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elelere ait sualleriniz 
bugünden itibaren cevab 

Istanbul kitapçıları 
1. anıstan ile y --avy ugos-
ha al arasında Cinevrede Başmurahhasımız An-

- - --
Vaziyetlerini hükumete bildirip 

istiyecekler 
ıır ana d 1 k ld taraflık n. ost uk ve bi- araya çağın ı 

Bel mısakı evelki gün 
h"k~rattaimza edild'· h 'k' 

veriyor 
J Mektplarınızın üzerine "avu

. ·,ata,, kelimesini ilave edini 

yardım 

u unıetin böyle b~· .et~l~fı 
naıne . . ır ı ı a • 
&~nü:ı e~mz~. etmiş. olması 
sesidir muhım hır hadi-

f talya ile 
arasınd T· Yunanistan 
sinden a ıran müahede
llıalu sonra hasıl olan 

. m vazıye•ı t f' d'I lllış 1 ~ as ıye e ı • 
nın d~h·~a1 _Ydı, Yugoslavya

ı ı vaz· ı· neler ıye ı son se-
• Son 1 rfd Vııku b 1 ay ar za ın a 

u an 'f · §a.~ h d' 1 !ırak ve igti-
b a ısele · ·ı k 

ir şekil rı ı e arışık 
saydı y almamış bulun. 
niıeJo unan başvekili Ve-

k sun leş bb'' .. ·ı a !edil e usu ı e 
.. en bu . k b &unk" mısa a u 

,,_. u dere · d 
"ıl}'e\ v . cesın e ehem-

Maıu~rdılmiyt;bilirdi. 
lllevk" . ur kı Venizelos 

ıı ıkt'd 
sonra ilk 1 ara geldikten 
başvekil' merhale ltalyan 

Bu anı 1 
Musolini ile anlaştı 

lılarınaşstnadan sonra Yunan-
el' 'k 51 'Plara dı meselesinde 

lutnıaı a anı akıllı kafa 
b·ı· arına 'h . 1 ırdi: b ı tıma] verile-
lllenııek u takdirde iki 
~ı- et .. b d ~ anik ih . . ınunase atın a 

lı. bir n ~lafı daima şüphe
bılird;. ~ ~a halinde kala
ltaıya '. ~at buna mukabil 
belki y unanistan iştiraki 
başka unanistana daha 

?ilirdi ın~ııfeatler vadede 
ıhtiııı~ı· Nıtekim böyle bir 
tizar dırı tahakkukuna in-

e rııı d 
• F' akat v er . : bulundu. 

ku İnk· akayının bu gün
lir: V 'Şafı Şunu göstermiş· 

enez ı 
nın ha .• e oz Yugoslavya-
dan ist~cd ve dahili zafın
~e*ildi a e etmek fikrinde 
"'ltşı t 0n~ıı için ltalyaya 
etnıekJ 051 bır siyaset takip 

tğu Ba~er~ber bu dost
.1ır si~a anlarda umumi 
ı e · , set 't 'h rı &'t• 1 lı adına kadar 
Sb;laniko ~rınemiştir; bilakis 
• Uz · 

yr lal:ıın . erınden Sırplara 
d U&osıa imtiyazlar vererek 
~ herh Yya .ile de araların-

\ 
llııni k.ıt11ıı 1 bir ihtilaf ze-
ıt· . marn 1 . • ınıza e . asına ça ışmış-
;ıe buııa dıleıı son muahede 
Ut, rnuvaffak da olmuş-

ik Acaba S .. 
1 tısad·ı elanıkte siyasi 
td Ve 'd ' k akarlık!a 1 ari bir takım 
/tılarda r yaparak Bal-

z 
0tllıığu11u kYugoslavyanın 
e Osuıı azanan Veni-
~edcf lakip ettiği h k'k" 
ıst;k nede. a ı ı 
l · bale · ır? Venizelos 
arah aıt b .. 

dt ·:e eıneıı azı t~cavuz
'. Şıtııdid er peşındedir 
1 

\I k· eıı lüzum .. d" t oınş I gor u-
. aınıin u arını ti k 
1 . ve \ mu a a 
• 8lıhıt? y eıniıı etmek mi 

1
1 ~1 1 ~ lııı ".0

kksa Yunanistan 
' ınd .,un .. h 

lı l' ınk' u ududu da
L aşka ışaf etmekten 

'Ywuıın mur&haılar1 ia memfeket
lerlno aittiler 

Muhtelit mubadele Türk 
başmurahhası Cemal Hüsnü 
bey hariciye vekilimizden 
aldığı müstacel bir -davet 
üzerine Ankaraya gitmiştir. 
Başmurahhaasımızın davet 
edilmesi Ankarada Yunan 
sefiri tarafından yapılan 
yeni teklifatla alakadardır. 
Cemal Hüsnü beyin yarın 
şehrimize avdeti muhte • 
meldir. 

Dlyamandopolus gitti 
Yunan mübadele başmu

rahhası M. Diyamandopulos 
dün müşavir M. Ma~epu
losla birlikte Atinaya git
miştir. Yunan murahhası 
son vaziyet hakkında hüku
metine malumat verecek ve 
on güne kadar şehrimize 
avdet edecektir. 

[Alttaralı 4 üncü ıayıfanuıdadır] -
Gülünç şayia 

Zabitamız bu meseleyi 
takip ediyor 

Ankara, 28 (ıl..\) - J fa-
kimiycti milliye ı;azctcsi 

~bir şayw., crlavhasilc nc~rct
tiği bir fıkrad.ı diyorki: bir 
kaç zamadan heci bir borsa 
oyunu yapmak istiym bir 
takım bedhahlar hiikumctin 
seferberlik yapacağı hakkında 
gülünç ve asılsız şayıalar çı

karnıı~lardır. zabıta bu şayıa
cıfarın i1.kri iizcrindcdir. l fa-
kimiyeti milliye büylc şeni

ıılan tekzip etmeyi bile 
faida ·ız bulmakla beraber 
Türkiye siyaset havasınııı 

tamamen bulutsuz ve berrak 

1 

Zeplin' 
· 81,5 saat uçtuk

tan sonra 

Fridrihshafene 

Avdet etti 
F ridrihshafen, 28 (A.A).:_

Graf zeplin balonu 81 buçuk
1 
'

saat uçtuktan sonra avdet ı Dün içtima eden lstanbul kitapçıları 

etmiş ve onu on yedi geçe 

bilahadise burada yere in

miştir. 

Atina 27 (A.A.)- Graf 

Zeplin balonu Atina şehiri 

üzerinde uçtuktan sonra 

Zeplin Fridrihıhafendeki 

hangarına inerken 

lstanbula doğru ilerilemeğe 
başlamış fakat şiddetli mu

halif rüzgarlarla ugraşmağa 

mecbur kaldığından birden 

bire geri dönmüş, tekrar 

Atina üzerine gelip uçmuş 

bir az sonra Dalmaçya sa

hilini takip ederek Fiume 

istikametinde uzaklaşmıştır. 

Gazimiz 
Bir otomobil gezintisi yaptılar 

Ankara, 28 (Yakıt) - Gazi 

tlzretleri bugün otomobili ile 

şehir dahilinde bir gc zinti yap

tılar. 

Etibba odaları nizamnamesi 

Kitapçılar cemiyeti azası şehrimiz kitapçılarının en iler'i gelen
lerinden müteşekktl olarak dün aralarında bir içtima yapmışlar ve 
içtimada harf inkılabı nıllna.•ebetile bazı kitapların iki dala basıl
ması yüzünden hadi• olan vaziyeli hükümete anetmeğe karar 
vermişlerdir. Bu karar mulıezasından olarak kitapçılar cemiyeti 
reisi Sudi ve kitapçı muallim Ahmet Halit Beyler dünkü ırenle 
/rnkaraya hareket etmiıJt'rdir. Bu zevat Ankarada alakadar hükO
met ınakamlarına vaziyetlerini arz, vücuda getirecekleri yeni 
eserler hakkında direktif ve muavenet teminiıte çalışacaklardır. 

leni ceza usulü nıu~o~enıeleri 
Hukuku amme davalannzn açzln1ası 
hızsızsunda cınnhızriyet ınuddeiumıımi~ 

Zerine vasi takd~r hakkı veriliyor 
Meclise verilen layihanın esDSları 
Aıık;ıra, 28 ( A.A ) - Ceza 

usulü muhakemeleri k.ıl.k.ııda 

A lip: vekaletince ilızar edilen 

kar:•ıı !aU!ıası ncünıen 

ıııazbabsı Büyük millet meclisi 
lıey'cti uıııumiyesiııc sevkedilıııiş 

bulunmaktadır. Yeni ceza usulü 

ımıhakcnıelc;! f.aııu:ıu Alır.an 

usuliı ceza kamımınJaıı alıııın!Ştır. 
J\aııuıııııı ilızarında Alııı.ııı usulü 
ıııu!ıakematı cezaiye kaııuııun

daki esaslar tamamen ıııuhafazJ 

edilmiş olup aııcak ilıtiyacınıızın 
ic~bettirdigi baçı ilaveler ko

nuldugu gibi teşkil.lhnııza 

uymiyan bazı nıevat ta zaruri 
olakak terk edilmiştir. 

Kanunda ceza mahkemeleri
nin vazife ve salahiydleri vazıh 

ve ihtilafı bais olnııyacak su
rette tasrih kılınmış ve hukuku 
amme davalarının açılması 

hususunda cttınlıüriyet müddei 

ne s~ıretle olursa olsıı:ı mut
tali olaıı ıııiıJde;umuıııiler o 
rnk'a hakkında hazırlık tahki

katı denilen lıir tahkikatı icra 
ettıkten sonra hasıl edecekleri 
kaııaata ı:örc lıukuku amme 
davası açarlar. Veni kanun 
f Alııarafı 2 inci ••}ifaıruzdadır 1 

Sıhhat vekaleti 
Biı ihtisas nizam

namesi yaph --
Refik Beyin beyanatı 

Evvelki gün şehrimize 
gelen sıhhat vekili Refik 
bey dün bazı ziyaretlerde 
bulunmuş ve Darülfünuna 

giderek emin Neşet Ömer 
beyle görüşmüştür. Sıhhat 
vekili bey hilalahmer hasta 
bakıcı mektebini teftiş 
etmiştir. 

umumileriııe vasi takdir Jıakkı 
Ankara, 28 (Yakıt) - F.tibba verilmiştir. Buna nazar:ın Adli-

olduğunu söylemek için bunu odaları nizamnamesi ali lastikıı ye vekaletinin emrinden gayri 

