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AmanullahHanmuva/f ak olamaz-
" , sa Iran Efganistanı istila edecek 

Yeni tarife Rizaşah askeriha- Müzakere yeniden başlıyor 
Yeni t 'f k h arı e anun layi-

Msın.ı tetkik ıçın B. M. 
CcJısirıd 

hu • e teşekkül eden sus1 .. 
bir encumen vazifesini 

ırrnek .. d' 
kerıd' uzre ır; enciimen 
tetkik noktai nazarına göre 
büt atını yaptıktan sonra 
b" Çe encümenine verecek 

Utçe .. ' 
ille 

1
. encumeninden de 

cıs h . 
!tele k . eyetı umumiyesine 
fınd ce tır. iki üç sene zar-
tara~ndhususj komisyonlar 
hük· an hazırlanan, sonra 
Çcn uın:tin tetkikinden ge
ayd' nbıha7et bir buçuk, iki 

an erı B M M .. 
ınenı . · . . encu-
ıııuıı ekın~.e .. olan bu layiha 
tana\ a 0 numüzdeki hazi
kine ika?ar meclisin tasdi-

(l lıran edecektir. 
!eril ozan) da garp devlet· 
ahe~ ~k~cdilen ticaret mu
tosıa e~~ıın müdeti (23)ağus
bu t<ı 1.tecektir; binaenaleh 
tarife.~hten itibaren yeni 
kiin . nunu meriyet mev
ta ·re gırebilecektir· ve bu 

tı e . . ' 
lll~ııııek rn~cı.bınce hariçten 
Üzeri etımıze gelen eşya 
· ne mevz .. "k Sın.ı . u gumru re-. ., erın· 

tenkisi ın.. tezyidi, yahut 
A. ınuınkün olacaktır. 

Vele ncak (Lozan) da muka 
hcric·aktettiğimiz devletler 
le~•tı'nde kalan !Jazı mem-

· 1. er 
Va<iyetle v.ardır ki bunların 
A.Iıııa ~ başkadır; mesela 
akit ?a ıle aramızda mün'
~.abuı ıcaret mukavelesinde 
•tusı tdiJen mutedil tarif 

osun 23 .. d d • ·ı &elec k un e egı , 
Ünd e seneki şubatın 23 

e 'h ~ne nı ayet bulacatır; 
lsviçr bunun gibi Belçika, 
tist;ı,,'l e'.I Bulgaristan, Maca. 
l!ıış h e aramızda yapıl • 
llıukav ı;susi ve muvakkat 
ların ~eler vardır ki bun· 
aı:usto ta müddetleri 23 
beş a s an sonra daha dört, 
tekti/ kadar devam ede • 

Şu ha\d 
Yeni t . e (23) ağustosta 
ko arıfe ın k" b'k nurs 1 ev il tat 1 a 1 a n ·ı la!y gı tere, Fransa, 
'"b a, Yun . 
61 i (L anıstan ve saire 
kavelcs~l_an)da ticaret mu
~Utııu ırnza etmiş oldu
Is . z devi ti l Vıçre B e er e Almanya 
M • el 'k ' acarist çı a, Bulgaristan 
Ye ihra an arasında Türki
dan b· ec.tı noktai nazarın: 
l ır rn" 

Bı olacak uvazenesizlik ha-
lete, p lır; bilfarz lngil-
ııı 1 tansa 1 a !ter ve talyadan 
~ustc~~:en tüccar (23) a
ık ihr evvel beş altı ay
Yiiksek1Y~çlarını • güm "ğ" 
ed ıse b ru u 

eceklerd' • irden eelb. 
det Zarf ır; yahut o müd-
Ma ında Al 
le dcaristan g'b. manya ve 

r en . 1 ı memleket-
arayacakgetırınek çaresini 

,., !ardır 
rak · 

dikk at şu 'h 
ate 1 cı eti nazarı 

Millet M ıı. mak lazımdır ki 
olan ecfisinden 
lek Yeni ta . f geçecek 

et için rı .. e her mem. 
Ve 1 • ınusavı surett 
t "Yeteg e 
atbik d. ayYcr şekilde 
de~ild· e ılceck bir ka l ır. nun 

Altı.,..ı, 2 ınd 
••yı!aınızdadır } 

zırlık . mı yapıyor? M. Popoya yeni B r I ~ .. 
ıran ordusu h~dudu geçerse ıolimat ıöı~eril~i e 811 ueroısı 
jll{ zarJtedecegi yer 1-lerat vi Fakat bu ;;;litnat 1 MUsa~ataınız 

la yeti olacaktır, deniyor teklifatınıızın kabulü r. A~ :ü~ü B 

Amerikalılara f!Öre Ru!lar bu ına.:::rr:::nc!~re~!ğile~~~ diyor iri 
hareketi teshil edeceklerdir 

/ 

Amanullah Han Pehlevi ıah 

"Şikago Tribün • gazetesinin Tahran muhabiri tarafın· 
dan verilen malumata göre Amanullah hanın tahtını is
tirdat için vuku bulan teşebbüsü muvaffakiyetsizliğe du

çar olusa lran da Efganistan işlerine müdahele edecektir. 

Türk- Yunan miıbadcle; müza
keratı, sefir Papanın alacağı 

talimata intizarcn yeni bir te
vakkuf ·devresine dahil olmu~ 
tu. Atinadan gelen telgral!ar 
müzakereye devam için M. 
~apaya talimat gönderildiğini 
biJd[!'me}<tedir ~ 

[ Alttaralı 4 üncü ıayıfamızdadir] 
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1 
ı 

·ı 

'1 H d t H • d Havaların itidal kesp et· · 
u u uzerın e mesinemebni hudutta· 'ı· 

ki Efgan kabileleri baı:ı şehirlere tecavüz ederek yağma· \ 
kerlikte bulunmaktadırlar. Hali hazırda Iranın Efgan hu- 1 

dudu üzerinde mühimce bir kuvveti vardır . Bu kuvvet 1 

yağmacıları tedibe kafi gelmemiştir • \ 

Müh• • • f Nim resmi bir İ. l 
eyyıç neşrıya ran gazetesi, hü-

kumetin telkinile yazdığı söylenebilecek bir yazısında • 

bu meseleyi mevzuu bahsederek "Sabır ve tahammülün 

bir haddi yok mu?• tarzında neşriyatta bulunmuştur • 
[ Altıarah 5 inci aayilaınızdaclır ] 

Tevfik Rüıtü Beye veki.leten l\'ı. J 

Papa ile müzakeratta bulunacak 
oaln Maliye vekili Şükrü B. 

--~------

İtalyan ve Sırp talebeleri 
Şerefine ı Müsolininin ~ızı 
Dün Darülfünunda 

bir ziyafet verildi 
Sabahleyin gelen İial~ 
yan talebeleri akşiım 

üslü glffiler 
Dün (Ombriya) vapurile 

şehrimize faşist talebe cemi
yetine mensup bir seyyah 
kafilesi gelmiştir. 35 kişilik 
bir grup teşkil eden ltalya~ 
gençleri dün şehrin muhtelif 
abidelerini ve Darülfünunu
muzu ziyaret ettikten sonra 
akşam Suriyeye mütevecci
hen harkct eylemlşterdir. 

Dün İtalyan darülfünunlu
ları ile şehrimizde bulnan 
Sırp talebesi . şerefine talebe 
birliği. Darülfünunda bir çay 
ziyafeti verıııiştr. 

. Resmimiz bu zi yafct esna
sında alınınışıtır. 

Matmnzel Edda babasile 
beraber 

Roma 6 ( Aneksartitiş ) 
M. Müsolinin kerimesi Ma
tmezel Edda seyyah sıfatile 

lstanbula hareket etmiştir. 
Matmazel Edda yirmi 

yaşındadır. 

Bele~iye meclisi 
Sadettin Ferit B. 

birinci Tevfik B. ikinci 
reis vekili oluyor 
Belediye meclisi dün fır

kada müfettiş Hakkı Şinasi 
paşanın huzurilc toplanmıştır. 
Dünkü içtimada Belediye 
meclisinin yeni reis vekilleri 
ve encümen azaları namzet
leri intihabatı yapılmış ve 
Sadettin Ferit B. birinci reis 
vekilliğine, Yeniköy dairesi 
azasından eoki şehremini 
Tevfik B. de ikinci reis ve· 
killiğine namzet gösterilmiş
lerdir. 
. Belediye meclisi bu hafta 
içinde fcvkelade . olarak bir 
toplantı yapacak reislikler 
ve encümen intihaplarını 
resmen icra edece!tf r· 

Bekarlık verglıı ev
lenmek için müsmir 
olamaz, bir r..1am 
evlenmemeğe karar 
verince hiç bir tesir 
altında evlenmez. 
Bekarlardan alına • 
cak vergi çocuk ıa
hiplerine delil çocuk 
müesseselerine ve • 
rilmelidir. 
Bu müesseselerde fa
kir çocuklara meca
nen, zenginlere pa
ra ile bakılır. Bun
lar fenni, sihhi, §e -
ralt tıı.htında büyü· 
tülür. 

Masabakamızın 
şekli nedir? 

Blr beklrlılc verırt•I mÜ•abakası 

açtık. Bundan mabat Yo:r:ı.at meb' 
usu Stlleyman Sım Beytn Millet 
Medlslne 't'Crdill teklifi kanunt 
üzerine milnakqa edıJen beklrlJc 
"'erıtsl haldtnıda muhtelif fikirleri 
kısaca kaydetmek ve bu flldrler· 
den hanıtshdn ıaxetemb karileri 
ara•md• daha fazl.a. taraftar bu. 
lunduiunu tespit eylemektir. ~1.ü~ 

aahakanm t•ldl ıudu.r. Gazetemiz 
her ,Un ıördUfllaO.. atbl muhteUf 
me•leldere mensup ve maruf ze. 
yattan birinin beklrhk 't'erat•l 
hakkındaki noktal naza.rmı birkaç 
aatwla 7uaeaktır. Ayni aünde ıa.· 
zeteınlzln bir köte•ln.de btr de 
lrup0n neıroluııacaktır. Karilerim!~ 
auetede •111l•Ue verrlnln lehinde 
7ahut aleyhinde olarak çJr:acalc 
noktat nuarlarm ve bunlarm es· 
babı muclbeslnln b.anırtslne taraf. 
tar ohırlu•a o fikrin Jnllıar eUJll 
ıuete nll•hasmdald kuponun, üze. 
rtne adreslerini ve lrn.z.-.larını ko-
yarak dJfer kuponlarla birlikte 
matba.amaa canderecelderdlr. Mat· 
baa:nnzda toplanacak kupanların 

ihti•• edecell reyler bUlhare ta. ... 
nlf olıınac.aktır. Neticede en ziyade 
taraftar bulanan fikre re7 vennlı 
olanlar a.ratmda bir kura çekilecek 
ve kuana.cak 10 kulmlze mubte~ 
hediyeler takdhn ed.ılecektlr. 

. 
Iclal ıı. 

Kadınlardan altıncı 
olarak avukatlık için 
baroya müracaat etti 

lstanbul barosuna kadın
lardan altıncı olarak fclal 

Hanım mü
racaat et
miş, dün 
avukatlığa 
kabulü için 
talepname 
vermiştir. 

!ela! Ha
nım, staj 
müddetini 
lstanbul bi-

İc/d/ H. rinci ticaret 
ve beşinci hukuk mahkeme 
!erinde ~itirmiştir. Vekalet 
J Altıaralı a lıacıl ·sayılaııw:dadır ] 

• 
şha at a-•\l 

ad 
-8-

.Merak ve tecessüs! 
Burada çolıımozdan evvel bu kadar 

çeıit çcıit insan bulunoca~ını her 
halde tahmin etmiyordum! 

Cazibe Mu· 
alla H. iş ha
yatının bir ba
kıma göre zah
metli, fakat 
kendi tabirince 
"şık. bir cihe-
tini intihap et· 
miştir. 

Oldukça kuv
vetli bir firma 
olan bir mües· 
sesede satış 
memureliği ya· 
par. Bu mües
sesenin ismini 
yazmamıya şid

detle söz verdi· 
ğim için bu- Sahı memureai Cazibe ti. 

gün nadimim. Fakat söz sözdür. Bilhassa tutulamıyan bir 
çok sözler arasında olursa. [Alttarafı 3 üncü sayıfamııda] 

• 

1il \'1 1 l 
~ !, 

Bu seneden itibaren 1 

tatbik edilecek 
Ankara, 6 ( Vakıt ) - Vekil!er heyeti bugünkü 

içtimaında maaş layihasını müzakere etti. Vekiller, 
Vekaletleri erkanı ile temas ve noktai nazarlarını tespit 

) etmişlerdir. 
V ekaletlerde muhtelif umum müdürle rin diğer mü-

)\ dürlerle bir derecede tutulması, maliye mensuplarının , ' 
ı daha yüksek derecelere konulması tenkit edi lmcktedi ;·. · l 
\: Dereceler gene 17 olarak kalmıştır. Bir de fev- ' 

'

i,) ' kalade derece vardır. Layiha 3 kısım üzerinden tatbik , 
1 

olunacaktır. 

i
l Bu sene 7 İnci derece ile onun altında kalan ve küçük : 1 

memurlardan ibaret olan derceler tatbik edilecektir. 1 

Bu memurlar eskisinden pek fazla birşey alamıyacak- • 1 

)ardır. Mesela 3 üncü sınıf maarif müdürleri ancak 11 
kuruş fazla alacaklardır. 7 inci derecenin üstünde kalan 
derecelerdeki yüksek memurlar eskisinden çok fazla 
maaş alacaklardır. 

Ankara memurlarına ev kirası, şarktakilere de pa- 1 

[l;~ı~_ z:l~mı ~erilecektir. ! 

Genç ressamlar sergisi 

~ Birkaç gtin evvel Avrupada tahsil görmüş genç resşam
ların Ankarada bir sergi açacaklarını yazmıştık. 

Dercettiğiz grup sergi !şile alAkadar olan genç ressam· 
!ardır. J!ugünkii trenle Refik ve Nurullah Beyler sergi için 
hazırlanan--eserleri Ankarya göndereceklerdir. 



( 
• ··ıey il.t\. Pa,a 

ve 
Yazan 

AYI-!AN 

Yumuşak sedirlerde kurularak 
1 ılkehi111n hepsi de enfi)·e çeknıeğe 

con alıyorlardı 

- 30-
Ylıkell :ı rıcak ya ts ıya 

,lo~ ru Babıalıdc to;-lanabil -
n•i>ti . 

Ahmet Y cfik paşa İngiliz 
gemi lerinin « Bcşige » den 
ayrıldıklarını tebliğ etti . Bir 
de hüLis:ı yaptı : 

« Efendim, bu geliş lstan
bula geliştir. Tabii Rtdır 
haber a 1 Jı kla rı gibi en elden 
hazırlad ıkları fırkayı b tanbula 
do~nı yi.rutecJ.JcrJi . 

O halde ne yapılacaktır? 
gaz ı .\lıme t ,\l ı.: lı tJr paşa 
Lun ·ctlcn müda faa mı cde
ctldc rd i? yokSa ~eri çekilip 
Ruslara : 

- Buyurunuz mu? .. 
Denilecekti? 
Bir defo ınudafoa imklnı 

var mı) J ı ? 
Yok ise şarct Rusları 

İsta nbu la kabul etmekten 
başka çare olamazdı. 

Bir de miıdafaa ediFrsc 
llllticcde Rusların valnız bir 
fırka ile dc~il birbç yüzbin 
bnlı gözlü kazakla İetanbula 
cebren d:ılmal:ın \'ardı. 

Huda etmesin, çoluk çocuk 
ayaklar ahında kalıp ( ?!!. .. ) 
ilırimıılleri de göz önünde 
tutulmalıydı. ıı 

Ahmet Vefik paşa bütün 
.ıw1ları bir bir an'a:ıp izahat 
verdi. 1'Lticede Ruslara mu
kavemet edilemiyeccği kararı 

'erildi. 
Sadrazamın iotediği de bu 

idi. Çünkü yokdan yere 
kabadayılık edilerek memlc -
ketin başına daha büyük 
belalar getirmesine mani ol -
m.ık isti yordu . 

- Efendim, çünkü elde 
iktidar yoktur. O halde Rus 
fırkasının bazı şenıitle ve 
muslihane kabulü ercJhtır. 

Şurada bir mazbata kaleme 
alınsada huzuru hümayuna 
arzedilse asvcp olur. 

Dedi. Vükclldan bir! çıkıp 
itiraz etmemişti . Böyle mcc
ai lcrdc gözlerini de!ıirmileş. 
tirerek atıp tutan meşhur 
~cyhülisl:ım « Kara IIalil » 
Efendi de seslenmemişti. 

