
Fenerde 6 ev yandı 
11 tf . 

.J aı)r )raııg·n11 l(ttyı1larda11 su 
olarak sö11diirn1iistiir 

~ 

Pcııcrd l • 

sinuc d' e j\1olla Aşki mahalle- tutuşturımış ise de clcr!ıal söı?-
ev un Yangın olmuş, altı dürülmüştür. 

Kruyaziirde ziyaret v.e 
sefiri rı ıı utku 

Bir müddettir limanımızda 
misafir bulunan Amerikan 
zırhlısında dün akşam Ami-: 
ral Dayton tarafından bir 
çay ziyafeti verilmiş ve vali 
Muhittin, b~hriye kuman
danı Fahri, hariciye me
muru Hakkı Beyler ve bir 
çok zevat med'uven hazır 

bulunmuşlardır. 
Ziyafette samimi hasbi

haller yapılmış ve nutuklar 
taati edilmiştir. 

Hariciye vckillmlx 

Tevfik Rüştü B. 

Kübada 

Sah günü Cinevreye 
hareket ediyor 

Bundan iki hafta evvel ha -
riciye vekilimiz Tevfik Rü~tü 

beyin tahdidi teslihat konf er an
sına iştirak etmek üzre Cinev -

reye gidec~ini ilk defa olarak 
haber vermiştik . 
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İlk hissim hayret oldu! 
Bazı insanlar yalnızken cemiyete 
daha faydftlı olurlar, çürük bir 

yuva kurmaktansa .•. 
. 

Mehlika H11nımın fikirleri 

Y::ııııııştır. \'angın esııasıııda şclweıniııi 
SOka~Grı saat dörtte Demir kuyu ımıavirıi 1 !amit ve polis dlird üııcü 

Uinda 12 şebe müdiirü Sadettin Beyler 

Evvelki akşam da Hüku
met crhanı ile Amiral şe
refine bir ziyafet verilmiştir. 
Şehrin birçok mümtaz si
malarını toplıyan bu ziya
fette sefir cenapları, kendi 
lisanı ile bir nutuk irat et
miş, bunda Amerikanın 

Bekarlara ver· 
f!İ taı·hedildi 

O vakit bazı rüfckamız tara· 

fından tekzip edilen bu haber 
tamamen artık leeyüt etmi~ltr . 
iki mebusumuz1a Ce\'at paşadan 
mürekkep bir heyete riyaset 
edecek bulunan hariciye vekili
mizin gelecek pazartesi Anka -
radan \"C ağlebi ihtimal sah günü 
§ehrimizden Cinevteye mütevec

cihen hareket edecektir. Heye· 

timiz için ekspreste husust bir 
komparliman tutulmuştur. . 

Mehlika H. 
sayini ve şah
siyetini derin 
bir tevazu per
desi arkasında 
gizlemiye çalı
şan, munev-
ver Hanımları
mızdan birisi
dir. O kadar 
ki, anket mu-

otur~n ıırıınaraıı c\•de 
" Alıınet w • hazır bu lunmuşlar, yaııg ııı sö-

Şiikr agaııın zevcesı ııünceye kadar kalmışlardır. 
an b lık 

}aş111da·. a kızartır~ en iki 
b· ıu oğJu ınaııgalı birden Dahiliye memurlan kanunu 

re de, in .. 
eviıı at nışUr. Şükran derhal 
sar.ib' . katında oturan hane 

1 ıııııı . 
bir }"anct zcvcesınc seslcmnşi, Terfiler 
tri k• an da Vere düşen ateş
tııı;tır~rekıc topıama~a uğraş- Nasıl olacak? 

ı: Ankara, 2 (V akıt)- B.M. 
" Sahibi meclisinde miizakere olun-4İııceyc k Ve komşular yeti-

talıtaıa :tdar ateşler döşeme mak üzre buJunan DahiJiye 
rını tut memurları kanununa göre, ttı::lt'en uşturınuştur. Ta-
alışa DahiJiye memurları en az bire 1 P olan ev birden- k 

a evler . . . üç senede bir terli edece -
\c !it ıı;erısınde kalmış, lerdir. Terfi listesi her sene 
t " eş Yaııd ~ ı . • • 

<' ın~t '"'1 ew de sırayet Cümhuriyet bayramında ır. y 
rııenıu angını b:r polis ilan edilecektir Terfilerde 
llakıbru etfaiyeye bildiıniş beş 

" 'On · rupu ra Jstaııbul etfaiye 
Yangın ' . 1 • ı· B . iCrmc gP mış ır. 

u cıv 
Olrııa11 1 ... .arda terkos muslukları 

gı 1. 
kuhı' ~ın evlerde bulunan 
ı. ard~ rı 
"'UYııı su nlnıışiır. Vaııgıtı 

kıdem listesi esastır. Ter
fiden mahrum edilenlere 
sebepleri bildirilecek ve 
itirazlar kabul olunacaktır. 

İltimaslara baş vuranlar ce
za göreceklerdir. 

:ırdaıı 1 
ıııecJi~i . . a ınaıı rn kfıfi gel- ~ 
d. 1~n a 1 Eıeanistanda harp ı ~ta11 rıca-:: altı ev yan-

sonra sönd· ·ı . ı-
Vana.ıı uru muş ur. Kralın ileri hareketi niçin 

it i;.;aı· ev/er ateş rıkan evle inkişaf edemiyor 
ın:ıck· .. 

t:ttı c;ı l 1 Şekerci Osman ma- Allahabat, 2 ( A . A ) -
l" ıııerı· .snıail Efendinin i~i evi Kral Amanullah ktaatının 
t 1cı s . başında olarak Kabil üzc-

CIJllin· . 'akır, Hoca Seyit 
ıııııı rine yürümekte olduğunu 

~:ınttııştır. Va evleri temanıen fakat yolların bozukluğu 
ıvııcın1 ngıu esnasında bir yiizünden hareketin batae-

nıza l of n ev aşırı Dağıstanlı tle cereyan ettig" in bildir
• eud· · 

~ının çatısını da miştir. :.ı 

1~inop f ~b~ikasında 
di~Çcıtlak varmış, şim

N e bir tarafı yıkıldı! 
s· enııck . 1

n0Pta b· etimizde kibrit yapmak üzere iki sene evvel 
ır fabrika inşa edilmişti. Bu fabril<a killi bir 

arazi üzerine 
yapıldığı için 

pekaz bir müd
det sonra da 

fabrikanın du
varlarında dazı 

çatlaklar hasıl 
olmuştur. Bu ı-

nun üzerine 
fabrika inşaatı ta
mamlandığı hal

de işletilmemiş
tir. 

Denize nazir 
cephesi ahiren 
tamamen yıkıl-

f:ıb . mıştır. 
~ ~k - ' 

du a lllüdürü ~ Martın onunda 
k VarJardak· Sinop ~ibril fabrikası 
(;}'fireti al~k rtlakların 188e baliğ olduğunu görmüş, 
. p <ıbrika ~ ar makama bildirmiştir. 

'nı~c rnudürü B · B 
Jj &elmiş k'b . esım ey beş gün evvel ~ehri-
lt ey bu hu~u / rıt inhisarı müdürü Tahir Kevkep 
• <ı1 n1ın denize s a 'lllalümat vermiştir. Besinı B. fabri-
•ı -ı ın .. nazt?" ccph ·1 k . l d . . . ası \tz.crin d esı e utu ve ıma aırelerının 

c erha• s· b ' ıno a gitmistir. 

Bahrısefit donanmasına men

sup bir kruvazôrile f stan
bul sularına miisafir olarak 
gelen Amirala ve mayeti
ne Türk Hukumeti ve 
halkı tarafından yapılan 
hüsnü kabul ve tezahurata 
teşekkür etmiş ve iki cum
huriyetin el ele terakki 

Aı•ıaika sefiri Misler Groo 

yolunda yürümelerini ara -
farında mevcut ~üzel mü -
nasebetin bir kat daha tak
viyesini temenni ederek 
Büyük Reisi Cumhurumuz 
Gazi Hz. )erinin sıhhat ve 
afiyetine, Tiirkiycnin sea -
detine içmiş ve Şükrü Naili 
Paşa tarafından bu nokta 
mukabele edilerek, Ameri
ka cumhuriyetinin ve reisi 
cumhurunun şeref ve afiyet
leri temenni edilmiştir. - - -

Kitapçılar 
-- ... 

Ankara dan 
döndfiJer 

Kitapçılar cemiyeti reisi 
Sudi ve kitapçı muallim 
Ahmet Halit Beylerin kita
pçılar namına bazı tcşeb
büsatta bulur.mak iizcrc 
Ankaraya gittiklerini yaz
mıştık, kitapçıların murah
hasları Maarif vekfıletletile 
temas etmişler, kitapçılık 
alemindeki buhJa';l hakkınca 
izahat vermişlerdir. 

Maarif vekaleti kitapçı
lara her hususta yardım 
etmek istediğini bildirmiş
tir. Kitapçı1arın bir şirket 
halinHc birleşip resmi ve 
tüccari bir taa1.zuv vücuda 
getireceklerdir. 

Maarif vekaleti bu te
şekkül vücut bulduKtan 
sonra kitapçılnr şirketine 
devlet matbaasında kredi 
açacak, devlet matbaası 
satış şubelerinin idaresini 
bu şirkete devredecek, 
ayrıca kitapçılar şirketine 
natki muavenette bulunmak 
imkanını arıyacaktır. 

Sudi ve Halit Beyler 
dün Ankaradan dönünce 
kitapçıJar toplanarak bu 
lrnsusta müzakeratta bulun-
muşlardır. .. 

J lıl\ anadan .,ikogo Tribiin 
gazctc~inc \'erilen ınrH'ımata 
göre KLiba hükfımcti bekar
lara (10) dolarlık bir 'ergi 
tarhctmi,tir. Kuba hükumeti 
hu verginin tahı;İfini kolay- · 
fa~cırmak için lıcr bckanı1 
izdh aç dairesine bir resmini 
Ycrmcsini tam~m crmi~tir. 

Heyetimiz 
noanistandan ayrıldı -Yakında memleketimize 

gelecek 
Ankara, 2 (A,A.)- Kazım 

Paşanın riyaseti altında Ef
ganistanda bulunmakta olan 
Türk heyeti askeriyesi Rus
ya tarikile Tirrki} eye av
det etmek uzer-:: Efgan 
toprağını terketmış bulun-
maktadır. Heyeti askeriye
miz alınan malumata göre 
Taşkende muvasalat etmiş
tir. 

Müsabaka 
açıyoruz 
-·-Memleketimizde 

bekarlık verf!isi
in f araftarları mı, 
aleyhtarları mı? 
Yozgat meb'usu Süley

man Sırrı Beyin Millet 
Meclisine verdiği teklifi 

· kanuni üzerine münakaşa 
edilen bekarlık vergısı 
hakkında muhtelif fikirleri 
kısaca kaydetmek ve bu 
fikirlerden hangisinin ga
zetemiz karileri arasında 

daha fazla taraf tar buldu
ğunu tespit eylemek ıs
tiyoruz. 

Neticede en ziyade ta
raftar bulunan fikre rey 
vermiş olanlar at-asında 
bir kura çekilecek ve bu
nu kazanacak 1 O kariimize 
muhtelif licdiyeler takdim 
edilecektir. 

Yarın başlıyor 

Bir hayal 

. . 

Tevfik Rüştü Beyin konfe
ransta Türk tezini izah ettikten 
sonra scyahatını teşmil etmesi 

bu meyanda Romaya da uğra
ması muhtemel addediliyor. 

. 
işe ])aşladılar 

• 
lık&n itleri sür'atle 

ilerliyecck 
' 

Mafkiye ser mü/ dü§l Mü/il B. 

Şehrimizdeki mülkiye mü
fettişleri dünden itibaren 
teffiz komisyonuna iştirak 
ve bu işle bilfiil meşgul 
olınıya başlamışlardır. Bu 
münasebetle komisyonlar 
yeni bir şekil ve mahiyet 
almış addedilebilirler. Bu 
içtimalar içfo vilayette bir 
oda tahsis edilmiş ve ma
salar tesis edilerek dosya
lann tetkikine başlanmıştır. 
Dünkü içtimaa mülkiye ser 
müfettişi Müfit Bey de iş-
tirak ve riyaset etmiştir. 

iskan ve teffiz muamela
tının bir an cvel intaç ve 
ikmali için çalışılacaktır. 
---- ._.____ 

-----
Yeni bir komisyon 

Ankar, 2 (Vakıt) - Da
hiliye vekaletinde umum 
müdürlerden, müfettişlerden 
ve umum jandarma kuman
danından mürekkep bir ko
misyon teşkili içn talimat
name yapıldı. Komisyon 15 
günde bir" vekil veya müs
teşarın riyasetinde toplana
arak müdürlerin müş
killcrile uğraşacak, mua
melatta kolaylık çarelerini 
araştıracak ve memurların 
taltifleri için müzakere ya
pacaktır. Vekalete ait talim
atnameleri de bu komisyon 
yapacaktır. 

Eczacılar . -Sıhhat vekilimize ziyafet 
_ verdiler 

Eczacilar cemiyeti tarafın
dan Sıhhat vekilimiz Refik 

Kadın - Oh ıevıilim beni Bey şerefine dün akşam 
lcoHarının arasına ahan da Tokatliyanda bir • ziyafet 
töyle uzaklara kaçınaQ ... . .verilmiştir. 

harririnin kendi
sile -konuşması 
değil bittabi .. 
suailerine der
hal cevap al
ması pek kolay 
olmadı. 

- Çok te
şekkür ederim, 
fakat beni ha
riç bıraksanız 
o!maz mı? söz- Mehlika Hanım 
lerimin müfit olacağını zan
netmiyorum, benim çalışan 
bir insan olmaktan başka 
bir meziyetim yok .. 

Diyor, ısrar ediyordu. 
Mehlika H. Amerikan 

Kolleji mezunlarındandır ve 
mektebi ikmalinden beri 
Amerikan genç kızları ça
liştırma yurdunda memure 
o1arak bulunuyor. Fikirlerinin 
bariz hususiyetlerinden bi
risi kısa fakat veciz oluşu
dur .. 

- Çalışmayı hiç düşün
memiştim diyor. Bu mües
sesede çalışmayı teklif et
tikleri zaman ilk hissim 
hayret oldu. Sonradan ye
ni şeyleri tecrübe etmek 
hissi galip geldi ve bu su
retle yedi sene evel işe 
başladım. 

- Peki.. şimdi çalışma 
hayatından memnun musu
nuz Hanımefendi? 

-Evet çok memnunum. 
Bu hayat insana hem ken
di fikirlerini kullanmak,ken
di kendine karar vermek, 
hem de başkalarını daha 
iyi tanımak fırsatını veri· 
yor. 

- Kadınlık için istedi
ğiniz istikbal nedir? 

-fster aile, ister iş ha
yatında kendisi için intihap 
ettiği yolda muv<ıffak olma
sı ... 

Muhiti ne olursa olsun 
onun fevkına çıkıp el:-afın
dakile.rin mefkürelerini yü!<.-
seltmesi.. memleketin iç
timai hayatında daha bü
yük bir rol alması ... 

Hukuk müsavatı ve siya
si haklar? 

- Kadının seviyesi yük
selince bunlar kendiliğin
den hallolunur zannında-
yırn .. 

- Son bir süalim daha 
var Hanımefendi; bilmem 
cevabını lutfeder misiniz? 
Son giinlerde bir "bekar
lık, evlilik münakaşası 'e 
bir vergi meselesi., var? 

Mehlika Hanımın göz
lerinde ve dudaklarında 
hafif bir tebessüm beliri
yor .. biraz düşünüyor ve: 

- Söyliyeyim, diyor 
ben her insanın muhak
kak evlenmesi tarafları 
değilim. Bazı insanlar yal-
nızken eeuıiyele daha fay
dalı olurlnr. 
[ Alıtarafı 5 inci IB)ifnmız.d adır ] 

fiz Paşanın cenazesi 
ün ihtif aile kaldırıldı 

-- - ı_ 

irtihalini teessürle yazdığımız Türkiyenin en yaşl· 
doktoru Nafiz Paşanın cenazesi dün ]azım gelen ihtifalle 

kaldırılmıştır. Cenaze merasiminde merhumun hürmetkar
larından, arkadaşlarından ve talebelerinden başka birçok 

.zevat hazır bulunmuştur .... 