Iırsat bilıni~tir. ildiran etti. hususlarda bir suçwı ik:ıına 
~~~~::;,__~~~-:-~~----~:.::._: 

Refik bey sıhhat işleri 
hakkında bir muharririmize 
atideki beyanatta bulun • 
muştur: 

• 
ıııusaıneresı l(adıı1 yurcl1111u11 Kadık:öy 

Bekarlık vergisi 
hakkına 

müsabak açıyoruz 
Memleketimizde verginin itırafttır ... 

lon mı yokstı tıleyhtarltırmı fazla ? 
Siz ne fikirdesiniz ? 

Gazetemiz bir k~ç gane kadar bir bekarlık vergısı müsa
bakası açacaktır. Bundan maksat Tokat meb'mu Süleyman 
Sırrı Beyin millet meclisine verdiği teklifi kanunu üzerına 
münakaşa edilen bekarlık vergisi hakkında muhtelif fikirleri ' 
kısaca kaytdetmek ve bu fikilerden hangisinin gazetemiz kari
lerı arasında daha fazla taraftar buldu~unu tespit eylemektir. 

müsabakanın şekli şudur : 
Gazetemiz her gün muhtelif mesleklere mensup \'e maruf 

zevattan birinin bekarlık vergisi hakkında ki nolctai nazarını bir 
kaç satırla yazacaktır. Aynı günde gazetemizin bir köşesinde 
bir de kupon neşrolunacaktır. Karilerimiz gazete de sırasile 
nrginin lehinde, yahui aleyhinde olarak çıkacak noktainazar
ların ve bunların esbabı mucibelerinin hangisine taraftı:r 
olurlarsa o fikrin intiıar ettiği gazete nüshasında ki kuponu 
üzerine adreslerini ve imzalarını koyarak matbaamıza 
göndereceklerdir. 

Matbaamızda toplanacak kuponların ihtiva edeceği reyler 
bilahare tasnif olunacaktır Neticede en ziyade taraftar bulanlar 
arasında bir kura çekilecek ve bunu kazanacak 1 O larimize 
muhtelif hediy~ler takdim edileceklir. 

~====::::;::::======. 
· Aynı günde, aynı yerde ve 

aynı şekilde 
---- ~ 

İzmirli bir adamın kansı ve metresi 
kendi kendilerini öldürdüler 

Aynı günde, aynı yerde <'« aym şeki/d, ... 

lzmirde Tüyler ürpertici meşru muhabbetler peşinde 
bir aşk ve aile faciası ol- koşan Asiye düştüğü hal-
muştur. den utanıyor. Köylülerin 

Demirci kazasına bir saat hareketini şikfıyet için De-
mesafcde Çanakçı köyü var- mirciye inerek Hükumete 
dır. Bu köy halkından Şerif müracaata karar veriyor. 
isimli bir delikanlı, kocası Asiye köyden henüz ayrıl-ulun llıakuı b. . 

ilııl anııyac ğ ır sıy<l!set 
~o ~llıışt 1 r d: ını nihayet 
lıi;ınıııek herkesle hoş 

"Hususi bazi işlerim için 
gelmiştim . bu vesileden 
istifade ederek bazı müesse· 
satı teftiş edeceğim. Bugün 

hilalahmer hastabakıcı mek
teplerini ziyaret ettim. Çok 

memnun kaldım, iyi çalışı
lıyor. 

- Fakülte hocalarına askerde bulunan Asiye tarafın- mıştır. 

e ,.,.. bÇarell'riıı' t . 
lı "•t ak ın emı-

" ıııurıı· ıyor? 
ı~in ı vazi t 
tıı tı ihf . Ye e nazaran 

ıe b ıınalııı d h 
duğ •akikate a a doğ-

vu anlaş I muvafık ol-
e 1 ıyor 

kip tger y .' 
·ı"· qti~i . cnızelosun ta-

lıtk' . 51Yaset b . 
fJn j 1Ye ıle v u ısc 

'a d ı unan'st 
lııi cv~ın 1 an ara-
i•ı·ı'..7-<ıf kcreJe . etınekte olan 
' n ı rın de 1 . ı.c Jır ·· 

ı.ı tiırık" neticelenınes· gunk 
IJ~Jk ~!ıdür· d 1 ÇO 

1 •1rılarda' 011 
an sonra 

L' tlikuıı d uzun bir sulh 
ı s:ı•ı •. ı evresi a"ılab·ı· 

U '1Je b\ .,. ıır, 
1. •mid n b ı hassa harb' 
ar . eri k ı 

} ~Ortn B 
1 

ço ıztırap-
ı.;:a:.:ırıııı a karı milleti · 
•I.ır. emniyeti erı 

e sara-

1 l f e fı nı et A 
sırn 

Dün Kadıköyünde Hale tiyatrosunda Kadıköy kadın yurdu tarafından bir mü. 
mere verilmiştir. Müsamerede kadın erkek 300ü mütecaviz seyirci bulunmuştur. Evvela 
yurdun yetiştirdiği bir grup tarafından güzel parçalar çalınmış bundan sonra 1 ef 
ve genç kızlardan mürekkep bir zeybek takımı raksetmiştir. Ayrıca üç per ik 
(Sonradan görmeler) isimli bir piyes temsil edilmiş ve bir monoloğ söylenmiştir. 

Bu müsamere cemiyet mensupları ile muhiplerine mahsus olmak üzere 15 lin 
sonra tekrar edilecektir. ~ · 

Yurdun reisi iffet Ihsan hanımın muharririmize söylediği Ş<\Yanı dikkat sözlet !.ç 
sayıfamızdadır. ., 

varıncıya kadar birçok dok

torların ihtısas imtihanına 
tibi tutulacakları doğru 
mudur? 

- Son saatin verdigi bu 
haber .esasından yanlıştır. 
Tababet ve şuabatı sınıf
~arının iqasına dair kanu
nun maddei mahsusası mu
cibince yapılması icap edrn 
ihtısas (talimnamesi değil) 
nizamnamesi ve keza etib
ba odaları nizamnamesi 
vekaletçe tanzım ve Şu -
rayıdevletçe ariz amik 

tetkik edildikten sonra 
heyeti vekileye geldi; heyeti 
vekilcde tetkik edildi • 
Etibba odaları nizamnamesi 
bilatadilat kabul olundu , 
tabediliyor , birkaç güne 
kadar intişar edecektir. 
JAlıımılı 4 iioı:la seylamızdadır] 

dan stvilmektedir. Şerif bekar Dalgın,dalgın yürürken ak-
degildir. Buna rağmen Şerif ima bu lekeyi ölümle temizle
Asiyerıin aşkına bigane ka- mek geliyor. Belindeki kuşa
laıııamışlır. Beri tarafta zev- ğı çözerek oradaki Gürgen 

ccsini ihmal eden şerif, A- ağacına bağlıyor, Boğazına 
siye ile muhabbete giriş- ilmiği geçiriyor ve kl"rıdi-
mıştir. fakat köyde alemin sini bırakarak hicabını ca-
işine kulak kabartan adam- nıyle beraber kaybediyor. 
!ar vardır. Beri taraftan Asiyeııin raki-

besi ve müşterek maşuk şerifin 
Şerifle Asiyenin sevdası karısı da Demirciy inerek 

bu adamların gözünden k 
zani ocasından lıükürpcte 

ka,.mamıştır. Artık tekmil 
.,. şikayet kararını vermiştir. 

köyün dedi, kodusu bu sev- Biçare kadın yola çıkıyor. 
dadır .. Günün birinde Asiye Daha köyden biraz ayrılmış· 
ile Şerif cürmümeşhut ha- ken rakibesi Asiyenin mas-
linde köyl~r tarafından lup cesedile karşılaşıyor. 
basılıyor: Şerifin karısı fer- Derin bir teessüre tutuluyor. 

yadı basıyor, Asiye bütün Kocasının hiyanetini ve 
köye rezil oluyor. rakibesinin şu hareketini 

Askerde bulunan zavallı düşünüyor, Artık yaşamak 
kocasını ihmal ederek na• ve alnındaki aldatılmış 
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tall'lil ~ bu iradm 
6 misli vergi~ esas ittilıu 
edifır. 

3 - Verginiu nispeti 
biriaıci maddenin (A> ftlc-
rwda =üı deriç •ahaHef'. 
için yokarda gösterilen 
iradın bir ıaUli ( 8) lıkra-

tefrikası : 117 : V e:kt ) ııı 29 Mart 192~ ., __ _ 
--

Mttltorrıri: Htiseyitı Rahmi 
:l .• knn fitret z:ıınanını - Sonra k.aaun seni 
doldurıuak iciıı bir bırakır nn 't 

• 
. ınHvaznadan iOOJ"eınıi.~ - Ren kannodan 

• 
t•ılkat hundan sonra korkmanı... ~'ikından 

na tcn:ellül · ile kudurmuş ·r kaplan 
k uua k.iııı c;tllU'Sa gibi seni di~nıin 

fıldureeeğim... .baı.ta a takarak kaçı-

kof"A n ·ıore hep- rı~nı., cı . a_'fne 
• • hııtli!ı;M:., SIH, .... Deli~ **-·Dü-

mıılıeller için dalıcdi7e is
tilili\ bedellerinin yüzde 
onudur. 

U)llhııya gCft tahalc'bılt 
ettiri'len ver~iler nDanın 
15 wiDı1e ~ae tebJit 
olunacakbr. 

Miikelleill iradtaa ~ 

4 --- ta.itte ahıril 
edilecektir. 

Tiyatro ve siıwnabırda 
verg;, pul ilsalcı sure tile, 
tiren ve vapurlarda da he
sap defterleri üzerinden 
alınacaktır. 

şuıacel1, • kıntm, yor
guntul.lutlnr. Alin ge
len bir.şeyi yüı defa 
nıeMrı~ 'ınrak. in
ceden inceye dü fauüp 
ıa~ıııarak ~·apnmlı. lf. 
bir eğleı:ceyc dal!ııa
nmlı, baf illiklerden, 
coruklullardan sakın-• 
ınalı... Ebussuuı Efen-
dinin ton1nu gibi 11-
şaruah.. .~ li.at ba.Yai, 
run zeneğı, n1ülal1a
za ıı, lıoppa, 'Zirzop 
hayat talhd.r- 8llma 
geleni önünü anlını 
dü ünmeden beauen 

pt r..et .. endişesiı 
7aşamal ne ın: şey .. 

•· 

• 

ırvı hi~ 
- Mutıauirl ; Errff -

••111--ım=m.• * ..ı .• 

CelU kf>kra Z<A/1W1Rınd'1-
lztnird-. ieı..Jil~rine iyi bahıııııır . 
/ıastalıktan korunarrzı yan birçok f akf": 
fa.kam kolernya tutulup öliiyorlataJ
Ş«ir ftt kıı'ayı yazdı: 

Kıt'a 

ıf•sar '• ılçet JI reelin, 1Mlnsln ep 
D ''• o1lla eA 'N'ı wa !Jlbl"blr derdi mllffllirlll 
... , . ....ıenıe,. şiJrlJ ~ u;r. 
llelcal • ...ı ade,ıledi-. ııı-r111e lıll 

a m u tw ._ .., .......... ,..,.•ıuı nr·..._, ... , __ ,,..,, 

'AKIT 
!erden içeri lxrakı, 
lardır. IComisyoncu'
mMüriyete prolsto 
mlşlerd"ıı-. 

3lar4re.: 

belkl •lıı•m 
Pangaflrilll badur
nnq Wr ~ Wr 
~lr ile ,. ~ 
]1451 MpmllN fÜı 
'lülpelbı 1caftolun-

Haftanm çok fii:ıel bir dııfw• + 1 fi ~· Zaten iki kınlc ı1iiklr.in! onuda verğiye veremem; 

programla tes'idi için tertip leleri yazıyor14r. tim çıksıfı karşıma! Fakat kocanm pek düşkünü de 
hey'eti, bilw Nakiye H. b=ea. Şöyle sizin rıa nrla pirli bir Zat ola... 

adııınnm.. raa ••m .. -
srrarak: • 

' , 1 • 

k.ati sormadıtn 

nmuı cok. arzu 
• 

din1 •.. 
- Ben de 

lunmu.. 



( 

' 
i 

filk'!Dı\-, 
Sevimsiz resimler! .. 

larnınla her ~ey degişir .. 
· Bu dü turu, yazıya baş· 

da 
lamadan evvel bir kere 

ha le' ld Krar a ım. Bana hoş 
~iirünm·. k 
~ ı}cn no taları, bu mi-

•nge vurdum. Fakat gene 
fikrimi . , 
h . .ar IJ111ı görmedim. T ~-
l>uıf 1 Yanl•ı bulmıyorum. 
Sel"inı.iz f · ı sı atı e yadetıigim 

'•.imler k 
.. sı sık gazetelerde 

P·~.Jiiğ· 

da
'I uınüz lli,,lerdir. mesela, 
ıa d· b 

d un ilmem haı!fıi yar-
•rn 

cemiyetinin böyle bir 
'"mi çıktı. 

Objel.:ı;f,·n ı zaolclligi manzara 
ıu idi: 

Gerdanı 
L arını azametli bir baş 
·~ek~ile fı 1 , h· . r atmıı hanımlar, 

111 gör'· 
ı... "Yor mu,unuz? etilctinı 
-ı1Yan '- 'I e-t1;~a; er, sonra masa 
ıı.r· d 
•ıy:~ c ı•kli, cimi belir.iz 

'I il' Ye nihayet L:urajiı ço
cu• uf k 
