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az yl eni belediye meclisi 
a arı d .. ( ka M f . Hakkı ş·un _ır da ü ~ttış 

ınası paşanın rıya -

setinde toplanmıştır. içti 
mada Hakkı Şinasi paşa 

yeni azalrı biribirlerile ta -
mştırmış ve belediye mecl
sinin tarzı faaliyeti hakkıda 

müdavelci efknr ve hasbi -

İskan işleri 
reni talimatname 

halde bulunmuştur. 

Nihayet 
i\ıJubadcle işi halledi-

liyor mu? Bundan sonra yeni mec-
•na~nkaradan dün gelen )isin divanı riyaset ve en -
fiti \Mata göre, Yunan se- cümen aza namzetleri hak-

Nisan balıı~ııl 
Vnk·ı· · Papa ile Hariciye kında konuşulmuştur. '" ı ıın· 
cd ız an1sında devam Yakında yapılacak aleni en rn b 
tı 1 •• u adele müzakera- içtimada reislerle encümen 
Safl~U~ait ve Ümitbaş ibir azaları seçilecektir. 

y:~ ?irmiştir. Belediye meclisi kalemi Dün nisanın biridi. Bir-
bi T·· ~ıstanda iadeye ta- eski cemiyeti belediyenin kaç senedir, muharremin 
Y1.t ur musakkafatmın zabıtlarını bastırmaktadır. b·ırinci gu··nü eşi, dostu nan h~k.. : 1 
tanb 1 u ·umetıne ve s- Bunlar eski müzakerat aldatıp borç para almak 
eznl;~ d:ıt<-i Yunan tebaası hakkında fikirleri olması ve sonra vermemek adetini 
ne ... n~n Türk liül:..Umctı- iç.in yeni azalara dağıtıla - bırakarak, onun yerine ni-
1'ürk ıntıka~i. • hakkındaki caktır. san balığı uçurmayı huy 
fiti tcklıfını Yunan se- ----- - --- edindiğimiz için, biz de 
Ctijr·e~as itibarile kabul Aadapazarında bir idam karan bu yeni adeti ihmal etme-K•nı b"td· . . A ) t,ı:·. ı ırmıştır. Adapazarı, 3 t ( .A - d"k 
dit ııuıakcrat, gerek muba- Geyvenin Burhaniye köyünden 

1 
Dünkü nushamızda çıkan 

e~l'gk~rekse gayrı mubadil Mustafa or·lu Hasanı teamnıü- birkaç haber, bu sebeple, a ın . ka •· d ıs 
l<ıka .suretı t ıyc e den öldüren Hü!cyin o~lu Me· uydurulmuştu: Bu şakacık-İcap 

8 

edılmesi, ve iadesi k tan yazılmış haberleri nu-
[ ,..,_

1 
__ eden gayrı mubadil miş ağır ceza mah emesincc 

<"\ll"Ql"lb S 1n ,:ı_ı ·dama mahkom edilmigtir. maralayıp sıralıyalım: 
ci aayifıımızdawr l ------111ı1ıı ............. ~----~-:--

Of onıobiJ kazalarına mani olmak için 

N ·lklh·c . I 1 b"ll b- .. k l . l "rJ , l\ıli'llc · J Vcsaitınin çogalması ye bu yüz.den rnza ann artması ı 1assa uyu şe m c c 
~ l %Jl tın \•c belediye mern urlarının vazifelerini son derece naziklcştirmiştir. Polisler bu 
~İdip n .Yalnı~ araba, otomobil ve tramYaylann hareketlerini idare ile kalmıyarak halkın 
lJrrycfı~l~ı~~sıni dt! tanzim etmek, onların selamet ve emniyetile de alakadar olmak mcc-

Hunun ?uym~lnadırlar. . . _ _ 
(ı J nu nıısallcrıni Paris, Berlin Londra gibi dünyanın en büyük şehırlcnnde goruyoruz. 
<:t · • 

01aralı • · · . . ' . · · ·r: · "fı • h Ik 1 "d lıgıni rcsnumız Pansın hır caddesınde polısın nasıl ı ayı vazı e ~ e a ı nası ı are 
kııtrn:ıkt gosteriyor. (2) inci resim de Berlinde bir polisin bir kadını arabalar arasında 

t• an nasıl ko d - - - . "a%al ru tığu goruluyor. 
t~ıcıtııniy ~ra en çok sebebiyet Yerenler :küçük çocuklardır. lngiliz polisi bunlara son derece 
bı~at noctt \'ermekte, Çocukları caddelerde bütün Yesaiti durdurarak bir taraftan bir tarafa 

c urnıckt d" Ü . . 
e ır. çüncü resmimiz de bunu gösteriyor. • · 

1 - Troçkirıin müslü
man olacağı ve kendisini 
müftü Ef. ile Op. Emin 
B. in ziyareti, 

2 - lngilterçnin Ame
rikaya harp ilan etmesi. 

3 - Bekarlık vergisinin 
millet meclisinde kabulü. 

4 - Yahya Kemal B. in 
Madrit sefaretine Ahmet 
Haşim B. in müsteşarlığına 
tayinleri. 

Bunların içinde okuyucu
larımız tarafından anlaşı
lanları da, anlaşılmıyanları 

da olmuştur. Yalnız haber 
aldığımıza göre Troçkinin 

ihtidasını hakikat zanneden 

bir Alaman muhabiri, bu 

haberi telgrafla gazetesine 
çekmiştir. 

Evelki sene de buna 

benzer bir yanıltmaca yap

mıştık ve Sultan Ahmet 
meydanında bir mezar .ve 
hitabe çıktığını haber veren 

bu nisan balığına "Deyli 
telgraf,, gazetesi aldanmıştı. 

Muharremdeki eski al
datmacalar yerine, Nisan 

balığının kaim olmasının 

sebebi, bize öyle geliyor ki 

daha keseye uygun olma
sındandır. 

fn yn~lı ~o~torunıuz 
Nafiz P. irtihal etti 

Cenazesi bugun 
kaldırılıyor 

En yaşlı doktorumuz Nafiz 
Paşa düiı gece saaf on birde 
irtihal etmiştir. Cenazesi bugün 
DeşiktaŞtaki evinden ihtilalle 

kaldırılmıştır. 

Nafiz Paşa doktorlarımızın 

en yaşlısı ve hemen hepsinin 
hocasıydı. Bu sebeple birkaç 
sene evvel doktotJanmız tara
fından hakkın5fa. ihtifal yapıl

mıştır. 

Ailfsmc ve falebeler.ine tazi
yet beyan ederiz. 

Bir açıkgöz 
Bernar Sov namına bir 

dolandırıcılık yaptı 
Açıkgözlerden biri son gün

lerde lngilterenin en meşhur 
muharrirle
rinden Ber
nar Şov na
mına olduk
ça mühim 
bir paraka
zanmıştır. 

Açıkgöz, 

feylest)f Con 
Lokun bir 
eserini ala-
rak bazı sa
tırlarının al
tını çizmiş, 

bazı sayıfa

larının ke· 
narlarına bir, 
kaç satır 

yazmış ve 
bunun Ber
nar Şov ta-

Tanınm11 İng!J;z: m\! 
rafından O- huriri Bcrnar ~v 
kunup satı- deniz kıyafetinde 

lan nusha olduğunu ileri 
sürerek Amerikada 1500 dolara 
satmıştır. Hadise Loııdraya 
aksettikten sonra Bcrııar Şov, 

ömründe Lokun bir kitabııı ı 
okumadığını ilftn etmiş, fakat 
açıkgöz Amerikalı 3000 lirayı 
ahp gitmiştir. ................................................ 

·Hakim - inkar ediyor
sun ama, ellerini müddeinin 
cebinde yakalamışlar .. 
· Maznun - Soğuktan reis 
Bcy,soğuktanl .• 

• ~ - AlrbalNıchıa -

Reşat Nuri 
nin V akıt için yazdığı yeni roman 

Yaprak dökümü 
.................. -.............................. -................. -··········-··· .... . 

ayat11ıiıda- -
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Bir zevk mes' elesi 
- ---- - - - ---

Kadınlar, aile ve meslek kadınları 
olarak ikiye ayrılmalıdır ! 

Seniha Nafiz 
Hanımefendi ..• 
iç lstanbulun 
mütevazı çer· 
çivesi içinde 
karşı karşıya 
yükselen iki 
modern ilim 
mabedinden ön
ce kız muallim 
mektebinin mü-
diresi idi, şim· 
di Selçuk orta 
mektebi müdi· 
residir. Daha 
evvel maarif ha· 
yatındaki muh· 

Seniha Nafiz Hanımın filcfrleri 

telif kıymetli ~---------iiıııııiC-..lllliıliiiiııi"I hizm~tleri ara-
sında maarif Selçuk kız orta mektebi müdürü 

Seniha Nafiz H. vek5leti umumi 

müfettişliginde bulunmuştur. 
Maarif ve mesai hayatında 

hürmete şayan bir mevkii 
olan Seniha Nafiz Hanım

fendi anketin mevzuunu 
anladıktan sonra, yüksek 
bir tevazu içinde evvela 
sözlerinin müfit olup o1mı
yacağmı düşündü, nihayet 
ricayı kabul etmek lutfunu 
gösterdi. 

- iş hayatına, ne zaman, 
nasıl, niçin girdiniz? 

- fş hayatına intisabım 
sadece bir zevk mesele -
sidir. Bu zevkı bana telkin 
eden, bent senelerce bu ................................................ 

B. M. meclisınde 

Litvinof misakı 
Meclis dün bu misaka 
iltihakımız hakkındaki 

kanunu kabul etti 

JJ..vekili Tevfik Rüş .. 
tii beyin beyanatı 

Ankara, 1 (A.A)- B. M. 
Meclisi bu gün reis vekili 
Nurettin Ali beyin riyase

tinde toplanmıştır. Ticaret 
muahedesi aktedilmiyen dev-

letlerle 1630 haziranına ka
dar muvakkat ticaret itilaf
namesi akdi hakkındaki 

hukumctc salahiyet veren 
kanun layihasının birinci 
müzakeresi yapılarak kabul 
edilmiştir. 

Ecnebi memleketlerde 
tahsilde bulunan ve bun
dan böyle tahsile gidecek 

talebeye muntazam ve maz
but bir tahsil takip etme

lerini ve idarelerinin bir 
elden temin maksadile hü
kumetçe izhar olunan ka
nun Iayıhasının birinci mü
zakeresi yapılmış ve kabul 
edilmiştir. Söke ve Çine 
kazalarının muhtelif köyle
rinde birçok e~hası katle
den Aydının Kozalaklı kö
yünden arap oğlu Mehme
din idamı hakkındaki ka
nun tasdik olu~muştur . 

' ,\Juırah 5 hıd .se).'ta.mııdadırJ 

emel peşinde koşturan 

evvela babam, sonra da 
yüksek §ahsiyetlcrile, ken -
dilerine benzemek arzusunu 
veren hocalarım olmuştur. 

Babamın, çok küçük ya
şımda iken bile mütema -
diyen benimle meşgul ol -
ması, kitaplarile, fikirlerile 
ve sonra ... sonra münaka -
şalarile hayatı fikriyemde 
oynadığı rol bana bu giin
kü hedefimde ilerilemiye 
vesile vermiş, hocalarım ise 
bizzat buna imkan bahş -
etmişlerdir. 

- İş hayatından ~em
nun musunuz? 

Seniha Hanımefendinin 
simasında derin bir mem
nuniyet tebessümü beliriyor: 

- iş hayatımdan ve bil
hassa mesleğimden çok 

dilor, en bü-

Ha!,kında 

çıyor z 
-·-

Meınleketimizde 
verf?ininı ta aftar ... 
arı mı,yok§tı aleyh .. 
f Brları mı fazla? 

Gazetemiz birkaç güne 
kadar bir bekarlık vergisi 
müsabakası açacaktır .Bun
dan maksat Yozgat meb' · 
usu Süleyman Sırrı Beyin 
Millet Meclisine verdiği 
teklifi kanuni üzerine mü
nakaşa edilen bekarlık 
vergisi hakkında muhtelif 
fikirleri kısaca kaydetmek 
ve bu fikirlerden hangi
sının gazetemiz karileri 
arasında daha fazla taraf
tar bulduğunu tespit ey
lemektir. 

Neticede en ziyade ta
raftar bulunan fikre rey 
vermiş olanlar arasında 

bir kura çekilecek ve bu
nu kazanacak 1 O karim ize 
muhtelif hediyeler takdim 
edilecektir. 



yük kederlerimi vazifem 
arasında unuttu§ılm gibi 

gene en büyük sürurumu W 

sadece işimden alırım. 

Darülfünunda iken bır 
aralık doktor mekteöine 

Süle~maa Pa,a 

Yazan :; 
,, AYHAN 

ve 

.. Akibeti 
• 

0renses Vicdalil H. 
tekrar dinleni idi 

4 ı a aı:::::::::s:w:ıı:ı•••-== 

Kıl'~or ve ~i~Hve~ri 
- Muharriri : Ep-ef -

'4.:enı:::rnr.:::::111 
gitmeyi ve doktor olmayı 

düşünmedim değil... Yalnız 

bu arzu çok devam etme
di, çocuklara karşı de-

Ruslar gene baş ka.ldırıyocdu ·Kadriye H. taltlcikatinın duiıku safhasına müs-

·"'"'-•t'a 

Millete erba6ı mansapian biri eşşelı dese, 
eddedflmez böyle birsöz gerçi amma can sık~ 

·Olsa da millet eşek, eşşek diyen bilmez mi kı 
Sad:rıaz.amlarla valiler bu milletten çıJ{iJJ: l 

rin sevgim ve tabiatımın 
neş' eye ez li iştiyakı beni 

gene eski düşüncemden ve 
eski yolumdan ayırmadı. 

