
--=------~· --~~,~~ ~~·~ 'fi~= .. ~ - ... - - .;c- ·---=---.- --~-- ----~·-·- - . - ~ ... ~ ···---~ --
1 • " • • - - r • • -- • • ., - • - ·•· ' --- -• --.., ._ - - •- - __ , .- ~,. -~· -

'!ııtı 
~406·) 
.... ~ -
28 

'~.f.v} l~ 1929 

' J 

Mftıabakamız bitti 

--- == 7 

~am karısı~ı 
'ille nr11ti Katil de 

öldürdükten sonra kendikendisini vurdu 
hastanede TeVfik Rüştü 

B. Romada 
• 

~, ... , :---.--_ 
"

1 ekeli · . 
"ıc b rnııın iki .. 
tılJ il Ctj UÇ 
"'lllıfu 'k geçirmekte 
~ ı lısad· 

bi haı; 1 ı buhran,n 
~. ~= ~•tın kurak oit-
ı. .... c..ıraı · ~-
'"lltlukta mahsullerin 
~ n do) • 

ıdıt; b'l ayı yanmış 
~ij kur ı hassa geçen 
~nL• 1klık V • 
d.;~ n 1. azıyeti bu 
~ csın b' 
t lıatırJ ır mislini 
'ttde ''ddayarnadıgı de-
~c la .,ı etı· 

bii b 1 olmuştur· 
a~ıı ı 11 kad ' 

~Utakı .. ar şiddetli 
tilıııı~ .. 'R•n iktısad" h 
ı: ıı~e . l a-
~rdi·· ' 1ndc h 
lt gı bııhran usule ge-

dctin ol da o nisbet
Oııbn .. muştur. 

tıq 'ij ·~ın b 
~' t tçiler u sene yal-
·~~ ın de"·ı k 
'ı •ın1r gı ' üçü bü-
~ h esnaf .. 
~ tr&iin h ın &ozlcri he-
da Yetine k avadadır; mayıs 

~b- . adar da hava

öldü 
Facia. niçin ve 
nasıl oldu? 

Husust tohkikah
mızın verdi~i 

neticeler 
Dün saat liçte Topkapı.da 

feci bir cinayet olmuş, bir 
adam karısını öldilrdüktcn 
sonra kendikcdisini nırmuş

tur. Vak'a Topkapıda Kemikli 
burun rnkağındn 4 numaralı 
cv<lc olmu~tur. 1 latli~c hak
kında yaptığımı.z tahkikat şu 
neti~eyi ,·crmi~tir: 

Cinayete sahne olan ha.rap 
e\·de ~ehrernini tütiin depo
sunda ek~pcr ~mı~ it11il!i ya
pan Necati efendi ile zcvcdi 
Zehra hanım oturma.ktadırlar 

~ ~tır. 
~ çjı ~olsun, 
~ . erın 

Necati efendi ik Zehra 
facı aya sahne ola"n ev ve oda l 

.----------------------· hnım lCŞ sene evel cvknrniş-

llıın Stı 
ıı~aıı ctıtıişr 

nisan ~yı 
ihtiyacını 

e 
1

111 ( 21 ) ır mesela 
ta~ e~ 2tr ve ( 22 ) inci 
'ile L. · "'n sA 
~ "lltakJ k -.ne en zi-

L 1 af t' ~~ ~n e ıne ma-

1,iitiiıı inl1 isar j daresiı1İı1 lltı 
serıel i lıasılatı 

.... ~i \1 }'erlerine bile 
"' •~ ıa" 

Tütün in - Yaran yeni bütceyl Ankaraya Yeni büt

çe iJe kad
rolarda te • 

beddülat ol
mıyacaktır. 

~ "'t, 8u . &ınurlar düş- hisar idaresi 

~Yo~ (3Q )•ki &ün içinde umumi mü • 
n!'"ı\ıck· ' Urtaya (35) dürü Behcet 
'"llJ, l •re ( 30 ) s· ' B. pazartesi 
~ ('1~ o~la (S

2
) , y ıvasa k 

\< ... 1 günü An a-
'tti1ı,. ' \orun. ' ozga- 'd k 

"'· ( ·•ıa (8) raya gı ece 
~~ lO), A.k ' Kay- ve hazırla • 
r. .. ~hirc(o saraya (1 O), 
_"'Qi~ u) 1( nan tütün la-

götürüyor 

Behçet Be

yin Anka· 
rada bütçe-

nin müzake-( 19 ntebt (' ı'stşehire (17), 
) yıhasile bu 

t~~ıııı.ı.ltıiliınetr ), Meraşe seneki büt- resine kadar 
L·: ..,"l'· e Yağmur k iması mu 
~ı d ' orta A çeyi götüre- a • 
· Ctcced nadoluda cektir. Behrei B. htemeldir. 
l~ c Yaıı-. y 

iC A Yer 6mur düş- Behçet Beyin verdiği iza- ı A k ft k 
"nL Yaln K s en ceza an unu 

A. !\Olta k"ln. ız onya hata göre, bu sene idarenin 
-"lad " ••• t mecliste 111.1 olı.: ış ır. varidat bütçesi artmıştır. 

,"1, nun 
ile krk, cenup, şi- Geçen sene hükumete 22 
ba~~elince~ar: vilayetleri- milyon lira safi basLlat ve-

~~ lada fe k Urafan hali rilmişti. Bu sene bu mıktar 
d tarı v alade · 'd' 

·~· •ıarın ıyı ır. 24 milyona baliğ olmuştur. 
bı i 1 kurı,.. ekinleri ken-

Ankara, 27 ( Vakıt) -
Askeri ceza kanunu Mec
lise gelmek üzredir. Bundan 
meydan dayağı ve riyazi 
hapis yoktur. 

krdir. Fakat eYlcndiktcn iki 
sene sonra karı koc:ı gcçine
mcrniyc ba,l•tını)J:ııdır. Bu 
gcçimsizli~i Necati cf endinin 
vakksi Ay~e hanım da küri.ık
Icmi~tir. 

Butta bir ar:ılık Ayşe ha
nım gelini Zehra hanıma: 

•Etekler dolusu p mı sarf· 
e<leceğjrn. Seni 1 ..ocandan 
ayıracağım ,, clcmiştır. 

iki sene eycl tavukfora 
yem vermek yüzünden genç 
zcyç ile zevce ka,·ga etmi~ler 

\ 'C gece yarısı Zehra ilanım 
sokağa atılmıştır. 

Zehra hanım Şehremininde 
Saray meydanında oturan 
annesi Liitfiyc J lanımın 
e\ ine girmiş, zevcini dava 
etmiştir. Davanın nı'ycti üç 

ay evci bitmi~ Necati 
Erendi zevcesini evine alma
dığı takdirde ona ay<la otu1., 
çocuğu için de yirmi beş lira 
nafaka Ycrmiyc mahkum ol· 
muştur. 

[ Alttarafı 2 inci .ayıfaınızdadir] 

-Roma,27(A.A) .. 
Türkiye hariciye 
vekili Romaya 
gelmiş, istasyon-
da Türkiye sefi
rile M. Grandi 
ve hükumet me ... 
muriyni tarafın -
dan selamlan--
m1ştır. 

Roma, 27( A.A) -Tev
fik Rüştü Bey bu sabah 
trenle Romaya muvasalat 
etmiştir. istasyon Türk ve 
f talyan bayraklariJe dona
tılmıştı. Tevfik Rüştü bey 
hariciye müsteşarı M. 
Grandi ,hariciye nezareti 
erkanı, Roma şehrinin as
keri ve mülki mümessilleri 
Türk sefiri ve erkanı se-
fareti, Romada bulunan 
dahiliye müsteşarı Hilmi 
bey ve umum jandarma 
kumandanı Zeki paşa ta
rafından istikbal edilmiştir. 
Madam Garndi tarafından 
Tevfik Rüştü beyefendinin 
refikaları H. Eendiye bir 
buket takdim edilmiştir. 

Fevkalade samimi cereyan 

eden istikbal merasimin
dc n sonra Tevfik Rüştü 

bey ve refikaları Hanım

f endi Grand otele azimet 
etmişlerdir. 

Mükerrer dayak! 
Ahmet B., muddeiu

. mumi gittikten sonrc.'l 
merkezde tekrar mı 

döğülmuş? 
Eskişehir oteli simsarı 

Ahmet B. in Eıı · ·;nü polis 

iş hayatıında" 
iti 

,~--ııe:m---_,,.kad~~ 
-26-

• 
iş ve güzellik aı·asnn'° 
da nasıl bir mÜ1i1a.

sebet var? 
Eğer Slln'i giizellikte.n bahsediyorlarsa 

doğrudur. Fak at bız işten ziyade 
1 ° 91~etin bir neticesidir 

Boğazlar! ..... · 
misyonunda ka. 
tibe Nazlı Hf. 
memleketimizin 
münevver ha
nımlarındandır. 
F r a n s ı z c a yı 
Türkçe kadar 
sühuletle konu-
şan, ok1yup 
yazan Nazlı Hf
henüz pek genç. 
tir ve yaşına 
göre çok oku
muştur. Kadın
lık hakkındaki 
fikirleri tam 
bir olğunluk ar-
zetmektedir. 

Nazlı Hf. be
ni nezaketle ka
bul etti. Sual
lerime liitufkar-
lıkla cevap verdi, dedi ki: 

"- işe beş sene evvel 
başladım. Beşlıca saik de 
kadınlığın tufeyli bir unsur 
şeklinde' görünmesine ta
hamülsüzlüğmdü. Ev kadını, 
hayat kadını diye taksimler 
bana biraz uydurma şeyler 
gibi geliyor. 

Nazlı Jlf. 

memnunum. Öyle sanıyo
rum ki eğer çalışmasam 

havayı şimdiki lezzetle te
neffüs edemiyeceğim. 
[ Alnarafı 4 fincü sayıfamızdadır] 

Eknıek 
Bazı semtlerde nasıl 
oluyur da ( 2 ) kuruş 
noksanına satılıyor? 

Bir müialea: c Ucuza 
mal oh:r da .. > Bir idda~ 
«Halitası bozuktur. > Ve 
bir fikir: «Zarar ediyorlar.> 

r; "tını 
& lla 0tta /\ ş addedile-
llQ lliaqnd nadolu yayla-

}ıs . a old 
4 ts •çind uğu gibi 
~t;ı~ haSat e Yağmur dü

a . llıevsi · 
~ 1 Çıft~il . tnınde her 

Yeni bir gençlik aşJ1sJ1 
keşfedildi 

ınerke-zin -
de döğül
düğü hak
kındamüd
deiumumi
liğe şika
yette bu
lunduğunu, 

derhal tah
kikat yapıl
dığını, darp 
izleri tes-

Ahmet B. bit edildi-

Kadın kadındır. Hayat 
ve ailede bunları ayrı ayrı 
hüviyetlere malik görmek 
bilmem ki nasıl mümküm 
olur. Aile, hayat sahnesinda 
nihayet başka bir perde 
değilde ne dir? Çalışmıyan 
kadın evinde biraz da esasa 
dahil olmuş sayılmaz mı ? 
Kadının insanlık gururu 
için de "say,, tabii, ve o 
say eserinin aile bütçesin
de- yeri olması lazımdır. 

- iş hayatından memnun 
musunuz? 

Ekmeğin 

narh üz: 
diğer b ... 
yerlerde d e 

(2) kuruş 
noksanına 

satıldığı ve 
bu farkın 
lsta n bul 
meb'usları-

bazı yerlerde 
, .m 17 kuruşa, 

~eı . trıın· . 
N l(lır. ızın yüzleri 

~td c kadar 
- İş hayatından çok f\ lll Cl İ )7 a tS I Z IStıra})SIZ, )ra}ııız )Jİrte){ şırınga )(afi! ği~!ıc~~!~~ş~·~~ s:ıyıtamızdat1ır[ 

----------------------~ "' a~b.. . Yazık k' ş 'b ) t · · '"~ka '-tı b ·ı asır- ( ikar;o Trı üıı bazc esının 
tıı dd<!~ u rncrnlek t' Vi~·an:ı muhabiri ,.,.azetcsine •.i •atını 

1 
·e ın , b 

Ve e i d 
tr . llıUnk . n e tutan çc:.tiğ'i bir tcl&raft:ı, insanları 

gençleştirmek için keşfolunan 

yeni bir usulden bahsetmekte-
lını · arız 'd 

Cc b 1~İn h 1 areler 
~;ı lıluu ayalını sade-

lllıırı ardan .. 
tı: ı arın 1• duşecek 

it '( Ulf'" 
~ d · er al une bırak-
~i tı ttk tından 

~ı ıp . ve Üs-
tat fadtindeıı R•d~n su ha-
b <! "d Zıraat· .. '•ç '" eb·ı •mızın i.lr,.. ı rn · 1 ... şlıtıl es, imkanı 
· le rnarnışt 

dir. Yeni usı:Jüıı kaşifi doktor 
( Ocen St:ıyiııalı) tır. 

Doktor ( St:ıyin:tlı ) ın mua.-
vini doktor Lıst , insanların 

ömrünü uzatmayı istihdaf eden 
bu keşif hakkında mühim tc
yanatta b~lunmuştur. 

Doktor Last diyor ki: 
ltJilt • şirtıd· ır. 

"sın· ı c.. «- Biz, hay\'anlarııı guddc-
tqliy ın en .. Urnhuriyet kriııi ius:ııılara aşılamak usu-
d ttıeri hluhirn 

L IJr: S ilden b· . ıneş - lünii terkettik. Çünkü, bu 

Yeni aşı kadınlara da 
tatbik edilmekte, on • 
lan da gençleştirmek-

tedir . 

~lllat ~ işleri ırı de bu- hareket tehlikeli ameliyatı isti!-
" t l'lı~ber ne tnali im zam etmekle l:eraber d:ı,,lıra Yeni aşı ile bulduğu uaulüı -

ereı ınde h - t> . ..;lı1as ettiii söylenen Dr. Vomof 
t • ıc nı e e muva ıakıyet kazanmamaktadır.11 . . 

1
• ud.d 

.~ ltı cın1~k . rnıniyet . . _ aşının tem.ne ge ınce, g e 
1hr 'lhstııı . etırnizd · ~e~çleşmenın ;em usulu~ aşılamanın tesiri gibidir. Vıp-
.. ~ 'Yacın erın ha" t e zı- basittır. insanın vucudunn yem raııinıc: aza yeniden kuvvetlen-
·11~t1' ı Sid "a ını ve ll' 

t' c:>ar~ tcc b 1 bir gudde aşılanacağın.ı faal mckte, normal bir surette vazi-
ın~ b tın te u,utların h t - ' 

ıt~k ~düfi lut"fI , ayvanların gu5i<lelerinden islih- fesini görmekte ve vücut yavaş 
lbarnak u c - sal olunan madde vüc ıda zerk- . '.Yavaş. asıl kuvvetini ihraz et-' 

41e ı lır. 1 ... t d T'f 1 
~, 'l o _uruna,. a ır. ı o 4şı511 nasıl m·~~!e~ir ... · s 

illet Asıın vucuda zerkolunuyors:ı, - bu da Tıp alimleri senelerden beri 
w....----~--~_...~ö lece Ve · f i in a:ı~ın~kta idiler. 