\" allah, hepsi mü hürü basıp 
şu kış kıyamette bir ayak 
cn·d Babıllidcn kapa[lı at -
manın yolunu, izini düşünü
yorlardı. Konaklarına gidip 
;ıca.:ık odalarındak i )'l'muşak 
scJirleıc baı;-daşarak keyflc 
• enfiye• çckmcgc can au · 
vorlardı. 
• :\dam sen de ... iş olaca -

~ına Yarır. İnsan de diğin 
üzülıip hayıflandığile kalırdı. 

İşte şu Devleti aliycnin 
işleri mintarafill1h bozuk 
düzen gidiyordu . Herşeyi 

inesi ince ine muhakeme 
ederd, kılı kırk yarmak ken
dilerine mi düşmüştü? .. 

Ruslar bugün gelirlerse 
elbet yarın çıkar giderlerdi. 
\ ' arip İstanbıılda yerleşecek 
Jc~illerJi ya ? !. 

Il arb girilirken: 
cc Rusyalunun barutları kü

mür tozu çıkmış , ccpancsi 
buzukmuş ... • 

Diye girilmişti de şonu 
böylece ( bo .... ) üstün çık
mıştı . (ı] 
Rusların tatlılıkla lstanbula 

kabul edilmeleri mazbatası 

çabucak mülıürlclllli . 
Bundan . onra gözüm : 
~\rabasına binen konağına 

gitmiş iJi. Mazbata gece 
yarısı saraya gönderildi.. . 

Ertesi gün şubat ayının 

birinci çarşamba günüydü. 
Sultan Hamit ı·ükela maz

batasına kanmamıştı. Eski 
vezirlerle ulemadau bazılarına 
davetn:ııneler yollatmıştı . 

Aynca dişli meb'uslardan 
Ahmet, Olı:ınes ve Bursa 
meb'usu Baha Efendileri de 
saraya çağırtmıştı . 

\'ükel.i mazbatasını bir 
kere de kendi huzurunda 
müzakere ettirecekti. 

Davet olunanlar Yıldıza 

dolmuşlardı . 
Ayan ve meb 'usan reisleri 

bunların arasındaydı. Geleni 
büyük salona alıyorlardı. 

Abdülhamit için bitişik 
odaya bir taht kurulmuştu. 

Odanın iki kapısı ardına 
kadar çe1Tilip dayanmıştı. 

\'es veseli Padişahın bu 
odadaki tahtı üzerinden 
mecliste sOylcşiltrı sözleri 
diııliycccgi anlaşılıyordu. 

Daha İçtimaa vakıt vardı. 

\'ükel:ı sadrazam Ahmet 
Vefik paşanın riyasetinde 
başka bir odada toplanmıştı. 
Rus me>e!esini bir defa daha 
müzakere ediyorlardı . 

Abdülhamit Rusların ka -
buli mazbatasını tabii ge.ce -
den gorınüştü. Bir hadise 
c;ıkm:ıdan meselenin tatlılıkla 
hallcdilmesiııc çoktan can 
atıyordu 

Fakat, her ihtimale karşı 
kurnaz danannıak istiyordu. 
Mesuliycti ı-ükeh\ya yüklet. 

~c:kt)in 7 ~isaıı 192~- tefrikası : 126 

am si 
o kotlar 

Aftdıarnfi: /Jiiseyin lla/11ııi 

- .\ilahım .. Aman 
Allahıın ııicin beni ter-

• 
kettin~ 

Fakat bu zafına ıhi.
hi insiyakı, derhal ge
ue galebe elti. Vücu
dun lıayatı söndükçe 
ruhun saffet ye kuv-
' eti artıyor, seıuavi 
aslına ı·i.icu ediyordu. 

ftleınur olduğu yazifc
nin büyüklüğünü hiss
etti. Kendi ölümünde 
dünvanın selametini 
görrlii. Ayakları altında 
cereyan eden müstek
reh manzara gözleri 
öniindeıı silindi. Allalıı
na derinden derine 
rabtı kalp ile çakıldı-

(Bat m>ble...ı.deu mabatJ 
Bilfarz devletlerden biri 

bizim ihracat eşyamızı 
teşkil eden üzüme, incire, 
fındığa, pamuğa yahut 
bunlardan bir kısmına karşı 
hususi müsaadat gösterirse 
hükümet o devletin Türki
yeye ithal edeceği mevat
tan bazılannı yeni tarifede 
muayyen miktarlardan aşa 
bir resme tabi tutabilir. 
Şu halde (23) ağustos

tan sonra memleketimizde 
cari olacak gürınek siste
minin tamamen ve bütün 
telerruatile taayyün edebi
lmesi için hükumet ile ale· 
lumum ecnebi devletler ara· 

Yakalanan 

~AKIT 7 Nisan 

• 
rı e 

sında akt-0lunacak yeni ti
caret muahedeleri ahkamının 
tesbit edilmiş olması lazım· 
gelir. 

Muhtelif devletlerle akt· 
olunacak ticaret muahede· 
!eri hakkında şimdiden 
müzakere hazırlıkları baş· 
lamışbr; ancak bütün bu 
müzakerelerin neticelenme· 
si bir kaç seneye muhtaç
tır; onun için asıl ticaret 
muahedelerinden evvel iti
laflar aktedilerek vaziyetin 

tanzim edilmesi, ondan sonra 
yavaş yavaş asıl mukavelelerin 
aktine başlanması tabiidir. 

1llehnıet Asını 

kaçakçılaı 

Evelki günkü nüshamızda Kara deniz bogazı haricin< 
.. ıerkep adasında "80,, teneke kaçak ispirto bulunduğum 
ve kaçakçılardan on birinin yakalandıS-ım yazmıştık. Hü
seyin, Giritli süleyman, Ali, mehmet lsmail Niyazi, kör
mehmet Ai şaban, Halil, Rıza ismindeki bu kacakçılar 
dün gümrük muhafaza müdüriyeti tarafından polis ikinci 
şube müdüaiyetine teslim edilmiştir. Resmimiz kaçakçıla· 
rı müdüriyete sevkedilirken gösteriyor. 

Sultan Abdülaziz 
Nasıl hal'edildi? 

Nasıl intih etti 

( Yazaıa: ) Ayhan 

( z) ınci cilt 

Çıktı 
Eski harflerle çılian ] 

en ıon eser 
ı.--w.-

mek niyetinde idi . 
Ametçi Mahmut Beyi ça

gırttı : 
- Gidiniz, başYcki! paşaya 

tarafımdan \·ükcllı huzurumda 
söyleyiniz. Rusya askerinin 

fstanbula girmesine razı de
ğilim. Ü merayı askeriye:11iz 
korkaklık gösteriyorlar. 

Ben ncfsimce her fedak;ir
lıkt.ın çekinmem . Sancağı • 
şerifi çıkarıp Rus ordusu 
üzerine gitıniyc hazırım. 

ğı bu darağacı üze
rinde ülulıl hayata bas-

• • 
!adı. Bu ebediyet ha-
yatını ınalıdut asırlal'

la beşeriyetin kalbin
de yaşatnıağa götürü
yordu .. 

nu carnıık iskence-• • 
sinin dehşeti oraya ~a-
kıtanların bu nıiitlıiş 
ıstıraplar içinde üç 
dört gün yaşamaların
dadır. Civilenen eller
deki seyelan dem öl
~~lırnıez çabuk kesilir. 
Olümü nnıcip olan hal 
"Vücudun gayri tabii 
vaziyetidir. Bu 'aziyet 
icabı kanın cereyanına 
arız olan imtizaçsızhk 

Bunu meclise tebliğ etme. 

sini b~n:kil paşay:ı söyle ..• 
Dedi. Amet~i Bey Ahmet 

Vefik paş.ının y;ınına gitti . 
Başvekil artık yukarıya içtinıa' 
salonuna çıkmıp. lrnzırlanı . 
yordu. 

(Bıtnıedi) 

Pİ Ya.. il3 harbı böyle hul
yalarla yapılmıştı . l'\e yazık ki 
bu gülünç şeyler sarayda seras
ker olan adamların ağızlarında 
bile dolaşmış durmuş. ibret 
almalı!.. 

--, 
hasebile dayanılmaz 

• 
baş ağrıları, kalp ıstı-
raplarile gıt gide tiza
yı beden donar k.aıı
laşır. 

Düıry<•leri kuYYCtli • 
olanlar bu lıa<'a cakıl-. . . 
nıak iskeııcesinc ta-• 
hammiil ederler ölüm-
leri arlıkla 'uku bu-

• 
lur. Bu zaliın iskencc-• 
den nıak.saı malıkı'ı mu 
can alacak bir yerin
den duğrudan doğru
ya hemen öldürmek 
değil onu; çak.ılı elleri
ni kullanamıyacak bir 
halde birakıp o ağacın 
üzerinde tef essuh eı
ıirn1ektir-

Halit B. 
Şirketler komi· 1 

seri vazifesine ı 
iade edildildi 

Emanet şirketler komise· 
1 

ri Halit B. hakkında meni 

muhake-
me kararı 
vermiş, bu 
karar, ale
lusul Şu

rayi dev· 

!ete gön

derilmişti. 

Haber al· 

dığı mı z a 

göre, Şu

1 

4:1m11.-=:::=:ıı:mı11.-..... ~ 

~r al ar ve ~itôyelen 
- Muharrir• ı E.yef -

Af eşrutiyetin ildrıından sonra ilk 111eb· 
'usan nıeclisine İzınirden intihap edile11 
zeı,.attan bazıları önlerinde daı•ul ;::.ur
na, arkalarında zeybek kı;·afeıli kim~ 
seler oldukları halde resoıi dairelerı 
dolaştıktan sonra Kraıııer ga::.inosıaıa 
gitnıişlerdi. İznıir 1ncb'usların1n b11 
ı•eda ziyafetindeki tarz ı•e kıyafetleri 
nız'inasebetile Eşref şu kıt'ayi sö;·ledi: 

Kıt'a 

rayı devlet Halit l:s. 
hakkındaki meni muhake· 

me kararını müttefikan 
tasdik etmiştir. 

Çok bile böyle müekkiller için böyle veldl, 
Müddeiyi dinlemz o, kendi lıülyasındadır. 
Hilletin kaldırmak arzu efiiği zeybekliğin 

1 J ~i~~~~~ ~-:~r i~::_v~":!_adır! 
~ - -

_:_:_:~_i!_a~-~:_~'-~--~-~-~-=_:'._~:e_e:_in_:_o_:_~_~_,r""'""'-"""VA""K/T'""'" 
. Kadın!:n_m_•_z { Mühim haber;erin hul&sası 
intihap hakları ~ Mubadele komisyonu tOı Ha::kı Şinasi paşa 

• • • -~ - ·~ r , • • "' • 

., _________ • j reisi M. Rivas bugün Ati- dün Ankaraya gitmiştir. 

Kadınlara intihap ~ nadan gelecektir. tOt Üsküdar • Haydır 
hakkı ''erilecek nıi? { tOı İspanyol ticaret hey- paşa tramvayı münakasa· 

§ eti sefirle lbirlikte Anka- sına iştirak edenlerin tek· 

Ilu sual, bir temenni ha

linde, Türk kadınının ilk ilmi 

inkişahndanberi bıitlin nıane-

viyatına Mkim olmuştu. 

O; bu hakka sahip olııh: l -

mek için sc:si7., yakıır Ye 

~ raya hareket etmiştir. lifleri tetkik edilmektedir· 
~ tOt 35 ltalyan faşist ta- b 1 tOı Amatör isimli fut 0 

~ lehe şehrimize gelmişlerdir. takımının kurban bayra: 
~ + Ticaret mektebi ho- mında şehrimize gclıneSI 
~ caları kurban bayramında takarrür etmiştir, Hungar· 
~ bir Romanya seyahatı ya- ya ile Mısırın Arşenal ".e 
~ pacaklardır. Nasyonal takımları şehrı· 

şuurlu mesaisi arasında hiç ~ <Ot Gümrük muhafaza mize gelmek üzere ıniirıl" 
şuphesiz ki meYsimsiz ve ~ memurları tarafınJan ya- caat ediyorlar. 
giirültiilli nümayişlerde bu- ~ kalanan 11 ispirto kaçak

~ çısı dün polise teslim edil :Jlatiçte: luıımayı diişiinmcmi~tir; an

cak, her terakkinin bir ihti· 

yacın cevabı olduğunu bile -

rek, husus! ve muntazam 
siikunetile beklemiştir. 

Bu siikCınct, dalın ziyade 

CLimhuriyct idaresinin ya

rattığı inlnlı\pl:ır arasında, 

bir gün kadınlara da intihap 

hak.kını bahşedeceği kana

atinucn doğuyordu. 

Tanıdıı;ım kıymetli bir zat, 

bana gü!Lim>iycrck: 

• - lliç olmazsa aramız

dan uç (suHragettc) çıkmış 

obaydı!_• dedi ve ilave etti: 

•-!lak verilmez ki. alınır,> 

Ona cevap ,·erdim; dü~un

düğiim ve gördüğüm gibi 

cevap verdim. 

Fran>ız ( suHragcttc) lcri-

nin topuzlarının ı;tirültü:ü 

menfi akbler bırakırken, Türk 

kadınlarının intib:p hakları-

ınn tanmma5ı insana onların 

vakarları ve sc,;;iz faaliyet

lerinin mü,bct ve çok haklı 

İsanııı zayıf biiıı)e
si oııu bu uzun can 
rek.isıne ızlırabıııdan 
' . 
kurtardı. Zan olundu-
ğ111u güre bir seııkop 
yahut kalp daınarlarııı
daıı birinin kopnıasile 
üc saat soııra aııi bir 
cilünı ~eldi. 

< 

Teslimi ruh etmez-
den biraz evvel sesi
nin henüz k.uYvetli ol-
duğunu ve şöyle 
şiddetle koparmış ol
duğu: 

-Baba ruhumu el
lerinin arasına tavdi 
ediyoruın. 

Savlıasından sonra • 
başı göğsü üzerine dü-

~ mişlerdir. 
~ tOt Kadınlardan altıncı 
j olarak lclal H., lstanpul 
~ barosuna müracaat etmiş, 
~ avukatlığa namzet olmuş-

Ki liste Fransız cenerıı· 

Jile hudut komiserimiz arıı· 
sında bir görüşme olınıW 
tur. 

1 tur .O. Kadriye H. tahkika- Diğer şaraftan Suriyedı~ 
: aşiretler arası:lda şiddet·' 
ğ tında dün eski Balıkesir musademeler olmaktadır· 
~ meb'usu Hüseyin Kadri 
ff beyle başka bazı şahitler <Ot Mütenekkiren seya· 
~ dinlenilmiştir. hat eden Bulgar kır~lı 
- .A. B 1 d 1 d Prağdan Berline gitmiştır· ~ .,,. e e iye mec isi ün k . 
~ fırkada toplanmış, Sadettin tOı Romanyada bir E 5) 

~ Ferit beyi birinci, Tevfik pres yoldan çıkmış (20 1 
J beyi ikinci reisliğe namzet kişi ölmüş (90) kişi yar

3
• 

~ göstermiştir. lanmıştır. 
~ c0o Baro intihabatı 25 Filibede yeniden zelzele f 
§ nisanda yapılacaktır. olmuştur. ~ 
~1ıuıı1111fltlllllt1111ı•l1UU1mıınullllllt111uııı1111ı11ul1llH111111fllllU11111ıllt11ııı111ıtlllll1111ıııı111111111ıı11mıılll ı.ı~ 

bir neticesi kanaatini yermez Hanımefendinin hu ~ok ~.'.ı-
mi 1 tevazı cevıtlıını dalın (orı. 