ı;ılınlı a 11 kadınlar, koltuğu 

cocuklar . ., 

Bu •alınc, bir hayır mü-
,.. Sİ ' 
r nın eşya d•gtırke çekilmiş 
e.ınid;r 

•• Ne zaıı.an böyle bir fotoğraf 
,orıem h 

• ayalimde dekor ,·e 

Gümrükte l 
--- 1 

İmtihana girmiycn' 
komisyoncular dün 

içeriye alınmndı 
Giiınrfı'- kotııi,yotı< ıt!:ı rı İnt· 

tilımın r,irıııemchle ıııtıs:rdıl'lar. 

Diııı sal>alı iırılilı:ıııa .. ;rıı,eyö;q 

konıisy011ctıl~r (!flll,rfıklt' re ~:irc- 1 

re!: iş 11kir, clıı:rk Uetııişlcr

se de, gi'ınırii~ kaı)ıl:ırıtl<l ikaıne 

cdilclrıı kolcıtl• r lar~f:ıal;ııt 

içeriye ~1 i11iıt!rri ııı..:ncdilıni~lir. 

Bundan ıııada ın~ılifc to mcıl'ur

larına da ıııını:r:darı lıildirilr l' 

koınbı oııcııl:ırnı ı;:c fül'Cl'klcri 
ınanif~~-LcılJ rı ı i n1 t= .1111ı:!r1 r rı ili 

y::pıııanıal:rı lcblii!, cdiln:iştır. 

işlen ıııeııc.1ilcıı J:oı•;jı;,·:>ı·ct:lar 

düıı uylcuuı sc·ııra tcıı)l~nımşlar, 

gümrük ha1 ıııüdiiriydiııc 'f'a)TI 

kanuni rnrclle itkn mcncdiUtk
lcri iddasilr prok>lo lcdi 
etmişlerdir. Bıtııd.1n ımda 

ayrıcada ııı .• ltl:rıncye nıtirıc:ı:tt 

edeceklerini ! iideıııcl;ledirler. 

Koınisıoncıtlardan h rısi lıir 

111ulıarririınizc ştuıl~ırı c.ilyl\:111!2-

tir: 

Y.lt<IT 2Q fart 

DRHli1JE 
Kadıköy kadın yurdu çok 

müfit bir programla çalışıyor 
J url r<'ısı (f/'rı İlısa11 l !<1111111111 ıi11ılırır

riri111i:..<' ı·rrdii!;i i-:alıoı 
< 

rcrd:p.i nıtt<anıcrcniıı tııf

>İİ:ıllnt hirind "t\ ıfaıııızda 

yıızdıp.ııııı:~ l\adıkii)" kadttı 

Yurdunuıı rci'i lfkt Ihsan 
haııınıın dıin nıii•:ınıcrcck 

1\~ndi-:ile µ,-i;rlı~cn bir ınuh:lr

ririnıizc ı urdun bir >Cnc 

içi•'ck y:ıptt!',t i~lcrc :ıit fııa

li·:et hakkımla 'unlıırı ;iiY-. . . 
l\'.'n1i~tir. 

- \ ıırdun bdııı 'c crkck
t«:ı nıtırcUcp J !'iO kad:ır 

:~za-...ı \ardır. 1\.ı:-:lıl'a 'azih.:

')ıiz, 'an:tyii ncfi,·:yc hi1.111ct, 

f;•kirit-rc )"ıtrdırıı, kıtc!ttılı~ı 

alı\bdar etlen ınıılıtl'li[ kon
fcr:ıı1 . l:ır ı ermektir. 

Sanaı iı nl'fücyc tcııı,il, 

r;tk', muzi~ ~ubclcri :tçırnık 

~l!rl'tilJ ya1'dtnl cdiyllruz. 

l 'il..rl ın ı,ah.ıhclcr ~ apıyo

ruz, y:ıl,ındıı hir he) di cdc-

lıi ıc tc· 'l;ii cdcc,· _iz, hıı he
yet mıılıtc·lif cııetinıdcrt· da 

ı:ıl:ır;ık l:ila]' \ c j.!;ıtictc ek 
\'I karacı ki ı r. 

Bu f.:11.clekr h:tdın ıt>r,lu-

ttı.ııı nıdb.ı\rc-<iııi :ııiidııfa:ı 
cckcktir. 

\ ar;ıtmak ;,rc.:di~-.ııiz Tıırl; 

bdınlt~ı, nwtin, mutdekt..ir 
ı c inttkli olacaktır. \ ııni i; i 
b;r :urn, iyi ],ir cı· kndıııı 

ıc.: i)i lıir ı:ıtand:ı~ ... 
\"eni harfltriıı l'ttr-tıtW ili-. 

olarak Turkiı·ct!c lıizinı ı urt 
açu. İki J,t,j·,ta ı ;;o c.ıİclıc.: 
ı·c-tHirdi';. Bıındaıı maada 
hiitiiıı Kadı!.iiy lıanımları 
ilk h:ırfkri lıi1.de iip;rcııdilcr. 

llir ı,-ok lı:ı>taları cemiyet 
ııainına lı:Haııdcre yatırdık. 
1 llı\:\,a clinıizclcn ..-clcli~i ka-" -' 

cbr nıt:nıkkctc, kadııılıga 

ımfit (lftıı:t~a ıı~r:t~•ı onız. 

Konferans 
Erkek mua,lım makt3b·nae 
Toplu ve faal tedrisei 

mevzuu etrafındn 
kon/ cranslar veriliy-0r 

Dün •aat 16 d. Erke~ 

muallim mektebinde rrlıiı aı 

muallimi O.man bey ıar•fın,hn 

g.-çen gün Sadrellin Celal beyi" 
konfNan,ındaki menu elı akn:1 

bir konfcıan> verilmişlir. 

Konferan<la talelırclen m•J,ı 

birçok ilk mektep muallimleri, 
tedri•al ıniileıtişleri. mektep mii
Jiit INi '·« s.•ir maarif orkiını 

huır bulunmu~lur . 

Ü;maa B<y konferasmda 
Sadrellill Celal beyin koferan
sıncl~ olduru gibi toplu ve fa•I 
tmılc tabi ıedrbalın ancal ço
cuğun bizzat harektt ve faali
yelilc malümat iktisap etmeye 

do~ru gö•lereccği haml.:ye bağlı 
oldcğunu söylcmiı ve bu si<
lemin Am-rihda l Con Dövey) 

ve /\lnıaııyada(Ccrıen Ştayner) 

i<inıli profc-,;örler l'1"afından 

~ 11t1111oı 1 ıı.1111ı ı:ı.,,tt11ııttıttw.ıııırt1•1,ıuııı111ıı1111ıı:r.ntı11 11 ııııı?ıtu 111 ıııtıııııııııtıı"ıı 11 ııııt ~· 

• 
( Wt!!h= !]_ ı1n _ 
fıırn 1 ıı111;. ıt•ı1111.!l ı!I' ı~···f{ !11~4111:1Wlı,ı11111'11Ur UttHllilll1111ıı l<IU11111ım:ı ııı.ı nırı111ııt>H•ı11ıı•1l:I.: ~ 

. eviştik, nişanlandık ... 
F'akat şündi ayrılınak istiyor11z ! 

ı ı · :i .. liH.ı~~ url~l t·•lt..:.il . ..:.~ ır
·Hl~~ h; .. l.ıı•r,1. (;_\'!..Ii !--{:11~ 

:ın:t \\,.• l1:dıa11H.1.Hl _;:İ. 
1 i cı 1 :ı

r.:d ... ·1..-, ~ ':'tigiın ,1.;1..1 •; lıı; " .. 

! .. t·!,11: tıi:ın 1llt·k;i\'ı.:lc3İ y;1p
:ı: ... \luf,;:1 ek ıııat:ilıiııcc ni
'"anı l 11 ı.::ln tara! di:.:,cnııc 

J , ..... ,,U lir<ı t·1;:111 11at 'crı..•t:'-·'~lir. 

l laHHt 1
• i ~"- \ di1-:.İnı t .'I kl·~in 

:-ıın ~~~ıııl"-.ı..i-.. j-:iti.i~iıP \·nk 

:t:ıl:l' ı. l::m kukr• 1e· lıiz .ııt 
nı~ıil' 7. l~al,iı~ın1 l1;t:·ı ~·ir1'in 

rcl.lifk·r kn' lııt i;trn ııdrd 
ttdr(li. ~iıı1di nı..: \:tpayın1·? 

ı ;;oı> Jiı':t '· l'l"Jlit:I .. b~ nin1 için 

iııık ı\11-11.dır Pc ·i,an hiı hal-
deı iııı. l'ıı !,cr'lı 

ll:t,tf kL!Jlll]:\) 1111"! 

f\/;'.iUtt,'.r~t .' L.0. 
Vakd - l,ııdi ,<1111. faz· 

l:tllır. /.urJ·ı µ,-ı.,'.cl 1 ik rı'.ıııı\a 

ca~ı '.!İhi Liın..;l' de ır•rla L\ • 

lcııınh·c kl>ar cdılcıııa. 1 h uıı 
i~·iııdir ki ·tı cvknnıd.tcıı 

'a~.~,l:\'lİ!-!,iniz t:ıkdin.ie ni~an· 
lıııır. ııh.ı crl;cl; ,izi ne daı :ı 

edebilir ııc de ıazıııin:ır i,ıc

ıclıilir. ı:iiııi zdcld ıııuk:t\ , •• 
İcvi ı ırt:ınık knfiıti/.C 1ıal-ını1. 
( Kan un mellenin ın;ıddt:: -:.ı) 

Bir alacak meselesi 
Kıtıah11ada ı'ı-1. beııe: \ kk

tuhuıızclaki i za 1 •:ıt k:Hi dcı;i!

tlir. t·:<:•-cn kra cla;n,i il;irn 

~ckli•ıck lıir k:ır;ır olmadıın 

kitlt>C alcvhilhlc h:ırckt.: 

~t:lcnıcz. l.11t:l:i bir d~"' 
:ıçmonıı-: l<\7.ttnıfır ı e J,u da 
l\oıll":ılht hir Hld' tLtl'l:ıt,Lı 
ldıildir. 

ikinci Osman Ratip! 
- - .. 

Onu öldürdüm çünkü 
ı<hııları d •. 
'" I ~· miyen bir sahne 
.... ~ •nır ç 
'•dak ' ok c'kıden blr gün 

- Clıliı..t•ıaıtır>i ol~tı l.o- p ra sa m 
ınisyoııcıılarııı ~rn~ıı;da bazı • a . 1 y a • 

ihtikar ını? 

te•i• edildiğini ve ı.on zaman

larda Rusyada da (tek iş mek

tebi) namile açılan mekteplerle 

bir tatbir salıa>ı buldugıınu 

seviyordum! -Kendisini ve annesini bıt aşka baJka nasıl inandıra bilird;,n 

a Veren ,.,, ıali•iz hem -
tintin· 

ın avucuna nara bırakırken 
<trafına b • 

akan birini gör • 
llluıtil 1 

ın. ıte sadaka için hep 
kalabalı!. 
,ı. )'erler s~çen ve verir 
><•n 

etrafına bakan o adamla 
Ya ık 

t .. gı1ırhn , ' 'aziyct alan 
ır,, ç k b 1 artan in >n ara>ıncla , 

c~ h; b 
ç ir fark bulııııvorı:m • 

Bı,· . 
1. ım ne a il , ne elendi 
"r ruh 

1 
d urııuı vardır. Hi,.eııir • 

n~ en d 
1 

' uyurmadan, göıiterme-
' f"l\ . 
''··ı.ı·ıcdan boaçlanmızı öderdik. 
• u"ck 
h ınıf ıöyle dursun , en 

ı asit bir k;;ylüde bile bu ruh 
cuy- ll 
., uı; uğü bütıin şereni ı·arlıgı 
L• !>atlardı. 

!~na ı-·ır d l l .._,, c ı~n , n.11ant 
'"lılıva 

· n • ı·erilen •ey deg' il , 
ı cr:ı ' 

· tarzıdır • Her ned~nsc 
latdıın . 
d tnue.,eceleri , şimdilik 
'd.,lerj .. 

lı.l . mııın tevaıula büyük 
erın<le .... 

k~ı Yuıumek whmetine 

ı~.:"arntYôrlar , Ah , eğer o 
-.aıtek d 

~ 1 erin hazı bir kere 
lııııı ol l 

i l· a ard, l.. clyilık et de 
"r~d . 

bLı Cl1ıze at; balık bilmezse 
il( bit· 

{'Zı'I . ır. • VeciLc:,indc hakiki 
•tın b· 

tı • ııtün hududu ya,ar , 
•e,ele 0 f· . 

üzıktıen zevkalmaktır. 

ehliyetsiz ldtıi şclcr olcluı;n ileri IE t A d 
·· ··ı 1 1 ·ı· 1 · 1 mane vrupa an suru erC' \ nı .rı 11 ~01111syoncu :ı r 

-·-
Et fiatlorı neden 

ucuzlnmıyoı·? 

ka; cktını~tir. 
Coa/rline f<l>cp olmak üw• 

yalnız d~rin Lir a,k .-e se' Ja 
hi"~tligini ı.öy!iy~n (~.1.) ~~<;<'il 
lerdr feci bir ciıtaf~t iıl ccli ı·e 
akuıaıto bir >0vleıle üç kııınl.ıı 

lelcrar inıtiltaıl.1 ç·ı::mldılnr. bir makine getirtti, 
o.ınao bey aynı u<ıılün bu 

gün ilk mekteplerimizde takip 
olunaa u,ule mutabık olduRıınu 

iliıvc ellikten sanra a:.rırııızm bir 

ı la!Lu!ci bir sene cı vcl i 1~.lili1n fakat•• h fiati:ırınıı1 }Üi. dıncsi iize

r!nc Şl'Lrirnizc ehetnnıiyrt:i 

ınıh!ard;ı ~a~aplık !ıayı an ~c-!

ırreğe b:ı~!aıntşiır. fycl'.i {!iııı 

Htı~yadan ( 1000 i hnc ~ığır 

hava•ılr ovnadı. 
koınisrrn.umı k,VJ etlen z, rnl 

bugüıı!ü.t itııtihrın l:0nıi r0uı11!t1 

teşkil tLn.;;k!cd·r. (İcçt'JJ iııı!i

hw cııı~rnıda h'<zı cl.lııdsiz 

kimselere ı·e,ika ı cı ıldı'><' ınit

ı;cbbip\cri hakk ıttıla Ltl · l, ıl::ı t 

yapılınal:, clıli\rlsiıltri ,:c Pıt·ı· 

dana çıhnrnı~ı.: i c;iıı r·cç~n 

seneki inıtılı.ııı cı r.ıkını ktl,ik 

etmek l~zıımlır. 1\a:!ıi>roııcıtlar 

hakkında !'cçcn ~,ııe Lir k,,ııun 

çıkmış, fak.ıl bunda hoıi<İ>)On

cuların isteııilui.•~ı zaman iıı tıııaıı 

edilınclrrı hildirilıneıııiştır. 1 hk· 
kımızı soınıııa ~adar ara yaca~ •z. 

Nuri 8. ne diyor? 

Oüıtıı lık )'( nıis,·u;:L ularıııı 

r:n1aıll'( litipriı ıniırurij t:.-in
dt n topl:tnan j)'lr~d;ırı ~ayın:ıl..: 

İ\.;'1 .\ı rııpad:ın l•ir ııı:tl..iııe 

f.l.'.tırı;ıi;, Lıl-:ıt ııı:ı 1 İlh:) i ida
re cdl'lıilccck hir memur ı e 

ya ııı l•c·:ıdi· lıııluıımanıı~tır. 

. ll:ıldnt raH:ttilc nıuatl:1l k.ıl-

11H';'t11". 

IJi !<;cr tar:ı[ran ı:nı.tııct nılİ

·ırnd>-krindcn Kadri il. kt·ıı

,!ıii,;indcıı lıir p:ır-ı >ot) nıa rna

kin-.:-;i İL.:ac etıni~tir. 