Doktor ( Shıyiııalı ), hayvanların 
teııasüli guJdclerinden istihsal 
ettiği maddeyi tecrübe etıniyc 

başlamış, neticede bunun şim
dirc kadar tıp aleminde keşf
ol .ıııaıı maddelerden 250 kerre 
d:ılı:ı J.:fıvvctli olduğu anlaşıl

mıştır. 

Doktor ( Stayiııalı} ın en mü
him keşfi, insanlardaki tenasüli 
guddelcrin yalnız tenasül vazi
fesine yaramayıp, bundan baş
ka, kana kan~an bir madde 
ifrazile gençliği muhafaza 
rettiğidir. 

Eskiden tıp alemi tenasül 
guddeicrini:ı bu vazif e~·i ifa -

· ettiJ-iııi llilmiyordu . · Otomobil pl!tlrnlarının ı mayısa kadar değiştirilmc:i 
Bu keşfi muteakip doktor · takarrür etmiştir. Bu tarihten sönra pl.ikasını değiştirmemiş 

( Stayinah ) dehasını ve parasını • olan otomobillerin seyriscfcrinc müsa:tde cdilmiyeccktir. 
· bu işe vakfetmiş ve neticede PlaHlar için Emanet otomobillerden 250 kuruş almaktadır. 
muvaffakiyet kazanılllllşfır. ~ • Pl:'\kların dc..,..ştirilnrcsi otomobi11erin mu:ıı.·encs1ne de 

Doktor ( Stayinah ) m eşfin- vesile olmuşnır. 6 ' J 

den kadınlar da istifade edebili-

nın nazarı 

dikkatini 
~ ~elbet tiği 

yazılmıştı. 

Bunun ü- Hamit B. 
• zerine alakadarlarla görüş

tük. 
Bu hususta Emanet mu

avini Hamit B. demiştir ki: 
" - Narh azami fiatı 

gösterir. Narhtan fazlası
na satmak memnudur , 
fakat aşağı elbette 
satılabilir. Nasıl o!up ta 
ekmeğin narhtan (2) kuruş 
aşağı satıldığına gelince : 
Bu herhalde, fırının ve fı-
rıncının vaziyetine göre 
değişir. Çok ekmek yapıp 
satan fırıncı, her ekmek 
başında daha az kara ka
naat edebilir. Fakat biz bu 
fırıncının vaziyetini öbürle-

• Taksim mevd<ınmJan geçen bilumum otomobillerin yorlar. 60 ve ya 70 ya~ındaki • t 

·kadınlar 40 ·ya~ına infyorlar. lanı.ha, nıôtör, fren· ve taksileri muayene edilmekte; Ü\.\ giöi. 
rine tatbik ve teşmil ede
meyiz. Bundan başka, fı
rınların kira bedelleri, işçi -· Netice, insanin hi~bir ezaya aietlori bozuk · olmi Y•tnlara ptaka verilmektedir. · · · ' ... 

uğramadan gençleşme5i artık Düne lrndar şehrimizdeki otQmobillerin yarısının plakları 
mfiınkündür ·~~----._.._de i · iri! · tir·- --------------

adedi ve saire de değişir. 

[ Alttarof ı 4 üncü ıayıf amıu!adır J 



Pa a 

'·' Yazan ,. 

AYHAN 

Pa:'fa ııeler SÖ)"lt'i)l'Orllıt 
Allah bilir .İngiliz arniralı bıı sözler 

karşısuula ha yrarı olup kal nuştı 
-48-

Aradaki fark işte bukadar 
acı ,.e firaklı idi. 

Artık güneş batmıya YÜZ 
tutmuştu . Süleyman p şa 
iki ~aatten ziyade zırhlıda 
ka 1 mıştı. 

E'bct geriye dönmek 1.1 -
zımJı. 

Giderken lngilizle:-in gene 
top atıp kendini sellmlıya -

cakbrına şüpheler caiz değildi. 
Şu yaziyette Süleyman 

pa~anın bir sahtekardan ne 
farkı kalacaktı? 

O saat kumandan olmayıp 
vazifesinden atılmı5 bir zat 
olduğu halde Gelibolu Ye 
h;ıYa!i-;i kumandanı namı al
tında lngiliz zu lılısına resmen 
zipretc gitmiş oluyordu. 
ı :c zaman olsa İngiliz amirnlı 
meseleyi haber alacaktı. 
Bunu ögrenmcmesinin iın -
Um yoktu. 

O zaman Süleyman paşa

nın ardından, düzenci adanı! 
dcmiyccek miydi 'i 

Amiral değil, kim olsa 
böyle huküm vermekte yer
dcı; göke kadar hak kazan -
mış olmaı: mıydı? 

Hayır, mert yaratılışlı 
Suleyman paşa şu şeref,izliği 
yapmıyacaktı . 

Ardından, düzenci dedir· 
meyi haysiyetine yarnştıra -
mı yordu. 

Haydi gemiye gelirken 
İngilizlerin top atıp scllmla
ma!.ırı mazur tutulsun . Çün 
kü paşanın İstaııbuldan aldı
ğl emri bilmelerine imkan 
yoktu. 

Ya, şimdi? Meselenin ma
zeret f ilıl.n kaldın p göt ur • 
miyc tah~mmülü var mıydı? 

E,·et Süleyman paşa gibi 
vckarına düşkün olup luıysi

yetini herşeylerden üstün 

tutan bir asker için olınıya

cak küçüklüklere tenezzül 
ctuıck mümkün değildi. 

Zırhlıdan ayrılırken kendini 
zaptedemcdi, amiral Kom -
merde dedi ki: 

- Amiral cenapları. ben 
şu saat kum:ındanlık sıfatın -
dan s:ıkıtıın. 

llatta Kakisultaniyeye nef
yim için Padişahın iradesi 
sadır oldu. Bugün Gelibolu 
limanına gelen şu karşıd.ıki 
zırlıh beni buradan alıp Ça
n.1kkakyc ı;ötürmiyc mc • 
nıurdur. 

Sizden ric:ı ediyorum: 
şimdi ben buradan çıkıp 
giderken kumandanlık mera
simini yaptırmayınız. Seljm 
toplan atılmamasını icap 
edenlere emretmenizi tekrar 
rica ederim . 

Buraya Dedetiınin kuman
danı sıfatile gelmedim. An
cak size şahsen vermiş oldu
gum ziyaret iadesi ,·adini 
yerine getirmek için geldim. 

lngiliz amiralı karşısındaki 
saf Türk kumandanının şu 
samimiyetine hayran kalıp 
Allah bilir ağzının sularını 
akıtmıştı. 

Böylesine mert ve müte • 
vazı adam dünyanın nere · 
sinde bulunurdu ? 

Amir.ıl Kommcrel çocuk 
değildi. Açılt köz bir İngiliz 
gibi hemen vaziyetten isti -
fade etmeyi düşünmüştü: 

hazır İngiliz - Rus münase -
batı Türk ellerinde biribirile 
çarpışırken Süleyman paşa 
gibi Rumeli ordubrına umum 
kumandan~k etmiş bir adamı 
lngiliz zırhlısına iltica eyle -
miş bir vaziyette kabul 
edemez mi idi ? 

Amiral, Süleyman paşanın 
gururunu kırmadan ima etti: 

- Azlı kumandan, be -
nim de sizi lnıın..ından ve 
memur sıfatile sehimlama}1p 
A vnıpaca tanınmı~ büyük 
nam sahibi bir zat haysiyctile 
ve mücerret şahsınızı tazi -
men selamlam:ıklığıma l)liı -

s.ıadc buyurunuz. 
\' e geı:ıe bu mülahaza 

dolayısile her türlü hizmet 

ve fedJ.karlığı yapmıya h:ııır 
bulunduğumu da ayrıca arze
d~rim. 

Nasıl arzu buyuruyorsu
nuz?» 

Diye Siıkyman paşaya : 
« iı>terseniz zırhlıda kalınız, 

o nankör adamlara teslim 
olmııyınız » d~nıek istemişti. 

Süleyman pşa amiralm 
ima etmek istcdigi şeyi an
l:ımam:ızlıktan gelmişti. 

Amiralın paşanın ce,·:ıp 

vermemesini teklif iııi kabul 
edip lngiliz zırhlısında kal -
mı ya yanaştığına· alnuştı: 

- Affinızi i&1irham ederek 
td,rar ediyorum: bir hizmet 
YemuaYen eteihtiyacınız var 
mıdır? (H. i\!. S. agin Kurt) 
ile amir:ılı ve mürettebatının 
emirlerinize amade bulun -

( Vc.kl )iı 28 l\i:aıı 192\J lclrikusı . 
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lrfttlıa1T1ri: lliiseyiıı llahmi 
bana güsternwlisiıı.. yor? 

- ilam mı yalmz mı - Hürrem Lutf ile 
görnıek istersiniz.. Sakır Cenıal birden-
- Ne dernek? bire şarkadak alnını 

- Ilanıının Y~ huz • 
olduğu ,.e olmadığı 

güııJcr Yar<lır. 

- Yalııız olmadığı 

'ulıt kiııı:ul<' hulı:n~ı-

yunıı· ·· klavıp 
. 

ycrın-

tl· ... .' v .. rak haykı-

. ":Teı u Lutfile .• 
E\et ,·clinimct ..• 

vuzb ın 

yolsuzluk 
Beylerbeyle Çengel öy 

arasında bulunan Havuzba
şı mevkiinde oturan oku
yucularımızdan bir çokları
nın pek haklı şikayetlerini 

dinledik. Bu şikayetin se· 
bebi şudur: 

Havuzb~n mahalle 
içinde evler arasında bir 
tek yolu vardır. Bu yol, 
geçen seneye kadar tama
mile ihmal edilmiş bir hal
de idi. Geçen sene küçük 
bir himmetle burası biraz 
tamir gördü ve araba geçe
bilecek bir hale geldi. Fa
kat, yarım bırakıldı. Şimdi 

yaz geliyor, oranın sakinleri 
artacak. 

Bu yolun haricinde ka

laıılar, soruyorlar: 
- Biz yol parası vemı

yor muyuz? Öyle olduğu 
halde neden eşyamızı taşı

yacak arabanın ve, Allah 

göstermesin bir yangın vu· 
kuunda etfaiye otomobille
rinin geçeceği bir yolumuz 
yok? 

Bu talebi haklı bulduk. 
Merciinin dikkat nazarını 

celbederiz. .................................................. 
duklarını tekrar zatı alileriı.ıe 
iblagı şeref addederim Ekse
Uns l 

Dedi. Süleyman paş.ı İn
giliz zırhlısına iltica etmeyi 
nefsine nasıl yedirirdi? 

Amiralın açık teklifinden 
bellıi bir suretle istifade ede
bilecekti: 

Paşanın Gcliboludaki ko • 
nağında husus! evrakı vardı. 
İşte asıl onları kurtarmak . 
lizıındı . Düşmanın namerdi 
insanın hususiyetine tecavüz 
etmekten çekinmeyip aksine 
olarak zedrnlır diye hatıra 
gelen birşeyler Yardı • 

Rauf paşanın bu e\'falu 
elde ederek Süleyman paşayı 
İttiham edecek ip ucu ara -
mıya kalkışmıyacağı bilinmez 
şey miydi? 

Süleyman paşa: 

- insani bir his ile yapı
lan teklifiı}ize şükrn111a.rum 
takdim ederim efendim . 

Şalısıı'1t asil dü5ünmiyo -
nım \'C düşfııımcıncnizi rica 
ederim. 

Ilükıimetimin emrine itaat 
etmek zaruretinde olJı.ığumu 
takdirinize tcrkediyoruııı . 

Yalnız bir sandığım var
dır. Bunda hususi cnakım 
bulunuyor. Lı'.ıtfen benim 
tarafımdan bir iş'ar vaki 
oluncıya kadar bunun mu • 
hafaza edilmesini rica ediyo-
nım. 

(Bilmedi) 

Bakıcı olmağa 
hacet yok.. işte çocu
ğun babası ... 

- Pek )·ara~ığıııda 

düsiindiinüz efendim .. • 
- .\lı bu bir büyük 

keramet değildir ... 
Hürrem Luıfi, Hür
rem Lutfi, alı mel'un .. 
Perramn göliiniinde 
b ına mevki bırakııu
yan bu koca menhus. 
nıikrop ... Ne vakıtleri 
beraber bulunuyorlar~ 

- Ekseriyetle haf
tada iiç gün ... 

- Ne günleri? 
- Cnnıartesi, pazar-

teJ, perşembe., 

VAKiT Nisan 

.. ,.., .... ,.: ... ::::::::::,:::·:::::: .. •p••:. ı 

Mev n iktidara camelo 
,fı kası mı f!eliy r ? 

Kıt' nlor ve ~ı 
_ Muharriri : __ _..., 

... ::y::ı:::::::::::::.,. * "4 1 • k 
Neticeyi bütün dünya merakla beklemektedir . ~aman 

Irandaki istibdat zanıan -: ı::ınhı· 
fngiltcrede altı hafta son

ra vuku bul11c:ık umurnl in
tihabat, bütün dünyada me

rak ile beklenmektedir. Hali 
hazırda bütün fırkalar, efkarı 

• umumi)"eye programlarını 

izah etmiş, hepsi de ne yap
mak · stcdiklcrini anlamış 

bulunuyorlar. 
Loyit Corç, ahrnr fırka

sının, fazla bir vergi tarhet
meden iş>izliği izale ve ziraati 
teşvik edeceğini vadetti. 

Loyit Corcun bu vaitleri 
lngiliz fiiüntehipleri için son 
derece cazip olduğu halde 
İngiliz ahrarının 100 den 
fazla meb'us çıkarmıyacaj!;ı 

ve bu. un neticesi olarak 
mevki itibarile 3 üncü dere
cede kalacakları anlaşılıyor. 

İngiliz amele fırkasının 
programı ~sizliği izale ve 
ziraati teşvik maddelerini 
muhtevi olmakla beraber bun
ların mühim masraflarla ba
şarılabileceğini kabul etmekte 
ve büyük kazançlar üzerine 
fazla fetgiler tarhını teklif 
etmektedir. 

Amele fırkasının hali ha
zırdaki ümidi, diğer fırkalara 

nazaran ufak bir farkla inti
habatı kazanmaktır. 

l\Iuhafazakftrların beyanatına 

ve Baş\·e~il Baldivinin son 
nutkuna nazaran lnğiltcrenin 
heı: işi yolwıdadır. Ticaret, 
gün geçtikçe yükselmekte ve 
uraat kesbi s:ılılh cim.ektedir. 
Başvekil Baldivin, muhafaza 
karların 150 ekseriyetile mev
kii iktidarda kalacaklarını 

zannetmektedir. Bu hesaba 
göre muhafazakarlar 80 dairei 
intihabiyeyi kaybedeceklerdir. 

O halde ekseriyet kavgası 

muhafazakfirlarla amele ara
sında vuku bulacak, demektir. 

