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Rnıerikaya ilanı harp etti 
kabul edildi dün·· iiıecliste 

~ Troçki _ _!llüslüman oluyor 
\ls~vilikten çıktım,Raspotinin. 
dınini istemedim, arlık 

n,.l'iir~!yede yerleşeceğim! 
•ahık ko~eri müfın-Efendile operatör Emin 8. 

ziyaret ettiler 

l)· Tro,~/ 
. ~llkii • 

nııı r ııushaınızda M. Troı;;ki-
"" alıatsı-.ı .. 
'•tıtb ~ ıgından ve bazı 

1 d kt ~1Yaret 0 artar tarafından 
t ı Cdild•... • . ıgıııaeıı behsetıniş-

Sabık 
t.ı.ll\aın nus komised, dün 
1 ıle i ., 
tl1~r . rı.eşmiş ve sıhhatini . . l~iisa 
iı lttaııb P eder etmez ilk 
t~k \ti lllüftülüğüne telefone 

l ' Olıııu~t ur 
ııaırı 'il • 

111~q.~ Olduğu üzre Troçki 
"'' 1.1ır· f k · ilddet ' a at bundan bir 
ı~t'ı . evvel k - . t f'k. nıu ·r • omunıs ı ·ır-
ı.. ı rat 
"'!Sı ta 1nda11 dolayı akra-
fiı rarınd., ' 

11 su 'tl1 a.foroz edilmişti. 
ar· . tetıc T k' . 'k ıcı11d roç ı }':ılıudılı 

lıte : kil.lınıştı. 
niıı el ıuı e•J·. R . . 

~\ur • ' \ı us komıserı-
ırıp,., ıu efe a· 
~ · ~ hu n ıye telefoııe et-
ıtı lıacr ın~sele;-le alakadardır. 

a· ıse,ı t 
ıı bir aın \'akiinde haber 

hh·ı Olı!"ınulıarririıniz Tokatlı-
~ ıı 't ın l'r0 k' gı 1t1iş ve orada 

dı ıç ·ıy 
ı. }<: ınuı· .e. hem Müftü cfcn-
"!ltıı· akı 1 
1, ıser n o muştur. Sabık 
.,.ı._t lUhar .. 
1 "" la bu· rırımizle bir ınü-

·llıuş ve•Unın:ı.k lutf ünde bu-
1 ' A\q • clenıiştir ki: 1 
, • ı· tu efe d' • "' tııi t" ıı ı hnzretlcriııin 
'ıı '" ıca ctrı'e,·ı·~· . 

t •et•ı. ;\ ıgımııı sebe-
~ ~~ CJ' . 

h 1: B 'Yorsuııuz. Aııl:ı.-
ı ı ı M"s •. ıaıı , " evı ıdiın; Sonra 
ı ·1 !ar l .. ~1 r ı 1 e.u Musa diııiıı-
V l\'. ı :ır. 

I' • O~) 
ı arı11 b b . c:l,eın . u harekcti-
t: ,, nıı:ı-et· 

• n \IC C' :ıs 1 Yoktu. Fakat 
tı..r ~tıııi Pek 11 nıııse\ ilik pren

·u~. S . rnuvafık bulmu
sııni 

J
, çıı:.."rınadım. 

~st~· ~-- -
~ \l pullar 
ugun---.:__ 
den kevku istimal~ 

~illi .. aldınlıyor 
rnucad l d 

~ e~ en sonra 
~::--, ı1k basılan 

1 posta pul

~ ları bugün
' den 't"b ı ı a-

ren kulla-
nılmıyacak
lır. Bu nevi 

Q~tı Pullara sa
C:dc;.okstakişe} . •İp ~~anlar 
ıı-ı· e bu erıne muracaat 
k~şl~tdit. Pul~~rı değiştir
b ldıtılaÇa~evku İstimalden 
ı?ct lctt r olan pullar bir 

t<!l·t· a tndan . h 
• ır. nn a edi-

Artık yaşım ilerliyor ve in
san ihtiyarladıkça sema vt din· 
!ere inanmak ihtiyapnı duyu
yor.Onun İçin bir aralik Hiris
tiyan olmayı düşündüm; lakin 
ç:ırl:ırın, R:ıspotinlerin dirıiıie 

girmek istemedim. Kala kala 
bir müslümanlık kalıyordu.Onu 
tetkik ettim.Müslüm:ınlıkta mü
cadeleyi terviç eden bir ruh 
vardır. 

Onun için müslüm:ııılığı ka
bul ediyorum. Müftü Efendi 
bu akşam yemekte burada 
kalacuk ve sonra hana tel
kinde bulunacaktır> 

Mulıarririınzden sonra şelıi
rimizin meşhur oper:ılörlerın

den Emin Bey de M. Troçkiyi 
ziyaret etmi~tir. 

Almanlar kabul 
etmediler 

:i\I. Troçki kendisinin Al
m:ınynda ikametine miisade 
olunması için Alman hiikL)

mctinc müracaat ctmi~ti. 

l Iaber aldığımıza göre, 
Alman hükumeti bu müra
caata menfi cev:ıp vermiş

lerdir. 

Vilayet meclisi 
Dün neler karar-.. 

laşhrmıtfır 

Vilayet cizm:ı içtima halinde 

Vilayet umumi meclisi 
dün toplanarak müzakera
tına devam etmiştir. Tahsili 
emval kanunu mucibince 
müsakkafat ve arazi vergi
lerinin taksit müddetinin 
tayini talebi ile Maarif me
murlannın makam tahsisatı 
hakkındaki teklif bütçe en
cümenine havale edilmiştir. 
Damızlığa elverişli olmıyan 

boğaların akim bırakılması 
hakkındaki ziraat encümeni 
mazbatası temenni mahiye
tinde _ olmak üzre icra ma
kamına bildirilmiştir. Kü
çuk köyün Rami karyesine 
raptı kabul edilmiştir. 
----~----~--~-

Güyan adasın-
daki menfi 

-·-Polis Cemil efendi 
bugün geliyor 

htanbul jşgali esnasında 
FranSJzlar tarafından Güyan 
adasına ncfyolunan poliş Ce
mil efendi bugün (Patris) 
vapuru ile şehrimize gele
cektir. Güyan ad:ıs;nda (9) 
senedir bin bir . tiirHi zahmet 
ve meşakkat çeken Cemil 
ef cndiyi arkadaşl:ırı Galata 
rıhtımında merasimle kar' 

\ 

yacakJardır. 

Maliye tahsil şubelerinin Janka manzarcuı 

Kazaı1ç bey·aı111a.ı11el rı 

Maliye tahsil şubeleri dün son günde 
müracaat edenlerle dolu idi 

Kazanç vergisi bey:mnamdcrinin maliye tahsil şul lcrine 
verilmesi miiddcti diin bitmiştir. Bn mlin:ı..:cbctle şubekrc 

henliı beyanname vermemiş olan bir çok kimsel~r diin 
maliye tahsil şubelerine adeta nkın ederek beyannamctcrini 
vermi~lcrdir. Diin tahsil şubelerinin önii n:ızan dikk:ıti ccl
bedccck kadar kalab:ılık olmu~nır.: 

lkyann:ımc vcrmiycnlcr hakkında Defterdarlıkça takibat 
yapıJacaktır. 

Madrjt sefirliği 
Yahya Kemal B. 

tayin olunuyor 
Ahmet Ba~im B. de 
müsteşar oluyor 

Bundan bir iki haf ta ev
velki gazetcıerdc kıymetli ~a
irimiz Yahya Kemal Beyin 
Varşm·a 
scfirlihin
den ay
rılıp ge
ne melı·

usluk ha· 
yn tın n 
aydct e-
dc c e ği 
yazıl nıış· 

tı. yap
tığımız 

etraflı tah-
kikata Yahya Kemal B. 
göre bu haber doğru değil· 

dir. Yahya Kemal Beyin Var
şovadan ayrılacağı teeyyüt 
ediyor. L~lkin kendisi scfirlik-

ten aynl

Darülbedayi 
Bu f!ün Anadolu 
turnesine çıkıyor 

San'atk<Jrlar Adanada, A1erslnde, 
Antalyada, lzmirde ı.ıe Kıbrısla 

temsiller verecek 
Darülbednyi san'tkarları 

Istanbulda· .,._.__.._.. .... .,. 
tiyatro sözü
nün bitme
si dolayısile 
bugiln saat 
9 da Adana 

mıyncnk· -~-----

ur.Şairi- Tatavla yerine 
miz pek k f J yakında ur u uş 
lspan ya 
elçiliğine 
gidecek
tir. 
mevsuk 

memba
dan al
dığımız 

Ahmet Haşim B. malCıma-
tn göre 1\ladrit sefareti mfü;
te~arlıltma da bir başka şai
rimiz, Ahmet l faşım Bey ta
yin olunmuştur. 

Bu iki tayini büyiik meın
n\miyetlc kaydediyöruz. lki
si de edebi ve ilm1 ş';ldyet
Ierilc tanınmışlardır Bu tayi
nin başka lıir ~ana ve e
hemmiyeti daha vardır. Bu 
tayini kabul eden Yahya 
Kemal ye .Ahmet I la~im Bey
ler arasında · bir dnrgılllık 
mc\·cut olduğu ;hakkında çı

karılmış olan şayıa, bü !>11-

surctle fi'len tekzip edilmiş-

1 

(f atavla)ya (Kurtuluş) lsml
nin verildiği yazılmıştı. İsim de
~işikliğ tramvay ıirketine yazıl

mış, §irket de (fatavla)ya iş
liyen tram\·ay arabalarının lev
halarına (Kurtuluş) yazdtt'.rruş, 

dünden itibaren arabalara ta!i
mııtır. Bu ~retle ~özleriml:zi 
inciten !bır iı:!r" 'rtaJan blk
mıı olmaktacbr. 

Harp başladı 
fnQiltre • Amerika 

arasında -Amerikalılar Kanadayı 

iegale başladılar 

Ankara, 31 (Başmu 
harrimizden )- şimdi 
Londra telsizi, (İm 
Alone) gemisin Ame
rika sahillerinde tah-
ribi meselesinden İn
gilizlerin Amerikaya 
il&nı harp ettiğini 
bildirdi. 

1'1üiemim malumata 
göre, Amerikalılar 
Kanada hududunu te
cavüz etmişlerdir. 

111 elunet' As1111 

:BeA&tac 
VcrQi kabul edild' 
Ademi iktidarı olanlar müstesna! 

.Ankara, 31 (Baş 
11ıultarriri111izdcn)
Bekdrlrk vergisi ka
n111111 nzccliste bu. 
f!/in kabul edildi. 
Kanuna t;iirc: biiyz'ik 
şehirlerde bekd r, ka-
zanç ve un'isa kkafat 
vergilerinin dört nıis 
li: kiiçı'ik şehirlcde 
iki nıisU <·ercekl<>r-

dir . .Arlenıi iktidarlan 
raporla lastik edi-
len !er 1111/st.esnar!tr. , 

Mehmet Asım 

~ 

Q 

iş ha.yalcım~d . 
, ________ k dnnı 
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7 yaşında elbise dikti - ....__;..__ 

Kadın yalnız erkeklerin zevkini temin 
için yarahlmamııtn· ı 

Terzi Güzide Hanımım fikirleri 

Güzide H. iş · ~~~~~~~ -----
hayatına giren 
hanım lar ımı zın 
en kıdemlilerin
den addedile • 
bilir • Filhakika 
Beyoğlunda is
tiklal caddesin
de büyük bir 
daireye sahip 

bulunan Türk 
kadın terziha • 
nesinin yaşı o -
rada geçen se. 

nelerden ibaret 
değildir. O mü-

essese Ü skü -
darda Dogan -
cılarda dogmuş 

ve bugün kibar 
Türk ailelerinin 
terzihanesi ol -
muştur. .. __ ; 
Güzide H. zev- Türk kadın terzihanesi sahibi Güzide H 

ci doktor Lutfi 
B. bir arada konuşuyoruz. ı mağa mecbur eden saikin 

Güzide H. şöyle şöyliyor: geçinm~k v: kazanmak 
. . mesclesıle alakası yok. 

- Bcnı ış hayatına atıl- ,Altmah ..\ üncu se~famızdaJırl 

ekirlık 
• • 

vergısı 
Memleketimizde 
ver~inin taraftar

ları mı, yoksa aleyh
tarları mı f eiizla? 

Gazetemiz birkaç giine kadar bir bekarlık 
vergisi müsabakası açacaktır. Bundan maksat 
Yozgat meb'usu Süleyman Sırrı Beyin Millet 
Meclisine verdiği teklifi kanuni iiıerine mü
nakaşa edilen bekarlık vergisi hakkında 
muhtelif fikirleri kısaca kaydetmek ve bu 
fikirlerden hangisinin gazetemiz karileri ara
sında daha fazla taraftar bulduğunu tcsptt 
eylemektir. Müsabakanın şekli şuöur : Gaze
temiz her gün muhtelif mesleklere mensup 
ve maruf zevattan birinin bekarlık vergisi 
hakkındaki noktai nazarını birkaç satırla 
yazacaktır. Ayni günde gazetemizin bir köşe
sinde bir de kupon neşrolunacaktır. Karile-
rimiz gazetede sırasile verginin lehinde, 
yahut aleyhinde olarak çıkacak noktai nazar-
ların ve bunların esbabı mucibelerinin hangi
sine taraftar olurlarsa o fikrin intişar ctligi 
gazete nüshasındaki kuponun üzerine adrcs
lerfoi ve imzalarım koyarak matbaamıza gön-
dereceklerdir. Matbaamızdn toplanacak ku-

& ponlann ihtiva edeceği reyler bilahare tasnif 
.1l olunacaktır. 
""! t·~Neticede en ziyade ta-

.l!L.Biml,"J'Uj • raffar bulunan fikire 
~;;: .... JıJ ' 

Pek yakında 
baıhyorUz 

rey vermiş olanlar ara-
sında bir kura çekile
cek ve bunu kazanacak 

· 10 karimize muhielif 
hediyeler takdim edile
cektir. 

.._ J 



-
rsweyıaatl ...... 

Te 

Akibeti 
• 

KandemR, st«nbul 1 ... 
.AhJJıet V-efikPrqa İngiliz efirme'1ir tiiNi 

d<.Tt r-'mletemiyo~ 
-~-

Za~en Ruslar .lstanbula ıedemcyince lıulCıl ile bprtı 
;girmdi için bahaneler mş - ~lstanbula atmak iStiyor.du'T! 
!Ulp .lttru yoriardt. iimdi kıt- .Qir ,-mıtlm ile -nwrif .işlcr'..Di 
giliz zırh'ılarının İstanbul bahane ederek meb'usbrla 
inünc geleceğini haber .nltp münasebet peydahlamıya ça-
duy~ı gibi: Ü,ŞJyorilu. 

- l\andesin lstanbul ır 
Diyerek .ayastaianos J\apı

lanna .dayaımcaklardı • 
~ dlk~~ 

eef irirrıe \ııir türlü dart din-
~ ınıuva(fok dl2111iu1~. 