----

t!it~yma ' Pa a 
,. ve 

Yazan 

A ibetn AYHA:N 
"' 

~ 

Nil/etin eli kolu bağlanmıştı! 
llus orduları Şıpkayı aşarken, llauf Paşa 
Çatalc.ada ınıidafaa Pdeceğini sô'.yliiyordu .. 
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Gel ~clclim Rauf Paşanın 

ödu patlıyordu: 
Bir taraftan Ruslar lstan

bula girmiyc hazır!Jnıyorlnr
dı, otc.:yandan 1ngiliz zırhlı
l:ırı Ç:makkalcyc dayanmıştı. · 

C5~clik bir de ulcyman 
Paş;ı J,orkusu v:m.fı. Mcb'us
ların şu gürfıltülcıi caba üs
tüne caba değcl mi idi? 

Rauf P.ı5a koridor kapısı 
ar.ılıgındıın içcrdcn gelen ses
leri dinliyordu: 

Aman ) arabbi !.. İçerde 
biri lıungur hungur ağlı} anık 
goğsune doğunup ha) kın
) rJu: 

Ffcndılcr, Efendi l\anndaş
larım, benim dindaş! mm ... 

Huzurunuza devlctltı Sü
leyman Paş.ı hazn:tlcrinin bir 
tdgrafını arzcdiyomm. 

!\lillct eli kolu bağlı duş
m.ına teslim edilmek iste
n \Or. 

Geçen le Rus or<lul.m şıp
k. ı , arken sara kcr Rauf 
p •• ı Çıt icada mudafaa c<le
cef( nı Ö) li) ordu . 

H:ıngi Çatalıı Efendiler ? 
Mc.rl,c.:zi saltanatı seniycyc 
bir lngiliz donanma ı geli
yor. 

Ruslar on iki bin kişilik 
bir kU\ Yetle lstanbula gire -
cel~ler. 

S:ırasker uyuyor mu ? ne 
yapular? Vakti!e Suleyınan 

paşayı neden Edimeden çekti? 
Bakm Süleyman paşa Ça

nakkalcyc bir gün Rus askeri 
g\!çtiğini görc~cğiz, iki güne 
l:adır zırhlı yollamazsamz 
ben ıstifo c<İİ)orum. Kuman
dayı kime verirseniz vuiniz 
dİ)Or. 
Bu fedakar zat-a neden zırhlı 

gönderilmiyor? 
Neden vatanı muhafaza 

etmek istiycn bir kumandar. 
S<'\ ki hamiyetle istifaya mec
bur kalıyor? 

Diye hem ağlıyor, hem 
b .• rbr çığırı) ordu. 

Iştc R:uıf paşa korktuğuna 
oğri\ ordn. sulcyman paşanın 
istifa telgrafı bu kadar gizli 
tutulup rül·clı\d.m bile s.ık -
lanılıııışken bir sureti nasıl 
o1LırJa mcb'uslardıın birinin 
eline geçebilirdi Y 

Demek Süle\'ınnn paşa 
mcb'usl:ırb iyiden İ} iye mu
habcryc girişip anlaşmıştı da 
bunun için istifa edip gelmek 
istİ)Onlu? 

Lakin, bu cürctli mcb'us 
idmdi? .Mecliste böylesine 
fesat karıştıracak mcb'uslar 
ancal· cl,iz on kişiye inhisar 
edebilirdi. 

Bunlarda olsa olsa: 
:t\lu"ta Bey, Rasim Bey, 

Ahmet Efendi \'C ark::ıd:ışlan 
olabilirdi . 

Rauf daşa lrnpı aralığımı 
sokulmuştu. Telgrafı okuyan 
z:ıtı görüp t:mıınak istiyordu. 

Bu mcb'us Sel.inik ıncb'usu 
ım :.t:ıfa Beyden başkası de -
gilJi. 

Fakat telgraf suretini n:ı ıl 
ele geçirmişti ? 

Sulcyman paşa ile nasıl 
'e ne ,.a ta ile muhabere 
ediyordu? 

H.mf paşa içcrdeki mcb'us
lann bir agızdan hayf,ınp 
bağnştıklunnı işitti . 

Allah allah ... mcb'uslar mı: 
- Millet haınlcrini istizaha 

çekip :ızlctmeli .. 
Diye sıra knpaklarını \'U -

rup gurultu ediyorlardı? Yok
sa Rauf paşaya mı oyJecc 
geliyordu? 

Hayır Rauf paşa yanlış 
işitmiyordu. Elli kadar ıncb'us 
bir ağızdan : 

- Yalnız R.ıuf paşa dct;il, 
~alıriye nazırını da, onu da, 
Sait paşayı d.ı ... 

Diye bağnyorlardı. 'o:ıra 
Rauf pasa kapı aralığından 
daha başka şeyler gt:rmi}'C 
de munıffnk olmuştu. 

Mcb'usla~ ellerinde a\:cle 
acele bir klğıt · dolaştmyor -
ıaıdı. 

Bu bir istizah takriri idi. 
Ônunc gtlen imıa ediyordu. 

1 ley... Sulcyn~:ın paş:. fıç 
satırlık bir telgraf müs\•ed -
desile ime~ seraskeri dc,·irip 
yılmuy:ı mı mm·afTak ola -
cnktt? meb'uslardan biıinin: 

-- Yarın değil, öbürgiin 
için I:icndilcr .. Rauf \'e in -
giliz şöhretli Sait p:ışalan 
istizaha çekeceğiz : Jşte tak
ririn imzası bitti. 

Şimdi bir iki zat derhal 
a.dcdilip tahtı muhakemeye 
alınmadıklurı takdirde mecli
sin da~ilmao;ına karar Yerc -
ccğiz .. 

Diyordu. 
- Mu\'afık .. mu,•nfık .. 
Sesleri R:ıuf p:ışaya kad~r 

gelip dcrdimcndin beynini 
ovuld.ıtıyordu . 

l\'ih::ı} et iki şuabatt:ı ( ı ı 

{Vakt)iıı 3 Ni nn 192t; tefriknsı: 122 - ........ ........,.__.., ___ ~ ......... ~----.-

Namuslu 
kclkotli1r 

Dahilde 
- - -
Süt --ı-Ç~mberlita.;; 

Muayene mahalleri 
açıhyor 

Emanet süt muayene ma
halleri için tetkikatın inta
cilo bu yerlerin derhal açıl
malarmı emretmiştir. 

İşlerine geç gelen 
memurlar 

Dün Şebrcmanetinde me
murin inzibat komisyonu 
Emanet muavini Hamit Be-
yin riyasetinde içtima etmiş 
ve geç gelen l O kadar me
murun tecziyesine karar 
vermiştir. Bazı azil ve nasıp
lar da yapılmıştlr. 

Elektrik tarif esi 
Elektirik tarifesile meşgul 

olacak komisyon üç. gün 
sonra içtima edecektir. 

Arkeolok M. F et 
geliyor 

Çemberlitaş cirarında lıafri

) at l apacak olan Danimarkalt
Jarın nisan iptidasında şehrimize 
geleceğini yazmıştık. f-lafriyata 
nezaret edecek olan arkeolok 
M. Fct f t\!y:ıda bazı tetkikat 
ile meşgul olduğundan ancak 
nisan ortalarında gelebileceğini 
bildirmiştir. M. fet gelir &el
rnez sondaj .ameliyesine başlıya
caktır. 

Tasfiye koinlıyonu 

'"Ha yet tasfiye komiS) onu 

bugun içttma ceetckiİr. Şim

diye kad:ır tasHycye tabi tu
tulan memurların bi.iyiik kıs

mını yj]t\yct memurları teş

kil ctmcm~ktedir. 

Sultaı1 Abdiilclziz 
Nasıl hal1 edildi? 

Nasıl intihar etti 
,--:;':zan: 
\.~an ) 

( ı) ınci ci!t 
4Nisan (Perşembe) günü 

çıkıyor 

[ 
Eski harflerle çıkan 

en son eser · 
--------~ 

sefer ) istizaha kanır ,·erildi. 
Rauf paşa Padişahın lıas 

kullan sırasına. taze geçmiş 

olan Ha an Fehmi Efendinin 

riyaset ctti~i mecliste boylc 
şeyler ecre) an etmesine hay
retler ediyordu. 

Acaba lJ:ı :m Fchmı [fendi 
riyaset kürsüsünde değil miydi? 

Bu da :ıyn bir mesele idi. 
Egcr Hasan Fehmi Efendi 
meclise riyaset ediyorsa mu
hakkak Padi~ahı aldattığı ah
laşıl:ıcaktı . 

Fakıtt bu celsede Ha an 
Fehmi Efendi yoktu. 

Rauf paşa tclftş içinde ) ıl
dız sarayına koşmuştu. 

Padişahı görup: 
- Tadı tahtınız tehlike -

dedir. Artık Efendimiz a'lem-. . 
smız .. 

Diyecekti. l.endi postunu 
kurtarmanın Çaresine bal.a -
cnktı. 

Sultan Hamit sera keri bir 
acayib 'azİ) ette görünce : 

- Ne rnr ? Süleyman 
mı geldi? Rusl:ır f st:ınbulu 

mu bası~•orlar? Durma SÖ) le .. 
Diye paşanın üzerine yu-

rüyordu. Camın 1 Abdulha -
mir han hilıüde tcl:ış edip 
üzüliyordu . 

Gelenler gidenler yoktu 
ama Rauf paş:.ı alıp Yeriyordu. 

Koca serasker sırtındaki 
üniformanın haysiyetini olsun 
dlışünmiycrck kendini kur -
t:ırmak için A bdülh;ı01idin 
ayaklarına lrnp<ındı : [ ı] 

- ŞeYkctlu lccrnmctlu Pa
di~ahim, işte Sulcyman pa -
şanın hiyancti tahakkuk etti. 

- ~e nasıl? Sulevınan 
paşa or_du ile 1stmbuİa mı 
geldi ~ ~imdi ne yaparız? 
Ben en·cl:ı seni öldürmeyip 
kimi katlcJcyim, mel'un? ... 
J hiSCJin :l\'ninin cennet me
ldin AbdüJ.ızi.z hana yaptıgrnı 
bana mı tatbika ktılkışıyor -
sunuz ?. 

(Bitmedi! 

[l] Kim bilir yapmacıktan 

nğlanhştır da ... Padişahın ar:ı
gına kapandığını kaydeden tarih 
bari acı göz yaşlarım döktügü~ 
nü de }'azs:>.ydı • Sahne tamam
lanmış oh.irdu. 

yarclm·lc muhavere 1 kerek bu kokrnus di
açacak kadar çok ciim- linle Pcı·rau lh;ıırnıı 
lıiişleııdim. Zekiye ku- kaç d_~fa üpıliğuııii 
dm saııa cmrediyo - k~ydc&ttkt<m sonra tn
rum nhizevi '-·anında kum I. .. ondra !lüzchaue-., ,1 

en kurbanları 
Baytar Ahmet ve Hüdai 

Beylerin hatıraları 

Dün merasimle 
taziz edildi 

1 

Geçen sene bal..1eriyoloji l 
tetkikatında bulunurken raam 

1 
hastalığına tutularak ölen b!lytar 
Ahmet ve Hüdai Beylerin } ıl ı 

dönümleri dün Tatbikatı bay
tariye mektebinde rapılmıştır. 

.Müessesenin şeref direğinin 

)•arısına kadar çekilen bayrak 
fen. şehitlerinin yan kalmış 

emellerinin bütün baytarhk 
aleminin matemini ifade ~di
yordu. Bakteriyoloğ ibafıim Bey, 
merhumların mesai masaları 

başında bir nutuk irat ederek 
şehitlerin maksat ve ga)·elc
rini izah etmiş ve sjy;ıh tülle
rin örttüğü resimleri :ıçınıştır. 

lbrahiın B~y müteakiben Al-

manca bir kitap açmış, tmrada 

Türk mütahassısl:ırııtın tetkık:ı-

tından !:it:ıyiş!e bal:seden s:ıhr-
!arı okumuştur. 

- Muharriri : Eşref -
4::mmw::.-::::::• 

Kıt.'a 

Nev'i insan sevdiği bir şey'i pek çok zikredetı 
Ohebepten kim femi rimdandan det" 

d~miyor· 
Pek mahabbet eylemiş, mevlam mubat~ 

eyi~~ 
Vaizin ldirside ağzından cehennem dfJ.şmiJ'O' 

l-<1t.'a 

Seni iekfir eder mutlak de5en dünya yuvat' 
Jakfıfı 

Döner dünya, o dönmez çünkü sabiilit 
inandın~ 

Sorulsa: Haceyi dana, SelAnik nerdedıt 
Bi/ınetı 

Bilir aJnma ki kaç tüy varsa Cıbrilin ka118~ 
dınd8J 

1111ııııını 

VAKiT 
Mühim haberlerin hulasası 

----·-------- ~ 
l 

fen şehitlerinin nıtı\'affaki- § -0- Çcmbcrlitaşta haf- tQt Amiral Dayton ta 
yctleri şiddetle alkışlamış. BilS- ~ riyat yapacak olan Dani - rafından dün Amrikan ııh· i 

§ markalı M. Tet 15 nisan- Jısmda hükumet erkaıı~ 
~ da gelecektir. şerefine bir çay :ıiyafelı t 
~ tOııı Terkos umumi mü - verilmiştir. . İ 

lı:ıre şe::itliğe lıar~ket edilmiştir. 

Kurbanların ınezarlarma çe-

lenkler konmuş \'C mektep 
§ müdurü M. jl!nn g idi. + Mülkiye müfettişl~rı 

heyeti ilmi}·csi tarafından mer- ::_:: Ankaraya gidecek, muka- d d b ff" ıŞ• 
ün en iti aren te ıı 

lıumların ailelerine bi:tün bay- ~ vclcyi yeniliyiyecek. !erile bilfiil meşgul oln1ıY' 
t:ırlığın elemlerini ifade eden ~ ~ Lehistan sefiri An • başlamışlardır. ~ 
bir tezkere takdim olunmuştur. j karadan gelmiştir. Dani - -Ot Dün Fenerde Moll• 

ı ~ marka sefiri butrün mem - k 11' Baytarların en ilıtiy::r ıocal:ı- j leketinc gidecektir. aşkı mahallesinde .Şü rB J 
rından Osman Nuri Beyin bel ığ ~-= -Ot Danimarka ile ticaret Hanımın evinden yang 

11 
\ 

l · ı "t b · · -t kıp ı·ııtı·r.,ı, çıkmış, altı ev yanmıştır. I 11r ıı cı t•sıııı mu ea · "c ~ muahcdcmiz temdit edil - ' 
nilıayct verilmiştir. § miştir. tOı İki sene evvel Sino.P· \ 

Hucll!.'lf rem·ıueıı·nn ceu!lp ~ tQtHariciyc vekilimiz Te- ta yapılan kibrit fabrika~';\ 
U b J r; U 'f vfik Rüştü B. Sah günü nın denize nazır ceph~S•·. 1 

lstanbul Avcılar cemiyeti ~ tahdidi teslihat konferan- kutu ve imU dairelen ya 1 
geçenlerde :ıktettiği senelik kon- f sına iştirak etmek üzre kılmıştır. 

E. h · · d C' "11,,., ... : ,:.ın gresi mün~sebetile Gazi hazret- E şhe rıknııtz den kt' ınevereye Q~: , 
. ~ are ·e e ece • ır. ,_ 

lcrme ve ismet paşaya telgrafla § -0- Emanet dünden i· • **4 ti' 
· · C · t - Çindeki harıJ şidde 1 

tnzimatıııı bildirmı~tı. enuye ~ tibaren otomobillerin fenni 
- bir hal almıştır. ahiren berveçhi ati cevaplan G muayenelerine başlamış ve I 

:._ arabalar dahiline de nu- .A. Meksikada isyan ı~· almıştır. Y di 
lstanbul Avcılar cemiyetı / mara konulmasını karar- reketi gittikçe inkişaf e • i 

g laştırılmıştır. yor. ,~J. 
hay'eti idareaine ::: ınuııı• 

fi11ııııı1111111u••lllltt1tuı11ıııııı1 111 11t111tıı1 11 ıııttttııı111 ııtınııu 1 ııttınıu 111 ııııııı11ıııııı111111 1 ııınt•ııı11111ırı 
liissiyatmıza teşekkür ederim· Puvasıın davril Yarı!ll asır eve! d 

ReMcıımhur 
Ga:d Muatafa Kemal 

lıtanbul Avcılar Cemiyeti 
heyeti idaresine 

Cemi~•eliıı duygularına teşek
kür ederim. 