Amele reislerinden l\l. 
Snoydenin harp borçları do
layısile hükOmete hlicumu 
müntchiplcr tarafından tasYip 
ile karşılanmış ye Lort Bive
brukun Deyli Ekspres, Lort 
Rozcrmirin Deyli !\leyi na 
mındaki gazetelerini amelcniıı 
lehine kazanmıştır. 

Bunun neticesi olarak a
mele borçlar meselesini tes
viyeyi de siyasetlerinin pren
siplcrimlcn s:ıymışlardır. 

Şimdilik siyasi mütehassıs

lar, amele ile mubafazkilr
ların vaziyetını mütesaYi 
görmekte ve bunların han
gisinin kazanacağını kestire
memektedirler. Bilinen haki
kat muhafazakiltların kuvvetli 
bir sarsıntıya uğrıyacakları-

. . I ' ı('t''. 
ref i isyana sevket~~ıı~tır. <' . {erfı'" 
nın zulrnıl, lrarı hurrı;:etJ~. ~ ·t (!il~ 
irnha ve katledilnıelerı lııu · iJ.l ol~· 

.. .. .. JIUCyo 
şaırın derin teess.ur.unıt 1 

•• ~r: s,r 
· .. ı.. teeJ-.: yordu. Gene bı r gı,u .eııu. 

kile şu lcıt'ayı süylenuştı: 

t)ıt.'a 

Cennete yoilamak ehli hakkı 
Şah İrana göre bir şan.dır· 
Hadimi ade olanın İranda 

1 Türbesi meclisi meb'ıısandır --~ 

r;;;;;·-, V AKIT ~ 
L.~?..~~~..J 
= -1JcilıilJ,e:- --·- . ~: 
l R" tü t1~ 
-§ Eminönü merkezinde da- Tevfik uş ,,e 1 oııııuş .ı (il 
~ yak atıldığından şikayet yaya vası . . le ~" · 

da sefirıınıı ı:nı'tJ ~ eden Ahmet B. , dün tek- yon st""' 
~ rar müddeiumumiliğe mü- di tarafındarı .A 
~ racaatla , müddeiumumi mıştır. l 'lit ~·ti' 
~ merkezden gittikten sonra -0. Bir n~ı cira~ 
~ bir daha döğüldüğünü bil- bir uçuşta ~ııtir· 
g dirmiştir. distana gitııııŞ ;ilJıl · 
~ Gebzeden getirilen şeker 
- çocuklara _ .;ti 
~ hükumeti tahkirle maz- _ ,,. 
~ nun Akif, ag· ır cezada mıştır. auıık~ 1 

.ııı.. Cuıııa " ·•~od'. ~ mıtlıakeme edilmiş, akli v rı "' 
• ka•aya otura r·r' 
~ vaziyetinin tayini için Tıb- · jjıa~ ~ 

~-=-=- bıadliye gönderilmiştir. puru ~~Jn İllhi~ f 
_ ~. Çoeuklar'1an .. ı;ı~rek: .. ~ u hçet P.,Jir.Jı 
~ke? hır heyet Daru'.acıze~ı dur~ Be idec;.1';,-~; 
~ zıyaret ederek kımsesız Ankara.Ya'"'~""""' ,._~( 

6ı;···;·d;·;··ı;;·;~;;;;,··aidür~ Efganistandaki müc dele 
Sakazade ve Amanullah Han birer: 

beyanname neşreifiler "' , - l,,nı ~ 
[ Üatıarafı 1 n;i >a)ılaınızd.ıdır J 1 ~oğll•ll liı·C tı-1t>" 

Son posta ile gelen Lon
dra gazeteleri Efganistandaki 
mlicadc nln yeni bir s;ı!ha

sından ı bahsetmekıcdirler. 

Bir taraftan Amanullah 
han, diğer taraftan Saka-zade 
birer beyanname ne~rederek 

Efgaulıları kendilerine ilhak 
etmek istemişlerdir. Sakazade 
Amanullah hanın k1fü oldu
ğunu ilin etmekte, onun ba
basını ve Efganistana hizmet 
eden bir çok ricali öldürt
tüğlini1 bir kafir olan kayın 
pederi l\labmut Tarzı '.\lanın 
te~rikile kllfirlerin lldetini al
dığını ve saireyi anlatmakta, 

· bunun "gibi 24 madde sıra
lamaktııdır. 

Bunların en mühimmi Ama
nullahın garp talimli terbiye
sini ; bul ederek kafirliği, 

hayasızlığı, füku lücuru ta
mim cttigi hakkında ileri 
siiriilen ;iddiadır. Sakazade 
kıralıça Süreyyadan da bahs· 
etmekte, onun çıplak olarak 
otomobil sürdliğlinü, Ru;tan 
çiçek kabul ettiğini, Avropa
lılara elini öptürdüğünü söy
lemektedir. 

- Dugiiıı? 

- Pazartesi ... 
- Du saatte Hür-

renı Lulf i Perranın 
yanında mı? ... 

- Evet .. 
-İyi biliyor musun? 

1• t'' ti , - \.a " ·e C ... . . 
- Abdullah Nebil. 

Kendini çok zenğin 

bil .. Kapıyı bana gös
ter. Ilen1en sen cekil. • 

-45-
İki gön sonra İstan

bul gazeteleri hadiseyi 
şöyle yazdılar: 

" Fener cinayeti ,, 
Gene aşk, gene sev

da, gene kokain, ser
vet ve ahlaksıılık. Bu 

Beyannamede Amanullah 
IIanın bıyıklarını tıraş ederek 
kelebeğe benzettiği de ilave 
olunmaktadır. 

Sakazadenin en koyu taas
subu en karanlık cehaleti ifa
de eden bu sözlerine kaqı 

Amanullah h:ın neşrettiği be
yannamede Efganistanda vu
ku bulan bütün tefrikaların 

terakki dü~manları tarahndan 
çevrilen d~iseler neticesi ol
duğunu ıvılatmakta ve Kaı;ıcla

har ehafü;inin ısrarı üzerine 
tekrar hükümdarlığı deruhte 
ettiğini bildirmektedir. 

Amanullah han Sakazade
nin ömrünü ~kıyalık Ye ka
tillik ile geçirdiğini bir Ef

ganlı bile olmadığını, ECgan
lıların onunla mUcadelcyi 

vataııpervcrane bir vazife 
saydıklarını ~üylcmektedir. 

llu beyannamelere güre 
Katağan, l\lcz:ır, l\Icymene, 
Ilerat, Ferah, llezarçct ebalsi 
l\;ındahar ile bir fikirdedir. 
Bu itibar ile E!gan milleti 
mc~ru büklimdal'ile birlikte 
bulunmaktadır. 

:\lahkemenin bıı karurı yetiş kurtar~,\.[ t'1 

üzer;ne Necati Efendi, Orduda I?a. ha _
0 

"-:ın ıi•~ 
sıhhıye müdürü olan ~\ayısı cclııne k. \aııl)ınl .,:• 
Zeki Beyin yanında bulunan hcnı~n oJ,ı ~,r,-1: . 

• k ÜÇ el a tCŞ 1~ıflll' zevcesi Zehra I !anıma mc ·tup . d ,0 Vlr~ iıç ycnn c • . 
ynzms ış:. . . . el l . mü<tiir. • ~ev'~ 

•, enın ıçın guz )lr ev ' 
1
. 50nr" 1~ ı tuttum, dayaL•ım dö~cdirn. Gel . Htıııt an IL'ını ~ııl. ~ 

. . . . dı t.ılı:ıııc , ıııı:~ beraber oturalım. ,, oemı~tır. t ,, .ı 
.• • r alarak ıı " c 

füı dan:t uzcmıc Zehra ha- . j.s;ıtıct bir 
nım lstanbula dö~mLi.ş z~ci blbıne rchlikdi 
• f 1 l h'· beraber A ccati c Lild i e ma o;;emeye ,,. 

açmıştır. [ıilj ıC 
gitmiş, nafakadan rnz geçti- Yak':ıclan ıt.rı·rMf ~ ,, 
ğini, çlikü zeı·cile beraberce Tk h:ı,. r ıııı•" 
Yas,·ı,·aea"'nı Sö)·leıni<tir. Runu:ı umuwı 1• fk11' 1 J 
ı ı ı;• • • 'ecatı ' ,,;nv' 
[ir.erinc Zehra hanım Topka- Curcb:ı Jı;ısr;ın<· 
Pıda ki eve ı;itm~tir. 

1 lal bu ki Necati Ekndi 
zevccsını sırf çocugununki 
ile birlikte 60 liraya lıaıiğ 

alan nafaKayı Yerınc:mck ıçin 

Ordudan kandırarak getirmiş
lir. 11..inci defa lıirl~ükten 

sonra zevç ve zevce arasın

da geçi~'izlik tekrar baş 
gü>tcrmi~rir. 

Dün Necati Elendi i~ine 
gitmemiş, saat üç buçup;a dop;ru 
zeı·cesini iist kat odaya ça- ı 

ğırmış, kendisini i.ildürcccp;iııi 
söylemiştir. llu söz iizı·rine 

Zehra hanım kain Yaldc,ine 
hitaben: 

tli •·. 

defaki cinayet bu say- ı iflirakııı yalııızlığı i~:u
dığımız seyyiclerin bir de iizülcu llaııınıa «S» 
malılulüdir ve yaptı- isminde diğer bir Bey 
ğımız talıkikallen <.:ıkan tulıılınuş.. «P• llaıııııı 

netice . udur: yüı·eğiı,in iiz.giinli.iğünü 

•• chriuıizin kibar sı- bu yeni aşkla oyala
ıufından bir zatın zeY- maktan kendini alaıııı
cesi « P • llamm « lI • yarak ikinci bir se' <la 

_Beyle hayli müddetten ınacerası tchaddü~ et
beı·idir · evişirlern1iş.. miş .. Fakat << S ,, Iley 
ZeYÇ şüplıelenıui.. elin- zengin bir kokaiııoman. 
de rüvelverle karısını Biitiin servetini bu 
takibe başlamıs. Teh- iptilasının cinnetleri 
tikenin farkına varan uğruna heba eden bir 
sevdalılar münasebet- n1uvazenesiz .• Bu ıuu
lerini kesınek n1eebu- ~şaka esnasında lıa
riyetinde kalmışlar.. nın1la aralar~nda ı:;ii

«H• Bey bir aralık l lünc ve acıklı hayli 
ortadan kaypoln1uş. Bu· vak;ala.r geçıniş.,. Ni-



..... 
4~ ı\ii B 
~kb ÇtıGI h ey merhum 
!ıl. at leı· akayıkında •İs
~.ı 11lıes· l'ıı "" 1 sadece kar

i r._ " TııaS":na g ı· d. 
~G o lıQ • e ır ı· 

~ı tderıız de bugün
t ~ta &ı-· ,ebi tefahhu~tan 

"'I c: ~ Gr •. unıleye imkanı 
ar "'rır 
'y lllı olur? serıı nabehem-
•lnıı 

' llıüvacihei haki-

cürmünü unutmıyacağım . 

O, nazım ile nesri biri 

birine bağladığı gibi, eski 
san'atla yeni san'atın ara

sındaki mesaici vasıl gene 
odur. 

Elcezirenin Dicle ile Fırat 
nehri arasında oluşu gibi. 
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l , .ır atuun Östz'ine atlanıu:, l(( 1, )' 
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. u<l 

ı:ı uya &eslencli : 
~hı "'cırıı h 
.ı., ~"1it b· 'Ydi Pazvant 
"'Ilı, ' iZi Lkl· 

"" ıyormu1, 

Dudu f: 
aı .ı. 1 ' .arııanın '" l 

'Ilı td ~z erini afal 
a,nb<ı ı. 

~llıı.ı., bn,k borııbn. 
' ·• gözlerle D • tı, 
"<iııda 

\hı · dııan ya ık 
()lid it lı.ıırhk k ç ınak 

llııuQ d y., ıu. Esma 

ııı. in. k'1l. rı çikmaıc ist· 
i"' \O~ •rne. 

ıııt-rnnun oldu • 

5•) -
t ~ Yazan: Sadri Etem 

Çünkü DudunuR yüzünde sevince 

benzer hiç mi hiç bir hat yoktu. 

Halbuki herkes Dudunun 

yüzüne, yüzündeki en l<iiçilk 

çizgiye bile ehemmiyet verirler. 

Onun yüzündeki bir l<üçük 

dcğışiklik derhal tesirini gösterirdi, 

Bunun kin Esma Dudunun 

dııan çıkması için ı.rar etmedi, 

- Bacım ıeo rahatına bak, 
ben Paznnt oğluna ıu b~yrağı 
vereyim. 

Buırün 

Bugün ocakta Hakkı Ga

lip B. Bir konferans ve

recek ve sinema gösterile

cektir. 
28 nisanda T epebaşında 

son müsamere verilecektir. 
-

Dudu cevap vermedi tasdik 

eder gibi bajını şalladı . 

Dudu odadan dııan fırladı. 

Pazvant oğlu pürsilah kır 

atının üstünde göründü. Uzun 

yastıklı bıyılcları, geni~ gövdesi, 

gümüş bilezikli martini ile ne 

heybetli idi. Ne yaman, ne 

müthiş bir bakışı vardı. Bu 

heybetli ve şanlı haydut Es

mayı görünce ahnı sürdü. Tür· 

benih tam kapısı hizaı;ında im 

at durdu. Pazvant oğlunun ar

kasından gelen 270 atlı da 
kır alın soluna dizildi. 

Esma elindeki mavi renkli 

ve üzerine zülfikar resmedilmi§ 

bayrağı Pazvant oğluna uzattı, 

gözleri sevinçle · açıldı ve fır· 

tınalara hükmeden bir nim 

ili.h gibi söyledi, E..manın aA

zından emirler alevlCfCrck kay

naınıt maden haline gelerek 

çıkb, bağırır gibi anlattı : 

- Bunıı ilerilere .. , Çok 

ilerilere... Daha çol< 
götüreceksin. 

Pazval oğlu bayrağı 

Esma: 

Uğurlar olsun, 

açık olsun, dedi. 

ilerilere 

aldı. 

yolunuz 

Pazvant o lu atıııı sürdü 

iki yüz yetıniı bir süvarinin 

nal şalartılan köyü sardı. Ve 

iki yüz yetmiş bir süvarinin 

arkada bıraktığı toz, duman 

içinde göz gözü görmez oldu, 

köy kayboldu. Nal seslerini 

i9iden Dudtl dışarıya 

çıkmak istedi. F akaı ocağın 

öniindeki simıiyah ma~ onu 

yeniden çileden çıkardı. Ejder 

klousu yine bütün dehşetile 

l<arıısına çıktı. Ye o bir çdgın 

gibi gözleri evinden oğraruış bir 

halde Esmanın yanına ~di. 

- Ben katil değilim .. 

Ben katil dı;ılilm .. 

Esma kendini kurtar 
ınuttasıl söyleoiyordıı, 

diye 

Bütün halk henüz türbenin 

ünude idi. 

Dudunun bir cılğınlığı 

şeyi altüst edebildi. 

her 

Dudu böyle kötü 

lenirken E...ma onu 

kötü söy. 

kolundan 

çekti, ihtiyar kadın bu ihtara 

aldırmadı , kulağına cğıldı. ya· 

vaşça : 

Bacım aman sus .. 

