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Bütün memlekette çocuk 
mevzuu üzerinde çalışılacak 
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Urk eınlöki • 
yeniden müzakere 

topt nın 
ul an sahn 
ın~ası eörü-
ŞU)üyor 

li .. kq 
k~cl nıc.tinıiz mu
dllbi ~ ~ilnıisil te-

t1nı tehi tti ,-\ııkaradan . r e 
gere, I Iar· . gelen haberlere 

ıcıyc l'ckilimiz ile 
,....__ YulJan se

firi :\ I. Papa 
ara sin da 
mu badele 
mes elcsinin 
miizakerc
siııc yeniden 
başlanmıştır. 
;\!üzakcrat 
-Y uııan se-
!irinin aldığı 

ll!. P yeni talimat-
lllukabil ••• . l:.ı yaptığı 
tcrl')'an tekLifat üzerinde 

.\Jdı~ etrııl:ktcdir. Yıkılan ev ve ölen adam 

ıııua ırııız nıaı ' .. 
ı•azaı·· uınata p;ore, 

~itlik \'e ~ tabi olan Türk 
Unan h · krnıanlanııda maada 

"<Ihi 1 u · rınıcr '!' P lrinc . ı tarafından 
'1rk ~ ıadcşi kıp eden 

t<ı "'U:s;ıkk ' . n •atın afatının da top-

Beş katlı bir aparh
man yıkıldı 

r:n.ı.. nlınrna ·ı .. 
"...: fi'"' • :-; c~n..;1 UZC· 
1. o<ırLi ti! k · · · 

İ• unanJıı.' nıc · ıedir. 
-~c ctnı' arın bu emlaki 
~1 '.11dan h ıık·ccek!cri anla<ıldı-
11 u ". 't 

Bir belediye memuru başkalArını 
kurtarmak isterken enkaz 

Blhnda kalarak öldü 
ııı r lllahsu unıerinıiz toptan 

1 
~sını tc(. nıuanıck>i yapıl-

1~11~ Yuna~ııı[ Ctnıi~tir. Emlı\k 
gıl11. 1. ların bir milvon 

td;ı . ıra,ı , 
, rııı~tir · vermc>i talep 

.\ı . 
lttraı, 

4 
.. .....,.,..__ Utı.cü s:ıl' tla.mız<ladır ] 

Dün Beyo~luııda büyük 
bir apnrtıman yıkılmı~, ıabı

taı belediye muavinlerinden 

Server :\ayim bey enka;r, al
tında kalarak vefat ctmi~tir . 

llt .. -
t-teUsabaka açıyoruz 

ll'ılek ti . ---
ll\ı, }' ~ nıizde verginin taraftarları 

Calete .0tısa aleyhtarları mı fazla? 
Ve . tıııl b' k 
,,. tgısi tıı" ır aç güne kadar bir bekarlık 
"•eh' usab k v Usu s-t ası açacaktır. Bundan maksat Yozgat 
L erdiği t ~ .e~man Sırrı Beyin Millet Meclisine 
k ekarJık c lı~ı . kanuni üzerine münakaşa edilen 
~Y.detrnekergısı hakkında muhtelif fikirleri kısaca 
t tıleri a ve bu fikirlerden hangisinin gazetemiz 
~sp· tasınd · 
~ . ıt eylenı k .a daha fazla taraftar bulduğunu 
,., Usahak e tır. 
'-'al .anın ki' ve ctenıiz h ~e .~ şudur : 
d llıaruf er &un muhtelif mesleklere mensup 
... ~ki nokfl~vattan birinin bekarlık vergisi hakkın· 
.,und .aı naza b' k A . 
ıı c galet . ~ını ırkaç satırla yazaca tır. ynı 
v ~Şr?lunacaktemızın bir köşesinde bir de kupon 
Ctı,:ın· ır Ka ·ı · · d ·ı n , ın leh' d. rı erımız gazete e sırası e 
llo<t • ın e y h 1 h' k han ~ı. nalarl ' a ut a ey ınde olarak çıkaca 

lliisrsınc tara~~ın ve bunların esbabı mucibelerinin 
b asındaki kar olurlarsa o fikrin intişar ettigi gazete 
«tını k uponun .. · d 1 ~ b oyarak uzerıne a res erini ve imza-
tdat aanıılda matbaamıza göndereceklerdir. 

tn ec:ği reyler b'l~~lanacak kuponların ihtiva 
ara lıyade taraft 

1 
a ~re tasnif olunacaktır. Neticede 

ksında bir k ar ulan fikre rey vermiş olanlar 
arinı · ura çekil k b 1le ınuht l'f e~e ve unu kazanacak 10 

e 1 hedıyeler takdim edilecektir. 

13undan onbeş glin eye! 
Aynalı çeşmede Kun.lcle so
kagmda 6 numaralı [sadiyc] 
apartımanıııın inhidam tehli
kesine maru7. kaldıl(ı içinde 
oturan aileler taralından an
:;;ı 1 n11~tır. 

Beş kattan iparct olun bu 
apartımanııı sakinleri bir kaç 
giin Cl'Cl iki usta cclbedcrek 
apatımaııı göstermişler, dlin 
sabahda apartımanın yan tara
flarına demirler koyarak ta
mire ba;lanııv~tır. 

Fakat iiğlcdcn sonra apar
tıman sallanmağa başlamış, 
ustalar kcyfiycncn Beyoğlu 
z:ılııtaı bclcddiyc başmemur
lu~unu haberdar etmiştir. 

Bunun ü1.crinc Beyoğlu 
mua\'ini :\furar., llasköy mu
ayini Sencr Nazmi beyler 
mczktir apartımana giderek 
içcrdekilcri çıkarrnı~lardır. 
Bina dahilinde dulunan ihti
yar bir kadını :\furat bey 
kurtarmış, o çıkarken kimse 
o'.up olmad ğ nı tetkik için 
içeriye ~cn ·cr :'iayim Bey 
girmiştir. 

Bu sırada apartıman bir
denbire çiikmiiş, San·cr l\ayim 

Bey enkaz altında kalmı~trr. 
Derhal amele tedarik, 

cdiJmi~, kıızazcde tOjlrnk YC 

ta~lar altından çıkarılmış 
iscdc eczaneye köüiıiilurkcn 
yolda \'Cfat etmiştir. 

Zabıta Ye adliye vak tl} a 
vazıyet ctmi}kn ir. 

Kurdele" sok:ığındakı (15-
17-19-21) numaralı evlerle 
Şebek sok:ığıııda k;\in bir 
apartımanda her ihtimale 
kar;ı tahliye cdilmi~tir. 

... -- - -~-

Deulet ~~n~ası te~~ili 
M. Şahtın yerine başka biri geliyor 

Verilen malumata göre, 
Maliye vekaleti Devlet ban
kası işile ciddi surette meş
gul olmaktadır. Bu husus
ta davet edilmiş olan Al
man Milli bankası müdürü 
M. Şaht Pariste toplanan 
mütahassıslar komisyonun
da çalıştığı için yerine 
arkı:daşı M. Mü!Ieri gön
dermiştir. Berlinden hareket 
ettiğini bildiren bu müta
hassıs bu günlerde şehri
mize gelecek ve buradan da 
Ankaraya gidecektir. 

Mütahassısın tetkikatı 
müteakip vekalete rapor 
verecektir. 

J:B';;~;~:·;;j;;( Kadriye H. tahkikatı 
~ Bugün,31 mart, kazanç g Dr Saı·pB l beyann~melerini maliye ı • • 
~ şubelerıne akşama kadar !!: 
~ vermiyenler zarar görür· ~ Gaziayntaptan çağırılan fil· 
g !er, şubelerin kalabalı- g hit bugün dinlenilecek 

{ ğına karışmak istemi· ~ Kadriye-H. ın Büyük
i yenler için beyanname· ~ adada vaki teşebbü-
§ !eri postaya taahhütlü F sünndaki maksat 
g olarak vermek te müm- ~ 1 
§ kündür. g araştırı ıyor 
@111ııı1 111uııııııı11111ııını111111ıııııı11uııuııııı1ı~ 

Maaşlar 
Yeni kanun 
Ne zaman tatbik 

edilecek 
Ankara, 30 lVakıı}- Ma

liye vek~i BA§vekil Paşayı ma
kamında ziyaret ederek uzun 
müddet ğörüştü. Barem layihası 

yarın Heyeti vekilcde görüşü
lecektir. Layihanın 1\1. Mecli
sinden bu devrede kanun halin· 
de çıkmasına çahşılacalcır. 

M.ıli ıslahat komisyonu da 
toplanarak bu işle ai&kadar olan 
munzam küsuratın ilgası ve ver· 
gilerin birleştirilmesi liyihasını 
tetkike başlamıştır. 

Komisyon yarınki fevkalade 
lçtimaında bu işi bitirmiye ça· 
lışacaktır. 

r 

Dr. Satp B. 

Kadriye Hanım ve arka
daşları hakkındaki tahki
kata dün tevkaanede de
vam olunmuştur. 

Tahkikatın dünkü safha
sında avukat Aziz Bey 
şahit sıfatile dinlenilmittir. 
Bu gün şahit sıfatile bazı 
zevat daha tevkifaneye ge
leceklerdir. 
[ Alııarafı 2 inci sayıfaınızdadir] 

Şirketi Hayriyede 
Hissedarlar dün toplandılar 

Şirket vapurları 1929 senesinde 10,948,180 yolcu 
nakletmiş (1,248;439) lira varidat temin eylemiştir 

ay 

-1- ==•===·===·===•=> 
N.akiye H. ne diyor? 

~erek tahsilde müsavatı, gerek diğer 
hakları mücadele ile almadık, verdiler 
Seneler var

ki Türk kadını 
da temamile iş 
hayatına karış· 

mış bulunuyor. 
Mazinin tarla 

ve ev işi kadı· 
nının yanında 

bugün, hayata 
bir erkek azmi 
ile bakan ve 
şuurunun ay
dınlattığı yolda 
yürüyerek biri
birine çapra· 
şık ve hal -
li zannedil · ~ 
kadar bas!t 
mıyan ist• 
metler taşıy 
ış şubelerine 
pervasız bir 
hamle ile giren, 
İdealist bir şehir 
sınıfı doğmuştur. 

Muallim Nakiye Hanım 

kadını Anadolu kadını hiç değilse 

Enstitülere bakınız, la
boratuvarları geziniz, adli
yeden başlıyarak, devair 
odalarını . dinleyiniz, kim
yahaneleri tetkik ediniz .. 
Türk kadınının İş hayatın· 
dakı mevkiini daha bariz 
bir vuzuhla tanıyacaksınız. 
Amirlerine sorunuz; mem
nundurlar. Müdürlerine so

sütünü yapan, yoğurdunu 

yapan, tarlasında çalışan 

ve icabında günlerce yol 
giderek satışı idare eden 
bir kadındır. " 
Hanım efendi burada, 

bu bahs Üzerinde kcndisile 
konuşan bir Amerikalı ga
zetecinin aldığı cevap kar
şısında duyduğu hayretten 
bahseıliyor ve diyor ki : 

'. ruruı; iki tarafafda bir tercih 
1 hakkı vermiyeceklerdir. 

- Kadının iş sahasına 

geçmesi sebebi muhteliftir, 
en mühim sebep bu gü:ıün 
maişet tarzına yalnız erke -
ğin kaZ3ncının kafi ge!me -
yişidir bence .. 

~irketl hayriyenin •enelilc 
hissedarlar içtimaı dün idare 
meclisi reisi Necmettin Muhtar 
beyin riyasetinde yapılmıştır . 

Dünkü içtimada hissedarların 
yarısından fazlası temsil edilmiş 

ve gerek idare meclisinin , 
g rebe mürakiplerin raporları 

okunarak müttefikan kabul olun
muştur. İdare meclisinin geçen 
seneye ait muamelatı bu suret· 
le ibra edilmiş ,.e müddetleri 
hitam bulup Mahmut Nedim, 
Haydar Muhittin, Murucan bey· 
!erden ibaret bulunan aza ye
niden intihap olunmuşlardır. 

Şirketin dünkü içtimada oku
nan raporuna nazaran 1928 
senesi kanunuaanisinden kanunu-

evvelin nilıayetine kadar deva, .. 

eden bir sene zarfında 

(10,948, 180) yolcu nakledilmiş 

ve bunlardan (1,248,439) lira 
hasılat elde edilmiştir. 

Bu bilet hasılatına emlak ve 
vapur icarları da dahil olmak 

üzere mecmu hasılat (1,407,853) 

liraya baliğ olmuştur. Masraftan 

mülebakı kalan (l 79, 138) !ıra 

ıirket hesabına varidat kayde

dilmiştir. 

1928 senesindeki yolcu ade

di evelki seneye nazaran binda 

2,5 artını§ ve hasılat da binde 

(22,30) nisbetinde coğalmıştır. 

[ Alıtarafı 4 üncü •a}ıfamızdadır) 

- Bak havalar ne kadar açtı • Artık bana 
• 

bir yaz 

elbisesi yaptırsana 1 
- Aman cicim ne diyorsun! Bu sene havaya 

olur mu? Bugün açıksa yarın bozar. 

emniyet 

Meslekdaşlarına sorunuz; 
samimi bir takdirle dolu 
bulacaksınız. 

Bu muvaffakiyet gerçi, 
tekamül kanunlarına mu
halif olmadığı için sessiz 
olmuştur. Fakat o hakika
ten muazzam bir eserdir. 
Hiç değilse İktisat kanun 
larıııda onun beliğ bir ma· 
nası ve kıymeti vardır : 

istihlakfen istihsale 
geçmek!. 

Acaba bunu bizzat iş 
sahasındaki Türk kadını 
nasıl telekki ediyor, o bu 
hayata niçin ve nasıl atıldı, 
sebepleri, amilleri ne dir 
ve bu hayatından memnun 
mudur? 

Bunu merak etmez miyiz, 
itirafa de-ğer bir gıpta ve 
takdirle karşıladığımız bu 
yeni iş unsuru ile tanışmak 
istemez misiniz? o halde 
kendilerile konuşalım ve 
dinli yelim. 

-1-

Muallim Nakiye H. 
· Nakiye H., bütün münev· 
ver sınıf bilir ki senelerce 
zevk ve sa' yini maarife 
hasretmiş, yorulmak bilmi
yen bir muvaffakiyetle ça
lışmış mümtaz kadınlarımız-

dandır. Anketin umumi mev
zuu hakkında şöyle düşü
nüyor: · 

- Kadının iktisadi sa • 
hada vaziyeti ancak şehir· 
ler için yeni bir şeydir. 
Fakat umumlyPtle Türk 
icadını için eakıdir., Hakiki 

- Bu suretle evli hanım
ların da, çalısma!armı ter
viç ediyorsunuz? 

