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1 Nisan yalanı 
Ankara 3 ( B . 

rinı· d ' aşmı.harrı -
ız en F k de b · .. - ren !er sene-

b" b· ı~gun dostlar arasında 
. ır ırıni Y 1 1 
ıtiyad a an a aldatmak 

B"lhını hoş görüyorlar. 
b 

1 assa b" k rrj b . . ır ·aç seneden 
illızdc d ıt.ıy~t nıemleketi
karad ~ ıntışar etli. An
birçoka ~~sanın birinci günü 
dost)- ıms~ler sevdikleri 
la a,~.r.ınka bırer türlü yalan-

'-'Zlı 1 
t~nıd•kl · yaptı ar. Mesela 
rafıncJ .. arından birisi ta

an fT Yrııı .,, 1 an lokantaya 
~at ·~e davet edilen bir 

ııavven tt . . •. Ve " - saa e gıttıgı 

h saatlerce b ki d"". a!<le d e e ıgı 
da bı I avet sahibini ora-

• 
1 amadı 

Dığer b" : . 
Veya İ . 11 ısı lstanbuldan 
~eleceğ~hrten. misafirinin 
ıstasyona k erme il'anarak 
bii b •ki oştu. Fakat ta-
d C"ed""" 

ı ç·· 'k ıgı yolcu çıkma-. uıı ... . 
aldan u 1 ııısan yalanına 
leke•; ınıştı. Yakıt da mem-
t • lllıze lı .. . . en b cnuz yenı gı-

cazib ~ Garp latifcsinin 
. esıne t t 1 k ·ı . ıçin b· u u muş arı en 
laci'ir ır ~ğlence zemini o
tihıi mı diye 1 nisan ta
Siıs.sız nushasında bazı e
hatta h haberler yazmış 
lık e• ~r nasılsa bir yanlış
alın~erı olarak Ankaradan 
kan bş telgraf şeklinde çı
al~ına heh~bc~lerdcn ikisnin 
llıışti. nım ımzam da gir-

Ş·· 
•a Uphesiz b d . . 
' r ed · u tarz a ıntı-
Ciddı k en Yazıların hiçbir 
kli Cr\ · 1~meti yoktur. Çün-
. et:ı .. -

ıtı hab" gunu gazete han-
lan1 

1
erlerin 1 nisan ya-

o du· 
etmiş•· &unu gene tavzih 
tin n ·ır. Yal.uz bu latifele-
b eırind 
ırakı • · en sonra ortada 

h ıı,ı . 1 
Gkın ° ız ere bakarak 

t · ettim k' a~ naıa ı biz bu nok-
?11ıGnc/~an da biraz daha 
1hı;Yaeı dle hareket etmek 
tııuı~diı° ayız, biraz daha 
Yİz olmak zaruretinde-

V~lev' · 
linde ~ 1 1 nisan yalanı şek-
l~tife h?1f~n yapılan bir 
Zlrtır •Ç )lr kimseyi muta
saat(. etmemelidir. Yahut 

'ree h 
Şeye d·· eyccan ve endiu .. 

llu h Ş:rınemelidir. 
3.elleın a ıkat herkesçe mü
fı\jYatta bolınakla beraber 
alesef . unun temini ma -
On ışte k b"l b Un İçin h:3- ı olamıyor. 

Uat h ıçolmazsa mat-
Yal sa as d y anına h· ın a 1 nisan 
,,:r Verme ız 

1
Türk matbuatı 

oUn } tne iy" y !d b' 
1 o sa d ız. ı a ır 
~teın k .. a binlerce muh
b~Ycline a~.1 n itimat ve em-
ır İliyaJUPhe karıştıracak 

ı/ terketmeliyiz. 

\1 elınıet Asını 
ila ~ -- -

.A.da.ıa~e~clisine 
h. l.ı ' ,,. li 

V "'U(ıııd ır · '" açılmaaı 
ltı 1,. ılaYet a. takrir verildi 
l -vllr ı nıecr · 
eleri · sıııi de'ısı .d.ün toplan-
tdiJ n 1'ürk .ı:!şhrılen mahal
laı lı:csı hakk ısıınlerile tevsiın 

et;lld ında D h'ı· 
ltı~ş eıı ı:eı a ı ıye ve-
~v,1 \·e h\ü1~~ tezkere okun
ı/ «lilmi·t·ıye encümeniııe 

''a....., " ır. 
ltıe,· >"iZ ı·e l 

ı v r ere -te1.li e Aıııc . agaç dikil-
hü;~ hakkııı~ık~ fidanlıkları 

ı ı enctıın ·akı tezkere de 
bır ~nıit ll:atıı~e. verilmiştir. 
tıı10 ıse kuş.1d Yın Adalarda 
b~lu~ı c"ıniy~u!dayı güzelleş
butç illası hakk ın~avenette 
tek ~ encüııı . ındakı takriri 

e ...... ıçtiıııaa enıne havale edile 

l '''•• nıha t • e ed:·· ........... ~~-- verilmiştir. 
ıye ... ·········--..... 

\., \:.: J..ı. ;zası_ çağırılıyor 
l nııyeti u Mufettişliğinden: 
~Yı ınuınıyet beledi 

tıı tnuhıer ye 
1 llııırı.,i - eme.inin 6 niaan 
ırka. tnerk Runu saat 14,30 da 
~' tzınde · • it ~ uıı lçtt ın ı at edecek 
~ eder;:.a.ında bulunınııiarını 

He~ôrlı~ uerıisi 
Müso~a~aınız 

-1-
Dr. Kadri Raşit 
Paşa diyor ki 

{ Bekarlık vergisi
.• n evlenmeye tesir 
edeceğini zannetmi
yorum . Bir adam 
bekar kalmıya niyet 
ederse vergi tesiri ile 
evlenmez. Fazla mik
tarda vergi konsa 
bile tesiri yoktur • 
Maksat memlekette 

nüfusu ziyadeleştirmek 
ise daha evvel doğan 
çocukları ölümden 
vikaye etmek lazım· 
dır. Memlekette kafi 
miktarda çocuk do
ğuyor, halbuki gerek 
köylerde, gerekse ıc· 
birlerde bunların ço
ğu ölüyor. ] 

1'1üsabakamızın 

şekli nedir? 
811' bclılrlık veraf.•I mil•abaka1t 

açtdc. Bundan mak•at Yozıat mcb' 

uıu Süleyman Sırrı Beyin Millet 

Medi•lne verdlfi teldlfi kanunt 
üz.erine mtinakaıa edllcn beklrhk 
veı·si•l hakkmd., muhtelif fiktrlerl 
kı•aca kaydetmek ve bu fJkirlu
den hanıl•lnln sazetemlz karileri 
a.ra•mda daha lu1a taraftar bu
lundufunu teıpit e7lemekUr. Mü
nbakanın tekli ıudur: Gazetemiz 
her rUn gördüfünüı: glbl muhtelif 

mcıleldcre mcnıup Ye maruf ze
va.ttan birinin bck&rlık verrı.ı 

bakkmdakl noktai nnarmt bltkııç 

•atala yazacaktır. Ayni ıGnde ı•· 
zetemttln bir kö.te•lndc blr de 
kupcn neırolunacaktır. Karile.rimb 
guetede •ıra•lle veratnln lehinde 
yahut aleyhinde olarak çıkacak 

noktai naı:arla.:ın ve bunların eı

babı muclbeainln hangl•ine tuaf
tar olurlar•• o fikrin lntlıar ettıMI 

ıuete nüıha•ındaki kuponun, üze
rine adre•1erinl ve iınu.Juını ko-
7arak diicr kuponlula bitlikte 
matbftamaa ıönderecelıderdir, Mat· 
bumttda toplan11.c:ak kupanfa.rm 
ihtiva edeceil reyler biJilı.are ta• 
nif olunacaktır. Neticede en ziyade 
taraftar bulonan fikre rey vermlı 
olanlar araımda blr kura çekilecek 
ve kazanacak 10 karlmiz:c muhtelif 
hcdiycfct' takdim edt'ecektir. 

Bir ıs~anyol tıeyeti 
Tetkikat için Ankaraya 

gidiyor 

Dün şelırimize bir lspanyol 
heyeti gelmiştir. M. Jozcnin 
riyaseliııd~ki bu heyet mühendis 
ve müteahhitlerden mürekkeptir. 
Bazı tetkikat yapmak üzere bu 
gün Ankaraya gideceklerdir. 

• 

l H~~idi tesli~Ht 
H. vetiliıniz Herline ve 

~omaya ~a ~i~ece~ 
Ankara, 3 (Yakıt) - Ve

killer heyeti ismet Paşa 
Hz. nin riyastinde toplana
rak tahdidi teslihat kon
feransına iştirakimizi mü- ' 
zaker ederek Hariciye ve
kilimizin gitmesini kararlaş· 
tırmış ve noktai nazarımızı 
tesbit etmiştr. 

Heyeti murahhasamız 

Hariciye vekilmizin riyasetin
de Riyaseticumhur katibi 
umumisi Tevfik Bey, Şurayı 
askeriden Cevat paşa, Bern 
elçimiz Münür beylerden 
mürekkeptir. Ayrıca refaka
tınde kalemi mahsus mü -
dürü Kemal Aziz, şifre mü-

dürü suat, birincidaire müdürü 
Numan Rifat beyler bulu -
nacaktır. Heyet salı günü 
LAlıtarah 3 üncü •aıılamııdad:r] - ---

-
Sıhhat vekili şerefine 
fiirk ocağında bir çay 

zivaf eti verildi 
.ı 

... 

Dünkü ziya/ellen bir inlıba 

Sıhhat vekili Relik Bey şereline dün Türk o~ağıda saat 
17 de, Etıbba muhmknct cemiyeti tarafından bir çay ziyalcti 
vcrilmi~tir. Ziyafette bir çok tloktorlarıınız hazır bıılnmuş 
ve Sıhhat vekili Beyle hasbıhalde bulunnıu~lart!ır. 
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Çocukken gelen his. 
Bir ailenin sadece erkek üzerine yük~e:ıe

ceği zaman artık geçmiştir! 
Nakış atelyesi müdi:rl\ Z"hı • 

Müfit Hanımın fi~cırleri 

Zehra Müfit 
Hf., yüksek me· 
murlarımızdan, 
mülkiye sermü
fettişi Müfit 
Beyin refikala· 
rıdır. 

• 
Iranda Bir mülakat .. ~O~HZIHr ~DnıiSYODU 

Kendilerini, 
idare ettikleri 
modern nakış 
ve broderi İŞ• 

!eri atelyesinde 
tasdi ediyorum 
ve beni karşı· 
lıyan üç unsur 
oluyor: neza -
ket , tevazu , 
san'at .. 

~eın~erıa~n ile Musolini 
Floransada uzun 
müddet görüştüler 
Ve anladılar ki aralarında 

fikir birli~! var .. 

Roma, 2 (A.A)- f stefanı 
Ajansı bildiriyor; Sir Çem
berlayn birkaç gün ikamet 

edeceği Floransa civarında
ki giolosa köşkünde M.Mu

solini ile buluşmuşlardır. 

Her iki devlet adamını 

yekdiğerine rapteden şahsi 
ve samimi dostluk hisleri 
içinde vuku bulan uzun 

mülakat esnasında sir Çem
berlayn ve M. Musolini 
umumi vaziyeti tetkik ede
rek ltalya ve İngiltere ara

sında samimi münasebatı 

birkere daha teyit etmişler 
ve iki memleketi alakadar 
eden en mühim siyasi me

seleler hakkında iki hüku
metin mutabik bulunduğu
nu müşahede eylemişlerdir. 
M.Musolini bunu müteakıp 
Sir Çemberlayn ve refika
sına "Montelbano. şatosun-

Senelik raporunu 
Cemiyeti Akvama 

gönderdi 
Boğazlar komisyonu dün 

amiral Vasıf paşanın riyasetinde 
içtima etmiştir, Boğ:ızlar konıis

yoııunuıı sen~ik raporunun tabı 
ve teclidi ikmal edildiğinden 

rapor dünkü içtimada azaya 
tevzi edilmiş ve aynı zamanda 
Cemiyeti Akvama göı .:rilmiştir. 

Bu seneki rapor 100 sahife
den ibaret olup 70 sahifesi 
seyri sefain liman ve tahlisiyeye 
ait nizamatı ihtiva ctillektedir. 
Rapor heyeti unıumiyesi itibarile 
mühim ıııevadı ihtiva etmiyor. 
Komisyon, seyri sefa.in işlerinin 

ıslahı hakkıııda hükumetçe itti
haz edilen tetbirlrrin verdiği 

müspet semerelerden ve ecnebi 
gemilerinin, tücari muamelatta 
mazhar ohlu:darı tlslıilattan 
takdir ile bahsetmektedir. Boğaz

lar komisyonu raporunda tahlisiye 
rüsumunun tenzilini leıııenni 

etmektedir. 
··-··························· ................ . 
da hususi bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

Roma 2 - M. ç.,mber
layın M. Musolini mülakatı 
pek samimi olmuş 'e saat 
11 den 12.30 kadar bir bu
çuk saat devam etmiştir. 

Mülakattan sonra M. Mu
solini M. Çemberla) ın şe

refine bir ziyafet vemıiştir. 
Ziyafette M . ÇenıLcrlayn, 
Ledi Çcmberlayn, ltalyan 
hariciye müsteşarı M.Gran
di, Floransa valisi ve sair 
bazı zevat hazır bulunmuş
tur. 

---·---
Çık:aıı isyan 

Kürt kabilelerinin baş 
kaldırmasile doğmLştur 
lğtifaf ha;d;tı;;ın-in hedefi 
medeni serpufa müteveccihtir 

Birkaç gün evvelki tel -
graflar yeni elbise kanunu
nun tatbiki dolayısile lranın 
bazı aksamında iğtişaş ha
reketleri vuku bulduğunu 

bildiriyordu. Son posta ile 
gelen Londra gazeteleri 
bu hususta tafsilat vermek
tedirler. 

(Deyli Meyi) gazetesinin 
Tahran muhabiri tarafın

dan verilen malumata göre 
yeni elbise kanunundan 
gayrı memnun olanlar lran 
Azerbaycanında oturan Kürt
lerdir. lran hükumeti bu 
gibi memnuniyetsizliklere 
karşı gelmek için Saviçbu
lak tarafından (4000) asker 
göndermiştir. T ebriz ve 
havalisi · gibi yerlerde de 
bir takım hareketler vukuu 
şayi olmuş ise de bunların 
aslı çıkmamıştır. 

Sözlerine,an
ketin istihtaf 
ettiği gaye için 
samimi bir te
şekkürle başlı-
yan Hanımefendi iş haya
tına niçin atıldığını şöyle 
anlatıyor: 

- Bu his bana çocuklu
ğumda gelmiştir ve hiçbir 
ihtiyaç mukabili olmaksızın .. 

Erkeklerin çalıştığını gör
düğüm vakit bu his başım
da daha ziyade tebarüz 
ederdi. Daha sonra çalış -
mak ve memleket çocuk • 
!arına müfit olmak hararetli 
b:r gayem oldu. Eski zih -
niyetin tuhaflığına rağmen 
kız idadisine müsabaka 
ile girdim. Orasını bitirdik
ten sonra el işleri dersleri 
vermiye başladım. Vatan 
çocuklarına birşeyler öğre
tebildiğimi gördükçe derin 
bir haz duyuyor, çalışmanın 
zevkını anlatmıya çalışıyor

dum. 