Dcdı, 

Dudu 

kar elmedi . 

birteviye : 

- Ben katil değilim .. F akaı. 

F eliket.. Esma kendini ölüm

den kurtar 1 diyordu . Nıhayet 

kolunu çimdikledi , öyle bir 

çimdik bastı ki Dudunun sol 

p~~ısı mosmor oldu. 

Esma Duduyu e,·ine sokuncıya 

ladar müşkülat çekti . Dudu 

odasına girdikten sonra h.ğ .. dı, 

çağırdı; üstünıi, başını param . 

parça etmeğc ba~ladı: 

- Ba<:ım hasta., Bt111a dedi 

ki beni bırakın , boni kim~ 

rahatsız etnıe~in. 

Dorılrr huşula cc,·ap verdil· ı: 

B"'I üstüne Aacım kapısına 

bir nöbetçi lroyalım olur olmaz 

l.im~l~J..n yanına kimse giı mesın. 

Esraa i t•diğini }'&plınlı 

hem de kimoc E,manın sözle· 

rinden şüphe elmedı. Oudu 

udasında ahali ile miina::dııeti 

kesilmiş .bir halda kaldı. Ar

tık emirleri de Clogrudon doğ

ruya E.,ma veriyordu. flk gii-. 

nü E.,ma Dudunun nonuna. 

Bacını bö}·le i>lıyor diye 

emir veriyordu. Bu işlerin iyi 

gıtmesi için gayet iyi Lır ça· 

reydi. Çiinl<u • Dudu "' bö le 

istiyor d•dımi sular dururdu. 

Fakat bu hal için 

acl'ını yavaj yava, hissettittn 

bir dert tesirini yapıyl)tdu. 

Dwd11 ile müıaverc bile 

E.ma i~in artık bir 'zahmetti. 

İrtihal 
Yakıt tahrir ailesinden 

A. Sım Beyin büyük vali
deleri Münire H. Dün vr:
fat etmiştir.Cenazesi bugün 
Saraçhane başındaki ev
lerinden kaldırılarak Edir
ne kapı me.zarlığına defne
dilecektir. 

Kıyın i arl.:adaşımızı ve 

kc-Gler görmüş aik...irıi taziyı.> 
eÖeriı. ll\llah gani ganı 

rahmet eyliye. 

Bilha.-,,a fama dudunun 

dis~ her han • işinde ıliraı 

.,L'l.<csicıden çekiniynr<lu 

Loma ~in ısledigini dcrlıJI 

yapamarnak- ·Juın!c birdi. İhraz 

rep ..akmasından 

drğıl.li. 

bır .. ~-

~·Lir şey 

fume lıacı da aıtık ılirazler-

dan akr pten ~inir -gıbi ka-

çıyor, "rau dır' et bulan lan 

bir akrep ffibi öldürme~ isti

yordu. Dudu il~ ileri h=~e.

dolayısile aralannda bir nevı 

açıklıl< Yardı. E.•ma i!eri har· 

krlfutkit m~mnum olduğu halde 

Dudu bila~is mü~essirdi 

bile l.ula bulUJ<>fdu. 

Em. -vi ziillikıırlı 

irm~ğl 

H"1buki 

İ!ılnİ b;lin~n IM'Çhul ildim· 

algalanmasını bil kafi 

görmiyecek 

içinde ıdı. 

bir haldi Ahiye 



İş hayaııııcl~l Kadın 
( Üst taralı bırınd sayifomızdadır ] 

- Kadınlar için nasıl 
bir istikbal istiyorsunuz? 

- Kadın istikbali Tür-
kiyenin değil, henüz dün

meselesidir. Biraz yanın 

geri, biraz ileri ayrılıklara 

rağmen bütün cihan kadın
lığı muztariptir. Yaradılışın 
verdiği mebzul hasasiyeti 
bugün hemşirelerim birer 
zulüm gibi omuzlarında ta
şıyorlar. O hassasiyet, el
bette ki etrafında şefkat 
ve dürüstlük görmek ister. 
Bugün ise ortada 1alnız 

zulüm, riya ve istihfaf var. 
- İş hayatile aile haya

tı arasındaki münasebetler 
hakkında fikriniz nedir ? 

- İş hayatile aile haya
tının bir birine zıt cere
yanlar takip etmesi belki 
vaki'dir; fakat varit olmama
sı lazım gelir. Hars noksa
nına, şedit hislere atfedi
lebilen bu mesele yakın is
tikbalde en dik başların 
eğileceği içtimai bir zaru
ret olacaktır. 

- iş hayatı kadınları 
çirkinleştirebilir mi? 

- iş ve ğüzellik arasın
da nasıl bir münasebet var, 

pek de anlıyamadım. Eğer 
ayna karşısında günün bütün 
saatlarını alan sue'i ğüzel
likten bahsediliyorsa doğ
rudur. Çalışan kadın, vak
tinin kıymetini bilir ve k.:n
disınde olmıyan renği, şek
li, alımı nefsinde toplamak 
için uğraşmaz, Fakt bu 
noksan şunun bunun değil, 
hilkatin kusuru veya neti
cesidir. 

- Ya siyasi haklar Hf.? 
._ Siyasi haklar... Bana 

öyle geliyor ki bir kadın 

birçok aziz ve kıymetli 
hislerinden fedakarlık et
meden siyasi emeller besle
mez. Fırka içtimaları, rakip 
fırkalar, onlarla çalışmalar 
filan . . . Bunlar çekilmez 
yüklerdir. Fakat intihap 
hakkından feragati da güç 
tahammül edilir birşey bu

luyorum. Harsı yüksek ve 

zekası keskin bir kadın 

bazı hususlarda ayni ma

nevi evsafa malik bir er
kekten daha muvaffak olur 
zaunederim. 

Nazlı Hf. ye teşekkür 

ettim ve ayrıldım. 

s. 

~· ~~ M. Ekıııek 
Yuksek mektep 
mezunlarına ve- r Üst iorafı bırınci ••yilamızda:'ı 
rilecek para ka- Şayet fark varsa bunlardan 

bul edildi mütevellittir.tt 
Ankara, 27 (Valr.ıt) - M. lktısat müdürü Kemal 

Medi inin bugünkü içtimaında 
Müdalaai Milliye vekfiletinde Ömer B. de demiştir ki: 
lıara, deniz, hava mü- teıarlıkları "- Bizim narlıı tayinde 
fevkinde bir müsteıarlık ihdası, hatamız yoktur. Biz narhı 
askeri hastanelerdeki hasta ba- un esası üzerinden tayin 
lncılara birer neler tayını veril- ederiz, 
mesi 1 ve An"-ara ,ehiri imar 
müdürlüğü teşkilatı hakkındaki Bazı yerlerde ekmek 
lıanunların ikinci müzakereleri ucuzsa, bu, fena malzeme 
yapılarak kabul olunmu§tur. inşa kullanıldığındandır. Evvelce 
<'dilecek askeri hastane, garnizon
ve mektepler için sekiz sene 
zarfında tediye olunmak üzere 
bet milyon liraya kadar taahhüd 
ıtta bulunmak için Müdalaai 
Milliye valr.iletine ve bu husus
ta bono ihracı hususunda Ma
liye vekaletine salahiyet itası 
hakkındaki kanun li.yihası bl 
rinci müzakeresi yapılarak kabul 

biz narhın buğday esası 

üzerinden tayinini istemiş

tik. Eğer bu talebimiz ter-

viç edilseydi daha o zaman 

bugün istenilen ucuzluk te-

min edilmiş olacaktı. " 

Sabık ekmekçiler şirketi 

edilmiılir. müdürü ve elyevm fırıncı-
Mecburi hizmete tabi ali mek- lık yapan Mehmet bey 

tep mezunları memuriyete ta- l 
yinleri için müracaatları halin-
de, kendilerine bir sene zarfın
da maaılarından kesilmek 
üzere iki yüz lira avans itasına 

dair kanun layihası kabul o
lunmuıtur. Meclis pazartesi gü
nü toplancaktır, 

l:!ı1111111ıııı111111ıı11 ıııu1111ıuııı11ı1ııııııı11 111 111ıı ı11111ıııt.: 

~ Yeni tefrikamız~ 

l6azet dü franl 
( Rezaleti) 
\ Sözde frangın kıy- i 

melini yükseltmek 
için ie'sis olunan bir 
gazete perdesi al
tında elli bin fran
sıulan para dolan-

\ i;;:"=fi~zet dü l 

1 V~k;t J 
~ Yakında bu şayanı ~ 
i dikkat hadiseyi tef- f 
E ·k d k : ~ rı a e ece .. ~ 

~ V akıt karileri l 
j Fransa gibi idare te1- ~ 
\ kilatı mükemmel olmaıı i 
i 5 i lazım gelen bir memle. } 
~ kette en büyük bükü- ~ 
~ met ricalinin nüfuzundan Ş 
x = 
~ iıttfade edilerek halkın ~ 

~ ne ıurette aldatıldıfını J 

i bütün meraklı teferruatJleıi 
6frenecelderd1J'. 

ıNHiııı 11111ıııı11u11ıııı1tı11111ınııı111111ıu11ıru utHWtı ., 

şun arı söylemiştir: 

"Şehremanetinin narhı 

muayyen halitaya göre tes

bit edilmiştir. Eğer bazı 

fırınlar ekmeği bu narhtan 
aşağı satıyorlarsa herhalde 

zararınadır. Ekmek nark 
üzerine bile satıldığı halde 
kar bırakmamaktadır. 

Yalnız muayyen halitaya 
ucuz un karıştıran, masrafı 

az ve fırın kendi malı olan 

bazı kenardaki fırın !ar ek
meği iki kuruş noksanına 
satmaktadırlar. Bazı yerler
de fırınların rakabetleri de 
bu fiat farkında bir anıt! 

