl satiş

dan sonraki mesarif - ardiye 

Zayi - Evvelsi gün Ahır

kapıda içerisinde 8 lira bulu· 
nan cüzdaııımla beraber arab~ 
temettü ve ehliyet kağıdımla 

aylık ve kazanç kağıtlarımı zayi 
ettim. Kim buldise paradan 

.vazgeçtim. Kağıtlarımı insani-

!erini çıkaracağımdan hükmü ücreti hariç- müşteriye aittir talip 

elinde bulunmalı . Bizzat o 
mektupları tamam olarak 
elde etdiğime emmiyet pey
dası için daha bir zıınan 
isterim. 

Yazihaneyc yaklaştı. Bir 
tabaka kağıt aldı. "Voles.in 
önüne koydu ve dedi ki: 

- Yazınız... Size imla 
edeceğim. 

"Voles. mütiane şu sa
satırları yazdı: 

Londra 2 haziran 

Maylort 
Yarın sabah tarafınızdan 

gelecek kimseye size ait 
mektuplımn kafesini teslim 

olmadığını ilfuı eylerim. 

Sirkeci şimcndl:er arabacılarından 
Merlüt oğlu Dahrl 

.etmeyi mütaahhidim. Bu 
kağıtları şantaj yapmak için 
alakoyduğumu ve bu vasıta 
ile sizden sekiz bin lngiliz 
lirası aldığımı ikrar ede
rim. Badema hattı hareke
timi değiştirerek namuska· 
rane yaşamağı ayınca taa
hüt ediyorum. 

imza: A S. Vole• 

Kont dö Roçester ce
naplarına. 

"Voles. bu satırları mu
kavemet etmeksizin yazma
dı. iki üç dafa yazmağa 
devamdan istinkaf etti. iki 
üç dafasında da " Cones • 

olanların ogün ve saatta 
müzayede yerinde hazır bulun
maları ilan olunur. 

kapıya kadar giderek tok
mağa yapıştı ve herifin is
yanını kırmağa muvaffak 
oldu. 

"Voles. mektubu bitirip 
imzalayınca "Cones. mek

tubu aldı, tekrar okuyarak 
kuruttu ve çekle beraber 
cebine indirdi. Sonra deki 
ki: -

Şimdi gidebilirsiniz ya
rın sabah sekizde kağıtları 

almak için evinize birini 
göndereceğim. Bu mektubu 

ancak bana zarar vermek 
isterseniz kullanacağım Na-

~ 
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res.al Jlı.ıılar H. S. H. lllnat aceGtc•l• 

Nihsar icrasından: Niksar 
kazasının taş mektep mahal· 
lesinden (abis sbavi) oğulla· 

rından Cavit elendi karısı 

Fatma hanım ile mahallei 
mezkilrden ( ahiskali) o~lu 
hafız J\fustafa efendi ve ka-
rısı Zeynep ve nıühtediye 

Emine ve Saadet hanımlar 

meyanelerinde mütahaddüs 
taksim izalci şuyu hakkında 

icra kılınan muhakeme neti· 
cesinde (on iki) kıt'a emvali 
gayri menkulenin aynen tak
siminde kıymetlerine halel 
geleceği ve arsa ve bağçe 

ve dükkAnın dahi hissedaran 
arasında 

ili\. vesile 
mümkün 

aynen veya ivaz 
taksiminin gayrı 

bulunduğundan u· 
mumunun satılarak esmanının 

hi5sedaran arasında hisseleri 
taksim suretile şuyuunun iza
lesine dair bidaycten sadır 

olan 4 eylül 928 tarih ve 
489-56 numaralı hüküm mah-
kemeyl temyizin 3 kanunsa· 
ni 928 tarih ve l 24-95 nu-
maralı ilarnile tastik kılın-

----"""' 

ve iki bin beş yüı lir' 1 
metinde bir bap dükkAn 

cı· Kazancı mahallesinde 
yr.

yemini sahibi senet.. 
Agop, arkası sahibi · 
cephesi tarik ile mahdut · 

arşın terdiinde ,-e 

Yüz lira kıymetinde 
('.,·ı~ 

bap samanlık. 5 • .v.• 
mahallesinde dere sokn~ 
canibi yemini semerci 
Ohanncs, ycsari sahibi ~ 
samanlığı, arkası yol, ceP 
si yol ile mahdut üç bın, 
kıymetLrıdc bir bap 
maa bahçe 6 · Cedit nı 
lesinde Canik sokağındn 
kan, cemıben yol, ;i~ 
garben Demirci oğlu h 
mühtedi Hakkı ile ınn 
beş yüz lira kıymetinde 1 

7 - Cedit J\Iahalle,indc ' 
kan sahibi senet gar~en\ 
merci oğlu halen AbidıO · 
arkası şimalen Bodur 
ve klise hahçe>i ve ccn~ 
J\Iarkaryan hududile nıab 
beş yüz lira kıymetinde 
ki yedi kıt'a emlak \c. 

mekla mezkur emvali gayri kıt'a arazi ki on iki ~ 
• menkuleden: gayri menkule şuyuun jt 