San'ata tam manasıyla 
atılmama sebep Anadolu 
harekti oldu. Milli müdafaa 
için herkes Anadoluya ko
şuyordu. 

Bu esnada Müfit Bey de 
gitti, burada yalnız kaldık. 
Bittabi bu vaziyette maddi 
bir takım mahrumiyette 
baş gösteriyordu. Derhal, 
çalışmak aklıma geldi, zev
cime "bizi düşünme ..• diye 
yazdım. Pekaz müddet son
ra ev ihtiyacını temin ede
biliyordum. İki sene böyle 
geçti. Sonra o çalışmanın 
eseri olan bu atelye doğ-

Zehra Müfit H. 
du. Bu tarih, vatanı ve 
hepimizi kurtaran, yeni Tür
kiyeyi kuran Gazimizin 
millete yeni bir hayat bah
şettiği mesut zaımınlara te
sadüf ediyor. 

- Hayatınızdan mem
nun musunuz? 

- Çok... iş hayatından 
çok memnunum. Çalı~nıak 
öyle bir zevktır ki ... 

- Türk kadınlarının iş 

hayatına atılmalarını?. 
- Zaruri telekki ederim. 

Hususile şiınden sonra ... 
bir ailenin sadece erkek 
üzerine yükleneceği zaman 
bence geçmiştir artık ... 
müşterek çalışma ailenin 
esaslarından birisi olm:ı

lıdır. 
- Türk kadını için is-

tikbali ve sonra siyasi 
haklar meselesini nasıl te
lekki ediyorsunuz efendim? 

- Her kadın eyi bir 
istikbal arzu eder. 

Zehra Müfit hanım rfrndi 
burada bir müddet düşünü
yor, sonra gülerek diyor ki: 

- Her cihetce nıüsavata 
gelince bunu dogru bul
mam. Bunun birçok sebep
leri vardır. Evet, diyebili
rim ki kadının siyasi hayala 
karışması zamanı he -
nüz gelmemiştir.. Ben 
henüz Türk kadını için aile 
hayatını tercih eden taraf
tanım 1 

A. Sırrı 

1\eccıti h1g·ilterede tıthctf biı· rıııket Bey • • 
lÇl11 

Tebrizdeki Alman kon
soloshanesinin Berline ver
diği malumatla Kürt aşiri
nin külahı Pehlevi aleyhin
de olduğunu bildirmiştır. 

t:::iiii·ı ıl'I rı.ı ıı :ı:ruıı mımıı nrı ıwı: .ı:r.ı ı :ı · ı' ---~ 1 

Londranın en büyük gazetelerinden biri şayanı dikkat bir anket açarak karilerine lngiliz 
meıahirı içinde lr.imlcri tanımalı: ve lr.imlerle görüşmek istediklerini sormuı , neticede müııahalı:ayı 
.ııı kiti kazanınııtır. Bu altı lr.iti lngilterc veliahtı (1), otomobil sür'at rekorunu kıran binbaıı Segrev(2), 
tair Rudyard Kıplins (3), meıhur alimlerden sir O!:ver Soç (4), sporcu Jak Hols (5) ve meşhur 
casus Lorens tir (6). Bu anketin göze çarpan tarafı lngiliz ;-ııhuııu ifade etmeslclirr; intihap olunanlar 
muhafazalrlıaı tlir, ilim, spor ve mecrayi te1111!l etmektedirler. Bundan baıka bir intihap olunanlmn 
üçü lnııtlız empcryalizimlniıı en kuvvetli milıııessilleridir • 

• Riza şah Hz. namına iza· 
fe olunan serpuş, geçen se
nenın kanunusanide fran 

meclisi tarafından kabul 
olunmuştu. Yalnız birkaç 
aşiretin buna itiraz etmesi 
kanunun bütün memlekette 
muvaffakiyetle tatbik olun
duğunu göstermektedir. 

Bu kanun hedefi halkı 
medeni serpuş ile medeni 
elbiseye alıştırmak, sarık
lıların adedini tahdit etmek 
ve sarığı yalnız din ricaline 
hasretmektedir. 

-
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Brşvekilimiz lsmet Paşa H. nln l\Iaarlf vekili ~ccati Bey 

merhumun kabrinde irat ettiği nutuk Devlet matbaası 

tarafından levha şeklinde tabolunmuştur. Lilvhalnrın or:dında 

Necati Beyin bir resmi vardır. LAvhalar Halk hrkası mcrkczile 
mekteplere talik olunacakuı. 

1 



iiieyman. Paşa 
Yazan 

l. AYHAN 

ve 

Akibeti· 

Ankarada açılan 
resim sergisi 

~-
1 

Çocuk bayramı 
Bazı maruf hanımlar dun 
Himayei etfalde toplandılar 

.......... ~ 

1 - -

iıiir ve ~i~iyelı~ 
- MuharrirJ : f!.Fef -

S ı l s, s ı,,t'-'; lcı llcı it:! cı 1·111ı işitnıesin Programa göre, çocuklar Şehremini 
tarafından selamlanacakbr 

Kıt'a 

Ilı!.; Ruyi hurriyet otuz yıldır haram oldıı ~ 
Hoş geçirsem bari bundan sonraki eyJ'"' 
Tek dilensem de esiri Babıali olmasam 

--------
iki zırhlı ile bu askeri İstanbula getirip 

nıaazallalız"itaala bir ... 
-27-

- Efendimiz, kerem bu -
} l'rL~ıuz. Bu can zutcn ogunr 
humayununuza hasrcdılmiştir. 
1 .n c.:t l:ıunırun, o ne zam .. n 
o)<;,1 ~izindir, alırsınız. 

Abdülhıımidin ) criı.1dc han
gi karnı sfıphc y~l1crilc dolup 
şişmiş o'nıı \'CS\ esdi o!sa 
yuzü gulm ... zdi ? 

- Sadnl,atine zaten cmi -
nim, çabuk söyle .. 

- Efendimiz meclisi milli 
g;ı'eytmJadır. 

Şu saat Süleyman paşanın 
i tifa telgrafı okunuyor. !stifa 
seb~bi ilci zırhh göndcrilm~
mck oldu~ için bu zırhlıları 
'ermiyoo bahriye nazın Sait 
paşa İfc çakcrlerinin azil \'e 
muhakeme altına alınmamıza 
kar.tr 'erildi . 

Kulunuz Süleyman paşaya 
n:ısıl zırhlı teslim eder idim . 
7..atcn maiyetinde otuz tabu
h•k l,u\"\'Ct \·ardır. 

lki zırhlı ile bu askeri 
lstanbula .getirip maazall 1hü
ta:ıhi bir ... 

- Sus.. sus .. kulalJnrım 
işitmesin .. 

- Efendimiz, neticei har· 
bin hasıl ettiği galeyan ,.e 
heyecandan bilistifade \'C 

mcb'us:ın ve Midhat paşa ile 
bilittifak .. Sultan Aziz ccn -
net :nek.\n gibi ... 

- Sus demiştim be adaml 
Ban:ı şimdı Ahmet Y efik 
paşayı buldur, bu saat tel -
grnfla istet .. 

Rauf paşa tabii görülmek 
lazım gelen bir Sc\·inç içinde 
huzurdan çıkmıya hazırlanır 

iken birdcnbir başkatip T~cbip 
Bey göründü . 

Lebi p Beyin yüzü sap<;an 
idi. Telaş içinde görünüyor
du. Elinde bir de telgraf 
tuıuyordu: 

- Süleyman paşa l-ulunuz
dan. 

Dedi . telgraf çok şüpheli 

t .. rzda y"zılmıştı . Sultan 
Hamit Rauf paşaya uzattı . 

Sfılc) man paşa: 
cc Akti muahede için mu -

rahh;ıslann memuriyeti ,.e 
hututu istihkamiyenin met -
rukircti badema mus:ı.l:iha 
vukuuna iştibah YC mulrnrebc 
zuhiınına tasan·ür w imkan 
bırukırnıdıgınd:m ... » 

Diye i:srifosının kabulünü 
istiyordu . 

l ley yarebbi !.. Bu Süley
man paşa nckadıır kar.ınz -

itle içindeydi. Bir gün cv,·el 
telgrafında eli kolu bağlı 
düşmana teslim olmıyac:ı.ğın
dan bahsedip hila zırhlı isti
yordu da, yazdığının mürek
kebi Irurumadan nksini bildi. 
rcrek: 

Artık istihkiımlann muda
foasına liızum kalmadığım 
soylüyordu. 

Şimdi sade Abdülhamit 
değil bu tereddüt \·e şu ka. 
rarsızlıktan Allahm hangi 
kulu olup .da şüphe edip 
vesveseye düşmezdi ? 

Acık anlaşılan birşcy varsa 
oda : Süleyman ıpaŞanın kendi 
akibetini karanlık görerek 
neye mal olursa olsun mutlak 
lstanbula gelmek istemesi idi. 

Bütün biribirini tutmıyan 
karcketlerinin sebebi bw1. 
dan başka birŞey değildi . 

Zavallı adamın dostu yok, 
di.ışm_anı pek çok, pcıTasız 
idi. Üstelik bir defada adı <la 
çıkmıştı. Samimi düşünse 
bile gene: 

- İşte, mal.saclı bir fesat 
çıkannak .. 

Demiyorlar mı~·dı? Bu yüz
den harp sahnelerinde büyük 
askere yardım edilmemiş de
ğil miydi? Keticedc şahsi 
cndişı.:lcr koca bir Yatanı 

Rus çizmelerine çiğnetme -
miş miydi? 

Rauf paşa: 
- Padişnhım, jştc akibct 

boş bulunup ağzından kaçırdı. 

!\ladam ki mütareke dolavisilc 
istihldmlnnn müJafansına lü
zum yokmuş, o halde zırh · 
lıları ne ppacalmıı~ '? C\ \'Clki 
şedit istifa telgraf mm m.::c -
liste okunup bir galyanı cfldr 
ihdası İçin tasni edildigi arıık 
hakikat ur. 

Dedi. Abdülhamidc <laha 
Sadi Efendiye gelen mektup
tan hahseunemişlerdi . Rauf 
pa~a hünk:ınn sndr.ızam Vefik 
Paşadan haber aldığını zanne
diyordu. 

A lıdüllıamit hanın daha o 
mcsc1edcn haberi yoktu. An
laşıhm Ahmet Y cf ik paşa 
söylcmiye Yakıt bulamamıştı. 

Rauf paşa ile ba~katip Lcbip 
Bey A b.dülhamit hanı 'yalnız 
bırakmışlardı. 

Yıldız telgraf merkezinden 
Babıaliyi buldular. ı\hınct 
Y ef ik paşa. ma1'amımla idi : 

- Ahmet Yefik paşa haz
retleri makine başına gelsin. 

Dediler. Ahmet ,. cf ik p~-
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Muliarrn·i: lltiscyin llalnni 
,.u daha beniın 

s.fn·dau yukarı santi-• 
gı·at yüzclli derece 
~ılthrdıgum rröı·me<lin •• 
Gt~Inıczseu lıir in ·an 
kanmda galeyamn lnı 
cierccesirıc .şahit o1a
cuksıu •• 

- GeliyoJ'uın •• AUalı 
helctlll yersin Sakıp. 

- illukabeleıcn ana 
böyle bir bedduaya 
lüzuın görmüyorum . 

Cükü ..,ana henden hii
.. yük bela olamaz. 

. 

J•erran Hamm ınuh
ta'"'m· bir tuvruetle so
kağa fırlar •. bir otoya 

"' atlar .• ~lodisl Matmazel 
Kiuoşun dairesine, ora-

Gönderilen eaerlerden biri 
Genç ressamların Ankarada 

bir .sergi açacaklarını yazını~-

Dünkü içtimada 

23 nisan çocuk hayra -
mında çocukların ne suretle 
eğlenHirilebileceği hakkında 
konuşulmak üzere dün bazı 
kibar ailelere mensup ha • 
nımefendiler Himayei elfal 
cemiyeti merkezinde top -
lannujlardır. 

.... ·-·····-··· .. ····-·· .. ········ .. ·······-
ttk. Sergi haz.ırlıkJan jkmul 

- edilmiş olduğundan cc~hir edi
lecek tablolar ambalajc edile
rek .Anknraya göndcrilıncğc 

hn.,Jamhnı, tır. 

fi \\ 
Sulta.11 Abdiilclziz 
Nasıl hal1edildi? 

Nasıl intihar-etti 
,--V:::;--1 
~..!!.!!.J 

(2) ınci cilt 
4Nisan (Perşembe) eünü 

çıkıyorı 

Eski harflerle çıkan ] 
en son eser --------

şayı l\arşılarına aldılar: 
- Paşa hazretleri, fcrkal

{ıdc aln·al tahııddfı5 etti . 
Ffcndinıiz scl:iın l:ıuyuruyor

lar, haman mabeyne teşrifi
nizi irade buyuruyorlar. 

- Gı.:nc ne \·ar? kendile
rini teskin etmediniz mi? 

- Süleyman paşanın bir 
fesat şebekesi kurmuş olduğu 
sübut bu!Ju. 

- .Mernm bu ise bihiidc 
biıi istemişler.. Mesele mec
lisi \'ülıclada müzakere edi -
lecck dcgil mi ? 

- E\(:t, fakat baş\·ckiliıni 
isterim buyuruyorlar. 

- Hah hah ha... miibarek 
<lidanmızı her zaman gömıü-

dau mahut apartımana 
{.)<'ÇCI' ••• 

Sakıp Cemal en son 
k~pını11 öııiiu<le, dera
guş i~iu ik.i kolu açıl
nn!' bir tahassür vaz'm-., 

<la mctr~ ini karşılar. 
Perra11 bütün !'iddc-

~ 

tile hu ~avleti ı·cdde 
uğraşnrak: 

- Ilırak •. eckil .. ben · 
• 

lmra,·a scvism "e deui .r ~ ~ :e 
kaYgaya geldim. 
-- ... \h caııımm ici . 

~Cll •rel UC ne'-1 C rrclir-
" :'.) &T ~ 

sen gel. 
-Aşk icbarla olmaz. 
- Ren seni son ga-

leyanla seviyorum . 
Sen de heni se\ ecek: · · u. 

yorlar mı? Hakipaya ylız 
sürmek üzre ham:ın gcliyo -
mm. 

Telgraf muhabcn.:~i bumda 
kesilmişti. Ahmet Y cf ik paşa
nın gekccği anlaşılıyorJu. 

Sadnız:un çok geçmeden 
mabeyn c.faircsinc yetişmişti. 

Rauf ~şa orada \' c:fik paşayı 
bekliyordu . 

!kisi lbirlil,tc ı\bc.lüllıamillin 
huzuruna çıktılar. 

Sukan Hamit keder ,.c 
endişe içinde idi. \T eGk pa
şaya: 

- P11şa, Rauf pa~ayı din
lc;diniı. mi'? mecliste neler 
o!Uu~undan fiaberiniz ,·ar mı? 

fBltmecllJ 

* - lhıgfın bcııi hn-
raya "<'clhetmek ıçın 
son tehditlerini snv-.. 
<lın düktii11, lnmu hiı· 
yaparsın iki yapar.,,ın 

fakat iiefıııclide beni .. 
buraya aetiremczsin ... . ._, 

- ı ,Getiririm.. seni 
lmrava ~ ayısız defalnr . . 
~ctiririm .. Çiinkü baş-
ka türlü olmak inık:)
uı yoktur ... 