olabilir. Şu muhakkaktır 

ki ekmeği iki kuruş noksa

nına satanlar zarar etmek
tedirler. 
~~~~·~~~~ ... 
Divanı Ali 

1 la!ckı 1'ank B. nıa::.
batayı luı=ırf arb 

Ankara, 27 ( Vakıt ) - M . 
Meclisi muhtelit encünı~ni tara
fından Divanı Aliye sevkine 

karar verilen 
nazırı Mahmut 

sabık Bahriye 
Muhtar paşaya 

ait mazbatayı encümenin maz -
bata muharriri Hakkı Tarık B. 
tamamen lıazır!amıştır. 

Cüzdan çalarken .• 

Sabıkalılardan Celil, Emin-

önünde tramvay içinde Yuvanın 

cüzdanını çalarlcen yıkalanmııtır. 

r-•••••••u•u•~;;; ....... ,. .... .,..-;-,..ı M k - . 
(tl* ~~~~ J l ......... ~~~~.~ ..... ~ ı ro ü ~ e~~r ~a~a:1! -- · . ~ · Su'' tler ~~~~t ,~~~ ~~~ ::;dei-

'ti inti~~r te~e~~ÜSÜ umumiliğe ikinci defa ola-
rak müracaat etmiş, ilk 
müracaatı Üzerine merkeze 
gelerek tahkikat yapan müd
deiumumı muavini Muhiddin 
ve kendisini muayene eden 
tabibiadli Hikmet Beyler 
gittikten sonra tekrar dö
ğüldüğünü bildirmiştir . 

ı· cdikuk G azlıçc mcdc 

.\litat Beyin t,ıb.ıkancsinı.lc 

gc:e bekçisi .\lurıaza taban
c,ı mı •;o) bacağına sıknııs 

Ye <tğır surette } .ır.ıl.ıııarak 
hastaneye kaklırılınıştır. 

.\lurtaza ı oo lira borcunu 
Yercıııiycccı~indcıı dohm in

tihara teşebbüs etmiştir. 
:· Enlki akş;ım Kunıbpı 

sahilinden kendisini denize 

atan adanı dün sabalı ba'.ta-
n·~ı.lc kendine gelebilmiştir. 

\'aldc hanında k.igıtçı Is-
mailin yaııında çırak Kerim 
olduğunu söyhen bu adanı 
ustasından işittigi ağır söz -
lenkn mütcessiren intilrnr.ı 

teşebbüs ettiğini söylemiştir. 

Damat beyin hadiıasi 

KüçükpazarJa Sabunhane 

sokağında ı ı numaralı cnk 

oturnı Emine Hanım, kızı 

,\lüzcyyen ile komşudan dö· 
ncrkrkcn dargın bulullllul<l.ırı 
,tım.ıJı .\lustaf.ı Bey önlerine 
çı);ını•,, Emine Haıııını bıçakla 

yaralaJıktan sonra kaçmıstır. 
Ürüncü kattan ıukut.. 

Jk,ikt:ısta IJ,ıyrcttin iskc -. -
lesinde hir bina in)aatında 

çalı~an Erzincanlı Alişan bi -
nmıın üçLmCLi btınd:ın soka-
ğa düsnıü~, 

yar.ılannııştır. 

agır 

Bıçaklı arkadatlar 

\ndin·a, ~ükrii, Danıt 
isimli üç ;ırbd.ış Pang:ılıı,l.ı 

Fransız ıııezarlı~t cackksin -

den geçcrkrkcn aralarında 

bYga çıkmı~, üç \;işi birbir

krini bıçaklarla Yar.ılamış -
!ardır. 

Kürt Arif in marifeti 

Kurt .-\rif isminde birisi 

sarlıo~ oldu,~u halele Fatihte 

A ıp;ızarından geçerken ek -

mekçi l llı>cyin, lıch acı "c -
lime bib sebep tccay[ız 

etmiş, bıçakla ikisini d~ 
clıcnınıiyctli surette yarala -
mı~t;r. -
Durgunlukmu? 
Yunanlılara göre An
kara müzakeraiı mu
vak kal bir durgunluk 

geçiriyor 
Ati na 2 7 ( aneksartitos) -

Türliye Ankara müzakeratına 

bitaraf mübadele azasının işli

rali hakkındaki Yunan teklifine 

henüz cevap gelmemiştir. M. 

Papanın Seracoğ)u Şükrü B. 
ile mükalemesi muallik mesele

lerin umumi esaslarına ve bil
hassa emlak meselesine temas 
ediyordu. Ankara müzakeratı 

muvakkat bir durgunluk dev
resi geçiriyor. Görünüşe göre 

Türkiye hukümeti T evlik Rüştü 
B. in avdetine intizar edecek 

ve müzakereye mayısın 15 inden 
evci başlanmıyacaktır. 

Atina 25 (Fos)- M. Papa 
dan Ankara müzakaratı hakkın-

da bir rapor gelmiştir. Yunan 

hükOrr.eli M. Papaya mütem

mim talimat vermiştir. 

Türkiyenin son yunan tek· 

lil!erıne verdiği cevap hakkın

da hiç bir malümat verilmiyor. 

Yalan mı? 
Sefaret tekzip ediyor 

Ankara, 27 (A.A) - Şehri. 

miz Arnavntluk sefareti Rumca 
•fos» gazetesinin güya menbaı 
Roma olmak iızre Arna\'utluk 
ve bilhassa Kral Zogo hakkında 
son günlerde neşrettiği haber
lerin asılsız ve maksadı mahsusla 
uydurulmuş olduğunu beyan 
etmektedir. 

Hem pahalandı, hem 
de içilemiyecek kadar 
mülevves bir hal aldı 

Süt işleri Emanet tara
fından yüzüstü bırakıldığı 
ıçın, son günlerde sütler 
hem pahalanmış, hem de 
ağza alınmıyacak derecede 
sulu ve mülevves biı hal 
almıştır. 

Emanet sütlerin tarzı ka
dim üzre muayene edildi
ğini iddia ediyorsa da bu
kadarcık bir muayenenin 
bile yapılmadığı meydan
dadır. 

Haber aldığımıza göre 
Sıhhıye vekaleti süt mua
yenehaneleri için Emanetin 
tanzim ettiği doktor kad
rosunu renddetmiş ve Bele
diye doktorlarının bu işi 
pek ala yapabileceklerini 
bildirmiştir. 

Son günlerde süt, okka 
başında 5 kuruş pahalan
mıştır. bunun sebebini an
lamak üzre Emanete müra
caat ettik. Emanet, sanki 
sütçülerin avukatı imiş gibi 
bize, hayvan telefatından, 
hayvanları beslemenin müş
külatından bahsetti. 

Her ne olursa olsun, süt 
meselesi tetkik ve ıslaha 
mühtaç bir haldedir. Bu
nun daha ziyade ihmali 
doğru değildir. ---
Ermeniler 

Mumaileyh, merkenz me
mnru İsmail B. in " Sen 
korkmıyarak bizden- şika
yete cür'et edersin, ha? " 
diye şikayetinden dolayı 

igbirarını izhar ederek, 
kendisini müddeiumumilikçe 
yapılan tahkikatı müteakıp 
bir daha döğdüğünü söy
lemiştir. 

Müddeiumumilik, bu ikin
ci şikayeti da ehemmiyetle 
nazarı dikkate almıştır. 

Tekerrür eden şikayete na

zaran, vaziyet, etraflı surette 
tahkikat yapılmasını icap 
ettirmektedir. 

Moda vapuru 
Dun yüzdürdldu, yarası 

ehemrrıiyeisiz.. 

Cuma günkü sio yüzünden 
Selimiye Açıklarında karaya 
oturan Moda vapurunun tahli
sine dün devam edilmiş ve 

vapur öğleye doğru yüzdürül
müştür. 

Vapurun yarası o kadar ehm· 
miyetli değıldir. Bugün tamir 
için havuza girecektir. 

Seyrisefain idareı.i dünkü ka

zada bir hata olup olmadığını 

anlamak için tahkıkata başla

mıştır. 

Dün Vilayete şikayet- -.iiiiiii:miiiiii;;;:;;miiiiiimiiiiiimiiiiii.-

te bulundular [ADLİYEDE ] 
Sakızağacındaki Ermeni H tA ı ~t• 

patrikanesine cebren gir- u.. unıetı t~ ır 
mek teşebbüsünde bulunan U 
12 ermeniyi zabıtanın men
nettiğini yazmıştık Dün bu 
ermenilerden 7 kişilik bir 
heyet Vali muavini Fazlı 
Beyi ziyaret ederek şika
yette bulunmuşlar ve pati
rikanede intihabat yap
mak üzre içtima etmek is
tediklerini, fakat zabıta 
tarafından menedildiklerini 
söylemişlerdir. Vali muavi

ni B. İftimaın ihpardan 
sonra yapılmak lazım geldi
gını hatırlatmış , maahaza 
meseleyi Polisten soraca • 
ğını ve tahkikat yapacağını 

söylemiştir. 

Darülbedayi 
Bugün Kıbrıstan Mer

sine dönüyor 
Kış sezonundan sonra 

turneye çıkan Darülbedayi 
Adanadan Kıbrısa geçmişti. 

Darülbedayi Kıbrısta bir 
kaç muvaffakiyetli temsil 
vermiştir. San'atkarlar bu -
gün Kıbrıstan Mersine ge
çecekler, orada da birkaç 
temsil verdikten sonra An
talya, lzmir, Manisa ve bu 
havalideki diğer şehirleri 

dolaşarak buraya gelecek -

lerdir. 
Darülbedayi burada kısa 

bir müddet kaldıktan sonra 
Karadeniz turnesine başlı -
yacak ve sahil şehirlerinde 
temsiller vererek yaz mev-

, siminin nihayetine doğru 
tekrar şehrimize dönecketir. 

Zayi 
:\Jıilırff zaıimi zayi cylcdi

~imden \ e )·eni>ini çıkaraca

ğımdan za ·i cylcdiginı nıııh

rün hükmü olmadığını ilan 
eylerim. 
Feoer<lc tahıanıin.ue m~h,.lli 'e c•l

te~inde 64i nunı.ı.rrralı hanede ~Jkiııe 

~ l.a•ilı.U tAi!!C Ahıııct 

Gebzeden getirilen maz
nun Akif, mahkemece 
Tıbbıadhye gönderildi 

lstanbul ağır ceza mah
kemesinde dün Gebzeden 
getirilen muhacir Mustafa 
oğlu Akif, muhakeme olun
muştur. 

Akif, hükumetin manevi 
şahsiyetini tahkirle maznun

dur. Mahkemede "Ben böyle 
şeyler bilemem. Ben kendi 
halinde adamım!. demiştir. 

Akli vaziyetinin raporla 
tesbitine lüzum görülmüş, 
Tıbbıadliye gönderilmiştir. 

Kadriye H. ın annessi 
Kadriye H. thkikatında, 

mustantık Hikmet B. son 
günlerde tekrar rahatsızlan
dığından, maznunların isti
cvabı kalmıştı. Hikmet B., 
iyileemiş, dün tevkifaneye 
gelmiştir. 

Kadriye H.Ia Faik B. in 
tekrar isticvapları bitmiştir. 
Dün sabahtan akşama kadar 
Kadriye H.ın annesi Nadi
deH. isticvap olunmuştur. 

Mayısın ilk haftası sonu
na kadar tahkikatın tama
mile bitmesi ihtimali kuvvet 
lenmiştir. 

Kiralık yah 
Çengelköyünde Kulelide 4 

oda, muıbalc, bahçe vesaireyi 
havi lmllanıılı bir yalı kiralıktır. 
Görmek isteyenlerin Kulelide 
bakkal Dilbeste hanıma müra -
caatları. 

Koşunuz! Koşunuz! 
(aknıakçılarda Çeşme so

kajiındaki ku~ ıü ·ii fabrika

~ınn: \'lizile ku~ tiiyii pbtık 

ıki hm, ı nrı;an on dürt, ~ilte 
on he~ liradır. Kilo ile 125 

kuru~taıı ba,lar. Kıı~ tüylerine 

mııh,us ı.uma~lar her renkte 
nıc' ~ııttur. 

sın em• 
/' ~ . 

Ti :4T~ 

Şehzadebaıında Millet 
tiyatroıunda 

Bu akşam Naıit B. temsıllerı ve 
gazelhan Burhan Beyin 3 üncü 
konseri iki oyun birden ( Kör res
sam ) dram l perde, ( Teni dö -
nük) komedi 3 perde. Localar 150 
mevkiler 30 duhuliye 20 kuruıtur 

Tiyatrolar: 
\sri Cumhuriyet halk tem

,.n hcı eti \l:ınakyan Yelkn· 
Jiyan dram ve operet san'at
karlarları i~tirakilc 7 mayıs 

'alı ak~amı Be~ikta~ park 
foenıa,ında zavallı çocuk 
Samık l\cnıalin 3 perdelik 
eseri Ye ar~ın mal alan na
mındaki hllyllk kafkas ope
reti tekmil da!l>larilc .+ perde 

Emniyet San
dığı Mudur/fi ... 
ğunden: 

Rukiye: 1 la 111111 ın 11lS83 
ikr:ız numar:ılı deyn senedi 
nıudlıincc Ye Bcynglunda 
!'erikli) tinde Tataıla cadde
sinde 2.'l nunrnralı diikkıln 

ile idrgir apartıınaııını terhin 
surctilc Emniyet Saııdıgından 
istikraz eylediği ımbalığın 

Ya(ksi hitamında tediye rdil
nıcınesi ha>cbile i>tikraz es-
na.,ımla tayin olunan ikamet-
g.lhıııa tebligat i[ası için v;ön
dcrilen ihbarname zahrında 

mahallesi he ·eti ihıiy:ıriyc

ı;ince yazılan mcşnıhatta borç

ltı Rukiye J lanınıın vefat 
eyle•liği, mirasçıları Rebia, 
cıııyc, \leliha J lanımlarla 

Bedi Beyden ibaret olup bun
lardan Bedii B. Ye Seniye 
J lanımın mahalli ikameti meç
hul olduğu anla~ılmış ve di
~er mirasçılara tebliv;atı lı\

zınıa icra edilmiş oldup;undan 
if;ln t:arihinden itibaren 
( dahan bir ) giin zar
fında tes\ iyd deyn veya tec
didi muamele edilmediği tak
dirde mezkur emlakin bil
mlizaycde satılaca~ı ilan o
lunur. 

1,.. ernh ~jueıı 
1 ·rı1• " filint ' 

. - • ·rıcıl J)l 
\larkıt.ı a) 

0 · nıa 13a,ıılıacak. 

~ 
lstanbul bırincl ~ 

me5inden : 6 · I 
11 

·ffi ın• br •-' tarihinde ı ~l""-
ıuyu kebirde K ,...ı. t1' 
numaralı dükk,\DI Eı-ıl 
ciıi Mehmet R~ .. J 

h b ıııaıfu.....
dan eı a ı 

oııı 
konkordaıonUD .JJI 
bulunmak ü:ıere '"""" 
4 - 5 • J9Z9 Cu tıP 
14 te mahkeınedc 
i!An olunur. 

/ cr•",,J.ıtı. ·• 
Istanbu 1 

• fe"dıu 
. 1 k• e 

nin Nıko a . liarı•' 
aldığı üç bın ıııfJ 
. otek olan 
ıp <faıııaııt 
Cevizlikte ' ııı~ 

uıııara ,Jı 
yeni 41 n .. 0,üa-
hane otuz ~on·edeSİıdt 
kılınan ıııuzaı 13ııb' 
Yüz lira bedelle rııır 

• )'3 
birinci ifıafesı btl gıı 

. ·n oıı 
katiyesi ıçı k 

- eJel'e 
detle nıuzaY 

0
.,jJt 

Hududu: '"' 11ırı' baııç ,f 
Cemal Paşa _

3 
111 rıt 

ve Perselı ag sekıti' 
feri ve r Jaınaın 

ti 
duıtur. • ·aıdefl rf 

l\lesa!ıası: l' ı...:O ı 
- se•· 

saha beşyuı yüı o 
·den .• h 

biinde arazı , ·1,i "'°. 
ba .. 

bina \·e nıüte tl•~t 
Miıştcıııilitı: 111'P Dl 

ortasında "e ara ,111 