llu :ı::ıkiııc nıııddi tarafııı

d.;ıı i~bilmcktcdir. t·:ıııaııct 

_\, rup:ıtlan !-(diruiı(i makine

yi tcrkcııııi~ YC lıııııu kullaıı

nı:tga ha~Ltn11~ttr. ... 

;ıclıııi~lir. S1hil ~ciıirl~rmdcn de 

biııkrce koyun ~l~ıckletlir . 

Tray~clan ı·c ~\Jtı>ıara s.ıl.il

krıwieıı ::elen kttzıı. nıtktl:trı <Lı 

güıı grçltk\c arlnı:ı!.ladır. r.ıı 

hiilliıct!i l.a)'l'an ıııtt\':•rc·d .. uııa 

r_..ı ğ rn eıı rt ii:ıtl:ırı lı:~l."l d~:~.111r

mi:;tır. C:ınaiic! i~lc hir i:ıtik ir 

olJu~ u l\aJı~~t:nc v: sıl ol::r.1!\ 

tai•kik;,la h~~laı:ıı,lır. -

sanayi am olduğunu ve çocuk-

!arın heniiL küçiik y~I• san 'ata 

hazırlanabilmeleri için bizzat 

hareket ve faaliyete .. lııtırılmalaı t 

lüzumun tt p;östermiştir. 

Aym me';zu üurinde alaka 

gören bu konferanslar her hafta 
pazarteoi, perşembe günleı i 

devam edecek ıe Osman, 

Sadrellin Celal heyler ve arka

daşları lara{ırıdan idare olunacak-

lır-

Bu a~l;rane ci:"!aVt~iİn lurh;\rıt 
20 ya,,ın<la ve ( M. ) \o (17.l 
i>minde iki ikiz heuışircdir. 

B~şı dönen bu cani bı..nlarııı 
her ikisine de ateş ettikten :;onra 

<i lahı kendine çeıirm~ 'e kendı 
kendini yaralamı~tır. 

Vah şöyle oldu : 
ı M.) elınde tabaııca<ı olelu~u 

halele kızcau11.ların arla ından 
ya\·~ )'d\•aş yürüdü. Kar okadar 

lapa lapa yağıyordu ki cinayetin 
yegane jahieli olan ( 1\1. F. ) 
hanım Latiliu yaklaşlığmı fark
edemedi. - - Biçare kdar bata çıka kar

Ticaret odasında ıar içinde ıek ırk iuc• hır 
Tüccarların ticaret od:mna yoldan yürüyodarclı. Katilin 

ıabenca><ddan çıkan lıir ilk ffirniler ~H~klH~H byiı iic;etlcrini '"rmek ve kurşun kendı ·--·gil:sini yere 
H.ddyotropi mutahassısı !I tecdidi kayl ettirmek için olan devirmişti. Kız kardeşi lıu f,. 

Halka konferans bnunı mühleı oıuz bir marna laken gôrünce kaçnıaı:a saraştı. 
l·:ınaııet Ccrrııhpa~a lıa,1:1- Fakat gölü dönen katil iışık 

verilecek hitam bulmaktadır. bu dela da aı-- elli ve bira-nc-i için . llm:uıy;t Hya Frııtı- -, , 
~\.ılh.·e nk,;\, ti lıul~a ver"iler Bir kısım tüccarlar bu mua- re)'İ arka,ındarı )'araladı. Katilın >:tda•t lıir !Zaclyntropi muta· • 

1 " • ı f · l t· melelerini ikmal ~lmediklcri sevgili~; naklcelildig« ha,ıanedr 
h il · ı 1 ıa .. :ııı·.a ;oıı «rııtı» •r er 111 

'1''1-t cc ııııc "'ı' tr3r 'e k 8 ı tel ld cihetle tecdidi hyı müddeti hir anca saat ya~ayaoi i; <> ü. 
lıulıu,u>ta 'llılıiyc ı cUlctiniıı edi\111rsi iı;ııı P .flcrtl:ı;ılı.~a Katil (iYi.) in cd,iıı<le çıkan 

tclıli·.21tl1 l·ulunnııt~lttl". f)ftrr- hoziraM kadar temdit edilmi~tir. mektuı>lardan tıo··)ı" bir cina-ta;Yihiııi i'tih,ııl ctıııi>tir. - ' 

K d b 1 
cforlık Tük () aı;ı ;:ıloıılanııda İkmal edilen rapor yeli evvddcn ıa,nıım etliği ve 

öprü u a arı d ı ı ~fıl•<' ıı:fı.hirj •ri t .r.1fın1bn İkıi""t v~kaletinin ticareı oda- .-akıını kararlaştır ı~ı an aşı· 
l\.,iııı ıtıııııı tamir• 11\lılıt.·tı' akta<lıı· Bı·r cebı·ncla -'e ya 

' 
7 ıııulıtclii \Tr i ınc·ztt' ırı İİ;criııılı' •ından i'tcdigi memlekelimizin 111 

. • 'k u · 
<l • 1 l · r · J · t · mı içilmis lıir sise i< 'i bulun-

uıııı an 'lrl e 1 il>Lf anıır koııfcnııı~:ar \crdireccı<lir. İlk ikıi.adi ve sınai vaziyeti hakkın- muştur ki \atilin. • bu~u içcr.k 
edilmektedir. iki ı:uıı cı n·l ı,onfer.•ııs ı az ıır nr"i'i'tl' da;r d 1 d b 1 k td ' ela ki rapor ikmal e i nıiş, ün cinayet yapa i me - cesaretini e e 
Ada i<kclc,i altında\ i r i ıhı- cılac:ıktır. I ettıgi anlaşılmaktadır. Katilin 

tic.:aret müdi.iriyt"ti vasıtasi c \.'e· 
lıa tamir celil ) crıııc ta- Bu s•.ırellc halkla dı ı le tin cebinde lıir vasiyetnome de 

kllc·te göndt-ı-ilıniştir. Bu malt1n111t 
kı\ıııı~ltr. Dıin de 1·,1purl;ınıı )Ckdı.Qrriı:c l::ır:ı "l.1tı ı;ızifelu-i çıkıııış, parasını kımlrre tevdii 
bkdcyc pi, la:arn~ı dulıa dal,;ı yal.tıı latt :ıtılaştlııı:ş ola- ,·ekaletin n~şred"cegi kitaba liı.1.ım ~deliğini söyleyen bu 

bir l,r,~h kağıtta ~u hatır .lar 
okm•mtııtur. 

c· Poli:-t! bütün \'~fl'Cf"'Jim 

malnmat ~udu.-; l\f i ülciüıen 
henirll: (;itııkü onu çok ~evlyur~ 

dunı; .-e bu "'!ıgiı e ıahanırııul 
edı·ınirnrdunı. Allah da insaıılar 
d,. lı;ni allebm . Çıınkü on· 11' 

y~a .. \ aıııcızJım Bu ~t:r ... tl.~ 
kend·~in~ ve anne~~ne k~ııdi~in<.' 
onu nrkadar ~t'' Ji~in1i isplt 
eıleoilırdını. • 

Katil delt<rinin Lir yerinde 
"ldürdügü g-üzel kızın ann."',İOt"' 
hitap ~ınıektc ı·c demet,ıeJir ki: 
.. lli.tün hu ııtıraplara, bu f~ı •. 
l.cıl~re sebep semhı. " 

Kaıilın bir genç bdına ı:o~
derclıgi bir mektup <la dde 
edilmiştir. Bunda deniliyor lı : 

< Siı Lu mektubu aldıghıız 
nmanda ben arlık ölrııüş bulu
Mc8liım . Scvdiüim kız benimle 
eı-lenmiye n.uı·al•k.ıı clm·di, 
Bunun için onu ve k<:acl· mi 
keneli tabancamla öldürre~~lııı. 
Bu i~ ı;abah o i~inı• gidcrkrn 
Hıku bulacaktır. ı\ltktubumu 
ondan tncl yazıyorum. 

Siz bu mektubumu aidtı~ınız 
zcman ben ölmek iizere olaca
ı~ımdnn bana dua ecl: niz. Allalı 
beni, inıal!alı cennetındcn malt, 
rurn ctıne.~. • 

Kani "27,, ya~mdadır. Ci
vardaki garajlardan birinde bu
lunan bir ~n{iir silah sesine 
araba.,ile ko~ınuı. mecruhları 

alınış; en yakın polis merkiınr. 

hahcr ,·crmi>:t;r. 
Nc~ice:-i sevğılisini öldürme~c 

varan lıu vaka, avnen (Osman 
Raıip) in Eliza 1'(v~go yu öldür· 
me<ınl lıatırlaımaktadır. Bereket 
vı·rsin ki bu ikinci vaka Tür· 

ktyede değil, Aınerikada geçmi~tir, 

imtilt~ıt koıııısyoau rdsi ~\ıt>· 

tafa Nuri 13. di:ıı gazcteıııızc 

şu nıcktulıu güııdcrıni,.tir. 

Bir il'ı gazetede Laııa alim 
b~zı sö!cr nq,rc-dilm~lr, O:ızc

cılik yapdı/:mi lil::f,arc iiı;ruı

dıgım bir rtt"l:acla~ıının uwllerinc 

!:arşı yapıl~ııı iınli!ı,rna i-,ı:rak 

edenlrr d~ bıılu:ıclııgunu ve 

bir lmıın hoıııiyoncıılaıTı intl.i

h~na gir1nen1c·!-.İlc i~lcrİ!l duı~

cağı lıaU.ıııclaki idtföınıı ı aril 

olınaJti:ım sö. lcıııi~lim. 13 :tııl;ı rııı 

haridııclcki sözleri tıeıı $Ö)'ieınc- ı 

dıııı. Bn ıneklubttntıttı g;ızdcııizcl 
dcrr!ni rica ederim ckııdını." clqti:tirilnıi:ı:i -. caUtr. dercohınacakı.ır. va•iyelnaınenin yanıma çıkan 

.......... ""=;;o~, "';,;;,-...,.~'±::i;,o-----· _______ _..... - - ~----...,,--.-------___________ ..;;...;;.__:.. ______ """"-__ '--____ --.;;=-;;,----,,__..,......,.. ___ _ 

f:llfRIKLAR 
DURUNC.fl 

R ·is ele l-h aııdan 1.oılandı. 
Oıııın da içinde ayın d'rı vor
dı. O da eh a!mdak:lı-ı ı 3)111 

uLok bu-şekild,- kcnelioinelc n 
luyordu. 

İki dost öyl~ kaynaıııbı, ~ l · · • I öyle ı.ındılar ki eger nnimkıiıı 

Oncanın mensurnt~rının if r~fi olasaydı iki,i bütün dünyaya 

lJ ı.y u uu yemden niıam verec~klerdi. v~ka 
11 i.·· · -. - J h 1· h 

J' {(;111 sil<ift ld=un ... Aö,-/t'i 1//(1/,-llfcsi reis Ha>.na ıı.ı7araıı a aua 

l · liy•r sayılabilirdi. Çün~ii onun 
>111111 11er<'rle11 buf 81111? .. 

Çlink· - 3 l - Yazan: Saclri Etem 
ılı.ine _ 

11 0 
zamüna kadar ken- onu adeta ıalıamnıi ıl edilmez 

ıJ "•Unıs - . 
•n lutııı &urunenler ellerin- bir sinirli, bir deli lıiS<i ile 

lundu''•-acak, Y•dilecck ve bu-
l "'- • 1 b d kar~ılıyorlardı. 
•tavaya ' e <n güneşe bol 
k·'" . çıkarılacak b· k- 1 
"'uesı hal . ır or rr 
Oıı ını alıyordu. 

lara fimd '-

Ha-an da onların 

den hoflanmıyordu. 

Hasan köylüler 

cemirrtin-

l.ıanlıulda tatlı •ö 1.. ıye ~adar sevimli 
&Ütüne z u _ve nükteleri kimsenin 
ıl' llllmeyen ı. 11tcnılirrned • ve "imseyi 

kaldıkları müddetçe en ziyade 

beyaz elbiseli arliadaıı ve do-

ıehir çan en H~nı ..-bk kumacılar reisi ile düıiiı> kalı-
aıtı 8ibi 

görüyorlar, yordu. 

emri altında hır nevi 

vardı. Loncanın men'">up:arı 

ona ilaaı edeceklordı. 

Bir gün gene dertli, d<'rlli 

konu~uyorlard ı Ha-an: 
- Bu iş için .ilalı lazun .. 

Para luım... Köylü makubi 

bunu nerede~ bul.un!.. Si1. 

isteseniz belki !.. 
Diye söylendi. 

R~iı: 
- Bana sillh kullanacak 

y;ğit gö'lrr.. Alıı kolay diye 

cevap ,. :rdi. Fa<la soııı:aJı.. 

Halla bir d"ha (c:kr~r Orr ulı . 

Fakat 1 la oııın içındr lıir ümit 

şııbı h;lmdr· parlay•,rda. 

* bıanlıulda fı11.la eluı nıanın 

ınanası yoktu. f: .. H\f"n paraları 

da -tükcnm~li . İç-rrt:nköyiindt·h 

hr~h<"lt•rini omuılarına \"Urdular, 

çarıkhrını çcktıl<r, a•alarına 

dayana dayana Aleınela~ı yolunu 

tunular ey gazil.•r lürkü,ıınü 

yc>lcfa perde, perde fı,Ja) aıak 

u!aklaıııhr , Bu l;taııbul .ep. 

halinden yalnız Leyaı tozlu 
yollarda köylülerin ayak izleri 

kaldı. 

Y~Jinci kısım 

Y ıu katip ... Seki, tilıık 

Memiıln.. borcunu lıwameı a .. 
Ne ise ... 

- Yaz otuz tifıik E,manın .. 

Bıınlar aııcak pastırmalık olur . 

Yaz üç tane .. Rcct'Liıı .. 

Yaı yirmi iki iane 

Dd l.ın lan n ... 

SıddıkLade üç saollcn fala 

böylece kö}ün ağamam defteri 

:i<tıinele iıard koydu k:ı.libinin 

deftu ine kaydcııir<li ... 

Kısa bir zaman sonra köyde 

t ilı ikler toplandı. Sürü yapıldı, 

ha)""aıılar , çobanların ve elleri 

sopalı adamların nezareti alımda 

ka,aba yolunu ıuııular. 

Köy h•lkı yollara dökiildü. 

Her ke, ağlaııror, kadınlar <;ığ· 

lık, çı~lığa bağrııırorlar, bütün 

köy cenaze çıkan bır ev halini 

aldı. 

Sıddıkzadc, harabeler araaın

rl~ ııcçm muzaffer bir ku-