- Kadınların iş hayatı

r.a intisap zaruretlerini na

sıl teickki ediyorsunuz? 

- Kadınlann iş nayanna 
intisabı iktisadi hayatımız 

için zaruri olmakla beraber 
evlatlarını hizmetçilere ve 

dadılara tevdi ederek onla
rın terbiye ve tahsillerine 
bigane kalacak kadar bu 

hayatın ihtirasına dalmayı 

zait addediyorum. 

Fikrime göre kadınlar 
aile v meslek kadınlan 
namıle ikiye ayrtlma:lıdır
lar. 

Aile kadınlarının birinci 

vazifesi evlerinin saadetine, 

çocuklarının terbiye ve tah
siline çalışmak ve i>üah:are 

imkan bulduğ\ı aispette 

zevcinin meşgalesine yar

dım ve evin refahım temin 
dmek olmalıdır. 

Meslek kadınlara ise bir 

aile teşkil etmekten ziyade 

memleket, millet, irfan ve' 

iktısadiyatı iç.in müfit fikir

ler, emeller peşinde hiç 
engelsiz koşabilmelidi-rler. 

- Kadınlık için istedi

ğ.iniz istikbal. 

Kadm zevcin eyı. . 
l>ir fikir arkadaşı ço
cuklarına ş-efik ve mah1-
math bir ana, memleket 

ve cumhuriyete sadık ve 

feda kar bir zümre olarak 
ye,ti.şmesini bilmek .. 

- Müsavatı hukuk ve si

yasi haklar hakkındaki in
tibalarınız? .. 

Seniha Hammcfenc..'t gü
lümsiyor ve geniş yazı ma

sası üzerindeki kiğttlanm 

düzeltiyor ve cevap vermi
yor, soruyor: 

- Cumhuriyet hükume
timiz kadınlara hukukta 

müsavat bahşetmiştir. Çok 

yakın bir mazisi olan kadın 

tahsili mazisine nispetle 
haylı münevver bir zümre 

yetiştirmiştir. Bunların ma
kul düşüncelerinden mem-

leket istifade edebilecek hale 
geldikten sonra niçin cum

huriyetimiz siyasi hakkımı
zı da teslim etmesin ?I 

.A. " ırn 

Rus başkunıandanı İstanoula. 12 hin kişilik 
bir kuovet sec·lıedece.f;ini ilan etti 

-9h'-.... u 
\hmet V ekik Paşa: 
- Eçhel.. cahil.. nadan! 

hcndusini (prezantc)ediyor.[ ı] 
R.m f Paşa: 
- T · .ıkat Paşa hazretleri, 

kulunuz bunu bir vc~ile ad
dc<liyorum. böylelikle meb
tıs.mı cf..: alıp hazır istifasını 
Ycrmişkcn istııııbula gelerek 
tahrikatta bulunmak emclin
tie oJJı.ıgu tahaklrnk ediyor. 

Eğer zırhlılar gönderilmiş 

olsa) di her zamanki adetine 
imtisalcn l:>eşon tabur asker
le ge1ccckti .. 

- Bu rıdcmin bir tarafa 
def'i çaresine bakılmalıdır. 
mektubu buna veriniz paşa, 
bir münasip zamanda Efen
dimize arzcdefim. 

- Paşa hazretleri, çakc
riniz hemen arzı kanaatinde
yim. Bu zatın ansızın .hava
sına uyarak; gelmesi ih6mafi 
vardır. 

- Şu halde ıncclisi vüke
lada tezekkür edilsin ... 

- fçtimaa iki gün \'arf 
- Yarın akşam davet ede-

riz, istifa telgrafi müzakere 
edilsin. Karar neticesini m:ı
beyni hümayuna arzcdip ir:ı
d'esini istihsal etmenin çare
sini temin etmeli, Bendeniz 
şimdi şa mektup meselesinin 
huzuru tffıınayuna arZını mu
,,afıR Bulmuyoruın. mglliz 
donnnması dblayisile Padişa
hın zihni 7.ııten. karışık .. 
Efendim? bütün butcm ev. 
hama cluçnr of masınlar. 

. .. Ertesi gün r.293 kA· 
nunüsanisinin otuzuncu pa
zarte'. i günüydü. ~ tanbulzr 
bir fıı:ka Rus askerinin gele
cegi Şayi olmuştu. 

Şayia ağızdan ağıza dola
şıyordu. 

1eselenin aslı yok değildi. 
bu devleti aliyede bir sır 
gizli kal:ıındyıp err cn·el 
kah\'e peykelerinde tiry:ıhile
rin ağı;ı:larma duşer olduğUn
dan d~fıa geceden fena fena 
rirnyctlcr işidilmiye başla-
mıştı: 

Eftndim, !stanbula altı 
kıt'a zırhlı ve bir kıt'a ahşap 
har~ gemisi gelecekti. 

Sefineler Çanak k.1le med
halinc deınirlernişlcrd~. nere
deyse nkşama sabaha kızıl 
adalara gelip lstanbulun 
karşılığına demir atacaklardı. 

lng:i!iz elçisi son cevabını 

\·ermişti, hatt:ı z:ıtı şahane 
nio Rus çarilc İngiliz Krali
çesine çektiği tclğraOara 
aksi ccYap gelmişti. 

Rus baş l.uınandanı Gran
dük ~ikola: 

- Madı.;ın öyledir, ben de 
Istanbul:ı on iki bin kişilik 
b.ir kmtvet sokanın. 

Di)~P tekrar baş kaldır
mıştı. 

Sultan I famit geceden 
beri durmayıp saga soln tcl
gratlar yağdınyordiı. 

işte dillere dllşüp Ortlliğa 
dehşetler salan hobcrlen bun
lardı. Ve hikin öyle, U)'dur.
rnahg-t fiEmlığı yoktu .. Yah 
kaZlklan gil>i dos do~ru öir 
haber idi. 

Padişahın da dcYlethi vc
letfô \•czir Paşalhr kullarının 
d:ı akıllan öaşlanndhn gide
komuştu. 

A:bdülh:ımit son defa ola
rak Rus çarilc lngiJiz Krali
çesine telgraflarla müracaat 
eylemişti. 

~e olacaksa şu }1nnı 
dört saat içinde olacaku. 

V ukelanırr ağzını biç.ak 
açmıyordu. Bütün bunlar 
yetip artmıyormuş gibi bfo de 
Süleyman Paşanın istifu me
selesini müzakere edip karara 
bağlıyacaklardı. 

Serasker Rauf Paşa mcb
usan meclisine oıtr:ırnıştı. 

MW<sadı Reis FI:.ısan Feh
mi Efondi)oi görerek son \'n· 
ziyet üzerine mcb'u lan üfüre 
etmesini r.ica etmekti. 

Serasker meclis koridorTa
nnd:ı iken mecliste bir fö. 
zılca Kı)·nmettir kopmuştu. 

Azizim.. dogrusu şu idi 
ki, dışarda halkın ağzında 
çalkalanıp duran hnv:ıdisler 
neden sonra meb'u lann fm
laklarına çalm:ıbilmişti. 

Tabii efendim milleti mer
humenin t"Ckilleri galeyana 
gcJckomuşbrdı. 

Her biri: 
Çok değil, bir buçuk sene 

evvel Dolmabahçe sarayın
da salına salına gezen «Y c
lcsiz arslan Abdiıl:1zrz cen
netmekana» dönmüşlerdi: 

~leclis salonunda köpürüp 
d unıynrlarch. 

- - \~ay .. Efendim, bu mil
leti merhume hakikaten ka
lıbı dinlendirip vakitsiz rah
meti ilahiyeye mi kat:uşto

rulmak isteniyordu? 
Ne demek olsun, bunca 

{ V c.kt) in 2 NL;au 192!) tefrikası : 121 . _,_ _ _.._____ ... -......,.__.._._ bu telılikeli izacları • 
~ 

um 

iein kocaeının intiliam • 
gazehiıı<lcn korkarken 
. imdi hn delinin tnar
rnz11ndan kocasmı si-

11st vaziyeliı e <lüşii-. " 
ordu. 

Pm·rnn ne yapaca· 
ğıoı .. a. ırdi. Korkusll 
lıcyrcnru arU•. Salıp 
fımnalın apar(nuanına 

,. 

ziyaretfcriui birdenbire 
kesti. Fakat hclc\li ama
nı her gün yefa ız 
melrc imi telef onla arı-

yor bulamıyordu. Perran 
ıuahremi bir hizmet
çiye emir vermişti. Sa
kıp beni wlefonl:ı ne 
zaman ara a evde yok
tur diyiuiz ••• Bu <leliııin 

anından lıirincle ya ko-
• 

cası 1c1efon ba~ında hu-. 
lnmırsa? ~faaznllalı kı-

zılca kıyamet kopacaktı., 

il ur rem f;t~ı t fi macera
smdan dolayı zaten ~fa
zllım (1 vi Bey infilak 
dakikasını bekli ven bir 

• 
bomba halinde itli. 
Uzun siiren bu siiktili 
intikam saatinde }lUl-

hyacak fırtınanın deh
şetini gösteriyordu. 

Telef on çağirir çağir
n1:'.\z Perran hizınel~ 
kadına ahizeni aldırta
rak sorduruyordu. 

- l{iınsiniz efendiın! 

latthk lfikmet ve Nazım Beyler, Hasekinlsaya 
giderek ifade a.ldılar : 

-~......._ _____ --------
-- K1t9 a 

İn~ilizc~_bazı evrak tercüme ettiriliyor 

Kadriye Hanım ve arka
daşları hakkındaki tahki
katın dünkü safhası da şa
hit dinlenilmekle geçmiştir. 

Prenses Vicdan Hanım 
daha evvel birkaç defa bu 
iş için tevkifane.yc gelmişti. 
Dün tahkike muhtaç görü-

Ağzıma her ne gelirse söylerim, 
Ne solum, Eşref, ne sağım var beni~ 
Ölsem ayrılmam vatandan bir karış 

Müstanbk. Hi!Cmet ve Na
zım Beyler, sabafileyin 
otomobille Hasekinisa has-o 
tanesine gitmişler, menzul 
bulunduğu için tevkifaneye 
gclemiyen Paşabahçeli Ay
şe Hanımın bazı hususat 
hakkında şait sıfatilc ifade
sini almışlatdır. 

len noktalar hakkında etraf-
lı surette malumatına mü-

~ırkagaffa çfin'fiiJ bağım_ var '!.!!~'!!._m! 

racaat olunmuştur. 
J'''ıuımıı:ııı:ııııııı1nııı•ııııınmııııı111n""'111111mıııııu111111••11ııu111ıı•ııı111ıııı111ıı1111111ııııı111111ı•"'""'111 

T evkifanede bugün de 
şahit dinlcnilecektir. 

Şahit sıfatile dinlenilen 
Dr. Saip Bey, diin akşam 
tekrar Gaziayıntaba avdet 
etmiştir. 

1 V.AKIT 
r • .. • - ; ••• - • . . . . .. -

Öğleden sonra da tevkif
anede eski Hidiv Abbas 
Halim Paşanın yeğeni ve 
eski nafia nazırlarından 
A:bfks Hilmi paşanın kızıl 
Prenses Vicdan Hanımla 
zevci esbak sadırazam izzet 
Paşanın yaveri Naci Ali 
dinlenilmiŞle:-dir. 

) Mühim haberlc:rln hulftsası 

Tahkikatın son: safhasın
da lngilizce bazı evrakın 
ter:cümesi ile de iştigal 

g + Bu gün şehrimize sele, ceza mahkemesinde-
( Sırp darülfünundan 30 dir_ 

Bir. vatman mahkemede 

edilmektedir. Dün Müller 
isminde bir zat, tahkikat 
esnasında tcvkifaneye celb
edilmiş, tercümeler. etrafın
da izahat vermiştir .. 

~ talebelik bir heyet. gelecek-
"' . ~ tır. • 'ğ O Perşembe günü yapı-
~ Iacaı:t olan talebe metingi 
~ için vilayetten müsaade 
~ alınmıştır. 
~ + Yeni belediye aza
§ lan dün fırkada t.uplan-

Mercimet,İJHB . ~ mışlardır.. 
Fın~ıklıda Mi çavuşun mccruhi· -· _ ! ~ M. Homerilin Türk-
yeune sebetit} etle maznun yaf- iflası taksirli görülerek ceza ~ Rumen ve Yunan mahke-
man Hüseyin Hakkının birinci malıkemesme verildi ~ meleri ,riyasetine tayini 

cezada dün muhakemesi gö- Bir miiddcr C\'Ycl İstanbul ~ mevzuubahistir. 
rülmüş, miiddciunıumi dik- ~- .A.. Darülfünün di'vanı bu 

ikinci ticaret mahkemesine v 
katsizlikle buna sebep oldu- ~ gün toplanacaktır. 
gunu ileri slircrek tecziye- iflasın.'.!. knrar verilen maruf ~ + 16 mart'. şefütleri için 
sini istemiştir~ luhakemc manifatura tacirlerinden 1\li- ~ bir abide: yapılacaktır. 
mücllifaaya kalmıştır. sak Mercimckçiyun Ef cndinin J tf Kadriye H. tahlcilCa-

+ Dört sayım memu,.U, 
adalarda on sekiz hayvanın 
mektum kalı~asına sebebi
yetle maznunen mahke· 
meye veriJmişJerdir. 