• <0 "' ev altı bır · bir 

ıba~ 1 
hela bir ııııı bılı 

• 111 1unı ,;Jı • 
dolap bır . ıııııfıtt 1 J r· 
tavan arası.ıı prıcı aılıi 

. BCY ,. 
de lbraıııııı "3,.Jıl· 

İstanbul birinci ticaret mah'·e - trik tesifatı -cP»1~. "' ·e L "ıı• 
mesinclerı : Mahkemece ilanı iflası -
na karar verilmiş olan müflis Ka -
rakaşyao ve Budakyan Efendilerin 
Bcy~lunda yeni çarşıda 44 numa-
rali ma4azalannda mevcut lcereıt~ 

aamanbk Kalıp ve ıalr eşyaıun 5 
Mayıs 929 tarihine mü!adil Pazar 
ve o gün kabil olmadı~ı takdirde 

etrafı dı\'ar ' ıaJ•' 
ki ve or ı 

parıııakh 1 ~apr.• 1 
parmaklıklı ~aı1 , f 

be~ rfft• Bahçede on g1&-I 
fazla malfııııat ~ti-~ 

Viiı•te iti'~ 
yadadır. . 1 ııU 

•. . 111 etı ~ı~ 
!erin nl) • ıır• ı . yuz ı 
olan üç bili pti . ı 

· betiııde ıırl 
onu vdlcden günlerde .. aı on ikiye onu nıs etıııt ı 

. · vezne ı11 
kadar muzayede veya pazarlık ıu - teslıını ·11iııd<: r 

ıııayı~ 029 t.1rı . ·esi f' retile füruhıuna karar \erilıniı ol • • l·Oli) 
·ı ıeı •' maltla talıp olanların mahallinde kadar ı ıa 

hazır bulunmalan tlin olunur. ilan oıunıır. ttl 
Artık her şey tahakkuk ~ ·ıL''ı r:ı 

.. . tcLıc). ,~n 
Tereddüde nıııhal kalmadı, kat •}"'1 r.ıı lın ,1 

Calatada Topçular caddı:-inde 5.J nıını:u::ılılngili.t ~ 
ma~azalannda maktu fi atla }alııı;r. Jıah> .. ~ 
satılıyor. . . ti ıııtcli~. 

A~tun yaldız mensucat Türk anonım . şı~~e 0,,1ıı·•:1ıı;' . t' d .)irkctiıııizin hay·t'ti unıunııı "· ccrnt 1 
rıyase ın en: nınıartcsi gunıJ. 'aat on diırt'.C fl'ıl ]ıi~"' 

l cccguıc nında I .+ numarada adiycn içtima C( 

yeYmi nıczkcırda tc~riflcri. . '[" ~ 
RCZ\ \\LCI .\JC7..\1'l.,IU ıırl1ırııı 101< ~·· 

~Jaddel - 1 le)·eti idare \C nuirakip r;ıp 1~-ciP k.k ,c 
2 - 1928 ;cıı~si pilançosunun tel 1 . ıC 

·ııın 
idarenin ibrası. ·· ·rı:!l oi . ve Lll.. ı.'' 

3 - llJ.!9 >encsi için murakip tayın ·crfcriııc ) P: 
.+ - .\lliddeti hitam bul<1n :ııaııııı ) 3 1:ın 10 

. .1 oJuıuııı .t 
intihabı ı c mcdbi idarece ıntı ıar (iJV 
intihabı. sı ar' Jı'ıt' 
Mütahassıs mukavva kutu usta i11131'

1
• 

d J,:ucU kıt' 
C. 11. F. Kadınları ç:ılı~cırma yur u .1 1ıııa•g . ..1. 

· · · · . . . bilinııiiı .. 11 • . • ·cll'p 
11;ın 1ı1utaha..;..;1~ l1ır kutu u ... ta ... t ııhırt) 

. . ,. J· ·urt ıııt 
haneha~ında \lunır pa~a koııa:,.ın a ) 

racaat olunmalıdır. 



4nıindl\ '"~ ..., wCr-
dan cyvcl çı

ll'lecrnua 
re :\t . o Z;\manın 
n· • ölanf 'ezarcti 
·ıl h:tti 

Solnşur 1 '\e mu:ıyc-
ıı litıı o u.nurdu. Bu en
ııt 1\ rı~ıc ve b·· ·· 

ınecll\ ut un 
l.e-~ıl 1 Ua.lan muayene 
t 1 Qıunın ' e erın .. 4~ tu. ) alnız 

. sansurü Dahil' 
" ba~tı ıyc 
.,.Udu . olan fat-

rı, Ctind 
r &:17.ete • e yapılırdı 
Uat M ıdarchanesinc 

llıenıurı· uduriyetinin an-
\> arı g l' 1 aıtıa c ır ve çıka-

rı ok I 
r: · Çık ur ar, isteme-

" arırlar, beıw. i'k 
gortıı .. t>'"m: ı -

lr.ıYıırı ın~tür ~ imza
ardı 

t Uat :q . 
da~ • tıduriyeti, son

Sıkı • J lıat ~l .. ) o lara girdL 
Udtırü .. r 4in· . nun kendisi 1 llZc · r ak~ rıne aldı; ga-

} ~11rodan 
%rı sonra tek-

:>aa Pr O, hlltta ~h\nlarm 
ov~ 

r, l:!:ıiid arını iki takım 
· kon~~ beyin Saraçluı

~tııı .. d i le gon erir , e 
llıtr...~ harr· cck şekilde ve 
~ \lle b'J d Şattij ı e okon-

tlllran e basarlardı. 
~ ~ ~ ın muayene 

t ~~e:ılaatif nezaretinin 
•ı tı;-f . 

ıı haı~ . tış Ye mua.ye-
r ... o··· ' bt11 a zumün onun-

~lf t ili r;ık{J Vakit mektep-
.. lllı ''r1' • ııt!:ın.• \ J illi ''aı:mda 
.. ''\'\l lll J ' 

·tını ~·b · l\kcnwruwn 
A ~ u 

~ ~lıın Uut caddc:,in· 
Ut Be, dild· } ,, matbaa-

, rı ırdiktcn sonra 
libin ~P<lrl.ır, encümen 

·ıe 11'" 

t tı b t>OtUtiürdü.m. En-
~ ~b·kôttbi, :ıçık kah-ve 
( ır h:_ ••• 
~ ka~yd4 onun 

•• Saçıq11 ra ve parlak, 
r ili, Vaı:dı; türkçe:,i 

Cu11;ıe 
r aıa.t giiliba on be~ 
e b l}dı. 1\Jckt0 b' ın· .. 

• f:ııd '" ı m · en ·· 
1' 11\ıft:ı b t.ıç sene yu-

ı ~\\·roı uluııap benden 
e " ı;!\h et!di . \ a<letnrunc alan 

• ır al.ala 
t n 1i Q}(f r arasına ilave 

ıçi u~u ıç· · ll(le b· ın cnclimt· 
Ç ~ te~n ille. mektep arka-

'" uc uni.i k getirile urmu~turn. 
ı ~erı r . 11 nılisveddelcd 

4 c cı ı , 
• ıı _l!crdl "t; ıııır, azalara 

d ıu \· .. ınran,,ın mu-
ı~ c .. e 

"l~ l:ll "Jul rınran:ı,dan çı-
~~ ~lar:1111 \ ~rn,,, in ienni 

ar~d:ı ' tasukini bu iki 
'lıl ~% buı~ nı Yap:ırlardı ve 
1 d· erıuuerip benim yazılım-
L l a ol h ı 
'-1 • '1 ll.fka ava c cttirir-
' ll'ı ~ ~Ok da)larıından bir 

. f)ll:ıc. muhterem D Il 
ı Pa r. e-

'lıı h %ıJc ,a.nın büyük kar-
uey 'alılcr· . 
A~ . ~fenct·ct· ımııd~n }.',/:· 

~tı ı.11 ~ ı ır. 
lt, rı:ı }' i rlan 

Çin ~ ektcpt ve temk-
c~ laz~·ikc ctişı~~ olduğu 

ll'ı t kurl.i ncuıneninde 
~~d~ tc burış ~akinesi ol-
1.ı... ır l.i b· hısleıinin sev. 
VQlılh ır ka 
a.~. llntit ç sene sonra 
~ a. llef~·cd·ıta~arıncJan Kon-
""ft\ıu • . ı ını ti . cl;ıll, YC:tin •1 ~ • Azmı Bey 

~ lMuı;·· 1 3nınd:ı K ' n rnc . on~·a-
~h· llıeeıis· ,rt.ıtiyet meb'-
11 •• ııs • ınc p 
"llJCi 11lUhap • revczcdcn 
~ . ı .. reis Old Cdlfdi; meclise 
ı: "tk d u \'c e git : t:r •k n soru tng_c-
" t '1li Q ursa Vqliliği. 

ıı t, ll'ırAn 
"'tı.ou ,, ı 

ne .ı lll~ni thr ~nsur eden q· >ı \l(! A _ ~ tı y • 
1~tr ''7.flli n .. rnıuıye. 

ı-ııı:ı ı.ll'ıc:Jqe" cyJ~ ber.<ıber 
h. ~" ı~ arkad 
••1tıa J olın aşım .Ra-
~t ~'l ~~arrn a aydı, bu ıncc-
! lcsı Cunktt a~ kabu olmaı-
..: ne b 14fa l n 

C:ksi . ,Cnz.cr 1 . ubil 
"4ı~ ~on~~du- ~ır a~hım 

lı;ı,ı , lılcırın d. 
., surıı.1ııar b ıyc 

ura ya 

doldurulmuştu :ve onların 

arasında iki 1\lcktebl l\iül
kiyeli genç, sarıksız başlarile 
ve düzgün dü)ünii,lcrile bii· 
yük bir baş!\nlık yapardı. 

Azaların içinde neler yoktl~ 
neler? Meld;cli, Medineli. 
~anıl~ 11\ntU, .ArnaYutl\\r ve 
~milcrden mezunlar, ve 
fukaha sıralanmıştı ye bu 
adamlar ~rıbbiyenin fen kitap· 
ları, Mülkiyenin maliye ve 
Ekonmi Politik ve Hukuku 
düYCl kitapları muayene 
ettirilirdi, onlar da örümcekli 
ruhlarına \lymıyan şeyleri 

çizerler, çıkarırlar ve altına : 
cBermucibi tay ve tnshih 

tab'ında beis yoktur,, ibare· 
sile imza atarlardı. Ve mut
laka tnb'ıncla beis yoktur 
denilirdi. l\himkün değil ta

bolunabilir diyemezlerdi. Aza 
cf endiler kitapları okumaş 

olmalarını ispat lçin şurasın
dan, burasından çizerler Ye 
çıkarırlardı, bunu da "bcr
mucibl tay ve ta hih diye
bilmek için yaparlardı 

Çıkan kitaplar ve mec
muaların ct~nfında Abdülha
mit devrinin kara sinekleri 
peyda olmağa başlamıştı Bun
lar Sullanın yetiştiı:üiği h:ıfi

yelerdi. l Iafiye jurmılma ilk 
çarpılan lünif paşa. merhu
mun çıkardığı "Mecmuai Fü
nun,. olmuştu; ben buna ye
tişmedim ve zanncyliyorum 
ki maarifin ((,Encümeni teftiş 
ve muayenesi,, bu vak.adan 
sonra kurulmuştur. Halbuki 
ben Umrnnı çıkarırken l\lünif 
paşa merhum mnarH nazırıy
dı. Bu da başka bir garabet! 

Kara ineklere, çıkan eser· 
lcr hakkında jurnallar ver~ 

rneğe başladıklarından onl:ırm 

şaçtıkl:ırı mikroplar yüzünden 
ikide bir maarif nezaretine 
"dikkat ye ihtimrun. cscrJcı:jn 

• muayenesine itina,, emirleri 
gl li yordu. Nihayet :ızalar arn
sınn en mc~hur jurııalcılardan 

"Sclahi,, il;h·c olundu. Sclahi 
"Enciimeni teftiş ve muaye

ne,, nin gCıya ııelı\hına baka· 
c:aktı ve mutlaka göze E;İr

mesi lazımdı. 
'"TeYcccüh:ıtı meali g41yatı 

hazreti vcliyyiinniamiyi,, cel
betmclidi. Ilatıratımın bir bş
ka yerinde tafsilatını ayrı 

olarnk hikaye eylediğim bir 
vak'ayı bu adam icat etti. 
Muhterem k:ın.tc~ım Ahmet 
Ra~im ile beraber bir akşaı.:.ı 

yakalanıp Zaptiye N'rzareti
nc götüriildük \'C ayrı ayrı 

isticvap olunduk \'C iki gün 
sonra salı\'erildik. Nihayet 
'"Sclahi,,, nin vcrJilıi bir ra
porla mevkut mcmualımn En
cümende muayenesinde mah· 
zurlar olduğu anlatılmış oln
cıık ki günün birinde iraclei 
scniye gcldL 

l\leYlmt mccmualnrm kAf
fesinin muayenesi maarH ne
zaretinden kaldırılmakla be
raber maarifin Yerdiği mec
mua ruhsatları 1ı1ğnılundu . 
Böylelikle ilml, edebi neşri~ 

yat b:ıltnlnndı: artık mecmua 
cıkarmak kabil değildi Da
hiliye neznrttinc giderek hn[
tnlık gazete imtiyazı almak 
hiz:ımdı; bunun için uzun 
muameleler ve sonunda mut-

. laka iradci ıcni~·e istihsali: 
şarttı. Ynni T.ür.k infan hare
keti ı 889 da müthiş surette 
geriye çc\t.rilmişti. Ummruaı 

beraber o t:ırihtc çıkan ri
salelerin 1'm1Sl birden yok 
olmu\ tu vr bunların adedi 

• 1 Vaktın 
; a ;a . avukatı 

Bir vertıi iti 
Beyojlundan D.K imza.sile 

mektup gönderen kariimize; 
Verginin tahakkuk muamc

le5i mali kanunlarda gösterilen 
şekldllerde yıwılır. Anlattığınız 

hadiseyi pek garip bulduk. 
Kanun memura böyle bir hak 
vermemektedir . l3unu yapan 
memur vazifesini teca\•Üz etmiş 
demek fa. f.,ğcr tal~akkuk mua
melesi anlattığınız gibi yapıl

mı~ kanundaki itiraı hakkınızı 
kullamrsıııız. 

Mecburi hizmet 
Mehmet Nuri &ye: 
Aradığırıı l ıtnuıı 22 mart 

926 tarih \'C 789 numaralıdır. 
Bunun sekizinci maddesi 1338 
numaralı kanunla de~iştirilmiş
tir. SorJuğunuz htıdise cu ka
nunun birinci maddesine temns 
edi}·or. Buna göre, mecburi 
hizmetini yapmıyan ve ya bitir
miyen muallim mektebi mezun
ları devlet lıizmetinde l.ulla· 
nılamaztar. 

Maddede bu gibilerin hususi 
mües~cselerde kullanılamıyJca

ğına dair bi,r i~ret yoktur. 
Ukiıı hususi müesseseler l:en-. 
dilcrine yapılacak ihtar üze-
rine bu ı;ibilerin alaknlarım 

k~mezlerse t::znıinatı iizcrk
rine alınış olacakları a}·ni mad
dede yrzılıdır. 

Yüzde beş faizli, ı 334/ 19 ı 8 
istikrazı dahili tuhYililtı 

·yüzde 5 faizli, 133.+ l 9 l 8 
istikrazı d<ıhiH tahvililtı 

hamil ]erine 
Osmanlı Bank;asrndan: Va

desi mayıs ı 929 tarihinde 
munkazi <23> numaralı ku
p0n bed,dinin, I mayıs I 929 
dan itibaren Galata ve . An
kara O.:manlı b:ıokalar ki~c
lerUc mücs.se eyi mezkurenin 
vilayat merakizinde. bulunan 
bilumum şubelerinde tediye
sine.. müba~rret edilecektir. 

20 Tiirk lirası kıymeti iti

bnriyeli behet tek talıvil k.u

pQnuruı cnakı nakdiy,c olarak 
50 kuruş tes,·iye olunacaktır. 

Kuponların., numara bordu
roları ile birlikte ibrazında 

Osmanlı bankası tarafından 

hamillerine, tarihinden • beş 
gün sonra tediye edilmek i.i
zerc ibrazı lılzım gelen bir 

makbuz verilecektir. 

1 ~~·;ı;bikL' i 
• n· k == n ırası cı · mıstır :: fi • i :: 

••••••·• I~er yerde • '"tılır ...... :: 
•••• -... 9" ··-···· 

yirm:den ziyadeydi; içlerinde 
çok iyileri \'ardı. 

Ben haftalık hir gazete 
cıkarmnk nrzusu içinde ka\·
ruluyordum. Ahmet Jhsan Ye 

Şürektlsı um·:ını ~ile ufacık 
matb:ıamı kurmuştum. i\Iat
haamda mutlaka bir haftalık 

gazetem ol un diy.oıdum, yliz 
türhi ç<ıreye oaşYurdum. Bir 
kere gazete imtiyazı almak 
için eski kanun, müdür[i mes'. 
ulü otuz yaşında olmalıdır 

diyordu, ben ise 2 I yaşın

daydım. 

Ahmet i\li\at Efendi mer