- Tabii, tabii .. Tahmin 
ediyorum ki bu vaziyvtte ev 
işini düşündünüz. 

Bence refahı ol mı) an bir 
evde ev işi sonra düşünü

lür. 
Eksik gıdayı ikmal c..:en 

bir çalışma ne kadar ihtira
ma şayandır düşününüz . 
Sonra ben iddia ederim ki 
analığını bilen bir kadın 
hariçte ne kadar meşğul 
olsa evinin huzurunu da ih
mal etmez. 

Soruyorsunuz; benim iş 
hayatına girişim bunlardan 
ayrıdır. Bende küçüklüğüm
den beri bitmiyen, bir nasıl 
söyliyeyim bilmem ki, bir 
kuvvet, bir meslek aşkı 
vardı. Ailem ise kadının ha
riçte calışmasına müsaadc
kar değildi. Bununla beraber 
arzumun şiddeti onların 
muhabbeeerile karıştı, mü-................................................ 
Beleı.,' iye azaları 

Fırkada toplanıyor 
C. 11. F. :\ lüfetti;lig-indcn: 

Yeni intihap olunan lstanbul 
belediye azayı muhtercıne

sinin gör[i~lilmek üzere l
nişan-929 pazartesi gunü saat 
on beşte fırka merke7.indc 
hazır bulunmalarını rica ede-
rim. ( 



rtf ffi~~l 8011 haberler 
Kamyon çarph 

Diin rık-.am saat scl-.izde 
) 

3871 numaralı kmnyon l3c-
Büyükelçimiz Tetkikat _,____ -·-

)"azittc c.fanitfunun ôni.inden 
geçerken 65 yaşında llu'kuyc 
J Ianım bmindc ihtiyar lıir 
kmhmı çarpmış, ihtı~yat kadın 

ağır utcttc ~ aralanrn~ur. 

Mosktıvada itimat- Tediye muva• 

Ruh ye 1 lamın hastaneye 
oturulurken yolda ôlmlıştur. 

.., öför yak .. lanmıştır. 

İntihara kalkıştı 
Şel remi •ındc Deııizapfal ma

im llesiııı.le oturan marangoz 
~1f n. Mı..:e<lt t ~smindcKi sev
gflısinııı . şl,ını lmbül etineme
ıSinCl<ı 1 mutecss1rcn intihar ka~ 
tile tabaııc•sını ı :ıc:ığma sıkar:t~ 
ıgır rcrthc rar:ılnnmıştır. Uüsııü 
lnıstaneH' knldıtıl mştır. .................................................. 
sade ettiler. 

Küçükten beri emelim 
muallim olmaktı. iEn çok 
sevdiğim çocuktu. En bü
yük hazzım da onun teka
müle yürüdüğünü gôrmck • 

Bunda muvaffak oldum 
ve tam 21 :sen maarif ha
yatına • hizmet ettim diye
mem- çalıştım. 

Şimdi :sorarsanız. menun 
defilim. diyec~m. Yorul
dum. muallimlik tok canp 
olmakla bet1lber maddi, 
manevi mes"uliycti mucip 
yorucu h'ir mes\cktir. 

Marn.fih... Gene ~.alışı· 
yonıın ve eViyorum. 

Kadınlann iş haya-
tına ıntisap ıanıttlini gayet 
tabii tclek:Ki ediyorum. 
Sonra ıcvksız değildirde... 

Bır bamın, hatta babası 
da olsa mütemadiyen bir in
sandan alması zevkli bir 
şey mi ıica edenm. iş 
ntreden geldiğini gos\:er
mesi itibarile parayı !lay
metlendirir de .. 

-- Ka-dm1ığımız i~in na· 
sıl bir istikbal düşünüyor
sunuz? 

- En medeni alemdeki 
tekamUle Türk kadınının 
da vası1 olmasını. 

- Siyasi haklar? 
Nakiye H. gUlüyor. Bun

da şimdilik buna taraftar 
olmadı'ğtm ihsas eden bir 
mana var. Diyor iki: 

- Bn siyasi hak mesc
les1ni uıak gôrmiyonım. 
Gerek onrlaki ıe1ca ve ka
biliyet itibarile, gerek ~sri 

tele'kkileri zamanı ge1dikçe 
tatbikte tereddüt etmiyen 
cumhuriyet hükumetinin bu 
hakkı da yakında verece
~ine knnaatım var. 

Yalnız bunun için bir 
mücadeleye hiç 'hacet yok
tur. Gerek 'kanunu medeni 

haklarını, gerek tahsilde mü
savatı mücadele neticesinde 
aımadık, verdiler ve .. yapa
bildikçe \>~rilmiyetı yoktur! 

A.. ırrt 

namesini M. Kalc
nine verdi 

Mosk{Wa., ~9 (A.A) - tü~iye 

bü} ükel çisi H lıseyin Ragi p Bey 
St>V}el -şurat:ır Htfhach telsi M. 

· Kaleııine itimatnaınesini tlkdim 
ederek .atideki nutku irat elmiş-
tir.; Tür'khrt 'Reisicumhuru h~z
rctkriııin heni r.ezdiııizc büyük 
elçi tayin ettiğine d:ıir olan 
ınekhıhu elinize 1evrli ile n1üba
hiyiııı • Şal:sıııiz ve ~uralar itti~ 

h:ı.dı için Türki}c Reisicümhuru 
ile bü} ük TUrk milletinin izhar 
~ttikleri samimi 'b:ıtıtiyarlık di
Jeklerini :takdim etmekle vazife
leriıı en '\athsım gönnekte bu -
ıu ustmım. Cümtıutiyct hütii -

ıneti Sovyet Rusya ile Türhire 
cümlıuriyeti ar~sıııda tcyemmü
nen mevcut olan bağl:mn :uni
:mi rnrcttc sa~lanılaşm.-sm:ı en 
büytk ehemmiyeti atfctmel.tcd·r. 
Her Ud millet f C'iil de hatırnsı 
·:mı .um~nlardı dofmuş iki 

mcmtelcc\ ~r:ısrndaki sıkı dostluk 
:m~tt~ntıarmıızın müşterek ol
ma 1 ve :tıcr iki milletin rckdi-

rint bf'$ı bcsleôifi s:ımimf 
m lı bb~ \•e hürmet hislerinin 
m 'u t ir4 aıtınaa ancak daha 
iaıb eliŞtbilir. v~ Qncak aha 
ııyadc kın vetlenebilir. Sovyet 

fttih du:ın ramsıı· .i ıkişafmı Türk 

mıl!cU dime}·en bir alaka ile 
tl'kip ~tmcl:tedir. Soy~:ct ittihA-

dmın muutfakırctlcrini Tii:idyc 
tı~'kikl .ktymetlerile ~iirmckt~dir. 
Bu büyük ıncmt ketin ımaddı 

\'e manevi kalh'ltirnası hu'Susun .. 
da katettiği m~tl1:ılclcr iutkiye 
tarafından ayni tıereccde t!os
tar.e bir altıka. ile b'kip eJil
mektedir. 'Sovyet Rusya (!ibi 
TUrkly~ de 'S'uflıüıı .sn~l!ı.nı ~u
lar \izerine lmrulımısmı gôrm~k 
dil~ğini kalpten obra'k bts1e
mektedir. 

'Bu buyük gayeııin talıa"kku

kunu tacil lıususunda Sov} et 
lıülo.umctinln muttası1 sarfcttiği 

faaliyet Türki)·ede daima .sami
mi bir sevinç \'C memnuiyetle 
k:ırşılanmıştır. Bana emnb·el 
edilmiş olan yüksek :vazlleııin 

ifasında iki rnillefin karşılıklı 

hislerine ve siziı: ) tıksek ICıtfu

nuza istir.at edeceğim, 'iki 
memleket arasında siyasi \'e 
iktisadi i; i munasebetleri inhi
şa.f ettirmek lıusurnnda lıükCı

mctimin kat'i arzusu benim 
şahsi arzuma tamamen tetabuk 
ettiğinden \'aziieme bütün. kuv
vetimi oalıh büyük bir Sladetle 
hasrcdeceğim. 

M. Kale}·in lii!seyin Ragip 
Beyin nutkuna cevaben ::tideki 
r.ut:Cu irateylcm'işlir: Türkiye 
Reisicumhuru hazretlerinin gon

derdikleri \'C bfıyük elçi sıfatile 
tayin edildiğinize dair olan ıti -

~~c.kt}iıı 31 Maı·ı 1929 lci'rika~~ -:. l!~ 

N·a·musıu 
kokot ar 

Afrrdıarr11•t: lliis&yi:n Ralnni 
malik kalmak l)iiyük 
bit• varhkllr .. hu ıut

fi1 i11 "an1 rdun esir8e
ıniş olduğu için Halika 
niraz etmez nıisin ' 
onra hilkat laturasın

t1an in ana u~rcıll edil
.nıişıir-. 

- Nllsıl 't 

- ~ usıl olacak bu 

hıyıth, k, knçh atel
acayıı) mahlukun ba
cuklanndan birı to
ı>arsa yerine ba§knsı 

sür.er •• ıin an 'Oğlu ka
zara bnca\larıntlan bı
rin1 kay.bedtne 1~ 
rln~ tattı tulnr tn . 

• • • • 
zenemız ıçın 
Ankara, 30 {Vala\)- Ali ikt1~ 

sat meclisince tetkikata memur 
komis}on 10 nisanda Hasan Bey 
(Trabzon)'l.In riyasetinde topla
ııaral< umumi katlplikçe şimdiye 
kadar tedirc mü\•azeııemiz hak
kında :elde tdılcn malfımata. 

dair lıazırtanmnkta olan raporu 
telkfk ve \espit edece'kUt. 

iediye nıüvazcnemiti lelıi

mi2c ofar:ık ıslah ve temin için 
hesaba\ muvazencnıizin ınulıle
lif fasılları üzerinde kıymetli 

ma1tıınat toplanmış, aklit fasıl

lardan nıühiın kısmı hazırlan

mıştır. \'apılan :mı!Cttere cevap 
gekJik-çe dığer fasıllarda hazır

lanmakta.dır. 

Ali meclis lı:ııitan iptidasm
daki i~iınaınaa rapo-ru tetkik, 
\•e t~birJdni t"spit edttektir. 

Yırhk paralar 
Tebdil ilÇln kanma yapılacak 

Anka.ra. 30 {Valıt) - Veni 
paralarımızın iers .ıdelerini de
ğiştirmek için maliyece yapılan 
talitn:ttn:tme yırtık p:mılann bir 
nispet dalulindc luymetini lett-
7.il ttmd.tedir. 

1 talbuki panlanmmn kıy .. 
m~tleri karı\rnl~ gm1crilt1i~indrn 

kıymetlerinden t-enzil~t yar>mağa, 

yani tersudel~tin \ebdili tali .. 
mattıamcsin'in tıtföıl..ııı:ı. gene 
bir kanun lbım oldugundan 
maliyece talimatnamenin lneri~ 

ytli i~n laytlıa ~·apılm-al'la n 
bunun meclisin bu de\'ttslnde 
çıkarılmasına ıt.3h$llnuk1a<!ır. 

········-················· ..................... . 
mat mektubu ile pek muhterem 
halefiniz ıolup i'ürl.~~ 'llk~Ck 
bir makam iş~al etmek üzre 
btzdcn yrıJ:tn Vası'f Beym 

~ağm!Uığına daır lan nıcktubu 
almakla mübalıiyiın. Türkiye 
:Re:siciiınhum ~l:tzrc\!~rinin hal<
lımCla izhar hı)-urJatl:tr:a 'c 
s:zin ibatıl. S<ı)lcmck Julf unda 
btllu:ıduğunnt ıltifallardan derin 
rure\tc müteh:ı.ssısnn. Ben ee 
Müş.'trunılcJlt l.'aktnıdaıti minnet
~•itl ığıma en dostane hissi) atına· 

ve SO\') et .ittıh~dı lıalkının Türlcb-e 
hakkındaki n1tm~z umlı:ıbbc· 

:tine kcndılcri ır.ezdinde tercüman 
ôlm!tklığnuzı rıca ıederfo1 • 

O\'l'et lıfıktım~ ti iki devlet 
:ıra.snıda tcrenıınün n tnC\'ctit 

samimi nıün:ısel·ata en büyük 
ehemmiyeti atfetmektedir. iki 
devletin istiklali ve en iyi ls
tıkbali için iki mil1ct arasında 
en muş'küt s:ı.atlctde düğiimlell
ıııiş olan dOsUu'lı şüplıcsiz hun-

dan bö}·le de kuvvet bolmakta 
devam edecektir. 

M. Kalenin müteakiben ıki 
devletin siyasi, ı~tisadi muna
sebellerinden, linkilabıtmzdan 

\'C sufhpet\'erllğhnitdcn hara 
retle bahsctnı:şti~. 

tadan lıi r uzuv. 
- Ya salyangoz~ 
- Ba~mı kes yerine 

hoynozhı bir kafa daha 
zuhur cd r. J.i\tkat ben 
buuda J,ü,·iik ltikın t 

& 

görü ·orum .. kafası ke-
ilcn insanların IJo-

' nnlarmd;ın diğcı· bir 
kafa ürınfış olaydı, 
büyük jJatilôlde rrun-
ızların icuı ıettık~eri 

giyolimn ne tliikınü 

olurdu! 
üyiik hi\metler 

saçıyorsun .. 
- Elbeue. • • dinle 

daha ~sasa ~lmedinı ... 
Cenabı hakkın Fir~'IVM 

Şilbdtden tasfiye llmHıWlıth· 
ıtne ba..-. 

l:>üyunu umumlyede tasfiye 
lla:ırhkları ilctlmcktedir. ltil:t 
mucibince Durunu umumiyt 
kalemleri :ııiha.yet 31 Ununuev
vele Jcadar Par ise nakledilecektir. 
O tarihte Düyunu umumiye 
blnası tıükl'tmetc geçeoektir. 

Oü)'tlnu \ımumiyedc ışimdiden 
tasfiye muameltsf başl:ımıştir. 