Hugün blitün bdigimc hA.
kim bu yepyeni ve taze 

nal ) bulııvorum.. ~i 
Gulsiinı _,~;:;;: 

Baro meclisi , . . ~ı 
Baro inzibat mcclısı .' 3 ~ 

namzetleri 2-1 nisandı~ ~~,. 
edilecek 25 nisanda ııı0 .. ı , re"" 

zındaki tezahürattan zirade ; bat yapılacaktır. Baro ı,rı· 
Sadettin Ferit beyin bu Mııil 

•elimin hamurile erkek işine ki inzibat meclisine ot· 

heyecaııı bir an için teskin 
edebildiğim zııman; • ilk kadın 
mcb'tıs intihap edilmek şere
fini ihraz etmek isterim!• tar-

karışmak istemem! ' diyen bulunmadığı haber alın011i 
./ t' 

şerck. söndüğünü ı·i- salıabetiııin affıM ıııı'. 
.t .. ,, •• 

yayel ed<'rlcr. hariyetle hu uU1 • 

Bu büyük. irşatk~\r sana ait olacaktır. 
artık ı~ı\rın hıtaın bul- - 41 - ·-a' 
du . Siıııdi zaferinin (Ernest Renan) (l~~-i 

• d''" halesi içinde rahat et. nrn hayatı) ııanıııı ')·\' 
B .. ·· ı d l · · lrı 1 ' ulun taarruz ar an lll eserım aca ' ·:lı' 

ıııasmıiyNle ülulıiyetin pazlık zanıanı ıııı ~· 
k f l"tll' 

tcessiis etli . Simdi mıştı~ mubare ' c· 
yük.sek lalınli ~ıaka- sız t\limi rahip ciib~or 
mından amelinin yer besini cıkarıp file .. 

• .. •. 11ıtır yüziindeki azim veni- mantosuna burun _· 11i 
hayetsiz neticelerini ıii. Ataman felscf?~1n, 

ı C kt·~· b• L •k• nd'l fili• seyre .. _,e · ıgııı ır tet11.ı ı esnası ' . ·:t' 
k l'k k' . ~· jtıl' ·aç saat ı · ıztırap ı nını kaybetııgı 

büyük ruhuna tesir fında bulunııllıştı1 • 
1 

iİ' 
edememiştir. işte bu llırıstıyanlığın ~ır' 
işgence mukabilinde tün itik.atlarından lı' C' 

eu bülent l:\yemuıiye tındaki papaz el'°;~, 
erdin. Binlerce seneler, c 81

' 



~ ~sa. 6 (\!akıt) 1cı h - anun 
arekctt b 

kuın l e ulunup ta 
0 anla d }.z illahk tın osvaları 

l' enıy· .emesinden gel
ız ıd· 

'ldan C um mahkum-
dikıc· lınal, Sabri, Ka
h4lt ~ .. sınail ve Kad -

i'bb u evvik hem de 
Y"l kıs görünen müc
ıkınd ararı ile kanunun 

ığınd: ınütabakat bul
.J er 'ın n h nakzetmiştir. 
a hoca a.lkilmlardan Ev
ıı L ı e La Aı· 
h 'titkkınd . z ı ve 

ediiın akı delillerin ern . 

~·· 
~ ., apJur 
~l~ 
c~ ~memurlar 

AııL- goteeek 
l\q]'a 6 ( 

li \ılayaıl Vnkıt)-Maliye 
llıde c ere gönderdiği bir 
ı l!Vap\ 
Uaıı arın geç k ld Ye 1 b a ı-
uııtrıad,ı;1 de ligaıın dikkatle 
•r ıı '1S ıı an 'k 
~~ 0tından §ı ayet etmek-
I 15 Rilnd S-Onra cevaplar 
arı gec k e V<'rilecek, ce-
r 1 lirenl 

·ı~~lı Mr jö~;;~ 
Cttıeraı·ı 

~ bıit 1 e komiseri-
ılı S Q-a.ıında 

< \ \) t urıı · - ~ lırlyc 
ı· anch . 
il bura 'nı c1.:nc:nıl Pu-

ı crıllıizJ~ a l!;clmi~ hudm 
:ı ı ı ~ c . A • lcLc 1. goru~tiıl ten 
Şiretl ( unnni;;-tur. 

K had· a1rasında ı· 5 ıse er 
aı ınt1.. \ \.) [) 

'· ı.," .\r-.ıp . irfao~ 
l\l Ol n,ırctlcrı 

tı h l u 'ildc:Jc:, c dair 
ı. k ){\ı·Jc r" · 
•<ı '" ı.,c,rc mii-

ltı <ır, zi · 
r <ı · sındç bulnan 

ı d .ı • ırcti ile S . 
~ı A 'Ufl\C 

•d "'llc:;ı:c · • • . ıt. . . a~ı retı ara-
ırn l ll\ \lırı~ c: t(ıpru•'l-mn 

l'tiı l:ll1.: b 
.d ll<'n \ tu:ırnız ct-

ııtı 1 ıı1:/.c . 
Çin 1• • n~ırctleriııc 

r 1 n tal,. rnrı lzlar t·ır:ı· 
ı ltıj I\{ k 
1 ,tır e ıtantı p;ön-

1 el ., i1lhıart ı · 
r ı . ı arın pu . rı, ll\ 

• Lt cxlilmck-

\lll n_.. * 
l ıır"' (i\,r\_) '\) 
d· <ıp l t a' crayi 

•I q l\\ctl • . 
c:ık ftıeltc: crınc 1,u-
lltın c. ... :ılıırcn ;ı 1~1 mir:tlar 
f tn llıır f r;ııı l rıyc hud u

~ l nn i 111 ız 1,nr:ıkolu 
~ drıJa il CdiJdi~i %Hll· 

1 '1d:ı • l:ıkt·ı 
Ilı • heu . olduğu 

1 tı e, ılcr· 
lıı r. \ı ıı1 eline 

llıt \ ıraıa, I' k c · ca c 
t r oltıın c 1 . 

• f .ıı nt le ıdı t 
Hı nıı a, t 1 . r 1 t:ır·ır . c c <ı"t 

t ı t llld 
ıı- a 1 ha) atı 

l" 'et· 
ıne; te, u· >ır fran ız 

1 C:dıln · · 11,tır. 

lngilterenin muallimler ve mektep müdürleri cemiyeti 
kadın muallimlerin erkek talebeye spor dersleri verip 
vermemesi meselesini tetkik etmiş ve neticede erkek 
çocukların erkek muallimler tarafından ders almasını, 
erkek miifettişler tarafından teftiş olunmasını kararlaş

tırmıştır. 

Bu esasi mudafaa için verilen takrirde deniliyorki: 
"Erkek çocuklara ait spor derslerine kadınların iştira

ki doğru değildir.Erkekler onların mualimliğinden mem
nun olmıyorlar. Erkek muallimler, spor derslerinde daha 
fazla muvaffakiyet gösteriyor ve onlara fotbol,gureş ve 
saire gibi oyunlarıda öğretebiliyorlar. Kadından bunlar 
'3ek1enilmez spor dersi için lazım olan bütün evsaf 
ancak erkeklerde mevcuttur.,, 

Bu tel<lif uzun zadıya münakaşa olunduktan sonra 
büyükç.e erkek talebeye verilecek bütün spor derslerinin 
erkek muallimler tarafından verilmesi ve bunların erkek 
ıniifettişler tarafından teftişi kararlaştırılmıştır. 

Kabahat gazetelerde .. ------
M. Venizelos aradaki burudcte sebep olarak bunu gösteriyor 

U ~
.,

0 
~·. Hamdol.sun Türkiye bu mali 

e 1 r 1 meselenin halli için bize yeni 
• tekliflerde bulundu 

Atin:ı, 2 (fos) - M. Veı.ıize

los \'unan parlamentosunda 
Tfırk - \'tınan ınüııası.:batıııdan 

bahsederek demi~tir ki: 

Yunan mntbııatı şirndi}·e kadar 
bir itilfıf hasıl olınanıasıııı Tür-

kh·eyc atf ederi-en bu iddi:ısıııda 
hak~ızdır. Tiırk g:ızcteleriııiıı 

itilaf müşkilatım Yunan lıfü.fı

mctinde hüsnü ı:iyct bulııııma

masına atfctnıe5i de haksızlıktır. 

l lamdolsun Tiirkiye lıfü.üıneti 
bu ktmnaka rışı k mali meı..cleııiıı 
halli için bize reni tekliflerde 
buluııdıı. 

Yunan hfıkfınıeti bu projeyi 
azami dikkat ve iki taraf için 
şa} anı ıneııınımivct olac,ık \'C 

derhal Türk - \ unan misakııım 

aktıııa müsaade edecek 'c iki 
nıılld ara~ıı:da bu k:td 1r :ısır 

~urette teşriki mesailerini temin 
edecek ol:ııı bir itilfıfo v:ırına k 
arzusilc tetkik edecektir. 

Rivas geliyor 

Atiııct, 6 ( Aneksartitös ) -
Ritar.ıf ıııubadele atasından M. 
Pivas bugfııı İslanbula hareket 

ediyor. l\\. Diraınandopolos 

gelecek cı:nıartrsi günü Jstcuı

bula azimet edecektir. - -
• 

lclal H. 
j l <e t.ır.ıfı lıirıncl 'ı\'f.ııııır.d,ı ; 

hayatında avukat Meki Hik

met Beyle birlikte çalışa -
caktn. 

İclal hanım, kendisilc gö

rüşen muharririmize bu hu

susta şunları söylemiştir. 

- Avukatlık hayatımda 
ticaret ve hukuk işlerile 

Kadın seslendi: 

- Haydi yolun açık olsun. 

Öp elini şehirden çabuk gel!.. 

Selman dermansız bır halde 

yere yurnrlanır gibi Esmanın 

ellerine kapandı .. . Ateş gıoi 

yanan 8\ uçlarından öptü. 

Sanki dudakları çatlıyacaktı . 

o kadar ateşli idi .. 

Esma Ilgazlı delikanlının du-

3G ~ Yazan: Sadri Etem daklarındaki nemli harar eli 

kapkara gözleU!e fıkır, fıkır bir 
şeyler vardı. P.ırıldayaıı birşeyler 
vardı . Selman sıkılarak , 
kıı.ararak gözlerini dik tuttu. 

duydu. 
Elleri hafifçe tılredi. 

Fak at kendini daha 
salıvermedi. 

L l c c r.dı ı inci s.I\ ıramııd:ldır 

Mülakat bir hayli ente· 
rcssant oldu. Evvela konuş· 
mıya en müsait zamanı bul
mak için parlak vitrinkr 
arasında hayli müddet ao· 
laştım. O kadar dolaştım 
ki netice itibarile konuş
mak ancak müdsese 
tatil edilirken kısmet oldu: 

- Eldiven mi, göınlek
mi? arzu ediyorsunuz? 

mali hürmetle selam ver· 
mek zarureti hasıl oluyor
du! 

Düşündük taşındık, vari
data bir kısım daha ilave-
si lazım geldiğinde karar
kıldık. Bunu da ancak ben 
yapabilirdim. 

Eskiden beri insanların 
içyüzü beni pek alakadar 
ediyor. 

-Hayır, diye kekeledim, • 
sizinle görüşmek istiyorum .. 
ve ne olur olmaz derhal 
ilave ettim: 

Eğer darülfünun tahsilini 
yapabilseydim hiç şüphesiz 
insanların ruhiyatını tahlile 
en müsait mesleği seçer
dim. Neyse efendim başı· 
nızı ağırtmıyayım, bu 
merakımı da bu suretle 
tatmin edilebilirdi, neti
cede ihtiyaç çalışmayı, 

merak ve tecessüs hissi de 
satış memureliğini tercih 
ettirdir. İş hayatına bunun 
için girdim. 

- Gazeteciyim de.. ba
zı şeyler öğrenmek · yo

t rum. 
Saçlarımdan itibaren me· 

rak ve hayreti ifade e~cn 
iki göz bütün şahsımda 
dolaş ti. 

Benim ismim Caz be .. 
sizinki? 

Sırrı .. 
~ Peki Sırrı B. oturu

nuz, konuşalım .. 
Hakikatı söylemek lazım 

gelirse sualler filan hepsini 
unutmuştum. Defterimi Çı
kararak baktım. Bütün ha
reketlerimde ayni merakın 
huzmemesi dolaşıyordu. 

- f ş hayatına niçin, ne· 
den, nasıl girdiniz Cazibe 
H.? 

Gevrek bir kahkaha ilk 
cevap oldu: 

- A... bu sizi niçin 
alakadar ediyor? 

- Şunun için ki... kısa 
cümlelerle anketin m vzu
unu anlattım, sualimi tekrar 
ettirdi, bir müddet'. dü
.şiindü: 

- Bakm ben size anla
tayım, soma siz istediğiniz 
gibi yazarsınız. Aylar var ki 

uzun söz soylemek kahili
yetini kaybettim. Gördü

ğüm işe ait mahdut bazı 
kelimeler vardır ki sabahtan 

akşama kadar ancak tekrar 
edilir, adetleri de lüzü 
geçmez! 

Bakın iş h~atına .. f:Bura
da, nctubaf; iş haylı .. diye 
tekrar etti ] beni sevkcden 

kısmen geçinmek zarureti, 
kısmen de merak ve teces-

süs hissi oldu. Size bunu 
samimiyetle söyliyebilirim
Ailemiz pek kalabalık ol
mamakla beraber babamın 
kazancı imkani yok idare 
etmiyor ayın yirmi beşine 
doğru bakkal efendiye ke-

················································ 
meşgul olacağım . Esasen 
stajımı da bu şekildeki da
vaları rii'yet eden mahke

melerde, bu sahalarda ge
çirdim. 

İclal hanımdan evyel ba
roya nıiiracaat eden ve ta
lepleri kabul edilen kadın 
avukatlar, Bedia, Beyhan, 
Gi.izide, Şükufe ve Nigar 
Hanımlardır. 

Birkaç saniye 

bır dişi ihtrras ile dalgalanan 

gözlerde şimdi korkun4 , ~ e 

müthiş parıltılar peyda oldu, \'e 

katil gözler, sert tunç gibi he}ibetli 

gözler açıldı.. Bu korkunç gözler 

Sdmanın pelteleşen vücudunu 

bir bakışta ertleştırdi; dimdik 

etti. .. 

Selman Esmanın yanından 

çıktıktan sonra kır atına atladı \'C 

Gerede yolunu tuttu. 

Şakir neye uğradığını bir 

türlü tahlil edemiyordu. 

Hali, duyduklarından kor-

Nasıl girdiniz? Sualine 
gelince, bunun size bir 
kelime ile söyliyeyim : tav
siyelerle ... 

Cazibe H. o kadar sa
mımı söyliyordu ki her 
cümlesine gülmiye mecbur 
oluyordum. 

- Peki i~ hayatımızdan 
memnun musunuz Cazibe 
Hanım? 

- Şimdiki hnlde tahmin 
edilmiyec k kadar ÇQk ... 
Evvela para kazanıyorum. 

Saniyen bazı kadınların meşhur 
günübirlik misafirliklerir.den 
ve bu münasebetle can sı
J.acı dedikodular ve gürül-· 
tüleı:de~ kurtulmuş bulunu
yorum. Salisen insanların 
iç yüzlerini mükemmelen 
öğrenebiliyorum, yetmez 
mi? 

Burada anket harici bir 
sual fırsatını kaçırmadım : 

- insanların içyüzü siz
ce nasıl bir şeydir Cazibe 
hanım? 

Katılasıya gülerek cevap 

veriyor: 
- Çok komik... Buraya 

gelmezden evvel bu kadar 
çeşit çeşit olacaklarını her 
halde tahmin edemezdim. 

- Biraz bahsetmez mi -
siniz? 

- içinden çıkamam ki .• 
Bakınız evvela bir zengin 
sınıf vardır. Bunlarla alış . 
veriş gayet basittir, yalnız 

renk münakaşası yaparlar. 
Fiyat meselesinden bahset
mezler. 

Sonra bfr orta sınıf var
dır; bunlarda hem rengi, 

hem kumaşı ayrı ayrı mü -
ınakaşa ederler. 

Fakir sınıfına gelince 

bunlar hem renk, hem ku

maş, hem fiyat meselesin

de anlaşamazlar. Bu klasik 

bir tasnif tir. Birde zen-

ginle orta halli arasında, 

kibar .geçinen, ayni zaman

da maldam anlamıyan bir 

kuyordu. Hürmet edilen, kudsı 

şolıreti olan bir insana karşı 

duyulan şehvet hissi içinde 

uzun, up uzun bir mücadele 

halıni aldı. Şakirin gözüne 

kah çırılçıplak bir kadın kah 
h ybetli bi eygamb r karşı 

çıktı. Nihayet Şakire kendısi· 

nm günah add etliği bir hafif his 

büyük bir nedamet oldu. Çıplak 
kadın peygaınb~r kadına ter-

cıh edemedi; peygamberi emir

lerini en küçük tcf erruatına 
kadar aynen ve süratle temin 

etmeyi bir nevi günah kdareti .. 

Yeniden başlıyor 
1 Üsttarafı bınn ı apfamızdadır 1 

Müz:ıkeral 1 c fık Rü?tü Be) ıı: 

· sevahati dola} ısı!e tealı ur l tııı!