Scf ir ı iamdi tlaŞa 7.mna -
nmdmJ ı,eri mı teşe bbft!it 
tekrarlayıp du1'yorda. 

Sefir L11y3rd -gitmiş, Sadi 
Efendi sc~. SedrutR' 

Rauf p:ış:ımn birdenbire 

J*Ş3: 

-1şte mirim, l!fendim 
~ta '9timıgıunu hazreti lJDÜ -

dlıkine.y.e ar azim hizmette 
btılandunuz ki .. derecesini 
a&l w.e ne sHretde tavmf 

bir .... ~ -. .. , ., a aaciz bulunuyorum. 
ym1L 9iı:m .,,. fedak!u:~nı hami -

• f: 
- W 5ıniz; .zatı 'fam-. 

ndı t ~ devleılU Sü-

~-~ bazret1eriniıı bir 
me1a:11#11ıııa~ geliyonun .. Ma-

-muiy.e hakkında ku
• w• ._ maltmat: \•eri-
pk. 

JMl. 191!t Vd'ik pşa11n 
.slcıi tatvŞDUJ,Ştn . B~ 
elmryacıı.k şeyleri kullk ~ 
ıeliniytcek hli ui ardı ? 

- Rabba im •.. Tam a

•- WlWllJSUB "CVla. {ı] 
DiJe katWlaJI Nsa. 

l.auf "" 1ledrnsc Wi 
Efcotinill~ mdbh 
çol eöcmmiyet verir görün
ıriiştü.: 

- Mektubu inayet buyu
rur mnsmmz Bey !Efendi lıaı
rctlcri? 

Deyip Sadi Efmdioin mat
tığı mektubu aldı • 

Aman yarabbi!.. İşte Ah
met W-ef tk paşanın ehcmmi
,.et ~rmcyip· •tanı .znma-,, 
nını buWun cYlit •. ,.» diye 
.görmek istemediği tnclctup 
« SWcyman paşanın yeni bir 
fesada hazırlanmakta okluğu 
nu açik beyan gösteri yordu. » 

~vet .. Süleyman paşanırı 

26 khunusani tarihti ıdlgufı 
ile istifa ~uncsinin sebepleri 
anca'f şimdicik anl:ış&lryordu. 

Mektubun tarihi de; istifa 
telgrafından bir gfm 'SOnr.a 
yazıldığını ispat cdiyoratı. 

Ya!.. demek Süleyman 
paşa is~i iki .zırhhyı elde 

111 Bu za! döyle --en müşkül 
zamanlarda «hah lıah ha ... > 

diye .kalın kalın züJüp utifeyi 
el<Jen bır.akmazmw ••• 

{Vakt)w ı ıiau 1929 tefrıLa5ı: ı20 -

Namuslu 
kokoflilr 

Muliormi: ~ ltalnni 
ku' vetli !\afan1in sac-• 
ııbrı ~" harilmn 
dinlerufte la1aanmıil 
e<lemeıler •• 

- .Deıoo1 lleni e tttlllian i....,_ Glüw, 
çürük ~Jiulilezin ~ öliiaı. , bü&io iıaptıo
rine · ~ıwun.. da bu .mu hbij, ..oıüı

- Benianleme1U11 hi§ şe, enden llaşb 
bu hülnm vennelte b1r sevene lal pime-

F elde ısblahlan 

diıu-- •1 
ğı111 sen benim ı•-
da insanlan a 

yot 11)\1 ~il 't 

bipe IA\llan iklçan 
yuam.sı bir lulayı 
!ilah laer .zaume ya-
a&ıtYLı ... 

- Eveı at bu 
,anariajılı maddei na
ri~i obiaden al

~alıııı .•• 
- Ewtıt •• belki •• bel

li dtji şüphesiz si

.r1er'hni saran bu 
·--·.._ .mucizesile bö -
le dıtilefifON• .. ..,.. 

arn ı 

lkinci hat inşa edi1emeıse :Modaya 
kadar otobüs iş,eb1ecek 

Birka, gündür Ankasada 
bulunaa 'MUhtelit mUbaaele 
komisyonu reisi Cemal Hüs
nü hey dün Aakaradan 
şehriDtiıe gelmiştir • 

de cek. Beniın gibi 
• 

e'L nıertebeme er- .o 
D;Z!IJll. .......... 

o •'rpnL. 
lnn111 ., 

dttrlntlya .... şr, Per
ran elin4en zor kur
tulur~ 

Awnıı .. mı&uriıa 
bel\claa md yan,t 
S1f"9m! Salip r.,_..pıaı 

~ orada birinci hatla biıiılle

~Jdir. 

}!fer 'bu lnftta rı 1>u "ltne inşa 
.edemezselc nsküd&rdan Moaaya 
kadar otdbiıs ijl!aeiit. 'Ttlc 

bir biletle Modadan ~toouse 

murunun cenazesi 
Hasköy zahıtai belediye 

muavini Server Nazmi dendi

cıin }'llalan cE.adiyc hunaın 

cUazı :altında ~ ru
IWfbk. 

bm hırlı öyle ı.maeı
ler, Gyle ~lğmhlw 
gösteriyor · en .qn 
tıo.arane delileri ya
nında ukıll, lelnliıtli 
k.ahr.lat· •• 

Bu k.ukain miİJ>tehİsı 
çekinmiyor. Söy1ü,Yor: 

- Gidip kecaoın 

yakasına sm11aeağmı .• 
Pttııuuu üzerinde se-

• 
nin 'llerre lndar ~·-
ciyet halkın lalnıa

IDIŞlıt'- , fJtile kıfJDti
gile 1Hmin1 nıeşnı 

111e1Nsio1tlir. O, ~le-. . - ......... rnunmperme vcft...-ı~ıa--
silllie sewa Aelreı 

Yeluıııın ~algın b.a/,v,ıtr.tJ:u? ~~ 
nıir linıanına uğrıyan vapudann 
lıaffii.zlıanPıde Of;klctilip teı,.,letil, 
leri 1uınırüı,ıırJ•ıpıı.Efref, pt kıt 
;"azdı: 

tc.t'a 

17 memur 

ediyor. Çıkar bakayı1n1 

ağınnhuı 1'ğre11 dişle

rini ~ 'kocannş kap1un-

bağalanoo döoüyorwaş

sun •• za~·allı bauı ae
ceteri senin lıoı-.uhun
dan uyu1annyorrn uş •• 
ajlua ftie kd.tuuıa 

arlıl Ulııtm11nili bl
ınan ş.. herif ~in <eö-

• • 
rünıüş nıezara dön-

müş.. see çottan iJl

miş.9üfı .. MM ten.tini 

diri SalHJWSU&l·· gaç 
ıepe .senin .aeue1 

11al0ill lir ba.Dtll "° 

sağ vernteı.. O 
kollar.ıılllD ~ra 

raşıyor.. .A'ŞkıD 

serilli o...
larımdan tfttıf • 

çıplak vücudon8 
net ~iJM 
baıhamıı l>ile 



s 

n · bir N. rp 
~------------~------ı----------------~__; ________ _ ka lyo 

--~n akşam gazetele
rın?e gördügiim bir 
resını, içimin yarasını 

inde mi 
n 

r? --
:di. 

Bah tt"ğ· . 

Yapı an neşr·yat ··zerin Mısırı bir 
u uk inas izahat veriyor 

ı ;) ı nn resim Afri· 
a;a 1 vabşilerinin de kendi 

el arında .. IJ"k .. b guze ı mus'a a-
t ~rına başladıklarını gös-

fordu. Dikkat ettim, 
ttn,<ır da a'banoz Venüsle

raya dizmislcr hakem ey ttl . . .. , 
1 erı fılan intihap et
er T 

R ui. • ıpkı Av:nıpalıl r 

"1cde • b" • . nı ır ade.ın vah
t 

t bii . arasında yerleşmesi 
F' ınsanın hoşuna gider. 

Bir iki gündür Mısır ta
biiyet kanunundan bahsdi
lerek bazı mutaleat yürü • 
rt:ülmel:tedir. ~ün şehrimiz
de bulunan Mısırlı bir. hu-
kuksinas ile görüşerek ve 
!kanunu aslından tetkik ede
r k ibu meseleyi anlamak 
istedik. 

Bize kanunun maddele • 
rini izah 
kukşinas 

lundu: 

eden Mısırlı Jhu • 
şu bey!lnatta bu -

. <ıkat h b u d · 
ı 'llli . er aşın te aı,, - Mısır kanununun Mı-

" b bı~ derdi vardır ve sırlı adettikleri şu sınıflar-
ı u Yuzden, ben vahsi- dır: 
~o . 

tı"" ' hledeni bir adeti be- 1- Mısır hanedanı krali-
·ıı'lcd'k ~ d ı lcri bu l"esim kar- si ıiizas.ı, 

a s · d Se . evınemedim. 2- 1900 sencsınde sa ır 
f Vınem dim çünkü ka- olan emri ali ile Mısırlı sa-fi}. . 1 

R 2~lli~ın~~ hemen bizdeki yılanlar, 
s rn] • musabakasınm re- 3- 5 Teşrini sani 1914 te eri 
t ''ll'ıl canlandı. Ah bu Mısırc!la mukim olan ve ta-

S er, btı resimleri... biiyct kanununun neşrine 
b a~ı~rı hat • bir isteri kadar Mısırda temdidi 

!tı ş, 1~1n ~uhraııilc şahlan· ikamet eden sabık Osmanlı 
r !llışgozlerı yerinden ıtığ - tebaası. 
ıle .. kadın çehreleri sıra Kanunun 'ilk maddesi bu 

ç kı:o~ etinin o sütununda i.iç fıkradan müteşekkildir. 
tı- İl'!ı ~ruyor. Ancak, bu Birinci fıkra ile Mısır 

le.rın b· ·· IJ"k - h d k l . . M l sa.baka ır guze ı · mu- ane anı ·ra isınm ısr ı 

~ sı~a ait olduğuna bil- oldukları söylendikten son
. llır? dunyada kaç kişi ra asıl Mısırlıların kimler-

li den mürekkep bulundu~ıu 
~k er sabah onlara bak • anlatılmakta ve 1900 sene-
~. T .. k k ·ı · h Jtrıj b· ur kadınlığ·ımn sinde çı ·an emri a i ıza 

o ır İfti " d .. d"l kt d" cı'Jrn1 .. raya ogra ıgını e ı me e ır, 

~% uş gib· -~hir atap au - 1900 Senesinde sadır 
qr~~z. Bu resimleri basan olan emri aliye göre (1840) 
nı-Ui aşımız agırbaşlı, kıy- tan (1900) senesine kadar 
~~ ellerle çıkan bir yn kendisi yahut babası 

e~\enıiz olmasa, bu me • Mısırda ikamet edenler 
\ l'ıııek şa':aya, eğlenceye Mısırlı sayılırlar. Mısırın 
b ı.. tnunıkündü. Fakat Osmanlı devletine tabi ol-

uı:ı ll d d duğu sırada neşrolunan ka-
'citurnuz~ tesc i en e rarnamenin hedefi kimlerin 

rç· b Kura kanununa tabi olduk-tı z 1 
u mi.isabaka he-

~alıq(l~: Y.~nidir, halkımız 
allıışt tur)ü şeylere alış-

-ı. ı r R h 1 \ıf~ • a metli "Baha 
4~b- ıılen başka buna te-
> \ıs ed 
eır~z eni de hatırlamı-
~1~ Eğer kıymetli arka

"'IZ b 
bit· Unda bir hizmet 

aL 'Yeti ·· .. 
ıı~ . goruyorsa, ısc 

\ Cıdd· b" 
~ t"ttıclj 1 ır manzara 

llıi .J ve her gönderilen 
ı \le·ı n . &ı ' ancak hakika-
d Rı.ızet l 

ır. 0 anlannı basma-

~ İiqdi d 
tıcf, 0 st hatırı için 

Zevk· . 
4 l.qtl 1rnızden fedakar-
'lll1.. analın1; fakat kadın

<-ırı d"H 
~ltikt .1 ere destnn olan 
l dok e~ıne kendi elimizle 

ltııyelirn 
• 1 

~I 

ları ve kimlerin Mısıra ait 
siyasi haklardan istifade 
edeceğini tefrik idi. Bu su
retle Mısırlılar Osmanlılar
dan tefrik edilmiş ol~u. 

Umumi harbin ilanından 
sonra Mısırda lngilizlerce 
örfi idare ilan edilmi~ ve 
Mısırda mukim Almanya, 
Avusturya, M«caristan, Bul
garistan tebaasına muhasım 
devlet tebaası muaın'!"lcsi 
yapılmış, bunların emlald 
tasfiye cdi:miş ve kendileri 
ya Mısırdan çıkarılmış ya
hut Maltaya ncfyolunmuş

lardı. 
Ayni muamele 1900 e

mirnamesile nusırlı lardan 

tefrik olunan ve (60,000)c 
baliğ olan Osmanlı tebaa
sına tatbik edilmek istenil-

f:llfRIKLAR 
bllRUNC.fl 

ı lı_,z elden t"isı ii ndt"lr 
tı s(j ... l . 

.... er ·u -- . 1 
t' za11uınlarda bir rirayet luıli11dc 

dol aşt ı .. hat.la... · 

~ l 34 - Yazan: Sudri Etem ~ adında 
l{g'llhct nııı n eksik etekten ber kadınlar hakkında mubala· 

lif) di .olur bu ne adalet, ~ah bir pro~andadan başka 
ttııtc kursUdcn halkı netice ermedi. Yıer yer ihtilal 

i er. Göbekli Vaizlerin .alıınetleri mey.dana çıktı. 
A.~ ~ ~ ill kubbelertnl 
°""6Y~ -.t biitiin bunlar 

dcrlllhı 'Ve Pentoa-
Kastamonide hhvelerdc dere 

kenarlanada hiikimet kon~lll4a 

edilecek, ve kendileri bir 
yere slirüleceklerdi. Mısır 
hükumeti buna mani olmak 
isteyerek 1914 senesi T eş-

rinisanisinde bu kararna
meyi neşretmiş,!bu Osman-

lıları Mısırlı saymıştı. Bu 
Osmanl ı tebaasının ekserisi 

Mısır hükümctinin bu cemi
lekarane hareketine muka-

bil Mısır tabiiyetini kabul 
etmişlerdi. 

Bu sabik Osmanlı tebaası 

Türkler, Süryelilcr, Iraklı

lar, Filistinliler, Lübnanlılar 
ve saire ;vardı . 

Yeni kanun da, hunları 

Mısırlı tanımıştır. Şayet 

bunlar içinde harpten son
ra Mısırda ikamete d vam 

etmiyerek memleketlerine 
avdet edenler varsa, kanu· 

mm ahkamı onlara şamil 

olamaz. Fakat bunlar da 

Mısıra avdet ederek Mısır 
tabiiyetine girebilirler. 