mandan gılıi iJi, eserınden l kuma~lardı. Onun için haciz 

memnun, eıı alınJaki in»nların yaptırdt~ ti!tıkleri kavurmJ 

iııiltibinelen lıir §<Y anlamıyordu. yapmayı düıünüyordu. 
Kı;yluler ~imdıye kadar bir 

nevı deruni ralııta ıle bağlı 

oldukları Sı<ldıkıadeıün kendi

lerini böyle birden terk ediver

meoini, eıvela mal salın alına

ma•rnı, rnnra da tıfııklere lıaciz 

koydurmasını bir türlü iıah 

edemiyorlardı. 

Sıddıkzade köylulerin ıztıra

bına lakayt kalma<aydı, eğer 

göz yaılarına karşı gülüp geç

meseydi bdki gene bu sonsuz 
felakete d~ boyun eğecekler 

Sıddıkzadenin bu iıtc hiç günahı 
olmıyan iyi bir adam olduğuna 

hükm edeceklerdi. Halbuki ar· 
tık Sıddıhade fabrika eşyası 

ssıan bir tüccardı. Sıddık zade
nin ticaretine yegane engel 

yerli yun ve ondu dokunan 

Bu sebeplen arı,k maskd~n

mcden ortaya çıkıyor, bfrtün 

arzularının, bütün emellerinin 

çıplaklığıla galiz, urlu, yaralı 

bir beden gibi her l:esi tiksin

diriyordu. 

Hele körlüler onun sürünlin 

arkasından atına binip geçi~l~i 

bir türlü unutamıyorlardı. 

Ha•an, bir zamanlar: 
Deli, kaçık, Sıddıkzado 

dedıgin gibi fena adam değildir. 

Diyenlerin içine duıen şüphe 

gittikçe büyüdü, onlar da Sıd

dıkzade de insan başlı bir büyük 

ejder görmeğe başladılar. Ne
reye baksalar onun kımıldan· 

dıaını, açılan ağ'ıını, çöreklenen 

ııövdeıl ile karıılattılır. 
(Bllmtıll) 



~-~ Skapaflovda • Sıhhatvekaleti [ Hariçte ] 

Alman d
0

".."..':'
0

:..!~~1~ .. :~d: ! 'Bi.. -~· nizam- Efgan da ~in~e som i~iyen 

_ ~_!AKIT ~!} ~fart _ 

'.'vb~·mirl' A•ni•al Fon R:ye:__ Ü - ......... - ___!_I. -· nam~~ yaptı Umumi: taarruz Ya knrşuna diziliyor 

) '· . J 1/ 1. • . · . ' , Refik Beyin beyanatı vahut da intihar ediyor i)/ı,(Jl)(l .
1 tOV il(~} ll/l(l ~ll l?.... inkişaf ediyor Şanp;hay, 27 (A. \.)-llmas 

o OO[!J o oo oo [jJ oo ~n 
I !Üsııorah birinci ••),famızdadırl - --- muhabiri hikliri,or: Ccneral 

Nadir han, Baha ıakinin ı 
İhtısas nizamnamesi ise-, d f'an"_,.._L",·ı"-S,'.·k nıtıtcdil ırrııpu-

.. 
lnp:ili=ler s~ı-rısctleri icobı olarak J'aı·aş 
}"aı•aş 1:1J1ııecl_ı·rılru11ıı o.ı-111ı·or/ar, ji.loya el 

rıtnuık için lrizımp.:elcni "yapı) ·orlrırdı 

Darülbedayide: 4 Melekte: 
Fc1kalAde l!IÜsamere Ölüm fedayileti 

Elhamrada: 
Majikte: 

Gem ilci i ııı i1.i ıı k ı yıııctini 
bilmiyor dc~ildik. Bit, bahri
n zalıitleri, her i,in emeli-
ıııi.~-:e halkdilmcsini caniıı~<i

n[ılıkn htcr,lik. [';;kat hiz ;;i-
':,<~ti harkiycmizdcki hatala
;ı•ı yiikıi alt.ımla ct.ildık. ln
ı;Uız be ::;kajcrrak muharebe· 
>illl:l'n soııra bir daha hizinık 
J..:.r~ı kar~ıya p;clnıcdi. 

\ ;1/.iycti «>f:,rafiyc>iniıı mii
L1.:rnını.:l <•lnıa~ınc..ian i:--Lifadc 
i'.e iktifa etti \C filosunu 
tchlıke ·c >ıJkmadı. 

.\luhtclH kı,mi>yonlurın 

t;ırı.ı harek~ti, konıbyoı:ları 

tc~hil cdcıı kin1'ckrc ı:,ôrc 

dq~i~iyıırdıı. l~lcrimk k\ ka-
1:\de '01\1.tkluk ;;i»tcrcıılenkn, 
_\iman zalıiılcrinin haline 
acıYanl::ra kadar her tlirlü;ii 
\';trdı. A'kcr ~uralan az:ıları 

holl:ırına lıcyaz hamail ve 
Lırm•zı kurdele takm17 ol

'h'd~rı lıal11c ıralıınnıı fardı. 
i ~g:ili.1. z:1t,i..It.:rinc Y•.! tayl'a
l;.r ı '.'Hll't~ın:ık btedikr: fakat 
k!t'i 

0

lıir lıiirııdctlc k;ır;ıl:ııı
ı!ıl::r. llu muamck onları 

J:ııs·ıılandırılr, anrnk akılla

rını !ıa)arııı.ı scı.irıncdi. Al
rı: .•.ı: z:ı bitlerinin miimmıaa tı
na i:ı:..?;ın1.:n .\ ln):\n t.ıyfa:-iiııin 

ln •Wzkrle t:hm nt rc,i d için , 
y:ıptıkları tcjdıbii>lcr de hiç 
lıir mukal•ckyc mazhar ol-
nı.ıdı. 

. . . . . . . . . . . 
"firz ol FıJrZ., linıanınd:ı 

huluıı,\utlıımtız ıniiı.ldct~e mii· 
tı_ın:.dl l>ir ,is talıaka<ı içinde 

ı.~l<lı~ııııız cihttlc sahildeki 
lıı,,iliz h:ılkı lıizi ~cyrcdcıncdi. 

'\'aclir lıirl.aç ccnezziih yan 

, ., irclii k. . \mi mi gem binden 
~·trdı tetkik cdcr~k vcrebil
lli"imiz ln,kmc p;ürc lngiliz ,., 
JrnJJ;ı ~:ıkin lıir tanr t.ıkındı. 
Yah111. lıir "Lcdi., yanımız

dan geçerken tehditli hir ta

' ııü yıımrnkl:ırıııı salladı. 

Demir am~ımız yer ~ark 

lırtıııalnna açık ise ılı:, ln;;,iliz
lLrin bunu aJ.lırm:ıdıklnrı ı;ü- l 
rıi!ıiyonlu. 'Iaaıırnlilı bunu 

;•eri ,.lircrek _\iman ;dinc
i« ·iııin daha ıırnlıfuz lıir li
mana nakli iı;iıı ü,t iH·: mli-

ı t ettiler. l'iılınkil,a clrae; .: 

t!u.~uı:ıuz n1 rs~1, riız;!,L\rın 

"'tt!it tl:.ı~·bt:lcrbı.c ~-:ı.r~ı n1a11-
fu/. dq,i!di .• in<·uk lııı çoırnııı 
ıv~t1 :ın1 L1r İ\.aziyc itii; ınu-

1..._rcı..:r n~liı .. ıkabc}-l :· .1i1?11ak 

i~i·ı ılaha kapalı b::· ) er, 
ıı (,,J,\ ~I c;xı Flov imihap 
ı dildıilirdı. 

~ı.mı d:ı unutııı .. ınalıdır ki 
l ·1~·il:z ."iya-:-:cti gayet nı~ıhirdir. 
I.• •iitcr~ u>.,ın tccriıbckr nc
tıı:c-imic lıdkmi~tir J;i ınillct

:cr - kiiııd lcrin zıdılınn ola
r •k • bı) rnJ..l:trın•ıı tı:;1tan 

kc ikcc.ciıı~ p~r~:ı r~rç:ı kc
·i'~·-;im:cn ho;laııırJar. 

i )iger iı.r limana ınc>d:l 

~kıp.ı Fluı ·ı nakil k:ıyruk \'a
zil\ ... i.1! ~-ürt.:n i:J,~L.:rın bir 
p::rç:ı daha kc,ilınc,i ı c Al-

:ııı milktiııın nkudundan 
tamamen aı rıln;ıya J.,.zırlnn

. ı· 
n.a::ı :l.1. 

.\Jm:,n fil<l;ıımın • rirz of 
I'c ıs: .. a gündcrilnıc .... i ij'.!;fttHn 
l)l i:~t:i pt:-t.1

• .. ~i idi. <J;-n:~n;lP 

<ir·ı:11 ya\ ~l' vaYa:) inki~af C· . ' . 
,1,~,;l; ·;c akilıiı;dc ,:dinclcr'n 

'1 J" 1 . 1 ~.,Jj';I · JOY:t ~C\ .\1 \'C Ofi!( il 

1 ıl .j .. 1 .... i :alınc 1 ·~ri o:·nan:ı· 
t •:ı ~. i.J. 

::·,)!.i:i1. ha~ka,ııandantıgı 

t•;ıır.i saPj ıarilıindc 

.·i i ın.ın lıa~ku mandanlı ~ma 

bir telgraf ~ekerek fazla 
ınıircttelıatı nakl i\·in ;(ıinde-

rikcck n<tkliyc ı;enıilcrinin 

Skapa flo,·a göndcrilme,ini 
biltlirırn,tir. "J'ridrilı der 
Gro<,, lıu tebizi alın:ııııı~ ol
daf'tılltlım filo erk;\111 harlıi

ye>i yapılan ıcblig:ııı lıilmi-

yonlıı. 

.\'ilıayct '22 teşrinisaniılc 

ncr<ye gidccegimizi kufiyetlc 
iigruıelıi!dik. ,\l,hğıımz 22 

,.c 2.J tarihli iki emirname 
fi!ıJının ne ~cki!dc toplanaca· 

~ını, rnkip edilecek yo!u, <is 
halinde ihtiyar olunotcak !ıatıı 

hard'.-:ti,. -Pcntlan~ ~l;,rr:.,<l.~n, 
>Urctı ıııururu YC Sk;;pal· lu\ • 
cia llcmir aıılnıasım tn;rih 
rdiyordu. Son eminle filo 
aksan-mm ne suretle bh·ilıirini 
takiJl cckccı;i izah olıınu

yordL•. 

Torpitolar ayııı 22 . iPdc 
'· Firz uf F1Jnt tcrheık.:ekıilcr. 

·.U tı: harp kruı aziirlcri ha
reket ttti. 25 tc t!ürdlincü 

filo yoia çıktı, 26 ,;ı;ıda son 
ı;enıikr '.'kapa Flov yolunu 

tııtmL"lardı. Diinltlndi filo 
ayın 25 inde üp,lc ı aktı ,isli 

bir h·ıya, ile "l'irz o( fort,, 
tl:ın çıl:tı. Üniimlizdc rehber 

olarak "Enıperor of lnclia., 
amiral p;lmİsi vardı. Dip;cr 
ı\iirt zırhlı ikbi ,ancakt:ı i\cbi 

;,l;dcd.: refakat ediyordu. 
İngilizlerin mayin tarlaları 
arn.,ıııdıı bize yol gihtcrnıek 

için bir gemi ycttrdi. l 'akat 
lııgili;:Jerin, tanı:inıcıı nlifuzıı 
alt:ndn o'duğmm!z fikrine 
bit.i ) a•;j~ ı·aYa; ~:1ı~tırıuak 

hı.i) orl::rd!. 

ı:rteoi ;;:ılıah ii~ rna nıa

niayı a;arnk .:'],:ıp;ıv Flov 

koyuna ~irtlik, ı r mm :ıkka
tcn \İmali vuriıi J,ı~ıııınd:ı 

demir attık. Dah;ı S•Jlll'a lıir 

ln;;iliı ;rnh'ti ~ehli, 
ınan g:cnıilt:ri l..ı ı) un 

1 c . 11-

b.ind;ıki i\~!t'i dtnıir 111:-~1.ılJc~ 

rine j!/itüriil,\ii. i)ı;kyc lln;;ru 
'·Fr~drih ılcr Gro•,, bir çuk 

r:ii -kiii:ıttan sonra takribeı 
' 

keııdinc talı. is edilen yei·c 
Llcın;r attık. 

Di~cr >dinde:· de çok zulı
ını.:t ç~.:!.; tiler. 

ı:~u hı;.:.il'Lkı· demir atı-
1.ıcak yeri t:ıyin haUını za

lıitanını•z:ı hıral:ın•~ ol alar, 
lııı Ct'rcyaıı,ız ;ah:"la demir 

ntnı:t anıcliy~>i sar1olunaa 

znnı:m111 m>iıııcb 

ccl,ti. 

yııpılalıik 

+-

Avrupada boks 
Ül'ta sıklet enmpiyonbğ:ı da 

Franıızlara geç!İ 

Pari" 28 ( A.A) - Orıa 
'1k!eı /1 vrupa tampiyonluğu 
için yapılan boks maçında şam

piyon unvanını haiz bulunan 
ltalyan Jacoatcı FraMız Thail 
tarafınd~n 15 ı avunua sayı 
ııcs8bile nıa~IOp edilMi;lir, -E:.ır<zı dahiliye 

VEREM 
ve ııf"{iüs ha•t3J.Jdan mü~nh~Jsısı o . 

'Doktor 

~(~I'-i]) l Ial)ip 
ınan aı,artıma:lında cıı,narted, pazar

ı.,,;, çar~amba •e perıe .. ılıe. Tel lıı. 
3035 

davetini kabul etme i -. " " ı ~ .. 
şurayıdevletle aramızda Berlin, 27 _ Kaııdılıanla 111111 rciı;Jcri lıulunıııı Ltsene 
tahrir gekline ait bir iki Cian,,.-Cin-Kiang- ile Li-

Sema 1 1 . . de ve bohar a eş er ıçın 

neıidekri 

Asride: 
lı ulun :ı ıı " 

küçük ihtilaf olduğu için \.\ h-Yiıı." sulh lehinde uir k mi Eına- " 
wkaletin noktai nazarile te~ebbü,;tc lıulımınak iizrc r:.'1r:1r.I • • 

Matalıari 

d nullah, as· • • • r:ır:1[!][!]888L!ll!a!I • • • • • • birlikte tekrar şurayı ev- ı'iankiııc gitmcgi trşYik ettik- 1,;,ııı.;,a;.11,;,11,;,a.;;.ıı:.ı~ ÖZ ) 
Jete gönderldi Bundan kcri lı:ızır- Jcri i~·in l\anton rnlbi Lilıbcnni : MATA HARİ ( CASUS DANS ·ıe ,

1 d b l k ·ı t lı~ını lıcııiiz 
1 

• 11 ecı ört eş gün evve ve a e J..ıır~ıına diznıi~tir. L't>nve bu fevkal;idc güzelliğilc emsalsiz mahareti San':ıt wra · ... 
H · i J, ın al et- · . . . " b' · na•ınll" müsteşarı muallim iısa • haberi alır almaz imilıar tt- biiıiin cilıanm tadırlermı kannınış ve .,ar ı ıımıımı es '· 