Y' cek, lı:ırici} e \ e'c\ılmı i1c \ eJ.; "ı

let edecek olan S r, ç ı 1hı ŞiJ

rf Bq le s fir aı sı"UJ el .. \ anı 

cd cc.kt r. 

Mut adde m:ıh: fil inde wızi} et 

fn k,ıl:ıtlc ciddi ad<>dıhııcUnldır. 

Soıı t hm t i11erıııde c.cr~ nn 

edect'k ınii1ake:1· t, ımıl :ı.dele 

ınesclesiı in 'c Turk - \ umn 

münasehatmm ımıl-,ıdJcralını 

ta~ in edcccHir. 

Dün hu it r,u u l\tinadan 

gclrn telgraflar bcı \ eçlıi aticlır. 

Atına, G ( ı\ne~s artitos ) -

l\1. Veııizcfosuıı falıtı rıy:ısetm

deki biiyiik koıııisyöıı lopla.ıar:ık 

'Türk teklifatını tetkik etıni~tir. 

Bu içtimada yapıl~n tetkik:ıt 

neticesi ıııütalfıa cdılmiş 'c hu 

mütalaat b:ızı noktalarda Veni

zelos taıafından iCadil edilmiş 

ve kararlaştırılan talimat M. 

Papaya bildiriım;şiir. 

Bu içtima esnas111da firari 

lstaııbul Rumları ceıııi} eti ıııu

rahlıaslarıııdım iiç kişı \' eııi

zelusu Zİ) :ırel edcı ek al:ilwdar-

1.ııın noktai nazarını lıilhirıniş

tir. Vcni?.elos Jıeyetc haklarım 

si, anct edeceği hakkında temi· 
nal vermiştir. 

M. Papa}·a ınfilal\crata de
\'am için son talimat 'erilmiş 

tir. Bu talimat ıncktuın tutul
makla beraber Tiirl.i}c ile bir 
itilfıfa varmak arzusundan ınfıl

lıcm bııfmınıakta \'e maamafih 

Tiirk tckliflcriııın kabulü malıi

yetinı haiz buluımıaınaktadır. ................................................ 
sıpıf vardır; ne çıkarılsa: 

- Daha eyisi yok mu? 
derler! Bunlar müşteriler
dir. bir de müşteri olmı

yan sınıf vardır. Kimisi 
fiyatını anlamak için gelir 
ve yüzlerce nümune gör

dükten sonra .. Şimdi dur
sun ,, buyurarak çıkar, 

giderler! 
Kimisi arsız arsız dola

şır, maksadı eğlencedir .. 
Kimisi... işte bukadar ga
zqtcci beyi 

- Hepsi mi? 
- Evet.. 
-Peki öylc"'ulsıın Cazibe 

hanım. Kadınlık için nasıl 
bır istikbal istiyorsunuz? 

-- Çok iyi ve parlak bir 
istikbal bittabi .. 

-Siyasi haklar hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Cazibe H, en ciddi tav
rını burada aldı ve dedi ki: 

- Hayır hayır bunun 

zamanı gelmemiştir, kadın 

münevverlerin adedi ne va

kit hiç olmazsa erkek mü
nevverlerin yansına yak
laşır, o vakit belki 1 

4. 

Okadar çabuk giııi okadar hızlı 

gitti ki ya zamanı kasa

baya girdi. 

Ceredenlrı l!n u ta terzisi 

kambur Ahmetli . 

Kuçümencik iğri büğru adam 

apt tıni alını§ me cide namaza 

gidiyordu. E inin kapısını açtı, 

sokağa adımını alarkcn karan

lıkta bir el ensesine yapı~tı 

kanburu ensesinden tutan Şa

kirdi: 

- Sus .. Dedi .• 

Öf bu 1 nis~ndan ! 
ahiden öf! Her mem

lekette marttan son
ra gelen ayın i!k gü

nü şunu bunu aldatmak u
suldür. 

O gün yalan . söylenir, 
manan manır, manmıyan 

giiler, geçer. 

Bizde öyle olmadı. Nisa 
nın birindt• bir, iki balık 

uçurınağa kalkıştık; kılçık
ları boğazımızda kaldı. Bu
gün nisanın altısı, hala 
bahsi devam edip gidiyor. 
Bfr gün yalan söylendi. Er
tesi gün tashih edildi. Bir 
gün sonra, telgrafla muva
fık olmadığı anlatıldı. 

Daha ertesi gün başırıu
haarrimiz bir başmakale 
ile bu mevzua temas etti. 
Nihayet bu günkü (Aksanı) 
da dostunun: (Va-Nu) bizim 
gazetede çıkan bir takdir 
kararanın 1 nisanda veril -
diğini yazıyor ve bundan 
ötürü doğruluğuna inanma
nın müşkül olacağını söy
lüyordu. 

Bu gidişle bu bahk hika
yesi, kurt masahna, yahut· 
maruf haç hikayesine dö -
necek. 

Ayol, her uydurulan ya
lan için bu kadar literatür 

yapacak olursak, bir çokla
rımız ayrıca tefrika koy
maktan kurtulur. 

* Okuyucularımıza 
Yarından itibaren 

Bir müsabaka açıyoruz ! 
Bu musabıık çlrkm•ık müubakaaıdn 

G azetelerde kadın 
güzelliği, erkek 
güzelliği hakkın-

da açılan müsabakalar sürüp 
gidiyor. 

"Vakıt" gazetc-sirıin bir 
köşesinde Monako presliği 
gihi bir istiklale sahip 
olan " gelişi giizcl ,, sü-
tunu da, geri kalmamak 
arlusilc çirkinlik müsaba
kası açıyor. 

Kadın ve erkek okuyu
cularımız arasında çirkin 
olanlar, resimlerini gönder
mek lutfunda bulunulursa 
bu sütunda neşredeceğiz.. 
Sonra bu resimler arasında 
hangisinin en çirkin olduğu 
seçilecek ve kazananlara 
muhtelif hediyeler verile 
cektır. 

----- -
Avrupada Türk 
tütünleri yapılacak 
ıe'\\ rupanın ımıhtclH 'l'l'

lcrındc cı~arn f:ıbdknl:ırı ~ıcıı

rıık 'J'lırk tlıtunleriııi i cihlak 
etmek uzcrc hir c1.ı1lchi ~u

rupunun Tutiın inhi rtıar icl:ı

rcc:inc mlırncut ettiğini 'nz 
m1,tık. 

Bu hu tbtıı luızırLrn ın ınu

kn\ ele <.ltin p<ır:ıfc cdilmi:
vc ..,irl·ec teminat mcktuhııııu 
idareye tC\ di etmi,tir. Sirk..:t 

) :ıl\ınd.ı i~e ba~ln ;ıcal.tır. 

Kambur ses çıkarmadı. 

- Haydı benimle beraber 
' 

geleceksin canına malina bir 
şey olmaz!.. 

Kanbur derince bir nefes 
aldı .. 

Şakir atının başından tuttu, 

bir elile kanburu bir kedinin 

) <wrusunu en e inden kaldırma

sı gıbi kaldırdı. Eğerin arka

sına oturttu.. Kendisi de atına 
atladı. 

Şakir eğerde kanbur terkecI 
yola düzüldüler. Dönüş le gene 

Şalciri bir dü~üncedir aldı: 
(Bitmedi) 



r:::· Skapaflovda ~ ---, ı•vakt ın --
1 Alman donanması kendi kendisini . . a vuka.tı 

nasıl batırdı? · Ceza kanunu hakkında 
:\1uharriri: Amira!Fon Röyre Mütercımı: M. Gayur ' 

P.t·~~~....-~-.-.. -17 - • ...,,. ...... ~~ ...... -.-;;,ıı 
Suleyıııaniyede 

.~dnaıı heye: 

mukim G. 

.A.'t=Ll ııı.Lılır~/i=lrır(ıırısııt(/cı :\faalc,d ,ize hak vere

mi yece~iz. ---- - . 
Kriıııııısruıi 19 l<J sokak ıuulıftrebelf'ri f'(radı 
osf!lıileştirıııİJIİ. 011/rıruı _ı·cp:r111e dı'işı'inçesi 

~·a::i;-f'tlcri11de11 istijrule ederPk /'a::::}a 
prıra alııırıktı 

Ceza kanunumuzun bu 

husu.<daki emri tatbik edil· 

miyor d~ı;ildir. 

-CÇılnrıl bap 
5k'1pa Ffova avdet • Hükilmelln ıemi~ 
lerfn tevkifine kartı itiraz. - lhtlllfçı 
un,urlar ve zabitanın nüfuzu - KızJ. 

muhahz.!ar •e di•lplin - Aaker ıüral 

albtnln tasflyeal 

Bulunmadığım sırada, al
dığımız mektupların üzeri

ne sansur vazedilmişti. Ka
nunuevvel sonlarında hiçbir 
suri sebep olmaksızın bu 

üsul ittihaz olundu. 
Bundan başka, mütareke 

komisyonu, Bahriye neza

retinin ilhamı üzerine ka
nunusani sonuna doğru Al

man gemilerinin Skapaflo

vda tevkifindeo dolayı es

babı müdleleli bir protes
to tanzim ederek itilaf dev

letlerine vermiştir , Eğer 
hükümet bu bapta karar 
verilmeden Baden zırhlısı 
nı göndermemek cesaretini 
gösterseydi bu pr.:ıtestonun 
daha ziyade tesir etmesi 
muhtemeldi.Proteso cevap

sız kaldı ve hükumet bu 
tahkire katlandı. 

Benim kanaatimce eğer 

Bahriye nezaretinin bu iti

razı samimi olsa bile sırf 

hükümetin harici vaziyetini 

muhafaza içindi. İtilaf hü
kümatleri de bu mütaleayı 

yürüttüler. 

Fakat avdetim de benı 
en ziyade müteessir eden 

şey, gemilerdeki vaziyeti 
dahiliyenin heyeti umumiyesi 

ile boyzk olduğunu ve za

bitlerle efrat arasındaki 
münascbatın düzelmediği 

gibi disiplininde iade edil

mediğini görmekliğim ol

mu~tur. 

Mühim karga~alıklar vu

kua gelmişti. Hatta birkaç 
saatlik bir müddet ıçın 

amiral gemisinin süvarısı 

azledilmiş ve yerine müret

tebattan bir zabit tayin 

olunmuştu. Asker şurası er
kanı değiştirilmiş ve yeni 

azalar en ihtilalci efrat ara-

karşı gazebini teşdit etti. 
Bu kimseler meyanında ilk 
derecede zabitler bulunu
yordu. 

Mürettebatın kısmı azamı 
fevkalade mütalebelerde 

Hakikanc hu~iin ortada 
fiil >ahu > ı.ıa gcçnıi'i hir l'a7.i
)U p,ürulmeınektcdir. !;\kin 

Ceta kaıııınıınun tathik mcv · 
kiinc knnnıası hakkındaki 

kanunda bir madde yardır 

ki bunu oJ..uduf(unuz ?.aman 
iddianızın \ arit ::ılmadığıııı 

anlıyacabınu. 

bulunmakta haklı olduğunu Mahkuum memurlar 
zannediyordu. Gemileri Ska- R. K imulı mektubu ıönde>en 

fi k d k k 
ka<ümize' 

pa ova a ar sev etme > · 1 •• 
l 

1 ~O;ı numara ı kanun ~oy-
ve orada mevkuf ka mak lcdir. •\tcını.rivctlrn ihracı 
fedakarlığını ihtiyar ettik - mustclzinı olııı.ıvac:ık dere-
lerini söyliyerek, hizmetle- cede h ,ıp i > cl'za~ile mahkılm 
rinin bedelini istiyorlardı. olanlar nıcdıurl tahYilc tabi 

Onlar kendilerir-i mun - tutulabilirler. • 

tazam vazife başında olan 1-------------1 
efrat vaziyetinde görmiyor- ( •••••••• ü.ariÇte ......... ) 
!ardı. Sanki rizaları ile bu ...................................... . 

işi deruhte etmiş olan gö - ı·nı~ıone nıesetesı· 
nüllüler idiler. U 

ye 

Binaenaley bütün Bahri
efradından mukaddes 

mükafat görmek istiyorlar-

dı ve bu mükafat o zama· 

nın melküresince ancak 
nakti olabilirdi. 

Mürettebatın iddiasınca 
Almanyadan gelen mektup

lara göre orada maaşat tez-

yit edilmiş ve bu tezyit es

nasında mevkuf filo müret

tebatı düşünülmemişti . Bir 

çok efrat aldatıldıklarını 

haklarının yenilmekte oldu

ğunu, dolaba geldiklerini 

bağıra çağıra tekrar edi
yorlardı. 

Siyasi müşevvikler bu 
haleti ruhiyeden istifade 

ederek lüzumu mıktan faal 

görmedikleri asker ali şü

rasını azletmişler onun ye

rine kendi kafalarına daha 

uygun kimselerden bir şü
ra vücuda getirmişlerdi. 

Bundan başka ihtilalci

ler bir heyeti m~r::hhasa ayı-

rarak.Berlinde Bahriye nezare
tine göndermişlerdi. Bu 

heyet onların maddi ve si

yasi miitalebelerini nezaret 
nezdinde müdafaa edecek 

Kanada Amerikaya bir 

protesto notaaı verdi 

!\'uyork, 5. (.\. ,\.) - Ka 

ıı:ıda hııktlmcti \Lı>hinp,ton
daki ,cfirinc harici\·e nazırı 

:\1. .:atinNına nrilmck üzre 
uzun bir nota g-iintkrilmi~tir. 

fiu notada lnp;iliz hayraı;ını 
hamil Jmalonc µ;cmisinin ba
tırılma~ olıııa.<ıııdan dolayı 
protc;toda bulunmu~tur. --
Feci bir kaza 
Romanyada bir ekıpreı 

hattan çıktı (20) ölü (60) 
yaralı var 

Biikreş, 5 (.\.:\)- J\i'jind 
ck,;prc>i Bobok yakınındaki 
bir i>tasyoııda hattan çıknıı~

tır. 3 volcu ngrmu denil
nıi:;;tir. • 20 telcr' \ e (ıO kadar 

yaralı nnhr. Kıır Ye fırtına 
dolayı<ile kurtarma ;ınıeliye
~i gÜçtlir. Şimdiye kadar en
kaz altıııda 1 O ceset çık:ı-

rılmı~tır. ..... 
Bulear kıralı 
Prağda gayri reımi 

ziyaretler yapıyor 

Pra~ 5 ( .\. 1'.) - müte
nekkiren ~erahat etmekte 
olan Bul~ar ·kralı Bori< J.ani 

ve emellerine nail olmala- şatosunu µ;ezmiştir. :\ 1. .\!aza-
rını temin eyliyecekti. rik hurada kıral ~crcline bir 

smdan ayrılmıştı. Bir takım ziyafet vcrmı'itır. Bundan 
t ·f J • • 1 · · Mürahhaslar ile Bahriye aı e er, yanı amıra gemısı sonra kıral şehrcmanctindc 
mürettebatınm takriben beş- nezareti arasında cereyan Prnğ ~ehrcıııini tarafından 
tc biri kızıl muhafız teşki- eden müzakerat üzerine ka- kabul cdilnıijtir. Çekoslovak 
!atı yapmış ve Spartakist- leme alınan zabit varakasını l(llZetelcri bu ziyaretin, J;Jtlv-

• larm mukareneti noktai na-
lere mensup bir attşçiyi vaziyetin tenviri için zire ı ı · 11 h zarım an ıaız o l up;u c em-
reiski!rına getirmişti. aynen naklediyorum: • kk ıııiyctc tıi ·ati cclbctmek-

Gemilerin hepsi bir ha- \Bitmedi) tcdir. 

disata müsait bir saha ih- i\tuda11y" a5tiye mahkemcsınden: Elyevm Berlinde bulunuyor 
da~ eylemişti. Alemi hari- ~\ııdonyanııı Eşl;el kariyesin- Berliıı, 6 (A.A) - r.ıütenck-
ciden uzak kalınması, fikir- den :.!c!ıınc• ağa karısı Vesile kircn seyahat eden Bulgar Kralı 
lcrin iş ile me~gul olma- 1 Jaııım ,.e oğlu fazlı ve kızı Boris Berline gelmiştir. 
rııası, vücutların lüzumu Fatma rlannıı vekili ı\lustafa irtihal 
mıktarı yorulmaması, uzuıı Ziya Bey tarafından Jlludanya 'lrındokıı1. >Cncdeubc•i nmrir nıe<-