Bugün btu'tt)tl 
gclişiın t hditlcriuden 
vıldı~rım ic-iıı dc~itdir. 
& L ~ ~ 

Ilnnu hil •.. 
- Seni buraya ge

tiı·mek içiıı süzlcrim 

hazır bulunanlar 

Bu içtimaa f sveç sefiresi 
Madam Volenberg, Osmanlı 

bankası müdürünün refi· 
kası Madam Rit, Safiye Hü· 
seyin, Seniha HulUsi, Ma
şuka ipekçi, Sadiye Halil, 
Sniha Süfyan, Refika Hulu· 
si Behçet, Nezihe Hazım, 

Atıfet Hanımlar iştirak et
mişlerdir 

Dünkü toplantıda Anka
radan gelen proğram oku· 

nunmuş ve Tepebaşında, 

Taksim bahçesinde, Gülane 
parkmda, Üsküdar :ve Ka· 
dıköy parklarında ç.ocuk1an 

alakadar edecek bir çok eğ
lencekler tertibine, film 
gösterilmesine, kukla oyna· 
tılmasına karar verilmiştir. 
Bundan başka Se1im Sırrı 

Beyden Türkocağında olaca· 
ğı gibi diğer bahçelerde 

de zeybek oyunları ter -
tip etmesinin rica edilmesi 
de takarrür etmiştir. 

Hanımlar pazartesi günü 
tekrar toplanarak çocuk 
haf tasına dair müzakerattn 

bulunacak, Himayei etfal 
cemiyeti heyeti merkeziye 

azalarile şuabatı reisleri top
lanacaktır. 

Bayram proğrami 
23 Nisan bayramı proğ

ramında birçok enteresan 
maddeler bu\unmaktadır. 

Bunlara göre, şehirlerde dük
kanlarm,cv!erin cepheleri milli 

ve Himayei etfal bayrakla
rilc tezyin edilecek, mem • 
lckette mevcut nakliye va -
sıtalarmdan mümkün olan
lar, bayram günü iki saat 

iç.in Himayci etfal cemiyetine 
verilecek ve bu vası'a1arla 

gezilirken ve hükumet daire
sinin, Himayei etfal ve bele
diye dairelerinin önünden 
geçilirken çocuklar Şehr • 
minleri ve belediye reisleri 
tarafından selamlanacaktır. 

Bayram günü tiyatro, si· 

1 Ziri tevcihaftan sürsem çıkarsam nanı•"" 

1 K1t'a 

Alçakları ila edemez rüibei bala 
Bet iıynef olan bence sevap etse lıatadıt 
Erbabı meraiipfen olan böyle zevata 
Bir sırmalı haydut çetesi dense sezadır· 

• . - • _ 111ıu1nı~1 
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Mühim hulasası haberlerin 

) -0. Birçok hırsızlık ya· 
~ pan beş isimli bir hizmet· 
F çi kız, dün ağır ceı.ada 
~ beş seneye mahkum ol
~ muştur. 
~ -0- Sirkecide Lülfü is
~ minde birisini öldüren o
~ tel katibi Eşref, ağır ce

~ zada on beş seneye ınah
~ lcum edilmiştir. 
~ -0- Prenses Şivekar H.m 
~ pasaport davası tebligat 
~ için kalmıştır. 
~ '°9 Müddeiumumi Ke
~ nan B. hapisaneyi teftiş 
'§ etmiştir. 

+ Himayei etfal ce~ 
yetinde dün bazı nı 'lJ 
hanımlar toplanarak rJJ 
nisan çocuk bayrarıtJ;r 
yapılacak eğlencelere 
kararlar vermişlerd.ir: J1 

-O- Vilayet medısı ~ 
toplanmıştır. Meclise Jt 
rilen takrirler aras \tl'1 
Adalarda bir lise ııçt 
sı teklifi de vardır. ıJı 

rıu· -0- Emanet 10 ey 11
J11 

Mi1anoda loplanac3k 

b . k . dl' 
anı ongresıne 

edilmiştir. ~ 

-'- Tevziat koınİS}"'°~ 
v d·lit',. 

yeniden gayrımuba ı Jt 
evrakını tetkika b 
rnıştır. 

~ <)a Kadriye H. tahkika
~ tında Kristina Mıhailcvna 
~ isminde bir Matmazelle 
ff başka bazı şahitler dinle-
~ nilmişlir. qp ~ ,.; rl.o 
# ~ Ra!ey Amerika kru- aıa~..,~: 
~ vazörü bugün Akdcnize >-ı~. :-= ·ı ~· 
- 1\1 ÇeberLayn ı c 1 
g gidecektir. Musolini Fransada ~µ 
~ -Ot Bo~zlar komisyonu süren samimi bir n1iil3 Lı i senelik raporunu Cemiyeti 1.1' 
- akt ve aralarında tnt11 g Akvama göndermiştir. d "tll 
~ -0- Hükumet Muhtelit itilaf mevcut ol tıS 
~ mübadele komisyonuna müşahede ebnişler~i-~ V 
~ bir rapor göndererek Türk Atinadan gelen ~netı' 
~ emlakinin i:ıdesini Yuna - bere göre, yeni teklı ,., 
~ nistandan istemiştir. miz Atinada müzakere. 
~ tQt Sıhhat vekili Refik tetkik edilmektedir. t' 

~ Bey ~erefine dün Türk Yunanlılar ihtilaflı fllı. 
• ~Bv 

~ ocağında doktorlar tarafı- sailin toptan hallinı i~ 
g ndan bir çay ziyafeti ve- ediyorlar, fakat taııfl 
l rilmiştir. veremezlermiş... ııfllP J 1mnıuıııııınıı"ırıı1111 ııııııuı1ııııııııM1ııı1rııııı1111•''111ıı11nııııııı1rı111ıııırı111111ılflllu1111ıııııın~ 

nema ve diğer .ağience yer- Yanm asır c:vtl"1 

\erine çocukların parastz VA Kl1 
girmesi temin edilecektir. /$11 
Çocuk geçit resimleri ya- 4 Nisarı , 

l k b . - 1 • ,. ,~ 
pı aca ve u merasıme Dev efı a ıye tlf 
muzıkalar iştirak edecektir. ntbinden Bıılg~ r' 

Bayram günü 12 yaşına tanda dôrt k8-"~,, 
kadar çocuklu otobüs, muftü tayini flJ

5
}' 

tramv3y, şimendifer., vapur vur buyurııltfl ef 
ve tünelde parasız seyahat ia oldağandaııJ?~ 
etmeleri temin edilecek ve leti aliye 1,o'lf''~ 
geçit resmi esnasında fab- mü(tileriıı mııl ı'f 

ran. meclisine 8 ,,111 
rikalar, vapur ve otomobil· ltl 
ler düdükle merasimi se· tabiiye olnıa ~ 

fa/en etmekte 
lamlıyacaklardır. :r .-. .ı 

uıfo.-ıııiı· oldu ya, hen ' viıwe onu kayhcnim. 
oııa hakarım... - 111,. hiı· zamanda 

- - - ~ ıiv' 
helc•·aıılar, ıclı' ~ .. 
istirnı)Iar icinde ~ ~ 

" , {,C'" . 
- Yap1rµ1m delilik- s<~11iu aklın haşuıda 

l~re karşı ana si>yli- <leğilmi~, karşımda hir 
y<~<·ci;rinı vaı·... hnylc kokainönıaııt bir Pey
hir rntıha,<'l'C tclcfoıı- gamhcr, hasılı lıiı' ıııt1-
la ohuuazdı knr~ı kar- y.;_~zeı~t·s:z olduğmm gi)

.._ıya bulunmak H;ın rüncc ~1 .. ırdım. Ben 
buraya geldim... her. evdc·n ev,·cl s1h-

- T(ışckkiir ederim.. hati~ui, ralıatnuı SC\e-

- ister kız.. ister rirn. Havatuı maddi 
çıldır her ~e)i doğru ihtiyaçlaı:uıdan ba-.ka 
söyliycceğim... ruhun da ıniihtac oldu-

- l~riliktcn zaten " 
~ ~u sc~·Icr vaı·tlır. Fa-hcn de ho lann1aın. - - &, 

_ Ben uklı ])3 ında kat iki ruh aı·asındaki 
. . 

lıir gcıu:lc seviştiğimi 
sarnyordum ..• • 

- EY'\'e!<lcn aklnu 
has11uda,·dı. Seni se-• • 

bu ilıtiyaçlar, iucir.ap
lar tckal>ül etmeli ... 
Beu bir Peyganıber 

nretresi olnıanı.. Bu 

,r;, nıam Sak 1 P·· 1\. ~ı 
.. Jl 
kocam(lıl'. Ontl -c~ 

- ·r~ıe' . , 
knl\lnnı ç10 1 ~0,ı· 
sana gcldimse, ~ ,ır 

ı;;C' 
dikse bizim htı ~ 1 ~jr r t'ı • nuz senin tür· 0

1 

'~!lıl· 
lerle onu kat~c -elJt' 
viiriimene hır " 
• 
olamaz.. l•~ıt 

k ~01• ·ı en Ol.'' ıııı 
·nife u 

btikralı4arla ) ' . Jı'" 
1 ))T ]ıl Jl o'cjı 

Ben ouun H e 
1 

ıt l.ff 
. ıı< e ..df 

tahkirler~ se. ~·ırr_ 
d. benı .,I' ren un.. ~· r C ; I 

Sak1pcı"ın1 < ı) .,till 
..._ '- l) :-dlıılfV ' 
,·aran seu JeW'~ ti'"''~ 
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İngiltere - Hindistan hattı için imal ,olunan tayyerelerden biri 

Son lnfta zarfında lr:gili7Jer mi~, ternsrndah ccvviyc iç.n 
f·lindi t.111 ·re es1 s<'r.· ıııutılöerc merkezler vlıcnd:ı gctirilmi~tlr. 
vasıta 1111 ise u •affak olllu- Posta her gftn işh:yccektir. 

lar. Bu reni vasıta snresindc Bıı ekilde işlemeye başla-

Londrnda11 Hindisl:.n:ı gönde- ma~ınd:ın soni'a h:ıt temdit olu-
rif('n hir mektup y:ılııız altı nacak, Ka.lkül.ı, R:ıııguıı, Siııg:ı-

giiııde C•r.ıya varacaktır. por ve A\•usluralyada ki Davrin 
Halbu'ki lıati hazırda Porta gidebilecektir. Bu suretle 

Bu uzun ınesa enin altı gürıe 

tenzili için herri, bahri, he\ ai 
~n süratli vasıtalar J..ullanıla

caktır. 

Lotllir:ı~1:ı ıı hareket 
eden bir tary11rc İs\•içrenin Ba
le şehrine pelecck, hur:ıdan ha
reket eden gece tircııi postayı 

Cenvaya götüreck, Cem•ada ha-
zır bulunah bir deni!' tayyaresi 
bunu alarak lsl,~nderireve bı

r:tktı.caktır. Bumcta bekleyen 
<liğ'er bir: , yyarr. R:ığclat re 

lstanbul ağır ceza mahke
mesiııde dün Bediiye, Melahat. 
t"Mua\la, Halime, Havva isim· 

miştir. 

bir" k11. sirleat 
muhakeme :edil· 

Yinni yaımda olan bu kız. 

ayrı ayn isimlerle hizmetçilik 
ettiği müteaddit yerlerden hır

sızlık etmekle maznun bulunu

yordu. 
Bu arada kaptan Salih beyin 

zevcesi Refika hanımın elli liralık 
mantosunu, ressam Ali Sami 
beyin rdikası Belkış hanımın 

onb~ş liralık mantosunu , ebe 
Şefika hanımın kırk bir lirasını, 
Maltcpede kasap Arif efendin in 
evinden başörtu , nazarlık \'e 
otuz kuruş çaldığı, Kumkapıda 
Madam Vercuhi ve Lüssinin 
de mantolarını çalmağa teşebbüs 
elliği mev:zuubahs oluyor. 

Bunlardan başka muayenesi 
ıçın Tıbbıadliye gönderildiği 
esnada orada bulunan .\1akbule 
Hanımın çantasından yankesi
cilikle kırk lirasını aşırdığı da 
iddia ediliyordu. 

Dünkü celsede phit sıfatile 
dinlenen ressam Ali Sami Bey, 
refikatmm yirmi beı liraraya 

yaptırdığı mantosunu çalın-

cLjt uınan -giyilmiı olmaeı 

l.ondrad:ın atılan bir mektup 
8 günde Mclhorna \'arncaktır. 

Hu mesafe 1~000 mildir. 
Bir tar:ıftan bu lı:ıt pu şekilde 

faali}·~tiqe devam ederken K:ı-

lıiredcn Ka ır şehrine uzanan 

diğer bir lı:l\':ıi hat tesis oluııa

cakttr. 
Fakat söylendiğiue göre en 

büyük ınıı vaffakirct daha sonr~ 

kazanılacak, i ıı~a ol un an yeni 
tayyarelerle devri alem yapmak 

'mk1'ın altm:ı girecektir. Lcm-
dradaıı tayy;ıre ·ıe Jıareketle 

~(I, ~ Ukyanu u geçılece.k, Nev

yörkla h:ışka bir tayyare ile 

itibarile kiymetini onbq lira 
olarak tespit etmiş, diğer 
şahit badana fırçacısı Arama da 
Refie hanımın mantosunun kıy
meti sorulmuş, c Ne gördüm , 
ne bilirim demiştir. 

Müddeiumumi Cemil Bey, 
mücrimiyet ve tecziye- talebinde 

bulunmuş, mahkeme beş isimli iliz. 
metçi bıı dokuz sene ağır hapse 
mahküm etmiş, yaşı ve maddele
rin tatbikina müteaallik kanuni 
bazı sebepler dolayısile bu 
cezayı bq sene iki ay yirmi iki 
gün ağır hapse indirmiftir. Ha
pisten çıktıktan sonra da emniyeti 
umumiye nezareti altında kala -
caktır. 

Prenses Şivckir H. 
Pren~c , h·ekfir Hanım 

alcrhindel...i pasaport k:urn
nuna muhalH hareket da\ a-.;t 
dün iıçLindi cezada rii'yet 
edilecekti 

Prcn "C~. Turk talnısından 

oldu~u halde . on gcLi~intk 

f ,tanbula ~ lı )r pa ... aportilc 
~eldi~indcn muhakeme edil
mektedir. 

Şimdi ~chrimizCle bulun-
mn'"an prcnc:e::-C hcnliz tcbli
f(:tt yaptlaınndığinclan. ınuha: 
keme k:ııdı. 

Kenan B.in t~ 
lst:ınhul müddeiumumisi 

• 

~eyyar ~ilBPôle ı 
-·-

· (;iiınr\·d~ tarife~i JıakJ{tnda 
Ecnebiler ne düşüyorlar? J 

/ flnzcrlanma~ta olan g~n{ /Jrife lıakkınJ" Frarısı=ca /.,frmhı•l 
ga:.:elellnın mülalciasına ail ;ıı~ f,1•11nları clüııkü ti(' •• •'-.'Pi gürıl·ü 
sayılarımızda dcrcctmiştık. son k_ı.~mım dıı bugün dı:rc ·d;•ıoruz./ 

Bugün limanımızdan 
ayrılıyor .. 