Sabık Osmanlı devletinin 
tebaası o lup umumi harp 
esr.asmda Mısır hükümeti
mn 1914 te neşrettiği 

kararnameden istifade 
eden ve bu suretle em-

laki tasfiye cdilmiyen ve 

memleket haricine çıkarıl -
mıyan, fakat sonradan tabi

iyetini tebdil ederek vç 

bilhassa Mısırda uhudu ati-

kadan istifade emelini gü -
denlcr. Mısır daliiliye nazı-

rının kararile ·altı ay zar -
fmda Mısırdan ihraç oluna

caklardır. Çünkü b unlar 
Mısırlılık(an istifade ettik -

ten sonra tabiiyetine gir -
dikleri memleketin ec~ebi 

mandası altında olmasından 

istifade ederek uhudu ati -
kadcn istifade etmek iste· 
miş oluyorlar. Altı ay zar
f ındn Mısırdan çıkmaları 
matlup olanlar bunlardır. 

Bu cihet dahiliye nazare
tinin kararile vuku bulması 
onun ancak bu hattı hare
keti takip edecek olanlara 

ait olduğunu göstermiyc 

kafidir. Fakat Türkler hiç 

bir vakıt böyle bir muame
le görmiyeccklerdir. 

Mısır tabiiyet kanununun 

ifade ettiği manalar bun
larchr. 

Bu kıymetli beyanattan 
dolayı Mısırlı dostuınu7.a 

teşekkür ederek yanından 
ayrıldık. 

- Yaman k.ıdınlnrmış! üç

ler yediler, kırklar Zülfikar 

ordusu olmuşlar, tozu dunıana 

katıp gelıyorlarmış! 

Oag taş asker... Önleri 

durdurmak ne mümkün? 

- Beyaz göml~i, nuı\ i do

nu olmıyanı al yularile çınarla

ra asıveriyorlarmı~. 

- Hiç şaknian yok: Yalın 

kılıç geliyorlar. Görenler var. 

- Ne yapıp yapıp bir kaç 
arşın dokuma alalım .. 

- Vergiyi de kaldırıyorlar· 

mış, askerlik de yokmuş). 

- D•Adan gelen söylccli ovada 

da ;~e atacak yer kalmam11l.. 

S~ih çahlanndan .toprik ıjözük· 

1903 e Sı p sarayr 
k y an Zıv- Turşucu Cema~ ! 

ko ·ç,b ora a Kuruçeşmede mezarlık soka
ğında oturan kömür amdesin· 

den Sülevmanın kızı bes vaşında 

eş • Jtı ı., f·ı C\ \'el l ;7iın 
ı:?<ızC'tenııı bir l\ö eı:,ı -
dt- iki ~. t rlık bir ki

.raf ördüm. Aı k:ırad n gelcıı 

bu lıahcr ·r ıırşu u Ccmalııı ö
lümünü bildırirordu. 

f"r gi idir . ' 
Nimet dün e\ in ikinci kat pen-
ceresinden sokağa düşmüş, başı 

yarılarak ölmüştür. 
Balkcın aln :ılinc, 

... ·ırbü um 'ektı) iin• 
him hir muh;ıbıı 

neşı den .. Bo· 

~Lan l lenıld., 

~azctC!:'i di
y()r j,j; 

·· 'ırbi can-

daki son ' a
kn l:ır 'c kı
ra! .\le}., an
dınn dikta· 
clirllık 'md
\"Cti cakmma
sı uzcıiıH.: ta
maınilc anla
~ılını~ tır 1- i 

'· ugo~lıl' yada 
c-crc\, kmıllık 

bilh:t!i"'.'.t 
dait mu-

1 ktubu 

-
füı l'Cncral, r LJOJ M:llc"i nde 

bir has ,ı ımıl.b:imi iJ..1.;n i.;ymı 
eden a"kcrlcr J,ıral :-arayının 

i,apıtarım nç
·nı~ ' c onların 
kıral '\ ıck~an
dr ()brnnO\ iç 

Yangın 
T ahıalrnlede Nikonun kağıtçı 

mağazasından yangın çıkmış , 
mağazanın üst k.ıtı tamamen 
yandıgı halde söndürülmfıştür. 

Çocuğunu düşürdü 
ile l,rnHçc 
Dra•rayl üldur- Şehremininda Oturan Cemil 

melcrln~ imk:1n efendiniıı zevcesi Seher hanım 
\'crmi~ti. onbeş gün eve! dayısı Ahmet-

Bu hcrckcc ten dayak yemiş \'e hamile 
'c :ınrt:ı ~ı- bulunduğu için rahatsızlanmıştır. 

r.ıy memurla- Seher hanım dün dokuz aylık 
rınd:ın tnküh

1
i!n çocuğunu düşürmüştür. Ahmet 

:ZC\ ntın at ı 
l . d.. l yakalanmıştır. >utun un ,.ne n 
rcııa aı,i:ıcr Beygire çarpan kamyon 
bmı\, 'Til':' \ l.: 2323 numaralı otomobil 

nir zaıı•:m Şc! zade! :ısını kı

~·p l:auıraıı, etrafııı:ı top); ıı ıı 

beş, oıı kab:ıd~yı ile polıc; 

krırukollarını zi; :ıret eden bu 
güçlü, km vctii adamın lıhııııü 

b:ı. se değer bır h:ıdıse ikeıı 

baktım ki kimse agzrn :t\· 

ıııadı. 

Ölen, şimdiye J,aJar bir \OJ..
hırını turşuya ı;cvıren ve bir
çok ı,e) if erbabına çt>şit \lŞll 

ıntzeJık turşu lıazırhyaıı hır 

ac.l:tmdı. Fok b:ı.lıgıııın sılıh:ı.tılc 

bile giinlcrce meşgul olıı uş 

olan gazeteler, oııu bukadar 
ihm:ıl etmemelidirler. 

Zavallı! 

k \elkı güıı!.i cı.\'al,ıl t:ı, hntta tı tuman Mercan yokuşundan iner ·en 
- ilk sa} ıfa} a kc mılımı 

~:ıl1tı. gerek 
huklımct, C'c-

ncral Zh "o· Z ivkoviç ~nc:iltcrc ~ır- Mahmut isimli .birisinin beygirine bir resim \'ardı. eu 
1)1 cırn He mu~ çarpmış, beygirin ib ayağı ha~ali ve rahut temsili resim, 

'1ı;in J,um:ındaı;ı altında bn· 
hımın orduy:ı i"tinat ctmc'k
teclir. 

n:M:b:ıtını kt o i~ti. Bu' ahada kırılmıştır. ayni 3ğac111 d:ılın:ı • sılıı ış ild 

------------------------
( 'cncrat Zi' km içe '· llılknn

Jarın .:'\:ıp:ılconu i..,mini veri-

) ukarıda a) clıj!.1mız ZC\ :ıt ,._ ___________________ ! kadını göstedyordu. Bu iki ka-
ölclurulduktcn SO!lr:l CC:-f!tlcri 1 ~ [!] [ru 00 dm, :tyni adama ait imi~. Diı j.. 
kn\clırımların iızcrinc atılmı.;tL ,... ~t ı · t ı ft'· Si n.ırt, Of'r,ı me ICS o:ır,U\ .•. 
Bu kıy~ımın hedefi Obrcno\ iç 

) urlar. Lzun bit müddetten 
beri C'cncrnl li\ h.o, iı;in bu
yiıh: bir ıüif uz \ c tc:-lr ~ıhi

hi olduğu y:ılnız mahdnt ri· 
c.ılin, lıiı' H,i diplomacl.ı g.ı

zdednin nıallınrn idi. 

Şimdi artık tnıu.ımil mc)
d:~na çıkmı-:-tır l...i kmılın ti· 

zerinde hiiy[ık bir tl'"ir ya
paral, mızır li .. tclcrini dil ... rc 
ettiren 'e hir çok i;:letl 1-cn
& istc<li • i gihi ) ııl'lltcrı •td:ıın 

• 
'ııni hal, iki diktatör bu1 C'c-
111..:raldir. 

Pek :ı'l. ..:(11. Sfİ~ lı. en \"C 

.;ii) lcdiğini ~iddctli bir urct
tc tathil... -etlen lh ko\iÇtcn 
bütlin m mıırlnr 'c zabitler 

kmıldmı fw.la .korkmaktadır
lar. Bu ~ıc'.lmn h:ı .. .;:ı hıfnlan 
k ı'nandanlıg-ını ln;:\ ckilliklc .. 
haridyc nazırlıklarını nd inde 
ccıncd~r. Kıralın be her hu
su t:ı :ılal hoca ıdır. 

hanedanını ortadan kaldırm:ık 
'c \'erine bun-iinkli kırahn 

J ~ 

hti\ iıl, h:ıh:ı ı Pctro\ u getir-. . 
mckti. 

C) rnrihrc J...ır:ıl :\kks:ındır 

l'ctl·r4rnrp:da R u.; ~ ·:ınn ın 

:-:ırnyrncl:ı hi1.ırn.:c cdi~ ordn. 
Ş:I\ et %h kodçin idare cttiıti 
hu hare\, et olm:ımı~ oLı) dı, 

kmıl Alck .. nndır bu~iin tahtta 
olımyacaktı. l lali h:ızırda hiç 
bir zabit ara~·da tiç cneden 
fazla kalamazken bu Ccnernl 
hödc ka)_-,itlcrdc11 mu .. tc .. na 
dır. 

Bu Ccncr:ıl k:\mımı"lminin 

c~:n iiııdı.: elli ) ll;:tna girmi~· 
tir~ bck:irdır 'c l 4JI J cnc
... indcki B:ılkan harbine :-in a
ri ~ ıizh:ı':'ı ·ı olar.ıh i, tir:ık 
dmi~tir. 

( 'ihan luırhi ndc de • el.inik 
ı.:cphc::,indc çalı~mı';' 'c !'onra 
~ar:ıy hizmetine naklolun
mu;-mr. 
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W ~fri 'fenli\\ • 
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N faka · ·yorum 
Mcfllıç olciııguııı için çalışıp 

para kazanım; a iktidarım yok. 

Namerde muhtaç bir haldeyjm. 

Ayda 400 liradan faıla kazancı 

olan J,ardeşinıiıı sadaka kabilin
den ara sıra \'erdiği birl,aç ku-

ruşla da geçinmek ıniinıhüıı 

degildir. 

Hfıı..iınıet bana k:ırd :;;imden 

ınuirnnııen hir :ı\ lık l>:i;'.!lıvaııı:w 

müyormuş!. 

Fakir fıkaraya ziyanları 

yokmuş! 

Onların zıtlarına giden 

AHupa kumaşı! .. 

A"kerlerı bir ~dal gibi 

:;aldırıyormuş! 

Bir SÜ\ ari bir vuruşta 

bir adamı ikiye bölu) ormuşl. 

-Hazreti Ali ku\ veli var 'On· 

!arda. 

Ne çare isleeliklerini 
pacağız. 

El elden üstündür. 

ya-

Bu sö1.ler ilk zamanlarda bir 

rivayet gibi dolaştı, .hana 

ilk söyliy.enler bunları af olsun 

diye ortaya çıkarıyorlardı. Fakat 

kısa bir 

1111 ? 

C sküdar l':ulıktı} usu cirnrııı-. 

da m.ıkim : S. M if 

Yakıt - f\\irastaki tertip 

sır:ısm:ı riarct etmch ş.ırWe bu 

kard1...:iııiz ale} hiı.e na foka dn

vas-ı a\ın. ti.ikim 1 :ırdeşinizin 

kazanç ycya scr\'ctiııe \'e si?in 

mali \'aziyetiııizc göre size mu

ayyen bir 

zamandn şehrin 

öbür ucona kadar dola ıyor , 

kanatlanıyor, dallanıyor, budak

ln~ıyor, icat edenler bile kendi 

sözlt>rini lanıyamıyacak hale 

geliyorlardı. Evrelce t'uhaf bir 

geı·ezelik mevzuu olan peygamber 

kadınlar bahsi bir zeman sonra 

ümitsizler ve akidelerini kayhe· 

denler için bir teselli oldu . 

Rııhları üşüyenler bu yeni 

ri\'ayetler önünde yavaş ya\as 

ısındılar, ısındılar hulyalar gü -

zelleşti , güzelleştikçe halkın 

muhayyelesi işledi. kin duyanlar 
için peygamber kadınlar bir 

ölüm (ırtına ının haşlangıcıy<lı . 
Öyle :Z3nnediyorlar:dı iti bu 
kadınların b lan he i er-

Kır koşusu 

İstanbul birinciliği 
Mıntoka Atlclızm lıe1.1 ctınden : 

J 2-4-CJ2Q cuma günü sa:ıt onda 
, i li tramrnr deposu önünden 
başlamak \'e katolik n;ıezarlığı 
arkasından tiuriyet tepesine. gi
duı caddeye çıkılıp oraJaıı 

Şişli)e \'c! Şişliden de tr:mway 
caddesini takiben Taksim stad

Bıri i bu fec:i iı lı!ıar r ·sım
nin gi3rnı iş le dİ} ordu ki : 

- Berı intihar edenlere acı
mam. Yalnız .Gt•ridc !rnl:m eı
kC'ğe v:ırıarıııı. Ad, mca<,{ız, heııı 

kimsesiT. hatdı, hrın de y, kında 

hek,ir \'ergi ine \'ernıiye mecbur 
olacnk! 

l omu önünde bitmek iızrc 1 
( resmi bir kros kontıi İ~i.1nbul Kari Mektu pi arı t 
şaını:ıı> ona5ı ) tertıp edilmiştir. fii----------~ 

1 - Müsabaka~ ı ıknı:ıl eden .. u. "üd~r nıu~ııı·ınıer·ı 
1'iıiııcirc bir, jkır.ci.}c Jl,i, ft U U 
u fıııcü} c fıı; ... Olmak fızrc 
purnıı 'eritecektir. 

2 - Birincıdcıı beşinci~e ka-
dar İstanbul 929 kros koııtri 
Ltı iııc:i 'c ikincisi... unv:uıile 
birC'r madal\'il \'erilccel tir. 

J - Müsabakayı ilk h.ilircn 
puva111 az beş idman n!ııı 
mensup oh.lugu ı,uliibc ae ls-
taııbul 929 Kros koııtri ..:•mpi
} onu unvanile bir kupa er.i-
Jcccklır. ~ 

4 t-.\üs1lıakaya iştirak ede-
cek kuHipJerin müsabık adedi 
tahdit edilmiştir; binncna.leyh 
her kulfıp istedigi ~ııiktar mü· 
sabıkla iştirak edebilir • 

5 - l(ulüpler müsabıklannın 
isimlerini nihayet 10 nisan 
akş:unıııa ka~ar Eminönü Rıhtmı 
haıı No. 9 İstanbul Af1efü:m 
lıe\•eti nam111a alelfı.;ul gönder
meleri ı:ııınıdır. 

o - Müsabıklar yarış gııııu 
C) 30 da Cıal tasa.ray kulfbiiııdc 
t~planacal lardır. 