YAKIT .!'füan 

~ i~bıfuJ [Vakt ın. 
~~~-.;..s • ...;;ü.;:..tU=N~Y.lJ hekimi 

Niçin.? Kan aldırmak 

Kendini ölbürmek istemiş.? 
Sarıyddc oturan kalwcci 

Kadri intihar ka,tile kcııdi > i

ni denize atmı~, balı kı;ılar 

tarafından kurtarılmı~tır. K"adri 
intiharının sebebini siiylcmc

ıni~tir. 

Çemişkezeklinin marifeti 
Sahıkalıl:ırdan Ç'cmhkczck

li \lchmtt Bc~ikta~rn '\iyazi 
Efendinin nine p;itmi~, c~ya 

çalmak istemi~ be de yaka

lanmı~ttr. 
Tramvaydan atlayım derken .. 

1 l:ılit isminde bir a'kcr 
l~ıniniin ·ı - Bebek hattında 

i~li)"Cn bir tramrnydan atla
mı:;, kendini tıırnmıyarak yere 

dlı~n1uli~~ Ye ha~ını..lan yara
lanı\ııştıı. 

BiJ taraftan da motosiklet .• 
Fatihte Fevzi pa~a cadde

sinde ntur:ııı Fethi i"niııde 

bir adamın bindip;i moto
siklet seki;,, yaşında ~alihe 

çarpnıı~ çocup;un h:ı~11ulan 

tehlikeli ' lirette yaral amasına 

sebebiyet YCrnıı~tır. l\thi 
yaJ..;ılaııınıştır. 

Bu naııl ıaatçt ? 
• 

Tiiccar başı zade 1 l:ılit 
Bey tarafından tamir edilnıc<i 

için Büyük çarşı ittisalinde 
Çuhacı hanı sokağında 7 mı

marada ı<uat tamirdlip;i ~ apım 

Pu1.:ınt J\aza~yan ı·:rcndiye 

kıymııtll bir saat hırakılmı~. 

Puunt F:rcndi saati kaybet
tim iddiasile iade ctmcılip;in

den l lalit Bey, s;ıatçi :ılcyhi

nc emniveti suibtimal nıad

dc;iııdeıı takihat yapılmak 

iızcrc müddiumunıili~e mü-

racaat etnıi~tir. -lstaııbulda Şark Demiryolları 

hledici Kumpanyası Türk 
Anonim Şirketi 

iL\ VE'f 1" .\ JI E 
O. ı,e,ıı 30 mart tarihinde 

altlade içtinı:ıa da\'et edilmiş 

ola.1 lıeydi umanıiyeniıı, nisabı 

ekseriyetl'ı ademi mevcudiyeti 

dolayısile toplanamamış oldu

ğu•ıu ve içtimaı ıııezkiı un be
tekrar gelecek 29 nisan 1929 

tarihin~e öğleden evvel ı.aat 

J 1 de kumpanyanıızın Sırkeci

dcki ınüdiiriyct binasuıda vuku 
bulacağı hbscdaranııı pişi itti

lfııııa arzolunur. 
İşbu içtimada miızakerr edi-

Jccek mesai! nizaınnaıııei dahili 
ahkamı mucibince birinci da-

vetnamenin ruznaınei ıııüzake

ratında müııderiç bulunan ıne

vattaıı ibaret bulıınıııaktadır. 

Şimdiye kadar bu bapta 

vukubıılan hisse senedatı ıııev

duatile :JO mart içtimaı için 

gönderilmiş olan vekaletnameler 
29 nisau içtimaı için de mute

ber addedilecektir. 

Yeniden tevdi edilecek hisse 

senedatı nihayet 21 nisan tari-
hine kadar berveçhi zir ınii-

essesatça kabul olunacaklır: 

tlalıar p,cldi. çok c,ki bir 

adetin tekrarı da ba-laucak . . 
demektir. 

l ·:k1.cması olanlar, ylizic

rindl· ergenlik olanlar, pek 

~i~man lıaııımlar kı~m kirle
nen kanlarını tasHve için 
kan aldırmaya ba~larlar. l ;t\ 

ya bir senelik faaliyetten 

yonılıııu~ biinyenin kirli kanı 
bu hacamet aleti ve ya ber
berin kirli t<>ttırasilc akıp 

ı;idccektir. Ondan :;oııra agaç 
ların lilizlcri ıı;ilıi hafi[ \ c 
zinde olarak yeni ,ene\ e 

girecekler. Bu \ c bunun 
ı;ibi bi;; çok maınıbı/. cf;,ı

ııclcrlc kanlarını hcdreıkn

lcrc ı"ımamak ıııumkiin tlc-

1\iltlir. J !iç lüzum olmatlııtı 

halde kan nldırmak nıuna

schct"'i1. bir ~eydir. Kan an
cak hl'kiınin lüzum µ:üster

digi hastalıklarda alınmalıdır. 

!fazı damar ha,talıkl:ırı, tli
mag :ıfctkri \ :ınlır ki onlanla 

kan almak lı\1.ınıtlır. FaJ..ar 
bunu herkesin hildigı µ:ibi 

dej!;il hekimin lıildi~i ~ibi 
yapmalıdır. l\irli lrnc:ııııac 

aletleri, pis lbturnlar iyliktcn 

ziyade 7.arar \erir. hele nere
den alındıl(ı bilinmiyen sLiliık

ler bir çok hıNalıkların na

kili rnzi fe; ini de giirur. 

Son siiz olarak her c:ını 

isteyenin kanını aldırmanıa

'1111 taY>iyc ederiz. 

Falih sulh ikinci hukuk mah

k•me<inden: (:al atada \lchınct 

,\Ji Pa~a Jıaııınd:ı mukim anı

kat 1 lasan Fehmi 13cydcn ,.o. 

bacı Saim YC ,\lehnıct dendi

Jcrin bticar ettikleri ~chzade
lıaşında .\liıııar ayaz camii 
kar~mnda furuncu \lchnıet 

u;tanm !urunu itti>alindcki 

diikk:\11111 1 mayı,; ıı27 den 

itibaren 92() ,uhatı ı;:ıyc>ine 

kadar mahiye onar liradan 

nılitcrakinı yirmi iki aylık 

lıedclat icarııın tahsıli em

rinde l la<an Fehmi bey tara
fından ikame olunan dav:ımn 
1 li mart '12'l tarihiııtkki ye\·

mi muhakeme-inde nıiıdtlci· 
alcyhiımıllan :\khnıet efen
dinin cdpnanıcsi zirimk ika

mctp;ı\hının mı.:çhul olınasııı

tlan dolayı tebligat y;ıpılama

dı!(ı muharrer bulunıhıgıı ı.;ü-

rlilmli~ 'c lıcrımıcilıi talep 
ilı\ncn tcbli~at icr:ı>ı kararı;ir

olmu~ 'e hu>tMı nıczkiınhıı 

dolayı muhkcıııcılc .JO ni,an 

929 . alı p;iinii >a:ıt on hir

huçıığa talik edilmi~ oldu-

ğu!lllan ycvnı YC >aari mez
kiınla mahkcm~ık hazır lıu-

hııımaııız \·e ya bir wkili 

kanuni µ:iindcrnıcniz luzunıu 

tchli"' nıckamıııa kaiııı ulnıak 
" üzre ilıln oltınur. 

DEZENFEKSIYON; bu-

·· dd l · · k 1 f ıııalı' · enıeı· ,aslı•·esi hukuk dai- lck , .• h"·aunda teml1. bir 'eclyc ile 
nıu e . ışsız a ınması, e • " J ç.11ı~ou1 li.ı) nıctıı nıu.ılllmlcrim.ızden Türkiyede: 

gün için elzem bir ameli -

yedir. En kuvvetli ve en 

mükemmel muzadı taaffün 

ise Şülke ve Mayer A. G. 

fabrikasının mamulatı olan 

(Lizol) dur. 

rat arasında sergüzeşt ihti- resinde ikame olunan tesçil ~tolla A~li ıorunu llilmi k•1.1 Fatma Kumpanyanın Sirkeci ıner-
yacını kuvvetlendirmişti. davasıııd:ı kariyei nıezkfırede Seher ilanım duçar "1""~" ha-talıkıan kezi idart.~ine; Galatada ıııema-

~urtulnıayarak Tıp f.llulıt inde ha~·aca 

o (!] illJ o 0000 [il 00 [!] u 
• Melekte: 

Elhamrada: Konfetiler 
Sıng•pur geceleri 

Operada: 
'.Iahk üınlar gemıol 

Ferahla 

Majikte: 
Gülen adanı 

temsillerinden biri olan 
• 

G:enç kız kalbi 
seyrütemaşa etmek üzere akın akın 

azim bir halk kütlesi 
Filmini 

ı::~~~o~d~Ö ç~~ar~ 
~. ııı·ıtl· B<şinci hukuk dairesinden ; 

l lüseyin Salalıi Rey vekili avu

kat Necıııe!tin Beı•iıı istanbıılda 

Bahçel:apıda Celal B~y lıaıııııda 

ıkiııci katta mııkinı mimar Ali 

Rıza !'.fendi aleyhiııe ikame ey-

le<lii!i alacak davasmdan dolayı 

mumaileyh Ali Rıza Efendi ev

rak sıırctlerinin ilanen tebligat 
icras111a rağnıeıı cevap verme

miş ve bcr mucibi talep 2'.l ni-

san 929 tarilıinc mfısadif pazar-
lesi günü saal on dörtte yevmi 

tahkikat tayiıı edilmiş oldui;:uıı-

dan nıunıaileylıiıı ycvnı ve vak(! 

nıezklırda tahkikat lıakiıııi hu-

zurunda bulunn,ası \·e ahi 

takdirde hak:;ıııda gıyabeıı ıııu-

amele icra olunacağı iıaıı olunur 

f ~'~~; ~·ıtL' "i 
.. n· ı t =ı !! ıı·a~1 ~ıı..nnş ıı· li 
•• H d 1 •. :::::::: er yer e satı ır ::ıt:::: 

İstanbul icra Jairt.~ındcn: 7\\:ıni 

zade hacı 1 lüseyin [f. niıı İııg-i

liz devleti tebaasıııdan /\\. fi lr·-

dclton Çarlistcııdeıı ıslikrnz ey-

!ediği on iki bin beş yrız elli lira-

ya mukabil ıkinci dtrccede le-

nıinal irae eyledii;:i Trşvikiycde 

atik 24 mükerrer cedit 54 No. 

ıııaa bahçe .\luhterik konak ar-
sası borcun verilmemesiııdc!ı 

dolayı ilıalei evvelisinin icrası 

için otuz gün ıııütldctlc miiza

yedeyc konulmuştur. 
Hududu: İki tarafı tarik 

sağ tarafı Ahmet Cel:ileıtiıı Pa-

şaııın 22 No. elyevm ıııedyunun 

uhdesinde bulunan gayri 
müfrez arsası sol tara.rı jak 

ı\lenaııcrıin arsasile mahdut kıs

mı kiıllisı tevsii intikalli b,!!r 

mucibi senet üç biıı dokuz yüz 
yetmiş üç arşın tcrbiiııde ar:ı-

daki bölme du\·,1rlı üç taş ıhı-

varlı beher arşın 1'mrnlıLaı iiç 

liradm cem'an on bir Liıı dol.ıız 

yüz on dokuz lira kıy ııırti mc

haııııııinelidir. Ahare ~oco lira-

ya biı inci derecede t:ı( riı:ın ol-

l~eı"ılı ~ıııa ' · t. ..... ufı' 1 

Bu akşam 2 Fih~ A_şk d~t tı 
katil ve Donkışot. 

basti bacak •kl~ 
ııo•· 

düııyaııın en nıcşlıU: 15 /. 
Meliılis nıalın/..ı 

d . ~ı· • 
lslanhul icrasın (J/I· oıe•"' 

Anatsas efendinin Jl1 ıiOJ<I 
Nikoliki Diınitridi ziJlll'll~j 
1 . • . lif•" . ..f a acağının tenıını 1~ ı. ·ı·ill" 

B kır•" 
mahcuz bulunan • !<~ 
Zeyunlik maallesind• ıııııl' 
caddesi 25 nunıaralı 

1 
~ 

48 his<e ilibarile 4. , JI, 
otuz gün müddetle ;hale• e •ıı~ 

luıınııı> ,.,; 
müzayedesine vazo k ıtl" 

· ·idi ıc b' 
Kapudau içeriye gırı ~~ 

malta döşemeli bir_ ~ki~ 
oda gene camekanlı çif J 
içeriye girildikte bir ,ofa. ıİ' 

b h l mırı' 1 mut a a g~i ir ıe oeası 1 

döşemelidir , bir frenk Jı: · 
bir çamaşır yıkaırı8~3 0~ I' 
tekne ve bir kuyu ve ~ 
kapu ile bahçeye çıkılır.Jıı,Jı' 
iki ağaç olup yan 1ıır ıl
lıaraptır; sofadan ahf'P ·nilJil 

8 
ı ·el 

diven ile a.,.a~.Y k0p;nı'' 
zemini toprak bır ,Jııl' 

( dJll .: 
vardır. Mezkor so a kJ .... 

mer>:livenden yukarıY9 ~ b' 

bir sofa üzerinde ;ki 
1

,Jıl" 
gene Ll 

abdestane bir kiler kılıl" 
çı ,ı, 

merdivenle yukarır• ·t iki au-· 
bir sofa üzerinde sabı 1,.Jı"' d• < 
bir oda olup derunun iiJl"-ır' 
vardır ve Murat bey ır. ~it 

f31ı 1" 
Hududu bir ıa \laD" 

EL hnesi bir taralı ~i l/ 

A~avni hane ve ba h~"' ~ 
tarafı Yusulaki Ef. ·)e ııı" 

dd••' .r 
cephesi ista•ÔY"" c3 • ı~I) 

d U •3Iıaı ll1' 
uttur. mum rne.. , .h ot 

P"''' " 11 S arşın hane rıaııı"'ı 
arşındır kıymeti rıı0 ' lal'JJ' 

'p o ~ 
iki bin liradır tan . 1, ıcr•11 • .Jt 
kıymeti muhamr.ıioc ,.il? 

l tar• 111" • .,,,. seye muo;ip mı . ok(C" . 
onu nispelinde pe

9
) ?il ,1 

3 5· ~. ~ 
mu>tah•iben 1 · 1 t 4 den ,,~ 
tarihinde saat [>ıl~tı' 

kad:ır bi::zat "ey• 111ara J 

928-14515 dosY3 ou ·c ııl' 
Ieri ' .ır ................................................ 

No. 16 Bank nasyonal ılö krediye. duğundan ilk pey 3000 ı;rayı 
Ele geçen telgraflar, ga- vaki yirmi bir kıt'a emvali &i >ılcrinl l :apamı j tır ,\ilah rahmet !iki Şarkiye Fransız bankasıııa. 

zt'lelcr ve mektuplar 1919 gayri ıııcnkulcnin bal.illa csanıisi cyle!in. Avuıturyada: 
müracaat eylenıe to rfY 

F.ıalumat dosyasıd.ın 
1 -kanunsani~inde Berlin ve muharrer kimseler tara!ıııdan Tefekkür Vi;·anada Viner baıık fcrav.n. Holandada: geçmek ü1.Lre talip o!.1~br ve 

h 
• · il·n olunt:r• 

diğer Alınan şe irlerinde kanunu medeninin 639 uncu Kadıköv ~ op;ıırcçu parkı Belçikada: Aınsterdam da « Teixe!ra dö daha ziyade ınaliımat alma!< cegı " . 

oh:n sokak muharebelerini maddesi mucibince tes~;ı tale- kur,ı,ında Bayram zade anı- Brükselde /\\ontayn dü park- /\\attos • biraderler. istiyenler >:ıyıneti nıulı,nı•minc- . Sat"jll 
ta~rih ediyordu; bu haber- binde bulunulmaktadır. Emvaii kat llilmi JJiio;eyin Beyin ka- ta No 3 ( Sc.syete Jeııeral dö İıviçrede: sinin yüzde oııu nispctiııde pey Dr. Ihsan d 
'er ve ba. husus "Libneht" gayri ıııenkulci ınezkiırevc baş- "lll valdc;iniıı c~naze mera- 1ıeı · ·ı·). er·•·· ld N - Balde Bank Koıııersipl dü akçesini ve 928-11119 rl05·,·a (";,.,,~ it __ /). (,l.:r 
ve " Roza Luksenburg .ın kaca iddiayi hak ve ;asarruf ;iminde bulunan \'C tcc;,[irii- ka~:ı:d~ ·0 :";~e eSos;:•;:u~c~~~ Bal. nuıııarnsıııı ııılıstaslıibcıı ınt•z,. 'cf'U".(J~ ii tıı;ıı: 
C.ıümleri heycanı ziyade- edenler ,·ars.ı bir ay zarfıııda müze j,,·tirak eden zevata Zurilı, Bal, Cenevre, Senegal, yede su besine müracaat •:ü '''!- Belsoiiuldt11!.~' 1,· ve pı •I'~· ral dö beljik şubesine (sabık • ı. af'! p~k tesır . .:ıı• ı• 1 leşliriyordu. Bu haleti ruhiye Mudanya malıkemei asliyesi ailemiz namına ayrı ayrı bank Dutröıner ). şehirleriı!de Kredi Süis. !eri ve 9.5.9·~9 tarihinde s~.al ~j 11'.. Dıvanıolıı sıı 1,., • 