Baıveı..ıı : lımet 

Türkiye - Danimarka 
Türkiye ile Danimarka arasın

daki muvakkat ticaret mu:ıhc
desi 1 nisandan itibarc:ı dört 

ay müdctle tenıdit edilmiştir . 
Bu husustaki muvafakat mek
tupları Ankarada sefir M. Mor 
ile fi:ıricire vekilimiz arasinda 
teati <'dilmiştir. 

M. Mor bu gü:ı mezıınen 

memleketine gidecek \'e bir ny 
kalac:ıldır. 

1 nisan tarihli sayımızda ka
rilerimi:ıe arzeltiğimiz nisan li

tlfaleri arasında bekarlık vergi
sinin mecliste kabul olunduğuna 

ve Amerika ile İngiltere ara
sında harp ilan edildiğine dair 
Ankara telgrafları başmuharri

rimlzin lmıasmı muhte\'i olarak 
çıkmıştı. Bu telgraflar başnıu· 

harririmiz Mehmet As:m bey 
tarafından çekilmemişti. Moma
ilcyhin imzası sehYen kunul-
muştur. --·-

M. Olzovski 
Lehistan tefiri M. Oizovski 

dünkü trenle Anirnradan ~elıri

mize gelmiştir. 

VAKiT ~, 
3 Nisan ısı 

- Dü-;, sabah - ~'; 
hazreti sadrıazıı1ff 
Fran$a se/ aref8 " 
neJine bil' azitffe 
memleketi cani1'1" 
ne glfmek f1ıtl 
bulunarı Fransa se
firi M. Furniyt1~ 
bir JJizile vermtrt 
ve badehu mabet 
nl hlfmayunu '~ 
nabı mülukArıef 
azimetle orada ~~ 
dıklarından 1JIJ ..ı:t• 

aliye gelmemişle~ 

ka~tetıııck kendi eaııı- - Armııızda zııl~ 

dm·an lı:ınıma Yer •• 
Onuula konuşacnğım .. 

nıa knslctmektir. ile- ) ok, aşk var. ~ıutıa -Jt• 
raher ~·aşa~·a~n.ğız .•• vur .• Daha neler ~ ,
iktiza <><leı·sc beraber llcmcn gel de sö) lı' 
öleceğiz. Keudime ma.. yim .. Gö"tercyiUl··· 

siue göndereceğim. lik değilim Perran.. - Celemez ·enı! 
. S' ). 1 fl'C~ • eeçircrek emre itaat Seni eörmck isterim.. - ~ ımc ı >eU rıt- j. s f ... 1 ... u • .._, kk ·~ ,,. 

··· ~ om·a "aga og- meclıuriyetiude kaldı.. ne~ dakika daha sahre cegim. ~luha 'ıll." ceYap istel'iıu ..• 
... hındaki koııakta ağ- Sinirlerinin blitiin bnlı- tah"ammii liiın kalmadı.. Gelmezsen ne olnd İl 

!t!t.l~a1"1·11·i: Ht"isc11in Ralnni - Deı·lıal cmap is- lanı bir cam bırakım- l'anile ahizeyi kapı- Simdi bekliyorum... anlattım. özlcriıııl ;rıı 
- Ben hizmetçi ağ- iz 'e uilrnyctsiz n1e- terim... yacağnn.. nu lıiicnm rak: ~imdi .. Şimdi .. Şimdi.. nokta şaka olnı~ğ:11tl' 

• l" . ~ . ( . ! : ~ f ~ ... \..~ • ·- • • ... ·.: • • 

rndan b.. l ı... 1 , 1 d .. , t ·ı ... için tamam bir tabur - Sa kıp nedir bu .Egeı· "etmezsen lsra- göreceksin.. ~ "~ z • oy e uır m- saıc er c ru ye cı m- o " caksm, cırınuaca~-~ıf. 
k~rci..e ~\hanımiil ede- zHc mlicelıhezdir .. Ben -Ya lıala siiktit ınu?. tulmıılmcıyı sihth ahma delilikler! filin Surunu üflcyece- • 

1 
al\=' 

k · • d d kokain delisinden tı- aldım... Bir Pe.vgam- H ı k · ~ <l.. b ~ bayılaeak, ayı ac'·r 1" ec ııı~an .. ar an eği- altmcı yedinci hislere - a ı şe · eı·un sen- 5 im, unya ir bomba aııia olanları ıanı~ 1'4' 
li1ı1 ••• lleııiııı lır.ııü-: ıııalik:ııı ••• ilen re, kal- mal'lıaııe mceııuııl:ırı ber yalan söylemez.. ıııisin'r şiddeıile paıhyacak • geçmiş saadctiıııiı• 
bi'<tt edilmemiş bir beşer bir hılkiyette- siner •• Siz korkmuyor- ,.e ıetıdidini ikaa kadir- - Deninı .. ne yapa- Dağlar paınuk gibi kabil olnuyacak··· ..:Ai 
Vcygamher ohluğmnu yim. Ruğiin cennet sunnz ha~ şimdi l\laz- dir. Melekler ~kulakla- caksın'l cıtnnna kastin havada uçuşacak.. _ naze~ nıuUı f; 
Batımı bilir. Ben uzak- to~ı~nu hir alınıak in- lum Ulviyi yakalaına- rına böyle telk.inatta nıi Yar~ - Behey ün1metsiz b 0 ov 

' 
söyliyor, aze t:)n ıem görür 1ıern ğiHzin uğra.._ıp ta nıu- ğa gi()iyorum. Ağzın- bulundular •• Şinıdi ahi- - Ruhunı ruhuna Peynaıuber bütün zul- __. . . . n .... .. t" riyorsuu... ~ ı.. ı t ! ri m. im ağnn tel- -'~·a~fl1~a~k~o~l~n~ıa~c~h_a• !..• ~s~e!.)·::-_Ld~a~n~i ... ~,r~el!!lİLJdnıi~l!!;ea:ı·uiınıi~so~-ı:-:...ı_..ze:n....J!Jeı:ı211.........JW1..1(ll.ll~J..Jıerl!llu.e.ıııw.ısı:ll!.........3ıı!UlLI-DlLllllt-n!l.ll!:Lnuz. ___ .....L_--=. ____ _..~---



et: • 

Gt17.e~ yeni \ e üs-
1fın le çok dikkatle 

k dıınılınaga 15.yık bir 
ç~~kıı i b~sedhorıar. Dün )"ataklarına !"~lğtnıyor 
ııı . ctıın:ıı,. güzel bir Kurutulan Sakyatan bntakhit 

" ıle n-o·, .. ı · · · .. __ 1__...ı.... d ld 
1111 

ha • ... crunızı okşadı. .,ene •UUIPll o u 
•? ,_.da t\akiyc- H:ıııım Kooyada münteıir (&balık) 

oı le Altdtc ciddiytti ve refill~ okudüjamma gire • 
h 

1 
t:uurımış bir s.ıhsive· geçen sene yaz mevsiminde 

u llnrıı"· . . •. . • 1- ... , M 1 · d· • ...,ı şevıııcım•;-ı art- Kt'na·an "ı'am çay ar. şıın ı 

brl(lrın erimesı ü1.erine )1ııak-

~klatım1z larından taşacak derecede ka-
l difi 111 Pt k iiıınal ı 

Okad:ır • bnrmı~tır. 
ır ki açık bir ha ki- j 

on:ıv.. ı Om köylerinde ise su pek 
'J« ıcr konuluşu:ı-

n: ' · ldur l<larei hu!JU~ 
l!Şir htmtrt~e 

~"'dar· Bi'.lttşır, fakat işle h ,ıf<- 1 <'11 kurtulıın Sakyatan ba-
"- t lttihatt:ın kuvvet tr .• lıgı silaptan tekrar dolmuştur. 

· ~ ı·ı Bir batında iiç çocuk • a anstnda sık 
l ~\' A Seydischirdc Karaviran karye· 
~ı mn bunu lıc11 · • 
tıi ft-- lı:tkfkat di,e tibu; sinde Mehdiet 6ğfu Mustafa 
Yeceğinı - çavuııun ailesi bir battnda ikisi 

Td~rı be . · Oylc ol.aydı, erkek ve biri kaz ohnak üı~ 
t 1 bu rı :ıramızd:ı hüküm üç çotuk ~ya getimıiftfr . 

. Adriyatık denizi ortadan kalkar, İtalya T unusla 
! bitişir, Adalar denizindeki adalar 

Anadolu ile birleşir 

Çanakkale buğazınan da suyu çekildiği için Marmara 
bir göl olur. 

t dOğ beraberlikten de bir Cümlesi sıhhattedir • 
~ at'dı. 1------------1 

r ~~\':~ .. belki geç, fabl işte 
Siyahla boyalı yerler Al(,denizin alçalmasile Aorupa ve A/rl/ea 

sahillerinde lt,azanıloca/t toprak parçalarıdır. 

~ ij ÇOcukJanmızın yuzunu 
recek .. · 
İlk ı; ı, h:ıyırlı teşebbüs-

! rkoea;e:ıneııeri karşısındayız. 
ist '?da toplanan yavnı

tdıkte · · 1 liç rını dün okudum. 
lf.l ı.._ ÇOcuk kafasından çık· 

"'l\Zenı· 
P "İ'l _'~~' hu maddeler, 
l, Ral':k 1}'ı şeylerdir. Yal
•. YU!ı 1 

a harl'kd noktamız 
J.ı Stk b' 

ttf7~bıte...J 
SOtUNU 

katır tekmesile 
Bakırköyde Uamam :sok:tğtıı-

da oturan 8 yaşında Recep 
ismindeki çocuğa Alinin katırı 

bir tekme atmış, Recebin sol 
gÖLu çıkmıştır. 

Bastırılan yangm 
tlık ır rakımla b:ış)ıror. 

t ..r."- ta tOk istemek 'favdası Vefada Katip Şcmsetlin m:ı.-
'""' tdj . ' J llefit lınış bir siyaset, miis- hallcsinde bakkal Ahmet Eren-

~ bi ı· . eler \'eren bir usul dinin dükkanındn yangın çık-
·ıd;:-nniirse de tehlikesi yok nıı~. sirayet etmede11 söndür.ül-

1 • •r; • .'. Vüksek fiat, b:mın ' ... ızr. • miiştür. 
Atıa ge de setep olur. 

ki atlam ve bir kadın 

ıGatatada oturan manav S:ılih 
ekj '~a~nın çocukl:ır üze .. 
'. dıp haklarınııı kaldı-

....._ ,tacak cemi)et nüfuzu- ile kömür amelcsinden Ömer 
• ""\:l'ını-.... 

·ıebil' ~esinden sonr:ı. dü- ;ıras nda uınuınhaııc scrm:ırele-
ır.. 8u kt - öı - . d A k'I "'-!ut no a guz ıun- nıı en r ı o yuzündeıı kavga 

h- lllnı.'1 .. ~- ·ı.· ô ·qı. ~ 11\'l başla bir ~ıntş, Salih tabanca ile ıneri 

1'ıııeliıı karşılaşacağız. Atılan bacağından yaralamıştır. Mecruh 

~ du~ ne azi~ bir g:ıyey~ kaide hastaneye yatınlıııış, carilı raka
İti ::._ Çocuk ııası 1 ar. :ar ? ı t 
" uq • arımı~ ır. 

rr,b_.: . sııaıı: kendi muzur 
l ,,,.,. 1 • 
'· bir tın kullaımıak olacak-

l ~k taraf tan başlarmda 
Ytllerj 

, lQ ha esen küçüklerin 
"ları r,fcetteri, bir taraftan 

~Jj ~na, aile haklarına hücum 

V'an~elln batına ıelenler 
Kunıkapıda oturan \'angel 

evvel!d gece Divan yolunda 

Nermin barında bar sahibi 

malik Ef endile ka\'ga etmiş, 
\~ . \'tbtrıiı . 

"1111' dQ e ısyan eden ebe- neticede da>·ak yemiştir. 
1 "''~<it ltnanhğı birden kar
~ t..a.._ CeJ>he alacaktır. tftnı 

t '"' . 
.1 bıı ilta~ fl•den yavrularımızın 

4'1 y• 

1 
le eu ~<le kırkı açken işe 

"llıak savrı )'erlcrdm baş-
t: •ca~ 

tıı 01 ne de! eceye k:ıdar 

Kavga esn:ısında Vangelin 

cebinden 100 lirası çalındığı 

için zabıta tahkikata devam 
~tmektedir. 

Dükkanı taıınvtlar .• 
lir b'! 1 nıe111. Kapahçar§ıda hazır ayak-

kabı satan Abdurrahman Efen
.dinin çırağı Mirza ile ahçı Met:-

........._......____ met, karısı Hatice, oğlu tsmail 

() ---- ıabıtaca yakalanmıştır. Bunlar 

p torn o lıillc r :~.;~İ•""~:~:.~~~::;·1;: 
'"lli---1' ... rnuayeneye liralık ayakkabı çalmışlardır. 

h.. ıvcışl d Ayakkabılardan ı 97 çift ele 
o."61lde an 1 geçirilmiştir. 

~to~rı • İtibaren bütün ................................ .-....... -
~ili erın umumi ve billerin içlerine de numara 

ltıiftı lllua)'cnelerine baş- konulacaktır. Bu şeraiti ha-
a-,trıey,r, Taksiler de mu-

1 
iz olmıyan arabalar sefer-

~- Ön tabidir. Bundan 1 den menedilecektir. 12 
detişti ~le arka plaka- memur bu işle meşgul ot

rı ecek, otomo- maktadır. 

f:IJrRiJfLAR 
,l)llR UNC.fl 
fJ6/r,f "L • d 

l\Q __ ının i o/muşftı, f akaf,, 
s,.'-'llalı -:--:- ___....- - - -

e.... canuuun ıne=ini ba.1:lad1Y.1 ikindi ... anını b. .. l.. ";f rı 
ır turu bitiremiy·ordu .. 

tlrı~riıtl ~darnıalann - 36 - Yasan: SaJri Et<!m 

hıl "CUbda •Ongoler mar- haç, ıille, tokat, tekme ile ıçı-
Ytnın.p '--~ pın1, yorlar, daireyi genlfleten larun-

9ır· L .. ı.. --wladı. 1 1 d UQIUt ar zaptiye erin ipçik ve ıün· 

~.. -~--- kadıaı..a gülen önünde ileri sürillüyor-
~'IUll • llrt larda. 

.... dL....,_ 

Dünya nüfusunun çoğal
ması dolayısilc ]t!r yüzünün 
nsanlara dar gcldi~i veya 
yakın ıamanda Clar ~eceği 
mütemadfyeli a>:YJtnraW.
dY;. Biaa ~ Dit AWın 
mühendisi A:urupa ile Afıi. 
ka arazisini genişietmek i-

çin bir ç~e bulmuştur.Her 
"Herman Sorgel" namında 
ki bu Alman mühendisinin 
bulduğu çare şudur: 

"Bundan 50,0CX> sene ev
vel Akdeniz bugüne göre 
1000 metre af~ı. Ak
denizin işpl ettij'i sahanın 
yarısından fa.lası kara idi. 

Akdeniz daima tebaWıutı 
eden .h~ denizdir. Yani bu 
denizin suları her sene 
165 santimetre eksilmekte· 
dir. F2kat Akdenizin kay
bettiti suları Karadenizle 
Atlas ukyanusundan aldığı 

sularla telafi ediyor. Akde
nizin bu iki menbadan al
dığı suların mikdarı senede 
92418 metrc~ükapbr. Ce
beliafank ile 'lstUbul bo
ğazlan sedc!olunursa Akde
niz bu suytt alamaz. f stan
bul botuımn en dar nok
tası 600 metre olduiu hal
de Cebelüttarık boğarımn 
tn dar nokta!lı 1300 met
redir. 

Bu iki boğaz seddolu
nursa Akdenizin suları te· 
behhür eder ve onun te· 
bebhüratı telafi edilmez. 
Bunun neticesi olarak da 
Akdenizin sulan alçalır ve 
insanlar yeni arazi kazanır. 

Hakikat işin en mühim 
noktası bu boğazların bil
hassa Tarık boğazının sed
didir. 

Bu boğazın en sığ notası· 
nı seddetmek icap ediyor. 
Bu da ( 10,000,000,000 ) 
metre mukap mevaddı in
şaiye kutlanılmasını istilzam 
eder. Bu mevaddı bulmak 
pek müşkül değildir. 