İki maç 
Beylerbeyi birinci takı -

mile Beykoz birinci takımı 
arasında cuma günü yapı -
lan maçta Beylerbeyi ikiye 
karşı üçle galip gelmiştir. 
Ayni günde Beylerbeyi 
yeşil takunile Totonya Al
man takımı arasındaki 
oyunda yeşil takım bire 
karşı altı sayı ile Alman -
ları mağlup e.tmi 

itir, hcrş<'yi ) ıkar 
edC"rdi. 

Onlar sanki kin \'e nefretle 

taayyüş eden zalimlerin etile 

be lenen bir Hamorabi idiler. 

f ztırap içinde kin dunmlann 

biraz hnreket , biraz canlılık 

gösterenleri bu şekilde hatırla -

malan , sevdiklerini a~zı kanlı 

elleri pırıl pırıl ) anan silahlı 

ve silahlarının ucundan ılık 

insan kanı damlıyan bir fevkal
b~er şeklinde tasavrur etmeleri 
gayet tabiidir. 

Ümidini neş ·esini ;kay-

beden için yıkıcıllk en son le· 

sellidir. Çocu unu \'eren, parasını 

\'er.en hayatını -veren .ıvcrcn ••• 

Vcrer 

llk yeni harf tedrisatını 
biz yaptık diyorlar 
Kadıköy c.l(adııı ) urdu» ııun 

verdiği miisaıncre ınfnasebct le 

yurt ı eisi hanım efendinin mulı-
terem ·aktiıııize 1 erdiği izahatta 
şu M r:ı mrdır: e: \'eni harf-

lerin kursunu ilk olark Tfirki-

yrde bizim ıyurt açtı ... ıı Halbuki 
yeni harflerin tedrisine ait res
mi teblığe bile intizar etmiycn 

Üsküdak muallimler birliği 927 
ağusto unda ,·erdiği karar ile 

J.:aycla ve tedd ata başlamış, 

bilfıhara halk, daha sonra 
Millet mektepleri ~eklinc inkılfip 

ctıni~tir. 1 !illa tedrisatına de,·anı 
eden birliğimiz beşinci imtilın-

nıııı b11 ay sorıırııd:ı. } apacaktır. 
Bin:ıeımleylı aziz vat.'ında ilk 

kursun :ıçılm:ı.sı ı:ibi tarihi bır 
şerefi, lı!ç kimse~ c ''C hiç bir 

müessescre bırahınnın:ıktaki ha~s., 

si) etimiz çok tabiidir. Karar \'C 

derse başlanı~ taıihlerile ispatı 

mümkün olan bıı ııakikntin 

lutfcn tayzıhini r·ca ederim . 
efendim. 

l s:.ııdsr mu. 1 ı rı lcri lı rlı ı rcı ·• 
M. Sıtkı 

kanlı, gülü~-

leri tehlikelidir. 

Daha saf olan halk, henüz 

ızııraLı kemiklerinin üstünde 

hi setmıyenler peygamber ka· 

dınlan düny ya yepyeni bir 

bahar, \'e bahar güzelliği, ha· 

har ncş'esi getiren insanlar diye 

dü~ünüyor ve sanıyorlardı ki, 

bu iki kndının bastığı yer 

güllük gülüstan olacak ve ayak-

larının diplerinde saadet, neş' e 

refah (ışkıracaktır. 

Onlara göre peygamber kR-. . . " 
dmlar ·nsanlan bahtiyar edecek 

bu ihtiyar küre, l>u kanlı 

gün~. yepyeni bir alem olacak. 
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\'·~amri: Amira!Fo?~:;~ bahrdı? 
1 

Hakkı Şinasi p. evinde 
..,.,..,.,._..._.._,...,....,. ,.. - l ~ - ~- Mctercımi: M. Gayur ~u~u~ mezunları Lütfiye kadın tarafında;-;;;ıim hır;ızlıAa -~it- muhakeme 

JJ Je\ ıh_·ı ı./ll 1,fi·ı t Jl j//-ı, (/(', '/"PSL -·- neticelendi, maznun bir seneye mahküm oldu ;:-, Ne zaman sifaj 
Tstanbul ikinci ceza mahke- rar verildiğini bildirmi~tir. 

000000 oo oo [j] oo ~ n 
Şampanya 

Operada: 

A Melekte: 
Ôlüm ledayileri 

Majikte: - ... 
lnp:i!i::.1<'r 11111/11~/i:::. <:/rrıl 11uktarı11111 /o:::.la 
a ;::;rı/ t d ıı ı as 1111 is ı i ı ·o r! ardı. ,J l ııuı 11 kııı ıuuı-, 

danı bıuırı kru·ijı ll<'l<'r dılijılnılyordu ? 

.\çık d~ııiz f ılosu kuııı;ın-

danının ıııulıa'ız kıtaat ıııik -
tan hakkında yaptıg-ı tddifat 
i ııgiliz f iln kumandanlığına 
çok göziıktlı . lngiliz ha~ku
nıandan ~ ı~ı 2 3 te~rinis;ıııi ta
rihinde :\çıkdeniz filo kuman
d,mlıg-ına atıdeki talimatı 
wrnıişti: 

« Zabitan dahil olınak üm: 
tc.:Ykif edilen gcmilcrde bıra
kılacak mürettebat atitkki 
rakknmhn geçmemelidir: 

Ztrhlılard.ı ı j 5 kişi , harp 
krı,.. ..... krinJe 200 kişi, ha
f_, l.ruvazörlerde 90 kişi, 
torpitolarda 20 kisi. Bu 
rakkaııılar ayni si,tenıdcki 

lngiliz ıı-eıııilcri üzcrİnllc bıı 
'crait dahiliııJc mcı·cut mü
rettebattan mahsus lkrcccde 
fazla oldlıl\ıı ı:ihctk ileride 
tekrar nılırettihatın .ızaltılnıası 
icap cJcı:cktir. Y ukındaki 
abından fazla cfra,lın mcın
lcl.ctinc i.ıdcsi şimdillcn haş
lıyabilir. :\akli clcrin ııc zaman 
han:kct cdebikcckkrinin hil-
dirilmesi. ıı 

Filo kumandanı scfinclcri 
tcklifatta bulıııınıağa daYet 
etmişti; hnclikrinc direktif 
olarak denmişti l<i: bitaraf 
bir lim:ıııa girmek YC ya 
\'ilhclınshafcn..: <lönınck y.ı

hutta zencir tarıındığı tak -
dir,J.: kazaya kar~ı ıı;clıııek 
için on mil ~fır' atlc hareketi 
tcmin cdeük bir huh:ır taz
yılil ıııuhafan ,·dilındiclir. 

Ş\ıphcsiz milrcttehat lıcsap 
cdiJirkeıı teshin, clcktrik ihti
ya.:atı ile makine Ye kazan • 
!arın İdaresi nazarı dikbtc 
alınacaktı . 

Zabit olarak zırhhhrda \C 

harp krubzôrlerinde; kuıııan
tlan olarak yüksek rütpdi 
genç bir zabit re ya bir 
milhıın, iki günrtc zabiti, 
iki makine mühendisi, bir 
doktor vı: bir komiser, bu
lunacaktı. 

Torpitolar için ı,ızını gekn 
talimatı filotilla kumandan -
!Jrı \ereceklerdi. Erk.im har
biyeınde de büylik rndiJ,\tı 
iı:ra ettim. 

J larp kurrnzörlcri ik tor
pitoların mürettebat liste>i bir 
az l:ızJ.ı zuhur etti . Digcr 
muhtelif gcnıikrin mlircttL:hatı 

İngilizlcrin gôsterdikkri rak
kanılarla te\· al°Lık etti. I..'.üçtik 
tezyit taleplerini bizzat şifa
hen İngiliz baş kumaııdanıııa 
bildirdim. Fakat takhiıııin 

k.ıhul olmıııııyac;t;,ıııt 
~ctti•ıı. 

his. 

Amiral« Beaty ıı tar.ıfıııdan 
nrikıı crkııııı şüphesiz bir 
g,ı)T\"C i'ıiıı.ıd1:11 Yeriliyordu. 
Bu g,ıyeyi bilmiyordum, fakat 
or.ıd,ıki anıirala ok.ıdar vazih 
\C mühim gözüktü ki cüz'i 
tczvit lıakkindaki t~ıııcnnilc • 
riıııizi bile 1eddc mecbur 
oldu. 
· :\lııhafız Lfradııı sefindcrdı: 

tcfril;i kolay olmadı, .\liktan 
hinlcrı:e olan, vat.ıııma iade 
t:dikcek efrat anict hazırlık
larını yapti. ! !er tarafta 
zihinleri siy;hiyatt.ın tcı:rit 
t:dcıı lııımıııalı bir faaliyet 
hüküm siirdü. Efoıdı nakle 
tahsis edilen ııakliyckr, hir 
müddet daha kendilerini bek
lettiler. 

Filonun id,ıresini ele al.ıh 

~z müddet geçti. Maamafih 
h;rkJç lıaft:ıhk bir müddet 

z.ırtiııd;ı bir takını hadiseler 
olıııu ) , birçok talıas-:üsata 
maruz kalm15tını. \ ' aziyctl 
hakkınd,ı ıııııunıi hir fikir 
pcycfa etmiştim. Bu fikri 
c<as cdiııcr~k llll'Ykuf filonun 
lı;ıngi prcn-:iplcr \'C direktif
ler ,!Jhiliııdc idare olun;ıca -
gma lıülmıcdchilirdiııı. O Yakıt 
bir tek gaye ittihaz edindim: 
Alman filoo;;uııun bir cüz'ü 
olan a~ıkdeııiz filosunu İnı -
peratorlııg.ı saklanı,ık için ne 
kahilse ppıııak. 

ltilııfın mühim sebcplcr 
zuhur etıncJikçc, « Skapaf -
loPd.ı nıcYkuf olan ,.c bina
enaleyh .ırtık tehlike teşkil 
etıııiycn gemilerimize 1"<17.1\"ct 

etmesi a l.l ,,ırit değildi. 
Eğer y.ı mulı:ı-:enı.ıt tchar 
haslar<.ı 'c \'a lllc\·kuf filo . -
İngilizler tarafimlaıı verilen 
uııri dinlemez, Yahut ihtiLil
ct efrat taratinda~ bir hadise 
çıbrıhr. ,ı itiLif dcY!ctlcrinin 
eline bir siLih 'cri]nıi) olurdu. 

Büylı: bir kargaşalık oldu
ğu t.ıkdirdc iııgilizlcr nizam 
YC inti1.amm mümessili ola -
rak ta111Llıkları z.ıbitaııı çikar
nuga lüzum görccddcrdi. 
OnLınn mızarınd.ı yegane 
nıcs'ııl olanlar zahitlerdi. 

1 J.ırbın tchar b,ışlanıa5ı 

gibi harici mahiyette olan 
,;ehcplcri Jıe,aha hile a1 ıııı -
yorcluııı; Almanya hrıklııııc -
tinin Jıiçhir suretle tch<tr 
ımılı:ı~.:ıııa t.ı gi ri~nıi ycı:e~iııİ 

iyidcniyiyc biliyordum. Hühi
mctin zihniyeti hakkıııdaki ııcık

t~ıi noızarına ~öre, cger scfi~ 

nı:lcr mürcttebatıııın lıarcht

lcri nctkesinde dü~m<m ge -
milcri i5galc kııll;ışırsa, lıü -
künıct y.tlnız bir prote;to 
ile iktifa c,\ccckti. 

lTühimctin, mütareke akti 
anından itibaren nıed;uf filo
yu fcd,ı eylediğin dlişünmck

tcn kendimi nıcııcdemcdim. 
Mütarekenin aktiııdcki ,·a

ziyeti Ye Alman gcmilcrinin 
Skapa FJo,da tcvkirinc riza 
göst..:rıııesi, insanda bu zannı 
hasıl diyordu. Binaenaleyh 
yalnız ııınkuf filo kuman -
d,ııııııın scfinclerdd;i hakkı 
hakimiyetimizi müdafaa ı;,k 
bik.:ı:ğin~ kııı:ıat be lı:nıı:kte 
il\iın. 

(Bitmedi ) 
~-~-- - -

Ekmek narkı 
Şehreınaııetinden: 

N isaııın ikinci salı güniınden 

itibaren Ekmeğin kilosuna ( 17) 

kuruş azami fiat va1et!ildiği ve 
fırancala fiatıııda tebeddül olıııa

dıl;ı ilan olunur. ----
Şehit baytarlara ihtifal 

Askeri baylar tatbikat mektebi 

müdürlüğüuden: 

Ruam hastalıl';ına tutularak 
~ehit olan binha~i ,\lınıct ve 
yiizha~ı 1 hit!ayinin ycfatları

nın ,;eneyi tlcvriH.,.i nuıııa

sclıctilc 2 • "i>an 929 ~alı 

ıı;ıiniı Sclinıiyede Şehitlikte 
ihtifal yapılma<ı mukarrer 
oltlugnmlan :ırzu etlen zatla
rııı mezkLlr p;Lindc 1 laydar 
Pa<ada k:\in mektebe tc<rif-

' ' krini rica olunur. 

D11vel 
~hıarif cminli~iııtlen: lst:ın

bulda bıılundugu anla~tlan 

Kütahya orta mektep tarih 
cogralya muallimi Tah,in 
beyin üç gün zarfında :l lırnri[ 
cm.ınctine nıiiraca:ıt ctmcoi. 

yapmİŞ Sayıla• mesinde dün ögleden sonra Mahkeme salonunda Hakkı 
Zalı beşer 

Ferahta 

Sema ateşler içinde \e bahar 
neşideleri caklar fırka müfettişi İstanbul meb'usu Şinasi Paıa da hazır bulun-

Hakkı Şinasi Paşanın Kadıkö- muş, muhakemeyi samiler ara- Aaride: 
Matahari A nkara, .J r < \'akıt > - d k d d J d d 1 yün e i evin en ört e mas sın an in emiştir . 

. hokatlık kanunıııııııı ~ inci k d 
maddesilc bazı maddelerini 
muaddil :-08 numaralı kamı-

mııı 2 ind ınadclc;imlcki 

mlllazcmct miiddctinin tefsiri 
hakkımla .\dliyc crn:ümcni 
ıııazbatıNııı y:ıpmı~, mazbata 
meclisin nızn:ımc,iııc alınmı~
tır. 

'lazbataya giirc, 1 lukuk 
mezunlarının fakültnc \·ahut - ' -
mektebe in ti saplarından en el 
Ye devamlarında Adliye ınc
ıııuriyetlcrindc JiCÇirdikleri 
müddet müh\zcmcttcıı sayıl

mıyacaktır .. \lczmılarııı avo
kat olına>ı için nc~cttcn rnnra 
vakillctin µ;üstercccp;i ~enle 

iki sene hizmet ifası ,arttır. 