IBirçok :ı:clemler Parlse nakit -
dılmlşlir. si' kfinur.ueweldeıı evvel 
ill:tkil muamelesi ikmal ıedilecek, 
hamitıcr meclisi Par:ste topla -
nac~kt1r. 

Du~·unu umumiye n1et1isinde 
Tür:.. dayinler \ ekftleti mün~ml
Uir. fakat lıu v~~alete komiser 
Zekal B~yiıı fofilıaı) 'Cdilect!t?'ine 
~uh:ıldmk n:ızatilc balılıyar. 

Zekai füy;n yerine komiser -
liğe kimin tayin cdiletei?f heuüı 

malCım değildir. Gerek da,yinler 
vckilf, Ritck -lonı;ser Pariste 
oturacaklardır. 

Bir genç kız ve 
iki delikanlı 

Bir deniz kazasına 

kiıtban tıilliler 

İmdada gidilmedi .değ1l, 
gidildi, fakat. .. 

Cuma ~nü üç mektepli gen

cin hayatına mal olan bir c!lenlz 

faoası vuku bulmu§tur. 

Cumd günii Üslcudard:ı iki 

Kuleli tAlebcsi le 1bır hanttn 
kız bir sandala binerek <ıçıl

mıtlar ve saray burnuna doğru 

yo1lanmış1ardır. 

Acemi sandalcılar Sar~bur

nunda alo.ntıya ldı.pılarak feryat 

emıeğe başl~t~ar ld:at vaktin

-Oe imdada giden olmamıştır. 

'Y almı pıı>lis ~ine\ şubesi li

mana malamat \'mtıi§ \"e nôbet. 

'Çı 1.ablte motôr \\e Hayırsız 

adaya k.~dar gitmiş, lakin ne 

ıwı~aldan, ne de r&li:iplertnden 

~ bulamamiftar. ıBilaharc ~i

man fifketinin romorkörlcıi de 

gttnıipe de ayni netice ile lar

.., laımı,ın. 

Muhakeme bitti 
Qmal Husnü bey ile !Siyast 

muşavirı fuat bey ercrsındaki 

dava bitmiş \'C f-uat bty l &ne 
lı~pse mahı fı n olmuştur. 

Tc"JCklclir 
'Kıymetli ha) a't :ırkafüışı 

mın uliiınli ile benim \'C Oğ

lumun ~·iircğimizdc açılan 

unulmaz yaraya özleri \'C 

sözltr.ilc mcJhcm olmağa 

çnhşan bütün hısım, akraba, 

do 't ve ~inalnra ailece can

dım tcşckklir ıcdcriz. 

Matbuat unuım mildlirU 

Er:llitıenl El{tlfn 

bir sivrisineğe üldiirt
miiş olduğu kı~sa ıuı 

<la clıcmlniy(}t1c diııtc .. 
~lahlrva mikrobunu ., 
hamil hiı· Anofclin hir 
ot·du~·n l•aki lıclakc 

~ 

sermeye kifa)·et etti-

·ğini hil; hir Sİ\'risinck 
insan kmıına bir .kere 
bu lıastahğın tohumu
nu ektikten sonra 
musabı sokan diğer 
An of eUer derhal nm .. 
razı bir ordu:ya sıı·ayeı 
ettirebilir.. bir si\•ri-

'S1ne~in lıaznn cihazına 
sıtran zehrin l11vvclini 
,anla ... .şiındiki söziiın 
ona, llnı toıMeni -mil-

1 Kilr• Mekt11r]~ .. ~ ] 
icra bedeli • 

Maliye VeklMtlnin nazan 
dikb:tine 

Mudanya dairesinin 927 s~ 
nesi bedeli icarı olan 216 liralık 
5 Ununewel 927 tarihli hava
lename, seh\·en Balıkesir defter
darlığına gönderflmiş, ı;onra da 
Bursa deftetdartığına gelmiştir. 
.fakat üç aylığı noksan oldu
ğundan iki senedir icra bedelini 
l:edelini alamadım. Maliye Ve
k!l~tine \'~ &.'tir mahmlar.ı 

miituddit iistidalar .gönderdim 
ise de bir cev:ıp ıalamadım. 

Mezkur :Ut aylık lıav:tte:nin 

Bur~ defte~dathğma. gönderi~ 

meslni istirham <eylerim. 
1Lım:ın d:ıfrcsının sııhlbl 

Nebi1 

Ko~riye Haoıı b~tibb 

·ıi{ftf ar ve ~i~beleri 
- Muh:ınirl : Eye/ -

--.:mu::::::::::.-::-.... * ... ::c:::::::. ... 

Eşref. ahpaplarınilan lznıirde ec;a
rıc sahibi lliisuı'i B. lıakkırıda 111 

kıt'a; :ı söı--lenıiştz:· 

Romatizme onun indinde oyuncak gib'fdİt 
Çev'l'ilir luula, yolu darı şifa olsa bile .• ~ 
Hüsn'Üyü g6rse verem gai>~ olur lıavfl b ·ıe! 
Malnıeder mikrobu bir y_erde vaba olsa '-

Veremle mücadele 
Cemiyet bir senede neler y~ptı f 

fstanbul \·crcmlc mücadele ğınoa yapılacak senelik kc~ 
··ıakCf <:emi)eti merkez hercti dun gre hakkında mu·. '°""' 

Hil:füahmcr binasında toplan- yupılmış Ye kongre u tt 
mı tır. Cemiyetin merkez heyetine. ar7.cd.il~c~ ~!;':fi' 

( Üıtt uratı bfrıntt a1'larnııı:aa l h~s etine AH, Zi}·a Nuri, por tetkık cdılmışnr. ""'~ 
Bu an.da Guiaymta.p Besim Ömer, Tc\·fik Salim pora gör~ Veremle nı~ ·.,,4l 

doktoru Saip Hakkı Bey pa;alarb lhsan Sami, \~şet le cemiyeti bir s~nc. 1~ 
O verem hakkında bır ·~ 

vardır. Tahkıkal: esnasında sman, llahrl 1 met, !\azım C(l"""' nc,rctmiş, a[iş [alik ,;.,.J 
kendisinin batı hususat ~:ımdi, i'cvfik tsmail. FaY.ll filim imal ettirerek ~-

" crc[ettin. Mu~:ı l\bım, · 
hakkında malumabna :mü- m:ın Şercfcttin, Murat hmct mi-;.tır. t,tfİ 
racaat olunmağa lüzum gô"' Şukrü, Süleyman Etem, Ömer Bnndnn ha*kn ro~f'!' 
rülmuş, buraya davet edil- L'1'tfi1 ~kil luhtar, Behçet, Ct~ı'iş, c~cbi \"tren~ · beT 

.. .. lenlc munaselıata gırın~~inı\e 
miştir. Rc..,at Rum, ı. cşct Omcr, nclmilcl verem kongt'~ ~ 

Şahit dinlenilmesinin on Olrhan tah~in Beylerle Safiye cemiyeti tem;;il C) ıcın~}:ofl' 
1 ii.;cyiıı lJanım dahıl bulun- lsmnbulda mektcplc!d~ \t' 

güne kadar bitmesi mub- maktadır. Sıhhiye vekili Re- fcranslar tercip ccmı_.ar. ~iıtl 
teme1dir. Bundan sonra 'tik Hey de merkez heyeti rem ccmircti a ıl ın" ~ 
mamunlann tekrar İstlt:· aza-ından •sc de, meşguliyeti ol:ır:ık ı:yjpce bir ,~ere~~ 

doh•)tsilc dünkü içtimM panscri açmış \ ' C bır ır.ır 
vahı ile iştigal edilecek, iştirak cdcmcmi~tir. neşrine başlamıştır. ceıtt 
bu bir· haftadan faila sür- \" ercmtc m uca dele ccmi)·e- V crcınlc miicadclc · .ıo .· w· 
miyecektir. tinin dünkü içtimaınd:ı, nLa· yeti faaliyetini ıtC'~ 

.nııı ilk hafta:-ında 'J'lirk t>Ca- bazı kararlar vcrecekur . .....-1 
Tahkikatın dahil o1duğu ~ıı11111ıııııııı1111110fltl11uuııııııı11111ıı1111ıı11111ıııııı11111ıı1Aı111111ıo•llll1111ıııııııı1111nı•nıı11tıııııııı1111ıı 11111 

son safhada Kadriye Ha- ~ VAKiT nı mm geçen yaz Büyük- =-~~==~_~_-::~= adada Gazi Hazretlerinin 
huzuruna ne maksatla ka
bul edilmek istediği araş

tınlmaktadır. O vakıt 'Kad- ~ 
Mühim haberlerin hulisası 

~ -Ot Ttbbıadlidc muay~nc 
rıye Hanımın du atzuyu ~ csnaSlnda doktorları tahkir 
izhar ettiği, fakat bir zat ~ eden bir deli tlün mulı:ı -

-O- Anknra<la mtır .. 1dcl' 
.. ı .J 1 ... ı111n muza ·cmtl ycnıucn l<•~ ~ 

ve mukabelci bitmis11 t'C 
1: 

tarafından menolunduğu t keme edilmiştir. bfri talik cJilmiştir. 1~ 
söylenilmektedir. r -0- Kadriye iL tahkikatı · -0- Dün bahriye r..1~111 ~ 
---------.. - son safhasındadır. Uugfın Ralcy lmınızörünü ı1Y' 

\'arm :ı.sırt.:vclti ıE 

VAKiT 
~1 Marl 181> 

Tevcihat 
Tunus .kapıkeihü
dtılığı hidmcti ild
vei memuriyet ol
mak ffzre sadareti 
uzma mektupçusu 
!YJadciÜi Vasfi efen
di hazretlerine. 
Bulgarisianın tah
didi hududu imti
yaziyesi için teşkil 
olunan komisyonun 
umuru iahririyesi
ne memur. i.uethl 
Simon e/endiye rlli
bei saniye sınıfı 
mfl.temayizi tevcih 
buyurulmuşiur. 

f Gazi:ıyınt:1ptnn gelen D r. ermişlerdir. 1 
~ .ıip Bey şehadet edecektir. tQt M. Ri\·as A~iırny.ı gt 
( -O- Dün Aynalıçcşmcdc miştir. . rcii' 
~ bir aparnın~ın yıkılmış, Has· O 13 . .M. M. ikincı ~· 
~ Jiöy zabıtai beh:diye mer - Hasan Bey şehrimize ~ 
E kezi ~ınut\·ini Server Nazmi miştir. 
E. s Bey enkaz altında kalarak qp • 
~ ycfot etmiştir. ~: 
~ -0. Liman :şirkl:ti heyeti ._ . ·ti' 
~ urnumiycsi senelik içtimaını Yeni Moskova scf~ J aktctnıi$tir. Faali}~ct \'C he- itimatnamesini M. 
~ sap raporlar~ olnınımış, yeni nine ~ermiştir. el 1" 
~ murnkiplcr intihap cclilmi~tir. ~ O lntiha~t~n ev .,,-

~ . • Şirketi Hayri) c ~~elik gıteblt:dredü~~bı::~:~eın~~ 
t ıçtımaını dün .:ıktctmıştır. J ~ Üsküdardan sanda!a mel görülmektedir. fı' 
= binen üç talebe Snraybur - + Monako halkı ; 
1 nunda sulann cereyanına .sanın himayesini istelll 
\ kapılarak kaybolmuşlardır. tedir. .1J~ f. • M. T. T. birligi dün -0- Meksikada ası lJ" 
\ yerli malların kullanılmasını yeniden bazı nold~ 
! tamim açin bir i~rima akt - işgal ettikleri haber tJ 

it etmiştir. mektedir. ~ 
,_ ___ ..... ______ ~rıı:1ilı1111ıı11 1111ıııı11mııuınıuıı1t1ııııı11ttııı1111ıııtııınııı11uıttı•Nı11111ııt111ıı1111ıttııhl1ıtll1"'*" 1 

lctlcr hir auda cok nclc<"e~im cok dilek- ı kurban ettiriyol'·· , " ~ ....... . ., .. , .. 
a<laıu üldürmek icin lerin husulü icin kur- - Sakııl yetiş• ·,, 

• .t • QB 

zehirli ~azlar icadına ban, kan nezir olun- hen öliimfl hiç "'
11
r 

uğr~ ~arak Cenahı h~lk- u11yor mu~ ö1dfırmck ıucm. Onu bana tf 
ka şirk koşmağa kal- ölmek; tabiatin lclsefesi, l\adaı· ınettetscn ~' 
kıyorlar, ama nanı~.. mezhebi, nıorali, iba- ğendireınczsin .. ~'j 
ne kadar çabalasalar deli hep bu<lnr. h\kırdı yok ınu ·~zrl:~ı· 
onun kudur -Oldiirc- Hırbtiyantarın itikat- Dinle gu C,ıırri 
mezl~r .. bir ~ivıisinc- tarını bilmiyor musun? diulc .. sen hu 5 v:r 
ğin karnını doyurıııak Allah :iılcın şekline gi- ne lıir \':tirııleıı, ~~(ı" 
ı9m hesapsız ye - ı·ip dünynya inerek hatipten, ne .. rr.sifl" 
• k. . 1 , ·cı~dı"ııı· iı1sa' ııla"cı. o··ı- ranscidan işite1Jı ı ııl tış ·111 msnn arın 'Jla- • ,. , •« • ı r 11" 

.. ·~..I - llü ylc söz e .nıl' 
vatlarıuı feda etanek... tlurlmeui nıi ! ölüm · ıs~"' 
ti 'ıastahklaı1 r~' . 
but-adald derin Saik- ıerşeyin leı·lunda bir k ı ır _.t:ı 

larnıd·ıı co · o t • ~: 
n1eti öyle ~beri adrun- ıyilik, öldürınek <>ka- ( _ Il.;nim ald~:~i· 
ların akıllarJ almaz.. dar büvük bir scvaı> -~t r W ll 

• hastalık ~ ~ 0 ~ c!ıT " 
çok yerde öldümıek li Allah kullar.ııu bu o'kaclar sa~fan' ı,eııil' 
ibir ibadet l'e öbnek ecir ile scyaplandır- çürük beyinliler,;-; 
saadettir. lşıe -.aya mak tçill mı mubiyetini 
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ıraza "'~ 
• • 

ıye 

sonra bir nevi zabite halini aldı. 

Ada köyden dağılan Hızır· 
kendileri için kelepçesiz, lale

siz hür Lir alem zannediyor· 

lardt. 