+ Ankaradaki müba• 
dele müzakeratı müsait 
bir saffiaya girmiştir. 

tQt Troçki Bomontid~ 
bir apartımarnı nakletnıiştır 

3lati#e: 
Amerikanın Par.is sditİ 

M. Herrik vefat etmiştir. 
+ Yugos!avyadn Kıral 

nezaretlerden dördiinü il· 
ga etmişti. + Çemberlayn Floran· .................. - .................... - iflası raksir~i görülmiiştlir. ~= bnda dün Mısırlı Prenses 

yer. ve gök götürmez asakiri saya varmıştır. 
şahane ne yapıyordu? Hakkında rnpoı:: tanzim ~ Vicdan H. zevci Nacı Ali + Eskiden burada Nt: 

P f olunmuş:, evrakı, ce1..a kanu- § B. veı Paşabançeli Ayşe H. ologosu ç.lkaran ve D'lillı 
Ya serasker a~? şte e~ d0ınlenı'tm·1şlerdı"r. C' ~n saf-asıl bu (cl:\kctlcrc onun sc- nunun 597 inci madde i mu- o.)Q :zefer üzerine Yunanistan' 

...n;.• L f _-_§ nada lngı'lizce baızı evrak k k s ı• •k b'uSıl 
be.I? olduğu riv:ıyct edilip ı .. :wınte muua 'emesi için ce· ~ fercüme ettirilmektedir. o~:;utir:s a~un~: ınee· 
durulmıyor nuyJi? ;ı:a mahkemesine verilmiştir. i tC) Bir müddet evvel !isinde bir takrir vcrcrr~ 

Öyleyse canım, R:ıu[ Paşa i\Iumaileyhin aciz halini vak- ~ iflas eden tüccardan Mer- hükumetten mubadele iş• 
neden miller vekillerinin hu- tile ihbar etmediği, scrmlıye· ~ cimekyan Efendinin iflası için mukabele. bilmisi1 is· 
zuruna çıkarak Sağlam bir sile mlitenaSİp olmayan tc- ~ takSırli görülmüştür. Me- tcmiştir. 
hesap \'Crmiyordu? şcbblisatta bulunduğu mev- f.\'ıımı 11111111111ınnıııını•"""ıı11ıınnttııııınnıı1111111ıımıı1111ıııı11111111ıııııı11111ıı"mrııı11ı•""tıııııı••"ınııı•1 

Kom Rauf Paş:ı, meb'us- Vermemı·ş, yere zuubah~tır. V.anın ;;sır evcl.d 
lann çenelerini pcrkidip ağız- d 
l:ınnı kapatmak için meclise Muhakeme, \•ckilinin mii- üşürmüş! 
gelirken mcb'nslnr aksine dafaaya hazırlanması için Aptiilkadir oğlu l\lchmct 
ofarak kubbeleri çatlatıyor- kalmıştır. isminde bid, dıin birinci cc· 

lardı. Sayımda ihmal davası zada riişvec vermcklc maznu-
Gördün mü sen şimdi gö- 1 ley beli, BurgaZ; Kınalıda nen mub:ıkeme edilmiştir . 

rünmcz bela denen şeyin i\Iclimet bir belediye mc-
hay,·an:ıt sayım "'Oklaması 

püsküllOsünü? J muruna bir lirıL ı::ü vct ver-
Allah raiımet cylesi~' Al5- esnasında ihma:Ilcri görülen mefde m.ıznundu. Ayağının 

dülaziz Han şimdicik snğ say:ım memurları Emin, o~man, ezilmesine sebep olan otomo-

olmüş olsaydı: Sıtk1, :\Tustafa Efendiler mah- bilin ve şoförünün bulunması 
- Bu ne h;ımİ)•ctsizlik? kemeye vcrilmi~lcr, dLin bi- için rica ederken. elinden 

ama siz st>ylcyin hakkım rinci cezada muhtıkcmclcrinc di.i~cn parayı memurun rii~ 
yok mu? ba.,ltinmı;-ar. ,·er sandığını iddia etti. 

Diyerekten ortalık yerde Kencfilcrinin üç ttllada 18 Bir şeyin yapılmamasını 
görünüp licpsini nasıl sustu- temin için miiracaac mevzuu 
rurdu? hayvanın mekcum k:ılma.::ma buhis olmadığı gibi rüşvet 

[Bıtmeclı] sebep oldukları iddia cdılınek- vermek teşebbiisti, u ulü da· 
tcdir. iresindc sabit görülmediği 

VAKiT 
.Bazı muhtelazlet 

Dersaadetie kaiifıC 
ile 11lh buçuk ku " 
ruşa alıp Kartal ve 
Pendilc ve s&r el' 
var köylere götlJ ; 
rerek tuliurabi~ 
lerlne sahtutlcta Jll 
boyle kaçaktan dll' 

layı yevmiye verile" 
etmek farkı fahll 
suretle tertibatı gef 
mekte olduğunda" 
hükilmeiçe bui~ n8' 
zan itinaya alın " lfJ Süleyman Paşanın da Vefik 

Paşa i~iıı: Kezzap hcrff demiş 
oJduğu unutulmamalıdır:. 

Vekilleri, müdnfaaya hazır- nokta ından, bcraec kararı mıştır. 

!anmak için mühlet almışlardır. 'erildi. ı:.-----------

(~ağıranın Sakıp Ce
mal olduğu anlaşılmea 
hemen: 

- ilanını eYde yok-
L 

tur. 
Cevabı yerilerek tele .. 

fon kapatılıyordu •. 

* Bir sal1tllı M:ızhim 
Ulvi Bey erden ~iktik
<lan sonra telefonun 
gene zili ötıli. Hanım 
hizmetçi alıizeye koş-

tular. Perrmını işarc

tile hizmetçi ladin 
sordu: 

- Kinısiniz efendinı~ 

- Sakrp Cenıal.. 
- ilanım evde yol-• 

tur cfcndinı. 
·-Dur bakalım, ace .. 

len ne? lwu daha or
ıuudan, sen hanını 
eyde yok.tur ccvahını 

• 
b'lstırıyorsun .. Cocuk-

~ Q 

mu al<lativor ·un? Hn-.. 
111n1a Yck~\lcten tele-
f onu acan kadın sen .. 
k. . 9 .. l 
ımsm. soy c ... 
- Ben lıizmed Zeki-

• 
ye kadınım. .. 

- Seu Zekiye degil 
pek alnnak bir kadın
sın. 

- Affedersiniz efen
dim ben, 

- Sus ben öyle lo
layca affetwenı .• Çünkü 

senin yiizünii görme
den uzaklardan h3ma
katini seçiyorum .. yalan 
söyliiyursun.. hamm 
cydcdir .. lleın de şimdi 
smıiıı yanındadır. Hana 
söyleyeceğin h\kır<lı
ları sana o dikale 
ediyor. 

& 

- A vallahi değil 

efcndiın aldamyorsu
nuz. 

- Yemin etme mu-
tekit en çarpıln$m. Din-
sizsen namussz olursun. 
sen elinden ahizeyi 
Petıran Hanım efen
diye ver .. Den on~1nla 
konuşacağını.. lıizmet-

çileı·lc işim yok... rıı 
- Yoktur divortı ... 

efendim .. 
- llamakatindc h· 

ını ısrar cdivorsun' . ., ..,·rıı 
· e ce' aı) vereccb' 

~11 
anlamak ıcm cJur:,., 

• 1~1·'' zekiye kadının ktı 'r · 
• ··z)C~ na Pm·ran şu so 

f ısılda<lı. r" 
- Sizde bu ıstfl , 

· ·sıJ~ 
uızla zekaYeliniıı 1 tı• 
etmi~ ohnıvoı·st1•1 

... .. 
Deyf endi... 1111 

il
. . ,, !l ( 
ız met cı I\' ,a 

• klft .... 
hanımdan aldı · ' " 

de•' nakileye tekrar e c;~lıı• 
Sakıp Cemal co~ 

bir hidet sesile : ...11> 
(Bitııt-
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• 

lngiliz 
neticelenecek ? 

intihabatı nasıl 

- -
Bir amele kızı muhafazakarlar tarafından namzet 
gösterilen kelli felli bir lorda galip geldikten 

sonra anlaşılmış ınbidir 

. ' 

l~·c n ebil r r 11 " 

Fraıısııca lstanbul g zete i 
yeni gümrük tarifesinin müza
keresi dolayısı ile mlıtalcat . 
yüriitmektcdir . Şelır inı izdeki 
haıısız mahafilinin noh.1ai ııa

ı zar1111 gösteren bu n1ütaleatı, 

( 

karileriınize arzı faideden hali 
,..,____ görmemekteyiz: 

.Meclisi millinin hususi Ali 
komisyonunda yeni g üıııriik t;ı

rifesinin müzakcresıııe devam 1 

edilmektedir. 

Yeni rrıtb' us Mıs Ccnni müntelıtpluinc k.ar§ı nulu~ &oylayo. 

beş 
'lan 

lar. 

dairenin bütün mcb'us
muhafazakarlardandı

Bu itibar ile efltarı u-

Mlızakeratııı tafsilatıııa, her 
( madde içın tespit edilmiş H}a 

{ edılecek rüsumun telkikıne gı
rişmeıııek şartile bu müz111~cra
t111 ne gibi esaslar üzerinde 
cereynıı ettiği Jıak'kmde izahat 
vermeyi lfızuınlıı buluyoruz. 

Komisyon iki proje kar~ı

sm<.la bulunmaktadır: 
Bunlardan biri İstanbı 1 tı

e<ıret odasının proje.şi, diğqj.i 

giimrlık tarife kdmisyonunun 

projesidir. 
Birinci proj 

bir cs:ı a, ikinci i ise._ kcrubeyc 

müstenittir. 
·rıcaret odası mes<tisiıidc bil

hassa Belçıka tarife usulfıl\deıı 

ilham nlmıştır: 'Rtı usnlu Cemi
yeti :ı'k t•a ııı ııı pı ogr:ı ınıırn da ha 
}.ıkın bulıınınaktadrı. . 

Belçika tarafıııda.n ilıtiyar 

olunan tasnif \"C tadat en yeni 
şekilde \'C beyııt'lmilel ist. tıstik 
kongresinin tayin ettiği es.asa.ta 
-en muvafık tarzdadır. 

Belçika usulfınce bütün me
vat başlıca iki grupa ayrılır : 

f'ilam maddder ve işleumış 

maiHleler. 
Bizde uınunıi ııoktai nazgrdan 

ham maddeleri ihracat ınevadı 
ve işlenmiş maddelere ~alfit 

mevadı addetmek ıı;ılimkfm 

olurdtt. Ancak memle_k~tte 

d1'i.i1'i n t'iyorla r 

dın malhct fi:ıtıııı tespitte lıakh 
olarnk müşkülata uğramıştı. 

Şüpheli olan noktalrda ifrat
tan sakınarak maliyet fiatının 

tcnezziilü ilıtanalıni bile nazarı 
fühara :ılmıştı. 

Tic:tret odnsı koınis\ onu, 
hükfımetiıı tıırife konıisyomıııun 

başka bir ınalıi} ette olaıı miıta

lcatııım ııüfuzu nltmd:ı knlmn-

m:ık ic,iıı, mesai i devam ettiği 

nıliJd~ı\.c Jll~kur komisr<>ııla 

miin .sclıafa gırişnıemiştir. Rü
suınun :ıUın \'Cya İngiliz lirası 
ıle ahzi ınfıt:ıleasında bulunmuş
tu. Bu suretle Türk lirasının 

ol dır ,ça malışüs ta ıav\ uliitmd:ın 
kıııiulnıak istiyordu. fıllıakika 

ticaret odası tarafıııdau teldıf 

edilen rii:sum inr.iliz lira5ı 820 
kıınış. iken tayin edilmişti. 

l lalbuki rapor meclisi milli
ye tc\'di olundı·ğu zamaıı fııgıliz 
lınısı <)85 kuruşa idi. Ticaret 
odasıııın istinat ettiği umumi 
esas.ıtırı başlıca menbaı Başve.

l alct nezdinde teşekkül eden 
Ali iı.tisat meclisinin raporu 
iti i. 