lı,:kııı amali müfsianesine hukuk dairfsiııe müracaatları ta~ekkürlerimizi arzcyleriz. F da. kınbul, ı-ı\ · 1"
1

'
1 on allaya kadar ihalei cneiiyc~= ı ' ·· ·b ·•i k.ırşırııı· .. • 

.. . .. . .. . . . ranta · . Şarl. J>tınir)allaıı1 ı ~ ıedh:i ~ uınp.ıın.ıq . .. . .. ınut tuı e 1 
mu~rı~ tanıdığı kımselere !uzumu ıi;,;ı olunur. :\lcrhumenın kcrınıclerı Parlste Bulvar dezıtalyende \lccli· i id•cc·i ıcra kılınacagı ıhın olun•ır. . ,. •,' 

··------------~-·-····-----------------------------------------------------------Etiketleı·inzi AFaK AYI Müsabaka 
tebdil ediniz. 

işbu müsabaka 12 nisan cuma iÜnÜ saat 9 - 12 ye adar Beyoğlunda TeP.ebaşında ASRi sinemada icra 
başlanacaktır, Depo~u : lstanbulda ketendlerde No 11 

edilecek ve bir gün sonra poda hediyelerin tevzii ne 

• 



.. 
~·~ .................................. ~ 

~.: .. i~~~ .. !~.~~~~~! .. : ... J 
ar Ve kökler ara- lr~ eskiden taşıdı~ •k• 

p5;;'d'-'l ~ir gezinti yı diişürmiiş olmakla beraber 
çôet~~ ~.:, dığim birinin ikiz c toplu• mctbum:ı ile olan 
Uunı :3lmu,tu. iki i <le kız. ili~iğini lıiislıiitiin kesmemiştir. 
!l:ıi cıra l rkçe nd i ti yordu. Y cdiğimiz •erik •in geçmiş-

••rn .. nn ' ı· 1 ff k , N so, 1 . t: c ıyordu k4 guzcl tc te ;\ uzu c crü • k i. ı ete-
ı enıslj \"C k l J • l · 1 · k d 1 Be~ha~ . u ağa hoş olsun. .;ıın • nnc im eni· a ına • 

, " 1 .,1
. il dı_yordu ki, man:ıca deyen Yunus Emre bunu ta· 

" l\'ccc b" b" . l 1 1 ( h d ) d r . ır ınnc uvgun nı < ı c ~ a et c er; ıne • 
' n; ık•z d h-'l · • l kl d k k ktr 1 · er;ı mı va! Ben de u şe · i ir, • ·ırma · • tan 

11 t~ 1

1 l,cndimc dh·o~dum ki kırık • silmek ' ten silik, 
·•l un ı. · ' 

} ıt ı-;alkmn güç bir • dürmek • ten dürük gibi. 
) ( \•cnlcn . . r ı . J • • k . ı mel r ı~ \ a;.:ı c de- rım çagt."!ycaun •mn ·• tır o -~ 

8 k~ ır; Yiımti,ti Yemende gunlukttm kinııye. 
~ t r n~7.ından duydum, Yoz- Braktığımız eski harflerle 
k Corum t n . L la ara armda el an elif, ye, rl', mııı yazılan bir 

ııldı~ 
o,. . tr,-nı oradan kercrkcn kelime v:ır ki, söylcni ;i "irn,, 

rcnd;ın) ,.. 
1' · ols:ı gerek. Tnhkikıma gi)re 

lirk erk k 1 " ra , 1. . c • ndlarına epeyce Ka1..an ılar buna irio.n ve 
c ınır · k c ' Çunkü unalan bu 13aşkırtlar "erin,,. dcrlcrmis. 
"' Crlcrd b" 1 ·ı· k l fu · · p en ır çoğu, at şte yeni iir ·çe c i cmızın 

rn:) dan kaldığı gibi mühim bir faydası 1 1, böyle 
k • 1 ılc tarihin ba1i·rında şüpheli okunuşlarn yer ver-

il 'b' 'b 

10 d gı ı durur. J ,ilkin mi) or .Bu • öz .Knıan Türk· 
cır ti :ı lan? Çok muhtemel- cesindc dudak "r'e Çağatuy-
·ı l tikb·'J" . . d ı d ı k d k . ı c 

1 
l <t ın zcnıımne sırma ca a a t . m a · eme ·ur. 

1 ' Cnir A . . ~ r l h . adar k · mma şımdıye ·~a hai hlisnlinde can )a ~ ır-
P<:' ale Cau7.un okunmalı) n1ngcy simin beden •mısram-

" alınrn 1 ' l Crkcı Çc • az ardı, meğer ki <lan mıın,ılaca~ı gi )i. 

~ll ~ goımti~ olalar. Akun su • ırlnr • } anı . es 
1 ndı ol· b"J k . trı el 1 a ı ece kclımc- cıkarır çajı;l:ır: onun ıs·ın 
ar d le gezmez kitablarda cmnaki ilen ilmiş. • u coplıındığı 

\ ırırke " 
tıll) • n erna,, ile tanl'- gibi daX·alır da. Erimek çağ . e . ,. b 

Şe:ı h S Tlll demek? Buharalı c:ıyca c iriınck • tir ki~ gö-
~'..ığta • ulcrmanın "Lugati rünmeyccck derecede d~ığ;ıl-
inije:}" \'c Turkü O mani,, m:ıktır. Yediğim iz • irmik • in 

rı• rı · b· tedvel, nehirden ay- bununla münasebeti ? 
?ı:l ~ ır kot u, derya,, ya- 'Erinmek, eski osmanlıca-
1. ınut ol " 
l:tıenın an ced,·el,, ke- mızda irinmek, cekiıımek, 

01~ g en son nldıg1 :mllna yüksiinmek ma·nasınadır. 1~-
'on erektir. Üçu·· <.l·· ''"'u • • x.. 1 1 l · undnn b· . " ., ,, nncnın uş:ı5 • o maz, cer er; 
tıun ... ırJık gö:.tcrir. Bu- anadoluda işitcim. lJ::oıık bu-
" en g" · kll'ıak oze çarpan sıfatı rada çocuk demektir. !rklcn-

t ,, tır. mck knznncnda nazlamaktır, 
ı rrıa ehi ı· • c1 " ' r ı :ığzı olup köy- irkam=nazlı; azil'. 
ıle .. 1 ilrna,, dcrmi elm:ı Er, erkek ma'nasına geldiği 
ı ~ rna ~ 
l.r kCıla. :ıs rnı~ ğibl. Yuayel- iı;in kudret ve iradetc de 
~. ~ c ~c.a bırbirinc döner delalet eder. Erk sözü için 
1
' lcr.r.m) olur; netekim eski '·Divan vı luğ.atit Türk,, (lu-

ltı itten ~ın, kimi buğün ta- ğatin ~:~ sı uzun okunmalı, 
<!r'1'ıcı- e,, oJmus: etmek, ) t k ı ı h "' · cemi' dir ( iyor ·i: c s:ı m-
ı~rı 7. ~~ti~c gibi; kimi de natii YC ncfaziil emri. Huha-

C cri~ ç tızcrc dir: demek, 
·•ı, de .. · ralı .5eyh Siilcym:ın da: inti-

lorl ~ ·~1n Y. s. fulfot "di-
d ··•,, , hap, kudret, kalenin ortasın-
,., c~oru"" ·e hiç bir ,·akit 
ı• ·•ı daki yüksek yer; misnl: nice 
h ll'ıcı, Veya deorum de- f d" . x-c, b k 
ı> la.l"" ınc) erki t:ıklit olıı. c gan ın ıtsa ab.,ını er ·, 

' 
.... b f '\•ok irdi nrue çıkmakta anda ıa <'" • u ındıkcılığı dcg-il J 

' rıor,;1 ~ıl rnidir ki kimimizi erk, Kırgızca iradct "iriik,, 
~ dirır? Ve~ l..iıninıizi yapura dür. Erklik, erke maliki yettir. 

'1 'a - afiJe vere yorulur F..skl osmanlıca d:ı "ersek,, 
rı.. u lUruıunıi ~ ı falbuki var; cr-kc~c düşkün, erkek 

t \ lldı nu I terseniz c:.\'Orulan delisi ma'nasınadır Ye kalıba 
ı r v · " 

1. bc~gi~ •yuruJan • yular- dilimizden büsbütün kaybol-
d l::rna c Yola düşendir. mamıştır. F.rdck Yakut tlirk-

r n ~Ziındc kök c:c;r cesimle "sebatkar,. dir. ( unu " 
::::::: olrn n Cskiıd "'ir,, imek Şaman i'tikndinda "erlik,, 

~:ı l:ırın1:k, "~'lıcut bulmak ) tamuk (cehennem) Unhlr.rının 
ilra ·• ı . ·ı 'h l:ık1~ ,, sı ı e te\·cı en büyliğüdlir. Emek Ye 

fıla11 " 
1 

(dahile interflxc) k d k la r., d , • crenkek = parma eme -
'<.: ReJil'Si an ib:ırettir; mc- tir. Erdcnk = bakir. Hiristi· 

r,. <l"n h n "gel + ir + yan Komıın Tlirklcri Meryem 

1 lr "~~ asıı olmuştur. Anaya "Erdcnk Ana,, derler. 
rn. \· en,, demektir ma'-

tllf.ıJ • an-ıbe . • . ' ~ Ertem veya erdem fazilet, 
·r 0tı ~he n~ e gore (f .. ty- ahlak düzglinhiğü ve hfiner 
1 rkeı • .,. s Wörcerbuch der 
~~i" . ı <ttar:i h ma'm15;na dır. Irk ile ürk kök-

1 ,: t·~ıg 1 :ıc en Sprııchcn 
rtı1~e~ek 878; sahife 41) ]erinin karabctleri meydan-

a n.ı.. , erk" dadır; ürkmek ile irkilmck-
ı.i • ~ltıa i . en k:ılknırık 
S / lcnuen nıış. lriın; iıi~ilme- teki münasebet gibi. Fnkat 

h C'll'llan Şey., ümit Şeyh kökler anısındaki Lu gezinti 

Spora~~ Dahilde 

f cne~i to~ıınlor 
Şahrimıze gelmek istiyorlar 

Amatörle kuntrat imzalandı 
Hungarya ile nnlaıılıyor 
İki M111r takımlle de gö-

rüıüJmektedir 

Bu aylar kendi maçlannı 

bitiren Avrupa futbol takımları 

için seyahat mevsimidir. 

Avrupanın tanınmı§, şöhreti 

memleket haricini tutmuı birin· 

ci sınıf talcımlan muhtelif 

memleketlerde turneler yapar· 
lar. 

Bu arada, bu mevsim şeh. 

rimtze iki üç futbol takımının 

geleceği anlaşılmaktadır. 

Evvelki gün Amatör takı

mıyla mtihabere ~ryan ettiğini 

yazmı~. Dun bu meselenin 

intaç edildiğini ve takımın 

şehrimize gelmesi için icap eden 

mukavelenin imza olunduğunu 

öğrendik. 

Bundan başka Hungarya 

isimli macar takımının haziranda 
şehrimizi ziyareti için alakadarlar 

arasında cereyan eden muhabere 
mOspet bir netice vermek üzredir. 

Mısırın hirinci sınıf futbol 
takımlanndan ArsenaJ ve Nu-
yonal, Orta Avrunaya yapacak

ları turne esnasında lstanbtıla da 
uğramak için mür~atta bulun

muşlardır • Bu iki talcttn malt 
ıerallin ve yapıla,cak maçların 

tarhmııden tayinini ve tesbtt 

edilen ıAlin taraflarından ka
bul edilecegint bilairmekteclir· 

ler. 

Bu vaziyete göre, bu iki 

Mısır takımının AChr mlzde maç 
yapmalarına da t.kınür etmiş 

etmiı naz.arile bakabiliriz. 
Bukadaki alakadarlar Mısır 

tnlmnlannın buraya gt:lirkcn 
fzmtre uğrayıp orada da (1-2) 

maç yapm:llarını düşilnmektea 
dirler. 1 

Bu takdirCle t tanbul ve 
lzmir önümüzdeki aylar zirfın-
<la çok ~ymetli e heycnnlı 

maçlara sahne olacaktır. 

Et gan ve lran mese1esi 
[ üst tar&fı ı ı. el ı;ayıfamıı4adır J 

TA Arruz.sa hazırlık Şayanı iti~at ma
...... ... u lumata gore lran 

harbiyesinin tevakkufunu ve Afgan arazisi dahilinde 
ilerlemek için emir vermemesinin yegane s~b-ebi Kıral 
Amanullah Hanın Kabile girmesine intizar olunmasıdır. 
Amanullah Hanın muvaffakiyetile Efganistanda yeniden 
hükumet teessüs edeceğinden f ran tarafından bir hare· 
kete hacet kalmıyacaktır. 

I·stilaA pı·ıaA m Bununla be.raber büyii~çe bir 
lran kuweti şarka dogru lha. 

reket etmektedir. Amanu1lah hanın ademi muraffakiyeti 
takdirinde lran aşkerleri hareket edeceklerdir. 1htimal ki 
bu hareket Efganistan tahtı için tehlikeli 'olaeaktır. 

İran askerleri hududu :geçtikleri takdirHe' ilk işgttl 
edecekleri saha. Herat vilayeti olacaktır. 

Ruslar ne yapacaklar? :Uus1:~: 

üs~ü~nr trnmuuyı 
Haydarpaşaya temdidi 
için münakasa yapıldı 

O küdar tramvayı idare 
meclisi dün toplarımı., ve 
Üsküdar-Selimi ye-Haydarpaşa 
tramvay hattı inşaan için 
~çııan münakasaya knpılı 
zarfla iştirak eden 8 ecnebt 
talibin urDarmı nçarak tek
lif edilen münakasa şartlarını 
tetkik etmiştir. Neticede 
(IIombolt) la eski Ü kildar 
tramvayını inşa eden (Berg
man)ın tekliflerl muvafık 
görülmliştür. Bu iki zattıtn 
birl tercih edilerek in-;aat 
ona ihale edilecck1:ir. inşaata 
$ aya kadar başlanacaktır. 

Roınonyo seyo~oli 
Ticaret mektebi ho
caları bir seyahat 

ryapacaldar 
Ali Ticaret mektebi mualirn· 

feri, Kurban bayramında bir 
Romanya seyahati yapacaklardır. 
Bu seyahat bir hafta devam 
edecek ve Köstence, Bükrq ve 

saire Romanva şehirleri gezile
cektir. Seyahate ticaret ôdası 
erk!nından birçok zevat ta iştirak 
edecekleri ıgibi talebeden de 
arzu edenler gideceklerdir. 

Hilmi Bey 
Dahiliye müsteşarı 

balyaya seyahati hakkında 
rıe diyor? 

Şehrimize gelen dahiliye müs
teşarı liil:ni Beyle urttum jan -
darına kumandanı Zeki paşa 
dün vali vekili muhittin Beyi 
makamında ıiyaret etmişlerdir. 

Jiilmi Bey, dün kendisile 
görüşen bir muharririmize de -
miştir Jd: 

« ......... ltıati işler .hakkında tet
Jdkatta bulunmak üzre Jtalyaya 
bu <hafta içinde hareket edeceğiz ... 

Hilmi ".B. fmanette viliyetin 
tevlıidi hakkındaki suale de şu 
tevil.hı vermiştir : 

a: - Emanetle vilaretin tevhidi 
me\Zufı bahis değildi. 1darei 
hususiye ift Emaneti birleştirc -
cektık . Bu husu~ta henüz veril
mfs bfr karar roktur. > 

~ • er sın 
Ayvalıkta karaya 

olurdu 
Seyrisefain idaresinin Mer

sin vapuru Ayval~a glrmekte
lken karaya oturmu§ ve telsizle 
fstimdat etmt~Ur. Bunun ÜZC1'ine 
Alemdar tahlisiye vapuru Ayva
lığa gönderilmi§tir. Fakat Mersin 
vapuru kendisini kuttarmııbr. 
Mersin yolcularını Ayvalığa 
çıkararak yoluna <levanı etmiştir. 

--.....c-

Niçin? 
Cocuklat Nakiye Ha
nımın suallerine ne 

cevap verdiler 
Çocuk ha[tasında çocuk

Jatda bir idare heyeti teşkil 

edildiğini yazmı~cık. Nakiye 11, 
bu çocuklara neler istedikle
rini, ncl<:rle keder duyup 