T ah~ildar, Jandarma \ e Ye· 

ti-.ı) c i.,icri hnl.kınlb l,afi 
nuıll'ım:ıtı lı:ı' i hu un:ın hu rnpor 

kmwtini mur.ı:ıkıp muLtdıkan 
k:ıhul ctHlıni.,tır. 

Bundan sonra lu:,.,üp r;ıpnru 
ohunnm~ttır 

Bıı rapo.ır.ı n:ı '.ı ııı .. irkc
tin geçen ~:cr.c umum' i~lc

nnden tcmcctuu ı .ı. ~~ li

rmhr. 
Hıı tcrııcıwdı:n nııcll: .ılıı-.ı 

faiı., ) u1.dc dcıl u1.u (,ar ohı

nık hi-.~cdnrlarn tc' 1.i edil· 
nıc ... i ~irh·tçc h1:) di wnumi
:c~ c Lcl~Hr cdilıni~tir. !hına 

nuli\ c 'cl,:ılı.:ti munıc .... :ıil:ri 
itim;, c~mi~lcr. t1.:\ lİ edih:ed, 
, i11.dc :onbı:::- tcnıcttlllh: n 
~ uıdc uçuncın ilttİ'\ nt a\,çt"i 
~lıırak cdrikıni rcklif c' k
ıni~1cr 'c bu ıd-lif l,ahu1 
cdilnıi~tir. 

Hundan !I· nm miinıkı111 rır 

imihahma gcçilnıb murakıp
hklar:ı rl'ji .:ıh•k ımi<ltmı 

... ı:yfi, abıl, umum 'aridat 
nniduni K<'ımil. nwli~ c ncz:ı· 

rl:ti c-.lmk ımı ... tc~arı lrf:ın 
lliza Be~ 11.:r intihap cdilmb· 

!erdir. Dalgıçlık i~lcrinin il
g.ı ı mc ... cJc ... inın 21 nb:ınd;ı 

at ... ccdilccek re, k.tl.ide bir iç
timada miız:ıl,crc ... inL· 1...ar.ır 

\Crilmi~. içtimn bitmi~tir. -----· 

Dün zabitlerimiz tarafından 

gezildi 

a an • 

Şehrjmize geldi 

Meclis bugünlerde mühim 

baz.ı kanunları müzakere 

ve intaç edecek 

Hüyük Millet meclisı birincı 

reb 'ekili Hasan bey dün An
knradan şehı imize gelmiştir . 
Hasan bt>y bazı işlerini tesviye 

ettikten sonra pa1.artcsi günü 

Ankaraya avdet edec ktir. Mu· 

maileylı meclis i !eri hakl1nda 

muharririmiZP. ~· beyanatla bu
lunmuştur: 

Hususi ba7.ı islerim için 
İ tanuulu geldım . Birkaç gün 
kulacağım. Buyuk t\~illet meclisi 
herhalde korban l.myramır.a 

kadar içlimalnrııı.ı de\am cde
cekıır. Y cnı gfimruk tarife i 

kanunu ,.e di ıer ha7.ı mühim 

knnuıılar \'ardır, bunlar lnı 

denede intaç edılcce ·tir. Bele

dıyeler kanunu da Mecli e gel 
miştir. Devlet memurlarının de
re<..:eltre taksimi hakkındaki ka
mın. da Medise gelivor. Hu
la a rn•·cfi .n i leri çoktur. Bü
tün bu kaııunların intacı için 
Mcdism kurban bayramından 

C\'<"I tatili kabil olumıyacaktı:-. 
- Bckflrlık 'ergisi hakkın

daki layiha medice gelmi mı

clir? 

Bekarlık \ergisi hakkında 
Medi \ erilıni~ li} ihadan ma-

lümaltar d~lun. 

- Bu~ıusus'ta siı.ın fil..riniL 

ne dır? 

Böyle Lir \'ergi hakkındil. 
birşey düşünmedim. 

Bu akşam aefarette ba1o ~eriliyor Muh ~ .... ı 
1.im:ınımı7.da bulunr.n H t- acu er 

ley 1.rU\azörü dün l:ıhri~·c - ·-
rııbiLkriıni1. tarafından zi~arı;t Evlerinden çıkarıla-
cdilmi.,tir. Z:ıbjtkrimiıt. ~ıni- mıyacak 
de ir..nı cdilmi .. !cr \'C kendile· 
rinc gemi gc1.dirilcrck fenni 
izahat 'erHmi.,tir. 

Yarın b~ıhriyc mekkbi ca
lchc--i gemi) i zi~ arct cdccck-

1 r \ c al,;:am Amerika ,cforc
tl nele ' is amiral Da ytin -.erc
rlııc bii) tih. bir balo 'erile-
cet... tir. 

T roçki hasta 
~ılııl ru .. koıni~ri \!. Trôç· 

1 ı birhnç ~undcn hcıi mhat. 
ııdır. 1 >un 1 'r:m:-ız ha tanc ... i 
ı.:ı [.:ıbihi ile bazı cc:nc:bi dCJJ·. 

wrlar Troçl ... i~ i mua> cnf' de
rt:\.. hir kon-iılca~)On ynpmı:;· 

!ardır. 

Poli.- ·ınuduni , crif Be\· :\J. ' . 
Troçki~ i Zİ) ard ederek ha-
mını j,rıf ~ur ctmi:;-tir. 

Dahiliye \ekuleu hükumet 

marifetile i · n edilmiş olan 
muhacirlerin e\ lertnin iı.1irdat 

edilmemesini '"'e im husustaki 
talimatnameye inlizaı ofonmasmı 

,.)fayelc bildirmi tir. 
Üsküdar belediyesinde teftit 

Emanet beJediye daireler1ni tef· 
tiş ettirmektedir. dün de Üıiii
dar belediyesi teftişe ha~lanıl· 

mıştır. 

Hilaliahmerin yardımı 
Hilalıahmcr şi~diye bdar 

Anadoludaki lkıtllk mıntakasına 
1.200000 kilo buğday gönder-

miştir. 

Daftetdar beyin koferansı 
Defterdar Şefik B. Türk 

ocağında ''crgiler hakkında bazı 
koferanslar \'erecektir. 

dünya güzelinden berrak kaçmadı. Hatta kasabada bir iki 

bakı~ı. daha daha .cana yaltın me,lut cemiyetı oldu. Sıddızzade 

tarafından olmıytm zamanda , 

\'aızinr tertip edıldi halka şerbet 

dağıldı , külah külah şekerler 

verildi. 

Sıddıkzadenin e\·i, hir iilema 

medi i halini aldı. San 'ki 

Sıddıkzadenin selamlığı müftü, 

müderrisler, ınc-1.inlcr, imamların 

kararglhı idi. 

Camilerde göbekli, ellerini 

rahle1ere '\'Ura, \'ura şeriatlen 

dınden bahsettiler. Kih: 

- Alc\i tayfası gibi undık

larm katli vaciptir. Burnumuzun 

dibinae bır sürü katle layık 
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J ,ı r ,.e m i.ı rı:ttdıaan nal.linc t 

lıi z nıu ı:di,· orlardı. 

P<Ha iç i oı lıaftatlJ bir harp 
~enıbiııin ~k;ıpa l 'lı J1·a !(d
nı esi karaıüs tı. Po; t;t ıı ,ıra

da in;..ilizlcr t:trafıııdan '<ltı· 
, ,ir cdilmi\· cınlu. Dol(•·udan 
dıı:ı;ruya tdsiz ımıhaberarına 

ı;iri:;nıcmiz memnu idi. Tcl
craflar mahalli lnı:iliz amira
line tenli cı lııı;[,'2ak ,.e onun 
wrafıııtlan çekilecekti. 

Sdincleri li iz unıu halinde 
lıarekerc amatle bulundurmak 
için kümiir; su, pdrol Ye 
lıir çıık malzeme l ;\wrıtlı. 

İn p;iltı:re bize para'ı tb\ i) c 
t•dilmı:k şanile kümcir 'c '<U 

\trdi; lıa\..ıyc,ini .\lıııanya

dan ~etirtnıe\.. kap etti. Filo, 
i ıuti111 bu madtlclı:ri rn ıı de
rece iktbatla 1-.ullandı. 

µ;iıııuıı lıiri,iııtlt.: Sbpa 1-
lnnlan kumılıııak iinıidiııin 

yq:ane i>tinatp;;\hı, ı.:;urıilcrin 

denize• rıhalıileı:ek halde 
ınuhıd:ızası idi. Biz o mah
pc, ten lıir ~ıin ~ıkmaı;ı lıir 

' ıal telakki ediyorduk, öyle 
hir hak ki ıııiıtarckc ~cr:ıiti 

t'.<ı>ıntla ka ydedilmi~ itli. 
.\luahcdclcr hukukunu ıa

taıııınayarak bize tatbik olu
nmı zccri muamclc}i kabul 
edemezdik. l;ıc lıu scheptcn 
dolayı hlltlin mtiretrcbatınıızla 
denize çıkm:ıı.:;a amade kaltlık. , 
ve hu hazırlııtımıt. filonun 
h:ıarılmasından bir kaç ı;iin 

c\ ,·elin'.! katlar tlcranı etti. 
ln~ilizlcr, • \l man nı iirettc

h:ıtın yekdiµ:eri ile. lngilizer
lc \ kara ile ihtilatını ) asak 
ı:tmiılcrdi. İn;.:ilizlcrlc ııılina· 
'ebette lıulunmaj!;a vc;ilc pek 
:ızdı. p, ><ta paketlerini gctir
me.!!;c memur elan İnıı;ifö 
qııdallan Yapurlarınııza ya
na~mazlar posta paketlerini 
uzaktan lırlatırlardı. Paket
·erdcn bazılarının <!eniz~ dii~til
l';u vaki itli. Yalııııız müra
hereyi temin eden s;ıntlallar 

·~lıahlcyin aıııiral ı;enmıııe 

pn:ı;ırlardı. Yam~ )"anış il.i 
ıliiıman meınld tin efradı 

ara. ımta llir ıi~aret ba;ladı 

\ c bu lılıy uk bir mikyasta 
cereyan etti. 

Daha :;oıır:ıları lnı;ilizlcr 
kati"i emirlerini hafifle~tirdilcr, 
'e muhafı1. ,;,mfal!aı ı;eec

lı:ri .'.Jıııaıı gı:mlkri:ıc yakla
·~ar;ık murettdıatıınızla tica
rete koyuldular. Bu ticaretin 
hizzat h.!(iliz amiralı t:ıra[ın

da:: tesis c(lilip edilmediğini 

hiımiyorum. Belki de bu :;u
·,rıe gemilerimizde olup hl· 
eni nıurakalıc etmek ye 
miirettcbnımızın ma••c\ i} a
tmı kontorol altn:ıla bulun-

ı.ııırıııak cmclimk idiler. Bu !(izli 
tkarere muhalefette mana 
yoktu. 
kcsretli 

~iiııkii 

alkol 
ı;cmilcrdeki 

yerine daha 
lılzım ~,.ykr tedarikine imkan 
h ·1'ı1 olu~ urdu. 

ln~ilizlcriıı, efratları ile 
nıürcttchatım11. arasmda her 
tlirlli ihtilatı men iı,:in dikkat 
uınderi kendi triklcrinden 

pekt..: emin olmadıklarını 

ı:ii.steriyorlanlı. Filhakika ln
ı:ili:~ nıatlıuatımlaıı, \ c "Drif
tı:r., lcdn adamlarından aııla

dı!(ımıza ~iirc, İııgili1. cfratlı 
;ıra.·ıml•ı -ni-ipliıı., ;ıleyhindc 

ı:•ılcyan nıe\cuttu; bu galeyan 
nıihebbipkriıı in>af>1it:a ce
zalandırılması ile durdurul-

mu~tur. Kliç lık nı tp ı:l i lıı .:ı;iliz
krde bize ka r~ı merak \ e 
a\c\ha µ, ı i,tcriyorl ardı. 

.\ >!..er ~ılrnları aza;ının yak
ı a ,arak ihti l ı\l tc,hilittı ye elde 

' 
cdilı:ıı maddi menfaatler hak-

I..ıııda taf,il;lt alım~ olmaları 

nıuht<:mcldir. ();ıral:ırcla lıı~i

liz taiftlı!ri ıııaa~larının [cı· 

kalatlc tczyidini calı:p ettiler. 

lnv;ili1. h ii kılmeti ki i ~· i i!,: nı u:!
tahteııılcrin lıtı talcplcrinİ 

tcHikdi hulımı ~ olacak ki, 
Parl;\mcntonun reyini aldıktan 

~nn ra hli tün tai l\:nin \"C za .. 

bitanm ıııaa~ını hcnıı:n il..i nıi '

llne çıkardı. 

İııgilizkriıı ,anda! ile dola~
rn.ı~ı ım:nctmdcri plnız 

.\imanl arın memlekette Ye 

nıiircttcbat ara,ıııda ihtU.\l 
prup;ıgantlası r•ıpmalrı cndi;e

'intlen nc~·cı etmiyordu . .\)·ni 
z:mıımtla. ,\iman taife>int', 

gemiler nıe\ kuf oldu~u p,ibi 
kcndikrinin harp'.c,iri olduk

I:ırı.11 tlaima hatırlatmak :;ayc,i 
takip olunuyordu. 

Be~ nclmilı:l kabul edil mi~ 
adetlere nnıhalif olan, bun;ı 

l:lyık h:ırd;ct Um:uı nılirct

tcbatının ~ı:refini ln~iliz mcs

lı:ktla<hırı yanında, büyük 

llrit:tnya halkı yanmtla, lıütlin 
cihan murnceJıc,indc tenzil 

etlccck ve lngiltcr ·ııin ba~ını 

bakinıi cihan çclan!iini tak(lı

racaktı. Bu çelengi :t)·rıca bir 
rernaı..Ia bczcııdirmiye de 

çalı~ıltlı . .\ luhtclif riie;a Ye 
p;azetcı:llt:r nı.:ıh . ..;ur 

!(Ürmch. için >ık >ık 

10\a d<i\Ct edildi. 

liloyıı 

Skapa(-

.\iman mtirette!ıattan bir 
l"<nımın yaptığı ilıt.h\I pro

pagandası Ye hu;usilc zabitle

re kar~ı harekctkri neticesin

de lilo erkanı harlıiyesi ge
miden ı:;emiye muhab<:renin 

memnu olmasmtlan pek. tc 
miitces<ir olmadı. 