15 nisanda f oaliyctc 
gcçccelffir 

Ankara, 3 ( Valht } -
Maarif Vekaleti ilk tedrisat 
dairesince kurulan seyyar 
muallim kitapanesJ 't 5nisan
da faaliycfc geçecektir. 
Her mektebin 01tıallimlcr 
odasına asılacak talimatna
mesine göre, listeler gön -
derilecektir. Muallitrtler va
sıtasız ve vasıta ile kitap 
istiyeceklerdir. 

Vasıtasız müracaatlarda 
muallim maarif müdürünü 
haberdar edecektir. Maarif 
müdi.irü vasılasile istemek 
masrafsız ve emniyetlidir. 
Müracaatlar ilk tedrisat 
dairesi adresine yapılacak
tır. Maarif miidürleri isim 
vermeden müteaddit kitap 
istiyebileceklerdir. Kitaplan 
temiz tutmak, Y•rtmamak, 
cilt içindeki son kısma ko
nu lan boş kdğıtlara kitabı 
okuyan her muallimin mü
talaasını, adresini, imzasını 
yazması mecburidir. 

Kitapancden şuurlu isti -
fadeler yapan muallimleri 
vekalet takip ederek takdir· 
name, kıdem zammı ile 
taltif edecektir. 

Millet ~ktepleri 
Kaç ICadın, ka~ erkek 

mezun oldu? 
Ankara, 3 ( Vıl~ıt ) 

Maarife gelen malUmattan 
anlaşıldığma göre, iki vila
yet hariç olmak uıere, 

memleketimizdeki millet 
mektepleri (B) kuy;u me -
zunları 38341 ka ın, 93139 
erkektir. ------
I a~~i~i ıestmaı 

1 Uattarafı birinci ıayİf amızdldı~J 
ekspresle şehrimizde hare-
ket edecektir. Avdettt: Ber
Jine ve Romaaya uğta -
yacaktar. :Atinayı ziyareti 
varit görülmemektedir. 

Hariciye vekilimizin seya
hatma ehemmiyeti mahsusa 
verilmektedir. konferans
taki noktai nazarımız, ha
rici · siyaseti dürüst bir sulk
perverlikle idare eden hü-· 
kumetimiz milli, insani e
mellerine makes olacak 
şekildedir. 

Heyeti murahhasamız ls
tanbulda durmıyacak, ayni 
günde yoluna devam cde
cektır. 

Lodos 
Dün o ece vapur set erleri 

111o~tllato uıra~ı 
llıın gece !odcı" ftrtm:ı~ı 

pek zi radL· ı;;hlCfCtlcn mı~ ' c 
mucavir _ahitlere ı'lmnrnzam 

sefer y.ıpılmadıjtt gihi Kadı
kü~ c ·c Bop,-uzıı,:inc h.ızı 
dcrlcrin icra ı mi.ıml,un ol· 
m:ımı~tır. 

Kenan lky. diin hapi :ıne) i 
teftiş co11i~tir. Tefti..; 11cticc,i 
.akluı...ııl raporla tc:-pit oluna -
c:ıktır. 

Dünkü şahitlar 
hRdri) c 1 lanı rn Cithl.ihatına 

dun :\lutmalcl Kdqına .\liha -
ilcı\ na, Adalet h:ıhı od:ıh:t~ı .. ı 
.\ti :\r-.Jan 'c :\lctro Otelinde 
gurson "':l\ a ~:rendiler, ba~ka 
b:ızı :;o:ıhitlcr dinlenilmhtir. 

15 sene 1hapıedilecek 
Hirl...aç a\' C\ 'el "irl-cdtlc 

knh' c oı.:Hkl:ı~ı 1.litfivc bir 
·a' g:ı c:-na::-mda üldtirmcklc 
mazmın ôtd k<itibi E~rcfin 
nnıh:ıtkcme. i ehin i\ağır \.'C· 

zad:ı hitirilm;,tir. 
\lnhkcmc. neticede cürmiın 

kendU cura[ındun i~lendiğini 
abiC gormfı~ Of\ he~ ı...enc. 
a~r hapse mahlJumiyet ka-
ran \crmistt' 

lfo tetkikat rncmlckctinıi;1,- kırlar hda h.immct g:ö,tcr-
de (lahıı gü<;tiır. Çunku ma- ıncp,c mecbur olur:-umı1.. füı 

li~~cr riathın 7.mnnn 'c mc· k "' i prcn~ipi muc;bincc ~--·-

kıin ile cberi~ :ı dı:gi~ir 'c r:ııti t:ıhii~ c ne l,.adar fl!na 
yeni sanayi ihda~ l'dilcHkçc ıılur-..ı hinı.ıye dcrı:Cl''- i cı ~:ı-

ıne' adı iptidai~ eden addolıı- d.ır :ık-.a~ :ı giıtıırulmelidır. 

n:ın her han~ı 1 ir madde it- Bu prcn. ipin tar:ıftarl:ın rn-
h:tl~lt m~ımmıll!ltı nıtıaf iken znriyclcrinden h<i~ le b:ıtıJ ne-
mcmlckettc i~tih:mliııc inıl,fuı ticckr çıl anlma:-ına liphe ... iz 
ha~ıl olunca bu. ınıhan çıl~:ır: itir:v: ederler. l 'ak.tt rnhdit 
) ün iplip;i 'c. pamuk ipJİQ:i ':ızi)e:-•ni g_iırccek ham ne-
~ibi. "'Hu f. tih tıl:tt 111ma~ c reden itihıır t•tmelidir? 
şı) n'ctiıw proğrnm , azik ini " İı1hi,:ırn a1ınını~ tı1tın nıe
p;örcn Cl'~' iki ana) i J.:anu- ':ı<.lın bedel kı) metini mlir;ıl,ahll 
mındn ca .. rih olunnrnmı~lnrdır. (·tmck 'e hu urctlc onl rı 
• il:\ Cllt • af'ı:ı~ i lle fnki:,nfa himaye~ C muha-:,aı., olan rii-
Il'ILİ;-t:Iİt 'e ihd:ı:-. cdilehild:ek -.umu, mah:ılli j,cih .. al:iun 
:.:mayii himaye mcsck:,i hir tamamen he,ap cdilmi::- hcdcl-
çok miinaJ..:ı:;;a~ 1 mucip oldu. lcrinin icıtp ettircC<.·Jtindcn 
. Tcsa\·i teklif" tccs-:üs et- fa1.la-.ına . ımlan ithalat em-
mi~ blliıııı:ın, , c miihim :ı- tia ından ek crİ\"<'tİn'.: trıthik 
nayi intibak ettirilen hir hi- olunm:ırn:ı'ı temin cclilnıi~tir. 
maye u uliinii tatbik irin en \lcmlckl'li '"':-ınııi hazırhl,~ 
mun:ı~ip 'e ım~::-aıt , <Ht:ı haline (ıkınak jçin hir ~hi-
olabilir. Bir parl:\mcntoııun ına~·c tarifı.,-,i_ tc.'i' olunma-
bu prcn::-ipi e-.:ı itcilmz cdi- :-ı da nıc' zuu lıahi .. tir. 
m::rek, hu c a~ı uzcrinc 1İr 'l'cke, \im ermek 
giımriık tarifc~i prçıjc:.i ) :ıpıl- olan 'a1.i~ c'tl' kar~ı kö~ mnk 
ma~mı hir ı ... ombyorn.lan ta- içi '-~n h i ':ısıc,1, ı hillJirecck 

lep ctm~i anla~ılahilir. . lna
mafih bu İ) ct~t:ti iktı,adi~ enin 
mite'~(' her hangi bir iktNl· 
di rren.ipe btinat c~-tcdi!ti 
''-'Ya kelimenin ırnıhai tan jle 
ilmi oldug1ı . üylcnemci'. 

~lc:-clc giimnik tarik:-i 
mc~cıe~indeki -ilmi • urcti hal-

~c~ deri;, 'e ihtimamlı tet-
b:ik:ıtın elde hu! undurul m:ı
~ıdır. l~\!cr bir t:ırif c komJ ... 
. onu hiıttıır' . :ın:ı) İl' miırl·tıl· 
lik mu;ıddcl mchahbi tama
men ihth a e<kn bir proje 
rnnzimi fle mıikc11cf oba 
uzun bir miıd<lct tdehbuda 
bulunm:ıdaıı 111µ\,:ıddcm ra
porunu canziın edı:mez \'c ra 
her Hanı..t-i bir tt1. lif derrı{c
'\ an C\ len!mez. 
· hi;~tah..,iJkr ~cnchi rel ;ı
hctinc ımıhahclc cdemcdik-

Hn rcl nhetin kaduliinii ,·cya 

hedcJi i~tilNıJin rccıcluliınıi 

temin eden. ::-cf...il olduf!u 

iddi:ı c lilc:bilir. Bu . urcti 
halle esa~ olan fikir. )İr 
memleket dahilndc\J i rfü-al 
lµymeti ile ecnebi mcmld~ct
lctdchi i:ı-cib-.al :kıymctt ar:ı

sınd:ı ecnebi · ııu~lı lehin · ( l:t
mk .p:Urii1~n ucuzluk f:ırl..:1111 

tcl:ifi cd<.·cck suretti: rü,uın 

' :ır.' ınn m üqcn ittir. J 1 :t llm ki 

l 
lcrf ,.:ıırn:ı ı teı-i .. ine ne <krc-
ccyc kad:ır tc .. \ ik olunıiıah-. . 
dır? E'a:-en kar~ı "'ckım:mc-

kri ,cqutln lu:r bnn~i bir 
. chcpten <lplayı ga) ri nHt'llİt 
oldu~unu t:o,tcrir .\le-.ıırı[ 
memlekete (:ı\rc \"lil- ·k ö!
dugundan n;lı, ... .ıah ... ·illcr ~İ\ :ın 
gi)riı yorl:ır. .\lem ld.cttc · hi r 

hu e,.:ı~ın ilmi olltu&1.ınu , cya ~e\ i'tih..;:ıJinin bizatihi ınti. 
m c'ıldtıl!'un;\ iıfoı:ıt hi~ i f ı'\. 

giımnık t·u ... umumın tah:-ilnde kal;idc bir h:ınnhctlc ·er-
:;-ay:ını ta\ :-i~ e bulundut,'1ınu ıc,.mi~tir. Bu fikir jktNttı;1la-
'l,annetmı~ oruz. rın umumi o~Tcni!..lcrinc 

Bu ~ıyıı .. ct.. mantıki ~crcıit 

d:ıhilinch: .. rnthik ohınnrn,ı 

hiitlin :-ana) iin m ni kı~ motec 
uldu~lınu istihdaf c~ ler: c er 
kn nıetlcr ;ır:ı:'ınd:ı bii~ lik 
forkl:ır 'nr"a rii ... umun ıniıte

kabilcn ~ uk:-c)ıjlme,.inc i~:ırct 

olur~ memld,din ın:ıh,uli'ın 

rnhii ~ e~inc 'ey:ı C\ ... :ırı .. ına

i yc:-inc intibak ctıniycn :ı

n.ı~ iindc _µ: .. mi hinı:ırc .. indc 
btif:ıdc 

\ arılır, 
cdcccı:!i ncticc:-inc 
'c o tal,dintc hir 

mt>ınlcl,ctin erm:ıyc:-.i ile fa. 
ali~ eti "'ınai y(·:-iıJi azami mc
mıH elde edc\.'cl, ;;.urcttc Ct:n
mivc için 'L'Çhc ar:mıal-l:ı 

i::ti~:t1 ctıncmckliğlmi1. nmm
ri) c i me) d:ın a1ır. ı·:~cr mc
::-:ııif 'c ki) mcti \ ... rih-.:ılh c 

nokt:ıi nıı~arınd:ın mulıim 

mii::kiiliit J,;nr~ı-.ınd:ı k:ılı nı r ... :ı 
r(ı~um tezyit olunmalıdır; 

c~cr foı k cuz'i i-:c rtMım 
a~a~ olmalıdır. 

Hu suretle ına arifin tczayil-
di.i miktarında rii um da n~i· 
hanil-i bir "urcttc vuk dir . . 
Şeraiti i tih~:ıliyc ne k:ıd.ır 

gayri miıc:aic j,e nt!'Uın oka

dar tcza~ iit eder. Bu prell!<ipe 
göre cihanın her hangi bir 
tanıfımhı her hangi bir ~eyi 

ha.;ı 1 <:tml'I ... için rii,umu mt1-
n:ı ... ip mi!...rnrda lCZ) it b:l\fidir. 

Bu 11:\zari~ enin neticci tubiiycj 

ol;ırah ca · .. erait jkusadi c 
knii bir istihsal için ne _)(a-
dar g:ı) ri mtisait olursa hi

m:ıyenln tahakkuku için o 

nıu:ınzdır. l·:ıtcr bir ~e\ bize 
pahıılı} n mal ıJl ur::-rı onu. ıncm
Jcl,etimiztlc ) apm:ıl, lchiını.l'c 
dc~ildir. lthal:ilı kendi i ... tih
!>al nlchilccc~ımi~ dc~crdcn 
dun <:ide edcN:k ith:ıl:it usuhi 
hir mcnhm znyiat adı..lo)una

nni'-
Bir ım.:mk1cc için mürit 

olan -;ey hutun m:ı-.nuatı her 
ne olur'a ol~ıın bizzat ha ıl 
ermek \lc~ildir. Tecariihii 
adidc fü.: memlekete en mu
sait 'e inki~afa mii .. cait muh
teliT :-ana~ ii "t:il) in etmelidir. 

T<ıhditkı'ir bir kanuni) et 

inJ...i-.a[ \C fc\t.C C'a~ ol:ıma7.. ' . 
rcn:ı anin.ılım fena tathlk 
edilen hinrn\ c u~ulli hııyat 

pnlrnlılıgının 'c ucıır:mn yuk
... cıcmc!-ınin c ... h:ıhındımdır. 

.:una itimat edilebilir ki 
\lccli,in ı:Ui koınbyonu hiç 
hir .htcmin doğrudun do~ru
~-<ı 11[ıf u1.u altında de~ildir. 

ne hiımıyctkardır nc.-dc ..:Crbc-.t 
muhadclc taraf tnrıdtr. 