metll·n ve doktor Asıııı 111
e 111 e klc ı k t • · · h •tııı ı balıarıııd:ı idam cdi'nıiş 01~ 11 

nıi< Ciaıırr- Cinµ;- ]\iang da • e~SUE ıı · yap ıgı ıçııı ay.. ıı • . · btl , 
beylerin iştirakile şurayı· bcr:ılıcr ha- keı;:lini zd7irlcmd.. istcıni~tir. • meşhur Hint yıldızının hakiki maceralarını lasvır edeıı 
d 1 h t . · v:ılarm ıııli- I k . filim diin akşam 

ev et eye ı umumıye - ('anl\'-l\:ıy-~ckiıı bu ı:ırc -en SR" sı· NEMADA 
sinde tekrartetkik olundu• ><tadc,i Ü· lıiiYük bir infial ııyandırıııı~· • A 1 
Bu nizamname ister dahilde· zerine 1\;l- Nadir han tır. Yakında umıııııi lıir çar- : [ııı;alsiz mu7nff criıetler ilırnz etmiştir. @~~ 
ki bütün müeseesatı fenni- bile d<)p,rn pı~nıa vukuuna intizar olun- • • • • • • • • • • • • • • • • r:ı:ır;r;ı.H• J;.1 ..... 

Ye veya sıhhıyede, ister ha- ileri harchtinc l>a~lan11~ttr. uıakt·ıdır ···-··· .............................. :••·•-::::::r=E•::::::::::::::::::::::::::::::: •• ·:::~~ 
1 1 1 l c • ::::::::::::::::::::::::::::::.,·:::::: .. :::::::::::::ı: ::::::::::::::::::::::::::::::= ••• ~ :=:· ·ı · 1\ral tar~rından top ar J +-- - ........................... H .. ••••••••••••• 1 • · 

riçteki müessesatı ı mı ye ve · -Küçük haberler i .. !.!.!. O p ER A SİNEMAS !ilı,,; 
f · d ·h · 'k' ı takı iı·e edilen lıir km·yct _ ennıye e ı tısas vesaı ı a - . . . ı::: M 

1 
· 

11 
\'ıldızı :r.i 

ı ııi>,·tar nırrkamıııda "Ola çıka- Bir alman fılo•unun zıyarelı 1ı:ıı1 / eş ıı1ır sıııen . . N. 
1 

:;:ı nuş olanlar lıakkında ıer· ' ( ) • GLOR A SVANSO ııı :"· 
rılmı~,tır.) al,mda Kamlıhanfan Beri in, 27 .\. 1. - Diirt Pılı· . .. UJ.i 

hangi bir kaydı ve şartı 1 1 • • senelık teınsılı · 
n.,ıl ordu da h:ırcket ede- zırhlı ı e bir çok torpi( Ol an l!!i Jt !~i 

muhtevi deg"ildir. E~asen bir ... , ZAfl BEŞE '" 
ccktir. n1lirckkcp bir _\lnı~tn filo.=-u !!!.: . :i?. çok senelerden beri, yani 1 j J · ~ 

b ] lalıihııllah alcı hindeki CC· ni>an orta>ında >panya liman- iİl Ayrıca Ş:ırlonıııı gfıliinÇ ti 1!:J asgari 10 senedenberi ir •ııı d' · ;ı;, 
1 ( , 1 !0

, rıııı '',İ)·,·ıı·ct ed""Cktir. :, 1 ı. konıe ısı . ""ı~-~ bb d 1 r~\·an 'ilk ctlcni ror. encra " ,, -~ j T • şubci tı iye e ça ışınış . , • Slıalarn, 28 (.\. A.) _ (:r:ıl !1 !.i.İ. I ŞARLO MAKiN S , :.~.-.· .\'adir, l lHhilıııllah tara[ından l .. Olanların bl·r hakkı mu"kte· ., ı· lı ı · 1 ·· ,·m ,. Saat ı \ 1-? ı•e 16 J., ;:-. . ı k ,,er ın :ı onu ~ru ata uzc- .::ı · - ~ ,
1
·-1,·il!j 1 d nıkıı hıılan ılaı eti reddcı ere· ''"1 C,,. · 

1 
•
1 

d B' '\ ~-
sep eri varsa o a tanın- 'ıı , , llÇ111ll 'tllr mı m:ıtıne erı e sıı,are e v :~l 

1 f:ıhilıulluhı Kt\hili terke rı 'c ~ · · ıı·· - > ORA il C •r, 
mıştır. Dostluk miıakını da imzaladılar ı·:iı VARETE 1 RO 1 h 

1
·: ~ ılaı et cuiVindcn Mhtc Kral ıı• Pe o' kompan,·ası tar~lıı ... Gülhıme seririyatından " Belgrat, (A.A) - Yunaı~istan :"iİ ... _. nç '. . '. .' ·ik ~ 

Ccncralm e\ini ya~nıa ettir- il.: Yııooslavya arasnda munakıt .!1• dan Akrobatık ıc eksantı f!!' bahsolunuyor; nızamname· b 11.5 a •· .. 
ıııi-.tir. dostıuı· ıııisakı hıza edilınistir. m. 1111111 r:ı .• r. ...: d b .. ı b" k t kt -~ . - ~ :::: ··~····::;?,t 

e oy e ır ayı yo ur. I' 1 · . .1 ·- k 1 ·1 1 r v· d t b·ı :::: •••••••••• -···ıı:••••c••• .. , .. r·····:t::ıt1•:•••::::::::ı::c~::·,::::ııı:il··!i-·::::1::-,,. 
>ir )lrınc uu~n1an ·a )i c c ıyana a o omo ı :::::::::c:::::::::c .. :::~:::E:::=:~::::!3i:i::,:i:i:i:::ı~-::.*Cıs:::tıı::.:c::c:::t 1,.r.: •••• :~~~::sa t~::ı~~~ ;;::n:ı:ı~~ :ır:ı>ında da muharebeler ha~- Viıaı~a~~r(~~Are&onıobil ••••••••• ·············- • • Süreyya opreti 29 /Y/arl Cı ' 

Jamı~tır. imal:\taneleri sahi~·leri;-lc tatil ma günü gündılz matine .«ıa· 
delerinde şu vardır: "Sıh- günleri için de iicret i~tiıcıı /fil' 

B t 1 ' amele ar.ısm<.laki ıııiizakerclcl~r 3,30 da Kadifcay Ha/, ı;yo hiye vekaletinin tayin ve a 1 rı an gem 1 J• 
neticesiz kalmıştır. Tepeb~ı !i!ında Kumrular o~rel 3 pcl ' ilan f'ylediği nıliessesat ile Grev iliııııııa karar verilmiştir. Ti)aıro _ 5 'ı 

Nevarl Hanım ve Cema1 0" tıp fakültcsi .... ki bu, bun· Hadise fevkalade bir M. Titoni akademi reiıi •unda bu Btyin işlira~ilc 
d:ın sonra ilıtısas vesikası alaAka ile tak~p edı"ldı" Roma, 27 (:\ .. \) - :\!. gün saat il 

" 15 30 d Ork_eslro 111. Kapoçc i alacak olanlara şamil bir Titoni yeni ltaly11n akad~nıi- • a ....... ~ı. 
f.ondrn, 2S (.\..\.) - lliiy k y ı · •••ı -· ' kayttır. ~i riyn~ctinc ,.c ont o pı =r""·::::::n::rn ::::::~::::::::: :::.11 • ...... ~: 

ter njan-ı 1ıiıt1iriyor, ım .ııo- 1 o·Jb B 11 O uıı ~ 
Nizamname, mutahassıs ı,,\tihi unıunıiligiııc tayin olıın !:.= ı er ı _ ı ov~- ~ 

ne g~nmı lıadisc>ini ,-a~ing- mu;tur. •• C J J - l ~ 
olmak için geçirilmesi icap tnıı, Ott;tY:\ ye Londra hü- • . 

1 1 
Aynaroz kadısı !! Je ] 11 ( ll \-[lQ ~ 

"'itimat" ıi ıi esi... Koınedi 6 tablo ı~ r:' .., eden derecatı, her şubei k ı ı · ı "1 ·· " kLim1·ıkri fn ·al:\< c m n <l· Pari-, 27 ( \ .. \.) \ldı'tı>an Muhm••• 'ıv.;ı,.b;p .. de ceı;ı B. İi filminde ihraz ettiği n·~ıvaıı. ·u 
tıbbiyede kaç.ar sene kalı- J,a ile takip ctmckt<dirkr, nıccfoi papa-; .:cmiyctkri hak- !! kiyetluc liııaw p 
nacağını' hinııetice ihtisas Loııdra hiik ı'ınıeli i>pirto tk:ı- J-ındalJ l;\ı ilıaların bir çok Ve ak§amı saat 21,30 1 da :.: •• i!.· Rl~aınrı sı·nanıneııl gı.·.· ··esaikinin verilmesine ait ı j ı J ı )" • 
• l\!tiııc ı :ıir o ara' 

/ 
_.,. >c- maddckrini kabul ctınh Ye Darülbcdayiin lS inci s~nei ;: 1 

merasimi ve bunların kont- 11 •• ,_.1·111\c ,·ıkt•'•iı'lnıı·,,· ol.·ııı Jn- 1 1 r 1 d y ı· ii talep ı'e arzııyıı ıımuıııi iıt· 
• " hiil,ı'ıın~te ı ört ı Cıac an >lr<t· evriyesini tesit ıçın a ı •• 

1 rol şeklini tayin etmektedir. f ı . ı · !: riııc bu lilıııi hı Jıafta da 11 ~ 
giliz • .lmcıi ,aıı mııı;.;ı,·c "'ı ,ile 2fı.'i,'.!48 \ c :l<i l reye vekili ve Şehremini Muhiıtin •• 

1 
''N • 

Gazetede isimleri mcv- k il BETTJ BA l'URv ~ :ılıUnıı111 ihtimamla tctki · kar~ı J~fı, :}28,:} l 1, 327 rey- Beyefendinin himayelerinde İl Şen ve zarif temsili f: 
zuu bahsedilen zevattan ctmckt<t!ir. ile itinı:ıt beyan elıni~tir. Darülbedayi san'atkarlan ve ii filimine iliıveteıı iratlİ 11 c g 
hiç birinin ihtisas vesika· ._.. Avam kamarası tatil yaptı konservatuvar muallimleri ta· ii devam edecektir· Ü 1 d • h 1 .Mancta sis ·ı ,, sı oma ıgıııı atır amıyo· 'S' Londr;ı, 27 (.\./\.)- ParJ;\- rafından büyük bir müsamer !· S ,: 
rum. Hepsi muhtelif Avru- Tayyareler telsiz mcnco ı 5 ni,ana kadar içti· verilecektir !! 1\ a 111l)a11 Y [l ~ 
pa memleketlerinde ihtısas deliı.letile iıliyor nıaıııı tatil ctnıi~ıir. O tarihte ı. .. ı•••••••••••lli ! Sinema saatini berveclıi ~ 
tahsili yapmış kuvvetli Londra, 27 (A.A) - Manş \I. Chıın:hill lıııtçcyi teı <li FERAH SiNEMADA ft atidir: Saat 18 - 16 - J 9 ~ 
doktorlardır. denizinde münakalatı sekteye e1kccktir. Volga- Volga. 14 kısım ayrıca ~ Gelin Duvağı ~ 

- Etıbba odaları ne ugraton hsif bir sis vardır. Bu Çemberlayn Floraıııaya ıritti dünyanın en ınc~hur hokkabazı § 14,30 - 17,30 Şampı;n}'a .. ~ 
Zanlan açılacaktır?. h k J 1 "8 ( 1 

\) ı.~· :: ..... ~········• ıc·····ı··•·t·~c •••• , •• :~::~·i' sabah \Veymouıh lan are et .011< r;ı, "- ·'·' · - .oır ıVlelidis Maline 12 7 5 ••••••••••••""'" ••••• •••• •• ••••••• 
- Etlhba odaları nizam- etmi~ olan 140 yolcuyu hamil o,t~ıı çcmlıerlayıı rdik:ısı ı c 

n.ıınesinin neşrinden sonra bir vapur Guernsey acıklarıııda oglıı lıulunduı;u halde Flo-
muayyen menatık dahilin· demir alınağa mecbur olmuştur. raıı>aya nıutcvccdlıcn Lond-
de intihap icra edilecektir. Sise rnjjnıen Avrupaya servis r:ıdan ıııiiforkat ctmi~tir. \Jıı-
929 senesi zarfında odalar yapan bütün tayyareler tel•iz ınaikyh pa;;J..alya tatilini ora-
aı;ılabilecektir. delalttile muntazaman seferlerini da tcJı,iJdc bulunan kızının 

Bilumum diplomaların icra etmi~lerdir. m·zdindc µ;c.,:ircck tir. 
kayıt ve tescili ikmal et-
tikten sonra bu mıntaka-
lardaki mevcut etıbba ve 
diş tabiplerinin mikdarı an-
la~ılacaktır. İntihabalta bu 
<'sas olacaktır? 

- Ecza tarifesi ne za
man yapılıyor. 

- Ecza tarifesi, Türk 
kodeksinin de llC'Şrilc bera
ber hastalarımıza v"rilen 
iliicııı mahiyetini ve safiye
tini ve her tarafla fiatının 

yeknesak olmasını lemin 
edecektir. Tabii mevki iti· 

barile gene cüzi farklar 
olacaktır. Bunun için lıazi
r:ından sonra toplanacak 
bir komisyon esasları tespit 
ve cezacılar kanunundaki 
salahiyete istinaden mukar
rerat ittihaz edecekti. 

İspiri.:> fiatlarını indir
miye çalışıyoruz. 

- İstanbulda kapanmış 
cl.ııı eczanelerin tekrar a
çılacağı doğru mudur? 

- Bu rivayet esasından 
asılsızdır. Çünkü kapanan 
eczanelerin meclise müra· 
caatları, istida encümenince 
tetkik ve sıhhat vekaletinden 
alınan izahat üzerine, mu· 

l ~t r,ır.Lrı hiı iı:ci ·avıl'JJ!lt:ı:<lJı.111 ~ 

' Rivas da gidiyor 
Muhtelit mubadele ko • 

misyonu reisi M . Rivas 
yarın Atinİya gidecektir • 
Rivasın bu seyahati Yunan 

··~i~···~i<l~·r;:;· .... ·~·;~;;···;;;~~i;~· 