Bıı ya;aklık bil:\l..i,; mah· 
tlut bir mıktarda intizam Ye 

:;.skerl disiplinin iadesine 
hfamctti. 1 lalbuki lıu. karaya 

çı!,nıaıııak vaziletini filomm 
her bir fertli kadar ~iddetli 

hir elem \"C tces,ürle karsı

ladım. \'ıkutlarımızı \e ıİi
m;ı~larımızı >ıhhat halinde 
bulundurmak iı;in geınileri

miztkıı innıe~c muht:ıçtık. 

Bu ,,bcpten dolayı karaya 
inmemize mfo•aadc olunma

>llll lıir çok defalar talep 
ettim . • \lahalli a,keri kuman

danlık i<rarınıa kar;ı cezri 
bir <urcttc miihakkt etmi-

yortlu. fakat mci;aadc itası 

hakkı lngiliz bahriye ııcza

rctinhı idi. Ora<ı i<e prcn>ip 
itibarilc bu mii>aadı:yi kat· 
in en reddetti. 

Talebim iizcrinc :ıırıirııl 

saııdalımı kullaıı;ırak her 

glin 1 O tlan J .'i c kadar 
gemilerimizi ziyart ctmckli

ğinıe miisatle olundu. fakat 
~ideccgim ı;cmilcrin isimleri

ni mukaddema lngilizlcrc 
bildirmeye mceburtlunı. Bu 

müsaade sonraları lıiıüın er· 
kılııı harbiye zabitlerine 

teşmil oluml ı. Daha ~oııra

ları ziyaretlerini iı;ra i~iı1 lıir 

anlatıyor 

Umumi harp esnasında Irak 

cephe,inde esir düıen , daha 

sonra mütareke zamanında müt

tefik işgal kuvvetlerile birlikte 

memleketimizde çalışan lngiliz 

yüzbaşm Harolt Armistrong 
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•erlevhasile bir makale yazmıştır. 

Yüzbaşı Armislrong 1 O senelik 

inkılap hayatı mızı adım adım 

takip ettiğini , bundan başak 

harp zararları komisyonunun 

murnhhaslarından olmak itibarile 

Anadolunun her tarafını dola§· 

tıktan sonra henüz Anadoluda 

seyahaıin müşkül olduğunu , 

fakat emniyetin son derece 

mahfuz bulunmasına mebni her 

insanın silahsız ve muhalızsız 

gezebileceğini 1414 ıe memle • 

keli kaplıyan eşkıyalığın ortadan 

kaldırıldığını söylemektedir. 

Amstrong, badehu Anado· 

!unun 60 milyon insan sığabi

leceği halde yalnız 14 milyon 

nufusla meskün olduğunu, harp

lerin, bilhassa Yunan istila .. nın 

Türkleri azalttığını, Fransızlar 

tarafından istila olunan ve ya

kılan Urfa, Ayintap hava\isile 

Eskişehre kadar uzanan arazı

nın Yunanlılar tarafınd~n bey· 
abana çevrildigi izah ediyor. 

Yüzba§ı Armstrong inkılabı· 

mızdan bahsederken diyor ki: 

- Türkiye hakkında hüküm 

Yermek zamanı gelmemiştir. Bir 

milletin hayatı senelerle, nesil

lerle ölçülür. Mustafa Kemal 

pa1aıun etrafında toplanan na
zırlar ve valiler, liyakatli, faal 

ve azimki.r in&anlardır. Bu 

günkü Türk nesli harplerden 

Yunanlılar ile müttefikleri 

memleketten çıkarak hürriyeti 

kazanmak için sarfelliği sayiden 

yorulmuştur. Onun için bütün 

faaliyet daha fazla yeni nesil 

üzerine yükleniyor. 

Eskiköhne müessesatı ictimaiye 

yıkılmıı bulunuyor .• Yeni nesil 

en yüksek demokratik fikirlerle 

tebriye olunmaktadır. Yeni 

ne il bunları ne derece temsil 

ederse o ni•beıte kendine hAlı:im 

olacaktır. 

Mqhur HAYRABOLU 

Hayvan 
ve Emtaa 

Panayırı 
19 Nisan Cüma günü açı

lacak ve bir hafta devam 

edecektir 
,._ ............................................. . 
ln~iliz >cıııdalı istemi ye ıııe.:
lıur kaldım. Çtınkti memnu 
olma>ına ra~men askerler 
;lli ~ura'' sandalınııı dratlı 

arasına kentli azasından so
ku~turarak diğer mllrcttebatı 

zehirlemek çarc>ini ıırıyordu. 

Bir zaman geçtikten >onra 
b:\1.1 kumandan YC zabitlerin 

e\"\Tltlcn haber yermek sar-
' tile benim anıirnl ~eıııimc 

gelmelerine de mıisaadc e
dildi. 

l~re lıu ,;urctlc,nıahdut nııktar
da olmak ~arrilc tliger gemilerin 

zabitleri 'e murcttebatı ile 
ahlkamı muhafaza edebildim. 

• • • • • • • • • 1 • • • - ••• 

\lütarcJ..c madtlderi mu

cibim:c muhtelif ,efindcrin 
ye torpituların üzerinde mu
hafaza miirettcbau bırakılacak 
ve fazla mtırettcbat .\lnıan

ynya iatlc olunacaktı. 

\Jlll•••) 

VAKiT : ~!art 

İki kişi_ beyninde beş sene 

müddetle ınünakit hususi bir 
şirketin hitamı müddetinde mu· 

~ -
lıasebes'lııe bakılnııyarak eski 
mukavele ile sekiz, on sene 

daha muamelata devam edilmiş 
olsa bu şirketin devaın111a nıı, 

yoksa tecdidi mukavele edil

medi~ihden feshine mi hükmo
lunur? 

l<..on.~a: M. 

Yakıt - Mukavelede ya111ı 

müddet bittikten sonra ortaklar 

tarafıııdan hiç ses çıkanlnıaksı
ı 

zııı devam etmekte olan şırket, 

muayyen olmıyan bir nıiiddct 

için tecdit edilmiş· sayılır. 

Diğet sualinize gelince : 

İ zinname nikah aktiııin res

men tespiti içindir. Öiiiııı ile 

nikah akıi hıtanı bulmuş oluyor . 

Bir gün lüzum görülürse izin

namrniıı sureti çıkartılabilir, Şu 

halde anlattığınız mesele ile 

izinname arasında bir münase

bet yoktur. Diğer l.ıraftaıı mal

ların Levceııin babasıııa verildi

ğine dair ~enetten başka ispat 

sebeplerine de malik bulııııul

duğuna göre bu cihelleıı de 

korkuya Hizunı yoktur. 

[ HARİÇTE ] 

Meksikada On iki adalılar 
Bir tarafta hükumet, öbür 

tarafta da aıiler galip 
".\lck>ilrn, 26 ( .\ .. \)- C'c

ııcral Ka!Ies Sihııahua C) alc · 
tini tanıamile miirakabası 

altına bulundurduğunu beyan 
ctmi~tir. Cencral Karillo Ku
lıiancaııa tloı\ru çcl..ilmckte 
olan asileri takip etnıctcdir. 

Diı;er ıaraCtan 1 laYas muha
biri a ilerin dün ~Jaımtl:m 
~dıiriııi ele gcçirdi~ine dair 
ı:ıyia dcYam ctti[';ini bildiri
yor. 

lnıillere ~a~inesi 
intihaptan evvel kabinede 

tebeddülat mı olacak 
Londra, 30 (.\ .. \")- Yeni 

intihal)\lt tarihi kat,i surt:ttc 
30 . la ·Is olma~' iızre tespit 
cdilmi,lır. Mc,·suk malumat 
,ahibi ı mchafil intihahattan 
cn·cl k:tbiııetlcn bazı tcbctl
diilı1t ' yukuunu muhtemel 
~örmektedir. 

Mlllll .... llUit=sn:-.nm ::::::::::::::-.: 
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Venizelosa İtalyayı çekiıtirdiler 

fakat o da diyor ki 

.\ti na. 29 \ .. \) - On 

iki adalar cemiyeti mensup

larının milli bayram nılıııa

sebetilc kendi ah\metkrini 

haYi hayraı,tı ta~ımalarına mani 

ıılan Sclı\ııik memurlarının hu 

hareketini proc6tO etmek 

üzere on iki adalılar "1i 

mektepler talı:bcsi n:ınıma 

gelen bir hey"ct \l. \·cııizc

lıı> tarafından k;ıhul edilmi~

tir. ltalayaya dair imalarda 

bulunan l\!. Yeııizdo,; \'uııan 

hiikılmctinin lt:ılya ile dostane 

ıııtıııa>ebatta denım arzusun-

tla bulunduğunu hu sebeple 

beyhude hadiseler çıkarılına

rnıa nıii>aade ctnıiyecc[>;İni 

beyan eylcmi~tir. -- -
Monako halkı 
Fransız himayesini iıtiyor 

l.ondra, 29 (.\ .• \.) - ~Io

nakodan (Da~ li .\Iaı 1) bildi· 

riyor: Prenslik ahalbi kendi

lerini hiikfımetc iştirak hak

kından ma hruııı etıni~ olan 

Prcıu;in bu kcy n harckccinc 

karşı Fraıısaıım himayesini 

talep ctnıcğc karar Yerıni~tir. 

[ ADLİYEDE ] 
Mahkemeye verilen deli 

Tıbbıadlide muayenesi esnasında doktolara 
hakaret etmiş ! 

İstaııhul birinci ceza mahke

mesinde tlün bir deli aleyhin

deki davtı trtkik olunmuştur. 

Adil isminde olan bir adanı, 

Tıbbıadlide muayeneye gönde

rilmiş, doktorlardan mürekkep 

heyet huzuruna çıkarılmış. Adil 

bu sırada öfkelenmiş. suallere 

heyete hakaretle mukabele et

miş, ağzına geleni söylemiştir. 

Bu vaziyet sebebile hakkında 

takibat yapılmış, hadise ıstintak 

dairesiı~deıı geçerek mahkeme

ye inti!ml etmiştir. 

Adil, mahkemede yoktu. 

l\\ahkeme, evrakı okudu, bu 

arada maznunun cinnet halinde 

bulunduğuna dair bir raporun 

mevcudiyeti görüldü. 

Bunun üzerine deliye ceza 

verileıııiycceginden, hakimler> 

kendisinin muafiyetine lıükınet

tiler, 

Kadın mübaşir işe 
başladı 

lık kadın mübaşir Nevin 

Hanım, ditn vazifeye başlamış

tır. Tebligat müdürlüğünde kayt 

işleri ile tavzif olunmuştur. 

Diğer taraftan adliyeye bir 

daktilo hanını alınmıştır. 

Kızıltopraktaki katil 
J(ızıltoprnkta Vedia Hanımı 

öldürmekle maznun Ahmet Fik

ret ismindeki talebenin muhaek

mesine dün ağır cezada devanı 

olunmuş, şahit dinlenmiştir. 

Dinlenilecek daha bazı şahitler 

vardır. 

Z.'\. Yl - Tatbik mühlirii

mll zayi ettim yenisini ala

cağın\. Bt~iktaşta ..\Iüradiye 

maha\le~i l lnci Yenisokak 

31 No. ~Iustafa otlu L\itfü 

o [!] @] o [!] [!] [il [!] [!] o 
Elh d • Melekte: amra a: ô 1 d .ı-~ 

ı· c •) 1 ~· Şampanya · um 
Maj!kte: ~ 

Operada: . d re b 
Zah be Sema ateı!er içın • 

ıer neşidclen 

Fer ahta Asri de: 
Volga.. Volga Matahari 

lıiı!~L;.ıL;.ıı.:•:l81 • D ·El· • • • • • • 11 • l • IGE • • • • ~ 
Meşhur Hint dansözü _ • , • MATA-~ 
Dilberin dilberi • • • MATA- ;\l{I 
Casusluk yapmış olan. MATA-H p.Ri 
hayatının baharında idam olunan MAT A-H 

nin heyecanlı sergüzeştler.ini ve maceralar•"' 

A s R i s11rNZE M A '( A 
• şitap ediııiz 

~llillet LİJ·rttı·osıııı<lıt ~i!i!i!SS!!!H!~il!l Elii~li 
Pazar akşamı ihtiyar bir mı Üniimiizdr~İ 

san'atkfır için ı··· ı aııtl 
Şehremaneti Darülbedaıi !ili Pt•rşernbe a"~ ıılİ 

san'atkarları taraiıııdJn mı M .. ~ . emaeı111 
(TEV%[ rIANL\\) komedi 3 per- mı DJI ~ sın ' 
de. Naşi! Bey tarafından ayrıca mı Ko d Vayd ve MıI' 

( KARNAV L 
. . .... nra .... 

A ÇiÇEKLERi ) fü! FT b' üıel t<"" 
Komedi 3 perde :!!! 1 1 m en g .. 001)' 

••••••• .... •• •• - ••••••• !i!! silleri Viktor Hug i IlİLLi DOV i !!!i şah eseri 

! GENÇ KIZ KALBİ ! !lli GCLE~ Al>.\~ 
••••••••••• •• •••••• .. ••• i::: . jrr 

FERAH SiNEMADA !fü muazzam filiminın, ~ 
Volga- Volga. 14 kısım ayrıca llii esi münasebetile b~l 
dünyanın en meşhur hokkabazı fü! gala müsanıeresı 

u 1 d" u . 7 5 ~···· ················ı:::ı r:ı·::::::· ıYıe l ıs tYıatıne @ :::::::::::::::: • • :-::::• ................ .. 

Yunnnlllnrla yeni~en muza~!!! 
[r :-t tarafı linci s;1yıfan11ıJ:ıı..1ır) 

.\Hizakeratın aldıj!;ı eon ~c-

1..il üzerine tiirk hükt\nıeti 

mukabele hilmbil tedabiriniıı 
tehirini kabul etmi,; 'c nı-. . 
nanlıl:ıra son bir hibniiıüyec 
c~cri olınnk lizr~ 'ilZiyct 

muamelesinin tatili için diin 
lılzım g-clcnlere emir Yeril
nıi~tir. 

Bu emir yunanlılıırın kat"! bir 
suret halle yaııa~maları iimi
tlilc vcrilı:ıı son bir ıııuhlct 

mahiyetindedir. 
Bu defa <la bir netice alı

namaz~a umumi bir mukabe
le bilmisil tatbik olunacaktır. 