ı·:n Yıık~ck rn-.lm'ı mc\ adın 
UÇ) ur.de birinde ) lizdc J2 ) i 
tl.:C3\ uz et ll1C7,SC bfü le bir 
tarifcy.c himarcl~:\r rnrHc dc-
ncmC7- l'ıık:ıc .,urtı,ı da unu
tulmamalıdır ki her \erde 
oldu~u gibi Tiirki~ cd~ de 
himnre edilecek \ c ihdn 
ohın<;cak ha) ati . cna) i m~\. 
cu nur. 

l'rojrnin tc' diinc kadar hiç 
bir ccmayiil izhar cdilmcmc~i 
,-e projenin .,ırf afaki 'e vc,a. 
ika mibtenit bir .,e.kilde bu
lunma t şu~ anı temenni idi. 

l liç bir idare hereti mem-

Dün kruoazörcle bir veda 

:.iyafefi verildi 

Dün akşam Ralcv Aıncrika 
kru,·azöründe bir v~da ziyaft>tt 
''erilmiştir. Ziynfelle Amcri;c 
sefiri M. Grov ilt• rüsayı me 
murin ,.c bahriye erkanı hıı7.ır 

bulunmuşlardır. Raley krun
ıörü bugun Akdenız limanl . 
rına muteveccihcn hare'kt:t ede
cektir. -
Mubadele işi 
kat'i safhada 

Muhtelit komisyonun no
tasına verdiği cevapta 

«Bilhassa hüsnüniyet 11i
imize işaret ettik 

Yunanlıların on günlcrd~ 
ittıhaz ettikleri müsait veziy ı 

Ü7:crine hükumetimiz sondefa 
olarak mukabele bilmisil kara
rını tehir Hüküme· 

Q.l l F.lu'IOÜ 

hakkında şu özleri süykmiştir: 

Hükumetin nota ı ht'nüz ko
misyona gelmemiştir.Bu nota ko-
nıbyonun son ittihaz ettiği karara 

CC\ap teşkil ediyor. Mubadcle 
mc. desi artık kat 'i safhasın~ 
dahil olmuştur .. Ankaradaki mü-

zakerat yeni teklif atımız dahilinde 
ilerilemcktedir. c 

Aldıgımız malumata göre 

karni yona gönderilf'n notad 
Türk hükümeti on bir hü:mu 

, niyet e eri olarak ''az ·iyet mu· 
amel«"Sin\ tehir etti,ğıni fakat 
buna mukabil Yunan hükiımetı 
Türk emlakini ıade etme7~ 

Türkiyenin her türlü tedahir 

ittıhcızında kendı. inı serbest 
addecc..'!(ini bildinıektt:dir. 

Rivas geliyor 
Muhtelit mubadele komisyu-

mt bitaraf reisı M. Rh•as pazar 
günü Atinadan 'şehı imize a\ d t 

edecekhr. 

Mebani kongresi 
Emanet 19 eylülde Mila

noda toplanacak olan ınc -
bani kongresine davet edil
miştir. Emanet iştirak etmek 
fikrindedir. 

···············································• 
lekcttc him:ıyl' tı...ulu mi yok' L 

!'crbc .. t ımıb:ıdclc föuhi mu 
k:ıhul edileceği. him:t~ enin ~11. 
, l' ya çok tathih. olunaca~ı. 

~ırf \ergi mahiyetinde rüsum 
tarhı mı yoksa 'ergi m:ıhİ\ e
tinde bır giımnık truife:-i , ~ız
eder~k ona lfthika olerak hi-
ma) enin c.ubil-i mi muna,ip 
ol.ır.a~t hul~kınd:t k:ırnr 'ere
me"" Hu c,a ... i mc~:ıil . kcliı, 
t:tr:ıfınd:ın hullolunm:ıl dır. 
Yok a mutcmadiycıı tadihit 
icrasına yol açılır. 1 lalbukı c;;-
k:\li h.ummİ\ ede mııtc.:m:ıdi t.ı
dil~t ınuzurdur. 

l.:ıycre0 :ı~ ~ t:r bir gumriık 
carik"'i ) ük ek dııhi ol~a da
imi rndil~t icra ınclun , ı:~ L 

tebcddul:\c 'iıkuu ihtimalinin 
mc\ zuu balı ... olmn"tndaıı 
efdaldir. 

Bir memleketin sana) ii 
her han~i hir ~timriik t.1rifc
:,İnc intibak edebilir~ ycgilııc 

~,ırt olan ~ey u ulun tanzim 
ve muhafaza cdilme .. idir. 

• 
itizar 

e Skapaflov da ve <Çık-

n.ldar durunc~~ > isimli tı;frtka· 

lanmız bu gün dercedileme· 
mittir. İtiur eder~. 
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IMemleket haberleri 1 
Ko111 iiııistler 

İzmirde tevkif edi
lenler 11 kişidir 

İstanbuldaki teşkilatın 
da mahiyeti anlaşılmış 

lznıirli rüfckamızda oku
d,ıgunıııza ıı-ürc Jzmirdcki 

kunıiınbtlcr mc>clc;inc ait 
ta•, k ikat ilcrlcıııi~ti r Şimdi ye 

kadar tıiti.ın ameksindcn _\li, 

'lı"tafa, Eıncr, J\hmct Kay<ı, 

rıhtım ~irkeıi k.\tiplcrindcn 
l lilmi, ı'iurı, Turnacı Şukrcı 

l\adri, RaA"IP- modelci Kerim, 
\ ı.: kardc~i Fahri, acente nıc-

nıurlarından ~alonıon .\lbcrıo 

i'inılcriııdc l l kiii te\ ki! 

c<tilnıi~tir. ~on tahkikat bu 

meselenin iç nızunü çıkar

nıı~tır. Tahkikat müspet sa!
hıdadır. "'ızıııınlar her şeyi 

itıral ctmi~lcrdir. 

lzmirli rcfikiıni7~ lstanbul
,laki kumüııi>t tc~kilı\tıııın da 

-ı-ı;tlıiycti anla;ıklıgıııdan orada 
tc\ kif cdilmc,i lazım g;eknlcr 

h.ıU.ınd:ı lzminkn lstanbula 
m:ılL\mat vcrikliı(ini bu habere 
iLhc etmektedir. 

\lc\"l;uflar cl'an tecrit edil-

mi; bir vaziyettedir. 
- ---

Harici 
Haberler 

Kar yaQıyor!. 
Hoıııa, 3 ( ı\.A ) - Belgrat. 

Zacrep ve Liubliyana şehirle

rine kar yağmıştır. 

Küçük haberler 

Fransız tayyarecileri uçuyor 

Allfrhabat, 2 (A.ı\)- Tayya
rrcı Bailly ile Regincnsi Kara
~idc11 buraya g-elınişlerdir. 

/lllahabat, 2 (ı\.A)- Tayya
reci Bailly il~ Reginensi saat 
:ıltı buçukta Kalkülaya gitmek 
üzere llil\'alanınışlanlır. 

Almanya tazmin ediyor 

flerliıı, 2 (A.A) - Tamirat 
L<s.'.lbıııa Alınan sanayii taralııı-

VAKiT 4 ·Xisan 

M~vfot 1'JraaJ 
Ayandan nıc.rhunı Rair 

VALDA sınem• ....... / \~ -
• 1 -~T~O 

Kendine kıy anlar 

paşa kerimesi merhum Ihsan 
Raif haııımııı ruhuna ithar 
edilme • Ü7.erc nisanın ~ ııci 
cuma p;ünıi öglc ııamazıııı 

ml.tcakip \ksarayda \ 'alide 
camii ,crifindc ınc\ lıidu nc
bc\"i kıraat cdilcccgimlcn 
akraba ve ih\ anı dinin 
tc'*rifleri rica olunur. 

PASTiLLERi 
serinlik rerir. 

f eneffüsll takriıe 
eder. 

o[!]@] o 0000 [i] 00 ~o 
Sıngapur geceleri 

Operada: 

4 Melekte: 
Konfetiler 
Majikte: -

Dii11 iiç ],işi i11til1ar etti 
litüo ecıaae Ye •cı• 

depolarında 

•at1hr. Mahkumlar gemi•i 
Ferahta 

Gülen adaın 

TaLim,tı: Stadyum bina

>ının birinci katında 5 nıı

maralı odada yatıp kalkan 

fraı1'1r. tabasından Arnıanak, 

dün lıoğnına kırmızı ku~ak 

sarını~, hunun hir ucunu 

karyola demirine baj';layarak 

intih.ır ctnıi~tir. .~rmenagın 

sefaletten inıihar cttiı;ine ih

tim;ıl verilmektedir. 

§Dolapderede oturan sey

yar satıcı Haçik dün sa

bah erkenden evinden çık

mış , Taksimde Elmadağı 
caddesinden geçerken ta

bancasını sol şakağına sı

karak intihar etmiştir. in

tirarın sebebi meçhuldur 

tahkikat yapılmaktadır. 

§ Tıp fakültesinde tahtı 

tedavide bulunan lzmirli 

Meryem hanımın lzmirdeki 

zevci Aptullah efendinin 
başka bir kadınla yaşadı

ğını haber almış, bundan 

mütesiren kendisini 12 ye

rinden biçakla yaralamıştır. 

Motoıikletle gezerken 

Karköyde şerbetçi Meh

met Taksimde motosikletle 

gezerken Osman 

küçük bir çocuğa 

çocuk başından 

mıştır. 

isminde 

çarpmış, 

yaralan-

Kanberln arabası 

Üsküdarlı Kanberin ara

bası dün kaldırımcı Osma

nın oğlu 4 yaşınd Lütfiye 
çarpmış, çocuk ağır surette 

yaralanmıştır. Arabacı ya· . 

kalanmıştır. 

Otomobil kazası 

Kuzguncukta oturan Mat

mazel Raşe) dün köprü 

üstünde 6 - 509 numaralı 

lunda ismi meçhul bir kı
zın peşinden giderken kızın 
akrabasından giden dilsiz 

Hakkı Ahmet Cevdet Efendiye 
tecavüz etmiş, yanında bu
lundurduğu çakı ile talebe 
Efendiyi birkaç yerinden 

.yaralamıştır. 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü 
baıında. Beyoğlu 2562 Şube 
acenteoi: Mesadeı Hanı alımda. 

lıtanbul 27 40 

İzmir sür'at postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 5 Niıan 
Cuma 14,30 de Galata nhtımın
daa harekeıle Cumarıesı sabahı 

İzmire gidecek ve Pazar 14,30 
da İırrurden harelr.eıle Pazarteıi 
geleceklir. 

Vapurda mükemmel bir Or
kestra ve Cazbant mevcuttur. 

Bozcaada postası 
( GELİBOLU ) vapuru 6 Niıan 
cumartesi 17 de idare nhlımın

dan hareketk Gehbolu, Lap.eki, 
Çanakkale, İmroz, Bozcaadaya 
gidecek ve Çanakkale, Lapseki, 
Gehbaluya uğrayarak gelecektir. 

Antalya Postası 
ı ÇANAKKALE) vapuru 7 Nisan 
pazar 10 da Galata nhtımından 

hareketle İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rrıdos, Fethiye, Finike, Aatalyaya 
gidecek ve dönüıte mezkür iske
lelerle birlıkte Andıllı, Kall:an, 
Sakız, Çanalckale, Gehbaluya 
uArayaralc gelecekıir. 

Beşikkıı sulh mahkemesinden : 
ı\vni Beyin İstanbul Evkaf mü
düriyetile şayian mutasarrıf ol-

VALDA 
ltııılni tatlJH htaliır 
denıaiinde talep ıdlnlı 

duğLt Boğaziçinde, Boyacıkö- ... ,.:::•" 
:::::=:::::::::::::s::::::••::::::•İi•::~:ıwrc::::-...::1::1·:·•:::::::::::::::!•::i;•1•1iJıl yünde l(oru caddesinde dür- ı ___ ...;;::::;, __ _;::!!!:::.---l=:::::ı:;::::::::::::;:::=Je:::;;; ::iiil:Ur.1i::a;ıııc :!S:::::ıuı:ı~:cs u •• ı 

J • ı::; 
düncü sokakta 15-17- No. ile İstanbul icre dairesinden : mı ... 
murakkaın hanenin sağ tarafı Armenak efendinin madam Dü- !!j! 

ı ~ 
Boyac11<öy mektebi akarı, sol rülr. zimmetindeki alacağından mı .... 

E . 1 h b 1 B ı:u tarafı leni Yııvaııidis lıanesı, do ayı ma cuz u unan eyoğ- ,m 
arkası, beşinci sokak tariki, lunda Pangalııda Harbiye cad- iji! 
cerıhesi dördüncü sokak tari- desinde alık 25 elyevm 33 nu- !'ili 
kile mahdut olup hanenin ••• 

maralı hane otüz gün mudeıle ·!l! 
caddeye nazır olan bağdadi mevlı.li müzayedeye vazolunmuş- jm 
kısımlarıııın sıvaları dökiık ve i!iı= 

tur. sokaktan kapı ile içeri gi- 1 .. 
BI LLİ oovıın 

muaazzam temsili heyeti uınumiyesi İtibarile is- rildikıe zemini çimento döşeli Iİ!I 
kana salih ve kabili istimal bir havli bir camlı kapu ile bir jijl" / 
ise de nıühtacı tamir olduğu ve aralık, aralık üzerinde bir oda !!! ' - ,_ 
kapıdan girildikte, ztıııini nıer- yerli dolap, bir kapu ile zemini r= ~ 

GENÇ KIZ K"ı 

mer döşeli tahminen üç buçuk çimenıolu döşeli muıbaha girilir. tl~l-~ .... ·-- --· .... -...... fi~~'.:'.~~~ .. '.~ .'.~.~es:: ...... ;;::'" 
ınctro arzında ve dört tnetro bir aptesane bir ocak mahalli :::::::-.:::::::::::::::::::::!!::::;::::::!fe:1•:!:·::::::::::::!::::::!=:::•1:::::::. 

tulinde taşlık mermer yalak taşı muhtaci tamir bir merdiven allı 
ile musluk, mezkur taşlıktan ve kapudan bahçeye çıkılır ,-e 
girildikte zemini beş buçuk bahçede müşterek bir kuyu, 
metre arzında adi taşlık mefruş dört ağaç vardır. Ahşap mer-
diğer bir taşlık ve mezkur taş- divenden yolr.arıya çıkıldıkıa hir 
lıkta sağ tarafta zemini adi sola üzerinde iki oda bir apte-

sane, ahşap merdivenden yolr.a
taşla mefruş matbah, matbahtan 

rıya çıkıldıkıa ilı.i oda vardır. 
mermer yalaklı musluk ve fi- Çatı arasına çıkıldıkıa ):ıir 
renk ocağı ve çamaşırlık ve çatı arası vardır. Derununde 
ınatbalMn zemininde sahrniç ve madam Sofi oturmaktadır hu-
ikinci taşlıkta sabit bir küp, dudu, bir tarafı Rusya hasta-
matbalıın mukabilinde bir gu- nesi bir tarafdan mezknr has-
sulhane, ittisalinde helii onun tane bahçeleri ve bir tarafdan 
ittisalinde bağçeye çikar bir Jan ile Barnikin 23 numaralı 
kapu ve ikinci taşlıkta tahta ma bahçe hanesi ve bir taraf-
merdiven ile odun, kömür koy- dan dahı Harbiye caddesi ile 
ınağa mahsus bodrum mahalli, mahduuur. Miktarı mesahası 
ve mezkur taşlıktan tahta nıer- heyeti umumiyesi 261 arşındır, 

····-·······••••••••••••••••••••••••···-n;ı;. ~ ••• ~ •••••••••••••••••••• : ••••••• 

• 
• • 

OPERA 
Bııgün 

JON B\RR Y.\IORE ve VOLORES KO~TEl,I' 
tarafından 

MAHKUMLAR GEMiS 
Büyük aşk ve sergüzt•şt dramı. Ayıca 2 kısımlık konı& 

Varyete proğramıııda Berlin revüsü artistlerindell. 
K.\.TllLLEEN Z_-\,\DilT ve FIO\" (;RL·Bb 
Taraflarından fevkalade eksantrik numaralar. 