Bo§'azın iki tarafında 
- __ - -p 

kırbaçtan, mahmuzdan kaçanlar 

süngüye koşuyorlardı • 

Eşkıyaya kar11 asla muzaffer 

olamıyan zaptiye kadınlara karıı 

ne kudretli bir tavur aldı ? . . , 

Co§tukça coştu. Buı !lU kanayan 

üstü batı ıozlaRan kadınlar 

feryadı bastıkça bastıl.r ; işte 

o zam:ma kadar t~ker teker 

insanlar araı.ında ı;öyleDen teY 

bir 'kadının dilinden dökülüverdi. 

Dipçik , süngü ve kamçı 

arastnda kalan kadınlardan biri 

batvdı: 

birer kanal kazılırsa bu da 
temin edilmiş olur. tazı._ 
olan ameleye gelince, hap· 
sanede oturan mah~üınlar 
ne g6tıe duru~. 1'a sa ~ 
r~de lstiftbüL ho~ vı! 
Süveyş kanalı 'kapandıktan 
sonra f>ir takım kanalların 
hafrife ve Akdenizin suları 
T unl.istaki göllere isale edi
lerek azaltılabilir ve bu su

retle Akdeniz 25 metre 
kadar alçalır. Hatta Akde-

niıin suları büyük sahraya 
da isale edilerek Akdenizin 

200 metre alçaltılma11 da 
mümkündür. 

Bu sayede ltalya ile Tu
nus bitişir ve Avrupa ile 
Afrika birleşir. Akdenizin 

alçalmasile kazamlacak ara
ziden son ~erece istifade 
edilecektir. 

Bu planın tatbiki saye
sinde Akdenizin ne şekil 

alacatı haritada görhlmek
tedir. Bu manzaraya göre 
Adalardenizinde on iki ada 
a1ı1t Anadoluya bitişmckte 
lstanbul botaZJ gibi Çanak .. 
kale boğazı da kapanarak 
marmara bir göl olmakta
.dır. 

Adriyatik denizi hemen 
kimilen kapanmakta ve 
ltalya hem bu taraftan , 
hem öteki taraftan genişle
mektedir. Akdenizin Afrika 
sahilleri de artıyor. 

-~ ··--
Teşekkür 

Talisiz hClllftremin ölümün
deti mnteve1lıt tcessürat ve ız. 

htabatımızı iahf if ve bizi tatyip 
\'e teslli eylemek üzere cenaze 

merasimine ifliralt eden ve 
yazt ile veya şifahen taıiyet

lerlnl bezletnıelc lottlflc[~hda 

bulunan zevah k.irama birader

lerimle birlikte nihaye»iz tctdt

kürat ve mmnettarhklanmııı 

arze muhterem gazetenl~in lıltfu 

taYU1UllıRU rica ederim. 
a.-bul •alf "3,tet.altM 

Hu ıı 
---- - - L 

edildi . Kadınların süngüye • 

kamçıya , dipçiğe karşı yagane 

müdafaa vasıtaları yepyeni bir 

ümiUi. 

O gün kadınlaı: zorla datJ
dılar ... 

Vakıt ikindi olmuştu. Vali 

zaler kazanan bir kumandan 

gururile derinden : 

- Oh.. Dedi, ellerini bir

ıbirtne vurdu ba~dı. 

Bize ağır birer labve •• 

* 
..__ Allahü ekbd-•• 
KMtMDOnİllin en liUyük .CAJT 

illlll ol11 NuıtlıiUık. ~in 

Seyyahın başı! 

1 Bizim Sery:ı.h, bir dostuı.
dan mektup ~ımış, bund \ 
deıııliyormuş ki : • 

~ Toplu 

Ecnebiler ne düşünüyorlar? İğne senin 
saçlarına ta
kılıyor, söyle 
ona yapma
sın, güceni-

Ha:ı.srlanmakta olan yen~ ıümrük tarife•İ hakkmda Franaıaca 
lataftlual sa.ete•tnfn ll'l&uillallU'tn• ait ilk luım• ditı'kü .. ynnızda 
ckrcelnllftlk'. _......_. de bucün davam ediyonaz) 

~------~-----------Büyük millet meclisi ikinci 

reisi ve iktısadı ili komisyonu 

reisi Hasan hey bu raporun 

f iltrini Vt' esasını hülisa etmiştir. 

Evv~li Genevrede tesiı edilen 

ıkttNdl neöltbetallıfıo kı~ bir 
müddette Amıpa ğrifclerindet1 

ı 
himaye üŞlübuna nihayet vermesi lı 

şüphelidir . Zaten hali hazırda 

ve vaziyeti hazıra ile gümrük 

tarifemiz • AvnapMID en 11 

1Dlı.ek °'• aarifelerinden birldit. 

~Mıeketln iktmdt ve mail 

vaziyethUn tespiti emri vıdcl 

halini almadıkça , gerek emtia 

bedelinin tereHuü ve ger~se 

ticaret muahedelerinio kabandan 

oluak kiıbulı~en fcd.kirlıklar 
delll}'ıtilıe , haaılab• iMhM bir 

~d.i ~lü kar11nrkllt 

bhrlabthnetetmden rüsumu mu

kannene mıktannı tenzil münasip 

olmaz • l-latta kıymete g~e • 

riilluma tabi olan bir iakun me -

vadeda cetvel haricinde bafakma\ 

~ ederdi. Buallinn mıktaide 

i'!ıt\li'Wittn mOtttaylt ( ispdya

lizasyonu) ile çoplacak \'e bu 

suretle fÜDÜn birin~ mukaılnen 

tarifenin P,nında kıye_oıi tarifeye 

ait 'n içiDden çıkılmaz bir 

cetvd hasıl olacıabr • lspetıi • 

filu.toaun daka.llihilith olman 

ve 'fit 1t1tttle hariçte daha az 

metat ltihıMa taYaru teme'nnt ich; 

eğer hülcomet hazinenin ihtiyacatı 

ile g~i mütenas~ ve memleketin 

imUm odttaaı ile .. yri 

muvafık mubadele muamelitmda 
bir mahmt gftriyena rülUrifon 

bazı sünuf enyadan '1lç olmıma 

altın ve ya csta1>ilize beclefter 

autetinde a'tw mevzuu bahsola
bilir. Yeni tarife hali haıvda 
ithal~ gümrük rüsumu ha

ricinde alman muhtelif vergileri 

ve rüııumu ihtiva edebilir. 

Batlic.a ithalit limaallıruuh 

gümrük l'Ü&Ul1lU kupoftlann lee

vlyesine zıman vazıfeslnt gör'· 

d*nden • geçen klnunuevelde 

B. M. meclisi tarafınClan tasdik 
edilen Paris mukarreralı icahab

hükCımetin bu garanti ye pm
rük Tüsumwıdan b.,b hasalitı 

zaide tahsis ey~ zauoluna.. 

bilirdi. Fakat bir taraf tan bu 

garanti lef. kift göriilen hasılab 

hmte üıerine hesap edılmiştir. 

Halbuki elde edilmesine intizar 

olunan rüsum ıimdiki varidatın 

hemen ~men iki mislidir. 

D iter cihetten <le zuhure g e1e-

gelmiyordu.' Daha AUahü.. Ek
ber derken lcaı, klfl§lk yağlı 
enseli meıiokt gözüne uzakta 

bir kalabalık ilişti. 

- Ekber ... Apndan güç· 

lükle çıktı.. Sözü kesti dikkat 

etti bu kalabalık bir kervan 

kalabalıtı idi. Kervan iki yüzden 

fazla katırdan mürekkepti. Top

lu kafile acem hanının avlu-

sunda vira telaşlı, telitlı bir 

şeyler yükletiyordu. Sokap 
açılan kaptlar kilitli idi. Htr 

zaman sürüoülerin g1iı:ültüleri 

bütün Kastamuıüyi bastırdığı 

halôe bu p. iki yüz kadar htil 
fazla lif. bil. etini· 

Liiecck noksanı umumi bötçe - )'•mız. ıı 

sinden kapatmağı taahüt edin- j Sc) yah bu mektuba \'erdiği 

dıiinden, l)u telifinin, hasılihn l c~\~apta kim bilir ııtler ya~dı ? 

filln ve ya filan maddesi üze- bılıı:ıncz. Hen Cl'Vap \'f'flr , e 
. de 1 ,_ . h . derim ki: 

nn n yapı ması ıoymetı aız , 
dcgildir. Zaten malGmdur ki :I Ben firkete değilim ki sar;Ja,·a 

b 
.. . . ·h 1 tnktlayım. f·irkete bile olsam 

azt meval uı.erıne mevzu ısti - . 
"k .. _ı_ ..L.;-•Jan i nihayet kadın ~açlarırıa takılır-
ua rıısuoıu 1..amanınu. ""'K' u 

dıın. 
dofruya gümrük rüsumunu Lo- Seyyahın b:ışmcian balıscdı· 

rım muahedestne mülhak ticiri şim, kendi:;ilil! dostohıp ayak-
mıdtnı-le tarafından tespit cdi· 
len izami fevkine çıkanlama

maınndan ihdas olunmu1tu. Fakat 

~aha sonraları Türkiye batka 

bir noktai nazadan bir !~ 

girdi. 

Bu taahüdü icapettirerı moka.. 

v("le :gümriik tarifesi (nomankla 

tiir) üniln tevh\dine ve memnu· 

iyet aleyhinde tedabir ittihazına 

temayül eden Cenevre muka
velasklir. 

Her ne kadar 1927 kon· 
f eraDS1ndaki rnümeesillerim~ bu 
muka.deye k1111 bir çok ihti ka• l 
yıllar surmutlanada, l 92S de j 
bu mukaveleyi lccihul eyledik. 

· Şurası muhk\alctır ki bu 

konferansa iftirak eden devlet

lerdeu hiç biri mukavelenin 

ilhamlarını tamıunen tatbik et

memiş oldu~ gibi mukavelenin 

4üncü madde.i bir taka .nuan 

dikkate alınınaıhlf m~adm 

ith.l edilec:qt istiıUhn istihd.l 
edW. 

Zaten it tt"tfkik edilince 

yeni Türk gümrük tarifesinde 

beyndmi\el mukavelenin rubu 

ve takyidatı ile taarruz eden 

veya onlara muhalif bulunan 

hiç bir nokta yoktur. Me1DDu· 

iyeti badi addedilecek hiç 

bir resim ybktür. Cenevre ce

miyetinin mesam ise her ıeydetı 

mukaddem gerek ithalllfa gerek 

ihracatta memnuniyet mes •ele

sinin refine matuftu. 

HükClmct tarife komisyonu 

mevaddı mahwlib hayvaniye, 

mahsulatı nebatiye ve mahsulih 
madeniye olarak üçe tasnlf 

tam kadimin muhafaza etmiştir. 

Her sınıfta iptidai mevat, yan 

mamul mevat \'e mamul mevat 

\'ardır. Parlam~nto ah komisyo

nu bu meselede hükQmct ko

misyonunun idaresi imkanları 

bilmek noktai nazarmdu- dalı. 

ziyade salahiyet sahibi oldapPU 
takdir etmlf ve onun müta• 

laaS'lnı ijaret ehnjftir. 

Komisyon. kendi noktai naza-

Mezin acemoğlu hanına dik

katle baktı. 

Bir daha baktı. 

Şeref eden düşecek gibi iğildi 

baktı. 

Yükletilen §Cyler top, top 

bezden başka birtcY değildi. 

Bu bezler yerli dobmafwdı. 
Mezin kaçak dokuma götü

renleri haber virenlere mükafat 

wtrileceğini ifitmişti. 

- Eh.. Diyordu vurdum .. 

Artık bir bağ ı.tıçc abibl öl 
mak işten dejill. Bunda aonta 

abahın ayazncla, gecenin poJ"

_...da, öğlenin ateşinde ~ 

ı. ..... t!'fd'Z 11111 

Allah ilteyiDce kuhmuo ifıü, 

1 

!arına bakmadı~tmdandtr. 

* 
Kım 1ylfttı? 

Ş
irketiha}Tire, "Müşterile
rimi ayartiyor » diye 'S:l.11-

d:ılclfard:lfl şikfiyet ediyor
muş. Ben sand:ıtcı olsam, bu 

şika reti ileri siıren Şirkete 

şöyle bir bıyık altmdan glıler 

de derdim ki: 

ilahi , vaktile siz bizim 
mlışterilerimiu toplan ayartma
dıııız midi? 

Bu ce\•aba ~·arşı her lıalde 
K:ıudj(li akıntısı bile dururdu .• 

* 
Arka tapllin! 

G
a~teler M. Troçkinin 

'f okatliyam terkettiğini, 

fakat giderken arka k:t· 
pıdaıı çılitı

ğını yazı

yorlar. Oa
liba bu ıat 

için bu 
tarzda hare
ket bir iti-

yat oldu. 
Rusyanın da arka kapısmdaa 

çıkmı~tı • 

........................ .it •• - ................ -

nnca dtter hôlfımetlere karşı 

tavızatamızın azami mıktannı 

göstermek mahzuruna malik olan 

muz.aaf tarife yerine mustar 

tarıfe usulünü hbul elmiftir. 

Şuras• da dofırudur ki, basit 

tarife ticaret muahedeleri miiza· 

kerıhnı giritenleriiı çallflllasmı 
müşküllcıtirmebedir. 

Ttc•et muahedatı rniizı.ke -
rahnı gm.etıler tarifenin tesis 

ve teaebbüü lçtn bütUn hisabatı 

birer birer baştan yaprnağa ve 

meclisin re.yine mıirıca:ıte mec· 

bur kalmalıdır. 
( Jıt-.,mll) 

-ra 

mermere geçirir dişini diye 

kendi kendine söytendi, sevi:ldi. 

Bu sC'Vinç!c ezanın alt tarafını 

unuttu. 
Mem ağıl kulaklarında, vü-

cudu bir tUy g;bı hafif minııre 

merdivenlerini sekti, Cübhe!i 

savrula, sa\ rula.. hükümet ko

nağına koştu. 
Vali elindeki zarflı lilc.nnını 

kahve iskemlesine bıraltmlfll 

kapl açıldı ... 

Vali kah .. eli dudaklarım 

yalaya, yalaya ~eri giren adam:ı 

ş&yle bir haklı.. 

Mer.in cübbesini kavqtur.du, 

kav11tturdu, kavtt1'Urdll. Valinin 

önünde clpençe di,·an dmdu , , ...... , 



:es_... Skapaflovda ~~-
Alman donanması kendi kendisini 

nasıl bahrdı? 
AmiralFo•ı Röyrc Muıercimi: M. Gayur 
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!\ i::.cllıu temsil eden zabitler.111eoıleketi fe .. 
/ôkel uç11r1111ıu11a sı"irı'iklenziş CJe nrınıu. u. 
mi/liri lekele111iş olan b<'ynelnıilelcilerle 

b('rrıbrr İ.<: !IÖrenıe::.di. 
~ l. , 

lngiliz bahriye nezareti, 
.\iman gt:milcri üzerindeki 
zabitlerle mtircttepicr arasm
d~ men:uc gerginliği biliyor
du. 

Bu vazi ,·etten isti fadc ede
rek Jngili:t.lcrin adeti veçhilc 
muarız iki taraf ara:.ınd:ı 

musanıta r:ıayat etmek ve 
zahmetsizce onları znptetmek 
elinde idi. l~ğer bu mm·a
zcne tnrrıfcyııden biri lehine 
haleldar olur..:a Sk:ıp~t FJorn
duki İngiliz amiralinin mii
da haJe ... i ile münızenenin fa. 
desi ımimkündii. 

,·u suretle muvazeneyi tc
mın edecek lngillzlcrin mu
m·en1.:tinc intizar o1unabilirdi, 
fakat fazla!'J11l bcklcmcmcJi 
idi. Bu bile zabitanın pek 
ziy.ıdc dLi~mcmc:-i ile mcş
ruttu. 

Jngilizlcrdcn ~üriilecck 

menfaat ve ınua\ cnatin mah-
.lut olımı:-ı, zabitlerin nfüıızunu 

iade için lııgilizlerc gii\ enc
memekli~mi mucip olu) ordu. 
Zat<'n kendine ait bir rnzif c 
için b:tşkahırına ve bahusus 
diışm.lı?a iltica i:;irnc gelmi
)Ordu. Djğer cihetten eğer 

ln•rifü: amiraline nuidahelc :ı 

ctmt:. i için mür:ıcaatca bulu-
mırsam hilaf hukônıetJerinin 
filoya vaz"ıyct etmelerine yol 
açmı~ bulunacakqm. Skapa 
l·1m da siy:ı:,cti llmumiycnin 
'aıi~ eti hakkında mahimaam 
olmadığından bu tarzda mu
hakeme yliriitmckliğim tabii 
idi. 