\eni tekli!at:ı göre hir iti
lıl.! hm•ıl oldujtu takdirde 
muhtelit nıiibadele komisyo
mı \ ' c takdiri kıymet komis
yonları kamilcn ilga edile
cektir' 

izahat Yermek li1.rc .\nka
raya davet edilen ba~ 11111-

rahhas Cemal 1 lü~nii beyin 
bugün anleti muhtemeldir. 

• 
Yunanlılara .. . 
gore 'razıyet 

Atinada M. Rivastan 
bitarafların bir itildi 
çaresi bulmalarını rica 

edeceklermiş 

Atina, 30 (Rumca ıı;azetc

Icr )- .\1. Diyam:ındopulos bu-

raya ;<eldi: \C lıaridl"c : 
rile görii~erck l<caııl~ 
nıiizakerat hakkıııda ,, 
vı:rdi. Son içtiıııa:ı il., 
Lclos riyaset ye 

nıurahhn,;na nı[ızaJ;crtl1 
. . . ·ıil.:'" 

Yanı ıçın talımat ,., 

ıir. Yunan hıi!..Linıeti nı• 
lcrin ·toptan hallini ,·c 
bir tamim caznıinac 1

' 

mc:;ini kabul ctlil·or. JW · 
~ ·ıı~ 

life p;iire iki taraf eııcrı 
eml;\ki nıuhafat.a ,.,ıc; 
ve kendi tebaalarına tlJ 

nat vereceklerdir. 
. o· 

.\tina .. Jo ( .\ncl.;<:ıru1 "' 
Bitaraf ınuhadch: aıaJ ~ 
\l R

. .. l b~ . . 1~os Jl<ızar ~unt 

"t:lt'ctk \\ıııaıı hariciYC 
n i' 
zırı "kentli,inc bir t.' 

'erecek, ve miilıaddc ıi" 
lclcriniıı halli için ;i~ 
].; 1 '. • . ,.ır :u. ar 1 unanı:-;tanın 

fcdakarlı ki arı(!) anl:ıt•ır"~ı 
rJ' 

taraf murahhasların r;ı bı 
arasmda ademi itih\f 
sunı.la derpi~ cttikl•'.i 
çarelerini rica edı:ccl,t1f· 

M. Rivaa gitti iıl 
Muhtelit mubadde k01:; 

reisi l\I. Rivas düıı şehri ! 
AUnaya müteveccilıeıı 11~~ 
etmiştir. M. Rivas yoııj 
kCııneti nezdinde resıııi •· ·r • 
ziyaretle bulunacak ,·c ~1• 

ı·tıf• 
taya kadar avdet edece' 

Şirketi Hayriyede 
-

Hiıscdarlar dün toplandılat 

r ... l tarafı birinci ~ayıramızd.tdır 

Her türlü masrafı içinde 
olarak 29,000 lngiliz lirasına 
lngilitcreye sipariş edilen ve 

(66) nın aynı olan vapur hazi
ran başında limana gelmiş bu

lunacak ve gelecek seneler için
de de tekrar bir vapur daha 

siparişine çalışılacaktır. 

Umumi harpte ciheti aske
riye emrinde bulunan araba 
vapurları ücretleri olan 114,821 

liranın tahsili için ikame 
olunan dava kazanılmış ve 

hüküm de katiyet kespettiği 

için ilk taksit olan 38000 lira 
hazineden alınmııtır.' 

- ··IB~ 
Ayrıca yapılan bir ıs 1 J' 

göre, Şirl.:eli hayriyeniP ,J1' 
senesinde taşıdığı yolcU ~ 

B o . 
8,328,86:'> tir . 0

, J,411. 
1329 senesinde l 8,6 1 

(" 
cO 

yükselmiş ve bu sr.oc .,Ifll • 
yolcu nakledilen bir ,ene (I" 

rik'' ı 
tur. Geçen sene yolcu 1 B qı•· 
(74,l 18)i a>ker. (22 'hl• 

zabit, (1,090, 71 O)u tal•;,iıJıi 
mütebaki (9,554,43S)ı .. ,,,#' 

· d kor· iskeleler arasın • aJıP" 
maada en çok biltt

8
,oOI 

.. B d 1 J ·ır Usküdardır. ura an 1" 
yolcu bileı alınııtır. f.o aı Jf.4 

3 504 ) 'i 
alınan )'er de ( • 

dit adedi ile Kuruçeşnıe • 



CEM Vakıf paralar müdürlüQünden: Rüsumat mu haf aza 
Müzaye- ikraz Merhunatın cins ve mevkii Mcdyu-

Spor 
blıra~ı ı umoı 

Yegane mizah mecmuasıdır. 

Comin. &Ot\ çıkan nusha• 
~ sını gördünuz m.a. ? 

! de bedeli No ile evsafı salresi nun ismi 

ı 05 22~51 &mlıcada nutgurlu karyesinin Çakal 
daKı ınevkilnde Şekerkaya sokn~nda 
8 numaralı ve sa~ tarafı merhum Tev
fik B. veresesi köşk ve bahçes~ sol 
tarafı Dol'tor Talat B. bahçesi, arka 
tarafı gene merhum Tevfik B. tarlası 

müdürlüğünden: 
Saray bumundaki muhafa1a memurlanmn yatakhaneelaltmdaki betoa 

kemerin tamiratı münaltasai aleniye ile münakasaya lconulmuıtur. 

llekirntyeti Milliye re ... 
fllctrnız bir turnuva 

teklif etti 

Aldı~ımız malumata göre 
önıırnuzdcki hnftalar içinde 

HAFTANIN 
Em zarif karikatürlerini orada bulacaksınız. 

1 - Ubeydullah Efendiye bir izdiv~ teklifi. 
2 - Kadınların intihap hakkı. 
3 - Bekarlık vergisi mi? Cazbant davulcusu 

yapacak? V. S... V. S ... 
ne 1 

At1k:ır:ı·ın b' " u ır I lakimiycti 

1 Milli\·c · " turnu\·ası yapıla-
<:.ıktı:-. 

--. Etablisman 

oRoz .. ı 
~~rl OD O.Oıl"Jıuı[J.rJL. CJ D~:J 

Bu turnu,·a Ankara mın
tııkıısı futbol hey'cti tarafın-
d .. n ida · re cdılccck ve hasıla-
tın he . 

psı 1 limayci IEtfolin 
-~ııka·:ı , . .1 ' ŞU<>csınc tcrkedı e-
Ccktir. 

l l:ıl.:iıniycti !\1illiyc rcHki

ll'li1. t:ıraf ındnn tertip edilen 
bu rn·u·r .. b k b" . . . - a ·anın ırıncısı ar-
nlı gazetenin \·azcttiği kupayı 
a.ac.ık•· l.lr. 

TurnuYayn !\1uhafı7.' Çnn

krı}:ı lmalatıharbirc ve Genç-
lerbirrıı.· . · ıl!iı ıştirak cdeccklcrdır 

Mlisabakalar 5 ve 12 ni
!innda oltn:ık üzere iki defa
~ icra edilecektir. 

n·. 
C ınnct hafra saat (14) de 

cnçter birlijti-Çnnka}'3, s.ınt 

h
l ~,30 ta lmaltıtth:ırbiyc-~lu
•fıı ı .. · ~rşıla~c:ıkl:ırdır. 

lkind hafta bu ild miisa
bak 

anın galibi :ırasında final 
tn:ıçı Yapılacaktır. 

Ankara futbol heyeti mH· 
&abakaı . ..ı • 1 • . . . ann ıyı ıl aresı ıçın 

IJın!ln . ·r k . l d ' ıtcı a ·ı ımıhu:-.ibı l 1a ı, 

DİBAKI 
1 Nisandan itibaren 
Son derece tenzilatlı 

&atlarla satış 
İpekli- yünlü - pamuklu 

kumaşlar 
Tuhafiyc-kundura-çamaıır-döşc
mclik - lavanta -z6caciyc-çanta

aaat-vc hediyelik eıya 

Kn~ın-lrti ve ~Cilt i'iı llaztr U~iuler 
Bütün dairelerimizden 

mübayeatınız 
kendi istifadeniz içindir 

Etablisman Orozdi-Bak fstanbulda 
en ucuz mal ıatan ticarethanedir lırnurnr k" ·ı · s rr k 1 

\ • ütt n a cc. mınta ·a li:ri!li.1li1liln lil iJri:[i}(i~•I~• • • 
~unıı katibi Ferit Beylerden ~a hukut haltınıliginJ:n · . 

l'tıtırckkep bir jiiri heyeti K üt:ılıy:ıııuı L3.l:ı 1 rnscyin Pas& 
SCÇij 

rniştir. mahallesinden ibiş cğlu tiasan 

l L E tı. O A R Z A O E L E R 
VAPURLAR! 

~------..... ı 

çavuş mahdumu Mustara veli· 
yesi Havva \"e fijseyin tavuş 

oğulları Ahmet \'C Mehmet Ali 

ve Zelmtnm ş.ıyian ve rniişte-

reJ.:en mutas:ırrıf oldukları mcz

Hır mahallede kain taraftan 
Ko!~ulan iz:ılc . eden 

Hüseyin Efendi mezin Jlalil lb- En rnükemmet muzadı 
rahim ve Ali Efendi aa·kası ta- taaffündiir 

rik cephesi )'Ol ile mahdut hane Sıhhatine itinak.ır k:ıdınla-

kabili taksim olınam:ı.sına binaen rın wnimt dostudur. 
füruhtu karru-gir old~undaıı 7..ehirli değildir. füşlıca ec-

za dcpOlarile eczaneler 'e 
ve işbu tarihten itibaren bir ay 

ımy:ıt ma~azal:ırınd:ı s:ıtılır. 

sonra ihalei evveliye on beş ! .. •••••••••• 
~~~----...ı...11 gün soma da ihalei k~tiyesi icra. 

kıhnacağ1:1dan t:llip ohtnlanu 

Kütahya hukuk mahkemesine 

müracaatları ilan olunur. 

r ~)~~;' ~lıikL' . 
L Birası çıkmıştn· 

ı.-----------·ı·• .. •••• Her yerde satılar :m:: 

Seyrisef ain ts1anbul /Jr.drı Matlürlydintien: 
Iv\ukaddema 1.5.nikte mukim 

• AJYl~k sürat postaSI iken mahalH m~zknrda vefat 
! ( MERSiN) Vl!puru 2 NiSlıD eden Mehmet Nezir Efendinin 
+ Seh 17 de Si&ecl nhuanndan 
•!; 

1 

harekede Gelibolu. Çanak!:ale 'Se15nildl Hüsnü ffenciiye vefaen 
Küçükkuyu, Edremit, Burlıaıuyc, mefruğ bulunan Kule kahveleri 

t 1 Ayvahia gidecek ve dönüıte 
; mezlcOr islcelelcrle birlikte Altın- civ:ırinda l-:5in hane ''e arsala-

• olaAa uğrayarıık sdecektir. rm vefa bedeli olan dörtrüz 
M~;;;;..;;;~:;,;;.:=~;!J Celibolu için yab111Z yol;:ı.: eili liranın on beı gün zarfında 

dmır ylik alımnu. Mehmet Nezir Efendi \•cresesi 
~~~~~--~~~~~, 

Mersin surat postaSl tar:ıflanndan İstanbnl isktn mü-

(MAHMUT ŞEVKET PAŞA) düriyetinc müracaatla t:ısfiyei 

vapuru 2 nl.an !:ılı 12 de C:ılata 1 deyin edildiğini mübtyyin ~sa-
nhtınundan hareketle lzmir, Arı · ik ibraz edilmedifi 'takdirde 

talya, Alaiye, Menine gidecek daini mumaileyh Sclanik müba-
vc T aeucu, Anamor, Alııyc, An. 

dillerinden Hüsnü 'Efendi ııamıııa 
talya, iz.mire uAz'ıyarak gclecelctir. 

nıuamelci feraiiyenin icra edi-
l Nisan pnarteıi Trabzon bt- foceği ilin ol wıur. 

rinci postası yapJmıyacabır. 

lslanbul icra Jairesin<kn: Bir 

borcwı te'mini htifuı için mah-

cuz ft satılması mubm:r f1A T 
nmtalı bir e1orıı&il 6 nimı ~29 

tumartcsi saat on blrde Tıisim-

4e Ulıılila maMJUnde bi~ 

--~;:;;;;====-==lif ... ... ; Ji -tlAli tel •• .,,, 

/.,.IHıl Birinci H~lc 
Malil(emesinJen : lnAs hasebi

le damızlık sütUi Avrupa 
inekleri ,.e sair hayvanat 

3-nisan-J 929 çarşamba saat 

on buçukta Bakırköy iitasyon 

av.-. ~aıı çlftliliadc 
. WJi.;;iAjcMic aat:IWakıar. 

cephesi Şckerkaya t:ırikile mahdut ve 
iki s:ıtıhta sekiz oda, bir sofa, bir 

~lık, ilç hal! ve bir mutfağı ve ay
rıc:ı müsakkaf ahırı müştemil ve yedi 
buçuk dönüm arsanın 250 zira ma
hallinde mebni bulunan J J 25 lira 

"' kıymeti muhammcneli bir bap köşki.in iJ 

tamamı. Süleyman Rc~at B. 
ı 

2 I O 22266 Atpazarında Manisalı l\Jehmet paşa mahallesin
de l\Icrdivenli sokağında cedit ı 7 numaralı Ye 
sağ tarafı Cem:ıl ağanın tasarrufunda bulunan 
cbniye ve hazan 25 sıra numaralı mumaileyh:ı 

Emine hanıma ait ıırs3 ve ı 29 harita numaralı 
mahal ve arkası ı 86 mükerrer harita numa
ralı mahal ve sol tarafı I 84 ve 177 harita 
nbmaralı mahal ve cephesi tarik ite mahdut 
'~ bodrum katında methal bir oda, mutfak 
zemin katında methal, bir oda, halıl, sandık 
odası, birinci katta üç oda ve halayı ve mil~

t'fck kuyuyu muhtevi ve 2-1-0 .zira arsanın 70 
?.lri mahallinde mebni bulunan •2500• lira 
~ıymeti muhammeneli bJr bap k:lrgir hanenin 
thmamı. Emine hanım. 

ıos 2 ı 566 Q küdar4a. mecidire mahallesinde, Atıf B. 