Loca ve numaralı yerlerin evvelden tedariki 

Kırtasiye münakasası Ferah Sinaııı:ıJ 
Ticaret ve zahire borsasının 

senelik kırtasiye ihtiyacı müna
kasaya vazedilmiştir. 8 ııisan 

Bu akşam 2 film Aşk 
katil ve Donkişot: duı 

diven ile çıkıldıkta solunda cad- hane l 34 bahçe 127 ar•undır 
• pazartesi akşamı saat .J te iha-

deye nazır bir oda ve derunun- kıymeti muhamimnesi dört bin lesi haddi lilyık görüldüğü tak-

basti bacak 
dünyanın en meşhur ııol< 

Melidis matine: ı\ 
da yüklük. ikinci kata çıkıldık- be•yu''z seksen bet lı·radır. Ta- Şehzade başı millet · - · ı od • dirde icra edilecektir. Talip ta buyül< bır so a ve üç a, Na•it bey ve heyeti ıeıt lip olanların kıymeti muham- . - • 
bir lıela ve ca.nıekan ve mezkur olanların kırtasiye cetvelıni gor- bu akşam ava giden ı 

Kiralık kahve ocakları minesinin yüzde onu nisbeıinde 
kattan \ahta merdivenle üçüncü pey akçesini mustahsiben ve nıek ve münakasa şeraitini öğ- komedi 4 perde, cunı1 

Kadıköyü - Haydarpa- kataçıkf dıkta keza büyük sofa ve 928-11836 numarolu dosyaye renınek üzere borsa katibi umu- gündüz (Ekmekçi kadııt) 
şa, Moda • Kalamış, A- üç oda bir hela ve odanın biri- 11-5-929 tarihinde )stanbul ınilik bürosuna müracaatları, 5 perde, kantolar, doet~ 
d 1 · A d 1 h d ······························::·······ı································ .. ·······:::,·~=~ a ar - na o u u u- sı"nde y .. kJük üoJahı, ve tahtada ı·cra daresı· muza·· yede şubesine c::ı:ı::ı:::::::::::if:ı:::::::.::::::: ·::::·:=::::::::::•·:::::::ı·::::::::::::: •.•• ;f" ::::················ ••••••••••••••••• c .... c •••••••••••• c:: ...................... . 
duna işleyen vapurların kerevet ve tavanları dahi yağlı bilwıı veya bilvekala 14-16 ya mı )l lilnl) aaua huhınnııy ınız ! 
kahve ocakları şartname· boyayı havi hanenin izaleyi kadar ve fazla malomaı dosya- m: Beyoğlunda istiklal caddesinde Postahane karşısı 
sinde yazılı şerait muci- şıtynıı zlmnında icra kılınan mü- sından verileceği ilan olunur. mj 148 1 _____ ...;;. ______ ii!: numara ı 

hince bir seneliğini 1000 zayedede ikiyüzelli lira bedelle lstanbul Asliye birinci hukuk !.!.l,İ.· DAZAR ÇEKOSLOV ~ 
lir fiatla isteyen vardır. talibi uhtesine ihaleyi evveliyesi mahir.emesinden: Müddei Asma- /'> 
Kat'i ihalesi 13/4/929 ta- icra kılınmış ve ihalei katiyrsi- altında 28 numaralı mağazayı ım Ticarethanesinin en mükemmel kuJll3: 

=iil 
otomobilin altında kalmış, 

nisanın bir;nde vadesi hııliıl eden 
muhtelif yerlerinden yara-

dan verılmesi lazım gelen ve rihinde yapılacaktır. ııin icrası zımnında on beş gün ilı.ametgih ittihaz eden çuvalcı •• =:.:,!, !ardan mamul gayet şık 
Müzayedeye girmek için müddetle tekrar müzayedeye esnafından Mehmet Lntfi efendi :::ı .. rC 

o gün saat 16 da ıeva- vazedilmiş ve 2s_ nisan pazar ıarahndan be§ bin yüz seksan mı Kostu·"mleı· pardesu""ler ' 
' :ıı aylık ilk taksitin baliğ olduğu 
ı ~O milyon mark tamirat umumi 
ajanına ıııu:ıla;-1maıı tediye 
ccilecektir. 

Romany kraliçeıi nerede 

zım müdürlüğüne gelme- günü sa.1 t on beşte ihalei kati- liranın tahsili talebile müddei - !fü , 
Ieri. yesiııin icra~ı mukarrer bulun- aleyh Asmalıında Lizari Pazar ii!i panf a}onlarlDI 

Kansını yaraladı 6-7 Nisan 929 Kadınlara ~;:fp":~:~1a~ı~1z~: f!~! ~::ını~~~ oğlu dhanındo_a 1 O F~~-marbeada !.!.!.i. göı·ıne<lcn mliha)aatta bıılıımmyınız. y iiP 
Vefada oturan amele Ali tüccar an mer alı< y " 

ile karısı Fatma kavga et· 8 " " Erkeklere almak isteyenlerin kıymeti mu- aleyhine ikame olunan davadan fül 20 tenzih\llan i~lifa<lc e<liniz. 
T .. k' · f • "d hamminesinin yfızlle onu nispe- k !!!! ......... 1 •••••••••••••••• =············ .. •······•···· .. ·········•····· .. ·······::::~ 

lanmıştır. 

. l Al' k k ur ıye seyrıse aın ı a- dolayı müddeaaleyhin i amet • :::::::::::::.::::::::::::::::.:::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·~ 
Ou:ıdeluı', 2 (A.A) - Ro- ınış er, ı arısını ama · ·· k 'd" tı"nde pey •kçesı'ni n1üstashibeıı :::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::: ••• ::~..:1 resı mute aı ın, eytam 0 g•hının merhulı'yeıı· hasebı'le •• ;: ............................................................... ; ............... ::.•-,,' 

(l 'l •n•:3••••••••••••••••••••••••••••••••e••••U••••••••••••••••••U•••••••••••••••····· 
r 1_1ıya J,·r.ılı'res.'le k·.zı bııraya ile beş yerinden ağır su- ve eramı'l"ını·n Mart 929 Beşikta• sulh icrasına müracaat- ı'l•nen v 'ı· _ıeblı"gata vı·rul etme- ::::' ...................................... - ............ ~ ........... ;. ........... 

1 ı.clıııişlcrdir ~ rette yaralamıştır: Kavgaya maaşları balada muharrer lan Ha~ olunur. n:'esi ha:bile gıyabında muha - ım 1 Ç T 1 M A 1 L A N 
Hankov ıukut etmek üzere? Alinin karısını kıskanması günlerde verileceğinden ZA YI - Tat bık mührüm ile kemeye devamla hukuk usulu !:i! ı o 

ki birlikle resmi miıhrünılı zayi muhakemeleri kanununun 406- !i!i 1 • K b t d ı' 
bndra, 2 (A.A) • Chanhai sebep olmuştur. Mart yo amasını yaptı- tnCl maddesi mucibince birbuçuk i:_!::!::ı=: z m 1 r - asa a ve em 

rarak müracaatları lazım· ettim, ınerciine maliımat veril-
ılan bildiriliyor: 1 lafta nihaye- Bir talebe yaralandı diği cihetle hükmü olınaılığı mah müddetle ilanen tebligot ı 

dır. 1 ifasına karar verilerek muhakeme j!i! d ' 1 T" k • k tı' tımlen cvel lia.ıkovun sukutuna Tıp talebe yurdunda O· - - - - - ilan o unur. ı::: em 1 r yo u ur ş 1 r e 
intizar olunuyor. Mrzkfır şehir turan Ahmet Cevdet Efen- 4 1'isan Per_ıebe Karadeniz S.,yrisefer vesaiti nakliye 18- 5 - 929 ıarihlne 1 m3 u

3
·s
0
adif i.'!.!.!. 

po•luı yapılrruyacakıır. tahsildarlarından cumartesi günü saat • a 
O''Ünde hali hazırda 5 lngiliz di evelki akşam Divanyo- Hasan l lulusi talık kılınmış olduğu ilan olunur. !!!i 30 · 1929 ·h· d k · ti. dece' 
l::ırp gemisi bulunmaktadır. 1 

Meksikada aıiler maalup oluyor l 
Loaı.lra, 3 ( ı\ .A ) - Meksi- 1 

kadan bilı.firıliyor: Jiınincz Fe

deraller ile asilerin kııvvei 

kiılliyesi arasında iki güıı devanı 

eden kanlı bir ınuharbe olmuş 

ve neticede asiltr tanıaınt'll 

mağlup ı·e ıııüıılıezim olınu,,ıur. 

Emanuallah hanın kuvveti .. 

Yem Dcllıı, 2 (A.A)- Röytcr 
:ııansı b<ldiriyor: Eıııanuallah 

ıanııı J<[ıbılı i~lırda t için elyevın 
n .• ılik olduğu kuvvellerın ıııık

t~ rı ı cdi bi ıı kadar tahmin 
luılıııektedir. 

Macar baıvekili İtalyaya ı,ridiyor 

Paris, 3 ( A.A ) - t'ko de 
l'ari gazdesinin Roma ıııuha

bıri:ıdeı aldığı bir habere n~

ır.raıı koııt bcntkniıı bir kaç 

f ün kalmak ü1re İbly~p gidc
reri \"e .\1. ,\lüsolirıi ile ~6 ü
'ı CL'ı;i •öylcld!ıncktc,ı;r. 

--===---:____---~;;;;:;;;;;;;;;,:;:=;;::::=:=;:;::=:::::;;;;:==:;--:-===== ım nısan tarı ın e a tı ıç ma e d 
mı h· d h ' · · · f k la" e mı ısse aran ey etı umumıyeı ev a "' 

St~mboul-Ga lata 

İSTANBULDA GALATADA 

RADİUM 
Lambası Ticarethane;ine 

MAHSUS OLMAK ÜZRE 

İMAL 1D1L.M.1Ş DİR 

işbu hıkiki RADİUM tıraş bıçaklarımızın burada imali için lazım gelen makinelerle lsveç çelikleriniu 
hazır olup yakın bir zamanda imalata başlanacağı evvelce ilan ettik isede bazı sebeplere mebni biraz 
daha gecikeceğinıizden muvakaten ve ihtiyaten muhterem müşterilerimizin ihtiyacını temin maksadiyle 
vaktile Avrupada büyük bir fabrikaya RADIUM biçaklarımızdan bir mıktar sipariş etmiş idik. Bu 
defa işbu RADIUM " bıçaklarımızın vürudunu alenen işbu ilaıımız ile bildiriyoruz. Her ne kadarda cinsi 
eskilerinden çok üstün ve fiatı dahi nisbeten fazla ised~ muhterem müşterilerimizin gösterdikleri 
rağbete karşı bir fedakarlık olmak üzre fiatına zammedilmedikten maada hatta ilerude burada kendi 
fabrikamızda imal edipte tenzilatlı fiatla satacağımız bıçakların fiatına yakın bir fiatla satmağa karar 
verdik. Sabıkı veçhile işbu RADIUM bıçaklarımızın üzerindeki Fransızça ibareyi baladaki gibi istimal 
ettik. Fakat on ve yüz adetlik paketlerin üzerindeki ince kağıdın cinsini değiştirerek yüz adetlik 
paketlerin üzerindeki sabık arapça yazı ile olan ibareyi diğerlerinden tefrik için balada irae olunduğu 
gibi latin hurufatiyle ve kırmızı mürekkep ile tabettirdik. işbu hakiki RADİUM bıçaklarımızda baladaki 
üç markayı aramalıdır. Bunları havi olmayan RADIUM namile satılan bıçaklar kamilen taklittir. Her 
kimin yedinde bulur isek derhal müsadere ettirerek haklarında kanunen lazımgelen muameleye tavassul 
edeceğimizi alenen ilan ederiz. Muhterem müşterilerimizin bu bapta gayetle- mutekayyız bulunmaları 
kendi menfaatları için ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

i~ii \'izanınamci dahiliııin 2+~ 26 \'C 27 inı.:i yl• .. tı.ı.:~ 
ifü kanununun .36 ı ve J86 ıııcı ıııaddckri mudl)iıın: lı .,! 
.... Ka;aba ve temdidi demir yolu Türk ~irhti~ hi''~~' 
mı ram :30 ııi>an r 92'J tarihinde ;aat on bir tnıÇI 
füi ~irhtin Galatada 13;ı~daı hanında ldııı idarc,indc .lırı 
!:=:=:=: [c, ka!.kkdc i.,:tima ctnıcgc daıct olunurlar. .... 
!:!! RL-Z:\.\\ll·:i \ll"Z.\Kl•:R.\T .... ··ı·ı~ 
1::: .!!! Te~kil:\tı c>a,iyc kanununa tcvfikJıı w ycııı 

11111 ::r 1 . . , ·ıı fü! harflerinin bbul(i ta>cbilc ~irkctin >1latı un · 

m: tadilinin tas\"İbİ. .,,." 
=.=.=.=. h' ·n• :m ı\saktcn ıc yahut vck:\lctcn l'irıni ı"c '" .. 1ı :m . - . . ıı 

mı malik bulunan her bir hi,,,edar lıcy°cti ıınıuın 1 :."ııı•''' 
ı::: maıııa i~tirak ctıııck lıa1' ~mı ııizamnaım: 111'1"

1 

~-~-~.:.! haL-:dir. . ... ,·:ı~ı ı 
.... l~timaa i1tirak etkbilnıck iı,.in hi,scdaran 'c ;~.ı) 
mi ıc'kiJkri haiz bulıındtıklan lıb:<C 'Cnctlcriııi hır !ıJI. lıJI 
:::: ·1 ı.~ 
!fü tenli ettiklerini içtimadan hlakal bir lıafw e' '" 
:::: d 
i.i.~.~. ctnıcli ir1cr. 11111:1(.l 

!,!,!,!, Bu bapta inılt\ cdilccl'k olan \iır;ıka ılc n y.ıhıı• 
\ıir bordroyu hi:<.,cdaraıı ~i··ht id:U'csiııdcn yc 

\ mı Osmanlı hanku'!llllan istilbal eLklıilirlcr. ır•ıiJ 
ı.· ••• ı:, tli' :::: 1 ler az;ıya, namına ıırnh:ırrcr bir 'u ıu · 

mı ita olunacaktır. 1 1 ) , 0 r . 
:::: \JJ.'l'I ·ı~ 1 1" .... ::~· .... ~ .. ·······~ :::: . ·~·······:::=·::~:· ::: =:·· ...... • • •••. • ......... •r s • •••••• •·· ::.:::::: ~:::::: : :::::::: ı: :: : : • :: ::: : : : :: : :. • 
ın:::;::;::i::...::::c::::::::::::::.:::::;i;;=:::::::::::.:::::::::::::: ......... . 



'YAKlf 

Vi dyet ene-O· 
dld - d .. 11nen1 a.11.mı ıo"" 

Çoırlu Beledi· 
yesinden: 
Evvelce ilan ve pro

Niş~ntaşında iki, Şiş• jeleri Şeh ~emanetin-
li, Ortaköy, Beykoz, d t b l 

denı 

. ,,. .,, e 111evcu u uıı.a 1 
Anadoluhısarı, Uskü- .. d . . 