humla konuştum, diişündük, 

taşındık; onun arzusilc mnt
b:ıalan birleştirip daha mü
him bir müessese kurmağa 

karar '·erdik; k"tmırdun icray<ı 

geçtik, muka\•cle hazırladık; 

fakat bunların hepsi Ahmet 
Mitat Efendi merhumun ak
rabasından c;Tercürnanı Haki
kat11 sahibi imtiyazı mahut 
Mehmet Ce,·dct Efendinin 

• fena karşılnmasile suya düştü. 
Bu mesele çok garip oir iş 

• olôu; Türh: matöuatmı ah\ka
. dar cyliyeccğı l_çin öunu da: 
• ayrıca anlatacağım. 

A1unet i lı$aıı 

VAKiT Nisan 
KRAFORT l;AKşATIF 

f4üahil Sakızı 

Cr.a'W or.d's 
Chewing xative 

Eq iyi Amerikan ~k1zı gayet 
lez~etlidir. On adedi ihtiva e
den Qir kutunun /iatı 25 ku
f4Ştur. 

l veya ijd sakız 60 gram hint 
yağının tesirini yapar. 

ÔKSÜRUGE KARŞI SAKIZ 
a:Kr.avford Coqgh Gum:ıı ô~

sfirük bofaz afrılarına kaı-şı 
pek faydalı ve lezzeh latif olan 
bu sakız bilhassa.. tütün içenlere 
tavsiye edilebilir. 
. Bütün eczanelerde ve ecıa 
depularında sahlma.ktadır. 

Sinek, tahta kurusu, 
•• • guve pıre 

ve bütün haşeratı ve 
yumurtalarını kat'iy
yen öldürür. Leke 
yapmaz, tesiri kat'i ve 
kokusu latiftir. Türkiye ı.1ckili umumisi: Rişu 

Volf O"lata Voyvoda Han 7-10 
posta kutusu 447 Galata. 

~1io=:i~=;~:~~=~=:;ı .. 
Şişesi 50, teı1el{esi 75, ' re ı)on1pası 75 

kuru tur. ~1Iarkasıı1a dik:ka.t ediı1iz. 
~ madenleri parlat-

1 m:a 1ahLs cHa 1 
lIAS~A. T J~CZA DEPOSU 

u (LEA/lfS (/111(9 ı 
~ ~ 1 g ~ 1 

ı Bütün bailaliyelerde satılır. 

.. Umumi vakili: Calatada Voy· ı 1 voda han 7 -1 O numaralarda ! 

~ Ri~.\R NOLF ~ 
ic,,:,:a.,;,:,_ı:;~~::,,J 

Külahya sulh hukuk hakim· 

lstanhul icra daircsirukn: Ay

vansarayda atik Mustafapaşa 

malıalles.inio Jianum sokağında 
k!in kazancı Hristonun tasar
rufunda bulunan atik \fC cedit 
yirmi dört numaralı ha.nesinin 
temamı Todori veledı Yorkiye 
olan borcundan dolayi lmkbeş 
küıı müddetle müzayideye kon
nulmuşdır lwdudu cephesi 
tarikianı Petro Dimitri arkası 

Ahmet Bey ve Mevhibe H:ını-

mın haneleri ile mahdut kay· 
/iğintko: Burulan e.y ·el ..,efat <ıen elJi alh öilmesaha seksen 
eden Kütahya kAtibi:ıdli Ah.- bir arşın terbiinde araziden 
met J:.'1cndinin terekesi taarir arkada tahminen on arşın ay. 
kılınmiş ;c derdesti müzayede dınlık mahalli mütebakisi b:na
oldugundan muruailcyhc karşı dır zemin katından mada üç 

katlı haricen karkir olup müş.
alncakh "e burdu okın zeyatin 

tndh it!lnd:ın itibaren bir ay 
zarlindc muracaat etmeleri 
il:\n Qlıınur. 

···:ı:ı==ı:::··-ı·=r.:· ••• ·ua:::·ı··::aı 

ı·vapu·rıarı 
:.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:a::n 

tcmilatı zemini malta kuyusu 
\'e kömülü küpü ve !lrkasındaki 
aydınlığa medhali bulunan do
laph ve y.ala.klı muUa.k üc ufak 
sofa bir'kfuriıı yüklü ve. dolaplı 
biris..i şahnişiııli dikcri zemini 
çinko karkir korkulukla birinin 
önü açık dört oda birisi .:ıydin

poı~-....--..--,..;,--.--.ı tık mahallinde iki haliyi muh

Sey r ise f ain tevi kısmen rnöhtaci tamir bin 

Merkez nccnteıi: Galata Köprü 
ba~ında. Bc.yqalu 2S62 Şube 
acentesi: Mahmudiye Ham altında 

İstanbul 2740 

Trnzon birinci paıtası 
rcUMHURİYET)vapuru29Nisan 
P.azarteıi 12 de Galata nhtımın
dan hareketle lnc;bqlu, Samsun. 
Circsoıı., T rahzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve döniişte Pazar iskcle
silc Rize. SürJcne, Trabzon, 
Tirebolu, CıresoJ, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, ZonguldaAa 
uğrayarak gelecektir. H:ıreltet 
günü yük lc.ıbul olunmaz. 

lzmir -Mersin sür'at postaSı 
(MAHUT ŞEVKET PAŞA) 

Y:ıpuru 30 nisan s:ılı 12de Galata 
nhtımından hare'ketle lzmir, An~ 
ınlya, Alôlye, Mer&1ne gidecek 
\'e T a~ucu , Anamur , Alaiye , 
Antalya , lr.ndfe u~ayıırak 
gelecektir • 

Ayvalık sür'at postası 
(MARMARA) vapuru 30 Niıan 
S8li 17 de Sfrlceci nhlımından 
harckctle Gelibolu, Çanııkkısle 
Kiiçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ay,·alıAa gidecek ve dönüıte 
mc;UOr bkclelerle birltbe Albn· 
oluAa uArayarak gelecektir. 

Gelibolu için ' yalnız yolcu 
ahnır yük ahnmaz. 

beşyüz lira ldyrneti muhamme
ocli olup mc.d}lun sıkindir fazla 
beddie taJip olanlar ve daha 
ziyad_e matumat almak isteyen· 
\et k:yındi nıuharnmenesiııin 

yüzde on:1 nisbctinde pei' akç.1-

sını ve 92S-315ô dos}'.e noma
rasım ınustaslıiben İstanbul icra 

d:ıiresi müzayede ~ubesine mü
racaat etmeleri ve 1-0 929 tari

_tıinde saat on altıya kadar teın
diden s.oıı müzarcdcsi icra 
kıhn:ıcağindan muşter.ilerin biz
zat ve ya bil vekfüe hazır bu
lunmaları ilia olur.ur. 

1\Tafia Vek<1letinden: 
Oümüşanc merkezinin Surda 

mevkiinde ve şosa üzerindeki 
anbarlarda mevcut kamyon 
otomobil alit ve ede\•atile sair 
malzime 11 :-4'- 929 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında. paı.ar

hkla satılmak üzre müzayedeye 
konulmuştur.. Taliplerin şarait, 
müfredatı anlamak iı;in Maliye 
Vekaletine Ank:ı~a, Jstaııbul ve 
Oümüşanc 

müracaatları. 

ddterd:ırlıklarına 

EtJk,af mi.ıdüriyeli umumisinden: 

Kıymeti 

muhammen esi 7Jra 

I Iaseki ve Cerrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları mütehassıs. 

s1 Tın JtEKi ıt şüKnü HAZılI 
htanbul Sultan l\Jahmut Türbesi. Telefon: 2622 ......................... 

: YEt l 1 JARFLERLE YEN! K1\NU T~AR • 

:CEZA MU!"'AKE~ELFRif 
: USULU KANUNU : 
• En yeni kabul edilmiş kanunun yeni neşredilmiş met:ıilir .• 
• fiatı : 75, taşraya 100 kuruştur. • 

: llCK[K rsrLü M[IIAKE~IELERİ : 

: riiRi 7

CiiA UNUNU : 
: Fiatı: 120, cnşrnya 140 kuru,tur ı· 
+ KANlJNU i\IEDE~I VE BOllCL. il kannun 
• iki kanun Wr arada ciltli olarak 200 u;raya 250 kuruştur • 
• Ilütün bu kanunlar en do~n~ ve en nefis bir tarzda • 
:Edip Kemal B. tarafmdan neşredilmiştir. Y cgt\ne sauş yeri: : 
• lstanbulda Hilmi kitaphanesi dir. • 

••••••••••••••••••••••••• :::::::::::::::: 1lf ak1·ııc - Ele1·ı1·rr·k ektehı01ıdc ::::::::::::=:İ ................ lt c. J ... • 1. ············=· .... =· 
ii~i 1 mayıs 1929 çaqamba günü terisata başlamak üzere !f ı 
fili ayrı ayrı elektrik ve Dizel şubelerine ait dersler için yeni kayıt iai 
•... d G ... ı m: muam esine başlanmışhr. alatada Çinili rıhtım hanı arlcannda ==ı 
~ (Aı:ap~an) hanına bitişik <Makine - Motör • Elektrik> mektebi ih ........................................................... -....................................... . 
:::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......... ·-····-···-····-·····-··········· .. ·····--·· ... ··--····--· .......•....... . 

L·T·PIVER 
PARIS 
1'774de te·ahıı edilml~ltr<-

P()ORA-ESANS 

KOLONV A SUYU 

LOSYON! 

Pompeya 
Fıorıami 

Vlvits 
Fetiş 

Revdor ı 
Sipr ,., 

Fujer 
Kinin 

Por:luml)r.l L. T. P 1 V E R A . Ş .• istanbul Şubesi 

Şi~li Ahmet Bey .soleak ..No. 56. Tel: Beyofitu 3044 

-Eşyanın cin~i 

Çıralı lzmir 

" 
,, 

Kalas 
~' 

fabrika tahtası 

" 
.., 

" 
,, 

" 
,, 

Karaa agi!ç hatıl 

" 
,, 

.\ ltktarı 
1200 Adet 
300 " IOO " 600 

" 550 ,, 
500 ,, 
350 

" 30 
" 20 ,, 

20 ,, 
25 
2;> ,, 

.\lctro rul 
4 
4 

4 

4 

4 
4 

4 
3.4 
34 
3-4 

3 
3.4 

s~ınti~7 aı-~~lk 
2 ,3üX4 
28,30X5 
30..XS 
25,28Xlı,!> 

25,2SX2 
2s.28X2,s 
25,28X3 
30.40X ,12 
33,40Xl5 
so,40X8 
30, x , 12 

30,40X8,12 
mahallesinin Dolmabahçe cad-

.. ~ r d · ı> ta Çıralı Hlios n.a a enızt o,s sı desinde Mezarlik sokağında 
500 ,, 7-12 20X~8 

A d ı (çam kütük~ na OıU atik 'te cedit 1 No. ile mü- J 50 ,, 4-5 2'5.XJ5 
s: · rakRam kAgir ahır ve mat- " " 250 ,, 5. ı 2 30X40 

vııpu™ Pazar 1 1• ı t · · .. ·· t ,, " c::o 7 ı ·• ı sx()o 28 Nisan u ua un amnmı yınnı gun mUl - ,, .,, .ı n - 't' -

iinU.,akş~ını ~irKeci rıhuıp,ından detle müzayedeye konmuş.tur. Köknar 50 ,,, 5-7 ~5X35 
hareketle 4.9ğru ( Z-onguldak, Talip olanlar kı~mcti muham- .Meşe kütük 200 ,, 5-S 20.X.lS 
fnebolıt. Ger.zn.. Samsun, Unya, mcnenin yüzde yedi bu:çugu • ,, .... 50 ,, 6-8 25X3\) 
f~ Or.du, Gireson, Gurel6, nisbctindc pey pamlnrilc be- ,, kiriş 100 ,, 6-S l 5X2(} 
Vakfıkclıir.Trabıon) i>kclelcrinc r.aber 8 mayıs 929 p.r~am- ,, Jnri . 50 ,, -~3 20:XSa 
gideccktiL ba günü saat on <lörde kn- Şirketi Jilıı~·ı:Jı~..c içln lüzumu elan bal~dn ean:ıs re :b'<tdı 

TafsilAt için Sirkecide. Yelr d:ır Qcnberlitn~a!stanbul ·- · muharrer·kercstcyl itaya talip cılan1al·' lıpalı P.arfla. 15 mayıi 
kcnci lianınd& klln 'c~ntasına • kaf miidüd1.etl binaiındll\maU- 92.fl tarihine miisadi[ ç.nrşnmba .giinü akşamına ~adar idarci 
mürac~ıt Tel. lstan;ıbı.ıl 11515 1,\1~ k-' · . .. l k' b ··d·· · u· ·· tl •••• u 11t ·.ucmıne- muracaat an. mez ·urc .mu ayaa~ mu unye ne mur:ıc:ıa an. 

~. 



Tiirtlnde Hu!~,!c 

Kcru, Kuruş 

e.tmJertn bGt6n haklan mahfuzdur 
Caıeteyc gönderilecek mektupların tlzerlne 

idare içinse (idare). yazıya aitse (Yazı ) 
ı:aretl tonulmahdır 

1 h ıı:ı ı~o ooo 
3 .;()() fOO 

16 • ;~o 1450 
2 1400 2;00 

l?aulmıyaıı n:ekluplann ladulndh, luy1111lll· 
ınukaddcreılz mektuplara lı.onulınut pııra1-

lıa1bolmarmclan 'le Ulnların mtlnderlcalmdan 

• 
klue ıneaul dqlld!r, 

1 . - --
ı Borsalar 21 Nisan 1929 

l\ı:kut 
, Jrrlli;ı: liı ll't 
1 l'l')ıır 

::o '\ uıurn ,ı :rıı hını 

l fü~ hrmıırk 

1 .A' m t nı1 a ~ilin\ 
:il lfy Hoın:ıny:ı 
~o ı "''a Tııılç:ır 
J J."flı•n eı k lloı ini 
:o rramız franı:ı 

=o Jlııl~ :ııı l tr:('ti 
:o J;.111 on Çı ko - ~lo,•:ıky:ı 

J f<'T' Olll IS c fO\'l) et • 
1 7.cloli • J .f•lılct:ııı " 
~O l inar • '\ o~osl:n·y:ı • 
:o l'l'l~ IJ,a fı :ıngı 
ı r'n<!ta Jfp:ınya 

20 IE\·lcrc fı :ıııgı 

ı Mcc1diyo 

Cek 
• 

tı91 25 
202 00 50 
f2 00 60 
u 7soO 
:-• 5000 
:'4 12 so 
~~ . o 5'> 
80 co 
ıs• 75 oo 
~12 75 
r 19 s~ 

0000 
22 50 
11 !O 

112 5, 00 

=s ao 
112 • o~ 

p91 50 
:o2 C05) 
Sl 00 s ı 

18 '75,00 
:'8 so 
~4 12 so 
28 OOIO 
80 00 
ısa 
212 
119 

0000 
22 
'71 

112 
29 

782 

YSOO 
75 
so 

so 
50 
l!I) 

50 
00 

J.ondra üzerine bir Jnı:lllz lirası kuruş !SO 25 f89 !\O 
l'\cYyork ı TUrk lirası dolar 
r.arlıı • frank 
Mfl:ıno liret 
P,crlln m:ırlt 

Sof ya • • Jeya 
JIM kFel • Jıclk:ı. 

.Ami6tcrdam• • florin 
Cinev:ro • • franl< 
l'rag • kuron 
\'lyaıı:ı ~uın 
}.l;ıdrit • pcıcta 
Yarşo,·:ı • zolotl 
.Atına • <!iralıml 
Hı.lm•ş :..o ley knıs 
I:!f'l~ırat TUrk lirası diıı:ır 

Tahviller 
Jıtikrıız dalıfli c ndcll • 
Dt13 unu mın·alılda 
Jl.ramiyeli dcmlryolu 

htanbul tramvay ılrkı>tl 
Rılıtım Dol< 'e Antlrepo 
htaıılıul anoninı ru şlı:iteti 

Ili5se seııet1eri 
J~ 1 aı.ka<ı 
Om:ıııılı bankası 

o 49 • 2 50 
12 64 5) 
9 350) 
2 C600 

n 11,50 
3 52'75 

1 "75 
2 ~425 

16 62 60 
3 4960 
3 4')00 
4 365, 

38 01) 
::4 37 .Sil 
~7 so 00 

045 12 50 
12 ~4 5J 
9 3~0l 
2 C\'7 oo 

c7 87 ro 
3 jcı 1s 
1 21 ~ s 
2 64~5 

16 52,15) 

3 148 so 1 
3 4000 
4 :;es' 

3ff 00 
~4 37 53 
27 8000 

93 8 7 50 94 00 o ) 
~Ol 60 00 ~98 75 00 

~ a ıs 8 ıs 

:ıs 