heyeti unıumiyesine arzedil
miştir. Bu karar, kanuni 
müddeti zarfında herhangi 
bir itiraz vaki olmadığın
dan kes pi kat'iyet etmiştir. 

- Sütlerin tıbbi muaye

nesi meselesi ne oldu Bey

fendi? 
- Süt meselesi kaldı mı 

ki? ... 
Doktorlar memnun 

Sihhat vekaletinin yap· 
tığı ihtisas nizamnamesi 
birçok tabipler arasında 
memnuniyeti mucip olmuş· 
tur. 

Hastane cemiyeti top-
lanmış ve bu nizamname· 
nin yapılmi; olmasından 
dolayı sıh~at vekaletine 
t~şekkür ecijlmesine karar 

vermiştir. 

hükümctine rf'smi bir ziya
retten ibarettir. Komisyona 

geçen sene tayin edilmiş olan 
M. Rivas daha altı ay ewel 
bu ziyarete niyet etmişse de 
bazı mühim mesai! hareke
tine mani olmuştu. Muma
iley bir. haftaya kadar avdet 

edecek ve bilahare komisyon 
heyeti umuıniyesile Jı\tinaya 
gidecektir. 

Biz müddetten beri ra
hatsız olan Türk mübadele 
ikinci muralıası Nebil bey 
iadei afiyet ederek dün ko· 
misyona gelmiş ve vazifesi· 
ne başlamıştır. 

Gayrı mübadiller 
Gayrı mubadillere yapılan 

tevziata dün de devam edil
miş ve birinci listeye da
hil olan 105 kişiye tema· 
men paraları verilmiştir. Yal· 
nız taşrada bulunan bir
kaç zat henüz müracaat 
etmemişlerdir. Bugüne ka· 
dar tevzi edilen para 5500 
küsur liradır. 

Tevziat komisyonu diğer 

6 . K EMPERY AL OTELİ . 
BEYOGLUNDA TRAMVAY CADDESiNDE INGiLlZ 

SEFARETİ. İTTISALINDEDIR ,. . gı 
Bitevfıkihi toalli otuz beı oenedır oıelcılık yopıyorum. hmırde" ASKE, 
otelini tesis ve binasını kendJm tc\ ~i ve inşa ederek kırat_anetıile beraber ~:Jr" 
mi be~ tene kU!!nÜ idare etıin). Yunanın fuzuli olarak ~znli~i i~fl!lli )"iıZ~J. 
den em1ahm mioillu firara mecbur oldum. l•tanbulda Sırk•cıde uSM.\. ıi· 
YE otelini İhlicarla ıılıındıli kı,aıaneyi de_ lmur .\SKERI l.ıratonNı n"".ı 
le te!lis ettim ve el}"övn1 tahıı ıdaremdedır, Meıle~ımde ti~bat et•ım 'ıı.! t: 

)·ö\ m ediı·orum. Şimdiye kadar hii~nü niyet ile çalı~tım. Vır.umun lc,·ccüh· 
·· k'"-1 b u"'111 Jel"lne nail oldum. Meslciimden memnunum ve ınuteıc "'u m ve u .. i: 

ıcnelcrdc muhterem vatand-.lanmd,..n ı;;örmüı ve L.aunınıı olduiLını hu•tı. 
1 L ' • b d".li.' l!C,ı'I te,·€'ccühlcrln ruhumda hasıl elliıi 1 tınar ve memnunıvctın ana ver ısı d l;· 

ve bu memnun:yctin baht ettiKi ('tt:ırct haıebilc bu l<erre de Bcyotiun ~I.; 
büyük Emperyal olelinl tultuın. Muteber •e nıuhl<'rc:n mep\.ıdarınıı~ .. t· 
eıraf ve tüccarı muteber.aııın ittirahoııtlarmın leınln edecek ıu~-~~ı~· 
klffe karyolalarını yatak ve çat taO;ı.rını ve •~lor.lar.nı ve bllcu . 
Mobilyclcrlni yeniden t~frit ve lczytn ederek sekiz 9ün evvel kUıat c~tı~ı 
ş·mdtyc ko.dar h.üınü niyet ile ç11.lııtım Hl lhuilümür bu ıuretlc muvrd ıs, ,~ 
y~tlml ylne Cenab\ haktan ltmeunl ederim, Z.ten Htedenberi ~e"'l~:İ::ı 
yeı~ne hüınü niyet azmü aebat ve emniyet ve iffet ve htıkl\mcllır. OulJ\11 

fell ve mükemmellycti ve e1'\-·eni7eti ve her tarnfa kurblycli ve J&t3: •. h 
neza k• il ·ı ..ı· mJ 1.."ıı··ı vu._ıı clheUue ve Haliç dcnb:lne nenrell .. ıın cıı e em ınc n u u il r 
fallctır. Muhterem mep'wan 'e muhte;cm vatandaılarımı~ dJicr otc cfl!ı 
il eden evvel bu Türk müe••lıctinl bır lcerre nazarı tefhtten acçlrın 

!ıa':emmeliyetJni iıp11ıta klfldlr. Kütad:nı kt!ma.li lftihıı.rla. ilin ~?'1.~ri~· er· 
Beyoilunda tramvay caddeıindc lnır1 1i:ı: ıcfaretl lttlıalınde b_uyuk EmP 

nl oteli ve Sirkecide Oıonanlyc oteli ve 1%mlr Aıker~ kıratane•~: 
Y ._ Müsteciri : ön,er Lutn ~ 

PERTEV ÇOCUK PODRASI 
llk Yalide olmak şerefini ihr;ı/.C ıJ.n 

lı:ınınılara t;n ,iye olmwlıilir. , 
ÇC'-'\KC: onlar· mahiyeti gayri nı:11 '.'~ 

her hmıp;i lıir podr:ı ile çocııkl;ıf1·1 , 
'k 1 ·ı 1 . . ,·ı·ı' ]..:ıl• ı ııa1.ı · YC ıa'>u; cı t ~nııı g:ı, 

1 
tcuayi cilt h•btalılJarına mıiptd•l oJııı:ı • 
tehlikesine maruzdur. . ·r· 

1 . ·ı .. .. d ıı )·etı'tı kincı wya t çuncu ncı·za ıı . '.ırı• 
mis olan validcler onun havası ki) 

' . . . . . J<~r• 
tını çoktan takdır ctıııı,Jcrdır. Bıı 
tecrlihc ediniz. ,....... 

gayrı mubadillerin dosye- Bütün gayrı n~u~at~~~ 
!erini tetkika başlamıştır rin vesaiki tetkik ed.ıldı an· 
Yeniden 100 kişilik bir liste sonra tevziatın yekun.d atırı 
tanzim edilecektir, !aşılacak ve _ ~erı ba· 

Bu tetkikat bir ay kadar müsaadesi derecesınde ild 
devam edecek ve liste bi· dema herkese ayda: a· 
ter bitmez yeni tevziata ayda veya ü~ ayda bır p 
başlanacaktır. ra verilecektır.~ 
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ADLİYEDE Jüpiter 
' 

Yeni n~~Hyat 
CUdlA~i ~ pyanl Uftl7c mcntta.n mlreUep w tabD ~çek 

KREM~'SiMON Muharriri: Hasan Cemil 

I> lktiklal ve inkılap tarihi-
avns1nın rü'yetine dun ağır cezada batlandı Thtisap mize -ait ruhi ve tahlili bir 

Mezhahildaki 
<CRtME SIMON) 

dilin büUin taıellglnl, gii:;elllğinl ,.e taravetini hüsnn 

l'~tni nasıl alınır? Şehremanetinden sorulacak lasvirdi-r. Fiah 25 kuruş. 
l ~ nbul nı;ır Ce7.a nıahke- terin mczbnhnctn kesilen sııt-ır, Tevzi mahalli; ikbal kitap-

1 Jftiuhafaza iÇ!n bir !Azımı gayri mu!ariktlr. Cildi besler, 
tntlllaştınr. )'Unıu~tır, bCyaılıı.tır ve kadife gibi tıa• 
.zlk.lcştlrir. Jucm Simon, yıhün t.agayilratınl, lıuru
fUklnnnı \'c kırmı.zılıklannı izale ,.e güneşin teairl 
i§edidloden ve h~lln ssırışlarından vikaye eyler. 

rııı:~ındc d .. l" 
tıaı · un \ara n~ç meı- damı gibi h:ıyvanlar için alın- hanesi. 

b ı:ı ınd,ı i llhti'J me\7.ubahs 1 1 .. ----·-------•! Paristc SIMON KREMi, PUDRASI 
ve SABUNU. 

ır """ . m:ısı li\1.ımgclen i 1tbnp rcs-. s . r . 
tıi;•,,vt".1 1 tinı.ıle ait d\l\anm e1vrıser4aın ... .. mindcn miktarı mu.1~1·en ol- J 
n 

1 
ınc l~lannu,cır. l\faz. 

ır l llnt\.'.:10 n-ırayı ihtilas ettikleri 
111 · , 01cz >:ıha ihfü:ır me- .- lntalya Postuı ............. 31111 .............. .... 

ru S k nıe\"7.UUbahstlr. 
rıı ,u ru, buz anb:ır mo- · (ANAFARTA) vııpuru 31 mart Js~anbul Şehremaneti ilanları 

Uru 'c iho· k 1- • Ahmet, SLilcı.·marr Ye Sn- J_ Gal h da 
.1 sap ·omoro o,ni ı pazar IO aa ata n turun n 

. .ı~ttin 'h . ı • r d·ı d' l 'i • ~hremanetlnden: V cfa yangın yerince Darülhadis ma
hallesinde Y~ft me)·dan soktıjpnda 27 barit:ı numaralı a
dada EH>, 19~- I ha.rita numarnlı :ırnılar yanında 1 ,85 
metro }"iizi.inJc 18~48 metro mCirablıaı sahnsında olan E
manet malı arsanın metre murabb:una 500 kuruş ~,ymet 
takdir: olunarak satılmak için aliıkadar olan 200, I 96, 

d . • ı t1&1Jl kolcusu Sa- ucttm c en ı er~ ığcr lazı hareketle wnır, Kiillülc, Bodrum, 
ı\~tın. ıahihlcr kontorolörii nokt:nlardan muhakeme edil- Rad0t, Fethiye, Finike, Antalyaya 

nıcc Avni , · l mcktc<lirJcr. gidecek ve dönlişte metlür iJce-
l::it:ı•di!l'rdir. c u eyman lelerle birlikte Dalyan, Marmaris, 

• .\luakcmc, şahit celbine Sakız. Çanall:ale, Geliboluya 
~i \e AJ;,lcttin .Efendi- Ye bir jstilamn kalmıştır. uğrayaralc gelecektir. 

[ ~del luıkded Kiralıl{ Gazino 
Bosta.nci iskele Gazinosu bir 

sene müddetle kiraya vcrHc
celiir. Kat'i :ihalt'Si 6 ı1isan 

929 tarihinde icra !kılınncaJ..1ır. 
Taliplerin o gün .saat 16 da 

ı 99-1 harita mım:ırnlı arsalar esbabı beyninde açık mü
z:ıycdere '.konmuştur. 20 ·nisan 929 tarihinde ihalesi ola-
caknr. 'T:ıUtilcrin şartnameyi görmek için her gün müza
yedeye girmek için mezkür tnrihte lc\•azım mücltirlüğüne 

1 iki sene sonra 
.4da -
fic· ';:da fiiyler ürper-le:· ır cinayetin fail-

~ meydana çıkarıldı 
~ -

\' dananın K:ıdirli knrye· . ınd1: ·ı.· . 
ı. h lı\ı ı;cnc: C\"Yel A bdul-
~ı H a· 
<'ı • en ı ~adc Remzi '~fcn-
oıu tarafındnn yapıldığı iddia 
~ n:ın '<c faili ş1mdire kadar 
:tır ) lana çıkanlmı"an tü \•lcr 

lltrtj .· . J • 
hıır cı . .cına) et nbin.'11 tczn-

. Ctrnı.,tir. 
l'nht ık 

"al' arn nn1...ıran bu kanlı 
3 ŞQ) le olmu,t.ır: 

d R.1:nızi ı:rcn(ti Zchr:ı i ·min
r...~ l.:<'nç Ve ıruzel bir k:ıc.1mı 
·•ıttt h 

1 "'S tılara" çif Ji~iııdc bu-

1 

uıldtı ' 
bit h'r'll<tkta 'c Çok kıskanç , 
İ'f.'h ıslc sevmektedir. fol"(lt 
. ra, Hcm:.-inin çif~·i b:ı

,ı 1 \ 
, .•• 

1 
c })d, ,·31.ı-.ıklı öır .ırenç 

varın .... . '-' 
b, :ırcndeJi J lacı ile nn-
--;1t \ n C Se\ i,mcğe h:ı~Jnr. 

ll1; Cfl11.:i Efendi ı;i nnla

tıı:t~ gecikmez c de Hacı
.1 :a.ıınmetinue ımihimce bir 
"Jı:~ 
t'rd ~ fı)d U'P;U \"C -ayni i'.:tmn· 
çtf ~· lllııtt:ıHidi hulundttğ için 
. ıktcn alıHrnsını kc mck 
1ttıl-' 
o:-ı .. r.ı. o.lınıyan im nıf cyli 
;-C!Lakt:ın mumkiin mertebe 

:ıro.,.1 ~· ~ muh:ı!aza ctmeğe 

Namus uğrunda 

Blr kadın peşir~ bıralc
mıyan erkeği y11raladı te\·azım müdürlüğüne gelme

leri. 

el mel eri. 

Sdcrihisann Tiirat1iye ına- ,, .... _________ ..,.. .... 

hallesindc oturmı 1 Tasan \"u- Deyin ilmühaberi 

Eıı1lak': ,re J3yta111 ba11kası 

n1un1 1nüdiirliiğüiıd 11: 
.Mevkilenle e ·s:ıfı ahSU~ zirde muharrer bç parça emJlkin 

suf oğlu mustufanın · 7.eY~csi Alır satar ve mahsup yaparım. satı_şı ınüiayedeye 'k.onmuştur.. . 
Binn~ı7. 1 fonıın. kocasının k:ı- 1 - Müz:ıyedeJ ~ kapalı zarf) usulü iledir. İhale 22 ııisan 929 

11 ~1aks:;diye han 35 Oerdş. 
r:ıd:ığ t:ıb:ıncasilc ıbr:ıbim taritıinde Aııkarada•idate .celisi hm:tırHe icra edilecektir. Talip 