Mimar Sinan 
Namina ihtifaller 

yapıldı 
Edirne, ,J! (.\..\.)- Bu µ;lln 

bütün Trakya 'ilılyctkrindc 

biiyük mimar koca Siııanın 

ülliıniin iin 3.J. linci yıl dünü
mü nıiiıııı;ebctilc ihtifaller 
ppılmı~tır. ---------T ekirdajtmda 

Tekird;ıj1; .. J 1 <Vakıt) 

Bugiin blitün halk ve mak
tcpleriniıı i~tirakik: mimar 
:;;nan ihtifali y:ıpılmı~ ve na
mına izafe edilen eaddeııin 
rcvsiın n1cra:'i111i iL'ra L"dilc
rck a ·arından ula lllı..,tcn1 

pa~a caın iin de meı lit ukuttu
rolmLı~tur. 

Kayseride 
Kayseri, 31 (A.A) - lllimar 

Sinanın vefatının yıl dünümü 
mün:ısebetile bu gün kolordu 
meydaııında toplanan halk tara
fından büyük bir ihtifal yapıl

mıştır. Vali, kolordu kumandam 
ve bütün devair erkanı ile 
mektepliler ve binlerce halkın 

iştirakile merhumun asarından 
olan kurşunlu caıniine gidilmiş 

ve tercümei halınden bahie 
nutuklar irat edilmiştir. 

Romanya ile yakında 
bir muahede aktede

ceğiz 
(Şikago Trilıon) gazctc<i

nin 13ükrcş muhabiri Tiırkiyc 

Roman)'a rııi i na>clıatı hakkın

da gatctesinc güııtlcnlig,ı bir 
tc1J,!;ra[ta ~u nıah~ınıatı veri
yor: 

~Türkiye hlikLlmcti !.it\ i
nof protokolıınıı imza ernıck
Jr ~arki , hrupada <ulh 'c 
mü;alenıctiıı teminini deruhte 
eden gropa iltihak eylemiş 

oluyor. 'l'iirkiyenin i~gal •:tti
ği coi{rafi nıc\ ki onun inli.a
sına bir ehemmiyeti mah<u<a 
ycrııı ektedir. 

TLirkiyenin <air de\ lctlcrlc 
birlikte ~arki . \ nupanııı 'ul
hiinii temin ctıııe<iYe Tiir
kiyc ile Romanya ar;1'ıntla

ki menafii i~tir,ıki yakıııcla iki 
memleket arasında ticari ıııii

nasclıatııı rn<i ınikya<ta inki
~afına hatliın olacaktır. 

.\ llinaselıet iki tara[ arasın
daki iktısadl ınıına<t:lıatlıayli ilerl
cmi~ ve lıaldedir:Ronıaııya,Türk 

tiitiinlcriniıı mü~tcri>idir. l larp
te.1 eY\'cl Ronıanyanın p~t

rollcri Tlirkiyedc fazlaca sa
tılırdı. 

Ceçen sene .\nkara hiihi
mcti Romanya ile ticari bir 
muahede aktcdecckti. Bu iş 

Romanyada hükı\mctlcrin tc
bcddühi yiiziindeıı ı.:;cciknıiş

scdc artı!;. lıııllonulaeaktır. 

yüzükle bir kadınlara mahsus Ameleyi tahri avası 
kol saati çalmakla maznun Lüt· İstanbul üçüncü ceza mah 
!iye kadının muhakemesi cereyan kemesinde dün Ali Vahit E- CEM etmiştir. 

Lütliye, bir giln evin bah
Çe8ine, oradan eve girmif, yatak 
odasına kadar çıkmış, bu şeyleri 
malılazadan almış. 

Merdivenleri inerken rastgel
diği Nermin Hanıma • Hanım

efendiyi gormıye geldim. İş 
görmek üzere gönderildim!• 
demi , bir de doktor isnıi 

zikretmiş ve bir aralık fırsattan 
istifade ederek kaçmış. 

Çaldığı yü1ükleri kendi malı 

ımış gibi Hatice Hanımla 

Rıza Efendiye terhin etmiş. 

T ahltikat yapılmış, kendi yaka
lanmış, yüzükler de bulunmuş. 

Lütfiye, mevkufen muhakeme 
ediliyordu. Kendisi •bu yüzük
leri ben çalmadım. Bana hediye 
ettiler • demiş, diğerleri yüzük
lerin çalınmış mal olduğunu bil
mediklerini söylemişlerdir. 

Dün mahkemede Paşanın re
fikası Hü•niye ve kerimesi fah
rünnisa, merdivende Lüıfiyeye 

rastgelen evladı manevi Nermin 
hanımlar şehadet etmişlerdir. 

Bundan sonra müddeiumumi 
İsmail Hakkı bey, Lüıfiyenin 
tecziyesini, diğerlerinin yüzükleri 
bilerek aldıkları anlaşılamadı

ğından beraetlerini istemiştir. 

Hakimler müzakereye çekil
mişler, neticede reis Vasıl Bey 
Llltliye kadının bir kne hap. 

sine, ciiğerlerinin beraetlne ka-
' 

fendi isminde birisi aleyhindeki 

eski bir davanın rü'yeıine Yegane mizah mecmuasıdır. 

devam olunmuştur. il clf'j) in son çıkan nusha .. 
Kendisi, bir imalathanede ~ n 

çalıştığı sırada ameleyi işlerini sını gördünuz mü " 
terke teıvik ve tahrik etmekle 1 HAFTANIN 
maznundu. · 

Şimdi nerede bulunduğu Em zarif karikatürlerini orada bulaeaksmız. 
henüz anlaşılmadığından, tahar- 1 Ubeydullah Efendiye bir izdivaç teklifi. 
ri!ine devam edilmesi karar ile 2 Kadınların intihap hakkı. 
muhakeme başaka bir güne hıra- , \ 3 Bekarlık vergisi mi? Cazbant davulcusu ne 
k 1 t yapacak? V. S... V. S ... 

ı mıı ır. il!. _ _ -- - - .. 
OksOrenlere Katranı Hakkı EkrerJ 

~oio 8. ~inlenil~i 
Dün şehadet etti. Bugün 
de şahit dinlenilecek 

iş hayatında kadın 

Kadriye Hanım ve arkadaş

ları hakkındaki tahkikata dün 
devam olunmuştur. 

Dünkü tahkikat e~nasında 
Gaziayintaptapıan celbedildiğini 

yazdığımız doktor Saip Safi 
bein ifadesi alınmıştır. 

V aktile Paşabahçede oturan 
Saip beye orada mukim ressam 
Ali Riza bey ailesinin, bilhassa 
Kadriye hanımın hayat ve va
ziyetleri hakkında bazı suallar 
tevcih edildiği anlaşılmaktadır. 

Doktor Saip bey, bu günlerde 
Ayıntaba avdet edecektir. 

Dün dinlenilen diğer şahitler, 
mühim d,~;\dir. Bu gün de bazı 

şahitler dinlenilecektir . 

•r r ta 'lfı li:ıci J\ıf.'1111.dadır 

Bu bir kabiliyet ve heveıı 
meselesi oldu. 

D. Lı1tfi B. de bunu 
teyit ediyor. Anlattıklarına 

göre Cüzide H. ilk elbiseyi 
7 yaşında dikmiştir, ve bu 
oldukça enteressan bir 
hikayeciktir; Güzide H. 7 
yaşında iken kendisine 
annesi tarafından dikilen 
bir elbiseyi beğenmemiş. 

Annesi de bir daha ona 
elbise dikmiyeceğine yemin 
etmiş l işte bu suretle elbi
sesiz kalmak tehlikesi dikiş 

kabiliyetinin vaktinden evvel 
inkişafını mucıp olmuş. 
Güzel de" a mi ? 

Güzide H. iş hayatından 

kalmamalıdır, bahusus ıs' 
manımızda • • . Ben unıut11 
kadınların iş hayatına atdıl· 

• 1 
malarını zaruretten zıyıı 

içtimai bir mecburiyet o\'; 
rak telakki ederim. Kadırı ~ 
mesai itibarile erkeklerde 
hiç geri kalmamalı, ~aba~; 
müllcri olduğu nıspet (!} 
çalışmalıdırlar. Atalet iıır0 
benliğini kaybettirir. Ka !0 
yalnız erkeklerin zevki içt 
yaratılmış değildir. .

0
, 

Siyasi hukuk cihetı •
1 

l. G ·· "d H he00 ge ınce uzı e . 
1
•8• 

zamanı gelmediği müta 8 

sındadır. 
_f. so·tl __ ..... 

DarülbedJ! 
''f'·oş,, un aleyhinde memnun olup olmadığı 

süaline : 
- Hem memnunum, hem 

değilim, diyor. 

J·ldı1 
L\ r t•u:ıfı blrlnd s:ı)· ıfJlll~ • ~~. 

da 3, lzmirde 10 guıı 
1 
r 

ı. ( 
!arak temsiller verece e9 
dir • Darülbedayi tuffllel 

Ümanite gazetesi "Kahrolsun Mara
şal,, isimli bir makale neşrettiğinden 
Fransız polisi gazete idarehanesini bastı 

Marşa! fıışıın vefatı ve tedfin 
merasiminin mutantan bir 
suretle icrası, fransadaki muh
telif fırkaların, başka başka 

tezahüratta bulunınasina sebep 
oldu. Muhafawkarlar ve pıüte

deyyin tabakaya mensup olanlar 
« foş • ıın vefatını büyük bir 
matemle karşıladılar. 

« foş ~ dostu « Veygant • 
gibi kilise muhibbi olarak 
tamlııııştı. Biraderi sfüü geçer 
Fransız rahiplerindendir. 

Bö)'le bir adamın vefatı, ba
husus o adaın • Marn • da 
alınanları mağlup eden kuman
dan olursa şüphesiz ınuhalaza

k;irlarca büyük tfz.ıhüralla 

karşılaııır. 

lllııhafazakar ekseriyete istinat 
eden l'uankare kabinasi bu 
tezahürltre tamamen iştir.ık 

etmek hıecbııriyetindc idi. Esa
sen harbın müsebbi Pııankara 

harbı knzanan Foşa karşı şük· 
ran deynini ifaya mecburdu. 

1 larbi nnıunıide fraıısa yanın

da vasati A ı·rupaya karşı 

cidal açmış olan milletler 
müttefik kuvvetlerinin son baş 
kıııııandamm son bir defa seltım

laıııağı vazife bildiler. •f'oş• un 

cihana yayılmış olan şöhreti 

• f-'on Sckt » gibi muarızlarına 

bile takdir cümleleri söyletecek 
derecede büyüktür. 

Fransız radikalleri ve sosya
lisll~i bile bütün Fransız hal
kınııı milli kahraman tanıdığı 

bu i'damın cenazesi karşısında 

eğilercl< prensiplerini muvakka
ten fedaya lüzııın gördü. Sos
yalist fı,kasıııııı en mühim sinıa
larındaı olan m~clisi metı'ıısan 

. reisi, ·Büeson•tuı hastalığına 

rağmen •Notredaın» kilisesinde 

yarıılan merasime iştirak etmesi 
sosyalistlerin prensipleriııe karşı 

ııe kadar az sadık kaldıklarını 
gösterecek bir harekettir. 

Muhtelif Fransız siyasi fırka

sı arasında prensiplerine yegane 
sadık kalam komunist fırkası 

olmuştur. fırkanın Pariste naşi
ri efkarı olan •Üınanite• gaze
tesi: •Maraş.ıl öldiı! kahrolsun 
Maraşal • serlevhası ile yazdığı 

bir makalede, • foş.un emper
yalizme ne suretle hizmet etti
ğini izah ediyor, ve •Emperya
list hükiıınetlerın kahrü tedıııire 
siyasetini temin» eden bu gibi 
kimselerv acınamıyacağıııı, asıl 

acınacak betbalıtların d'oş. ve 
emsalinin emri ile telci oları 

1, 700,000 insm olduğunu süy
!iyordıı. 

• Üınani!e • ııin bıı acı ma
kalesine karşı bıı Jıüld:ııııet sü
kut edeıniyerek gazete hakkın

da takibat icrasıııı emretmiş ve 
polis memurları gazete idaresi
ni basarak taharriyatta bulun
muşlardır. 

Makale sahibi, fransız meb' 
!'sam :i.asmdaır ve üçüncü bey
nelmilelin en ıııiıhiııı rica 
!inden J\larşal Kaşeıı hakkında 

takibat icrası için hüküıııetç<! 
ıııecli<ten müsaade istenilmesi 
kaviyyen ınemmıdür. 

Komünistler, bütün hayatınca 
« Rusya » ya ve Komonizıne 
karşı husumetini saklamamış 

olan • foş » gibi bir adaııım 
sebebine son yedikleri darbayı 

kolaylıkla hazmedemi)'eceğe 
benziyorlar. 

Velhasil, • Bonapart :o ın, 
« Kayser • in olskender•İn nail 
olmadıkları ıneraoiıııle Pante
oııda ki makamını işgale güttı 

rfılen •foşo öldükten sonra 
bile birtakım husumetlere ve 
ahzi sarlara sebebi yet verecek 

ve haksız, Jı";zııııısıız yere kan 
döktffrecck, diye hükmetmek 
hatalı olmaz-

Memnundur: Türk aile -
\eri, maruf Türk ricalinin 
zevceleri san' atına rağbet 

etmektedirler. 
Memnun değildir : bir 

kısım halkın münhasıran 

Avrupa modasına rağbet 
etmesinden fiatına bakma· 
sından, yerli kumaşları 
beğenmemesinden ve en 
garibi dikişini bile bir 
Avrupa ticarethanesine ait 
olmasını istemesinden! 

Halbuki Avrupa modası 
harıkuliide birşey olmadığı 
gibi, yerli kumaşı da ihmal 
görecek bir kumaş değildir. 

Dikiş meselesine gelince 
Avrapa san'atının bütün 
incelikleri burada da yapı
bilmektedir. 

Güzide H. bunu bilfiil 
ispat etmiş, istediği şekilde 
bir robun burada dikilmi
yeceğini bağıra bağıra 

söyliyen bir Hanımfendiye 

kendi diktiği bir roba Av
rupa yaftası yapıştırarak 

takdim etmiş, bu robu bir 
haylı takdir ve ınedhettir

miş bilahare hakikati an
latmıştır ! 

Güzide H. bu arada 
mevcut bazı robları gÖs
terınek lutfünde bulunu

yor; birisi Darülbedayi 
san' atkarlarından birisine 
ait olmak üzre yapılan bu 
elbiselerin kimisi Avrupa 
ipeklisinden, kimisi yerli 
kumaşlardan yapılmış. Bu 
hususta mütehassıs değilim, 
fakat zannediyorum ki he
pisi de ayni zarafeti taşıyor. 