• 14 15 14 10 
136 00 $" 00 

'ficarct \'C ıalı ire bo rsası 
fiatlar Ticaret hoın•ı kalibumumtligl tırrafınd:ın ~l'!rllmı~tlr. 

Okkası 

.Aı:ıml AE&art 
K. P. K. P. 

EuI:day % Ça\'darlı 
\'un.ufak 00 00 
Kı7ılca C0-21 

cooa 
oo.oo 

SUnter C1-C4 18 .,O 
~ert 32·::3 ı 7 00 
Di r.nıc GC-00 CO 00 
Seıl mahlut O-C3 0000 

oo.oo 
C0,00 

800 
11 co 
(\0,00 
cıooo 

-ZAHiRELER-

ÇaYdar 
Arpa 
~ımr 

\'ular 
Fuul>e 

1610 
1430 
00,00 
00,00 
O:> O!> 

-HUBUBAT-
00.00 

Ol 00 

17 00 
1420 

0000 
00,00 
O:>OO 

00,00 
00.00 

-UN
çu,·ah kilosu 
Eklstra ckiıtra oo 1110 
Ekisfrtı • 1350 
Birinci ) umurak CiC) 1850 
Birinci ıcı t 
ti> inci 

TjfTiK 

1325 
120:> 

Aı k:ı.ra 000,00 

.Akşclılr 000.00 000, 

Y:ıp:ıgı Guz yunu 000.00 000,J 

-AV DERiS1-
zertlcn !'lftl 0000,00 0000. 
Samar cooo,oo ocoo.ooj 
Tilki • 2'.i00,00 2500,00, 
Kun<!uı .. s:00,000 500,00' 

-flNDIK·- 1 
c fıııll.k 054 oo 054 00 
Badem coo 00 000:00 1 

Mektep münakasası 
)laarif Yekaletiııden: 

Ankarnda yeni Türk ocağı ch'arıııda inşa edilecek olan 
tic:ıret mektebi kapalı zarf usulile 6 mayis 1928 tarihine kadar 
münat saya \ az'olunmuştur. 

Talip clanların fazla taf~ilnt ,.e izahat ile pilan proje, mün:t
kasa ve fenni şartnameleri almak üzere eyyamı t:ı.tailiyeden mada 
hergün Maarif \'el aleti iıış:ıat dairesine n:üraca:ıtlari ilan olunur. 

" Jlakt :ı 112 28 1'Ti san 1929 tefrikası: 36 
.. 

Dünkü, kuzuların kösemeni 
takip ettiği gibi takip ede
rek dışarı çıktılar. 

Yalnız kaldıkları zaman 
.. KoUins,, dedi ki: 

- Doğrusu şayanı esef 
bir mesele! 

Filhakika "Roçcster" in 
hamakati hakkında söyle
nebilecek en hafif söz 
bu idi. 

-7-
Arabadaki kadın 

( Cones ), ( Play Strit ) e 
çıkınca garbe doğru döndü. 
(Roçester) in zevcesile kar
şılaşmaktan korkarak, o -
yundan çekilmek hakkın -
daki düşüncesi aklından 
çıkmıştı. Takip olunacak 
yeni bir hadise zühur et -
mişti. Bu dakikada yegane 
düşüncesi kömür madenin
de idi. Bu servetin düşün -
cesi hayayatmı işe vakfet -

miş olan ( Cones) gibi bir 
adamı cezbedecek bir şeydi. 

Mücadele fikri içinde 
uyanıyordu; sanki fıkırda
ması durmuş bir ocağın al
tına yeniden kömür atılmış
tı. Bir milyon lngiliz liralık 
bir maden yirmi beş bin 
dolara sablsın hal Ne yapıp 
yaparak onu tamir etmek 
icap eyliyordu. "Cones,,, 
" Mülhavzcn ,, tarafından 
bizzat aldatılmış gibi köpü
rüyor; hem yürüyor, hem 

de düşünüyordu. Birdenbire 
bir araba kargaşalığından 
kendini kurtarmıya bakar
ken içini müthiş bir his 
kapladı. Şahsiyetini kay
betmişti. . 

O ande ne .. Cones,, ti 
ne de "Roçeslcr it'" Bu iki 
şahıs arasında bir hiç gibi 
kalıyordu. Uzun bir müd
det bu iki şahıstan hangisi 

te 197 ldı1rc ıisleri 1971 cvv.ı lf er ) • tel rafr 

Emldk ve Ey·" 
tam bankasınsa 
dan: 

Satıhk çayır otu 
Çırpıcıda kahve ittisalinde tahminen 200 dönüm miktarında 

çayır ot 29/4/929 tarihine müsadif pazartesi günü pazarlıkla 
satılacağından taliplerin yevmi meı.knrda saat on altıda şubemize 
müracaatları. 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4 . CÜ KEŞiDE : ı ı MA YIST ADIR 

İKHAMİYE: 45,000 

AYRICA: ~o.ooo, 15,000, 12,000, 10,000 IJR.\LIK 

İKIC\.\IİYELER YE 10,000 LİRALIK BİR MÜKAFAT 

Bu ketidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır . 

İnşaat münaka sası 
Kütahya vilayeti da imi encümeninden: 
U~akta inşası mukarrer 7 596 lira 8 kuruş bedeli keşifli kay

makam l.:onağt inıası yirmi gün müddede ve bpalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Talip olanların ihale kanunu ahkamına 
tevfikan tanzim edecekleri yüzde 7,5 depozito ve ya teminat mek
tubunu muhtevi teklif zarflarile 8/5/929 çarıamba günü saat 15e 
kadar encümeni daimiyc müacaatları. 

Baytar mektebi alisi r.ektor.luğundan: 
Yük5ek Baytar mektebinin ihalesi kılınamıyan ekmek, sebze, 

mekCıliıı hayvaniye ,.c en.akın 1/5/929 çarıamba günü ihalesi 

icra kılınacağından talip olanların müessesatı ticariye mubayaat 

komisyonuna müracaatları. 

Pavyon inşası 
• 

Konya erkek muallim Mek
tebinden: 

T~ -~leriht faydah ..tıo 
llA~ck o/o 20 teiWllt yapılar 

tLll TAi _. 
5111" ~ 

6·5 ıocl sayıad• -

Bıiyük ve ya bir çok defa için verilen Ulııiarla 
hususi mahiyetteki i\!nlana ücrerJ 

ldare lle brarlaşurılıt. 

. , ' , , , .. 
1 : . -
1 , ·, Jı }'' 1 Sa•·ı ı 

Gazetemin lınuıut llh kabul eıle:ı yor 
H. S. H. llbıı.t ace:staıl • 

ı-s ınc , 
l ııtnhr 

rcsm 

~V;bf Paralar Müdürlüğülldd ~~ 
. . H 1 r tarafın a ıııe 

Salahaddin Beyle Ayşe Mükerrem ve Emme Salıha anım.a. ohınan 
d . .b. ıstıkraz .ı·tıne 

sani 335 tarihli ve 20443 numaralı deyin sene ı mucı ınce . . deyin eu1 Se • 
mukabilinde Vakıf Paralar Müdürlüğüne vefaen ferağ olunup tedıye~ ilesinde• • 
hsebile müzayedeye çıkarılmış olan Üsküdarda, Toygarhamza m

1
. aı· ada takarfllr 

A b h ı ·k· .. z el ı ıra darı 
li Ef. sokağında cedit 121 numaralı maa a çe ıane ı ı yu r tarafın • 

rek talibine k.at'iyyen ihale edilmiş iken ahiren zuhur eden diğer ~4ıptaribioe Jll;~ 
medilerek bedeli üç yüz liraya çıkarılm3sına mebni 4 mayıs .19 . yevıni ıne 
cumartesi günü tekrar son müzayedesi icra kılınacağından talıplerınVakıf para!Jt 
saat on beşe kadar dördüncü vakıfhanda ikinci katta No 17, 18 
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Kırklareli ilk bahar at 
yarışları 

10 mayıs 929 cuma 
h . t . . t' .ı ·ı.b~ı~r 

Kırklareli yarış ve Jsla ış erı rıyase ınuen: . k üzre ı 
1 - Yarış ve ıslah encümeni alisi namına umum Trakyaya şaınıl oıma d r 

at koşulan 10 mayıs 929 cuma günü Kırklareli ı::erkezinde yapılacaUır. ckiıe ~a ı 
Ü - :ı:ıt on s 2 - V,a•·t ve kabul muamelesi 9 mayıs 929 perşembe g nu s 1 J • ' ı!l 

yapılacak ondan sonra kayt \'e kabul yapılmıyacaktır. nel eşJ\J e 
3 - l rariçten müracaat eucce:..ler talimat dairesinde hayvanının ınü~e~:ıi rir:ıs t 

\'e gireceği koşunut1 numarasını telgrafla Kırklareli yarış ve ıslah encu:ı~ırlar· 
\'aktından evvel müracaat etmeli \"e ikinci maddeyi nazarı dikkata · aırna 1 

4 - Koşulara ait tafsilat duyar ilanlarıııdadır. 

Emlak ve Eytam 
bankası 

Pazarhkla satllık emlak 
Esas No Me\ ki Teminat 

nıi~darı 

81 K:ıdı!töyde Kuşdilinde dere kenarında 

kahvehane mahalli 40 
6 Şişlide BüyükJerc caddesinde 3S6 No gara} 110 

75 KandilliJe Vaniköy caddesinde 1 No hane 20 

147 Sirkecide sabık Hocapaşa Maliye şubesi binası 20 
1 IO Büyükadada Rıhtım caddesinde 26 No dükkan 20. 

Balada nmh::r~cr eml3k pazarlıkla kiraya verileceğinden talip-
lerin bankamız:ı müracaat eylemeleri. 

Pazarlıkla yatak münakasası 
Nafia Fen mektebi mübayaat komisyu

nundan: 
~\ektep için p:ızarlıkla (25) ta~. ıın yatak yaptırılacal:tır.Nümune 

ve şaraiti görmek ve anlamak için lıer gfın ve nıl!ııaksaya 

iştirak içinle mayısın (5) ııci pazar günü s:ıat (14) te gümüş 

surunda mekteb~ müracat olunması. 
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.-----: kıtl•r1 ı-·· 
~ ,,.. 1··· ı - .Erkek muallim mektebine ilaveten inşa edilecek pavyon 

10 nisan 929 tarihinden itibaren 20 gün · müddetle ve kap:ı!ı 
zarf usulile münaksaya \"azedilmiştir. 

2 - Teklif olunan bedeli haddi layık görüldüğü takdirde \

, Nanı ,Akı•" J.~J 
s."'"' Oil• !ıd81 ~ 1o.o.? • ·tlıl' ------------------------ ls.02 ı2.12 ı9.o~ .. ıar' •,,,, 

l\UlllYA T YE TEHBİYE Buıün do~a·· oİJel 
1 mayıs 929 çarşanba günü saat 15 te zarflar küşat olunarak · 
ihalei kat'iyesi icra edilecektir. 

3 - Usulüne tevfikan ihzar edilen zarflar mu1}·ycn saatten 
evvel Konya Dfterd:ırlık makammda müteşekkil komisyona tevdi 
edilmiş bulunacaktır. 

4 - Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 7 buçuk nisde
tinde temin:tt muvakkatelerin zarflara vazedilecektir. 

5 - rıtezkür inşaat ait projeyi görmek ve şeraiti anlak Czere 
her gün mektebe müracaat edebilirler. 

Adıtfiı 
olduğunu tayin edemedi; 
bir sıra oldu ki, ne o idi 
ne de öteki. 

Bu vaziyet o kadar müt
hişti ki onu anlıyabilmek 
ıçın onu yaşamış olmak 
şarttır. Son iki günün fazla 
yorgunluğu buna müncer 
olmuş, dimağı görülmemiş 
bir vaziyetin tesiri, ve ro
lümü oynamak için sarf et
tiği kuvvetle zebun olmuş
tu. 

Bereket versin bu rahat
sızlığı uzun sürmedi. Belki 
uzadı, belki pek cüz'i de
vam etti; bunu kendisi de 
tayin tdemiyordu. Rahat
sızlık geldiği gibi birdcn
bıre defolup gitti. 

" C::ones ,, kendini bir 
barın kapısı önünde buldu. 
Oraya girerek kendine bir 
kaf e brant ısmarladı. Ka
bus defolup ıitmişti. Bir 

kaç lahza sonra .. Cones,, 
artık bunu düşünmüyordu.~ 
"Kut,, bankasının ne taraf
ta olduğunu sordu. 

'' Strant it da bankanın 
kapısı önüne vardığı sıra
da aklına birdenbire bir 
şey geldi. Çeki ciro ede
cek, "Roçester it in namına 
sahte imza koyacaktı. 

" Roçester " in imzasını 
o kadar defa taklit etmiş
ti ki tıpkı eşini yapabile
ceğine emin buluyordu. Fa
kat hayata ilk atılırken 
banka memurluğu etmişti; 

bü bankanın müşteri tara
fından atılan imzayı ne ka
dar dikkatle gözden ge

çirdiğini bilirdi. 44 Roçester ,,in 
imzası" Kut ,, bankasınca 
muteber olmak icap eder
di. Taklit edeceği imzayı 
banka memurlarının ted
kikine terklcetmek karı akıl
mi idi? 

-Kay mualli;.n m~kteplerine ~.ili~; 
Müellifi : 

İbrahim Alaetfin 
1Veşredildi 

Fiatı: 50 kuruş 
Müracaat mahali : 

Devlet matbaası satış yeri 

Erkek: 
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Muharriri: 

Bundan başka parasını 
kimsenin bilmediği bir ye
re tevdi etmek daha mü
nasip olmaz mı idi? 

(Kollins), ( Çorç ) tekmil 
(ailesi) efradı (Kut) ta bir 
hesabı carisi olduğuna va
kıf idiler. Beklenilmiyen 
hadiseler olabilirdi. Elaltın
da gizli bir ihtiyat akçesi 
bulunmak elbet daha man
tıki idi. 

Az evel nasyonal Pro -
vensyal Bank önünden geç
mişti. Geçerken okumuş 
olduğu bu isim hoşuna git
ti. Bu isimde emniyet hissi 
uyandıran bir hal vardı. 
(Cones) asla teessür duy -
madan bu bankanın kapı -
sınd~n girdi. 

Kartını direktôre gönder-
di. Hemen kabul olundu. 
Direktör kavi bünyeli, fa -
vori sakallı, başı saçsız bir 
adamdı. 

Vaziyetindeki ci.ddiyet ho
şa gidecek mahiyette idi. 
Şu asabiyet, ve ademi iti
mat devresinde o adamdan 
çok şey beklenebilirdi • 
Kont dö Roçesterin ben
zerini nezaketle karşıladı. 

"Lorens,, "Kut,, bankası 
kapısından Provensyal Ban
ka kadar yürürken düşün

müştü. "Roçester,,in taklik 
imzasını vermekten maksut 
hasıl olmıyacağına karar 
vermişti. istikbaldeki çek
lerin de ayni suretle imza-

lanmış olması icap ederdi. 
Halbuki bir adamın yazısı 
ne kadar değişse şahsiye
tini muhafaza eder. "Conesn 
taklit imzanın şahsiyetini 
bahusus banka memurlarına 
karşı daima muhafaza ede
memekten ihtiraz eyliyordu. 

Nihayet karar verdi. Ya
zısını taklit halinde kullan-
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