1 - Ahmet ağa bınarındn için mevkii miizaycdeyc 
şakan yol, garban hacı Ali nulmuştur. 
oğlu, şimalcn çakır oğlu, ce- Tarih il<\ndan biliribM O 

nuben istifan hududile rnah· gün sonra muvakkaten 
dut (yetmiş bin arşuıı terbiinde beş gün sonra kar'iycil 
ve bin beşyüz lira kıyme- lesi icra kılınacağından 
tinde tarla. 2 - sırma pına- ziyade ınalı'ımar almak 
rında şakan dere, garben yenlerin bedeli muh:ıııı~ 
kürkçü oğlu, şimalcn ohan !erinin yüzde on nbpc" 
cenuben kürkçü oğlu hudu- pey akçesi vermek sO'' 

dile mahdut yirmi iki dönüm Nihar icra dairesine r::ı 
terbiinde iiçvüz lira kıyme- caat eylemeleri ilan olu''~ 

J ..... 

tinde tarla. 3 - Çarda akça· =·:ı::::::;::::::ıı::;::::::ı:t ::::: . ...-

sız yerde şarkan gitak oğlu, !! Bakteriyolog Do. ihsan sa 
garben artin, şimalen ve ce· g Bakteriyoloji laburatuı~· 

:ı hlil 
nuben yol ile mahdut otuz g Pek dakik kan ta 

b t k b. •• ) k ·re'"' iki dönüm ter iin( eve i ·i ın ll (vaserman teamülü ·u : 
.. 1 d 'f hj•:ı lira kıymetinde tarla. 4- Or- :: t.1< a ı, tı o Ye ısıtma · 

ta sokakta, şarkan tarik, gar- ji Jıkları teşhisi, idrar, balı;j 
:: .. •k( 

ben a"asi 'imalen ark cenu- :: cerahat ıahliUtı, UJtra ını o ' 'ı ' •• • ~ 
ben Serkis hududile mahdut on ll kobi ile frengi caharri;ı. 
iki dönüm terbiinde ve bin i! çıbanları ve ergenlik •l-

lira kıymetinde tarla. 5-0r
ta sokakta şarkan tarik, gar
beıı Ohanııes, şimalen yol, 
cemıben Serkis hududile 
mahdut 22240 arşın terbiinde 
ve bin lira kıymetinde ceman 
beş kıta tarla. 

l - Sıra kozda şarkan 

Abidin, garban ark, ve vakıf 
şimalen tarik, cenuben ark 
ile mahdut sekiz buçuk dö· 
nüm terbilnde ve bin lira 
kıymetinde bir kıt'a bah
çe 2 - Kazancı mahallesinde 
şarkan llaçcr oğlu, garben 
vakıf, şimalen ve cemıben yol 
ile mahdut üç yüz arşın tcr
biindc ve sekiz yüz lira kıy
metinde bir kıt'a arsa 3 -
Kazancı mahallesinde canibi 
yemini hacı Abdürrahman 
Eefendi, yesari yemenici oğlu, 
arkası ve cephesi tarik ile 
mahdut elli arşın terbiinde 

·ı h • 1 !: ususı aşı ar. b 
~ Çivanyolunda Sultan~la a: 
~ türbesikarşısında telefon l;.,.;J 
l·:.. ••••••••• ı:··· ·················::::=··· ··········· ... ................. "' 
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Buııün doianlara İ~:: 
Erkek' •l·hJl 

Yakup ~ 
Günün naaihatı: 

k ·ki• Şaraptan dönn11 ılrk:e ~ 

Buıı;ünkü ha•8 
1,, Hava k;ıpalı ve butr.ıt :. 

-- - ıl'J 
•b •• ş 

Maı'W mldilr: ,,... :rı 

.. l 
Muharriri: Vere Stalıp 1 ' 

sıl başka diyeceğiniz var mı? 
"Voles. tanılınıyacak bir 

halde idi. Ağzını açtı. Goğ
sü kabarıp iniyordu. 

Kekeledi : 

- Bana bir kadeh rakı ... 
Yahut başka bir içki getir
tirseniz minnattarınız kalı

rım. 

-4-

Çirkin misafirler. 
"Voles. uşağın getirmiş 

olduğu şampanyayı içerek 
kapıdan çıkmıştı. Onun 
gitmesi ile beraber hadis'
kapatılmış demekti. "Co 

~ılı 1 

nes., fazla irade 
5 lı)'~~ 

müteakip vücudu k3 Pca' 
re•• 

bir kırgınlık ve di' 
hissediyordu. Ge~eıı t:o"' 
gibi bir hadisenın .,.cısı 
sini bu kadar kt1' 

11
et' 

1 ıa 
bırakacağını asa de" 
mezdi. Vak' anın . . ~şqr 
muddetince kuvvctı0 '. fal 

· • ;nı 
bir gayret sarfettıg . ) · 

. . Şiındı ' bile etmemıştı. "3tı 
1 ıııv- . 

nız başına ka mış, . . o· 
. . . h ·yeti· 1 

rıyetının e emmı , '" 
.. .. k vorgurı u,, 
şunur en, , l 
derecesini anlıyor. u. 

g 

~ 

li 
t 