735 21569 

S<>kağında cedit ı 2: 14, 12 numaralı, bir tarafı 
Canip B. hissesine ait maha~ bir tarafı suyolcu 
to.rlası, bir tarafı merhum rerit P~. veresesi bağ 
··c köşkü \"e tarafı rabii tarikt am ile mahdut 
ve sekiz yLiZ elli lir:ı kiymetl muhammcnctr 
iJd h:ıp ahşap hanenin t~mamı. Mczk~r hane
lerden büyük hane, beş oda, bir sofa, bir 
sandık odası bir mutfak, iki hail, bir kiler, 
bir ahırı ye yalınız zemin kattan ibaret olan 
küçi.ik ~ısım. lkl oda bir kapı :ıln mahal!~ bir 

tall ve bir ahın muhtevi "13267. zirA arsa
m biiy\ık hane "245,, kliçük hane "114,,zlrl 

91ah~lltnde mebnidir. Fimat H. ve zevci BnsanB. 

Oocapaşaöa K:ıraki Hüseyin Çelebi m:ıhallsindı: 

Nöbecıınc caddesinde cedit 98,38- f ,40 numara-

Münahsa kanunundaki tcralti haiz olan taliplerin müdüriyetimlzdclcı 

keılf w: tarinametiae ittill huıulindea eonra depozito akçalerile münaltaıı 
günü olan 13/4/929 cumartesi günü saat on dörtte müdilriyetimizdeld 
komisyona müracd11an. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 
Şehremanelindcn: Yenikapıda Katip Kasım mahallesinde Al· 

boyacılar caddesinde 62 numaralı baraka pazarlıkla kiraya vc
rHecc:{tir. Taliplerin 3 nisan 929 çarşamba günü saat 15 c ka
dar levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Devlet ~Den1iryolları ve Liı11an
ları uı11u111i idaresindeıı: 

fcvzipaşa-Diyarbekir hattının 150-222-000 • 238 etüt kilomet
relcrile işaret edilen noktaları arasında bulunan on üçüncü kısmın 
tesviyei türabiye ve imalatı sınai)·esi 28-3-929 tarihinden 16-4-629 
tarihi:ıe müsadif s:ıh günü saat on dört bu~ğa kadar kapalı zarf 
usulile mevkii münaksaya yazolunmuştur. Teklifnameler vakti 
mezkure k:ıdar Ankarada Devlet Demiryollan \'c Limanları idarci 
umumiyesf katibi umumiJifince alınacaktır. Talip olanların mezkQr 
kısma ait muka\•ele, Şartname ve vahidi kıyasii fiat ccdveli ile 
evrakı fenniye takımını kırk lira mukabilinde almak uzere Ar.· 
karada Devlet Demiryolları ve Umanları idarei umumiyesi maliye 
ve muhasebe işleri dairesi riyasetine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Müz'iç öksürükler; •n 
çabuk iyi eden ilaç 

Krezival 
··dir · Teain"' binlerce defa teo· 

rübe edilmiJ ol&n bu ilic ko· 

laylıkl& ve kat'i bia· .surette 

·tekmil balgamları Söktürür ve 
erwı-, 

.. eo,..• hususi ambaJajma 
dikkat . . 

prla murak'.1..'"':lm ' 'e sağ tar:ıu Mahmut Celalettlnl ı••••••••••••••••llliıl-f hancs~ 'SÖl tarafı nemli zade Gemal B. 
1 

nanesi arkası Tcdik n. YC l\lııkbulc lfm. ve ---------------------

210 

105 

21572 

'\\luiz Anon mcndinin mliştcrck diikkı\nı ile JJ!J 
mahdut 'fc zemin katında clyeym kahvclrnnc, 
diikk~\n . "'c methal mahallini ve asma katıııcfo 
Bl~.i()(t' bir mutfak, bir hala birinci katında 
İç :öd~ bir halfl ikinci katında bir daraçayı 
muhtevi \'e 2 I 7 zir:\ :ırsa üzerine mebni bulu-
nan ,,10161,, lira kiymeti muhamineli bir bap 
cttelin dörtte üç hissesi l\lemct Ali 8. ı 

Kadiköyiindc lbnıhim Ağa mah:ıllesindc Ali
baba sokağında cedit 2,4 ve 2- ı numara \'C 

sağ 've sol tarafları 1 lalime Hm. tarlası, arkası 
~lchmct R. veresesi arazisi ve Şakir Ef. vcre
~csi kôşlfü ve cephesi Alibaba tarikilc mah
dut \'C 8792 ziri arsanın 30? zirO. mahallinde 
~ınebni b\ılunan 2935 lira kiymcci muhammc-

~ 1icH ikl bap k:\rgir hane, l.\lezkur eml:\kten 
... ,Jtid ~rum katında: kömürlü, odunluk. zemin 

knnnda: ki oda, bir mutfak, bır taşlı~ bir 
. ha[ı\, birinci katında: iiç oda, bir sofa, bir ha
layı ve diğer zemin kanndı: üç oda, bir ıSO
.fa, .!.bir hqh\, bir mutfak, birinci katında dört 
oda, bir merdivcnbaşt mahalli bir bal!, bir 
:lııfllam, ikinci kaunda bir çatı araSJnı muhte-
\'idİrler. Bahçt\•an Tevfik Ağa 

22283 Çcngelkiiydc ve mahallesinde Lekeci 
, .ü7.li sokağında cedit 2 numaralı ve 
sağ tarafı Feyzi Ef. bağı ve sol tarafı 

~cynel l lanıma ait mahal, ön taraiı 

f ccip Ef. bağı, arkası tarikı am ile 
mahdut \'C bodrumda kömürliik ve 
~emin katında methal, ta;-lık, üç oda 
nıutfak, birinci katmd:ı dört oda, sofa 
ve hal:\yı muhteYi 2979 zira arsanın 

;16.0 zira mahallimlc mebni bulunan 
188 linı kıymeti muhammeneli birb~p 
nim kArgir ~anc Mehmet Fuat B. 

ı Oi -2185i ~şiktaştıı Köyiçi m:ıhallcsindc Aşıklıır meydanı 

·' pddcsinde •53• No ve sağ t:ırafı kürkçübaşı 
Ki.gark a,ğa hanesi, sol tarafı Niyir Hm. hnncsi 
arkası, tariki has, cephesi tarikı anı ile mahdut 
ve zemin katınd:ı: l\lcthal, taşlık, iki oda, mut
bak, halt\, kömürlük sarnıç, hirlncl katta: Üç 
Oda, sola, hnh\, ikinci katta: iki oda sofa, haliyı 
muhte\'l ,.c •273• zira arianın "190,, 'Zira 
ma\ta1Unde mebru bulunan ""1033" lira tı~tl 
puihammeneli bir bap alqap .hane. ~evser H. 

Vabf patflar müdürlüğüne merhon o!an ballda muhar
m emlAk sa1!1Pletinln tcatyei 4qn etmesi liuebilc -biriaci 
-.e bCl müA.~ert aecicesiadc hiı.a1anada ~ be· 
1alt ile liHpled ~ takarrür ctmit ve J5 nisan · 1 H9 

Giiı11ru]{ 

ğiindeı1: 

uınum 111üdürlü-

1-6 k5nunusani 929 tarihinden itibaren münakasaya konu:ın 

lz:?ıir gümrük anbarları tamiratının ihalesi t.ıhsis:ıt temin edilme
mesinden tehir olunmuştur. 

2 - Tamiratı mczküre l nisan 929 dan 20 n:san 929 tarihine 
kadar yjrmi gün müddetle ~rtnamcsinin bazı maddeleri tadil 
edilmek surdile yeniden kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

3 - BedeJi keşfi ( 71400 ) yetmiş bir bin dört }"ÜZ liradır. 

4 - Bedeli ihalesinin sülüsü 20 bin lirayı eeçmemek i":zre te
minat mektubu mukabilinde berveçhi peşin \•erilecek tir. 

5 - Muaddel şartnamenin alınması için Ankarada levazım 

müdürlüfüne lstanbul \'e lznıirde iÜmrük baş müdürlüklerine 
müracaat edilmesi. 

6 - Taliplerin evvelki ilanda cösterileu maddeler dahilinde 
müddeti muayyenesiııden e;•\'el gümrükler umum müdfırlüğünc 

müracaatları ve temin :ıtt muval<katcsinin tediyesi. 
Münakasaya Ankarada :umum Oümrü:<lcr müdürliiğür-dc 21 

nisan 929 pazar günü saat 14 tcdir. 

~udron Güyo 1 
lçiniı, bütün ınüstahzeratı 

üzerinde menekşe, y~ \'e 
lnrınız.ı renkli etiketlerin de 
[Maison fRERE P.ariı .ruc Jacop 
NO 16] adresi yazılıdır. 

Miı kolonyaları 

Kolonyaların en <İ)iıiclidir. Bir tec

rübe l..ifidır. H.er yerden am .··-·-

-----------------------------~---tarihine mü:ıadiI :pazartesi giinü saat ondan itibaren son ır .• 

z.ıycdesine başlanarak kıymeti muhammcnelcrini buldt gu 
takdirde saat on beşte ibalci katiyclerinin icr:ısı mukarrer 
bulunmuştur. 

s 

l\tabaıti miizaycde dördüncü Yakıf hand:ı, ikinci J..acuı 

N. 17 Yakıt paralar müdürlüğüdür • Yazolunac:ı'k bedelin 

yüzde onu nishetinde pey akçesi \"erilmesi ve mii~terilcrin 

bizzat veya musaddak 1tekatetname ile müracaat eylemeleri 
şeraiti müuyededendir. E,•velce ıalip olup da ye,·mü mc;;;
k6rda bulunmıpıılar<lan ~D ulipten madası kcffiyet ermiş 

addolunacakur. l'alipl.eria vaktinde müracaat e)'leoıdı.:ri ilan 
olunur • 



ıcr~~ ŞARTLlRI: 
'.!' ı r1d !!..a c il a!_!f tc 

Gazetemizde çıkan yaza ve 
esimlerin bütGn haklan mahfmdur 
Ga7.'ctcrc ~öndcrllculc mclttoplann fiztılnt 

idare içinse ( ldarc ), yazıya aitse (Yazı ) Kuru, Kuruş 
ı~~tti lon~ır 

ı A) lıtı 150 000 
3 • 400 

16 

2 
• :-~o 

1400 

1450 
2:-00 

Bıuılmıyan m&tuplamı iadcalnden, k1)'11lllli
muk'llldcrulz mektuplara konul.mut paralann 
kaybolmuaı ve llanlarm mlinderlcatmdan 

are mcıul dcllldir. • 
~ j 

1 

Borsalar 30 Mart r929 
l l 

=---
k9·~~· 1 

1 'ukut 
• Jr ;!'iz li r:ı cı ~91 00 99) 00 

l'l l:ı I' ~es 25 ()0 203 2S 00 
20 Yunan clır:.hml S2 62 so Sl 

H. J lırnı:ırk 48 50,00 1ı8 
..... , ı•Eturya şilinl 28 so 00 ~8 

:o J ry Roman) :ı ~4 12 ~o :ı4 
rn Le' :ı Bulgnr ~l '50 rn ~8 
J Fc>lcmcnk florlııl en co a:> 
~o Frırnı:ız frangı 158 15 00 IS8 
20 ltal):ın il reli 213 00 ~13 
20 kuron Çrko - Slo,·nkra 120 25 120 25 
1 Çenoııets c ~ovtyct • 0000 0000 
l 7.P)Oti • Lt-lıi~tan , 22 25 22 25 
20 lliııar c Yogosl:i\ya • 71 50 .ıı s:> :o r:c ltlk:ı frnıı~ı 113 00 0') 113 o:> 
1 Pl':ı:ota Jı:pany:ı 32 !iO 32 5::> 

20 ]F\i('rC\ frangı 782 00 782 00 
l Mccı<li) c 

Çrk 
J.ondra üzerine bir lnglliı lir:ısı kuru$ 992 co S91 Oo 

?'\C') Ol k ı Tııı it li r:ı•ı tlolar 040 93,75 049 0').00 
l'Jris rr:ınk 12 s, :-o 12 a3 oa 
Mllano liret 9 34 ~') 9 3500 
Pcılın nı:ıık 2 06,"0 2 06 25 
~orya )t'\H 67 1s,no t7 87 ~'.) 
lln k~cı klka 3 5175 3 52 25 
Anılı;tcı·daın· . florin 1 ?1 ,75 t ı·ı2 so 
Cine\ re fr:mk 2 !""4 O'J 2 15425 
Prng . kuıon 16 47 50 f6 15000 
\'I) aıı:ı E:ıhn s 47.75 $ 48 o 
Mnılı it . pczrt.ı 3 21 50 3 22 co 
\·nrş ~ :ı . zeloti 4 35,~Ô 4 SGOO 
Atın:ı •eli rahmi 37 91 37 91 
J lhlf'Ş ::o ley krus 24 37.SO ::4 37 5a 
l clc;ırat Tılrk liı•:ısı t!mar 27 72 SJ ~7 ıs.c.ıo 

Tahviller 
1., 50 Jt likııız ılnhlli • \Culcli • 92 5000 92 

Ihl) unu IDUYll)ı!ı)Q 227 0000 :i26 'so oo 
1hr:ıml)elf dcmiryolu r a 85 8 f 85 
htar.Lul h il ID\ :ıy Efrk('ti ~~ 
Hılıtım Tlolt nı Aııtircpo 
hlaıı1ul :ıııoıılro tU ~i rkcti 

~o 14 so 
oo oo o~ 

ı:.-,,_,rı=:ıt-=l:ı=r=-=T=ı<'=ıır=c=-t·. lıorı:a•ı l.:ıUburuumtıi~I tararınıtnn wrllmlırtlr. 
Okkası r _ UN _ 

A ıaml Aı:gart Çu . 1 k .
1 K. 1'. K. P. \ :ı 1 1 o~u 

Eueday % Çavdarlı 
:nın u~. k 00 00 co o' 00 00 
l\ııılc:ı S:Z-28 7 :Z:> 17 00 

C0-00 CO 00 00 00 
3·07 18 o 18 co 

Dl ı nıo 00-00 00 OJ 00 00 
~ll l Dilllılut 0..00 O.: 00 C0.00 

1 -ZAHİRELER-
ça, dar 610 1605 
\rp:ı 13 25 13 07 
\lı•ır o:ı oo 0000 
\ uı •• r oo oo oo oo 
l arnl::ı e <;000 0000 

-~IUBUBAT-

00.00 
0000 

ooco 

Eklstra c:ı.iıtra oo 14~0 
Ekistra • 140:> 
Birine'! yuruı·sak Ol> ı~7S 
Birinci reı·t l:Jl'.'> 
Iİ\lrıci • 116) 

- 1JrriK -
Aı kar:ı 207,00 000,00 

AJ.:~dıir 001),00 000,00 

Yrıp:ıgı Guz yunıı OOt> Oj ooo,00 

- A \' DERISl -
7.erı1c'a 
Sansar 
Tılki 
Kunduz 

~ fıntlık 
kabuklu 

çi'tı CCOO,C'O OOCO 00 

C000,00 OCOO O:> 
• 0000,00 0000,00 
~ OC00,000 000.00 

-r1NDII<
ooooo 

Istanbul nafıa fen mektebi 
mubayaat komisyonundan: 

Mayıs ( 929 ) gayesine kadar mektebin ekmek ve sebze 

ilıtiyacı münakasasma hlip çıkmadığından 31 mart 929 pazar günü 

s!ıat 14 de ihaleleri yaoılmak üzre münakasaya konulduğundan talip

lerin ihale günü mektepteki komisyona müracaatlnrı. 
-

'· rakt .. lll 31JJ!art1929 tefrikası :11 

Gazeteyi hiddetle buruş
turarak fır]attı ve homur -
dana homurdana ( Çering 
Kros ) istasyonuna girdi. 