'onralan, bazı defahır Ska
pa ~ Jilovdaki lngiliz amirali 
niıf uzumun iade i için . arfı 
ıne. ai etmegc amade lıulun-

dtL Karnrg:lhımm zabitlerinden 

çogu bu vaziyetten i tifadc 
t tmck1iğimi tavsiye eylediler. 
Fakat" ben her bir ternasım
dn zahitlerin mcvkiini oldu
ı:,undan yiik~ck hlikmedcrck 
o mevkii filodaki ihtilalci 
muarıılarımızın mevkii ile 
tc\·zin gayretinde olduğu 

hi:-~ini peyda ettim. 

Bir nokta daha vardı. ı.\lli

rcttcbatıınıl.daki di ... ipliıı iıli· 
~in ingili.1. ımırcttcbacına si
r .. ) cc etmcı:mden korkulması 
d.ı muhtemeldi. Her halde 
Jn!,riliz amircılinc istinat et
mc~ liğim hakkındaki htitiin 
teklifleri reddettim. 

nununla bcrnher fogilizJere 
kar'°ı beslenilen ihrinız hi sin
ckn j,tifade ederek, nıai)retiın 

efradından h:ıddı a~:ınları bu· 
mmla tehdit eylediğim vaki 
olnıu~tur. 

Biitun du-:-iincclcrimde 'e 
cfalimde İngiliz bahriye ne
zaretini güz ünunc gctiri)or
dum. Karrırı 'erdirecek tCi
' ik anc:ık oradan gelebilirdi. 
ın6iliz balH i~ c m'zarcti na
~.:ırında zahitler Jngiltercyc 
dıl-.m:m ohm anasırdı. fhtfüil-

' 
dLrc gdincc harpte biic 
ltilM hc:-aburn ı;alı..,anlardı. 
1 lcr halde o ihtilı\ki kitle 
ile aramızdaki mun:ı 1.:b:ıtın 

al:mdan !imimi ohu.:.ıgına 

.. çıkroıı açıg.ı ha·m:ınc olma
ı-ı cf t:ılcli. 

J l ukul.u haldmiyct!mize 
halci ı;ctirmemck için karga
t:ılı~ İngiliz amiralindcn _ak
J:ıma~ı \ cya hiç olmazsa, 
mudahala ... ini men için, ch<.:m
miyct~iz bir ~ek.ilde gö ter
mı.:) i mt'na-.i 1 ön.him. 

----
1 

Çiinkli müdahale vukuu 
: takdirinde hu miidahalc uza-
yıp Jddebilirdi, ve hundnn 
bir çok neticeler çıkmak ih
timali vardı. İngilizler bir 
defa her hangi bir noktaya 
vazıyet ederler ~C oradan çe
kilmemeyi hay iyct mc~elcsi 
addedeı.:cklcri derk;\rdı. 

13enim k:ınnatinıce Skapa 
rtovdaki İngiliz amiralini 
i~e kıırı::tırınaınak için en iyi 

çare ln rilizlerin talim:ıunı 
harfiyen icra etmekti. Düş
man arasında olahikceği ka
dar aramızda emniyı.:t miinc
sebatı tc,isinc de calı:;ıtım. 

lngiliz amiralliıtinin nckadrır 
cmniyetını celbcdcrscm, o 
dercl'C benim filomun idare
ine mti<lahcle cttirilmiyece
~ muhakkaktı. Böylece hari
ce bir şey aksetmeden, ka· 
rışıklıklan kapatmıya muyaf
fak ola~aktım. lngiliz amirali 
ile aramızdaki miinascbatın 

fena olmama. ı a) ni zamanda 
mc' kiimi tahkim ediyordu. 
halbuki eğer bu miinasebat 
fena ols.ıydı ihtiH\lci un~urlar 
filoya va:t.ıyet edebilirlerdi. 

1ngiliz kumand:ınlıgına 'c 
askerier ali ~urasına kar~ı ala
cağım ta\ rı zaten İptidad:ın 
tayin mcdmriyetinde kaldım. 
Asker şurası rebi Sk<tpa flo

,.a muva~alatimizden bir kaç 
giin !:lonra lnr,iliz küçuk za
bitleri ile taif clerinin kendi-

sine takarrüp te~ebbüslinde 

hulundurdcklarmı hana bil
dirmiş, ye lngiliz filosunu 
fsr:m ettirmek içjn propagan-

da yapılması mlina,,ip olup 
olmadığını istifsar ~tmıştı. 

llk nazarda gayet cazip gi)-

riilcn bu teklifin mana ızlığı 

biraz diı~iiniincc anla~ıhyordu. 

Bu beyanata tamamen iti
mat cdeınezdiın; propagan
danın \ngiliz miircttcb:ıt ara
:sında te:sir göstermesi ınc~-

lı..tiktii. Çiink Li lngiliz efradı 
m~\ kuf jJınan filosuna şöyle 
bir nazar atmakla kendi hU
kumctkrinin tarzı jd:ıreı:in

ckki rliı;hanı anlıyacaklrndı. 

lngili7. hissiyatı ile tahan 
• tabana zıt olan beynelmilel

lik, sulhpen·crlik gibi hi lcr
den zl) ade vatanl.:ırmın mu
vaUakiyctinden magrur olma
ğa tcnıaytil cdecklcri a~ik~lrdı. 

Zaten her diişuııcc bcna-

rnf cdiJ.::e, zrıbitlık his iyatırn 

ihtilrıici unsllrJarla çnlı:;m:ıına 

m:ıni teşkil ediyordu. 

Onların dii~linme ve fş 

görme tarzları kcndiicrincle 
ahlaki hiç bir his olmadığını 

ye haklarında emniyce:ıizlik 

be..:lemck icap ettHini gö te-
riyordu. 

Biz zabitan ihtihH ile hiç 
bir noktadan ahikadar değil
dik. :'ı lcmlckctinıizi <lip!'iZ 
bir uçuruma 'c en bıiyuk 
namu -.uzluğn. üriil~lcmi~ olnn 
ilıtil:\l amilleri ile llolu mu
mhelJetre bulunmak i tcınc/.
dik. Binacnale) h propaganda 
yapılma-.ını menettim. 

Bitmedi) 

Dr. İhsan Sami 
~aşısı 

Belsoğukluğu ve ihtil:lmıa 
karşı pek tesfrli \'C taze. a -
şıdır. Div~nycılu sultan M~h
mut türbesi kar~ısıııda N. ıs 

' l Günün siyaseti J 

Diktatör! 
Cihan harbinden soııra 

dünya haritasında olsun, 
muhtelif Avrupa memleket
lerinin tarzı idaresinde ol
sun bir takım değişmeler 
görüldü. 

ı • Harpten maglup çıkan 
1 Almanya, Avusturya ve 

1 
Macaristanda cumhuriyet 
idaresinin yerleşmesi, galip 
fakat yorgun çıkan ltalyada 
faşizm idaresinin temel at
ması bu kabilden hadise
lerdir. 

Bunlar milyonlarca insa
nın dört sene boğazlaşma
smdan meydana çıkmış te
bedd üller dir ki, neden 
oldukları kolaylıkla ihata 
olunabilir. 

Ancak ayni zamanda 
biiyiik harbin devamı müd
detince sulhü sükun içinde 
yaşamış memleketlerde de 
bir takım beklenilmez ida
re değişiklikleri görüldü. 
Bunların arasında birinci 
mevkii şuphesiz ispanya 
işgal eder. 

f spanya bundan dört asır 
evvelki satvetini, şevketini, 
müstemlikelerini kaybetmiş, 
Amerika ile olan harbin
den sonra Antiller ve Fili
pinler gibi iki kıymettar 
varidat menbaından · mah
rum kalmış, karşısındaki 
Fas kıtasına göz koyduğu 
halde orada bile adam 
akıllı yerleşmemiş bir mem
lekettir. 

Katalonyalıların istiklal 
talebine ve hürriyetperver 
emeller peşinde koşmasına 
rağmen f spanya halkının 
kısmı azamı an'aneperest 
ve dindar olup, teceddüde 
karşı iltifat yüzü göstermez. 

işte, harbin sürdüğü müd
detçe uykusundan uyana
mamış olan bu sıcak ve 
uyuşturucu 'iklimde bir adam 
jeneral Primo de Rivera 
yeni bir idare usulü tesis 
etmek, ispanyayı canlandır
mak istedi. 

Primo de Riveranın İs
panya başvekaletinden çe
kilmek arzusunu izhar ey
ierliği şu sırada düşmanları 

tarafından "diktatör,, lakabı 
verilen bu recülün teşebbü
sünde ne derece muvaffak 
olduğunu tahmin biraz müş
küldür. Ancak İspanyanın 
beş sene evvelki hali ile 
şimdiki vaziyeti kabili mu
kayesedir. 

Ahvali dahiliyesi noktai 
nazarından beş sene evvel
ki İspanya ile şimdiki İs
panya arasında pek mühim 
bir fark yoktur. Katalon
yadaki ademi memnuniyet-

ler berdevamdır. Muhafazakar
lar ile liberallar arasında
ki nıücadelcler iki tarafın 
da Pirima dö Piveradan 
memnun olmamasına rağ
men devam etmektedir. 
Yalnız anarşistlerin ihtilal
ci hareketleri bir miktar 
durdurulabilmiştir. 

Buna mukabil harici cep
hede diktatör oldukça mü
him muvaffakiyetler elde 
etti.Fas meselesi F ransanın 
muaveneti ile İspanya lehi
ne hallolundu. ltalya ile 
ispanya arasında aktolunan 
muhadenet misakı ispanya
nın bahrısefitteki mevkiini 
t~hkim eyledi. Cemiyeti 
akvamda Pireneler saltana
tına aynca bir makam ay

rıldı. 
Bu muvaff akiyetler kıs

men ispanyanın harbi umu
mideki bitaraflığına bir 
mükafat ise de kısmen de 

VAKiT H Nisan 

-• 
Ha.an Fikri Beye: 

Vakıt - Kanunu medeni 
ölüme b:ığlı ta'arrufların mah
fuz hi. 'ell'rlkn f,ızJn-.ı için mu
teber olacağını ta~dh etmek
tedir. Borçhır kanunu da bu 
gibi halJerde dijter mirn:'çıla
mı tenkis hakl.ırının mahfuz 
olduğunu Ö) lcmcktcdir. 

Bu mim•çılar: Flinı, baba 
\ e ana, erkek \'C kıt. kank~, 

karı \ c kocadır. 

Hu mc clcdc yeni kanunun 
lıiikmiı caridir. 

Fatma Nihat Hanıma: 
Kontrattaki miiddctin bit-

mc_ini beklemek sizin zara
rmızad;r. t:n ke tirmc yol 
,imdiden harekete geçmektir. 
Anlamğmıza göre bu 7.at 
lwntrnttaki c:artlara riayet et-
mcmcktedir. 

Binal'ırnley mukn,·dcyi fes
hetmek. al:ıcağmızı ve ayrı

ca da tazminat btemek hak
kını kazanmış oluyor:ıunu7-

ze, cc~inden bir ~ey j tiyc
mez-.iniz. 

y apac:ığını:t. iş şudur: 30 
giinlıik bir ihtar yapacak ııuz. 
Bu nüıddet zıtrfında eski \ a
ziyet deği,ınez,e sulh mah
kemesinde tahliye ve kira 
bedeli hakkında dava açımz. 

Eğer daha evvel cİlkli ih
rnratta hulundunuz-.a yeniden 
ihtar edip 30 gıin beklemek 
i:i:wn değildir. 

Dördiıncu ~u:ılinizc gelince: 
mahkeme sizin alacagınızın 

tahakkuk eden kısmına hep 
birden hükmeder. Tahsil 
mcsek~i icraya aittir. Bu 
nokta o zaman halledilir. 

( HARİÇTE ] 

~in~e .~o~ili ~orn Bsileuı~ner.. 
Cenuplu/ar Hankova 

doğru ilerliyor 
Londrn, ı (.\..'\..) Oayli 

l\Jeylin Şanghay muh:ıiri ya
zıyor : Çimle yeniden dahili 
harp hiıkliın slırmektcdir. 

i\lilli hlıktinıet rci~i Ş:mkay

çckin kuv' etleri ile a~ilcr 
ara.;mda 1 lankowda hiiyiik 
bir mullarehe ha~lamı~tır. 

Xankin hükômetinin bir teb
liği 'Vouhan kun·ctlcrinin 
biitiin cephe boyunca ricat 

halimle olduğunu ve ccnuplula

nn l laıikO\\ tı 20 mil kadar 
Yaklasmı.:: olduklarını iddia • ' 1 ., 
ctmcktçdir. Yangbe vadisin
de ecnel:iilcrin rnziyeti karar-

~ızdır. Jngiliz ve Amerikan 

memurları Çin ~ul:ırınd:ı bu
lunan bahri km·vetlcri kafi 
telakki etmektedirler, fakat 

.Japonya, kendi ku,·vctlerini 

bir torpido muhribi ile tak

' iyeyi muvflfık 'c zarurl 
görınü,tiir. Ecnchi kadın ve 
çocukları • ~ankinden \'tk:ırıl· 

nııya ba .. lanılmı:jtır. 

Bir çok ~ıhas idam edilmiıtir 

Londra, I (.\ .• \) - Dey
li .\le) lin Kan tondan hnbcr 

aldıgma güre koımmi~t ol

dukları .,iiphc edilen bir çok 
c.-has nrnda idam cdilmi~tir. ................................................ 
meli ile elde edilmişlerdir. 

Resikardan artık çekile
ceğini söyliyen Primo dö 

Riveranın uzun müddetten 
beri beslediği bir arzuyu 
icra ederek çekilmek arzu
sunda bulunduğu alınan 
telgraflardan anlaşılıyor. 

jeneral yeni bir kanunu 
esasi kabul ettirerek parla
mento hükümetinin şeklini 
tespit etmek istiyor. Şimdi
ye kadar teşebbüs ettiği 
diğer işler gibi bunda da 
Primo dö Rivera muvaffak 
olacaktır. 

Ancak kanun milletlerin 
seciyesine göre tesir göste
recek bir vasıtadan başka 
bir şey değildir. 

lspanyol milleti gibi bir 
kısmı ateşli bir istiklale 
teşne diğer kısmı eski hı
rafata saplanmış bir millet 
en muntazam kanunlarla 
bile itidal ve imtizacini te
minde müşkülat çeker. Bi
naenaleyh " diktatör " ün 
işten elçektiği takdirde 
inzivasından az zaman son
ra lberya şibih ceziresinde 

Mekıikadaki mücadele 
asilerin lehinde bir cere

yan aldı 
J.ondra, ı (.\ . .ı\) - Riiy

ter ajıınsının ~cvyork muha
biri bildiriyor: Asiler Esca
londa dtin federal kıtaatıııa 

kar,,ı biiylik lıir z:ıf er k:ızan
nıt!; olduk1arı Ye jcnera\ 

~ 

Artiz de dahil oldu~u halde 
400 federal ef radm maktul 
lW\'düğii bildirilmektedir . 
Bundan ba~ka 1 O saat de\'am 
ctnıi~ olan hu muharchedc 

' J 500 federal asker e ir edil· 
nü~tir. 

\\"ashington, J (A .• \) -
.\Jck,ika federal kıtaatı So
nora hliklımctindc i\lacoda 
bir mağlubiyete uğrnmı~hır
dır. .ı\~iler orada taarruza 
geçmişlerdir. 

Küçuk haberler 
Almanyada ya~ur yatıyor 

Berlin, 1 (.\.A.) - lngil
terc de dahil olduğu halde 
biitiin garbi • \ nupad:ı hava 
gtinc;,li olduğu halde A lmaıı
yanın her tarafında s:ığnak 

halinde yağmur yağnıa~rodır. 
Bu hal pa.:-kalya yornılarının 

tadını kaçırmı~tır. 
Sefir M. Herikin cenazeıi 
Paris., ı (:\ .. \) - Ameri

ka 'diri .:\1. ,\liron l lerikin 
cenaze merasimi ~banın dör-

diindi günii ~abahı yapılacak

tır. .\ I. Poincarc hu nılinase

betle hiiktınıct namın:ı bir 
nutuk söyliyeccktir. Touvillc 
kruvazürli sefirin na~rnı .\ıne
rikaya ~ötlircccktir. 