1 
. l. b 

ti •hs )TUZ re l )il ıı·a e-
d r, · a a ta ı, . ""'1 l 
niye, d öy hün a - deli keşi l Çor u s 

c.7Ca.ngL· 
Ü/onzo&Ede . . / 

ima , igrikapu, E i yol arı i . şaa ı.ı ın .1 
za tiye,Bakırköy, - N·san 1929 tarihine 

ı: 

şilköy, Rami, Unkapa- rnüsadif Perşembe 
nı, Kasımpaşa, Cihan• ·· ·· · ı l · l , · , 

Fayton 980 Dolar 

Tudo~ 1145 Dolar 

,, E .,, E .. . guı u ı 1a eı <:at ıyesı 
Yeni Ford fiaUnin iki nıisline eır, Y,Up, YUP filŞöll• . ..., • 
salı/an ôtomobitte1in 1ıangisinde · · k A ıcra kılı acagından 
bütün fil. tekeın'lllÜÜilt bulursunuz, •• ca, op apu, zap- . 

kapu, Cerrahpaşa a taliplerin yevıni ınez-Tamamilc çelik k:;ıroscrfler 

birerki ceman yirmi ktıı,.da Coı,.lu ))elecli-Saatte 90 ila 105 kim. 

130/150 kim. bir tancke benzinle> 

iki mektep binasının Direk:;yon tertibatı 

irevcr~ible sisteminde 

Hcudame markah idrolfk amortisörler inşası kapalı zarf USU• 
Her biri tamar:ıHo kapah al•ı fren 

l 

Muhtelif n:nk inlihabı Jile kanunu mahsusu.-
Hareke!" IP.~irme ve tenvirat 

el~~trJ~le~İr VOIAn 
1 

olb pta i resim ve 
L!mba ve klakscn tertibah cıı 

Lr.erln~e 

İ f ate: t.el!lc.n~ u :ılmüe!sı 

On 1:am parç.eJ.anrnaz"Triplex.,tir 

·eıektdk!i Gar• 3 !Hcl 

Bsnzin €-!<ilıterici 

Kilometro !'a~tı 

Amper fu~e~ro 

Ark ad;;ı :f-Slenleri gösteren ayna 

şeraiii inşaiye lftyiha-
sına f rii an 19Mayıs 
929 tarihine müsadif 
Pazar Qünü saat on 
birde bedeli haddiJa .. 

Taz)itdl crcs tulumbası k ~~# ••ıd•• w •• t d• 
: Kapah ve "ç~k modellerde komple yı epru ueu a ır.-

b•t tane yekparo ç lik parmakhd •h 1 • ·. d•ı k 
t•k•""k e ı a esı ıcra e me 

Yeni }~r-d lı~kika.tcn milyonerleTe üzere münakasaya 
/üyık fa1:.al TJİı.ly<YJııarca halkın 

alabilr-.ceği liutle bi1· otomobildir. konulmuştur zarflar 
//er iü~lü ma~J a~~~··. oto~nobil • vakti m a ene ka-
gör;; ;ıt~Z, lefkzk ea1ınzz, nıhayet yenı YY 

,, 

yesine 111Üracaatları 
ilA11 oluntır. 

Talebe Elkitaplarıı serisi 

SJEOLOJİ 
fO lllraş 

9 EN DESE 
1 inci kitap 

rn kuruş 

Ortamektep!er için 

!\lanrif wkfıletincc muallimlcrdcn mürekkep 
bir heyete telif ettirilmiştir ----· Müracaat mahalli 

DEVLET MA TBAASJ 
Safıt yeri 

Hakiki bir mücevher 
l ler C\ de hulundurulm:ı::ı ı elzem 

cihanşumul bir ._öhrcti tıaiz Klar· 
feld Alpaka Bıçak, çatal ve ka· 

..._.,._..::..:>"'", ~~tal ! şık sofra takımıdır . 

~;Uı Spor !a~/() Oo~:ır • . d •11 • ilA 
J·'ord sec;eceksın12. ar encumenı v aye- ~-~"'~ KLARFELD .~LPAKA, daya-

---~"'--~,._ =-- nıklıgı 'e parlaklığı itibarile gli-

ttarnyon fası~ı 890 Dolar 

-- ,.·.u •. , ... "1.. ..,, ...... ._. "Dolar 65oİC tevdi edilecek a-
1:m11ple l:amyon ı• J • rf 
böı•le fabrika kc.rott-rili, Dolar 1240 tp er 0 ş nam e 

~ -
proj leri idarei husu-

nıüş takımhırı ) erine k•ıim olunur. Güzel modelleri her 
sofra için bir zinettir. 1 Jcr yerde arayrnız. ycgflne dipO· 
ziterleri J. Şpringcr ye \·. Anıon 

lstanbul J JasırcıJard.ı :\1cdina han numar:ı 2-4 

hayatı kuciarmakiır 

Bu. f'ioflaı· Ttirk Umnnlnn"ndr.,k; 

FORV a~ıtalarinda ç:.lın.rükf~, 

mi: qllfl.!eğı ha.r~ bir hatde . 

tesli~ı liı:ılıdır. 

siye hey" eti fenniye- •:~~~~.....:~ 

Otuz senedenberi 
tarzı istihzarındaki ne
faset ve kudreti fenni
yesinden nnşi her ke
sin memnuniyetle İsli· 

TWG!tll 8U 1'Jn.IPfJ ~l!!Çrtl 

sinden ahzedecek 
leri ilftn olunur. 

Muhterem zürraımızın nazarı dikkatine : 
Topra!;1 sürmekte mahsulü harman edip kaldmncıya 

kadar zlraatin her safhasına ait makinelerin küçük YC büyiik 
çeşitleri ile köylü \'C hns un değirmelcri ve .sütçülüğe ve 
arazi .sulamağa mahsus makineler Türklyenin en :zenkin de
polarının iht:J\'4 eden Bofer Şrantes Macar ziraat makineleri 
şlrkdnde en ehven Ye en mlisalt şeraitle tevzi edilmektedir. 
Tükiyenin hemen her tadında 8~ şubo ve acentemiz \'ardır. 
Şirketin Türkiye merkeı şubesi lstanbu Ankara caddesinde 
ı 9 - 24 numawdıdır. Tetlgraf adre'1miz !sanbul Ho~ron 
T•lefon litanbf 19' • 351t.. . : · . 