Güzide H. diğer suallere 
fikirlerini şöyle işaret ediyor: 

.- Elinden iş gelen bir 
Türk V<tdını kat'iyycn atıl 

5er 
reperetuvarına şu .e 1 ~ııı dahildir: Hızır aleyhıss rJiİ' 
karanlık gün, Kudre~, el 
de, Bekarlar, 12 incı geri? 
Muhayyel hasta, Ayrı' , 
kadısı, Nedim, Haırılet 
otello ... jlJ' 

Otello, Kıbnsta ?t\, 
nun heykelinin merkuı ~ı' 
lunduğu otello kapısı i 
rinde, açık havada te 
edilecektir. ·rl'ı 

Darülbedayi san'atk9 ı' 
1 haziranda şehriıııiıe 

det edecek~ir :..._.._....--Jı 

ıı:::: İstanbul :::::(.·,~I 

!:==:·i::.:::~:~t~~ ~~~r~~tiuo (2~1 ton benzin 
( ı 00) ton mazot . ..; 

111 .. 
!::!=: (5) ton makine ~:ıA 1 

ci nevi -~;r 

!I ~i: ,;;~ :,::::: '. ::: , 
•• ı2Sl ton lıal:ıt ~ 

1
:: hortııı il ı ;)UU) metro lıcı 
!j (.}o ı çHt pirinç r:ıJ..ıır 
!i (ıuo) marna k:ılıı,ı 
il ( ı 000 , adet k:ıol 
!İ ( ;;ou ı atlet kiinder r .. ~[· 

l! llah\da cins v~ 011
111 

I" 1 L! j. :i yazılı olan nı:ı!ıcn 111,ıı ı: . . . (1 • 

il caktır. itasına wııp -~i~' 
;: . )•19 r;trl ' li rın 1 O ıman ' - 11 ~~,ııı 
ı! kathr (; ·ılatad:ı "'r •• • ~ • hfll' 
lj 1 .. 1 .,ı•·ı·t !: hanınt a nıu 1 •• • • . rLı1· 
- 1 ~ . ·ı · .. ·aar :ı • '' j yonıına nıur:.c . c ~~!" 
il mclcıi p,iirnıdcrt ' . ,,.~· !• ·klıf n 
ı,1 zar[ tlcrunundıı tc .· Jııf" 
• 1 oıı>' ' !I tuı)Jarınm unıuJTI . . il:l 
1 rınıc·1 

1 
lü~e tevdi et ı 

J ol~ımır. i mu"dürlÜ~ 
ımmı:ı:uı:ı umum 1 
!,,,.; ___ .,::.;-::;-.:'.::ı·ıt '1 

Ferah Sııı<ıı1ı. a>r~ 
3 kısıııı • !' 

Volga, Volga 1 1ıok~J 
ıe•Jıur 

dünyanın en 11 ' • • 15 
Melidis nıatıııa. 



VAKJT Nisan. 

Harici· 
H _ L Ali karar. heynli riyaselinatr1: UDer} er rrar.sızıara kar.şı açılan cidali 

milli ilzerine heyeti hükumetle 

Emniyet Sandığı . 
müdürlüğünden 

Müzayede ikraz merhunnnn medyun un 
ismi 

VRKI 
• Cl!:ı~3S:1 ...... a.ıımım11• 
fndjP• l l R l ·birlikte Osmaııiycti terkle B:ığ-

6 dZ er e US ar . çere gittiği halde bilahare 
arasında hükumeti milii~en ayrılarak 

Osmaniyeye a •dctle ır:emuriyct 
AnlaımÇ\ tema--:.ııeri ml kabul etmcs;nden dobyı heyeti 

yu. mahsusece hiJematı devlette 
var? ademi istihdamma l<arar veril-

' !\Io ko\'a, 30 (A.A) - miş obn Cebelibereket sabık 
~•:ıthuar lngifü~ ~:annyi heyeti müdt!ei umumi kntibi Habip 
1r.ur.ıhhn ~ 1 reisi l\1. Ram- Efendinicl işg:ıldetı evv 1 müd-
';l:mun bir mlılak: :ını neşret- dci umumi kitabefüıe tayin 
rnlkt ı· ~ildiği ve işg-a.l :ı:nmanında. et ir. Ramnant bu müla-
ı mücadef ei milli;-eye iştirak ile 
atında dcın'ştir ki: 
1 vatani t.i7.mefürini ifa eylediği 
ng1Jiz sanavkileri bilh~ 

, · ve fakat büyü'< fransız taarn•-
.'n'J,· )tl:ıcık büyuk sip:nişlerle 
a dl zmıda işgal ::!tında nilesile hir-• 1..ıdardır. m....,.ct harici 

· • lilde esir kalarak Osınaniyedc 
~ic::ırı.:t inhisarı bı; .)İp:ıri~Jcrin eski vaıifrsine deuım rylediği 
ıer · 
1 

a mı teshil etmektedir. ve istirdadı ınüteakıp hükfımctı 
'lgilız ınlite ehbi lcri bu sipa- millh·ece:fe gene \':tzifesinc 
· ' devanı ettirildiği, binaenaleyh rışi kaı l dedi 
' üU ctmeğc nr.ıa r. Frnns:zl:ır turafmdan yc.1i bir 
:\l.Rumnant reisi bulunduğu meımıriyetc ta)'in edilmediği 

~cyctin 500 milyon İngiliz ve kuwaı t ınilfiyetlc lıizmetini 
1 r de devam ettirdiği resmi ve 
• :ı St:rm:ıı-cJi 500 firma~ı ~ r J .J ga;ri resmi ve~aik ıııııtebercnm 
tınqı ettiğini ~ôyledikten tetkikatından anlaşıldığı cihetle 
·ı·ı 
. · ra lıt'yetin ba)ıc:ı vazife- heyet ınalısusace mumaileyh 

'
11 

den bahsederek demi, tir ki: hakkında \'erilmiş olan kararın 
- Bu Yaz.ifc mütekabil rei'ine müttefikan karar veril-

n·c: r nıiştir. 
'' n ıun csa d h·ıt'nde mu- ......................................... ·--· 

bedeli numarası cinsi 
275 12218 Eyipte Kızılmeşçit mahallesinde ve 

caddesinde esli 6,86 mükerrer ye 
yeni 4"2,44,46 numaralı iıç dükkt\-

190 13047 

416 147Gfl 

172 15286 

40 15301 

130 15962 

nın tıımamı. Fuat B. 

Beylerbeyinde Ye mahnllesinde eski 
Şemsi B. ve yeni ikinciycni s9Lılmı 
C!iki 8 mükerrer v.c yeni 9 numaralı 
b.'.ıfıçeli bir köşkün tamamı Hayriye 
Ayşe, !\Juhlise Hanımlar. .. 

Ercnküyünde Bo tancı, Suqdiyc mn
h:ıllcsinde eski köprübaşı ~ni taştı

tarla sokağında eski 34, yeni 19, ( 9 
numaralı bahçeli bir köşkiin ta-
m:ımı. J\lehmet Nuri B. 

Fatihte 1 Incı Ferhat mııhallesindc 

J-foydtır caddcsindı.: eski ?4, yeni ~O 
numaralı hir hanenin tamamı. Mustafa Ef. 

Ü:ıklidarda Dürbali mnliatlesindc 
Çıkmaz tekke sok:ı.~mda ~skj 17 ye 
)~ni 21 un maralı lıir hanc'l}n tama 
mı l lii.eyin Riza Ef ;,Şaziie ve Fatma 

, Nuı:iye H. lar 

Eyiptc Ka:-ımçanış mahallcsirıde eski 
yeni sokakta 8, 1 O, 12, ı 4 numa· 
rnlı iiç diikk<ln ve bir hanenin ta-:meıatı ti~:ı;;ycn~n 

1

nc ~erait m·· .. ···veik1ei1"cf"" .... i~ 
dtınd<ı yapılabilccği hakkında '!i ~i I065 16636 
~-ıı~,ınaktır. Bu meselenin i! VAPURLAR 1 f~ 

mamı Hayriye H. 

l ,alt.:lide l\Iimarkema!ettin mahal
lesinde 1 .:ılcli caddesinde eski 4 r, 
50, 52., \'C yeni 56, 58, 60, 62 nu
m:ırnlı iki c.HikkaR ve iki hane 

alhnı nı·· k" k l k il ·1 • d ı ı. • ı• ı: , um un ·ı aca am · :: T\ar:ı eniz ilu ve ıür nt ostası:; 
l:T •• ı" 

c ırıc,~ı.ıttur. Bu haptn icap i! Samsun ii 

" ! • !iTAP ~ 
E 

" ~ 

" llil - " r==t 

" c:: - ij • • .. 
il c:: TAil ISILEllNI 

" " 

~en nıuzakcrrıt ba,laınıştır. :: :: 
\ e h . . . . . . :: vapuru Ç b :: 
ka ~)'Ctımt7Jn mcsmsı bır f: 3 L i an ,arşam ag 680 17 ı 41 

ç ~tın zarfında inkişaf ede- ggu"nü :ıkş:ımı Sirkeci rıhıımınd:ın!5 
hı'' •• ı. 

ır. 1 Jeyeti. ınu~·ahhasaya Ei h:ıreketle do ru ( Zonguld:ılc. tt 

Ahmet Kahit: l\1ustaf :ı Uedrccld)n 

Eyjpte Emir .Buhari ınah:ıllcsincndc 

Kı ·ı.ı cad-.lcsinde eski S3 ·c yeni ' . 

Beyler 
I..7~ D YERDEN UCUZ 
ı .l.L,R YERDEN TEMİZ 

cl· ın .. .. 
1 u 

1 bulun mı yan bir kaç s! f nebolu, Samsun. Ordu, i~ 
>lt) tik 1 ·ı· ıt· s ·: - =~ ngıız ıırmas•rı:.ıcema ~:Gircson, Trabzon, Surınene \'e:: 

17
-(o_:; 

Cdcrck .ı • . k" b f' 1 •• k ;. 155 -. uemı~tır ı u ırmtı ar :: Rize ) iskelekrire giı.lccc ·tir. :; 
l.atcn ~ R il 1. '[. :: •• 

..,ov yet usya e h<l ı !! T:ıbilat için Sirkecide Yel· :i 
dcrcccd . 1 fi ji :ı 
. e gem., muame utı :ı kenci h:ınında kain a.::c •• cn ınıı ft 

tıc.ırh· d b 1 k ı 1 :i :• ı ı.:: "'. u unma ta<.ıır nr i•
1 

mür:ıc:ıat Tel. ls~nbol 15 IS ·! 
ı: 31- JQ::;<)<_> 'c s '1 • ii 1.. :. ~ ;, uv -, 0\) etlerin Ib..Cısac teş~ı- :::::::::::::::::::::::·1:::::::::::-.:.-:::::::: 

1 t' •· ·Lnnın mrs:ıisiııdcn mcmrıur: 
tlurhır. So~ vct mabımciC: tara-
fır:clan ı .h ··a . • tmı l u :ıtı!-1 tcmız ve 

ı 2 mı maralı bir magnzanın ıtamamt 

~ .\hmct 

Y cnib:ıhçı;dc K~icipmuJahauin ma

hal it-sinde Edayi kadın çıkmazı soka
ğında e.ki 5-2 mukerrer ve. yeni 
2 num:ımlı bir hanenin tnmamı Mehmet Ef. 

.ı\ yr:ıtpazannd:ı l 1obyar mahallesinde 
Ta~mcktcp sokağında eski 5 mukar-
rer ve yeni 7 ırnmaralı bahçeli bir 
lııtnenin t:ımamı 1 füseyin Ef. 

\'i\.'<.lanl bir r.ırr.da ifa edildiği 
kctlkında lnr;jiiz samıyicilc:ri 

Bartın ııw 'c $uraı 1\ >tası 
Elektiriklc. mü~hhcz munta

zam bmıır:ıları ve güverı:c 

yolcularına mahsus müf crreh 

m:ıhal~eriAydrn , p~ı.ru ı 
427 I 888-t. Zeyrekte Şah hohan hatun mahal· 

h:ıvı 0: ıs:ı.n lc::>indc c ki Çinili o<l:ılan, yeni 
:ır :l:ııııda drır:mıış ohm k:mm .. t ,,_..- CaıfüiŞcrif sokagınd:ı 9 n ımaralı 

YAPIYOR 
Atinaya te~ezzüh 

Loyd Triyestino, muhterem müşterilerinin Atinayı az mas
... , rafla 2:iyarct ed~bilmelerini temin artusile Pire ic;in azimet 

ve avdet biletleri ihdas etmiştir. Bu biletlerin fevkalllde tenzil 
edilmiş olan fiatında Atinada otelde ikamet ve taam bedelleri 
dahi dahildir. Bu biletler, yolculara, 1stanbuldan Pireye bir 
azimet ve :ıvd,et seyahatından b:ışka Atinada arzusuna göre 
GRAND BRET AGNE ve }'ahut PÖTI PAl:.E otellerinin bi· • 
rinde ikamet hakkını vermektedir. 

1 •> 
l't:ili%- Sovvet miinascbııtının 
lntı t:ıkhcl in•d~:1fında ~üsait 

Pazartesi7~~si~ı:: 
ciden hareketle (Ereğli, Zongul
dak, Barcın, ı'\m:ı ·r:ı, Kuruca 
Şile, Cide ) iskelelerine ezimct 
\'C avdet edeccktil'. 

bir hanenin tamamı. :J l\lelımct 
S] 1~ adamları ile Atiaayı asarı atikasını ziy::ret etmek istiyen 

l~f. zevatın kendilerine pek az m:.sraaa seyahat fırsahnı t~min fi 
1 . ' 
ıır anıil olacaktır. 

F:ııla tafsilat iç:n Er.1inönü 
Hıham h:ın 2 unm:ırlll müracaa: 

Telefon: 2(.84: 

l•'eci bir kaza 
Neror~. 30 (A.A)- Kalifor-

11·~:ıda kftin Bomon şehri üze
r.n~e b. . tr 1 .. u~an ır tayrarenın pe o ,,.. ___________ "! 

lrıahf:ıt.ası p:ttıamış. tanare Seyrisef ain 

tal1a. ALllye, Mcrslnc gidecek .. 
ve T a~ucu, Ana.mor, Altiiye, An. 
talya, İzmire uğrayaro gelecektir. 

c!~ Şnıiış ve içinde bulunan üç ,___ ---·11 
k. 
~ telef olmu~tur. Mcrknz a~ntesi: Galat:\ Köprü 
.{ ba1:nda. Beyo~lu 2562 Şube 0 ndrada bir hadise acent~i: Mcsadet Hanı alıında. 
I.oııdra, 30 ( A.A ) - 3 kişi I taııbul 2740 

Avusturalyadan vürutlarmda 11-----------.. 
tahtı te\ kıfe alınmıştır. Bunlar Ayvauk sür'at po&tası 
ah· 

ıreıı çalınan bazı bahri pl~n- ( MERSlN) vapuru 2 Nisan 
hır Salı 17 de Strked rıhtımından sır: atinde ziıııcthal olmakla 
ın hııreketle Gelibolu. Çanakknle aı; Undurlar. 

Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
1'rınusfa feyezan Ayvahğa gidcak ve dönüşte 

P:ıris, 31 (A.A) _ Jumnl mez.kür iskelelerle birlil:te Altın• 
ıt;ı oluır.a uwayarak gdecelçtır. 
1
. Zt:tc~iııııı Tunusl'tn ald:ğı bfr 6 

ıa ıl Gelibolu için yaluuz yolcu 
1 ere ı:azaraıı ·ruımsıın şinıa- alınır yük ahnmaz. 
ın İt \'uku bulan feye:ıanl:ır lıir 
ı;~·< feci 1t1ııer 1ıudusuua scbcrı Mersin sürat postası 
~ tnu.,tur. Şanat vadisi tıır:ımni- (MAHMUT ŞEVKET PAŞA) 
e •u altınd,1 k~lmış, Teburba vapuru 2 nisan salı 12 de Galata 
~~· i . 