(Bitmedi 

IMernleket haber:leri 1 
Diyırı~etir~e ~ir ~a~ise 
Dİ) nnlwkirde Emnıllah ı:. 

iı:miodc bir a'kcr, kum:ında
lllna ait ohın bir h:l\ alcna
mcyi almak iızrc po~caneye 

gitmi, 'c ha\ ate memuruna 
nıtiracant ermiştir. 

l fa\ alc memuru ınc,guli

yctiııin çoklup;nnd:ın yanlı, -
lıkla ı u lir:ılık k:lğıt yerine 
bir 'iiı lirnhk 'crn'ıü:, u~cr 

" 
t:mrullah dendi de •ıeclc i~i 

okhı{!.lmdun pnrayı bakma
dan cebine :ttmış '-e oradnn 
nynlmı~tır. Arndan yarım nt 
gL·çincc ttckrnr h~n ate me
murunun y~mmn gelen l;iu 
temix ) iırckli a~kcrimiz C\ -

vcll:c kcncfi:-inc 'erilen h:n a
lc mikdnrmı somm:,. ynnlLŞ· 

dldup;unu söylemi? parayı 

geri ' ermiştir. 
)\lcmur helecanla yerinden 

k:ılkrıuş.., a~kcrin :ılnından 

öpmii~ \ e" hu {a'l;la 'crdij!;i 
parn~ ı ımın::-ındrtn {;demek 
uzrc kemi! ine hetliye etmek 
i tcmi_.tir. Emrullah cf endi 
teklifi kabul ctmcmi,tir. 

--NİŞAN - Anknra ziraat ban-

kası ınfıdürü Raşit Be}in oğlu 
Reşat Beyle A:okara jandarma 
kuııı:ındaııı umumisi Kemal Be
yin kerime-si lıaı1111ıın ni~an me
rasimi icra edilmiştir. Tarafeyne 
saadet dileriz. 

!1iiteııali infilaklar 
25 kişiyi öldürdü 
Brfıkscl, 31 (A. A.) - \'iıı

ter l tg nıadeıı ktl} u uııda hır 

iııf ıl,ik 'ukua gelmiş 25 kişi 

ölnıüştiır. 

r.n·ıksd, 31 ( 'A. A ) - \'in

tersl.tg maden kuyusunda iııf i
lfıklar de\ :rnı edh or. Bütiiıı 

galeri'cr yanmakta ol:ın cc,:l l:ır 
haline grlın.ştir. Tahlıs a111 eli
yrsi l1iı) i'ık müşkiıl;ıtıa ıcra 

edılınel\tedir. -

mı 1 

Cok iri fakat 
:> • 

J, i ı n k in 1 e ~ 
EsKiden Neö:öio.süÇlkaranadam 

Şimdi Yunan meclisinde 
hükumetten bunu Jstiyor 

.!\tına, 1 '\ııl:k ... ·ıriti ) 

~ll.\nik ırn.:b\ı ... u .\. \ utira" 

md) tı ... ın mc(Ji ... inc 'Lf<lir-i hır 

i tiıalı tal,ririı de ; ... t:ınhuld:ı 

\" un.ııı cmliıkinc) apılan '. /ı

' et mu.ımtlı\tından hah~ettik
~ 

kn omtı ~ul t'ımctin bu hu-

!Belediye intilıabafına u t.ı n >kt ıi n·ızun ne oldu· 

i§ifrak etmek istiyorlar ' glınıı onı\ or \ c \'urıan Lm· 

Atina, 31 (A.A) feminist 1.ikinc ) : •. t.'ıyct mu:ımchltı 
lC'T' bir içtima aktcdcrek k.ıdrnlar ele' am ctcijti t,ıl,dirde ) una

i in belediye iııtihabatına iştirak nbtaııın Garhi Trak) :ıdaki 

hakkını hiikL'ııııetle'ı talep et
mişlerdir. 

Küçuk haberler 

Fransız meclisi ne \-akıt 

açılacak? 

PJris, 31 (A.A) - P:ırlfımen

toııun tekrar kil~adı tarihi 23 

ına>·ıs olarak tespit edilmiştir. 

Hint İılam kongrcıi dağıldı 

ı ondrn, 31 ( A. /\ ) - Veni 

Oellıidcıı l'öytere bildirili}•or: 

Muhtelif Müslüııı:ın fırkal:ırı 

arasında ahenk temin etmek 

maksadıle toplanmış olan Hint 

ittihadı isliım kongresi gürültfı 

ve karışıklıklar içinde dağılmıştır. 

Çemberlayn Floranaada 

I !oransa, ı (A. i'\.) - Sör 

Çemberlarn buraya gelmiştır. 

Bir deniz kazuı 

Royım, 1 ( A. A.) - Ceylan 

nosta vapuru bir İngiliz gemi-

'J'tirk reba Nlllll c:nıl:H.ini mll· 

c:ackrc etmek :-urctilc muka· 

bele· hilmı-.ıhtc l>ulunma~ını 

teklıf cdi) or. 

l Vakd: 'I al,riri 'eren 

Yun.ın mcb\Mı uzun mucklct 

],canbulda nımca ·cologos 

gıızcte mı ı,:ıkarmı~o. :.\1illi 
zafer. akabınchı 1-.uınbuldan 

tinaya kuçmı\' ,.c m l>'u:
intihnp cdilıni,tır.J -
Yueoslavyada 
Kral nezaretlerden dördünü 

ilga ettl 

Bclprat., 1 ( \. \) - .Kral 

tar:ıf ındnn de\ ktin i<.hm.:i 

oit tılarak İnt7.<I 

edilen bir k.ınun mucibiıu;~ 

mczahq"\, .zir:ıi J:.Jııhat, ıhhati 

umumiye 'c po~ta telgraf 

telefon ncznrctlcri ilga cdil

mi\ tir. Bu ncı:ırctlcrin j~lcri 

ırnc:ile ndli) c. zirant, içtim:ıt 
giliz '\':ıpuru tnrnfınllan kurta- siya,et \'C mrfia nezaretlerine 
rllmış, imdada gelen roınorkör- dc\•rccU!mi.,tir. 

sile .çarpışma neticesinde bat

mnğa başlamıştır. Yolcular lıı-

lcr ~Ulu Uoş:tlttıktmı sonra Cey- -

lam Borda}a doJru çekmeğe 

b.ışlamışl:ırdır. 

Buradan geçen tayyareciler 

Denderiabbas, 31 (A. A.) -

Tayyareci Ilayyi ile Rejlnensi 

Halcpten buraye gelmişlerdir. ----
Teıekkür 

Mu~la mem\eket hastanesinde 

barsaklanm üzerinde çok büyük 

amelıyat yaparak hayatımı lrnr

taran operatör Cemil Şerif beye 

\'e rüfeka na teşekkürlerimin 

takdimini muhterem gazeteniz

den rica ederim. 

Bergama muallimlerinden I 
Mesrure Zeki 

ff uın~o~i ~eyeüınil 
Rusya tarikile geliyor 

Verilen ma!Qmata göre Ef. 
ganda bulunan a keri heyetimiz 

tayyare ile Rusyaya geçip ora· 

dan memleketimize avdet etmek 

üzredir. 

Yeni neşriyat 

Millet erameri 
l\luullim Zuhtii B. bu i ını

de j ... tifod H bir risale ne~-

rctmi.-tir. Turkçcnin 
l\aidc,,ini ı;ok gtızcl 
rette iz ıh ctmh~tir. 

grnmcr 
hir su-
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Alman ~~~;?r;.:~:n~~ , [_~~~--~~ ~-~ i~i~-e~~--= J 
BıııM~uh~arrtri: ~Amiral~Fon R:yre_l;}- • __ Mii:ci~nU' ~Cay_: I fürp tole~esi • yerli malı için 
Zabitlerle ~/i·adın (•a::,l)/'eti Bu gün şehrimize Talebe metindi per-

ooooonoooo111 oo l!lD . 
.t. Melekte. 

Elhatnrada: Ölüm fedayiler 

- - bir heyet Qeliyor ~ 
İhtiUilt·i e;(rat =abilleri11 Oillhaberelı'rine Buglin şdırimL•:c Sırp da- şembe nünü yapılacak 

Şampanya Majikte: 

Operada: ~- t ler jrinde " ...ema a e~ , . 

bile va::ı ,,.el etn1ekte oldul~lanndruz ;:,abitan riilflınumındaıı Jo 1-.:i~ilik bir .. 
Zaf ı beşer nc~idelerı 

Ferahla Asride: 
Matahari arrLsında kararlaşnıak için onlaruı Alnıan- talebe kafilc.;i ~cleccI~ \Cm-

Fa al'<iPlİu~·inti::.ar şaıltz. lehe birli~i tarafından i::ıtik

füınun için düşmana, bu 
bnptnki kat'i azmimizi tanıt

mak H.:np ediyordu. Hu l!;ayc 

ıremilcrimizi denize çıkabile
cek halde muhafaza ederek, 
\ "C l.Hı~maııın buna miimaneati ı 
takdiri~ıdc niyetimizi izhar 
t•vl~mcktc rnlimkimdti. 

1n!--rilizlcr amiral bandırası 

ile ··gidon_ ]arı yani kuman-
dunlık ,ıltlrnetkrini hi.1.c bırak
mışlardı, 13u hal noktai naza· 
rımızda haklı olduğumuzu 

gfr .. tcriyordu. Bundan ba~ka 

tall!bim (izerinc açık deniz 

filo.;u kumandanlı~ı u~rahmlanl 
,·erilen lrnkkı kazayn lngilizlcr 
itiraz etmediler. l lııkkı kaza 
hakimiyetin en bariz delilidir. 
Gc:milerin mevkuf olma.;ıııa 

raıtmcn bu hak bana bırakll
mışu. Ru ild noktmla tadilc\t 
icrasına mlimancat etmekli~im 
h\zım geliyordu. 

Gemileri cmrimiı altında 

tutal,ilmek için lngilizlerin 
rnlimatına harfiyen riayet 
kap ediyordu. Hunun mLim

ktin nlm<t'l iç.in zabitlerin 
mi.iı ene batı idare .hakkını 

cekrar kazanarak :-cfinckrinde 
nü[uzlarınt iade eylemeleri 
~arttı. llalbuki ac:kcr ~urnla- , 
rı ile onlara taraftar olanlar 
buna kar~ı muhalefetle kal 

mıyoriar, bunun iç;n hoğaz
hı~mağa bile hazır göriinü
yorlardı. 

Btn uk karıı-a-:alıklar vukua - ,.., ' . 
gelebilirdi. E~er bö) le bir 
heldi,ede zabitan mağlup o
ıur~a, bizim hakimi) et hakk
nuz tehlikeye thi~ebilinli. 

Biz a'kcr ~uralarını rdctmck 
mck veya zarar!"t'- bir şekle 

c;;okmak kudı erinde degildik. 
Bn -ra 't daire.. büyük bir 
taka)) lİt ve ihtimam gd tc
rilme~ini icap ettiriyordu. 
l ladi~atın cereyanını tahvil 

ederek onlurn arzumuzea bir 
~ekil 'ermek iktidarımız da

hilinde olmamakla beraber 
"abırla l~endimizi teçhiz ede

rek ve~ileyc intizar icap edi

yordu. O ),adar özle<li~miz 

bu vesileler kcıı<lili!'.indcn 

ını.:ydana gelecek idi; ~ alnız 

onl:ırı ke_.rcdcrck ) akalanıak 
\ c hiç bir cid:ıl 'e ihtilaftan 

kaçınmamak l:\ıımdı. Şu ana 
kadar hakkı hakimi) etimizin 

menfuat1 icabından olarak 
ihtiyata riayet edecektik: ken
dimil. ihtilclf çıkarmıyacaktık 
\ c eğer ihtil:"ıf zuhur ederse 
~ickkt pe) da ctmc~inc mey
dan vermiyccektik. 

raporlar ~ün<.krnıcktcn de 
feragat ettim. 

Gerek hariçle ıı·crck filo 
~ 

ile olan muhabcratımız Talcy-
ranm nıe~hur :ıüzUni.in : -Bir 
yazılmı~ ibare ile bir adamı 
a..;tmrı nı .. , vecizesinin tc-.iri 
:ıltında bulunuyordu. Gaycc 
kı:ıa ŞC) ekr yazıyor, 'c haz
fedi\cmiycn noktalar ~iya::i 
bir tc.,ir h:t:'ıl etmemek için 
ehemmiyetle tetkik ı)ltıınıyor
du. .\1 llhaberemu.in hu ~ur

etle mahdut kalına:ıı bizi 
daima hakikııtten rt) rılmama· 

ğa mc1.:hur etti . .E.k:.criya dli
şüncderimiz kar~ısında mlin
ferit bir haldı.:! kalıyorduk. 

1 Jadi:-at hatıramızda nak~o

Ju) oı" ) ahınlar .. iliniyorJu. 
Büyclcı:c etrafımızdaki ca:ıus-

!arın kurdukları tuzaklard:m 
kendimizi :-iyaııet edebildik. 

Bereket Yl!r:-in zabitana 
projdcrini bilc.lirmek jçin 

bckleyc1..·ek vaktim vıırdı. Al
mam ava .ıntet hazırlıkları 

m[ircttehatın nazarı dikkatini 
bir miıddct işg;ıl etti. . \zimct 
vul, un gelerek gemilerde 
mahdut bir noktada mürette
bat~ kaldıktan sonra arntlak\ 
ihtil<\fları izale edecek zabi · 
tan ile efrat ara::ıında c:-.ki 
mtina:-cbatın iade~inc ljare 
bulunma:,ı muhcemddi. .;\)aa
mafih bu zannımda da çok 
aklanıyorınu~um. 

;\lcvkufiyctin iJk a) larında 
zuhı'.ıra gelen kaq~·a~alıklar 'e 
ihtil:llkılr hareketlerin hemen 
umumcn crkılnı harbiyeye 
kar:;ı amiral p;cmi:-indc zuhur 
ctmi~ olması bir hü:-mi tc ... adiif 
e::-1.!ridir. Bu sun.:tle bizzat 
tetlabir htihazına muyafrak 
oldum. 