mal ettiği p er e 
i mac u 

• veya Pertev 
~~~: 

Diş tozu 
Bu maksadı temine kafidir. 

Makamı vilayetten: 
Ra.şit beyden :in~ilal eden meclisi umumil viliyct Azalığı için 

hu 4)'n ackizind pazartesi günü ısaat ondörUc Darülf ilnun \::onferarans 

Aıloou da intihap yapdaca~mdan yerm ve &aati mezkflrda reylerini 

istimal etmek üzre .Bey&Z!t ve Fatih belediye ıubei idaıiyeleri 
münı.&kah. ilcrile cemiyeti beledi.ye ıtalannıo intihap nıazbata
lwk bGviyet cüzaanlarmı hamllCA ~rillcrl rica olunur. 



JEO~~ ŞlRTlARl:j Gazetemizde çıkaa ,.zı •e 
esimlerin baflm haklan mahfuzdur 

..;.._--· 1 
ı·urkh"ede 

Kuru~ 

T A}lığı 150 
Kuru~ 

000 

Caıete\ e ~ünderllecek mektupların üzerine 
idare.içinse (idare), \azıya alt•e (Yazı) 

l~arct!_ k?!'ulınalıdır 

3 400 
16 ;50 
2 • 1400 

00 
1450 
2:00 

Banhnt)'aD aıelııtuplana lulealnelen. lnymntl· 
aıWıaclderelb mektuplara kOlluhnut paraluın 

lıaybolmattndan ve Ulnlarm nıünd~rlcatmdan 1 
ı lıdare mHul deitld!r. ... -

·Borsalar 
l\uknt 

h t"ıliz lır. ı 
ftol:ır 

20 \ ıırıaıı ctır. hın\ 
1 H. ~ lırnıaı k 
J A' ıı~lıır·) :ı şi: ııı! 
:o 1.<'y Hom:ııı) :ı 
:.o l<'' a Flul~:ı r 

F<'lrn.ı•ıık florini 
20 rı nıı~ı7. frangı 
20 Jtal) an lıreti 
20 kuron Çr kn - f.;)o\. k) :ı 
l Çct'\OI el~ c ı::mil<'l • 
l 7.<'lclı c 1 clıı•l:ııı > 
20 Dııııır c YO!!O~la\j:l ~ 

:.o I'ı<> ı~ 11-:, rı :ı ı ~ı 
1 ]'<'Z ta h]:!11ja 

!:O Js,iı;-ro fı.ııı.,ı 

1 1\1 ('( ıtlı) o 

C:t·k 
• 

ı ondra ı:zcrlr:c l'lr lııglllz llr:ı•ı l-ııru' 
l'\<\)Ork ı 'I uılt lıı:ısı dolar 
r.ırh fr:ııık 

~Iil:ı ııo liret 
Bcrlin nıa rk 
~orya 

Brlıksrl 

Amlslcıd:ım• 

• 

• 
• 
• 
20 Jry 

)f \'3 

lı<'lk:ı 

• flııri ıı 
frank 

• J.uron 
~mn 

• p~Z<'l:ı 1 

• Zl'lolı 
• dır:-.lınıi 

kıus 

Cır.cvro 

Pr.g 
Yi)aııa 
Madı.t 

'arşov:ı 
AtJn:ı 
Lukrcş 

Rcl~ır:ıt Türk lirası dıııar 

Tnhviller 
Jr1!1\raz dnl ılı c ':ıJeli • 
nıı~ ıınu nııırnlıide 
Jkraml) eli demiryolu 

IE l:ınbul tı amny rlrk<'ll 
Rıhtım Dok \C Autfrepo 
Jtıaııbul ıınoııim tU şlı keti 

Hisse senetleri 

E Nisan 1929 

091 25 

~O'J 7!5 00 
52 50 00 

"8 i 5000 
28 50 00 
24 12 !O 
:1 50 00 
80 co 

158 75 00 
213 00 
t20 25 

0000 
22 25 
71 50 

113 00 00 
32 50 

782 00 

!9' 2'i 
048 9375 

12 ı !53 50 

9 360"1 
2 C625 

67 87 50 
3 52 4'0 
1 ! 77 00 
2 ~4 25 

16 sooo 
3 4825 
s 22 25 
4 3600 

37 91 
24 37 ,50 
27 17 50 

9 87 5) 
220 50:>0 

~· 8 90 

J Kapandı 

991 25 
202 7S 'lıJ 

51 !-:O 1 
18 5000 
,8 5J 
:i4 12 50 
28 !000 
80 00 

t58 lSO'l 
213 •10 

120 25 
0000 

22 25 
11 50 

113 00 
32 50 

782 00 

~9) 29 
049 Ot\00 

12- 53 so 
9 3600 

2 oe ~s 
67 87 1'0 
s 52 50 

t ı '.J2 1)0 
2 542 

16 50,00 
s . 4~ 25 
3 22,75 
4 S600 

31 91 
~4 37 50 ı ,, r, .. 

1 

92 75 00 1 
219 2 00 
8 9J . 

Oim:ııılı l•aııkıt~ı 136 !'I Oll 
14 

00 
~~ 

Jş 1 :nık:ı·ı • r4 4 1 

Ticaret ve zahire lıorsası "'"'==- -== 

(iallıır Tıraıcl bort:a<t Utlbunıumııi.:I far ·rııı 1 11 . 
• ·• ı :ırı \rı mı•tir 

Okkası -- - • 
- UN-

Azamı A~g:ırt Çın•:ıJı kilMu 
K. 1'. K. 1'. 

BuJ!day %Çavdarlı 
\"ıırou!:ık 00 00 00 O:> 00,00 
l\11ılca c9.10 uooo o ·,oo 
..:ııııter 00-00 0000 0000 
~~rt 6· 16 17 30 17 12 
ll< nnı" 00-~ co 00 <'0.00 
Sert nı:ıhlut O-C3 00 00 00 00 

Ça\llar 
Arpa 
Mmr 
Yular 
f :ı •ıılye 

-ZAHiRELER-
600 1600 

143:; 14 21 
0000 0000 
00,00 00,00 
0000 0000 

-HUBUBAT-
o:>oo 0000 
00 00 00,!)() 

fü,!stra cılJstra 00 1350 
l~k i str:ı • 140, 

Birinci yummak oı.> 1:6, 
Dlı'Incl tcrı 1325 
ıi.iı.ci • 1250 

- TİFliK -
Aı k:ıı·ıİ 2 10 OJ 

Alı:şohir 000,00 

l"apl!ı;ı Guz l unu ı c. 7 23 

-AV DERlSI-
Zerdeva 
SanEar 
Tilki 
Kunduz 

ç fırrdıt 

kabuklu 

~irtl 0000,00 0000 00 
cooo,oo o::oo o~ 
0000 00 0000,00 

'" OC00,000 C\00,()(i 

-FINDIK- 1 
OOCJ 00 COO ..xı 
15!5 00 55:0') 

/Je\Jlet lle11ıiy·ollaı-ı ve !irııaıı
lrıı~ı ıLınumi iclaı·esiıılleıı: 
iki adet demir köprü miinakasası 5 mayıs 929 pazar gıinü 

s:!at (15) de Aııkarada umumi id:ı.rc binasında icra edilecektir . 
.Münabsaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve {2650) Jira-

hk temim tı muvakkatelerini yevmi mezkurda sa:ıt (14,30)a kadar 

umun1i idare y:ızı işleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. Talip

ler münak~sa şartnamelerini (500) kuruş mukabilinde Ankarada 

malzeme dairesinden J Jaydarpaşada mubayaat komisyonundan 
tedarik edebilirler. 

._.,_ 
·:' - . . . -. ~ : 

muhafazakarlar. kulübü bu
fesindeki içkiler de kulüp 
azaları gibi bir nevi asa
lete maliktirler. 

"Cones,, lakayit bir ta
vırla list.:!yi gözden geçirdi. 
Delikanlı her hangi bir şe
kilde olursa olsun ispirtolu 
şeylerden hoşlanmazdı • 

Büfeci sordu: 
- Ne maden suyunuz 

var? .. 
Bufcci hayretle sordu: 
- Maden suyu mu de

dini=.? 
"Con"s,, barit bir tavur

la !Öz~ü kesti: 
- Har.a su veriniz.. Ne 

cins su o!ursa olsun •. 
Levrek tavası gayet le

ziz idi. Hiraz eV\·elki Jııs
Jisenir. bünıdeti bile balı-

ğın lezzetine halel getire· 
medi. 

" Cones " hem yemek 
yiyor, hem etrafına bakı
yordu. Şu sırada kimse 
kendisine bakmadığından 
hiç bir sıkıntı duymuyordu. 
"Roçester,, o!rpamak kaydı 
bile hatırından silinmişti. 
Etrafındakileri dikkatle göz
den geçirmiye, cemiyetteki 
vaziyetlerini, servetlerini, 
fikri liyakatlerini takdire 
başladı. 

Bu üç mühim amilin ko
layca takd'r olunacağı ka
naatinde idi. 

Onun --asıl nazarı dikkati
ni celbeden bir nokta var
dı. Şurada oturan adamlar 
arasında müphem bir mü
p~bit, vazıh ve kıbi)i ta-

= HER GÜN (,n-AR; TGRK GAZETESi = 
Tlrk mekteplertle laydah eterlin 
lllnlannda o/o 20 teulllt yapdır 

iL Al YARI FESİ: 
SaUll ıar., 

6-8 iacl sar!adı ıt.50 
Bıiyük \'C ya bir çok defa için verilen llinlarla 

hususi mahlyctteld lliolırın ücreti 
idare ile k:ırarla$tırı1İr. 

" 25 " • • "'° 4 • • 100 
ı . .. iOO 
J • " 

Gazeteınbe hıuıul ilin kab.t edea yer: l ·8 inci sarllıJı }ıo 
resmi llAnlar Bu ı;eccld ny:-1---b-1 ... 8 ...... --------------------d--. Sayıs 

stan u , abıali, Ankara caddesinde c..v akıt:: yur u 
H. S. H. lllılat aceat..ı. 

tel1970 Cldare isleri 1971 vazı i lerl • tel raf: • · 1 ' 

KESIDE T.\l\illi • 
30 il \ZİH.\N 929 Biiyiik BiLETLEH 

BIHER LIR.\DIR 

Eşya piyangosu 
Türkocaklan merkez heyetinin ( 50~000) liralık ikramiyeyi ihtiva 

eden piyangosunda çok nadide ve kıymettar qyalar vardır 
llasılaıı, irışaah bitmek üzere olan Türk.o<·akları merkez heyeti hinasmın mefruşat 

re ıesisafırıa sarfcdilmck üzere, bu seııe <le zengiıı bir t'~ya piyangosu terlip cdilnıi~tir. 
Hu piyangoda ikramiyeye 50 hin lira tahsis edilıni~tir. Uu seneki ikramiyeler gc~en 
seııckiudcn t•ok daha kıvıuetlaı·<lır. Mcı·kez lıeveti bilhassa yerli csyamızın l'C\'a<•mı 

• • ..... &! " .. 

lemin it;in ikramiyelerin kısmı <\zammı en nefis ycı·li mamuh\tıııdan iııtihap etmiştir. 
.\rada Hiks otomobiller ve lwlaeı·i 2000-2500 lira kıymetinde pırlanta panlantif ve kiipe
ler, heheri bi11er lira kıynıeliıule hiiyiik )alon halıları, plc'tıin erkek ve katlıu saatlcl'İ, 
salon takımları, (\ima~ yliıü"ler, ipek ~ee<·adeler, 80 par~a ııadide halı seccade, 400 
liı·a kıyuıctiııdc miuyatiir ı·csimli ımraYanalar, llerckc hattauiyelcı·i, llel'ekcnin ipek 
vastıkları, yerli fahrikalal'lmızm mannıh\trndan zarif bavulhw, evrak t;a11taları, Esil'gc
;ne dcrıwğilc llihlliahmeı· .,an'at eviııiu en zarif ve en nadide el işlcrindcıı iki yüz par
c.t Cfı;Va 'ardır. ikranıivclcri11 mecmu miktm·ı hindir. 
~ V• ~ 

Mcı·kez lıey'etinin bu piyaugo~u ~imdiye kadar Tiirkiyede tertip cdilıni~ c~ya pıyan-
~ohıı·ımıı en zenginidir. 

1 ı ilali ahn1er 1stanbızl merkezinden: 
1 - Görrılen lüzum üzerine ~\acar, Sırp, tl:ırtviııtcr, .Mihsct

dorom, Rozafe Trakya ve saire mnlları•ıdan lstaııbulda mevcııt 
ve ya hariçten getirilecek yemekliğe elverişli 400,000 kilo buğday 
kapalı zarf usulile ınübayaa edilecektir. 

2 - Trakya mallan yüzde 3 analizle diğer ır.aller tip 
üzerinedir. 

3 - Mailerin çu\'allrı 1-lilaliahmer tarafırdan verilecek ve 
müteahhit mailer çuvall:ıra doldurup her çuvalı merkezimizde 
numunesi mevcut Sicimle sağlam bir surette dikmeyi ve t-taydar
paşada :vagon ve ya anlıara kadar vaki olacak bilcü:ı~le m:ısarifi 

kabul etme) i taalılıüt edecektir. 
4 - Mailer peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslim 

m üddetıııiıı temdit ve taksiriı:e mezun olacaktır. 

5 - .Mallerın evsafınca teh:ıddüs edecek amılizfa rkı fena 
Arbitr halleJiiccektir. 

6 - Hilali ahmcr menşe itibarile cins ve mikdarmı tayinde 
serbestir. 

7 - itasına talip olanlar beşer kilo numune \'C 0/ 0 10 teminat 
akçesi ve ya muteber bir banka kefaletnamcsıle tealıhüt edecekleri 
malları nihayet kaç günde teslim edeceklerini de fasrilı eylemek 
suretilc 6 nisan 929 cumartesi günü saat on bire kadar lstanbul 
Hilali alımer merkezine müracaat etmelidirler. 

B - tier teslim alınan patinin bedeli istanbul ticaret ve zahire 
borsası:ıın olbaptaki talimatnamesine tevfikan Türk lin:sı olarak 
nakden ve def'aten tesviye edil<:cektir. 

9- En muvafık şerait teklif eden, teklifinin merkezi unıumice 
kabuiüııü teminen fıc; gün sonra cevap \'erilecel..1ir. 

10- Memaliki .ecnebiyedeıı bu hususa ait vürut edecek Buf
day gümrük resminden muaf olduğundan teklif sahiplerinin talep 
edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate almaları lazımdır. 

l J - llıalei kat'iyeden sonra keyfiyet Jstanbbu Ticaret ve Za
hire Borsas:nda J.:ayt \'e tesçil edilecektir. 

Muöla vilftyetinden: 
Muğla J lastalıaoesine ilave olunacak pavyonun inşaatı yirmi 

üç bin dört yüz altmış dokuz lira bedel ile nıüııakas:ıJedir. 

Taliplcrjn münakasa kanunu mucibince iemiııatlarile birlikte 
teklifııamelcrirıt 20 nisan 929 günü satt on dörde kadar makamı 
\'ila}·ete göndermeleri ve şartnameyi almak ic;in ,\\u,ğla muhas~bei 

hususiye müdiriyetine müracaat eylemeleri il5n olunur. 

1-Iarar çifliği müza
yedesi temditediJdi 
• 

Ga::.İa!Jİntap defll'rdarlığuulan: 
Toptan veya perakende suretilc satılığa çıkarılan Harar çifliği_ 

müzayedesi tarihi ilandan itibaren bir hafta müddetle temdit edildiği 

ilAn olunur. 

Çanakkale baş mühendis
liğinden: 
Ezine- Bayramiç t:ı.rikinin O 000 ila 7 +soo kilometrosuııa 

kadar evvelce yapılmış olan tesviyei türabiye üzerine ~osa inşası 
ameliyatı 30559 lira bedeli keşifle nisan 1929 tarihinden itibaren 
20 gön müddetle ve kapllı zarf usulile müıı:ı.kasaya çıkarılmıştır. 

Tahplerin nisanın 20 inci cumartesi günü saat on altıda vil!yet 
encümenine ve fazla tafsilat i~tercnlcrin Nafia b:ış ıııülıenaisliğine 

müracaatları iJan olunur. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatt 

Edirne defterdarlığından: Edirne vilayeti dahilinde ki Enez 
ve İpsala gölleri ve dalyanı rüsünıu saydiyesi dokuz sene müddetle 
icara verilmek üzre müzayedeye vaz olunmuş! ve beher seneliği 

üçer bia liradan 9 seneliği 27000 lirada talibi üzerinde olup 23-3-
1929 T.tıinde hitam bulan müddetin 15 gün daha temdidi Maliye 
ve'kaleti celilesinden emrü iş'ar bmırulmuş olmasına bin:ıcn 24-3 
1929 tarihinden itibaren müddeti müzayede 15 gün daha temdit 
olunmuş olduğundan 7-4-1929 tarihine müsadif pazar günü saat 
on altıda müzayedesi icra olunacağı ilan olunur. 

Kiralık Bostan: Silahtar ağa çayırından bozma 200 dönüm 
seııelik muhammen kirasi 600 lira, müzayede temdiden J 1 ni
san 929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. 

Piyango müdürlüğünden : 
Mevcnt numuneleri veç'ıile mikdarı ( 1, 196,000 ) adet olmak 

üzre (9) nevı (Noter) evrakı bastırıl:ıcaktır. 
Bu tab'iyat:ı girmek istiycnler;ıı pey akçderile beraber 8 nisan 

929 pazartesi saat 15 te pi}•ango müdürlüğüııdc müilşekkil müba-ı 
yaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Fatih sulh ik_lnci hukuk __.. 
. d Mclı~ 

kem~t'rulen: Galata a. k• 
Ali Paş:ı hanında ınukım aVU 

1 
Hasan Fehmi Beyden sı>ba~ıı 

d'lct1 
Saim ve Mehmet efen 1 ıııd' 
isticar ettikleri ŞehıadebaŞınd 
Mimar araz camii karşıs ıtll 
furuncu Mehmet ustanın furu fi 
iltisalindeki dükkallUI J ma tı 
927 den itibaren 929 şuı:r 
gayesine kadar mahiye 0 

"" ..... 
liradan müterakim yir~' ıiSili 
aylık bedel:it icarını~ a ti' 
emrinde Hasan fehnıı BcY arı 11 
rafından ikame olunan dav fiil 
16 mart 929 tarihindeki yev ı-

. leY muhakemesinde ınuddcıa 
· · celi" 

nıadan ~klımet efcndırıın. ınıll 
namesi ziriııde ıkaınetg:ı 1r 
meçhul olın:ısındaıı doları t~r 
ligat ytı.pılamadığı muh.t~ 
bulunduğu göriilmfış ve . ,ı 
mucibi talep ilanen tebl•;_ 
icrası karargir olmuş ve ııuede 
mezkurdan dolayı nıaJıkefl'I uııi 
30 mayıs 929 sah g 

ta'J saat on bir buçuğa 
edilmiş olduEundan ye\111 ~ 
saat mezkfırda m:ı h ~~eıııe_de ytki 
zir bulunınaniz ve ya bır ~ 
ktınuni gönderıneııiı ıuııı 
tebliğ ınekamina kainı olıtd 
üzre ilfııı olunur. ~ 

lslanbul icra daircsınddl : lv o'-' 
cuı ve fürulıtu mukarrer rııl 
takımı, yrmek odası ttk1 

_, 
~·ttı 

yazıhane takımı, ve ~ı 'tft' 
halılar ve saire kıymetlı ~ 
şehri halin sekizinci paza dl 
günü saat ondan on dörfc le' dS 
Eren köyünde Sultan s?ı::ıl1~ 
Zihni paşa köşkü önuıı~~ dc0 
müzayede fiiruiıt edilecegıll er 
taliplerin yevın ve saat~ 111,~ 
kfırda rnahalinde hazır bU t1ll ljll 
memuruna ınüracaatı:ırı ı 
o~unur. ~ 

------------------~ ~ ZA vı - Kılıç Ali şu~,, 
den aldığım askeri vesik~ 
bedeli ııakti makbuzun:ı e'i' 
ettim yenisini alacağınıdal1 
vclkiııin hfü.ınü yoktur. . ~ 
Çanak kale yahudi ıııah:ıllesııı 

Davit oğlu istık ,.....,,_,,/ 

. ı<7)~1' 

Muharriri: Vere Stakplll 

rif olmamakla beraber bir 
akrabalık hali mevcuttu. Bir 
kabilenin biitün efradına 
"Şamil benzerlik nazarı dik
katimizi hayretle celbeden 
en mühim hadiselerdendir. 
Neden sonra müfekkiremiz 
bu müşabehetin esbabını 
araştırır. Kocalar uzun müd
det beraber yaşadıktan ka
nlarına benzerler. Ayni mes
lekte olan adamlar biri bi
rine benzer. 

Kahve garsonlarının, avu
katın, siyasi adamın, asil 
kimsenin birer esas tipleri 
mevcuttu. Hatta kat'i su -

rette sabit olmuş bir şey • 
dir ki çobanlar zaman aeçe 
geçe güttükleri koyunlara 
benzerler. Ayni düşünce 

muhtelif simalar ayni şekli 
verir; eğer düşünce olmasa 
bile hariçteki şartlar .nevileri 
şekillendirerek kanunun 
doğru olduğunu meydana 
çıkarır. 

(Cones) bunları düşünü -
yordu. fakat kµlüp azala -
nnın hepsinin ayni içtimai 
sınıfa mensup olduldannı 
müşahede ~diyordu. Bun -
dan başka kendisini bu 
sınıfa mensup olmadığını, 
(Roçester) in ise tabiatin -
deki garabet dolayısı ile 
burada bir • ecnebi gibi 
yaşamış olduğunu anlıyordu. 

"Roçester,. in ta biati ile 
şu vasat arasındaki uzlaş
mamazltk, LOrdun bir gün 
evvelki Jwelcibnda rlriifen 

ve atkılı madamın sözlerin
den anlaşılan hoppalık!arı
nın sebebini bir miktar 
meydana koyuyordu . Bir 
maymunu keçilerle yaşamı
ya mecbur ederseniz, hay
vanın hilkatinde mevcut 
olanca fenalıkları meydana 
koyarak keçilere türlü o
yunlar oynıyacağı tabii de
ğil mi? 

Zaten "Cones" in dima
ğında bile öyle bir fikir 
peyda olmıya başlamışb. 

Çilekli dondurmasını yeme
ğe h<!şlarken başına gelen 
hadisenin sebebini ilk defa 
olarak araştırmak hatırına 
geldi. Acaba "Roçester" 
neye intihar etmişti? 

Evet; ne için .. Roçester • 

intihar etmişti? Bu sual 
"Cones"in dimağını birden
bire o derece şiddetle 
işgaletti ki kaşığını tabağın 
yanına bıraktı ve düşün
meğc başladı. Gözlerini 
bir noktaya dikmiş görme
den bakıyordu. Yavaş ya
vaş olduğu yeri, etrafındaki 
adamları unutmuştu. 

" Roçester " neye intihar 
etmişti ? " Cones ,, bu 
suale kat'i ve şayanı kabul 

hiç bir cevap bulamıyordu. 

Umumi bir surette hiç bir 
adam tahaflık olsun diye, 
yahut malını hüsnü suretle 

kullanmamış olduğund&n , 
yahut "benzer,. ini bulun-

ca diğer bildiklerine oyun 
etmek için intihar etmez. 

ıııııs· 
Mutlaka "Roçester,, na ,şı' 
kar adamlarla artık Y ı,it 

• cl1 
yamamasını icap ettır ,fibr 
fiil icra etmişti. Ma~1111 gos· 
kulüp azaları bürudet ,sıf 
termekle beraber ~~ 1,9• 

• 1 I' 

girebiliyordu; benzerırı bılııtı 
bul etmiş olduk!afı 
ispat ediyordu. 5tcl'ıı 

Yoksa acaba "Roç~ ır.ıs· 
. . hnbcr a . daha kımsenın ... tıf. • . . r" t: ~ 

dığı bir fiil mı ıc ... b"JtCe 
ka ı ıı• her an maydana çı ·yi ııı . 

ve heyecanı urnu~~yct ıo1 
b. cıı1 .. cip olacak ır 

~rı· yapmıştı ? d tgınlıs' 
" Cones ~ ., :ı Jdı. G''* 

dan birdenbıre ~->'' .. , b'' 
b

. · hc ... U -4' 
sonlardan ırı " du-; 
kaşık almış olduğUgötiir'l" 
durmayı kaldınnış l ndi: 

1·1ca 1 sese 
yordu. De ı n 1 

( 81"'""1 