nelerden hoşln.ndıklnrını sor

muş, çocuklar bu suallere 

ynzilc ceYap \'ermişlerdir. 

Ilu cc\•nplarda çocuklar, yer
siz yurtsuz çocuklara hük'ti
metln :yer göstermesini iste

mektedir Ye sokakta kalmış 

çocukları göt'fficktcn ençok 
mrıtcessir olduklarını bildir· 
mektedirler. Nakiye H. bu 

cevapları toplamış ve niçin 
böyle diiştinınüyorsunuz? hLi· 

tün ilk mcktep!cre tamim 
etmiştir. 

llk mekteplerin son sınıf 
çocukJ:ırı bu niçine cernp 
\'ereceklerdir. Çocuk bayramı 
günü çocuklardan gelecek 
ceyaplar gazetelerde neşredi
leccktir. 

H. Şinasi Pş. Anka
raya gitti 

lJakkı $inasi Pa~a diin 
Ankamya gitmiştir. 1 Tııkkı 
Şinasi paşa salı giinü l lilıili
ahmcr kongrtsindo bulunacak 
sonra şchriml~e avdet ede
cektir. kete göz yumacağı, hatta tlna bilvasıta yardım edeceği 

söylenilmektedir. Çünkü Rusyaya gore, saka zadenin 

Kabilde hakim olmasındansa Riza şahın orada hüküm mm Atı• naya tenezzu·· h Bil 
sürmesi tercih edilmektedir. Ruslar saka zadeyi, lngiliz- İf- · ı· 
lcrin adamı olarak tanıyorlar.,, e Loyd Zriyestino, muhterem mü"rerilerinn Ati-

B• f k • • Ankara, 6 (A.A)- Şehrimiz lran B nayl az masrafla ziyaret edebilmelerini temin 
ır e zıp. sefareti Azerbaycan ilayetinde • arzu:.ile Pire için azimet ve nYdct bilctelcri ihdas la 

zelzele 
oldu mu? 

Don gAZelelerden biri e\'Vel· 
kt gece saat ikide hafif bir zel
zele hissedildiğini yazml§h .• 

Bu hususta malrımat almak 
üzre Rasataneye müracaat ettik. 
F aknt henOz sismograf aleti 
yerine vazedilmediği için ora
dan da bir ıey öhrenmek kabil 
olmadı. 

Y aJnız Sofyadan ve Adapa
zarında gelen ikl telgraf Filibe 
iki Adapazannda hareketiarz vu
ku bulduğunu bildiriyor ki,bura-
ile hiessedilen hafif sarsıntının 
bunların serpintisi olması muh
temeldir. 

T clgraflar şudur: 
Sofya, 5 (A.A.) - Geçen 

sene hareki arzdan feykalade 
müteessir olan Filibede yeniden 
bir hareketi arz olmuJlur. Halk 
korku telaş içindedır. 

Adapazan, S (A.A.) - Bu 
gece aat bir buçukta cenuptan 
şimale doğru on saniye de
vam eden bir .zelzele olmuş
tur. Zayiat ) o'\:tur. 

fs~i nıe~'us 
Hüseyin Kadri B., 
Kadriye H. fahklka • 
tında şehadet etli 
Kadriye Hanım tahkikatı· 

nın diinkli safhasında csbak 
Bnlıkesir ıneb·usu Hüseyin 
Kadri, Biiyiikadall Sait Bey
lerle l\Iaçkapalas knpıcısı 

Mevlut Ef'!lldi Ye bazı alet 
garsonları şahit sıfatile dinle
nilmiştir. 

Müstantik Hikmet Bey, 
evvelki gün Büyükadada Yat 
kulübünde yapnğı tetkikat 
ve tahkikat csnn mda kulüp 
mustnhclemlcrindcn birçoğu. 

nun ıfndelcrini tespit ctmi,tir. 
Büylikadndaki uıhkikatın, 

Kadriye Hanımın geçen yaz 
Rcisicümhur 1 Iazrctlcrinin hu
zuruna knbul edilmek teşcb

bü ü ccratında yapıldığı an
laşılmaktadır. 

karışıklık çıktığına ve ordu kumandanlarmA1 maktul Ei ctmi~tir. Bu biletlerin fevkalade tenzil edilmiş :1 
düştüğüne dair intişar eden haberleri tekzip etmektedir. B oaln fiati.n da Atinada otehlc ikamet YC taam m ... .ı:ı:&;~~· 

il bedelleri dahi dahildir. llu biletler, yolculara 1stan- El fyi bir balıçıvan guzel çiçeklen-
VEÇHIN TARAVETi iÇiN il buldan Pireye bir azimet ve avdet eyahatından IJ nıesi için saksısını sularsa ...• 

Y l • k • 11 il iri bir aile babası da oğlunu il DiZ 1 1 şey İJ başka Atinnda arzusuna göre GRA:\D BR8TAG~E IJ gürbüz ve km•\•etli büyütmesi için 
1 - f{HEM PEHTEV = ve yahahut PÖTI PAL!~ otellerinin birinde ikamet m Ktnyüm Labarak içmelidir. 

hakkını Yermektedir. M KiNVÜM LABARAK her ycmkten 2 - PERTEV PODRASJ sonra bir lıkör kadehi ır KiNVÜM 
BU MÜSTAHZARAT: sene- il Jş adamları He Atinayı asarı ntikasını ziyartt • LA BARAK> en fazla. kuvvetten düş.

il retmek i tiyen zc,•atın kendilerine pek az masarana 1 müş hastnl:mıı bile nz zaman zarfında 
leriu cilde yaptığı tahribatı izale 1 "ktl · d · 1• t · · 1 · .ı::f· sayahnt fırsatinı temin cdeh Loyd Triyestinonun • ı s:ıp ve ı3 eı ımvve ıçm ı\rt ı 
edip güzelliği tezyit eder. Yanm •>lduğu gibi en eski ve en muzınin 
asra karip bir müddetten beri hu tcşebbüsu JAyıJn Ycçhile takdir edecekleri • kansızlıkları ve zafi}·etleri de izale 

·fmal o1unan KREM PERTEVIN muhakaKtır. Şehrmize daha fazla seyyah celbtmek L'! ve tedavi eder. En muannit ısıtına-
1.k. b d maksndile Antlnııda. bulunup guz·· el şehrlml?.i z"ııraret ı· lar d:tlıi bu şayanı ha)Tet ilftç kar-mema ı ı gar iye e bile emsa- ı şısında serian iail olur. t·fast:ılıktan, 

linin ima!ine muvaffakiyet hasıl mf etmek i tiyen zevata dahi ayni suhulet ve itifade • fartı mesaiden zayıflamış olanlar-
o1maması müstahtarımızın ınü- ımI bahşcdilmiştr. B vaktından e\ \"CI ııeşüvneıı a bulmu 

ı "'l , tef ,..1 k l . . . ·ıh et~·~ arını d eu beşaret mef- bir ·aç >ız ..ısmi ıçın ı anı 

0 ~ hey F~ ~a~a giydiriyor. vermc{te yetişir. Şimdi hulfısa 
b anııc .ı ~crı bunun eski edelim: Erna - su kolu. 

kemmeliyetine bürhanı kat'idir. ~"1.ll~~~mr • ~@l'lJUt!!J~~. MH'l!=~"Jl~m217.'ı çocukların, ıııkişaf devrelerinde ızŞ 
la7ı1H~liiııfa"ıt:lwta-mtıı'd '"~~M-~IMlcaotUMt.iı»Ma tırap çeken ı?Cm; ktzlar, lohusadan 

__ l_s_t_a_n_b_u_f_l_i_m_a_n_ı·n_h_ı·s-a-rı-T-u"-tk--·-n_o_n-·ım- Haseki ye Ccmıhpaşa haSUınelcri sinir lflUtehassısı kalka~ kadınlar, ~·aşın Heri.emesi 
c;ı hasebıle kuvvetsiz kalmış ihtiyarlar, 

ı 1 <ılla " , 
1.ı 

1 
olculhl Prl!ııagc:o. muka- F.rim, lrim (ermekten), lren 

l l4(:~ i nu bildirh·or ki Eren (~ cti,.::cn). Ertem (fazi-\ \el ' Ve , ı 
lir se} ~ Vukuundan Jet). Erdenk (baki:-). 1rtenk 

1 :ı) lcrnektir ~ l ın olacacağını (şafak). ÖzJcnk (eski Os-
.ı lu · En ·· k ) Gö (g 4 .! • atinde ( .. cumcnin manlıca üpc . rgcm ü-

"tr lıır "<rjn. cuz I sı:hife zel)' Gülen (gülmekten). Bun-
l11ek ··•,, Var kl ı. l d k tı:ı ,, ten '· utınu Jarın kafiyesine le cy~cc • 

) 
1 
~na "ldı nailiye~ ma. yoktur sanırım. 

;. Larıd<ı cı rn, falat ihtimal Ben böylece adlarla kök-
;;ı111:ı11· nclı~ırnız "-· · . ter arasında rrczine dururken, 
tıı 'ı"h ı tclaff u ır~ ın r.ı 

1 11·· :t.Umuza ~ Uttim ki Onlar ikizlerini Ô· d1, c:ıOrnıu · gorc • 
t 

•<:nıcd1 ..... ş Şeklidir· kes rengül YC Gtilengül adlnmış-
C'rıJ..: •• "' Ç' , -

d . ' tun at aj:ttaycada "ir- I:ır. Ne güzel! Güleç talihi de 
lllckti l'llasl, &ıfak d Tanrım versin ve adlarırJa r r. .. c- ı 

1
, trnck:::::::: yaşasın ar. 
.r, er ermek,. • TUise Ratr I'ı~aoııu 

le11 en, erg Ycuşmek. ]Jf ehnıct }uat 
tef irc nı~n, ergin, i6z. 

. u • f rjı.. . htaç deH-;'di 
\(: •, l\.lf~ }' 6U r, 
l· . ırJtinti:ıı anı toplanır 
ınır he Yapar. ln . 

rn de i ı..:. san ır-
r"'-ır. 

( 1) Ses vcrgusu uzun bir 
vuayde dOs«lkte dunu A işa
retile g&termek, şlvcmizin 
muhafazası için pek hayırh 
Jourau; .aifile, muımete> gibi. 

Şirketi idare meclisi riyasetindenj·, sı~ın lll~KIJli L . '"'J{RÜ IJAZıU kansızlar ve bılhassa hali nPkalıette 
• bulunanlar iherhald~ KiNVOM lA-

21 nisan 929 tarihinde toplanacağı evvelce ilan edilen fevkalAde lstanbul Sulran i\lahmut Türbe i. Telefon: 2622 BARAK şırabı ıı ıçın~lıdirlcr. li . r 
umumi heyet ruzrıamesine vaki olan talep ÜZer,ine üçüncü ve cctanede bulunur. 

dördüncü madde olarak zirdekl iki maddenin daha ıilive edildiği 
ilan olunur . 

3 - Şirket dahili nizamnames'inin otuıbeşinci madde inin tadili 

Aslı Tadil teklifi 
Yüzde on meclisi idare azasına; Y:üzde bet meclisi idare hasına 
Yüzde bet rnüdüran ve yüzde sekiz ıtüdiran 
mernutinc memurine 

4 - Mecliııi idare luasının hakkı huzur nıiklarının tespiti . 

İstanbul Etıbba uıubadanet va taavüa cemiyetinden: 
3 nisan 929 çarşamba günun saat 17 buçukta 1ürk 'Ocağında 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekili muhteremi Dr. Re B. Efendi 

-şerefine bir ziyafet verilecektir. Azayı kiramın teşrifleri ica 6Junur. 

iRTiHAL: Şeyhületıbba ve Tıp fakültesi fahri mü frisi cemi· 
yetimiz hasından Müşir Nafiz Paşa irtihal cylem~r. Cenazesi 

bugün Beşiktaşt:ıki hanelerinden saat on buçukta ka1İ1ırılcı.caktır. 

Azayı kiramın cenaze merasiminde bUlunmalara rica olunur. 

Kırklareli ilk bahar at 
yarışları 

10 mayıs 919 cuma 
I<ırklareli yarış \'e ıslah işleri riyasetindei'ı: 
1 - Yarış ve ıslah encümeni alisi :n:ı.mına umum Trakyaya şamil olmak üzre ilkbahar 
koşuları 10 mayıs 929 cunııı günü Kırklareli merkezinde yapılacaUır. 
2 - Kayt ve :klbul muamelesi 9 mııyıs 929 perşembe gunü sut ıon se1'1ze kadat 

yapılacak onôan sonra kt>1 ve kabul yapılınıyacaldlr. 

3 - Hariçten müraGaaf edecekler talimat dıiresinde hayvanının mükemmel eşkilini 
ve girecegi koşunun numatasını telgrafla l(ırklareli yarı~ vt ıslah encümeni riyasetine 
vaktından evvel müracaat etmeli ve ikinci maddcYi nazarı dik kata almalıdırlar. · 

4 ....... k0şt.ılara üt tafsll!t durar illnlarınC!adır. 



! l [ ow~ ~ARTLARI: 

1 

_Ta rk~de Hartçtr 

Ko~ Kuruş 

Cuetemlzde çakan yazı n _,. 
•ealınlerln bGtGıı h•ld•n mahlu&dur 
Guetıye ~ö~derUrcek nıeıitopların ~rlnr 

ı 
idare içinse (idare), ymyı tll!t ( Y us ) 

l~arctl konulmalıdır 
:
1 

1 ı Allıtı ı:ıo 000 
3 • 400 800 

11 ı; 750 1451J 
2700 

Budıru:yan mektu.plarm iadesinden, lır,t:1111.li· 
· ı muka.ddereıl:ı mektuplara k•nılmut paralann 
,, 

• 1400 · kaybolmaımd.an " lllnlarm. milndericatmd.n 

~ ldau "'•••l detUdtr. 1 

Borsalar 
r l\'nkut 

ı ır,iliz lir:ı~ı 
1 DoJ:ır 

20 Yunan dır~hınl 
l Raıbsma'k 
l A' ustu11·a şilini 
~O Ley Romanya 'o Le,·:a. B ... lgar 
l Felemenk florin\ 
:tO Fran~ız frangı 
~O llılynn lireti 
2D kurtln Ç<'kO • SloYnkya 
1 Çtr,·onets • f'c,,-~yet • 
l Zcloti c I.c·lüstan • 
20 Din:ır c )-ogoshl'·ya • 
:o Ee!çlka frangı 

1 r .. eıa )f]1•nya 
:O ıe:,·ic;rc frangı 

1 M<eltliye 

Cek 
• 

l.ondra üZerlne bir Jngillz lirası kuruş 
l\nyork ı Tiirk füası dolar 
P.tris frank 
~fiJano • • liret 
Bertin • • mark 
Sof ya 
!lz·Uksel 
Amistcrdam• 
Cinevrc 
Pr:ıg 

,.iyana 
Madrit 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Vırşo,·ı • • 
Atina • 
l!UkrE'ş ~o l~y 

Jrva 
be ika 

• florin 
• frank 

• 
kuron 

e.llin 
• rırz.rta 
• zeloti 
•llir:ı.hmi 

kros 
EcJgırat Thrk lirası dinar 

Tahviller 
J• tik; az dahili • Yadeli > 

tıliyı;nu nıuvahido 

lkranılyeli deuıiryolu 

htan:hul trarn,·ay f!rketl 
Rılıtım Dok ve Anllrcpo 
ı.tanLul anonim rn ıirketi 

Hisse senetleri 
J~ lıanka't 
0Gmanlı barka~1 

6 Nisan 

~91 00 
~0'2 150 00 

111 50 00 
(8 5000 
?8 150 t)O 

~4 12 50 
:1 50 00 
81) 00 
ısa 75 oo 
213 00 
120 ~s 

0000 
22 25 
71 50 

113 00 00 
S2 50 

782 00 

989 25 
049 t250 

12 55 50 
9 37 ın 
2 0676 

E8 12 50 
3 5300 
1 72 25 
2 ~475 

16 25,SO 
3 4850 
3 2275 
4 3675 

37 91 
24 37 50 
27 8' 00 

9' 
2t7 

· r a 1

0000 
7500 

90 

25 

992 60 
202 sooo 

52 ~o o ı 
48 50 00 
21 110 
24 
28 
80 
ısa 
21.3 
120 

0000 
22 
71 

113 
32 

782 

12110 
!000 

00 
•soo 

00 
25 

25 
50 
()') 

110 
00 

988 50 
049 12.110 

12 5600 
9 37,50 
2 C675 

68 12 llO 
3 53,00 
1 22 211 
2 6475 

16 25 50 
3 411H 
3 . 25 25 
4 3675 

37 91 
:4 37 so 
27 110,00 

93 25 00 
217 •O 00 
8 9J 