Diger cihetten Lrmd ra bah
ri) e nczan.:ti ile Sk;ıp;ıflovdaki 
kumandan aıninılin me\ kuf 
filo hakldııd.t ne tarzda hare-
ket edeceğini en·dden tahmin 
imk:ln~ızdı. Bahdyc İıcz;ırcti-
nin mr ingilir. nıcn:ıfiindcn 
ilham alarak vaziyctimize 
merhameti ve <lii~ınan:.ı kar~ı 
a.:ihıııc han:kcti hatırına hile 
getirnıiyccc~i muhakkaktı. 

ln~ilterenin nıcnf:ıati · şu idi. 
i\lcvkuf filonun elden ~cldi~i 
kadar az mürettebat ile mu-
hafaza:::ını temin ı.:tnıck, bu 
fiionun giiriiltiız[izcc Jııgiltcre 
ve) a ltHMın eline gcçmc:-;inc 
k<;lay bir ç~ıre haıırlam:ık; 

Eger sulh olursa sulh 'c~i

Je,iJc bu gemilere vazıyet 

etın"·l\, ve cj:tcr harp tekrar 
b:ı~tar~a Alman gcınikrjni 

zarar ,·ercmiycct:k hale sok
mak. Şiiphesiz lngili.:t. bahriye 
nezareti bu progr:ınıı tatbik 
cd1.:cckti. 

(Bitmedi ) 

Kırtasiye münakasası 
Ticaret ve Zahire borsasının 
senelik kırtasiye ihtiyacı müna
kasaya vazedilmiştir. 8 nisan 
pazartesi akşamı saat 4 te iha
lesi haddi layık görüldüğü tak
dirde icra edilecektir. Talip 

Gayem ve takibini arzu 
cttigim tarik hakkında zabi
tanı ına!U mattar etmek r cv
kahlde matlt'ıp olmakla bera
ber bunun yapılm:ısı madde
ten imldnsızdı. Bir taraftan 
t.-ım bir infirat içinde idim. 
diğer cihetten efrat zabitanın 
btitün hareketlerini inanıl

maz bir cmniycLizlil\.te tet-
kik ec.İiyorlardı. Adım adım olanların kırtasiye cetvelini gör-
(Jnlan takip cttiklrinden ale- ınek ye münakasa şeraitini öğ-

renmek üzere Borsa katibi uınuJi\dc oJmıyan en kiiçük bir 
milik bürosu11a müracaatları. h:ırekct kan.?,a~alığa sebebiyet r 

'erebilirdi. ılll•••••••••• 
.\lektuplnr da ihtilı\l ana:..ı- Dr. İhsan Sami 

rının gizli miirakab:ısinc tabi 1 r.,_u1t1.--A4 
old~ğundan. bn mırikfe fikir- f ~ ... ~~ .... 
Jcrimi tebliğa kalkışmak biiylik 
bir ihtiyat~ızlık ohırdu. Bu 
mbrakabcyi bildiğimdc.1 Al-

bal edilecektir. Sırp talcbelen 
şehrimizde 3 glin kalacaklar 

Ye yerli malı i~in Darlil'linun 
ye yüksek mektepler talebe
!"inin yapacn~~ mcting-de hazır 
bulunacaklardır. 

M. Homerik 
Türk-Romen ve Yunan 

mahkemeleri reisi mi 
oluyor?. 

Türk-ingiliz ve İtalyan mah
kemeleri reisi M. ı fomeriğin, 

Nordeıışültten iithilal eden Türk
Romen ve Yunan mahkemeleri 
riyasetlerine ilaveten tayini mev
zuu bahsolmaktadır. 

Maaş veriliyor 
Nisan maaşının tediyesi

ne dün başlanmıştır. 

Şeker fabrikası 

hissedarları 
lstanbul ve Trakya şeker 

fabrikaları hissedarlar umumi 
heyeti dün senelik içtimalarını 
aktederek idare meclisi raporu 
ve pilançosunu tastik etmi~tir. 

Ayrıca cenubi Anadolu Ma
den ve l'\ 1anganez anonim şir

keti erir.in de seııclik içtiınalarını 
aktetıniştir. 

İçtimalara riyaset eden Ça
talca ıneb'usu Ş)lkir B. dün 
Anka.raya gitmiştir. 

16 mart şehitleri 
16 mart şehitleri namına 

Şehzadebaşmda yapılması ta
karrur eden abide için, yeni 
belediye meclisinin ilk içtima
ıııda müzakereler yapıhcaktır. 

Berberlerin cuma tatili 
Berberlerin cuma tatilinden 

istisna edilmemesi için baz1 

berberler Ticareı müdüriyeti 

vasıtasile İktisat \/.ine müracaat 

etmişlerdi. Bu defa 1. Y. nden 

gelen cevapta bunun mükün 

olmıyacagı bildirilmiştir. 

Yugoslavyadaki sergiye 
iştirakimiz 

Yugoslavyada Billiyana her 
sene hazırlanm ilk haftasında 

açılan nümune meşherinin Tür
kiye emtiası için de haizi ehm

miyet bulunduğundan bahs ile 
Türkiye alakadarlarının da na
zarı dikkatalarının celbi için 

Ticaret 
edilmi§lir. 

odasına müracaat 

Darübedayi gitti 
Darülbedayi san' atkarları dün 

sabahki trenle Adana~a haraket 
etmişlerdir. 

Darülfünun divanı 
Darlilf linun divanı bu gtin 

toplanarnk J lukuk fakliltcsi 
talebelerin ::.ını f t<.:rfii dere
celerinin ilga~ı hakkındaki 

miirncaatım tetkik edecek 
vl! hukuku dü\ el müderris
liği için kanır n:reccktir. 

Ticaret odası kongresi 
920 ticaret od.ılım kon

gre:-i J 5 nisanda ticaret oda
sında toplanacaktır, Bu kon
greye İ:.tanbul Ticaret odasın
da Hasmacı zade izzet Raif 
ye Sırrı Beyler murahhas 
intihap o1uıımtı~lardır. Kon
grenin me:-:ıi:-i dört gün de
vam cde~ektir. .\im tabya 
dahil ticaret odaları kongrc-
1 'nııde verilen kararlarl.ı ls
t nbul limanının ~ · ·, 

P~ı;~embc gLin[i Darlilflinun 
konferans :,,alamında ~aat 

I 3,30 da yerli malların ko
runması için talebe birliği 

tarafından bir içtima tertip 

olunınu~tur. jçtima içini dün 
\ilılyetten lazımgclcn mü
saatk alınmı~tır. 

lçtimad:ı Darlilfi.imın mü· 
dcrri:'leri, ımıallimlcri ' e ta
lcbe-.jle )' Lık:-ck mektepler 
ye li'l! talebeleri h:v.ır · bulu-

na~aktır. içtimaı Talebe bir 
Ji~i ııt;J,cak ondan ~mıra nu-

tuldar iradın<ı ba~lanacaktır. 

Söz SÖ} liycceklerin i-'im1cri 

daha evyel tespit cdilmiyc
cck, her btiycn scrbc:;ı;c süz 
söyli) ebilct.:cktir. 

İçtimadan tam bir ..,[ıkl"ın 

dahi !inde çıkıla1.:ak. h(;r hangi 
bir ta:;kın hareketin' e lüzum
suz bir tczalıiiratın \'ukuuna 

~inısoriye ücreti 

meydan nrilmiyecektir. 

Bilur.mm müderris ve mu

allim Beylerle talebe arkadaş
larımıza: 4 ni~an J 929 per
şembe giini.i saat J J,30 da 
Dariilflınlin konfcran:> .;;alo
mında tnplanacak ıc;tıma:ı 

tqrif ctnıe11iz rka olunur. 

Troçki 

4 nisan per~embe gliıı[ı 

ak~amı ilk defa (B.\ Yı\Dl~R) 
opcrı.!t 3 perde. füiüin ycııi

liklcrJc birlikte Kadıköz eski 
J lale tiyatro~unda Süreyya. 
O. hercti ~adraund;rn. 

Kadıköy Hilal sinema tiyat
rosunda çarşamba günü akşamı 
Naşit, Şevki Cevdet beylerle 
(Büğülü kitap) 5 perde. -

BİLLİ D 
Ünümüzdeki perşembe 
ınından itibaren 

ASRisiNEM 
GENÇ KIZ 

Ferah Sinaııı 
ı\3 Bu akşam I.:onıik 

Hermine 1 ranıın, 111 

Mazlfım Sait B. ve ar 
Si NEMADA 

Volga, Volga 14 kt51111 

dünyamn en meştıur h 
Melidis matine: 

Komisyon raporunu hazırladı T okathyanı terketti ___ i_st_a_n_bu_l_Ş.:..e_h_r_em_an_e_t_i _ila_n_ıa_rı 
ÜCf8f 8llR8C3k Bir ıniiJdetten beri Tokat- Şehremanetinden : Galarnda e:-ki bor.;a lıaııınd<t ad. 

Ticaret ve sanayi odası ka
nun ve nizamnamesi mucibince 

odalar tarafından tanzimi lazım

gelen simsariye cetvelinin yeni-

den tetkik ve tecdidine memur 

komisyon hazırladığı listeyi oda 
meclisine vermi§tir. 

lıyan otelinde ikamet eden srl
bık Rus komiseri ~l. Troçki 
ikametgahını değiştirmiştir. Sa-

bık komiser daha bir müddet 
şehrimizde kalacağından ailcsilc 

birlikte dün Bomonti civarında 

bir aparhmana nakletmiştir. 

:rroçkinin vaziyeti sılı!ıiyesi 

iyidir. 