Konferans 
İstik.lal lisesi müdürlüğünden: 

:.\laarif miıfettişi urnumilerin
dcn Rifac Kccdet hey. tarn
fından Şchzadebaşmda ınck
tebimizin konferans :salonun
da çarşamba giinii ak~anıı 

s:ıat 20 de ~inkil:ıp •:dchi
yatı ~ meyzulu hir konferans 
'crilecektir. 1 lerke' gelebilir. 

• Türk Ocağından: Yarınki 
pcr~cmbc akşamı saat 21 de 
Türk <>cağında doktor Şük
rli J lazım Beycf endi tarafın

dan (Heden terbiye~i) mev
zulu bir konferans \ erileck
tir. Bilabara bazı giizcl e~cr

Jer çalınacaktır. J lcrke:s gc
lehilir. 

.. ~~i~···;~i·;;;;~i'"'i~~·i·;;:;t··~i~~:· 
mamalıdır, ancak ve o za
man, lspanyollar bugün 
hakkında ademi memnuni
yet besledikleri Primo dö 
Riveranın kıymetini anlıya
caklardır. 

O 00 [!] O 0000 [l) 00 l!J D . 
• Melekte. 

Elhamrada: Konfeııler 
Singapor gecesi Majikte: bahar 

O d d ~ pera a: Sema ateşler içın : 
Mahkumlar gemisi ne~ıdelcrı 

Ferahta Asri de: 
Aşk uğrunda katil ve Douki§ot 'Y Mataharı 

. ırasiıı 
Pana·alti uva tBe 

t" / .k AhıJ1C 
Bu .flkş:ım 2 film Aşk uğrunda V:trin akşam koını Maıl 
katil ve Doııkişot: düz taban Hermine Hanim, Şarlo ıari 

basti bacak Sait Bey ve arkadaş di 
kOrTIC dünyanın en meşhur hokkab~zı para, aşk, namus 

J\\elidis matine: 15 dram 3 perde 
-------,---- ----=~--;::;:!. . .,, e• .. l . ı·k Kadıko 4 ni an pcr:;emhe günu liklerlc mı ·te SiııeY' 
akşamı ilk defa (B.\ \'.~DER) Hale tiyatrosunda 

d 11 .. •• • O he'- ctı' ·a(traf ınd:ıl1· operet .3 pcr e. 1utun yenı- . J t • 

Eemniyet sandığı müdi)r 

lüğünden: 
l\Juzayedc h;ra7. 1\lcrlıunatın cins \""e 
bcdcll nunı:ır:ı<ı ne\ ile mc\ 1.:11 

70 

90 

500 

105 

78 

48 

238 

ı f 8 

180 

1445 

21 JO 

6222 

6717 

~105 

8998 

1)963 

102.+1 

JJ.3I!J 

11458 

ı-ıı:-o 

.:m nikapıcla Hancıkuragöz muhallc-.in
de ı fü:ır dibi Silivri kapı sok:ı~ında 
eski 2.~ ve yeni 2,4,6, nu~ıaralı bir \tiye 
mağazanın tamamı I· nema 'c • 

l~renkiiviındc lçerenköy mahalles.iııd~ 
Kozyatı;ğı caddesinde e ki, 97,98,2,')7, 
f) 1> , c '-'eni 7 7 numaralı eseri cb· 1111 ~ • ,-, J • Al" ",,.. 
niyenin ccımamilc bahçcmn tamamı 1 

K:ıdık<>yiinde o~manağa nıahalJe-.indc 
eski Sö~iitlii çe~ıne ve y:ızıcı oğlu 

sk. o J ')'.., yeni Çilek sok:ığında e ı 2.,, J 2 , -... 
, c yeni 25,42,44 num:ıralı kargir bır ...,;1 ~ 

(.,C••· 
garajın tamamı. 

Yenikapıda Kı\tipkac:ım nıahalle .. indc 
:-\:ındıkhurnu ~ukağmcla eski 38 ye 

' 'eni 40 numaralı yıkılmış temelleri f " ~" 
.ı : • • '1fL 
mc\·cut bir diıkk:in mahallınmı tamanıı 

Cskii:;dnrda İcadiyc mahalle inde eski 
yazmacı Aa' adb ve yeni Salkım so· 
kağıııda c. ki J 4, ve y~ıu J, numara· 
1ı ınuhtcrik hanenin ar:ıasının tamamı ııd r' 

,\ J. ı\)l:k:S 

I lasküydc Siitlücc mahnllc~iııdc De
mirci Ohannes sok.ığımb eski 4, 6. 
yeni .J. r, .ı.:3, numaralı tcmelkri mc,·-
cuc gazino ve lı:ınc :ır:'ıısınm tıım:rnıı 1,r~ ı .\J. Scrpuh. Dikraıı, J 

Kasımpa._ada 1 lacıhibrev mah:ılksindc 
lınambahçcsi sulrnğında eski 5 'c yeni 
7 nuınarnb b.ıhçeJi bir lı:ıııcnin t:ıımı· 

11 
~ 

mı Asi)C ve S:ıııi)c 11. JJ3.:ı3 

Ycııikapıda Çakır ağa m:ıhullrsinde 

Longa cac\desiııdc eski 4U \'C yeni 
li2 nuınar.ılı iıstiilllfc odayı hm i biJj •. ~r.i P 
hane dir dukl !iııın t:ımamı t hıct ~u 

Eyip:>ullanda Siıh:ymun su ba:;-ı ına: 

halksinde ~am:mcıl.tt' cnddc:>inck c kı 

t O ve )·eni 12 numaralı bir m:ığaza- . ·e ıı 
ı\Jı~ nın tamamı 

J 5154 Y cnibahçl.'dc Cmnirii nı:ıhalk!'indc 

J .52,A 

Topkapı c:ıddesinde csJ,i 23 ve yeni 
35, 3!'i, 2 numaralı Lah1rdi \C bir 
folırika ile mcsdut ve harap bir ha- 1 ~ l\hJ11C 
mamın tamamı . 
J Ja~ekidc Xcvbah:ır mah:ılle::ıindc J !e-
kim .\il sol,ağuıda cı;ki ve '~ni b:ıh· r ti 

. • • . ,., J f ,ı.:e çch çift h:mıamın t:ım3ını Emınl: '\;ilııı • 
ye :\lu:ıtafa ~ih.ıt B. ve sagıre fatınıı c ıt 

l)" .. 1) 
ve ı laticc Jl• 

90 J 5:-C'O C ki.idarda Yeni mulı~ıllcdc füıram:ııılı 
sokngında e:-1,i ~?. ·e }Cr.i 21 ııunıa- ,, f. 

o~m:t ralı bir diikkiının tamamı 

' 

... ıtl 
h't3 jl 

'ı ukarda cins °\ c ne' ile me\ nk:i yaıılı oltıp . 1 ·, ıı.i ~ 
g') terilen fiatla talibi uhde!:inde bulunan emlalon ~~;1)cı • 
~ 1 ·ı· ı·ı · · el' nıu · rarlannın çekileceği ev\ c ce ı an et ı mı~ ı-;c c ı 

·1 1 ı Jarıll heddleri haddi hiyıkını bum:ıdı~ınd::n talı >o aı ,. ııirJığ' ' 
tarihinde itibaren ottız bir giin zarfında ~:ıuş ' 11 

nıliracanc eyJcmclcri illin olunur. · 

•rl IJ- l'Al~İS P.\X.\ YIHI i!Jlil--.1~ ti! l l-2cj .\la~ ıs l021J . 
1
• J 1 

B ~\Jcmi.;umul Ye be\ nclmild 1 fl28 ·cıll'!>ll't l,; • .. tir· 
• ' . . . . . · I cunı. a; 

memlekete ait 7145 tüccar 'c san atk.ır ı~ur.ı' ~ 
• 2 000 000 itişi ziyaret ef;nişliı: ,ı. rııil· il 

' 
1 

• cJcCt:t-Ey <:atıı:ılar! diiny:ının dört kli~e ~n?en f: . 
yonlarca mii,tcrilcrJe temasa gelcccksuııı. 

1 
iqııı 1 

h. ·ık,<1111 ı·t E'• mub:ı\·aacılar! l\histrıhs:ılıitın mu ~ın •. •
111

unc 1' 
J • ·ı ı ·n· .1u en ·on tekemmiil:lt ve icatları ı e 1cr l:l ~ 

\) 1 · C'Ya bulacak ınız. (bcttn 
.,. J lcr türJıi raf ihh İçin müra~a:ıt. m:ıhalli: l\abrisııtfl 
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- ·- ]'f, Venizelos iki. • • k t ·flaA s etti 

VAKiT 

rnatörtakımı genedostluk- şır e ı 
1( ./. b h d Bir:inin açığı 100,000 diğerinin 50,000 lirtt 

el '1rbnn bayraının- ıiln U Se iyor raddesinde olduğu sôylenmektedir. Yakında 
& f Chrimiz {!e!erek Anlaşa;;;;;;;ay11 sebep borçların tahkikine başlanacaktır Matbaası 
1'akıını - ikiısadi meseleler midir? 

nrımızla 3-4 maç Atina,2 (Aneksartitos) _ lstanbul birinci ticaret rnah-

\ 

~J~ 

M. Venizelos dün meb'usan kemesinde mühim iki iflfis ka-
meclisinde Sırp-Yunan mi
sakının tasdiki münasebetile 
iradı nutk ederken Türk
Yunan misakmın aktine mu
ba<lele meselelerinin ve 
bilhassa emlak meselesinin 

rarı \•crilmiştir. 

Birisi Fincancılarda Çavuşoğlu 
hanında Trikotaj ve çorapçılık 
Türk anonim şirketi hakkında

dır. 

aldığı şekil lfıani olduğunu, Mahkeme fiza5ınd:ın Daniş 
Atina hükümctinin bu mu- Bey jl:jimmiser, a\'ukat Agah 
kareneti arzu ve bunun hu- Bey muvakkat sindik tayin olun-

muşlardır. 

Diğer iflfu; kararı, Süha, 

Selim ve şürekası manifatura 

ticarefanesi hakkında verilmiş

tir. bu ticaretane Çıkmakçı

larda Sabri Sefa Hanında. bu

lunmaktadır. 

Audnn Cemil Bey Jüjkomiscr, 

avukat · Şinasi ve Salvator Bey

ler siııdik tayin olunmuşlardır. 

Birinci şirketin acığ 100,00 

ikidcisini 50,000 lira. radeslnde 

olduğu söylenilmektedir. Kat'i 

açık mıktan, yapılacak tankiki 

düyfın neticesinde belli olacaktır. 
fJrta 

futbol .'\' nıpanın mc"hur •••••• 
1 l<ınb tnk:ınlarındnn birinin 
ti ıli t I 1 getirilme i ctraf ın-

" . { ~ 
. . .. 

TAP 
1 

• . 8 B 

111 -
\ k\ ·hhti lerin bir semere <=•rn 
tnc"' ('p uzcre oldulf-urıu dtin ·••nu · l' 
ı\\ u t 111YLtle h;Jbcr aldık. 

sulüne samimiyetle çalıştı

ğını söylemiş, Ankaranın 
da ayni emellerle mütahas
sis olduğunu itiraf etnıiş, 

fakat alakadar eshabı em
lakin tazyıkı temenni edilen 
itilafın husulünü geciktirdi
ğini ilave etmiştir. 

Venizelos beyanatı esna
sında Ankaranın Yunanis
tana dermeyan ettiği, yeni 
teklifleri tetkik etmekte 
olduğunu Yunanistanın ce
vap ve noktai nazannı pek 
yakında Türkiyeye bildire
ceğini söylemiş ve itilaf 
husulünden ümitvar oldu

İş hayatında kadi.n 
on > t+ .. ...-.. TA il ''•iL Eiiilıiııiıl iiiN .. ı • • 

fLtl 1ury,1nın birinci sınıf 
\<:h~-~akımirırından (Amatör) 

~ a ıze gelip bir kaç maç 
Pın:ı • . • .. ltıh.n k tızere rn urncaatta 

rı rnuştur. Neticede taknr-
ır el] 

kıırba en cs:ıs:ı göre, takım 

(Üattarafı birinci şayıf amıuladır I Vergi meselesine gelince 

Istanbul için f.aydalı değil
dir zannederim. 

Burada birçok kişilerin· 

bütün bir ailenin yükünü 

taşımaktansa VC!"ftİ vermeyi 
tercih edecekleri i düşünü-

' yorum. 

K A.RT Vi Z I 
. ı ı r··1A ;ifB~U~İ -_ 
) ,F .. A"f;Ü·R Al v·e· s AlR E-Y-i 

buıt n bayramında şehrimize 
Lç ll:ıcak, o günler zarfında 
tır. '~Ja ~ört maç :yapacnk
{il\ u zıyarct YC maçların 

. anı rn"m . d·ıı· l. rıokt "" nunıyct ıı;cr >ır 

be. ba ı da Amator takımilc 
a er b· 

ğunu ilave etmiştir. 
V cnizelos gazetelerin 

tenkidatını ima ederek 
matbuat ile efkarı umumi· 

Sonra çürük, sıhhatsiz 
bir yuva kurup memleketin 
aile seviyesini düşürmek -
tense böyle yuvaların ku -
rulmamasını daha doğru 
buluyorum. Bence aile dün
yanın en yüksek ve mu -
kaddes bir müessesesidir. 

Ona en güzel şeyler layık
tır. Onun ikinci derecede 

eyi temeller üzerine bile 
kurulmasına razı olamıyo -

Sonra böyle bir vergi 

için bfftün memleketi tetkik 

etmek lazımdır \k~ onu da 
ben yapmadım l • 

ILr.rJ 0 YERDEN UCQZ 
LR YERDEN TEMiZ 

Ahtı ır vakitlrr Orta 
~n, tıada futbol kırnlı narnilc 

ı an s 
ıt•ınc . ,aferin de beraber 
f •b 1dir. Bu suretle lstnnb\ 1 ., l 

yeye itidal tavsiye etmiş 
ve hükumetin nazarı dik
katini tamamen münazaun
fih meselelere atfettiğini 

rum. - A. 'S1rrz YAPIYOR 
A, 1 nıeraklılan giızel bir 
~\t~~a takımının oyununu 
\a~11 erken ,afcr ı.,ıibi dün-

ilave etmiştir. Matbaamıza gelen eserler 

l':lukabil teklifte tadil8.t Milli mücadele 
mı yapmışız? Büyük erkan harbire reisliği ruı aı en çok aikı..Janmış 

lındcıcufo.rından birini de ya· 
\r n tu'1ımı.; olacaknr. 

Atina 1 (Fos) - Anka- neşriyat .şubesi, su\•ari yüzbaşısı 
radaki Yunan sefiri M. Papa Ahmet beyin (Türk istiklal har-

Nıhol~eybol birinciliği 
~u ·&.ı rnaç tehir edildi 

•r s. ~a günü Beşi ki aş - fener 
tı an a Yanılması rr.ukarer 
a~ıı \'ole} bol final maçları, 
~ırı ctıYaiwacırk futbol m:ıçları-

hükume+e kektiği bir t~- i!========y==========,==k=:ıı=============~========5i Seyr ise fa in bının başında milli mrıcadeıe > 
grafta ür iyenin son te - li e encı ii adlı güzel bir kitabını bastınp 
!!fgv~~~db~l~~~iş!~r~il:~ .r:ı: ~İ y A p UR l AR 1 i! ıt-1\-te-r~-ez ......... :ıc-en-tes-i: -Galata KöprU neşrctmiitir. Mütalaasını tavsiye 

:; 1 ı: hıı~ındıı. Be) o~lu Q.,562 Şube ederiz. 
lat posta ile gönderiliyor. :: rr r d . 1··1c .. • t ı>ostası'ı" M ~ _, d 11,--------------1 

ftl~· Cftııy<:iine blnaaıı gelecek 
~ili a tetıir edilmiştir. 

•• na a cnız u • ve sur a •• acentesi· esadet 411hn a 
Romadan Atina gazete- f! 1: · · Ademi iktidar 

l fn l c• S 5 ı• İstanbul 27 40 
lerine •. gelen t~ gra .. a~e e- ~! am UD ,=:...------------... VE BEL GEVŞEKI..lClKE Jı t·Fran11z rugbi me.çında 

\lr" l'r ıs, l(A.A) - İngiliz ve 
anız 

re gore Tevfik Ruştu B .. :: \'apuru ç b 1 Trabzon fliı'nro"t postat'ı l~n ml"ı"cs ı·r de,ra Scroin 
yeni tekliflerinde muallak ii 3 ~isan arşam aH · f. 111 

' -

b d 1 l · · ·· i= (ANKARA) Yapıb 4 Nisan haplandır. Deposu İstanbul mü a e.e. mese. esın.ın top· .!=.:günü ak~amı Sirkeci rıhumındanlr: 
Perıembe akşamı Galita nhtımın· Sirkecide İskendcriyc oteli 

tan hailını teklıf edıyor. ii hareketle doğru ( Zonguldak, ı! dan hareketle Zonmıldak. İnebolu, 

hp11 • takımları arasında 
J11. t:r an rugbi m:ıçındu ingi-

al tıya kar;;;ı on alu 
\ l il .. 
~alip gclmi:;-tir. 