1 
1 Yı~ılmıştır. Sandallar için- nlıtımındaıı hareietlc amir, An. 

C!(! -
l!tıı,derilen askerler ağaçla

rın t 
t · t'Pelt:r,ne ve damların üs-

ı u c ıltka eden ahaliyi bfiyiı1c 
n· şl ~ 
~a kurtarabilmişlerdiı. Trabzon ikinci posta>ı 
~ethur 1-'..A YRABOLU (A. 'lKARA) vapuru 4 Nisan 

ı.. Pcrtembc ~arru Galata ı:ıhtımın· 
a-.(! yv ilD dnn hareketle Zonguldak, lnebolut 

Ve Em ta a Sinop, Srunsun, Ünye, Fatr.a,Ordu. 

190 18973 

370 19061 

Çenhcrli taşta Atikali para nı.1hal

Iesindc T~direk çeşmesi sok:ığında 
9 numara.lı bir ahırın bm:ımı. 

Hıtnın I\1ihriinnisa 11. 

Samatynda .ı\ bdi çelebi 1nahn\Icsindc 
Polen inop sokağında eski ı 7 mü
kerrer YC yeni 17 nu~aıılı ~ bir 
hanenin tıımamı. . Artin Ef. 

865 J 9 ı r 5 Kadiköyündc Osman :ığa mahalle-

1405 19282 

245 19362 

475 19481 

1455 19665 

1595 19734 

• sii'dc Söğütlü çc~mc, Dut sÖkağinda 
c:;ki 122 mükerrer ı 22, y'c~i 39,41 
mımnrnh bir dtikkan ilı.: hlr hanenin 
tnmamı. Artin Ef. 

Üsküdard:ı Debağlar nıahaksmde kör· 
bnkka.1 sokağında eski 4.4 mükerrer 
ve yeni 10,J2 numaralı bal.çeli iki 
hanenin tamamı. Hacı Ahmet Nazif 
Osman Remzi, Mehmet Ali, S:ıim,Ö -

• ıner Lütfü Ef. ler. Hadice SelıerH. 
Be}·kozda Yalıköyünde kuyu sokağın· 
dit ($ki 15,yeııi 18 numaralı bir hane -
nin tama:r.r. Hacer H. 

Kap:ımlakikte I lıdır bey mahlasinde 
Sabunhane Amaret sokağmda 4 nu-
maralı bir hanenin tamamı. 
Topkapıda T:ıkyeci malıallcsin4e Tep-. 
kakı harici sokağında eski 111.Q ve yeni 
9,13,11 ıı-ı,ıt-1,15 uumarald~i dükkan 
bir ahır bir kahvehane, . iki hanenin 

Salih B. 

tamamı. Kiryako Ef. 

Galatada Bereketzade mahallesinde 
Zfırefa sokağında bir hanenin tamamı MM.Ağa\ııi 

r:: eden Lnyt Tri:;cstinoııun bu teşebl>üsil:nü l:iyıkı veçlıi!c takdir rtJ 
edecekleri muhakkatHır. Şehrimize daha fazla seyyah celbet
mek maksadile Atinada bulunup güzel şehrimizi ziyaret etmek 
istiycn zevata dahi ayni suhulet \'C istifadeler bahşedilmiştir. 

la 

ç~ıkcı Alaettin sokağında esli 32 nıu
kerrer ve yeni 2 mımaralı bir hanenin 
tamamı AbJullah Ef. b Giresun, Trabzon, Rıze. Hopaya .r ~·i ayın gidecek ve dönilite Pazar id:ele- 2:20 l9S33 Kocamustafapaşa.da Bayazrtıcedit mahal- Yukarda ikraz numaraları yazılı cml:lk ,·adc:-i hitamıncfa 

'-1. sile Rıı.c, Of, Sürmene, Trab. lesinde Samatya c:ıddesinde eski 122 tediyci deynedilmt.:mc i hascbilc (altmış bir) gün müddetle 19 1•isa.n cum " " ı zon, Polaıhane, Tirebolu, Gire- ve yeni 138 numaralı lıah\eli bir Jı;ı. saalılf-a çıkarıldıX-ından talip olanlann ve fazla tafsilılr alm:ık r ... ı _ a gunu açı a· ,. , & b 

-QI( Ve bir hafta devam sun, Ordu, Fatsa, Samsur. S!nop nenin tamamı Asiye H. btcyenlcrin sandık satış amirliğine müracanc eylemeleri 

Kum bir firça Ourı-
ne konulacak Koli

noı diş nralarlnda kn
lan yemek artikJarını 
çıkarır. Tehlikeli mi
kropları imha eder, 
dit agn1anna. ditlerin 
çOrOmesine. diş elleri
n i n bastalanmasıoo 
mani olur. lstimalio
den sonra saallercc 
aglzdn 1-eıir ve lali( bir 
rayiha bırakıp ığzin 
serin oJmasım lemin 
eder.Kolinosu tecrübe 
ediniz. bu lecrübe ne
ıice&i olıırak ctagıımın 
ne kodıu temiz oJdu· 
ğunu bbsed!yorum~di-

kôLV NO $ 
DENTAL CREAM 
Türlı:.lyc tçln depozlttrf: 

MAURICJ:; fARAGGI 
Beyo~lu, Vcn~dlk sokağr, 
lbrahim P;aµ apartımanı 

Akil Muhtar 

I?c1111i T dav·i 
V c tesiratı edviye dersleri 

ikinci tab'ı 

Bir çok ilaveler ile bir kitap 

halinde inli~ etmif \'C tertibinde 

yeni Türk kodeksi nazarı dık

kate alınmıştlr. Tcrn!dciyah takip 

edebilmek için lüzum görüldükçe 

zeyil şeklinde yeni malumat 

neşrolunacakur. Fiatı ciltli 7 50 

kwuştur. 
, , edecektir lneboluya uğrayarak: gelecektir_ 535 19902 Çırçırda Hacı Hasa.n malıallesinde bı- lüzumu ilan olunur. 

-·-·-------------------------------------·--------------------------------------------Müsabaka 
tebdil 

Etiketlerinizi 
ediniz. 

müsabaka 12 nisan cuma günü saat 9 - 12 ye kadar Beyoğlunda TeP.d)aşrada ASRi sinemada icra edilecek ve liır gün sonra · depoda licdiye!crin tevziine 

'"'--.::::'."'FLIDA. .~_ ..... h __________________ ..:___.:.._ _ _...~ba~ş~laJ~ana=ca~lc~tı~~_.::i~i~po~su::.:.: ~··3'*n~k~b~u~ld~a ..... ,~~~t~en~ci1~er~d:e ~N:o:__:ıO.:.:.-l-d-.:0--U;_ı_ı:--fı-U,-:--•-r--T-ah-ta-kur--ru-s-u,,;__sme_· -IC,._p_ir_e_Ic-rı-. -i-tl-if-iç-in-..!:::::FL==D~l;::A:. 
. aşarah yumurt a e . . at ıyen istimal7se.::ı.,~i~,.:='·~p!~d.!~'·nıba 
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. 
: • IH ME ŞARnARI: ~es=bn~: ~li.:, y=hfuzdur 

\ 

' 1 

Turliyedc Hariçte 

Kurus Kuruş 

ı Aılıtı 1.IO OOt! 
3 • 400 800 

16 
2 

. -

• 750 

• 1400 
1450 
2;-00 

Cazttcye ı• inderl1ccet. mcktuplann üzerine 
idare için'.'!e (idare'\ yv.ıya ıl~c ( Yaz1) 

lşaretl k.onulmahdır 

Baııtlmıyan mektuplana. iad••inden. luymnli
mukadderc•l.a mektuplara konulmut par.-lum 
ka7bobn.aamde.n Ye lllnlann mündericatından 

klara meı.ul delildir. ,. -~ 

Borsalar 31 Mart r929 
l Dcv~Ieı Deıniryolları ve Liınan

ları un1uml idaresindeı1: 
l'\ukut 

1r ~iliı Jiı·a~ı 
Dolar 

~'O Yun.ın dırahmt 
l Rayh~mark 
1 .Al·ıı~tnrya şilini 

20 I ry Rom:ınya 
20 J,eva Dıılgar 
1 Felrruenk rıorint 
:o ı-·rans1z frangı 

20 llılyan llrctl 
~O k.urou Çeko - Slovakya 
J Çtr-vor.etı c Şovi)·et • 
l Zeloti • l.('lıı~tan , 
~C Dinar c Yo,:.!O~laYya • 
:o Pcl<;Jka franı;n 

Prz('ta l'J)anya 
20 J!Vi('rc fr:nı~ı 
ı ~fcciıli)·fl 

Çek 

R A~ıldı 

~91 f 00 
~os ı2s oo 
gl 62 50 
48 50,t'O 
28 50 1)0 
24 12 !O 
n sooo 
81> 00 
ısa 1500 
213 00 
120 25 

0000 
22 25 
71 !O 

113 0000 
32 110 

782 OJ 

,._l'..!I!.andı 

99'.l 00 
203 25 00 
'·51 62 !'S 1 

50,00 
50 

o 
'8 
24 12 50 
28 ~000 

ao oo 
rse •500 
:ıa oo 
120 25 

0000 
22 25 
71 5~ 

tı 3 o:ı 

32 50 
782 00 

Londra üzerine bir Jngiliz lirası kuruş 
l'\c\)'Ork 1 Tllı·k lirası dol•'r 

992 00 
048 93,75 

12 51,S" 
9 34ıp 

2 oa,~o 

991 00 
049 00,00 

12 ~300 

9 3500 
2 0825 

P.ıri' 

1ıfil:ıno 

11orlin 
Sofra 
Prtik••l 

• • 

• 

fr3Dk 
liret 

mark 

• • 
• 

ıc,·a 

he ika 
67 75,00 

3 5175 
1 71 ,lS 
2 ~400 

18 47 50 
3 47,15 
s 21 50 
4 • 35,50 

67 87 g~ 
3 52 25 
1 '2 50 
2 5425 

18 50,00 
8 49. o 
3 22o0 
4 lasoo 

Amisterdaru. 
cınclre • 
Prag 
Yı;ona 

tadrlı 

• 

• 
• 
• 

'arş•>Ta • 
AUn4' • " 
Hlıkreş 20 l•Y 

• florin 
• rı·anı~ 

• kuron 
• ıilin 
• ptJAlUl 

• zelııti 

• tliraltrui 
krus 

Uell,'.lrat Tlilk liraoı dinar 

Tahviller 
lılikr:ıı ~alıflf • Yadeli • 
D\ıyunu muı·abi<le 

Jhranılycli dcmiryolu 

Jıt:ır.lıul tram,·ay rirkelı 
ltJ~fım flok ve Antirepo 
1'\anbul anonim •u şirketi 

Hisse senetleri 
ı, lar.kl• 1 

Oa :JDJı bauk.11111 

37 91 
24 3l,SO 
27 12 50 

3l 91 
24 '37,50 
27 111.UO 

92 5000 92 62 50 
221 0000 226 50 00 

r a es e es 
25 

• 14 ~o ı •4 

1

50 
138 00 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
fi:ııtı:ır Tiraı·et LoNac:ı kıtlbumum11igl tarafııırtan Vf'rilml~tir. 

Okkası 

Azami Asgari 
, K. P. K. P. 
1 

fButday % Çavdarlı 
\ıımu•alı 00 00 00 00 00,00 
ıKmlc• 00-00 <Y.1,00 00,00 

!
sur.ter co-00 oo oo oo,oo 
Sert 3·03 190< 1905 
ııınnıe OC-00 oo 00 ro.oo 
~Hl m'alıluı o..ı:3' 18 20 ıs 20 

-ZAHİRELER-
ÇaYd:ır 

Arr• 
\t ıfır 
rul•! 
Ft.!Ul)e 

•IJfilfi\ 

'(•\ F~·l"m1 

1810 
13,3~ 

14 ro 
0000 
5)00 

-liUBUBAT-
S600 
0000 

1600 
13 15 
13 10 
0000 
5000 

35 10 
00.('.0 

-UN
Çııvaıı kiloon 
Ekl•tra ckl•tra 00 1375 
Ekiıtra • 1261 
Birinci yuınusık oo 140J 
DirJnci ıcıt • 1325 

0000 
TiFTiK -

ti<inci 

123 

12001· 
1300 
12~5 

00. 

Aut.ra 000,00 000,00 

Akşehir 000.00 000,00 
Yapagı Guz yunıı 000,00 000,00 

-AV DER!Sl- 1 
Zerılc\a titıi DOOD,00 0000,~ 
Sansar OOOOıOO 0000,00: 
Tılkl • 0000,00 0000,00, 
Kunduz ,,. 00001000 OOOJOG 

ç fınd.t 
kabuklu 

-flNDIK- f 

ooo oo noo oo ı 
0000 o~ 

Muaıa vilayetinden: 
Mui!b J-lastahanesine i!Ave olunacak pavyonun inşaatı yirmi 

üç bin dört yüz altmış dokuz lira bedel ile münakasadedir. 
Taliplerin münakasa kanunu mucibince tcminatlarile birlilde 
teklifnamelerint 20 nisan 929 günü salt on dörde kadar makamı 
\il ayete gönderme feri ve şartnameyi almak için Mugla muhasebei 
hu~usirc nıüdiriydine müracaat eyleınrlerl ilan olunur. 

.. ı rıkt .. ,,--;-1 1\~isa;z 1929 t<>.fi-ikrısı ~12 

"Co:-ıes" mantık sahibi 
bir adamdı. iki yoldan 
birini ihtiyara mecbur ol

duğt•nu anladı. Ya Savoy 
oteline giderek sergüzeştini 
anlatacak ve bir polis ka
rakoluna misafir edilip 
orada yiyecek ve yatacaktı, 

yahut 100 numarada Karl
ton Havz Terrey~e döne
rek " Roçester • imiş gibi 
yiyip yatacaktı. 

Her iki şekil gayet na -
l>oştu. Nihayet ( Cones ) 

birçok düşü:ıerek şu neti -
ceye vardı. Eğer birinci 

ş(kli ihtiyar ederse tevkif 
edilmesi, namusunun be,·bat 
olması ve hatla hapse gir

mesi muhakkaktı. Halbuki 
diğer şekilde, etrııfıııdaki • 

ı~re birkaç zaman daha 
( i>löf ) yaparak yakın bir 
vakıtta kendisini kı.ırtarma
ğa çare bulacalttı. 

Bu düşünceler sonunda 
"Roçester • in konağına av
dete karar verdi. Hizmet
çiler ve hatta serçe korku

luğuna benziyen tüyden 
atkılı madam, onu, kalp 
parayı kabul edermiş gibi 

"Roçester. olarak tanımış
lardı. Gene aldanmıya de
vam etmeleri kaviyyen me
muldür. 