. t4 "° 114 40 
13d 00 00 00 

Ticaret ve ıahire borsası 
!lall~r Tiraret LOr!':ı!'l k1Ubumun11ligt t;lrafından \'E"rllmiıttir. 

Okkası 

Az<ım1 Aıgart 
K. P. K. P. 

Buğday% Çavdarlı 

'Yumu~ak 00 00 
iKmlca C&.10 
~unter C0-00 

cooo 0000 
t.J0,00 o ',00 
0000 0000 

~ .. ı 6·t8 2)2<) 202~ 
1 fliiooıc 00-00 oo oo cıo.oo 
Serl mahlut O-C3 00 00 00 00 

-ZAHİRELER-
ÇA,·tlar 
Arpa 
.\f ıcıır 
Yutar 
'faıulye 

1 
•:)U'1-:lm 

·Kn yPmi 

1605 
t'I o:ı 
1500 
00.00 
5500 

-JIUBUBAT-
00.00 
2000 

1600 
13 10 
1430 
00,00 
't~OO 

00.00 
20,00 

-UN- 1 
Çu"alı k:Jo•ıı 
Ek!elra tkl8tra 00 0000 0000 
Ekbtra • 1240 124;ı 
Bırıncl yumueak 00 13SO ı ıa~ı 
Birinci •eri • 1290 1107 
Iİ<inci • 0900 C7Sr1 

TifTIK -
Ankara 000,00 000 00 

Akıdtir 000.00 000,0o 
Yapogı Gnz yunu 000,00 ooo,ool 

-AV DERiSI- J 
Zerrlcn t;m 0000,00 0000. 
~an•ar ooqo,oo ocoo,001

1 Tilki • 0000,00 0000,00 
Ku nduı • 0000.000 ooo,00/ 

-FINDIK- 1 

~-~~:ı~t - ~~a= ~~~o":\ 

Af yonkarahisar vilayeti 
maarif müdürlüğünden: . 

Dinar kazasında. inşa olunacak beş dersane!i mektep 
kapal~ zarf u~ulıle nısanııı 14üncü günü saat i5 cc ilıale oluıı
m.ık uzere munakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şartname ve 
projelerini ı::örmek üzere vilayet encümeni daimisine müracaat 
olunnı~sı ilan olunur. 

•· Valı.t ,, uz 7" )\Tisan 1929 tefrikası :17 

ter .in hayatı etrafındaki 

debdebe ve daratı, servet 
ve ihtişamı diğer taraftan 

şu mahallede oturan ve 
vaktile kendisinin "Melbu
rn" daki vaziyetinde bulu -

nan küçt.ik banka memur
la;ının mahrumiyet içinc!cki 
hayatını mPkayese etti. 

Evet herşey insanın itti
lnz ett;;i'i noktai nazara 

göre dc-ğişiycr. Şuradan 

bakıldığı zaman, " Karllon 

Havz Terreys • adeta ha

ves edilecek bir yer halini 
alıyor. 

" Cones ,, tam bir de
mokrattı; bütün hayatında 
yüksek mevkide bulunan· 
lara karşı derin bir nefret 
beslemişti. Asalet ünvan-

ları onun nazarında ca'l· 
bazb 1ne maymunlr.rının ka
fasındaki ppkaya takılan 
tüyler kadar kıymelslzd.". 

Şu Londranın dış mahal
lesinde fikrini yavaş yavaş 
tadil etti. Daha lngilizce
sine düşünmeğe başladı 

Şu küçücük evler, banli
yönün bu fakir halkı içinde 
adeta bürudet hisseder gi
bi oldı.:. 

Zaman geçmişti. "Cones. 
geri döndü. "Karlotn Havz 

Terreys. d<: "100. numa
ralı kapı önüne geldiği za
man saat akşamın yedisi i

di. 

3-

Mösyö "Vales,, 
"Cones,,e kapıyı açan hiz

metçi, delikanlının şapkası· 
nı, bastonunu ve eldivtnle

rini aldıktan sonra son pos
ta ile namına gelen bir 
mektup verdi ve dedi ki: 

- Mösyö "Vales. kont 
hazretlerini görmek için gel-

1~ 1 ~ısaı 
' ·~ 1929 TJllJ ~elfteplen}e farcWı etPlio 

dinlannıl. o/o 20 ~llt yapılır 

Biiytlk ve r• bir çot drla lçla verilen lllnlarla 
hususi mablytttekl Uhl.truı ttcrotl 

idare ~· kamfaşıınlır. 

Cuetemlze lnu11tt Ub JW.111 td•B 7u: 
H. S. H. Ulnat acenloal. 

iL • 
< "'~' Satırı tJ."' 

ö-8

1 
tocl ıaylıda 11~ 
ı : I~ • • ıoo 

1 • • } 
, ., Jnı:I ıayı!ıd• JD 
resmi llA#lilf 

Türkiye ziraat 1 

Bankasından 

1500 metro mikabı 
kereste mübayaası 
Tütün inhisarı umumi mu· 

dürlüğünden: 

Seyrisef airı 
I<iil''" 

Merkez nccoteıi: Galat• ş.l:t 
baııoda. Beyoğlu 2562 .ı;;.,.Jı 
acentesi: Mahmudiye f-iaJJI 

İstanbul 2740 

Yenidenalınaca 
müfettiş namzetle 
ri için ilanla tespi 
olunan 1Nisan 1929 
tarihi, son müra
caat günüdür. Bu 

tarihten sonra ya
pılacak talelderna
zan itibare alınmı-
yacaktır . .Müsaba
ka imtihanları 7 ni 
san 1929 da Anka 
radan başka Istan
bul ve izmirde de 
yapılacaktır. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankos1:1 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

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

Lirahk ikramiyeler ve 
10,000 

Lirahk bir mükafat 
KEŞİDEDE CEJI' AN 3,900 

kazanacaktır 

di. Öğleden biraz sonra i
di. Mösy>) " Vales ,, kont 
hazretlerinin o saatte ran

devu vemıiş alduğunu söy
ledi. Bu akşam saat yedide 
tekrar gele:ektir. 

"Coııes.mektubu aldı ve 
sal-ahleyin girdiği iş oda

sına tekrar girdi.Lort "Ro
çester .,'in bütün mektupları 
orada masanın üzerine ko
nu vermişti. "Cones., mek
tupları cebine !-oyarak gö
türdüğünü zannediyordu • 
Halbuki hep~ini unutmuştu. 

Bu hareketi büvük bir hata 
teşkil edivordu'. Eğer rolü

nü oynamağa davam ede
cekse bu işi ne kadar az 

zaman yapacak olursa ol
sun bu gibi hatalar irtikap 

etmemeğe dikkat eylemesi 
şarttı. Mektuplan birer bi
rer açarak birer nazar fır
lattı. Hemen hiç birisinin 

manasını anlıyamıyordu . 
Madam " Snoris • isminde 
bir kadından bir yemek da
vetiyesi gelmişti. "Yüli. im
zalı bir mektup "Tontonum!. 
sözleri ile başlıyordu. 

Dğer bir mektup mes
lekten yetişme bir muracaat 
çının kaleminden çıkmış 

benziyordu. Bir tanesi "A

zizim Roç:ıster,, diye baş
lıyordu • Ben mektubun 
imzası "Çilderslay., idi. 

Elinde kalan son zarf 
hizmetçinin kendisine ver
diği zarftı. Adi bir kağıt 
üzerine yazılmış olan bu 
mektupta atideki satırları 
okudu: 

"Eğer elinizden gelirse 
mukavemet ediniz. Size 
verdiğim nasihati neye 
bizzat tatbik etmediğimi 
ileride anlarsınız. Cıgara 

odamın yazıhanesinde üst 
gözdeki kağıtlar arasında 

Samsun fabrikası için 1500 metro mikabı muhtelif ab'atta 
kereste pazarlık suretile alınacağından tamomına ve ya bir 
kısmını itaya talip olanların '1.7 teminatlarile 13-4-929 Cumartesi 

JJünü saat I0,30da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları ve 
yevmi mezkOra kadar eb'adı öğrenmek üzere mezkur komisyona 
miıracaatları. 

Vakıf paralar miidürlliğii 

Telefon No· 3654 lstanbulBahçekapıda Dördüncü 1 • • vakıf han No: 17, 18 

~ 

Emlak ve tahvil!t mukadili para verir 
Peşin faiz alınmaz ve muhammin ücreti ve sair 

masraf yoktur. 

Distofajin müessesesinden: 
Eczayi tıbbiyye ve alô.t 

münakasası 
Distofajin müessesesine lüzumu olan ecza ve edevatı tıbbiyye 

kapalı zarf usulile 24-4-29 çarşanba günü saat on lıEŞde ihalesi 
icra kılınacağından talip olanlarin şerait ve evsafını anlamak 
üzere Baytar mektebine ve yevmi ilıalede mücssesati tüccariye 
111uba.ya1 komisyonuna ınüracaetlarını. 

ilanları ' M. metrosunun 
murabbaı kıymeti, kuruş 

175,63 300 

Trabzon birinci posta~~ 
(REŞITP AŞA) ,·apuru 8 h~rııı" 
Pazarteıl 12 de Galal• n atJl""' 
dan hareketle İnebol~, ~of"~1 
Gireson, Trabzon, Riıe, ;J.elı' 
gidecek ve dönüıte Paıar JııOI• 
ıile Rize, Sürmene, T r.:,,.ııl> 
Gürele, Gireıon, Ünye, S ·~~ 
İnebolu, Zonguldaga ~ğr:) )J 
gelecektir. Hareket gun 
kabul olunmaz. 

Mersin sür'at postası 
{ KONYA ) vapuru 9 ~ 

oalı 12 de Galata rıh":(, , 
hareketle lzmir , p.ntj ~ 
Alôiye , Menine gı~e<: p 

T aıucu , Anamur , AJaıye ~· 
talya, lzmire uğrayaralc ~ 

Ayvalık sür'at postası ~ 
(MARMARA) vapuru 9 ;, 
Salı 17 de Sirkeci rıhb ~l 
hareketle Gelibolu, Çaıı ·~ 
Küçükkuyu, Edremit, Bu~;r 
A yvalıj!a gidecek ve A~t 
mezlı:Or ı.kclclerle birlılı:te 
oluğa uğrayaralc gelecektir. )~ 

Gelibolu için yalınız 

aiınır yük alınmaz. 

' Sahlık - kiralık e 
-;11 

Mülga hariciye nezarell 

sı karşısında kebir a;:a c 

sokağında 9 nuınJralı dört 
1

• 
ır• 

bir antre bir çatı arası ~e ~,. 

80 
52 

19 
63 

oda 408 
103 

25 lıarit numaralı 105,85 
1543-1544 » arsalar 772,50 
yanında 37 numara 

800 
2000 

350 
300 

sasile ufak bahçesi olan cV (. 

1 ralık ve satılıktır gcznıe~ 
1 • ' 
1 pazarlık için cumartesı Ç1"., 

883 
59 

> 

> Arsa yanında köşe başında 34,20 
> 47 nnmaralı 332,50 

33 » 52 mükerrer numaralı 72 
Çobançavuş mahallesinde 426 numaralı 185,50 
arsa yanında 

Tramvay caddesinde 48 numaralı ar- 120 
sadaıı ayrılan 

1500 
1600 
1200 
300 

1200 

Aksaray yangın yerinde Emanet mali arsalar sa!tmak ıçın 
ayrı ayrı kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartname almak için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri 
ve teklif mektuplarını da ihal~ günü olan 28-4-929 pazar günO 
saat 15 e kadar mezkQr müdürlüğe gelmeleri. 

iıııııı .................................. .. 

Pazarlıkla Tel mübayaası 
Halkalı ziraat mektebi alisi 

rektörlüğünden: 
Pazarlıkla dört milimetre kutrunda bin sekizyüz kilo dikenli 

Tel alınacaktır. Taliplerin 10 nisan 929 çarşamba günü saat on 
beşte teminat akçelerini hamilen Defterda.rlik 
müesseseler mubayaat komisyo:ıum gelmeleri. 

binasında zirai 

' lıa 12 den ikiye kadar ıııeı; 
f ed'febiJil' I evdekilere müracaat ~ 

------~ 

: ı~..:ıq-,~ 
_ ıfAKV~ 

hMt# ;.;~ 
---~isan .~ 
Şevval 26 Bürç: Jlofl' 
ı ın dofuşa l'j1 Aıj"5,.ı> 

4,30 L!J 

Pazar 
Bülbülleri~ 

1111-----::-:---
Namaz vakıtları ı;' 

h Ôile İkindı Aktam Ya~ 
5,34 12.16 15,55 18,40 20.ıJ . 

Bugün doğan!;; ~iJ!l' 
Erkek: 1'1': 
İsmet Firu:.ıfl ----Günün rıasihatı : 1 ı 

Serçeden L:orlı.:.:ın darı c~tıfl 
--Bugünkü hava. "'' 

Rüzglr h.1rıı ha.v:ı ;ıçık 
- ----

Muharriri: T~ere Sta f,p;ıl 

beş İngiliz liralık bir bank 
kaimesi bulacaksınız. n 

imza : Roçester 

Bu mektubun zarfı Kont 
dö " Roçester • e hitaban 
yazılmış olmakla beraber, 
içi Amerikalıya aitti , "Co
nes. gerek bunu gerek 
mektubun "Roçester" tara· 
fından yazıldığını o ande 
anladı. Kim bilir hangi 
barın tezgahı üstünde ya
zılmış ve ilk tesadüf edilen 
posta kutusuna atılmıştı. 

"Roçester,, o mektubu pos
taya verirken artık intiha-

ra karar vermi şölüme doğru 

gidiyordu. 
(Cones) yazıhaneye yak

laştı ve sağdaki üst gözü 
açarak kağıtları kaldırdı. 
Beş liralık bank kaimesi 
orada idi. Delikanlı bank -
notu birkaç lahza elinde 
evırıp çevirdikten sonra, 
gözü kapadı. Bank kaime -

sini yeleğinin cebine yerleş
tirerek tekrar oturdu. 

( Eğer elinizden gelirse 
mukavemet ediniz.) 

Bu sözler, biri tarafından 
hızlı sesle söylenmiş gibi, 
( Cones) in kulğanda ötü -
yordu. 

Bu sözler ve beş lira 
hediyesi onda büyük bir 
tesir hasıl ediyordu O va
kte kadar oynadığı rolü ya 
zaafından veya korkaklığın
dan oynamıştı; fakat riza
sı ile oynamıştı. Şimdi ise 
"Roçester" kendi rizası ile 
bu rolü ona tevdi ediyordu. 
Daha doğrusu onu bu rolü 
ifaya davet eyliyordu. Hatta 
bu vazifeyi görmesi ıçın 
kendisine para bile veriyor
du. 

( Cones ) vazıhan farkına 
varmamakla beraber para -
sızlık onu her trülü hareket
ten mahrum etmişti. Şimdi 

. .. d ıne~t~~ 
ıse şu musaa c .,c> 
kendisine başka bir k~1\,· 
veriyordu. Efkar şi!!ldVv 
zuh peyda ediyordu. lı'ı 

· · d. k d 01~ yetı şım ıye a ar Jı' 

olduğu sisten kurtuluY0r ~ · 
Kalktı ve asabiyetle ) 

rümiye başladı: tiı!1 
"Eğer elinizden ~e 

sebat etmiye çalışınıt·• ~9 
Bunu yapmakta~ Niçı·' 

kim menediyordu kı.. ,ıf' 
l,r. yapmasın... Evet ya 

sa ne olur. .. -~u" 
Yüksek sesle guld:~ı;d' 

farketti. içinde fJv · o1I
1 

bir azim duyuyordu '.di ~; 
tıynette bir ada~ı. 1 f 1

' 

kendisine iyi bir ~ıkıd,ıg1' 
diği zaman bu azım 
sı onu sürüklerdi. . ;tı 

h "k'metı ır Britanya u u ı 

mukavele fikri ona bd~~:; 
retle gelmiş ve b\·ııer'~ 
onu ıngiltere sa ı 

kadara artmıştı. ( ıııı"'" 