M P d 1 l af •• • ·'O- ittisalinde Ali Riza eczanesi-• apa an ge en te ~ H 1nebolu, Samsun• Ordu• inop, Sarnıun, Ünye, Fatsa, Ordu, 

Terkos· 
üzerine Atinada yapılan tet- iJcireson, Trabzon, Sürmene Vt>I Giresun, Trabzon. Rize, Hopayıı dir. Taşraya 150 kuruş pos-
kikata bir tevakkuf .~r~z ol: H Rize ) iskelelerine gidecektir. gidecek ve ôönüıte Pazar iskele- ta ile gönderilir. lzmirdc ceza 
muştur. Yunan hukumetı :ı Tafsilit için Sirkecide Yel· ı sile Rite, Of, Sünı.ene, Trab- depolarında ve Irgat pazarm-

n'7 yeni Türk teklifatı sureti ~ . . ! zem, Polathane, Tirebolu. Circ- daki eczanede bulunur. 
lt fıli--) 1 d"k t tk.k t ·ı . ı kencı hanında kum acentasına i IUn, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 

Se ge me ı çe e ı a mı ı erı z .. • • j. 
1 

B . J l hı. _J er r Ü a gÖtÜrmeğİ muvafık gÖrmİ· if ınuracallt l el. Stanbul 1515 r neboluya uğrayarak gelecebir. anaırma as iye ma l(Cmesinaen: 

Rel e celc ı.111· ?. yor. =========ı==--======-:::===ı======:::c::mı•---,-z-m-ı·r---s .... u·r-,a~t-p_os_t_as_ı ____ • Erikli kari}·esinden ısmai.ı oğlu 
~tık, M. Rivasa Atinada u ~· 1 • Mustafa zevcesi liamidenın zev-
~'1ıh Veleyj yenileştirmcğe f l f ı !lpur s!I iP erı (CÜLCEMAL) \'apuru 5 Nı.an ci .Mustafaıım gaipliğine karar 
t\1.ttı 0~ tnüdür, halkın mem- ziya et er İ an... U U Cuma 14,30 de Galata nhtunın- itasilc beraber kanunu medeni· 

far11ltladığını itiraf ediyor Atina 1 (Fos) - Bitaraf K d -H- hk k dan hareketle Cumartesi Eabahı nin cı.2411 üncü maddesine tevfi-
"" ıc mübadele azasından M. Ri- a riye ·ta .. i atın- İz.mire gidecek ve Puar 14,30 dı.ır11 ). .es şirketi umum mü· d b · le t1 p kan nikahının da f eslıine karar 
ıvl J vas Viauma buraya geldi a tanınmış azı zevat da lzmirden hare e e azartesı 

%c ·lnl·uan Paristen şehri- k I k b. tt ı ı~, itasını talep evlemiş ve mahke-ı R!! M J ve pc par a ır sure e dı· nlenı·Idı· ge eceı..ur. ı .:ııı.ı :Şiir. • uan ya-
~ A k kabul edildi. Yarın Yunan Vapurda mükemmel bir Ot. mecc de keyfiyetin bir ay ınüd-llııık~v I n araya gidecek \'C 

t.- c "n· d cd d hariciye nazırı M. Rivasın 'Kadriye Hanım ve arkadaş- kestra ,.e Cazbant mevcuttur. detl~ ilanı tekarrür etmiş \'e ı•ıı h .. ı ~ ın tem it ve te i i 
t "Y.Q 1 k şerefı·ne bı0r z"ıvafet çekiyor !arı 1ıakkındaki tahkikatın dünkü bu muhakeme de 14 mayıs 929 'lt:<:ckr illet e müza.ı erata gi- J • ı OPERA'fÖR 
fü1 it M ·ı h T k bu ziyafette M. V enizelos safhasında da b:ızı şalıh er din- tarihine muallak bulunmuş ol-~~lııı- • ' umaı ey er os Jenilmıştir. Bu arada Kır zade 

lhaktıııdırı Yeni yapac:ıöı tesisat da bulunacak, ve mübadele . uaıı·ı Sezaı· duğundan talebi vakıa k.ırşı a -o Şevki, J(:ılkavan zade Jsınail, rı~ "11latı • nıuharririmize şu ma- komisyonunun salahiyeti da- Alemdar zade Hafız Aziz, zahire biı: glına itiraz \"Uku bulduğu 
Ycn~errniştir. hilindc bulunan meseleler borsasından Feridun beyler I "Sl'J ~ıL.,llJl:LE..,l'I takdirde bir ay zarfında y:ı. biz-tır · ı tesisat için yaptığımız vardır. l..-ı l " r.-:.ı ~ _. \ 

b ııtn . görüşülecektir. zat miıracaat Ye ya ınus:ıddalc ıter b· nafıa vekaletince tetkiki Vapur sahibi olan zevatın Fistiil ve smıcaları nıne-
tıııı. >.ı~ıncz Ankaraya gidece- S fi • • çalıştıkları sahadaki vukufları bir \'ekil göndermesi ve aksi 
d lVluk l e rımız etrafında maJQmatlartnlt mfıra• Jiyatlı ameliyatsız elektrikle takdirde bU baptaki itirazının Ilı hı.ı.'k· ave cnamcnin temeli-
~ u k fy d T k B l caat edildiği tahmin olunmak- tedavi ye biletimle ameJiyatı mesmu olamıyacağı ilan olunur. •aıa L illet ahul ederse yeni So a a ür • u gar tadır. Maznunlardan birisinin . 
~ h aşlıyacarı B · · · h k icra ccler. Öğleden sonra Di-ı.ı itn b· gız. u ış ıçın cemiyeti eyetini a- Avrupay( seyahat teşebbüsüne 
(lroıe kır serma)e vazcdccğız. l sebep olarak gösterdiği bir Yan yolu Acı hamam No. 20 
~r nd nbul edilirse bir sene bu etti. vapur alım satımı işinin ne giW İLA~ N 
r lt!' 

1 
~.hsu tevziatı esaslı su· Sofya, 1 (A.A.)- Türki- şarait \'e teminat dairesinde 

Şirk : edilmiş olaotır. ye sefiri Husrev Bey bu- mümkün olabileceğinin, böyle 
l:ıdc c bu günkü ~erait dahi- gün Türk- Bulgar cemiyeti bir iddianın varit olup olamı-
rı~de h~~ tesisat yapabiliyor , azasını babul ederek uzun yacağının tespitine çalışılmak-

' rnemnu d b·J· müddet görüşmüştür.Cemi- tadır rr " n c e ı ıyor. Ş~hit dinlenilmesi, son saf-i· 1) )) 1 yetin reisi sefire Türk-Bul-
....... ~ .... ~ ... , y E !~:.~~~~-.!:~!~~~~--~-~?!.~!~~: .............. . r-ı\ ............. _. gar dostluğu fikrini halk 
Cı· 

1 

ccnıunsı arasına tamim için yapılmak bahsetmiştir. Bu tarzda teş-
ıt: Hı Sayı: 13 kilatın Ankarada da istenen poropagandaya ait 

~f V çıktı faaliyet programını izah et- yapılması teklifi üzerine se-
taraf~n~· T. T. Heyeti miştir. Reis yakında Bulgar fir elinden geleni yapacağı-

an neşrolunur. b' l ·1 . nı vadetmiştir. Bu konuş-Pi•ta 25 k me us an, gazetecı erı ve 
1'\ii uruı tüccarlardan mürekkep bir malan müteakip sefir tara-

" heyetin Ankarayı ziyaret fından cemiyet azasına ir 
etmesinin temininden de_ çay ziyafeti verilmiştir. 

Bigrıda I limnycl ctfal ye
timleri menfaatine olmak üz
re 26 hisan 929 ct.ımn günü 

büyük bir pchlh·an giircşi 

k il 
~ıpılaca tı r. 

Lira 
150 B:ış pehlivana 

7 5 ,, altına . 
70 BüyUk ortaya 

20 I\liçlik ortaya 

Diğer pehlivanlhra tta mü· 

nasip ikramiyeler\ crilcccktir. 

lstanbul Hıbba muhadenet 
H teavün cemiyettndan! 

9 nic;an 929 Çar,amba günü 
saat I 7 buçuk-ta Türk Oca
ğında sıhhat ve içtimaı mu
avenet vekili muhteremi Dr. 
Refik Bey Efendi şerefine bir 
ziyafet vcrilecckrir. A7.ayi ki· 
l?rmın teşrifleri rica olunur. -

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide 11 Nisan rg29 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

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

Lirahk ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Lirahk bir mükafat 
Dl: KE.· IDEDE CEl\I' AN 3,9QQ 
numara kazanacaktır 

Topcular caJdes!nde 224 numa
ralı dükkanda şarap tüccarı L. yesinin tenılııriııe ve c\"rak \"C 

Agostinis ve şerikinin 1 nis.ııı defatirirıin celbine ve kefaleti 
929 tarihinden itib:ı.ren füıın nms:ıddaka irnc etmediği takdirde 
masına ve mcsalihi iffasiycııiı'ı haps ve tevkifine \e bub:ıbtaki 
rüyet \·e tesviyesi zımnında 

azayı mahkemeden Cemıl beyin 

jüj komiser \•e ıwuk:ıt M. Mer-

kararın ınurnkkatcn icr:ısıııa 
mahkemece harar verilmiş olJu-
~u ilan olunur. 

~~m~~~~ 

Türkiye iŞ bankası 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANK.\HA .\DA:V.\ A YY.\LıK 1
1
) 

1~TANllUI., Tn.\RZON KA YSEHİ l~t~ 
iz~ı• R GiHE o~ MEB l N ~ 
SA~ISUN E()I\E~Iİ"f nrnS.\ '11~ 