Bu sui tefehhümün ko
mikliği onu adeta güldür
dü; bununla beraber bulun

duğu vaziyet asla gülünç 
değildi. İngiliz asil tabaka

sına mensup Lort "Roçes
ter. şekli altında yaşamak 

herkes tarafından "Mösyö 
lö kont • ve ya • moylart • 
diye çağırılmak, kısa külot
lu hizmetçilerin etrafında 
pervane gibi döndüğünü 

görmek resmi elbiseli bir 
opa uşağının her sabah 

fc\'zipaşa-Diyarbekir hattının 150- 222-000- 238 etüt kilomet
telerile işaret edilen noktaları arasında bulunan on üçüncü ~smın 
tesviyei türabiye \'e imaıatı sınaiyesi 28-3-929 tarihinden 16-4-629 
tarihine müsadif salı günü saat on dört buçuğa kadar kapalı zarf 
usufile mevkii münaksaya vazofunnıuştur. Teklifnameler vakti 
mezkure kadar .ıln\ar da Devlet Demiryolkn ve Limanları idarei 
umunıiyesi katibi umunıiligince alınacaktır. Talip olanların mezkur 
!asma ait mukavele, Şartname ve vahidi kıyasii fiat cedveli ile 
evrakı fenniye takımını kırk lira mukabilinde almak üzere An
karnda Devlet Demir)'olları ve Limanları idarei umunıiyesi maliye 
ve muhasebe işleri dairesi riyasetine müracaat eylemeleri lüzumu 
il.1n ofuııur. 

Emniyet Sandığı müdür
lüğünden: 
lkra/. Xo. lsmi 

377 Bir altın saat bir altın kordon 29 dirhem Fadıl B. 

1963 Yirmi miskal İnci bir çift roza çember 

kiipc iki roza yiizük 1 lakkı B . 

;ı393 Bir pırlanta akar pandantif Radife IJ. 

3646 Bir altın saat bir altın kordon 1 7 dirhem Emine IL 

4552 Bir altın gerdanlık bir çift altın küpe ~lakbule lI. 

5387 bir pırlanta tektaş yüzük Seher il. 

Şaziye • 7 l 86 • altın zen it bilezik saati 

9897 • pırlanta tektaş menekşe pantantif bir 

altın kordon 13,5 dirhem llcdia • 

• roza yüztik Safinaz • 13814 

17291 • roza bilezik iistii bir ta~ iki parçası 

noksan l'atnıa • 

17493 bir roza yüzük l\lchmct Ali B: 

17750 bir çift roza incili kol düğmesi bir roza 

incili iğne bir çift altın kol düğmesi bir al

tın iğne bir altın gözlük iki altın kalem 

iki altın kordon 

ı 7845 Bir altın mineli yelpaze 

Tahvil 

l\lihri Şah n 
Haffii<le Nevirc II. 

17207 Y cdi Rumeli rnlıvili Seyfettin B. 

Yukarda isimleri muharrer zevat mücevherat ve tahvilat 

mukabilinde Emniyet sandığından istikraz etmiş oldukları 

mebaliği vadesinde tediye etmemelerine mebni hini istikrazda 
tayin olunan ikametgahlarına ihbarname gönderilmiş ise de 
bulunamadıklarından tarihi ilandan itibaren mücevherat mcd
yunlarının " 9 J " gün tahvilat meılyunlarının da bir hafta 
zarfında tediyci dcyn veya tecdidi muamele eylcmcdiklcri 
takdirde mcrhunatı mezkilrenin bilmiizaycdc satılacağı ihln 
olunur. 

Çanakkale baş mühendis
liğinden: 
Ezine-Bayramiç tarikiniıı o+ooo ifil 7+500 kiloınetrosuna 

kadar evvefce yapılmış olan tesviyei türabiye üzerine şosa inşası 
ameliyatı 30559 lira bedeli keşifle nisan 1929 tarihinden itibaren 
20 gön müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Talıpferin nisanın 20 inci cumartesi günü saat on altıda villyet 
encümenine ve fazla tafsilat frteyenlerin Nafia baş müheııciisligine 
müracaatları il.'iıı olunur. 

donunu gidirmesine katlan
mak, bunların hepisi o ka
dar inanılmaz şeylerdiki 
"Cones,, bunları düşün
dükçe için için gülüyordu. 

Halbuki her türlü Ka

bustan saçma ve mantığa 
zıt olan bu düşünceler sağ
lam bir esas üzerine müs
tenitti. • Cones " bunun 

imkan dahilinde olduğunu 
daha o sabah tecrübe et
mişti. Öyle bir hayat yaşa
mış, o hayatın icabatına 

riayet eylemişti. Eğer bir 
mucize olmazsa daha bir 
müddet bu hayatı 5Ürecekti. 

Bereket versin :mi deme
li bilinemez, "Cones. bir 
filiyat adamı idi; boş ha
hayalatla vaktını geçirmez

di. Saçma düşünceleri bir 
tarafa bırakarak en maddi 
ve tatbike müsait gördüğü 
mütalealar esas edindi. 

Vaziyetin devam edebil
mesi için henüz pek sebat
sız olan zemını takviye 
etmek icap eyliyordu. 

( Cones ) kalktı, intizar 
salonundan çıktı ; ıstasyon 
büfesine gitti ve katibinden 
bir adres salnamesi istedi. 

Cildi karıştırarak ( R ) 
harfine baktı. Orada ben -

zerinin adresini buldu ve 
şu satırları okudu: 

• Roçesler. şeceresinde 21 inci. 

Kontluk 1431 de tesis olun

mu§tur. Kontun diğer isimleri: 

• Artur, Konlngsbay, Delamar. 

sabık tüfekçi licası mildziml. 

Sör Peler Mazonun ikinci kızı 
1 Tereza de eolenmi§llr. Tahs;/i: 

Haydelberg darii/fununu. Ara

zisi 3500 he/dar. Adresi : Lon

dra 1 O a Karliıon Havz T ereys; 

• Roçuter0 de • Roçeskr Körl0 , 

Kolne de Zı lfeç, Vlltis. Eskt 
mulıafızlor ~übıl, NcuJIOllal 

TGık mekteplerile faydah eHrlJa 
illnlannda o/o 20 tenzillt yapılır 

iLAN YARI FESİ: 
Satırı Kutlll 

ıı.50 
~5 Büyüt ve ya bir çok delı tçln \'erilen Ulnlarla 

hıuusl mahiyetteki lllnlann ücreti 

6-8 inci sayfada 
5 • • 
4 • • 40 

ıoo 
ııoo 

idare He kararla$tırılır. t • • 
1 • • 

Cuetembe 1'uaue1 Ulft kahtal eden 1er: 1 ·8 inci sayıladı 
resmi Utnla< 

}ıo 
Sayısı H. S. H. 01.nat acenteıl. 

y 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
.. ,. - . - - .. .,,., .. :;. .. 

semti Mahallesi Sokağı N. Nevi 
Beyoğlu Pangaltı Cedidiye atik cedit maa bahçe 

J-lissesi Kımeti muhamnıencsi 
tar.tanı 4500 sekiz tak~itte 

. • _ 148. 166 kargir !tane _ _ _ . _ _ . iki 
Müştemılatı: Bodrın katında bır oda, bır mutbak odunluk ve komurluk. lkmcı kat hır sola 

büyük oda bir hal.l. Üçüncü katta bir sola ve dört oda ve bir hala. Dördüncü ta:aça 
kısmında iki oda ve bir büyük taraça ve mutbak ve mıktan k11i bahçeyi 1ıavid1 '.· 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye olunmak üzre bal5.da. evsafı muh~r:cr lıa~e~°ı 
mülkiyeti 4500 !ifa bedeli muhamme~e ile ınüz~yedey~ ko~ulm~ıştur. 6-~929 tarıhıne musa ;

1 cümartesi günü saat 15 te müzayedesı mukarrerdır. Taltplerırı yuzde yedı buçuk hesabıle 3 k· 
buçuk lira teminat akçelerini malslndığına teslim ederek makimzları veya muteber banka ıne 
tuplarile yevmi mezklırda emvali metrüke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

-,. ' ' ........ ""' ,.. • • . ! 

Evkaf müdürlüğdnden: 
Guraba Hastanesinde mevcut apeks sisteminde rontken Ma

kinasının icra edilen müzayedesinde verilen fiat haddi fayık gö
rülmediğinden nisanın üçüncü çarşanba günü saat on beşte iha
lesi icra edilmek üzre müzayede temdit edilmiştir. 

Talip olanlanrın yevmi mezkiırde idare Encümenine müracaat
ları. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Satılık ana - Eyiipte Cezri kasımpaşa mahalle~inin 
Çömlekçi sokıığıııda 150 arşın numara 31 muhammen be
deli 80 lira bedeli dcfatcn alınacaktır. ~Ilizaycdc 15 nisan 
1929 ela Defterdarlıkta yapılacaktır . 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

AYIUCA: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Lİrahk ikramiyeler ve 
10,000 

Lirahk bir mükafat 
KEŞİDE DE CE~I' AN 3,900 BU 

numara kazanacaktır 
YERLİ !\!ALLAR YAP
i\JAK lÇIN FABRiKA
LAR TJ<:SISATI SANA
Yi l\IAKINELERl, 1\10-

1\IORLı\R VE 
ECZALAR 

IIIL~Iİ NAiLi 
İıtanbl Sirkeci Nur han 

21 -23 

Sporling Kulüp, Pelikan Kulüp 

dzasıdır. 

Salname ( Artör Konegs 
bey Delamar dö Roçester) 
hakkında daha birçok ma

lumat veriyordu. (Roçester) 
ailesi bir vakitler İngiliz 
kırallığının en yüksek aile

lerinden idi; ayni zamanda 

israfı ve garip hareketleri 
ile şöhret bulmuş bir aile. 

Eğer ( Cones ) kendi 
şeceresini tanımış olsaydı, 

belki de kadın ecdadı ara
sında ( Roçester ) ailesine 

mensup bir kimse bulur 
benzeri ile olan müşabe -
hetinin sebebini anlardı. 

Fakat zihni o derecede 

meşguldu ki bu noktayı 
tetkik ve tamik hatırına 
bile gelmedi. 

Salnameyi kapayıp me
mura verdikten sonra dişa-

rı çıktı. Şimdi kararını ver· 
mişti cidal hissi galeyana 
gelmişti. ' 

Harbe girişen askerlerle 
keşfe çıkan seyyahlarda 
görülen pervasızlık ıçını 

kaplamıştı. "anley. afrika 

kıt' asının sahilinde, Skof 
"Birdmaıı,. cümudiyesinin 

donmuş eteklerinde iken, 

"Cones,. ten daha emin 

bir vaziyette idiler. Çünkü 
onların dolaşakları mınta

kalarda "Cone5,. in Lort
luk taslıyarak yaşıyacağı 
Londranın zengin mahalle
lerindeki kadar dolap 
yoktu. 

"Cones,. , başında silin -
dir şapkalı, yüzü boyalı ve 

pudralı müthiş kabileler a
rasinda yaşıyacağını düşü

nüyordu. Onların kanunla
rını tanımazdı, hilelerini 
bilemezdi, ört ve an' ana-

Bandırma katibi adilliği 
canibi vaıasıııa 

Efendim; ta 
B:Z zirde vazıulimza Mus 

Lütfi ve İbrahim Besim ilerler 
dırmada Gazi Paşa caddesiıı 
73 numaralı mağazada hırda• 
ve çinko ve cam \'e saire iit. 

. 1 • bl rine beş aydanberı ıususı 
1 şir:Cet halinde icrayi muaın: 

ctmkte olduğumuzu ve nıez 
şirket nam ve hesabma ıfa 
muameleye ve deyn senedatı 
imzaya ve ahz ve kabz . v 
sulh ve ibraya ve devaır 

müessesatta takibi umura h 
iki şerikin müçtenıiaıı ve~ 
münferiden mezun olduklar f 
,,e §irketin firması « Mıısta 
U:ıtfi ve ş~riki İbrahim Besiıı• 
suretinde bulunduğunu arz e 
ve keyfiyetin e~hası salis. 
ıttılaı için alelusul neşir ve ıl~ 
beraber işbu sirkülelerde.ı 

nushasının da badettastik tar. 
lımıza iadesini temenni eylcrı 
elendim. 
Bandırmada Gazi Paşa caddd 
sinde 73 numaralı mağaza 
tüccardan Mı:stMa Liılfi l'e 

şeriki lbrahim Besim ,ı 
işbu sirküler zirine ıne' 

imzalar Bandırmada mukim ııı 
davatçı Mustafa Luıfi ve_ şer:1 . 
mütekaidini askeriyeden ibra d 
Besim Beyfer ofup huzurunı 
imza eylemelerile bir nusha 
berayi ilan istanbulda Vak~ 
gazetesine ve diğeri mus.:ıdd 

3 kan munıaileyhaya ita ve nu~~ 
diğeri de dairede hıfz olun . 

Bandırma katibi adilli 

Nisan . 
, j ~vval 20 Biirç: Ham~ 

·\yın dofuıu fil Ayın b]."· 
0.41 L!J 9,2 

Pazartesi 
Namaz vakıtları 

bah Ö~e lhia.:l: Alqam Yat..ı 1111..,ııl 
5,43 12,ıa t5,5J 18,34 2n.07 4,o 

Bu gün doğanlara i.sinı: 
Erkek: Kı.<' 

Ihsan Sc/rna 

Günün nasihatı : 
S:ıkın i\ld.:ınm.ı. kanm.1, in.:ı1111t!" 

Bu günkü hava 
Rüıl{ar hafit ha\·~ açıl\tır -------..:__ -_ -__ .... ,:ı 

!arına agah değildi. "Cooe5• 
e' bu aristokrat armasına ·~· 

!inde !evrat ve tesbih 1 

11 
naa çalışan bu adam sıfa, 
ile değil, bu kabileni~ je 
isini sahte elbisesi içıll ~
girecekti. "Bürton., ·~~~ıY 
ke,. ye girmek teşebbuS0 

.. (O' 
de bulunduğu sırada. bif 
nes,. kadar tehlıkcli 

0 
vaziyette değildi. Müsliiıı1~ 
kılığına girmiş isede Ar; . 
!arın adetlerini biliyo~ ~; 
Bir defa bir hata etırııŞ·. 

..re•· 
o hatayı yaptığını go 111 
adamı öldürmiye iiiz0

,., 

gördü. H~'.buki .eğe.r o;~~ 
!ardan hırı hakıkatı fa .pi 
decek olsa " Cones " ~y ,. ... 
veçhile hareket edeırıı, 
cekti. ,3• 

Şimdilik "Cones# butl~i· 
rın hiç birisini düşüııı~~;Jel 
ye karar verdi. Bir ınu J 'P~ 
daha lnğiliz lordu . rd: ;d~ 
oynamak mecburiyetın 

1 
ı 

( ıııu•'J 