( Savoy ) otelinin ve 
Amerika konso!osaner.inin 
kendisine tabiatile mesdut 
olduğunu anladı. Yalnız bu 
kddnr da değil. Birkaç saat 
kont dö (Roçester) rolünü 
oynıyarak büyük bir hata 
işlemiş, kanunun cezalandır
dığı bir fiıl yapmıştı. Na -
n.usL.ı bir ndam sıfatile 
bütün hakikati vaktinde 
haber vermesi icap ederdi. 
Uyanır uyar.maz Mister 
( Çorç ) <lf nilcn adamı ça
ğıı arak meseleyi anlatmalı 
ve lfı.ıımgelen malumatı 
vermeli idi. H.:ydi uyan -
dıtı vakitte birşt')' dememiş 
oba bile c·.den çıkmadan 
hakikati anlatmalı idi. Bu -
nu y.-ıpacağma o, (Roçes
ter )e ait elbi:;elerle sokağa 
çıkm!ştı. ( Roçester ) imiş 
gil•i hareket etmişti. Artık 
bu hatayı tamir sırası 

geçmişti. 

Orada kendisine nazar 
bile atmıyan yabancılar ' 
arasında bir bankete otu -
rarak vicdanını yoklamıya 
koyuldu : ( Roçester ) in 
ekmeğini yemiş, ( Roçes -
ter ) in sigaralarını iç.niş, 
bir uşak elinden ( Roçe; -
ter ) in bastonunu ve ~ap
kasını almıştı. 

Eğer11 Roçestcr11 le birlik 
olarak bu dolabı çevirmiş 
olsaydı gene ne ise ... Fakat 
"Roçester,,in ölmiiş bulun
duğu şu sırada ikisinin bir
lik olara~: bunu yaptıklarını 
ispat mümkün mü idi? .. 

Diğer tnruftan" Roçcster 11 

ölmüşse öldüğünü ispat 
pek müşküldü. Cnun öl
düğünü "Cones11ten başka 
bilen yoktu. • Sav('ly. oteli-

Türlr mekteplerfle fayda)ı eterliıı 
lllrilannda o/o 20 tenzlllt yapılır 

Bü)·ft \"C ya t!r çok defa için verilen l!Anl:ırla 
hususi mahiyttteki llAnfann iıcrcti 

idare lle lc:ırarfaştırılir. 

Satın 

6·8 inci sayfada 
5 • • 
4 • • 
ı • • 
1 • " 

~ 

Bu geceki ay·~·-1-s-ta_n_b_u_l,-B-a_b_ı_a_li __ ' -A-n-ka_r_a_c_a_d_d_e_s_in_d_e_'·_V_a_kı_t __ ~,-y-u_r_d--.u Sayısı 
Cueteınlze lımıut illa kabıı1 ede:ı 7cr: 

il S. H. illnat aceııteıl , 

1-8 inci sayll:d ı 
resmi illnlar 

tcl\970 ( idare işleri) 1171 < ya7.ı ış'ed) • tcl~raf: A IK osca kutusur 46· 

KEŞİDE TARilll 
30 JIAZI H.tN 929 Büyük BİLETLER 

Bi HER Lf lt\DIR 

Eşya piyangosu 
Türkocakları merkez heyetinin ( 50,000) liralık ikramiyeyi ihtiva 

eden piyanf!osunda çok nadide ve kıymettar eıyalar vardır 
Hasılatı, inşaatı bitmek iizerc olan Türkocakları merkez heyeti binasının nıef ruşat 

ve tesisatma sal'fcdtlmek üzere, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tcl'tip edilmiştir. 
Hu piyangoda ikramiyeye 50 bin lira tahsis edilmiştir. Uu seneki ikramiyeler geçen 
seuckiııdcn çok daha kıymettardır. ~lcrkez heyeti bilhassa yerli cşyamızm reracırn 
lemin için ikramiyelerin kısmı ~•zamını en nefis yerli mannıhlıın<lan intihap etmiştir. 
Arada Hiks otomobiller ve beheri 2000-2500 lira kıymetinde pırlanta pantnntif ve kiipc
Ier, lJclaeri biner lira kıymetinde biiyiik snloıı hahları, J>latin erkek ve kadm saatleri, 
salon takunları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 80 pal'ça nadide halı sccc~de, 400 
HJ'a krynıeliııdc ıuiııyatiir resimli paravanalar, Hereke lıauauiyeleri, llel'ekenin ipcl\ 
yast1kları, ycl'li f abrikalarıınızın manıuh\tından zarif bavullar, evrak ~antaları, Esirge
me dcrıwğilc llih'ılialımer Smı'ut e\ iuin en zarir ve en nadide el i.)criuden iki yliz par
'.: il <.)~ya Yaı·dır. ikramiyelerin mecmu miktarı bindir. 

~lerkez hey'ctinin bu piyangosu şiın<liyc kadar Tlirkiycde tcı'tip c<lilmiş eşya piyan
~olarmrn en zcng;nidir. 

Emlak ve Eyta.m bank.~sından T üırkiye ziiraa 
Adada l(ırah )( k:osl( 

ı:s:.s No. Mevkii , ,o-~kıerı·~ ncıcsıooeli ıı·ı~raarı B;ank·~ ~ınd~n 
138 Büyükadada Nizamda Sefer oğlu " ; '-lI '-'I~ l.U. 

ııarnile n:aruf üç bap köşk. 
B:ılc1da muharrer kö~kler bir sene müddetle ve pazarlıkl:l icara 

raptedilrceğmdeıı taliplerin şubemize müracaat eylemeleri. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide u Nisan r929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

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

Lirahk ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Lirahk bir mükafat 
nu KEŞiDEDE CEJI' AN 3,900 
numara kazanacaktır 

r.e dönerek kendini tanıt
tırmak kafi gelmezdi "Ro
çe!:ter ,,in öldüğünü ispat et
mek, b!rgün evvelki hadi
seleri anlatmak icap eder
di. Sarhoş olduğunu, bütün 

bu meselede "Roçestcr,, in 
bir kurbanı halinde kaldı-

ğım, "Roçester., in dalave
reci, ayni zamanda müntehir 
olduğu'lu ispat etmek ge
rekti. 

Bunu başarmak kolay bir 
şey değildi. Sen başkasının 

evine girer, yatağında yat, 

elbısesini giy, birçok kimse
lere karşı onun yerine efen
dilik tasla sonra da bir 
oyunun çirkin bir dolabın 

kurbanıyım diye iddia et. ... 
Hakikati söylemeden ben

zerinin evinden çık, elinde 

benzerinin baatonn olduğu 
halde herkese lmrum sat ; 

sonra 4a " Ben Roçesterin 
daleveresine kurban oldum!,, 
de... "Savoy,, oteline bor
cun olsun, cebinde metelik 
bulunmasın, üzerindeki ya
bancı elbiseleri alsalar, ana
dan doğma kalmıya mah -
kum ol da,. Gene ; " Ben 
oyuna getirildim.,, diyerek 
kolayca yakanı sıyır ... 

Ne ıyı şey bu.. Böyle 
bir iddia karşısında ne o-

lacağı aşikardı. Başta "Ro

çester,, ailesi olmak üzere 

herkes mes'lede asıl kur

banın " Viktor Cones ,, ol
mayıp "Roçester 11 olduğunu 
söyliyecekti. 

Mesela Lort Roçestere 
ait mektupların M. "Vik-

tor Cones 11 in cebinde ne 
i~i vardı? al sana mahkeme 

cinayet adul he)'.etinin so

racatı bir 
1 

suaL Acaba 

Yeniden alınacak 
müfettiş namzetle
i için ilinla tespi 

olunan 1Nisan 192 
tarihi, on müra
caat günüdür. Bu 
arihten sonra ya
ilacak taleplerna 
an itibara alınmı-

yacaktır. M.üsaba
a imtihanları 7 ni--

san 1929 da Anka 
radan başka Istan-
bul ve izmirde de 
yapılacaktır. 

11 Cones,, atlı serseri ve 
cebi delik Amerikalı - öyle 
ya; ona bu sıfatı verecek
lerdi!- Lort Roçesterc icrai 
nüfuz ederek kendisini 
"Karlton havz Terreys,, e 
göndermek fikrini ilham 
etmişti? Acaba sonu "Ro
çester,, in kendini öldür
mesı ile nihayet bulan bu 
son mülakat esnasında iki 
adam arasında ne gibi ha
diseler geçmişti .. 

"Cones,,in hayalinde can
landırdığı mahkeme daha 
ne sualler sorabilirdi. Deli-

kanlı bunları düşündükçe 
suçlu sırasına oturmuş ken
dini müdafaya çalışıyor hal
de görüyor, soğuk soğuk 
ter döküyordu. 

.. Roçester" e benzemesi 
üzerinden her şüpheyi at
mak için kafi gelmezdi. 
Olaa olsa bu bal, mcı'ele-

deki esran ziyadeleştire
cekti. Fakat bu benzerlik 
kendisini kurtarmağa yarasa 
bile, bundan ancak mah
ke~e esnasında, yani aylar
ca hapiste yattıktan sonra 

istifade edebilecekti. Hcın 
bu benzerliği meydana çı
karmak ıçın fotoğraflara 
müracaat edilecek; mcs' ele 
şansa kalacaktı; ya tali 
yardım etmezse .. 

" Cones ,, şu intizar 
salonunda oturmuş bu müt
hiş faraziyelerin her birini 
olanca şiddetle reddedi
yordu. 

Her aklına gelen şeyın 
sonunda elim netice kıskaç 
gibi beynini sıkıştırıyordu. 
Kendisine kerşı açık olan 

yegane kapı numara .. lOa 11 da
ki Karlton Hauz Tereys 
yani " Roçester 11 in konagı 
idi. • Savoy ,. oteline gi
demezdi. Arkasındaki elbi-

y 

/sıanbul icra dairesinden : 
kapıda liıdırilyas malıall 
Çıkmaz kale sokağıııda RukiJf 
hanımın uhtesinde bulunan 1 

11 cedit 13 No. karden lıif 
elyevm iki bap har.enin rrıı' 
Jıissesi borcun verif nıeınesindd 
dolayı indelmüzayedc yfiz. ~ 
bedelle talibi uhtesine 11'.P" 

evveliyesi bilicra ihalei kat'ifd' 
için on beş gün müddetle nıl
z:ıyede konulmuştur. Hududll' 
Çıkmaz sokak, kale duvıflt 
Carıbaz İsmail ağa hanesi. 
B. b.:ıhçesile mahdut yüz yetııdl 
dört arşın ınurabb.'.ll!ıda rı.ra#' 
den doksan arşm murabbaındt 
iki bap hıme, mütebaksi ark'" 

sın:ia teneke- tahtapcrdc ill 
müfrez arsada bir dut al 
vardır. Müştemilatı: Kalenin 
tisalindeki hanenin zcıninind 
beden dıı varları kargir fevk 

olup :?!ı~ap toprak ev allı üzeri 
s:ılaş bir oda, bir lı:ıla :ırki!5 
arsa, üst katta bir aralık b 
sinde yükü bulunan iki 
\'tırdır. Kadri ve ifıs~n ağa: 
ıııüstecirdir. İll!salindeki ~ğ 
l:nııeniıı kamilen beden dıı 

lan kargir olup zemini k sın 
çiııi taşlık üzerinde gömi:lii 
küp, mozayık musluk taşı, d 
merdiven altında kömürlük 

bir hal§, arkasında :ırsa, 
k.ıtla bir sofa, yüklfı cir o~ 
olup medyuııe sakindir. tld' 
ikisinin tamamı be şyüz lir3dıt• 
Mezkur hissenin iştirasma rüıdt 
beş z:uııla talip olanlar ve daltl 
ıiyade malumat almak isteyeni 
hisseye nnısip kıymeti ınuhaı1"' 
menesinin >'fızde onu nisbctef 
pey akçesini \'e 928-9396 do& 
nuın:trasını ıımsfashibea ıııaıt' 
yede şubesine müracaat etnı) 
leri \'e 20-4-1929 tari!ıinde .s:ı 
o:ı :ıl~ıy:ı kad~: ilı::lei bl',y 
icra J..ılınacağı illııı olunur. 

Erkek: 

Yahya 

Günün muihatı : 

selcr ile elindeki baston: 
başka hiçbir nıaOle 

yoktu. ıııif 
Bir Lort gifü giyin 

olduğu halde en sefil ~ 
serilerden elim bir "ise"' 
yette idi. Bu elb d• 
lerlc ne dilenebilir, ?~ııd' 
birdenbire ihtiyaç ıçı ~ 

kalanların müracaat ede" 
ccgı hasis hizmetler 
birine talip olabilirdi. 

İşlerde olan rüsuhull 
dolayı mağazanın bi~~ 
bir gar!onluk yapabılı. 
Fakat bir iş bulınak 
zaman lazımdı. Hal~ 
bekliyecek zamanı Y0 kll' 
Öğle taamı zamanı Y8 dil' 
şıyordu. Bu tek ha -' 

,. . b" .. 'ht'yaçlatl vazıyetın utun ı ı · siJlt 
göz önünde . «:cees f.\'Ct 
ettirmeğe kafi ıdı : 

k , k )'eı11 
uyuma ve yeme ıı.ııı.S-
mecburiyetincle bu 

yordu. 