I 5 numaralı oda pazrlıkla kiraya Yerilecek tir. 1'ııl 
6 - 4 - 929 cumarte .. i giinli ::::tat on hc~e km.hır ıe 
nıüdti rl üğüıı p;clmclcri. 

~~~~~~~~~----

--Tat a \ J • Bekçi }khnıct sokağında 22 num:ır:ılı h 
harap ve yıkılacak bir Yaziycttc olm:ısına 1·e ~ıı 
adre::.inin de meçhul bulunına.sına bin.:ıcn 2~ saat ~ 
reri mahzur edilmediP;i takdirde dairece yıktırılarıı 

m:ısraf ıııda başkaca ) iizdc on da ecza alınacağı ce 
mekanıma kaim olmak tizre ilı\11 olunur. Bu listede eczayi tıbbiye ve 

i 
kimyeviye ile alatı tıbbiye ve 

kimyeviyeye ait simsariye ucreti istanbui Etıbba muhadenet ve teavün cemiyetinde 
Ercüment Ekrem B, k o güzde ~ - 5 e kadar gösteril- 3 nisan 929 çarşamba günuü saat 17 buçukta Tur· 

miştir. Bu miktarın yeniden i\lathuat umum um m Li<lü- Sıhhat ve içtimai muavenet vekili muhteremi Dr. Refik 13. 

tetkiki için te§ekkül eden ko- rli CrcLiment Ekrem bey şerefine bir ziyafet verilecektir. Azayı kiramın teşrHled riC~~ 
misyon aktettlği içtimalarda bir dlinkii trenle Anlrnrny ankt İRTİllJ\L: Şeyhületıbba ve Tıp fakültesi fahri müd.crı1C 
,ı _t. ma.tdeyı· bır· b·ırın· den ayır· . . yetimiz azasından Müşir Nafiz Paşa irtihal e:yleıniştır. l 
a ,.. ctmıştır. bugün Beşiktaştaki hanelerinden saat on buçukta kaıJırı 
mıştır. Buna nazaran alalı tıb- Hasan B. Azayı kiraımn cenaze merasiminde bulunmaları rica oıurııı 

~:~:~:~:~:~t:::~!i~~: :,::~:~k:~~:,7~:;k~J: ~~:~'.;~~~:!;~ l"""Ai':f A''"'"LAVAI'"""''"'"""'~ 
resmi verilmesi kabul edıtmiştir. diınkii trenle .\nkaraya ı.;it- ~ Kaymak makineleri 

Türk P' Fransız meşheri mi~tir. =-~-==_====-~==Halkalı Ziraat mektebi a lisinin MÜKEMMEL 
Ad ı ı k tabirini havi raporunu haizdir. --::::::;ı1t Bİi' fr:tfölZ ticaret: p;rtıpll a al' e e tirig'"' İ .., 

Yedek parçalan daima mevcuttur. 
tarafındalı ~ı.:hrimizdc (Tiirk- Ad:ılar' elektriği fabrikası 

Türkiye acentalığı: Galata, Mahmudiye 
Frnn:-ıt. mc~lıcri) ııamile hir bu sene inşa edileıniyecektir. ~ cad desinde No. 61 J. 
sergi :H;ılm-.ı için ticaret Binaenaleyh, Adalıır hu mevsi- ~ Telgraf: Muradyan İstanbul Telefon: ~ 
odasına miiracaat cdiıni~tir. m de elektriksiz kalacaktır. = B l 4238 
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Avukat olabilir miyim? 
Tah~ilim iılidir. ı\ nıkatlık 

k.uıuıı u çıkmadan e\'CI kaza 
merkezlerinde a\ ukatlık ya-

pıyordum. Haro olmıyan yer

lerde tekrar~ a' uk:ıtlık yapa

bilir miyim? 

Fatih .\!alta çttr~t~ında: Ş . .\J. 
Vakıt - .\dlıye vck<llc

tindt:n nılı.:atnamc almak 

şartile bam olmıyan ) ~rlcrde 

tekrar avukatlık yapm· ıı 

kabildir. 

Parayı kabul etmedi 
1 liı; yırtı~t \ c m[irckkcp 

kke ... i olım~ an bir paranın 

~udun bir bahane ile alınma

manıa;:.t hukt'ımetin muhterem 

mcYcudiy.cr 

kar~ı bfü uk . . 
~il midir? 

\'e ~ah,iyctine 

bir lıal.arct de-

Di.in h:t~ıımlan gc<;cn bir 

ederin efendim. 
Katmıpaıad• daimi k ariinlz 

Nurullah K emal 

Vakıt - Ceza kanumınun 
!).12inci ına<ldc:-;i a)·ııcn şöyle 

dcmcJ..tedir: '"1 lcr kim Türki
yede kanunen tedaYtil etmek
te olan mcskuk;\tı mukannen 
ki ymctlcrilc kabulden imtina 
e) !er ise 30 liraya kadar ha
fif eczayı nakdiye ıııahktlm 

olur.,, 

Meıhur HAYRABOLU 

Hayvan 

ve Emfaa 

Panayırı 
19 nisan cuma günü açıla-

tramvayları tevekkuf ın~ıııı 

~, A s p i r i n ,, i 
kompı•une

en sade 

halinde istima.J euııo1' 
ve basit bir usll~ 

vezııJ dur . Her komprimenin 

tam O, 5 gram olarak tesbii edi}· 
. lir 
mış . Blt 

' Alınmaıı gayet kola.ydır ' 
•-~--.-. .:ı.n~ 

bardak su içme &UJ& 

-hemeı; er'u- ~ Bir ••' t 
flnda A•plrln, dll' 

"·-taraflnda ,,~ 
Hblnl havi oı111•J• 

... 
ıara radde dini~· 



-ı., rı rnuliitine muadil 
ltıeıafeyi katetti 

' -lfıl; dolu ajansının her gt .. 

rnenbalıırdan alarak 
~ tcl~aflar arasında gün 
. blr' iki harikulade spor 

bııı 1 tclhis eden üç b~ 
unrnasın. Bu cümleden 

d· ..ı 
lrL tırı GC L.ondradan gelen 
,~ Lize Monthery moto
Yirışırı ın bir ingiliz tara· 
~ ~ıldı~m haber ver
' ~1 Buıün dnnya tarafın-

} ıca ile takip edilen 
~ ~ dun bitmi~ \'e lngiliz 

bird!ııtyanın muhitine mu
~ mesafeyi 54 saat- 8 
!er katetmiştir. Bu yenl 
. ıle lngiliı.lcr son iki 

'içinde motorlu makinelerle 
'ı">cr müsabaka\ırı üze

.ile; kıymetli muvaffakiyet 
~ 't o!uyorhır. 

;ıı:ı olduğu üzere Bin
bo ~avin otomobil \ '.e 

Ua birbid üstüne lngit
lfa İ~i tanpıyonluk. dün· 

~ iki rekor kazandırmıştı. 
:ıı-· rukarda mevzubalis .. ıı 

rı:ıotosiklet y~ı hak-
~ telgraf şudur: 

•. 31 (AA) - Pa-
1hildiriliyor : Montlhcry 

~llıdlet Yan§ı İngiliz yarı~ 
S n ~az.anılmıştır. Muma· 
4 ~t 8 dakikada yan~ 
1 ( 15,689 )] dda do

ıuretiyle ( 25.145 ) 
t~c katetmi~fit. Bu me· 
, Ciar-tın muhitine muadildir. 

~an-işleri 
it tıır 

2 at ı Llrincl sayrımızda l 
..... J 

I 5 ~Cfrlnisani .340 tarihli 
lalımatnamcsinin birinci 

~ ' (R) fıkrası fU suretle 
~iltı:tıtır : iskana mevdu 
\ ~ UsUlüne muvafık ru

~ ~Zim edilmiş tasfiye 
~'len mevcut olup da 
' ~vesikası gfötermlycnlere 
~~namelerin sıhhatini 

ha tı, yahut tefviz tktida -
~ llliibadil sahalar hal -

l 01tnalan kaf idlr. 
İskanı adi sureUle mal 

"c alacak bilumum mü
, ~iilteci, harikzedelerfn 
<ı:ı atı yahut mazbata su
~1' &ıfau muhaceret ve tlu-
tt· llliisbıt evrak yahut 
~l 

ı 1 °'l' altı ayda lskdn 
,. l.'le 
~ tevdr ile müvı&-
~~ttuf. vesikaları alma
d;ı tırıdir. Bu müddet 
~ CVfakı iskaniyelcrini 
~ti~eslim etmem~ olanlar 

i addelirler emlak de 
~ e devrolunur. Kanunt 

f, 2:&rf ıncta adıyen iskan 
~ :;:rııcnat edip de hakla· 

~ k kıkat ve esbabı saire
' 1 aran olmamış olllnlar 
-q, ~~~cak karar tarihine 
~o"I 1 şagil sayılnuyacağı 

,, tre . k* 
d ıs 12n eclilmi§ bu-

~adı:ı:.elıılak bu kayitten _.__ __ _ 
15 sene tcminatal 

dakika taıınu 

SINGER 

siyaset aleti olarak kulla
nılmaması Hakkındaki Paris 

misakının derhal meriyete 

girmesini temin eden Litvi

nof misakına iltihakımıza 

dair kanun layıhasının mü
zakeresine geçilmiştir. 

Bu münasebetle Haddye 
vekili Tevfik Rüştü Bey 
söz alarak demiştir ki : 

" Meclisi alinin tasdikine 
arzolunan protokolun esası 

büyük meclisin tasvip ve 
tasdikına. iktiran etmiş olan 
Kelloğ paktının bir an evel 

Şatki Avrupada meriyete 
geçmesi için komşumuz ve 

dostumuz Soviyet llükume

ti taraf mdan bir teşebbüs 

üzerine muhtelif alakadar 
hükumetler meyanmda Tür-

kiyenin d~ iştirak etliği 

bir paktdır . P.rotokolun 
mahiyeti de gösteriyor ki 
esası evvela kabul edilmiş 

olan ve sulh için mühim 

Öir adım fdekki ettiği bir 
eserin l>ir an evvel Şarl<l' 

Avrupada mcıiyete geçme-

' sidir .Bu itibarla müstacelen 
müzakeresini rica edeceğim. 
Kanwı liyihas.ı reye va-

zedilerek kaoul olunmuş

tur. Bundan sonra hüku· 

metçe mübayaaı edilmiş 

olan Mersin .. 'Fire - Adana 
hattı hakkında sorulan bio 
suale cevaben hariciye ve· 

kili Tevfik R~tü bey de
miştir ki: 

"Buraya şimdi sorulan 

bir suale cevap vermek 

için hazır olmadıktan Öaşka 
iki h\ikumet arasında mü
him mutala.a.ta mevzu olan 
bu mesele hakkımda şim

dilik izahat ver.meği büyük 

meclisin müsaade Ye tasvi

bine iktiraren muvafık gör
miyorum ve müsadenizi rica 
ediyorum. 

Türkiye hiik.ümetile Maca
ristan kırallığı arasında ak

tedilen bitarafhlc, hakem 

ve uzlaşma muhedesinin 
birinci müzakeresi yapılarak 
kabul edilmiştir. Meclis 

perşembe günü toplanacak
tır. 

Ansızın öldü 
Foıun Cenaze m~raaiınido 

ıoluk almııb, iyJle,iyordu. 
Dün ahpaplarile konuıurk ı:-

1, Herrlfi.a eotuk alamlrfma tutuldu,. 
cenaze nıeraelmlnde altnm'f eıı •oa reaml 

Paris, 31 (A.A)- Ame
rika sefiri M. Miron Her
rik mareşal F oşun cena.ze 
merasiminde soğuk almış 
ve ertesi gün yatağa ya~ 
mıştır. Etrafındakiler endi
şesiz idi ve ahvali sıhhiy,e· 
si salaha yüz tutmuştu. Bu 
gün· öğleden sonra ahpap
larile şetaretle konuşmakta 
iken birdenbire kalp buh
ranı neticesinde saat 17 ,5-
te vefat etmiştir. 

filid 8~181 
Bir Türk dokloru tuaf ından 

istUlsal ediliyor 
Uzun seneler baktcryolo

jihane a,.ıfar şubesi ınütahas· 

sıslığmı ifa eden 'c yine 
Tip Fakültesi Bakteryoloji 
hoc:llığını yapmış olan dok
tor 111snn Sami Bey ahiren 
hususi Jtthoratu\'arında (go
nokok) aşısını istihsal ctıni· 

ye ba-.hlmı~ttr. 

:.\1emlckctimizc ensti.tüpns· 
törden ve diğer ecnebi mii
essesclcrdcn gelen gonokok 
aşısının ilk defa kıymetli 
bir Türk boktcryologu labo· 
ranıvarında istihsal edilmesi 
takdir ile karşılanır. Sıhhat 

vekft1eti a~yı tasdik etmiştir. 

Pastör enstitiis[inde cid.di 
tetebbülerlle ve bakteryolojik 
muvaffakiretile temayi.iz etmiş 
olan doktor İhsan beyi bu 
yeni ve hayırlı mustah7.arından 
dolayı da tebrik ederiz. 

Amasya Hilaliahmerind~ 
ı 

Hilaliahmer cemiyeti Amasya merkezinin senelik ko .. 
gresi Amasya valisi Faik B. ıjyasetinde toplanarak ·ge
çen senelere ait çalışma hakkında tetkikat yapmış, rapor 
kabul edilmiı, yeni idare heyeti Güzide ·Faik hanım 
belediye: dolttoru Re'fet, Hacı Mehmet ef. Zade lbrahim 
Veysi.. eczacı Ekrem ve Nanu1< Necip beylerden teşek~ül 
~t'uiiıtir. . · • 

Bu zevabn bir kis!Jıı eski idare heyeti~d~ de. daİiil l>u
lunmal:!* idiler. Rennimir ~ idiııM fıeyetibi ıöster-
mektedir. · 

Nisan 

nız rı 

Birleştir.ilmi~ecek mi? Jtkönce karnın• vunnuı 
Ankara, 1 (Vakıij - Is- , , 

tanöul limanında Ticareti Sonra da kendlsını yaralamış 
bahriye, Seyrisefiin, Tah- Evvelki gece Ortak.öyde bir 
Jisiye, Liman şirketi, Rıh-

atle faciası olmuı ve bir kon· 
tım İşbleri, D

1 
eniz, Sıhhiye duracı •-arısını k•smi• ve ken 1 ·_ 

ve za ıta iş erinin topluca ~ '" ıı w 

bir elden kullanılması hak
kında lkbsat vekaletinin 
teşebbüsü neticelenememek
tedir 

Sebebi Sıhhiyenin, deriz 
sıhhiye işlerini, Dahiliye 
Vekaletinin inzıbat işlerini 
devre müvafak;t etmemele
ridir. Hal çareleri ar n-
maktadır. 

Avukatlı]( 
A1ülazinıet '1nüddctleri 

Ankara, 1 {Yakıt) - Mec· 
hain bugünkü içtimaında avu
katlık kanununun ikind madde· 
sile: bazı maddelerini muaddil 
kanunun ikinci maddesindeki 
mülazernet hakkındaki adliye 
encümeninin tefsiri ~u( edil-
miotir. Buna göre me'ktebe 
devamdan evvel ve devam 
esnasında adli vazif elcrde geçen 
müddet staja sayılmıyaaktır. 
Bu müddetleri sayılarak gimdi 
avukatlık etmekte olanlar hak-
kında muzakere gecmemiıtir. 
&ümeoi azalarıyla temaslarım 
bu mektep hak!anTfl mahfuz 
olduğu neticesine \l~tif 

-
S1hhi kontrola rhiiyet 

Ankara, 1 (\Tıakıt) - Mar
marada işli yen 2 5 tonulatodan 
yüksek motor ve yelkellhlerin de 
sıhhi kontrola tabiiye!i heyeti 
vekilece kabul edilmiştir. 

Temdit edMdi 
Aakara, 1 {Valcıt)- EIJ.evm 

müddeti biten Türkiye - fsveç 

Modos Vivendıt ahkalıumn iki 
ay temdidine heyet vckilecc 
karar verilatiftir~ 

~l ubdcle isleı·i ·tıallcdi-.. 
liyor. ınu' 

si de intihare teıebbils etmiştir. 

Vak'a şöyle olmuştnr: 

Ortaköyde Nor soka~ında 
lkamet eden konduracı Osep 

cf endi baıı işleri için birkaç ay 
lstanbuldan ayrılacağı için karı-
sını yalınız evde bırpkmak iste
memiş, bir akrABasını evine 
bırakmak istemiştir. 

Vak' anın olduğu gece Osep 
efendi vaziyeti 20 yaşındaki 
zevcesi Elzavupa açmıştır. El-

zavup buna razı olmamış ve 
kendi evinde oturacaktnı bildir
mi§tir. Bunun üzerine epice 
kürühü olmuş ve ascbilcşen 

Osep kondura biçağile zevce· 

sini üç yerinden ~r surette 
yaralamı~ sonra da biçağı kendi 

boğazına saplamıştır. Alır surette 
yaralı olan karı lroc:a tedavi için 
hastaneye kaldırılmııhr. 

Poliste dayak! •• 
Mülkiye müfettqleri tahki· 

kat Yaflfor 

Şehremini poliı merkezinde 
kendisine dayak ıib.ldıji iddia
slle adliyeye miil'acaat eden 
Kadriye H. tıbbı adlide mu
ayene edilmi~ ve vücuduna 

dayak asarı görülmüştür. 

Müllôye müfetti~leri hadiseyi 
talikika b~ışlardır. 

Seyrisef ain 
Merke-L acenteli: Galata KöprQ; 
başında. Bcyoglu 2562 Şube 
acentesi: Meeadet :Eeıa altanda. 

lıtanbul 2740 

lyYallk sür'at postasr 
( MERSlN ) vapuru 2 Nisan 

[Üst tarafı il ıcl sııyıfamızdadır.J Sali 17 de Sir.keci rıhtımından 
musakkafah yerine lstan.. bardcedc Gelibolu, Çanillalc 
bul Yunan emlakinin terki Küçükhıyu, Edrcmıt, Burhaniye, 
esasları üzerinde cereyan Ayvah~a gldcca ve dönüıte 
etmektedir. meı.knr iskelelerle btrlibe Altın-

Borsalar 
Nukut 

t Jnglllı lirası 
ı Dolar 
20 Yunan dıralıınl 
1 Rırlıs:mark 
l Avıı11 t urya şilini 
al L~y Romanya 
20 Lov-a Bulgar 
ı Fcl('menk florini 

Fransız fr~"lngı 

ıtıılyan lireti 
20 
20 
20 
1 
1 
20 

kuron Çeko - Slo'rak~a 
Çcnoncts c Soviyet • 
.Zeloti • J.chi"ltan • 
Dinar r Yogosln\"ya • 

20 llclçika frangt 
ı 11<'7.eta JFJ>anya 

20 lni~rc frangı 
1 Mecidiye 

Cek 
• 

Londr11 üzerine bi r 1ngtllz li rası 1.-urµş 
NcYyôrlt ı T ti11k 
Paris 
Mllııno • • 
llerlin • 
Sof ya • • 
Brüksel • • 
Amlsterdam. 
Cino,·ro • • 
Prııg • 
\'iyana 
Madr lt 
\'aı şova 

Atlnn • 

• 
• 

Btıkrrş 20 ley 

lirasf dolar 
frank 
liret 

• marı· 

• le ıra 
• l~lka 
• florin 

frank 
• kuron 
• fi İli O 

• pczl'ta 
• 1.clotl 
• diral ımi 

krus 
Delgırat TUı·k lirııaı dinar 