D.Al.IKE~IH ZONGCLDAK ~ 

~~~ş DEYLra~cTaatMıAnTalBı~IAliS:f b 

~lli~ŞO~~~~~L~n~~~~~~~~-k~~~~~~-,~1~~~~~-b~~~~J~K~a-n-~~~7~-. a-d~e-m~iiktida~ romatizma, 

MARKA a Qan uvve f şuru u sinir, verem, sırace, ve kemik 
.,, r , ... , haşta\klarında nafidir. 



in f.l ~ARTLAR!: 
Tiir~ iv ede_ llari(te 

Kuruş Kuruş 

Gazetemizde çıkaiı yazı ve 
ıreaimlerin bütün ~aklan mahfuzdur 

Cazeteve ı:ünderUecek n1eltuptarın üzerine 
idare - içinse (İdare \ ya7.ıya aitse · 1 azı ) 

i~a.rcll l!?!ulın_a~ır 

3 Nisan 
1929 

HER GON ÇIKAR TÜRK GAZETESi 
- . . ~ --

Türk mekteplerile faydalı eıerlln ı 
ilinlarında o/o 20 tem:ili.t yapılır 

iLAN TARİFES!: 
Sıtı...1 ~ıırUi 
• !O 

6·8 inci sıy!;d• ;;· 
.s • • 40 

1 .o\y!ıtı J~O 000 

~ 400 roo 
16 
2 

• 
• 1400 

14;;() 
2~00 

Budauyaa mektupların ladcıindea, kıymnU.· 

mukaddereıiz mektuplara konulmuı pualarm 1 

ka7bo1ma11ndan n ilinl•rm ınünderlcatmd.n 

idare meıul dejUdir. 
lln ~ecekl •yj b A k dd d d 1 Sayıst lstan ul, Babıali, n araca esin e '~akıt., yur u 

Büyük ve ya bir çok de!a. lçln verilen iU.ntar1a. 
hu~ust mahiyetteki ilJ.nlano ücreti. 

idJre ile karıırlaştınltr. 

Cuetemlze hwust ilin kab:ıl eden yer~ 
H. S. H. lllnat acenteıl. 

4 • • ıoo 
2 • • 2()1) 
1 • • 

ı -8 inci sayıraJ• 
1

1 ıo 
rcsnıi illnl.ır 

~--~ 

Borsalar 
X uk;ıt 

1 Jı rıl z ı. a.-ı 
l J·oJ;.r 
:!O Yııııaıı t!ır .. lıınt 
1 1!:t) ı~nıark 
1 • '\' ı;ı-l ııı}·a ~iJini 

~O Lr~ l~11nuır.ya 
!.ü J.r\a Tul~:ar 
1 Fı·frırıeıık florini 
:n Fr:nı"ıı. fı :nı;!t 
::!O llal);ın Jir'li 
:u 
1 

kuruıı Çı·J..o - SloT:ıli.ya 

(Pll<•ııt·ts. ~o,·ivet > 
7.t Jl,fi ı l.ı histan > 

~O 1Hıı.ır c ·yc~o~lavya • 
~o Jı"Jt·ik.a fı aıı1-r1 

r l'fzrla l•ı»nıa 
2(1 r~,·iı;r<' fı·angr 

1 :\:ct"iJi)e 

Çrk 

• 

2 Nisan 

~8:~rı 00 
rn2 \so oo 
gl so 00 
<8 S0.00 
78 so 00 
24 12 ~o 
~1 50 CC) 

8/) 00 

ısa 1soo 
213 ('C 

120 2S 
0000 

22 2S 
11 .50 

113 ()() O'l 
32 go 

782 OJ 

il 
1

9~' ıı 
ıı9:l OJ 
202 s o 
Sl ~00 

ıa sooo 
~s s:> 
~4 f2 so 
23 15000 
&') 00 
ısa •500 
213 QO 
120 2S 

0000 
2l 25 

"' 50 
113 00 
32 so 

782 00 

Lrındr.ı: fı1:crinc hlr fn~lliz lira~ı luru, 
;\e,·3oı·k 1 Ti.ak lirası dolar 

!89 50 
049 0623 

12 6~ so 
9 370) 
, 0650 

99J ıs 
049 0"\00 

12 :1350 
9 3800 
2 0600 

r.ıri.• frank 
~JiJaııo • lirC'l 
P.rrlin • • nıark 
Sofya lf>\":I, 67 87 so 

3 S3 "" 
1 \ '~ 25 
2 ~4 ıs 

lG 25 50 
3 48 75 
3 22 75 
4 3'100 

67 711CO 
Rrt•k. f'1 • he ika 3 52 so 
.Ami~tcı<lanı• • • florin lnoo 

2 1 S425 
fG 

1
47,50 

3 41125 
s 122;s 

4 i 3600 

Ciae:vrc • • fr:ınk 

lr>f 
'iyana 
~ladrit 

• 

Va11o•a • 

• 

• 

• kuron 
ısilin 

pCZP.la 

z~loti 

Ati na • 
11ukıı 1 20 l•r 

• dirabmi 
kı·us 

&Jsıraı Tıirk lirası 

Tahviller 
Jf-likr;ı.z tlah''I c vaı1cli • 
IJii3·uıın ıııuYalıit!o 

dinar 

l~ranıi ·eli Jcıniryolu 

(ı-t:ıııhul traru,·3y firkeU 
IIJbtıın Dük ve AnlirC>po 
htaııLııl ;nıonim 1-u şirketi 

Hisse senetleri 
Jı l"uk>-ı 
0:!'.moııılı Laııkaaı 

• 

37 91 
24 37,50 
~7 8 l 50 

!3 0000 
~2 ı I UOJ!> 

:· 8 9'.l 

14 
136 00 

3'1 91 
~4 3150 

27 11750 

92 5 00 
:;:21 j0 00 
8 9) 

14 
00 

Ticaret ve zahire hol'sası 
fiatl;ı':" T!caret 1 orFa .::ı katıbumumUigi tarafı rıılan ,.f•rl!ırıi1'tl t'. 

okkası 
Azanı] .A~gaı·t 
K. }'. K. !'. 

Bu~clay % Çavdarlı 
Yun.n.-::k ôO 00 
Kııılca (9 t'J 
...,iiıtlCl' 00-00 

ort 4· fi 

cooo 0000 
173) 173() 
00.00 0000 
lff f() 

n .. ımıc 00-00 00 00 
· ı-t uı:ıhlııl O-~ 3 00 00 

17 10 
oo.oo 
0000 

-ZAHİRELER-
"6 ıo 16 ıo 
1335 1326 
00 00 0000 
0000 OC',OO 
0000 0000 

-JJUBUBAT-
3u OJ 3600 
00 00 0000 

-UN
Çııı:ılı .klJo~n 
Eki,lra ekistra oo 
Eki~tra 

1383 
13S3 

n;rinrl jUmıı ak 00 I 38) 
BlJ'inci acıı·t COOO 
ıı, inci 0000 

Aııt..:::ı.ra 

Akş,.Jı.r 

Tll·TiK -
000,00 

COl),00 

'"arı:ıgı Guz yıınıı 00000 000,00' 

-AV DERİSl
Zrrılon çifti OOC0,00 0000 oo 
S'an~ar 0000,00 0100,0l, 
Tilki 0000,00 0000,00 
J\.ucr.luı .. 0~00.000 ooo,oc;1 

t fnııl k 
kabuklu 

-rı 'DiK-- 1 
11200 
oo oo ()(',on 

Gümrükler U.M. lstanbul 
mübayaat komisyonundan: 

E\ eke kapalı zarf usulile münaka ·ası y:ıpıl~n J ()() adcı 
22 •:ıntim kur un makinc>i :cnidcn açık münakas. va konınıııtur. 

2- :\lünakasa 2 mayıs 1929 perşembe günü saat 14,.JOda içtima 
sulonunda yapliacakrır. 

3- :'llakinclerin 25 mayısa kadar teslimi şarttır. 

4- Şartnamc5ini ve nümuneyi gürınek i~dycnler kit:ıbcte 
murac~t ltmelidirler. 

5- ·"inakasaya girmek istiyenlcr teminat mektubu veya mak . 
<ıuzile ıukorda yazılı gün ve saatte komisyona gdmclidirler. 

Vestiyerden çıkarken içe
ri giren bir mösyö ile gö
ğüs göğüse geldi; bu adam: 

- Nasılsınız? 
Diye sordu. "Cones,. bu 

adamın resmini birçok ,de
falar Amerika ve lngiltere 
gazetelerinde görmüştü. Bu 
zat muhafazakarların reisi 
"Cones., in az sonra otu· 
rup karnını doyuracağı şu 
kov<!nın " arıbeyi ,. idi. 
Şııııu da söylemek icap e· 
der ki muhafazakarlar reisi 

adeta bürudetle selam ,verdi. 
Eğer " arı beyi ,. böyle mu· 
amele ederse kovandaki 
diğer arılar acaba ne yap
mıyacaklardı? 

"Cones., camlı kapının 
önüne varınca içeriye seri 
bir nazar atfetti. 

Salon dolu idi. 
Masalar 52nki yekdiğerirıi 

müteakiben kilometrelerce 
mesafe tutuyorlardı. Bu ma
saların hepsi meşguldü. 

Kimisinde iki, kimisinde 
üç dört kişi oturuyordu. 
Hiç kadın yoktu. Hep er
kekler, hem de ağlebi ihti
mal Lortlar. 

Kendisine karşı beslediği 
itimadı haleldar etmeden 
geri dönmiye imkan yoktu. 
"Cones., in bir basit muhite 
girdiği muhakkaktı, fakat 
ayağını değdirdikten sonra 
soğuk banyodan çekilmekte 
mana ne idi? 

Azimkar bir tavırla kapı
yı açtı. Masalar arasında 
emin bir tavırla yürüyor, 
gruplara dik dik bakıyor, 

tel 1~70 ıliare ı,ıeri 1971 \'dJ:t ı"lcrl • tele;rar: \:ATIK osw k.utU'iU: 45· 

inşaat münakasası 
Baytar mektebi alisi rek

torluğundan: 
. l\lektcbiıııizde o;stufalin ihzarına mahsus bir aıııcliyatlıanc 
ııış:sı kapalı zarf usıılile nıünaklsJra konmuştur. Keşif ve 

ıartnaıııesini ı:önnek üzre tıliplerm her gün öğleye kadar Haydar 
paşada mektep rektörhığune ve 'münakasaya iştirak içinde yevmi 
i'ıale bıı!u:ı.ın 10 1'\is:ııı 1929 Çarşamba günü saat o:ı ikiye 
kadar teminatı muvaLkaie!erhi D:flerdarlık biııası.ıda ıııücssesalı 
ziraiye muhasibi mes'iillüğüne badettcvdi saat on dörtte 
ıııezkür muhasiplik dairlsiııde mübayaat koıııiyununa gelmeleri. 

'°" '°" '°" Alat ve edevatı fenniye 
munakasası 

lll:ıbJıa:ısına lüzum görülen alat ve edevatı fenniye kapalı 
z:ı_rf usul ile ı:~unakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamesini 
gornıck üzre her gün öğleye kadar Haydar paşana mektep 
rektürluğur.c ı·c ınüııakasaya işllr~k içinde yevmi ihale bulunan 
10 !\lisan 1929 Çarşınnba l(Ünü saat on ikiye kadar teminatı 
ınuvakka!eleriııı Dfterdarlık binasında nıüessatı ziraıyye mulıasibi 
mesülh:ğunc baddtevdı saat on beşle mezkur muhasiplik 
dair~sinde ınub:ıyaat komisyumına gelmeleri. 

T üırkiye ziraat 
Bdnkasmndan 

Yeniden alınacak 
müfettiş namzetle
i için ilanla tespit 

olunan 1Nisan 1929 
tarihi, son müra
caat günüdür. Bu 
arihten sonra ya
ilacak taleplerna 

zan itibara alınmı
acaktır . .Müsaba 
a imtihanları 7 ni 

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

Hartır çifliği ıniiza
yedesi temdit edildi 

Ga::.iayintap d<>fterdarLtğuıdan: 
Toptan veya perakende·suretile satılığa çıkarılan Harar çilliğl 

müzayedesi tarihi ilandan itibaren bir halta müddetle temdiı edildiği 
ilfin olunur. 

- - . 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokağı N. atık cedit Nevi tamamının kıymeti muhamme•nei 

9 '- · h ı· 7000 k. ıabiıt• Beyoğlu Hüseyin ağa mektep bayram 12 2 dgır ane ıra se ıı 

Mü•temilatı: Bodrum katı odunluk ve kömürlük ve mutpak zemin katında: büyüle ve küçük ıki ~~~ 
birinci katında büylik ve küçük iki oda bir hali ilı:inci kanoda üç küçü~ oda hır 
dördüncü katında bir küçük oda ve bir sandık oda'1, beıinci kat laraça ve kiremitlık olup 
elektrik ve terkos suyu tesisah ve tertibatınr havidir. I 

Bedeli sekiz sene ve mÜsa\·i taksitte ıedıye edılmek üzere balada evsafı muharrer hanenin «7000• it> 

kıymetı muhammene ile ve kapalı zarf usulıle mulbyeti müzayedeye çıkarıldı. 8,4 929 tarihine mü••JJ 
pazartesi günü saat 1 S te teklıf zarflan küıat v.e bıliotizan haz.inod,n alınacak emre göre mu>me!e d~ 
mul.:arrerdir. Taliplerin yüzde yedı buçuk hesabıle 52S lıra temınaı alı:çalannı mal sandığına teslım e , 
alacaklan malı:huz veya muıeber banka mekıuplarile yevmi mezkürda amvali metruke satı; komısyonun 
müracaatları. 

Hilali ahmer f stanbııl ınerkezinden: 
l - Görülen lüzum üzerine Macar, Strp, l lartvinter, 11\ikset

dorom, Rozafc Trakya ve saire mallarından istanbnlda mevcııt 

ve ya hariçten getirilecek yemekliğe elverişli 400,000 kilo buğday 
kapalı zarf usul ile mübayaa edilecektir. 

r-:::: İstanbul :::::::ııı::::ı 
111· • k f ndc:JI ~ ıman fır e ı 
:j (J.l ton gaz yağı 

110

!!:. (2.'i) ton benzin 
(100) ton mazot . 

•• b' lO' i! (5) ton m:ıkinc ıagı ır 
2 - Trakya malları yüzJe 3 analizle diğer n•aller tip ci nc\İ 

==="'=: 

üzerinedir. 

3 - 11\allerin ı;uvallrı J lilaliahmer tarafından verilecek ve 
müteahhit mailer çuvallara doldurup her çuvalı ınerkeziınizJe 

numunesi mevcut Sicimle sağlam bir surette dil.meyi ve l laydar
paşada vagon ve ya anl.ıara kadar vaki olacak bilcü:!:lc masarifi 
kabul etmeyi taalılıüt edecektir. 

4 - Mailer peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslim 
müddetinin temdit ve taksiriı;e mezun olacahllr. 

5 - Mallcrın evsafınca tehaddüs edecek analiz farkı Borsa 
Arbitrajle halledilecektir. 

·•·il'' !i (5) ton makine yağı ı• 
Si ci neyi 
~ (2) ton silindir yağı 
:! <25) ton halat 
Eİ (500) metro bez 'ıortufll 
il (JOı çift pirinç r:ıkor 
El ( 400) maı na kaJa,ı 
!.!. ( l 000 adet kaol 1 
j
1
.·,

1
· (500 • adet kündcr 

ii B:ıhlda cins n nıiJ,ıafl • -6 - l lil.1li ahnıer menşe itibarile cins ve ıııikd~rını 
2: ~ ~ 

tayinde li yazılı olan malzeme ulıll; ı 
il cakt:r. itasına talip olar~· 
İ! nn l O nban 'J:.!l) rnrihi!l~ 

~erbestir. 

7 - itasına talijJ olanlar beşer kilo numune ve 0 
0 10 teminat 

akçesi ve ya muteber bir banka kefaletnanıesıle tealıhüt edece:dcri 
malları nihayet kaç günde teslim edeceklerini de tasrih eylemek 
suretile 6 nisan 929 cumartesi günü saat on bire kadar İstanbul 
Hitali ahmer merkezine müracaat l tıneliJirler. 

:: t ır !i kadar Calatacla J laY'' 
!! hanında ınlıbaı.·a:ı konıi;· 
il .. 
i= :! 
•i:!:. 

o3· yomma nıllracaatla ~arı 
mekıi )iÖrm~kri ,.e k:t1'81t 

1 • 
zarf derunun ela tel-lif nıc 8 - l ler leslinı alınan patinin bedeli İstanbul ticaret ve za1ıire !i 

borsasnın olbaptaki taliınatnaınesine tevfüan Türk lirası olarak i! tuplarınııı tımuml mud.u'· 
nakden ve def'aten tesviye ediiecehlir. ji luğc tndi cdilm~,i iıJO 

:; olunur. k ,. 9- Eıı muvafık şerait teklif eden, teklifiniu ıııer:;ezi unıumice ıt U • ..~ .. IU" :? 
::::::========== :numı mu~m ~ ./ kabulünü temiucn üç gün s:ınra cevaı, verilecei<lir. ~ 

10- Menıaliki ecııcbiyedeıı bu hususa ait vürut edecek Buğ- ~ 
ıp: flOJIOXTİ fabrik<t~ 1 ~ day gümrük resminden muaf o!duguııdan teklii sahiplerinin ta!ep 

edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikbte alıııabrı ı:.zımdır. 

11 - liıa!ei kat'iycdcn soı:ra l·.crfiyet istanüb ı Ticaret ı·e Za-
hire Borsas:nda kayt ve tcsçil edilecektir. - İstanbul Şehreman~ti ilanları 

Üsküdar dairei belediyesinden: Üskiıdarda Doğancılar par· 
kındaki çalgı mahalli ile Kısıklı parkı kc;ıılarınm tamiri bedeli 
keşli olan 507 lira 58 kuruş üzerinden kapalı zari usulile 
nünakasaya konmuştur: Zarflar niranın 24 üncü çarşanba günü 
saat 14 te küşat edileceğinden talip olanların mezkür gün ve 
saatte daire encümenine ve şartla. ını anlamak içi.ı de F. M. 
!uğuna müracaatları. 

Tuvalet podrası 
Güzel bir hediye vermek iyi bir tavsiyede bulunmak ister

seniz Pertev Tuvalet podrasmı tercilı eJiııiz. Faı.tazi Lel'i!eri 
kibar muhitlerde emsaline tercihen l:"ILııılıııaLtaJır. 
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kendine oturacak bir yer 
arıyordu. 

"Cones. in o sırada oy
nadığı oyun gibi bir oyun
da ayakta bulunan kimse 
oturan kimseye nispetle 

müşkül bir vaziyettedir. 
Klüp azalarından yalnız 

bir ikisi yeni geleni, oturan 
lngilizlere has bir ta· 
vırla selamladılar. Bazıları 
görmemezlikten gelerek baş
larını çevirdiler, diğerleri 
baridane bir baş sallaması 
ile iktifa ettiler • O sırada 
hizmatkarın biri gelip "Co
nes. in önüne geçti ve O· 

nu meşgul olmıyan bir kü
çük masaya doğru götürdü. 

( Cones ) masaya otur· 
du. Garsonun kendisine 

uzatt!J-ı listeyi aldi. Bir 
levrek tavası, bir kızarmış 
piliç, bir salata ve bir çi
lekli dondurma söyledi. 
Maamafih bunları dalgın bir 
halde sipariş eyliyordu. 
Eğer listede gözüne başka 
birşey isabet etseydi gene 
sipariş edeceği muhakkaktı. 

Kanlı bir mücadeleden 
yakayı sıyırı. · bir süvari 
gibi zihni perişandı. 
lngiliz asilleri arasına girmek 
birşey değildir. Eakat on -
!arın arasında oturup ye • 
meklcrine iştirak ederken 
her taraftan lakaytlik ve 
husumetle karşılaşmak; işte 
ışın acıklı olan noktası 
buduı. 

( Cones ) kendinde bi -

taplık duyuyordu. Herkes 
onun aleyhinde idi; bu hali 
yeni yeni iktisap eylediği 
bir hassasiyetle anlıyordu. 
Evet buradaki adamlar onu 
sevmiyorlardı. Yanlış anla
şılmasın; bu husumet Fila
de!fiyalı ( Viktor Cones )e 
karşı değil, halihazırda 
(Cones) in kaimmekamlık 

ettiği yirmi bir göbekten • 
beri kont olan Artur Ko -
ningsbay Delamar dö Ro
çestere karşı idi. 

işin garip bir noktası 
vardı. "Cones., gördüğü 
bu bürudetten adeta mus
tarip oluyordu. Şu adam
ların, dostu bile olmıyan, 
kendisi için bir yabancı 
meçhul bir kimse olan 

"Roçester" e karşı bürudet 
göstermeleri onu neden ra
hatsız ediyordu? Fakat ne 
denirse densin " Cones • 
bu gördüğü bürudete içer
liyordu. Hatta bcl'.d "Ro
çester., in bizzat sıkılaca
ğından fazla sıkılıyordu. 

Acaba ruh sahte ile ha
kikiyi, maneviyi tefrik e
derek müşabehele istinat 
eden bir tahkirin tahkir 
addedilmiyeceğini, anlamı
yacak kadar körmüdür? 

Hayır, ruh .daima haki
kati görür. Şu halde neden 
"Cones,. , "Roçester. in 
benzerine karşı gösterilen 
bürudetten müteezzi oluyor
du?. 

"Conesn orada hayatın
da ilk defa olarak garip bir 

hadise karşısında u ".-r . ~ .. 
yordu. Kendisi bır a ;-< 

vaziyetinde olduğu lıt ~~
temsil ettiği şahsın 111ıaıdi· 

. k d. ı•ıa.C vıyatını 'en ıne · 
yordu. p11ıe-

Sanki kendi ile b- •• •u· 
rinin ruhları mezcvlun'"' ı,u d , .• 
"Cones,.i istediği ka ~i· :. 
heriflerin suratı ba"a ··• 
diye Öüşunsün, kliip a~- ~-

.. d'k' -ri hı.}" rının goster ı. •" .. ı· 

ten hasıl olan tecs<:ı•tl 
!inmiyordu. dır8~ 

Mister "Çörç.ii a!l ıwt 
b. ,.,~şr~ 

büfeci elinde ır : . .- )j;' 

ld. •Cones .. 
listesile ge ı. hııf" 
teyi tetkik ederke!l 0

• li~:r 

ketsiz ~~r~.y~r~u. B~ıxııı~~: 
gayet yuklu ıdı.En f's iç•· 
tar şaraplar, en n~d:, ı;:J' 
!er bu listeye dahıı '~"""'' 1 

t 