Tahviller 
Jrllkraz dahili r ,·adnli • 
nuyunu mu,·abide 
Ikrıımlyeli demiryolu 

lftımbul lNll\n~ Elrkcti 
Rıuı ım Dol< ve Anli repo 
lEtanbııl ıınoninı EU şirketi 

Hisse senetleri 
iş banka ı 
Oıımıınlı llinkasa 

ı Nisan ıg29 

ıldı 'Ka andı 
• 1 

g9~ so 988 50 
?09 0000 203 o~ o 

12 ~00 ğ2 ııo o 

"' 50.00 ~! sooo 
28 5000 :a 5!) 

24 f2 ,!0 24 1250 
2~ 5000 28 5000 
81) 00 a:> 00 
ısa 7500 f58 TSOO 
2'3 00 2f 3 00 
120 25 120 25 

0000 0000 
22 25 22 25 
7t 50 71 50 

113 oo 00 ıı s o:> 
32 so 32 S:> 

182 O:» 782 00 

S9) 50 98B 80 
0-49 oo,oo 049 06,' S 

12 ssso 12 !56 00 
9 360) 9 87 50 
2 0 6,25 2 ce s1J 

67 87 50 67 87 8? 
s 52,50 3 5300 

' nan f ?2 25 
2 ~425 

.. 
54;5 2 

IG 5000 18 5250 
3 4800 3 4875 
3 2200 3 2300 
4 3825 4 Ş700 

37 91 3'1 81 
~j 37,50 24 37. 50 
~1 :1 so 27 92 50 

t>S 0000 93 1uı oo 
~21 25'>0 ~20 25 00 

~ · . 9() • 8l 
u 

. ,,:: .. oo '\o ,~ 

Tic.'lret ''e zalıire horsast 
flallı r Ticaret borPa ı i'-6bumunııtıgı tarat'ıııd:ın vl'rfhnlsllr. 

O!Uta1t1 
A.ıaınl .Al.'gart 
K. 1'. K. l'. 

jBUfday %Çavdarla 
.,\'umuaak 00 00 00 O!> 00.00 
Kızılca O!>-OJ OJ,00 OJ,00 

jsıınter 00-00 oo.oo oo.oo 
~t 4""°5 IH 10 18 10 
Dönme 00-00 CO 00 00 no 
Sert malılut O-C" 3 00 O~ CO Ol 

-ZAHİRELER-

!Çavdar ' 605 180 ~ 

:Arıta fS25 13 211 
Mısır 14N 1~20 
Yular 10,00 ro.oo 
Fasulye 4500 4500 

-t-IUClUBAT-
00,00 0000 

0000 00,00 

-UN- 1 Çuvalı kllosn 

125

"'

1 
Eklııtra. ekls tra 00 1410 "' 
Ekis.tra • 130 > 1 1 S'1 
Birinci yumunk oo 135) 126JI 
llirkıcl lerıt 2 

ıidncı _ Tir-TİK ~ :;,s:'Jı 
.A ııbra 000,00 00000 

Akşrolıir 000,00 000,00 

'\'apagı Guz yunu 000.00 000,00 

-AV DERiSi- J 
Z rılL'n ~ U'U 0000,00 0000 O 
Saııııar 0000,00 oeoo:ool 
Tılkf • 0000,00 0000,001 

Kunduz .. OC00,000 <'00,oo! 

-Fi 'DIK- ~1 ı: fmıl ı. 108 00 "18 oo 
kabuklu 56 00 56:0:> 

Polis Cemil Ef geldi 
Yunanlılar vaziyf tin cid- oluAa uQrayarak gdocektir. 

diyyetini nifıayet takdir ~libolu için yalınız yolcu LÜattarafı birinci ıayıfamızdachr] yüzlerini pek az görebili-
eden l>ir vaziyet alaı1C:la- alınır yük alınmaz. Cemil Ef. arkadaşlarına yor.dum. 
rından nihai bir itilafa feci hatıralarını şu surette Bu mütliiş hayat beni 
yakında vanlacakı . ümidi Trabzon İkİRCİ f)8Sta3t anlatmıştır: pek az zaman zarfında 
kuvvetlidir. (ANKARA) vapuru 4 Nisan - Çok acıklı maceramın yıprattı. 

Ankarada ı:..arı'c·ıye vek·1• p ı: __ ,_ G 1 h Bu vaziyetlere nihayet 
n cr~moe Gifatnı a ata n tımın- baş tarafını hepiniz benim k · · d-L k 

line teknik izahat veren , dan hareketi& z ......... ıdak, locholu, verme ıçın üç cua en-
,. .. ıs.., kadar bilirsiniz. Hiç kaba- d ld k · · d 

ba~ murahhas' Gemal Hus- lnop, Sıımıun, Ünye, Fatu,Ordu, imi ö ürme ıste im, fa. 
batım yokken sırf vazifemi k ffak l d nü Bey de dün bir muhar- Giresun, Trabzon, Riz.e, Hopaya at muva • o ama ım. 

b Yaptıg" ım ,'için Fransızlar G ·· d h l ririmize beyanatta ulun- gidecek ve dön~te Puaı ilkele- uyarı a ma pus ar sa-
muştur: ~ sile Rize, Of, Sürmene, Trab- tarafından Güyana günde- bahtan akşama kadar çalış-

A k d .. ~c t P l h T' bol C rı"ld.ım. Orada neler çekti-" n ara a muzaKera zon, o at ane, ıre u. 1re. mak mecburiyetindedirler: 
devam ediyor. Teklif etti- sun, Ordu, Fatıa, Samrun, SUıop ğimi sizlere anlatamam. Taş kırmak, yol yapmak, 
ğimiz bazı esasat müzake- _ine_boluy~ $ayarak gelecektir. Yalınız şu kadar söyleye- hamallık etmek. .. 
renin zeminini teŞkil edi. (750) kilo kaynamış be- yim ki geceleri bile ayak- B h 
yor • Bu hususta fazla ir gün iç unutmam vü-
izahat veremem.1 Yunan zir. (750) kilo fngiliz be- larımda ~gayet kalın zincir- cudumda bir kırıklık hisset-
sefiri M. Papanın son za- ziri, (750) kilo l:iam bezir, ler olduğu halde uyuyordum. tim.İşe çıkamıyordum. Benim 
manda, müzakeratın daha (1000) kilo kaba üstübeç, Güyan dünyanın en müt- bu hareketim mahpuslarda 
faal bir sahaya ithili ümi- (750) kilo ala üstübeç, hiş bir yeridir. 0radan biiyük bir hadise oldu. 
dini veren yaziyeti üzerine (300) kilo mesina sarısı, geç.en ber dakika insanın Orada hapisanenin dahili 
lstanbulda Yunan emlakine (500) kilo lsveç nefti, (30) ömründen bir sene götü- mahkemeleri vardır. 
vaziyet muamelesinin şim- kilo zincifre, (500) kilo rür. Mahbusiyetim esnasın- Gardiyanların hakkımda 
dilik durdurulması emredJl- sülyen. da bir aralık cinnet getir- verdiği raporlar üzerine 
miştir. Bu hükGcletimizin Yukarda cins ve mikta- dim. Bu müthiş hastalıktan mahkeme kuruldu ve benim 
Yunanistana karşı gösterdiği rı yazılı 9 kalem boya kur&ıldum ama bende 

0 
için rutubetli bir zindanda 

son bir hüsnü niyet eseri- malzemesi mu··nakasaya ı d b kalmama karar verı" ldı· . 
d feci gün er en acı ir ha-

irA. "ld .. IA t .. konulmuştur. Kat'i ihale- tıra bıraktı. Dilimdeki re- Güyanda mahpuslara 
ıgımız ma wna a gore leri 10 Nisan 929 tarihin- karşı böyle har~kct cdi1ir. 

Yunanlıların şikayeti üze- k 1 .. d kfıket. .. 
rine komiyonun, her' ı"ki de icra ı ınacagm an O d Bir gün işe çıkmadın mı, 

1• ı · ·· t 15 ra a arkadaş yoktu, ·· · d taraftan vaziyet muamele- ta ıp erın o gun saa te uç ay zın an ... 
lerine nihayet verilmesi levazım müdürlüğüne gel- ahbap yoktu · Güyanda fakat işte du dakikanın 
hakkında ittihaz ettiği Ra• meleri. benden başka iki Türk da- sevinci bu müthiş ha~ıraları 
rar hükumetlere tebüğ ha vardı. Lakin onların hafifletiyor. 
edilmiştir. Karar, Y l.jllan- ·,j1 ;;:,;:.~;;;~~~~;;:;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;~~;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.;;;;~ 
lıları çok zamandan beri 
ifa etmedikleri taat\'ütle
rini ifaya davet eden ma
hiyettedir. Esasen Türk
lerin lsta.nbulda Y.apbklan 
vaziyet muamelesinden şi
kayet: eden Yunanfilaf! <>1-
d~ halde, kom~onun, 
işlerine gelmiren bu ~ 
nnı .ittiliaı.mcfa ı Yunan 
ınuralillasıarı ınWialif rey 
YOllDi__.,, 



1 ı Aı lıtı 
. 1 • 

ı6 • 
2 

Kuruş 

ı~O 

400 
~50 

1400 

l"uru, 
000 
~00 

ı4~ 

2~00 

1 

G3ıctcrc ~öndcrilccek nıelaupların ~ıcrine 
h!arc i\·in~c ( ldarc "'· yazıya alt11:e ( \azı ) 

! işareti k.~ulmıl~ır 

ı Baıtlnnyan mekluplann lade•inden, kırmntt

' mukaddereıb mektuplan konul.mut paraların 

laybolmaa.ndan Ye lllol&rm münderlcatmdan 
idare tne•ul dettldlr. 

larzna nit proje ikmal ve tasdik edil--

nıiştir. 

proje nıııcibincc bir ay Mezkılr 

ıniiddetle n1iinakasaya k onızlduğun-

dan taliplerin Istanbızl Şehremanetin
de bir sızreti nıevcızt projeyi tetkik ede-

rck şeraiti anla1nak iizere Corlız beledi-, 

ye Riyasetine nıiiracaat eyle1neleri. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

AYHICA: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Liralık ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Lirahk bir mükafat 
KEŞİDEDE CE~I' Aı' 3,900 

kazanacaktır 

O is t of Hj in nı ü essi sesi~ en: 
Eczayı tıbbiye ve alô:t 

münakasası 
Dislofajm müessisesine lüzumu olan ecza ve eJevatı tıbbiye 

kaıxılı zarf usulile 2.J-4-29 çarşamba i:ÜJJÜ saat on beşte ihalesi 

icra kılınacağından talip olanların şerait ve e\-safıııı anlamak üzere 

Baytar mektebine ve yevmi ilıalede müessesatı tüccariye ınüf:ıayaa 

Lomisyonuna müracaatları. 

" I akt " 111 2 J\'isan 1929 tefrikası :13 

Şu halde hiç olmazsa 

ücretini almak yani bir 

şeyden mahrum kalmamak 

istiyordu. Halbuki mahru

miyet içinde idi; karnı açtı. 

Henüz Karlton Havz Ter

reyse dönmek hevesinde 

değildi. Külotlu uşaklar si

nirine dokunuyordu. Onları 
gör,nek bile kendini rahat

sız ediyor, i~tihasını kaçı

rıyordu. Adeta onlardan 

korkuyordu. Öyle bir kor

kuyordu ki, ne maddi ıdi, 

ne de manevi ... Fa~e gören 

kadınların havfını andıran 

bir korku ... 

Herkesi tekdir eden, 

azametli bir tavur takınan 

Corç ile biçimsiz baldırlı 

uşaklar acaba başka bir 

hayatta • Conesw i işkence -

ye sokmuş bir kabile efra-

dından mı idiler? Her hal

de " Cones ,, onlara karşı 

hakiki, hissi, yenilmez bir 

nefret duyuyordu, 

"Nortünberlant. cadde

sinin köşesinde aklına bir

şey geldi. 
Şu ( Roçester ) birçok 

kulüplerde aza idi. Bu kulüp

lerin birisinde gidip borca 

yemek yemek mümkün 

değil mi idi? ( Concs ) bu

nu yapacak olursa hem 

nefret ettiği eve biraz geç 

girmesi imkanını bulacak, 

hem de benzerinin kendisi, 

seciyesi, şöhret vli şerefi 

hakkında malümat edine -
bilecekti. 

Bu düşünce ( Cones ) in 

bir defa işe girişince ne 

kadar teşebbüs sahibi ol • 

dutunu ıösterir. Maamfih 

2 lisan 
1929 
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·z:rvn YERDEN UCUZ 
.6. J.Jj~ YERDEN TEMİZ 

YAPIYOR 
• 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilô:natı 
Seır•J Mahallesi Soh~ı N. Alil: Cedıt Nevi temamının kıymeti Muhammcnesi 
Beyoğlu Hüseyin ağa Bayram ve Yeıil 21 29 Kagir apartman lira 10000 Sekiz taksitte 

Müıteınıl<iu: Bodrum katile beı katlı bodrumda kaqıcı odası odunLık ve kömürlük, birinci dairesi yedi 
oda bir mutbak bir halA ıkinci ve üçüncü dairesi beıer oda bir mutbak bir halô dördüncü 
dairesi üç oda bir mutbok ve taraça kmnı çamııırhkıır, elektrik ve terkos suyu tesisat ve 
tertibatıni h8'idir. 

Bedelı sek:z sene ve müoavi taksitte tediye edılmek üzre balöda enafı muharrer apartmanın 10000 
lira bedeli muhammene ile ve kaqalı zari usulile mül~iyeti miizayedeye çıkarıldı 714/929 tarihine müsadıf 
pazar gunü ıaatl5te teklıf zarllan lcüıat ve bıli•tizan hazineden alınacal: emre göre muamele ifa51 mukarrerdir, 
taliplerin yüzde yedi bnçuk hesabile 750 Ura teminat akçeıile mal sandı~ına ı .. lım ederek alacakları 
makbuz ve a muteber banka malctuplarile em,·alı me:ruke saııı koınısyonuna tnilracaatlan. 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idare -
sinden: 

iki adet ı 5-2 Tonluk kamyonet alınacaktır. Cumarte>i 

günii saat on bire kadar teklif vuilmck üzere talip olanların 

fazla izahat almak için J Jaydarpa~ada miibayant komisyonu 

dairesine mtiracaat eylemeleri ilün olunur. 

biraz düşünülünce yaptığı 
harekette pek büyük bir 

tehlike yoktu. ( Cones ) i 

evdeki uşaklar, kuş kafalı 

kadın tanımadıktan sonra 

yabancı kimseler mi ( Ro -

çester ) den ayırt etmeye 

kalkışacaklardı? ( Cones ), 

( Roçester) in mensup ol

duğu kulüplerden ikisinin 

ismini hatırında alakoymuş

tu; bunlardan biri Pelikan 

Kulüp, diğeri Eski muhafa

karlar kulübü idi. Son kulübü 

daha ciddi ve laübalilikten 

daha uzak hükmetti, orada 

kimse omuzuna el vuramaz, 

yahut şakalaşmağa kaHc:a -

mazdı. Bu kulübü tercih 

edince bir polis memuruna 

yolu sorarak ( Pal - Mal ) 

bulvarına dotru yürüdü. 

Diğer bir memur harbiye 

nazareti binası yanındaki 

kulüp binasını gösterdi. 

Bu bina kül rengi taştan 

yapılmış olup geniş ve 

yüksek idi. 

Manzarası gayet ciddi 

idi. Fakat içinde hiç bir 

noksan olmadığı anlaşılı

yordu. 

Klübün mazisi bir çok 

hatıralarla dolu idi. Başve~ 

kil "Dizraeli. şu muhteşem 

merdivenlerden inmiş, Lort 

Salisbüri o merdivenleri 

çıkmıştı. Buraya girmek 

için katkısız asil olmak 

lazımdı. Şu kıraat salonu

nun koltuklarında otura 

bilmek için kulübe doğduğu 

gün kaydNilmiş olmak ve 

yirmi l;>ir yaşını ikmal et· 

Beyoğlu icrasından : Mahcuz 
olup furuhtu mukarrere ve be
herinde altmış beyaz şişe iyi su 
bulunan on sandık meııba suyu 
şişelerile birlikte şehri halin se
kizinci pazartesi günü saat on 
üçte Ga!atada f.lehıne Ali Paşa 
hanında menba su ~irketinde 
bilnıüzayede s:ıtılacağından talip 
olanların yevm ve saat nıezkur
dc müzayede malıallinde hazır 

bulunmaları itan oıuııur. 

mı bulunmak şarttı, Bun

dan başka yirmi bir sene

lik hayatı zarfında eğer 

namzet bir küçük cürüm 

ifa ederse kulübe kabul 

olunacağı gün aleyhinde 

rey verilir ve müebbeden 

kulüpten ihraç olunurdu. 

Viktor Cones sokağı 

geçti ve eski muhafazakar

lar klübünün merdivenle

rını tırmandı. 

-2-

Taam 
MCornes., lngiliz kulüple

rinin adatma tamamen bi

gane değildi. Londrada 

ikametinin ilk haftası esna

sında tesadüfen rast geldiği 

bir dostu ile Kontinantal 

• 

TOrk mekteplertje faydalı eterltn 
llAnlannda o/o 20 ten.zll&t yapılır 

ILllf- TARI FESi: 
Samı ıt•rtl 

ı9 ıo 

Büyllt n ya bir çok defa için \'erilen 11.lıılarla 
hususi mahiyetteki il:lıılırın üc,.ı.t 

6-8 inci ıay!ıd• ,; 

5 • • 40 
4 • • tOO 

idare ile k3rarlaştırılır • 

Cuetemize h\ltu.t il.ln kabı.al ede~ yer; 
tl s. tl ua ... t acentetl. 

f • • 2oO 

t ·8 ı:cı sa~faJı }ı~ 
rcsml l11ntır ~ 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 
.. hntıı~ 

Satılık oda - htanbulda Çakmakçılarda d'1) .ı n 
mahallesinde Bliyük han orta sokakta X: 58, on altıda ~~r. 
iki hissesi, muhammen bedeli 600 lira dcfatcn vcri!cC~ kl3 
Satış pazarlık ~urctile 13 nisan 1929 d:ı dcftc«W 

1 

vapılacaktır. ı , 'jrır 
tQt Kıralık arsa Czunçar~ı ba~ında saınan ll 

n ııi;''l)'eı 
sani mahallesinde 45, X senelik kirası 60 lirn, 
10 nban 1929 da ddtcrdarlıkta yapılacaktır . 

~~~s:~~g~~~ -
Türkiye İŞ bankası 

Sermayesi tediye edilmiş 400000° 
liradır Umumi müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKAHA ADANA AYYAL1K. 
KAYSElll 
~IERSl.S 

ıı 
1 

JSTANDl'L TRABZON 
Jz;;JfR GlRESON 
S.<\MSl:lN EDRE~IIT Bl'RSA 

BALİ KESiR ZO. 'Gl'LD.\K 
Müsait muamela ı, kum~aralar kas alır 

-~~~~~~~ ,.1 
pazarı icra dairc>iı:c [JC,I J Adapazar icra dairesind~n : 

S:ıbancanın kırk banar 
kariycsiııdcn l >nıail kızı Şerife 

1 laııınıa Yunaııi>tana firar 
eden kocası nıcskılr Kırk bonar 
k:ıriyesindcn :\lchmet oğlu 

1
• ş' 

eylemeleri h\zını gc ·p .ş 
, r~ııı 

'urcttc hiikınii iJ,\mııı ı~. h<r· 
. ıh"" 

deı·am olunacağı lıirirıet 
1 

ı-anıııı-
namcnin tebli~i ma' ~ 

. .. . , \lın~ · 
kaım olmak uzrc ı :in/ 

Cemil efendinin yedi seneden j '"'• 9': lf...,,.._
11 

,,t' 
beri firari olma~ından Şerife l<l~~r.'i~-{I~ 

] ]anımla bo~anm:ılarına ve ilif')i{J\KV~~ 
kabahatın Cemil beyde olduğu F,. ; ! ~ 
lıasebile mczbıırenin milıirden j ~ ~ A 
alac.1ğt olan 150 lira ciheti Nisan "';ı 

Şevval 21 Bü•ç: f/~r.:• karzdan 85 lira ki ceman 235 

lira ile bir senclık olmak üzere 

mahiye yirmişer lira nafaka
nın 8 kanunusani 928 tarihin-
den itibaren Cemil clcndiden 

tahsiline dair ihlm föerine 

mumaileyh namma tanzim 

kılınan ihbarnamenin ikamet· 

galıı meçhul olmasından ilılnen 

tepliğiı·~ karat verilmiş oklu

g-tından tarihi ilı\ndan bir nıah 

zarfıııda mumaileyh Cemil 

efendi bu b~pta bir itirazı 

oldu~u surette tahriren Ada-

Kulüpte yemek yemişti. Maa

mafih avlunun büyüklüğü 

bir saniye kadar onu afal

lattı. Sonra hizmetçilerin 

ona bir aşina gibi muamele 

ettiklerini farkeyledi. En 

büyük zaafın kararsızlıktan 

geleceğini tecrübesi dolayı

sile bildiğinden emin adım

larla büyük "hol.e geçti. 

Bazı mösyöler birinci kat 

merdivenine çıkıyorlardı, 

kendilerini birinci kata ka

dar takip etti. Bir camlı 

kapı arkasından büyük ye

mek salonunu gördü. Salo

nu bu suretle bulduktan 

sonra tekrar "hol.e indi. 

Başı saçsız şişman bir mös

yöyü takip ederek "vesti

yer wİ bulmak saadetine 

mazhar oldu. 

yıo do~uşu fiil Arı• zj 
ı,32 ~ ıo. 

Salı 
___ ç_içcklcrln·-~ç!lnıa~........-

Nama-, vakıtları .,..ı: 
laah ÖiJe fkhtdi M,am Ya!"' t, 

S,42 ı2,18 ı5.53 ıS,35 ~.OS~' 

Bugün doianlııra i~~: 
Erkek' c~ı 

Kahraman D"' 

Günün nasihatı: 
J"' Gcn1isini k..ırtzran 1ı;1p~ --- - --~ 

B - k- h "~ Ug"Un u a • ;;ur 
Rüzglr hafit h•n·a .1Ç_1 

-:~-~-- - --· _--·· t '"""'' 
P.1oa'ul m:ld:lr ı A.:ı~~ .. 

d' " V . . yaııın 
estıyer • ın 0ı o· ,, 

ellerini yık~dı. ,,ır '.c~1 

karşısında kendine \ o 
ı "ı~I d.. d" h ı· ·n ~ uzen ver ı; a ın• , ~· 

1 • .. o:ıv 
miktarı munarazakar g ~ 

ı . aircrc 
tüğüne, ve nıcc ıse ~ .~·' 

d "'tt.:• 
bir halde bulu:t ~" 
hükmetti 

Dernek ki 

,o 
d .. onıfl uny-· 01 $11 

demokrat adamı .ı• 
. . 'C~r-

" Cones n lngiliz art5
• 51~ 

1 
• . en 

arının şu mnıc, [ıC' 
1 rıı3 

muliafazarkarlığın Şl ,_ •'' 
,;~ 

dine gi~mişti... B:ış · -ı) 
. d h"l" d bu ı.ıır• c; 

raıt a : ın e r d: .. 
kendisine giran ge ır b~; )O 

d · d"" ·anın ı sıra a ıse. un} . ıi~ı' 

b ··t··ıı ıc t nazariyeleri, u u ..,jyc 
h t 

ı;ew , 
safsatalar, at a (aı111 

hissi bile onuıı ~aıJld~· ~ 
da mevki tutnııy:>r biiı· 
yalnız açlığını düşiiııe 
yordu. (111'"',.ıl 