o~u i\iehmcc namında hir ~f:_:..!;:::::::: ::::::::::::::: ::::::.-.::::::g olanlar beher rnüllcürı hizasında nöstc,rileu miktarda 1erninat 

' lzınir \'e Paris sergilerinde i: ~ b 

et:keıti alhr surette '·arnhtmı : :i b- -k -· "f t Ilı ci ı·raesine ır.ecliur o'-p bu ,,....inat ·~raknsını teklif mek'tuı)larile b b" ..ı :: :fJ'l.' • mu.rn a \'e :ı il ına- :: .ıu u:uı ı• 
nr . . Mecruh tt!da,·i ıcdilır.ck ! ..i 1 .1 eden marul ii beraber nıakpuz' ınill<abiliııde biı.zat ve :yahutta i1ıale meclisine • :: 1.1a ya ı tr:ız :: 
iizrc İzmir memleket hasta· ii • fi yetişmek fızre taahüUü Glarıak pOst:ıya te\•di ederler. • 

n~~::iri~~:~·:~bcri torri 1 1 D EA l fı ~ = ~:ı:: ~::!,~':~~ ~::~~;ü"c '"l'a l.ttnbul »eya 
meşru cmcilcrle Binnıız 1 la- g Konservelerini ii izmfr şub~ı-rirniz~ \"C yalnıt Atlrn:ı Deftedarlığınl mür,:ıcadla 
nımı takip etmektedir. Fnknt Ci H !'ı. bil"' t" t .1 :: ııtut,assal sartnamemı·z,· mütı:füı etmeleri \'t müıa".ede~·e işt :rak 

:J erlh"CS, ı cııs ıs·ıa, ercı ı :: · ' ' 
ltnnaz hamın kendisine ilti- •• .. ı ı· d b' ı ı.· ı· ı. ,, :1 k b'l- d ı · ES eder. Meşhur doktor Zergc- i! ı:ı m e ır ııus ı:ışmı utr ır:ı ueurı mu a ı ın · e a ıp ıııızn re 
fat etmemiştr. Azgın ~\~ık, 

nihayet kndının C\ ır:c ı,'Time-

tte k:ırnr Yermiş \'C bu dü
Şiinccsini tatbik ctn'.işrir. Meh

met e,·c girerek Binnaz 1 J:ı.. 

nımın 'bulunduğ\' yere y:ıkl!~ 

si rin takip ettiği usul ilzre =! teklif ınclduplarırı:ı )raptetmelcri icap eder. 
.. L • 
:: cureli iın:ılleri hali tabiileri- :: Uınuını 
:: ~ . ' . :: No. Mev: ii' 
:: nın muhnfnzastnı ennn Mer. H 
:: E f 1 M-k lf S hh"'I u 9 Adanada Bull:ıl!ı ınnlıallc-. 
İİ .fJ 8S, U 9ffiffi81i 1 1 El sinde Sipet/i caddesinde 
ii J ler bir tecrübesi • büyük g 10 :ı r Adanada Külfıhçılarda 

teminat mil;tarı 

f'\e,•i lira 
3 No. iki bap kasap dükkfün 150 

675 
:: bir muvaffakiyet, bir zafer! :~ 14 KayerJi ve naplı tari

rnı, ve uyi.'Udn l>uJunan kn- H Umum b.ıklaHye mağazalar- is 
r :· yekri 

1>8,90 No. iki bnp dükkan 
~'iedık~·andan mabliil tarlalar 
iki küçük ç;flik evi tapuda 

4400 

dınm üzerine hiicum etmi~

tir. r\e olduğunu kavrayn-

:: rmda bulunur. :i • 
~ ~ 
::::::::.-.::::: ::::::::::::=: :::::::.-.:ı:ı: • 

Nilt.sar asliye mahi(cmeslnilen: 

Niks:mn kiremitçi mesçit Gümrükler umum müdürlü
fü imtih~n komisyonundan: 

. ır r k 
~d ' n ·:ıt mel'un bir tc-

lıf acemi sevdnhlurı -cür
rııu 

mıy:m Ilinmız Hnnım <lcı!'ıul 

sıçrnmış ve c\·lcrindc, bulun

durdukları talı.:ıncayı ;•Jarak 

att'~ etmiştir. Siİ.1h .sesi iizc
rine 7.:ılıite yeti~miş ve mes'
de anJ:ışılmışnr . ______ _;.. ______ _....,._,_. ____ 

mahallesinden İbrahim n. z:ıd~ 

malıtuuılan Mehmet \'e Ziya 

ve ·ı urlıın ,.e Mehmet \'e Bür

h.ınetUn ·= İbralıim \'e .Atımet 

ı~ifat ve kerimeleri Nurire ve 

\•e Palıriye ı;e Ze)•ncp l'C Pempc 

\'e İbrahim Bey :zevcesi liafizc 

1 - Anonım '~ kboparatif memur ve mutemetlerinin imti

hıınlan 16 n:slnisaıı 1929 salı günü s.ıat 14 te Gümrük tatbikat 
:mektebinde :Yapılaq.k1U'. 

llt~hut halinde teşhir Cd r 
h; · Anık bu kndarm:ı ta-

<iı :·•l c."dcmiy~n Remzi efen
\:\! .ı kançiıP;ın ycrdilti hiddet 

\Ct '" • •• d ~t -} 
ltıtk . ·•vuru ayilh a yen-
"' 

1~tcr, l:llin hnddini ge
~ tıt 1 u1 • • la.!ınm k:ıfnsına "Cndir

ı Ôit' 1 h 1 · ' -'P,ilcldc :ıg1r ocri-
il '1r 

ı. :ıç,ır ve üHim tchlikcS.i 
l.\h 
ş1 ;n ~vstcrir. Bt; v:ızirct km·-
d th( ~· ~n.ıran Rcm7.i efendi 
~ .a, A~aplıdcı mmıUim \'e 

ll'ınıı 
rı:. nrküdn ı bulunan 

ıv ••• f1:tr 
k .. tır • a l lilnıi l,cyc utlı çı-
' ldı · \ok Slirmcden, 1 lacı 
<: r. 1 1~et~hanın t.:::-.irilc \"Cfat 

t ı:ncı· unun iizcrinc Rcm7.i 
<I\ akj 

1
. \ c arkadaşı tinnyctin 

~ıı1a hındcn l..ı.ırtulmak tı:Wl-
lltı c 1 1 irl ~ ' r er \ ' t maktulü za-

b,1 tıyusun:ı nnp toprnkJa 
tıı ır] . 

l.u i!r. 1'nl ... at mc:iclcvc \"il· 
ll al 1 1 · 

t, 
1 

' ' ur a ı::c\ dazcdc Zeh-
l '1 c~n;J\·ct· ·r · "h ıın.ıli I · J ı ı ~n ctmc:,ı 1 -

ıı ır: <l "''''etle hi.., edilir, o-. a h 
"-dl'Lıt c. abını kc. mdnc tc

ctın c zl"r 7 ..... 
·Chra k' • 

:ı·ıı} 1 ·mı e i1.dir, onu 
" P :-oran '·ok I,al r ·ncta t.: " ·· , ... at nO 
1 :ı ı ı ı hcnı.,cn i ' e nkrn

' <ıidır p t!j~ 1 · )unlar Hacıyı 
' 11 .ınıak · 

dcrir • 1 terler, hnbcr gün-
ı~r 

mi.!\. ' lnahlmat bcl,Jerlcr: 
tıt ~a • 

)ırı .. :ı 
11 

·• man,.l.ı ceYap alma-
dururt acıyı çıf ttiktt:n oor-

nr. JJ)h • 
\qlctıdiri;· .. ~lyı ,n)m km·-
' t!ı,, c,'\! · • 'ı ınyet m~le 
k t ,): al, eder, fak:ıt hal..i-

' r tu ı· 
.,, .. L. r u tecelli -edemez 
\l:ı:ı, ,. 

tL\ !f ]\:t tahrirat k1.cibi mü-
Utn :ı lJılnıi ne Rcmzı1,in 
o' ' aç.ııınca h kikat ·r u11ur. ı şa 

DOOOOOOITJD 
Mektupları 

Nufusu çoğaltmak 
Bel-trlık vergisi <lolayı.ıile 

birçok zevat evlenmenin lehinde 

ve aleyhinde bir hayli söz 

~öyledilcr . Eheıisinin f i.kri 

evlenmen~n aleyhindedir. Bence 

bu doğr:.ı değildir • Çünkü 
evlenmek demek nufusu nrhrmak 

demektir. Bun da h~!yden 
ziyade bir vatan meselesidir . 

Topraklan bizimkinden çok a~ 

olan Almanya , bizim nüfu:.11 -

muzun yedi mislıni taşıyor • 

kuvvetli ve hakim bir millet 

olma\: için nüfusumuzu arlır • 
maktan başka çare yoktur . 

Bunun için de bekS.rforın ade
dini mümkün olduğu hdar 

azaltmnlıCJır. 

Bekarlık ~.-ergisini bir vnlan 
meselesi olarak kabul edelim 
ve buna itiru clmiyelim. 

Gördesli Sultan:zade 
Refet 

Mevlit okunacak 
Önümüzdeki cuma ıgünü 

Süleymaniye camiinde ıncvtt 
okunacağından nrıu ed,. nlerin 

hazır bulunma1an bildirilmekte- ' 

f f:uıım 1-'e llcylerin \•clili umu

ınileri Asım Bey tarafından 

tescili talep \'e iddia olunan 

'Niksarın Herkümbct karircsinde 

Jıudutlan ÜÇ tartth rol \'C bir 

ta.rafı halen keskin o.ğlu molla 

feyzuflalı ile Malıdut biri 1'ap 
h~ne fıu:ıl:ısız mzasız yfrimi seneyi 

mütec.wüz müddetle müvekkil-

fori tasarruf ettiği 

bpuda 1-:avdı olmadığından 

tesciline karar \'İrilmesiııi talep 

etmiş olduğundan ıncıkür hane) e 

dair bir hak i ia iderı:cr 

vars:t tnri~ıi ilandnn itibaren bir 

:ı.y zarfın:fa Niksnr Jfakimlıgine 

mfırac.uıt eylemeleri ilan ohınıır. 

Kuvvet ve sıhhat 
~\anı lh)'n \'(! sluirlcrı 

tR&nlyc eden 

Arsenof eratos 
ile temin 
edilebilir~ 

Ecza.nclor)e ecza. 
llopoJıu-mda 

bulunur.· 

dir. -=~=!:=------J 
IRTHll\L 

f':ılib Çrş:mbnd! 'kovacı cede 
ımıhaalksi mıı1.tnrı eweli .Mus
tafa .Şül...,.ü 'Bey eceli mcvutlile 
irtihal c; lem iştir. 

Merhumun cm3zesi bu gilr. 
kaldırılarak Edirnel:apı daki 

aile kabristamnl dcfuedilecektir. 

Ceaabı .hak a-ıriki 1'4ıım et ... 
e}'Jeye. . ,. 

Gafatasaray lisesi müclürlü

ğiillı:rr. Galatasamy lisesi ı:ürk

çe muallimliğine tayin ıktlınnn 

Trabzon tic:aret mckccbi 

türkçe mmıUimi 1hsan bey 

liç gün 7.anmd:ı 

l>aşlamadığı halde 

4ddcdileceği. 

~ruifcyc 

müsuıfa 

2 - Şinıdt.re tadar Ycsı"ka :ıtanl:ır da dahil of:luğu h:ıJde 

taliplerin altışar a:l~t nel fotegrafiyi hamilen imtihanadan evvel 
komisyon katipliğine mümcaaUarı ı•e o gün imtihana girmeleri 
lazımdır. 

• 1 

3 - Tayin oluuan günde imtihana girmeycn1er oıı1an sonra 
{Güııırükierde muamele ·yapamayacaklardır. 

Türkiye ziraa 
Bankasından 

Yeniden alınacak 
ülettiş namzetl 

i için ilinla tespi 
olunan 1Nisan 1929 
tarihi, son müra
caat günüdür. Bu 
arihten sonra ya 
ilacak taleplerna• 

Zan itibara alınını 
acaktır . .M.üsaba 
a imtihanları 7 ni 
an 1929 da Anka 
adan başka Istan 
bul ve izmi~de de . 

dacaktır. 
.. 

EmnlYet Sandığı 

müdürlüğünden 

Müzayede lkraz 

bedeli numarası 

merhunaun rrıedyunun 

cinsi 

355 I 6257 Orta köyde ôıyır sol:..""ağında eski 23 

Ye yeni ı ,3 numaralı bostan He bir 

ismi 

kö,kün tamamı Eııtma, Hııyrünnis:ıH.llaa Emin Ef. 

470 I 62fl5 Eren köyünde Göztcpedc Bağdat cad-

c''1esinde eski ı 4, I 4, ı 4, ı 4, ı 2, 

I 3 Ye yeni 256,256- f numaralı bir 

hanenin tamamı Zekeriya F.1. 

285 1637 I Bcşil..."taşta Şenlikdcde mahallesinde 
Mısırlı bahçesi sokağında cski44 mü-

kerrer ve yeni 1 O numaralı bahçeli 

lıir hanenin tamamı Y eysel Ağa 

245 i 9392 Knsımpaşad:ı Yahy:ıkctbüda mahalle-

sinde Sipalü funınu caddesinde eski 

61, 63 Ye yeni 7 ı, 73 numaralı iki 

hanenin t:ımnmı . Fatma Ye Ilnccr Hanıml:ır 

2235 16690 Deylcrbeyinde H:ıvuzbnşı sokağında 

eski 23 ve yeni 78,78- ı 80,80 numaralı 

iki gü~kün tamamı 

Mehme Sait Halet B. H:ıtice Mcdiluı JJ • 

700 16991 llakırköyün..lc Cc\izliktc Banyolar 
sokağında 3q mınıarıılı bahçeli bir 

hnnenin t:ımamı 

Zeliha Nuriy;c il Ömer Bnyrctcın, .Mehmet .Ad
nan, Ali lladi. Mahmut ı:k(ern Beyler 

ı 395 l 8200 Şe:1z·ı<lc b·ışınt!!l I b,kadcm r-:uılıalle 

sinde 'Kırık tulumb.'.ı rnknğında c~ki 

6, S\·c yeni Sı 1 O numa~lı bir han
enin tam.ımı 

5:25 16 ı ;-2 Zeyrekte Molla zeyrek mnh:ı!Jcsinde 

Kilise cımli sokağmda eski 40 ve yeni 

48 nuo.Malı Ixıhçcli bir hanenin ta-

Be~i:ı IJ. 

mamı Fatma Ali~ c H. 

2430 ı 9~29 Sulc:ınahmct tc Cç:cr mahalicsirıdc 

t' çkr sokağında eski 8 ve yeni 6 

num:ır4>h babçdi uir hanenin t.llll&ımı 

Sali~ B. cm n, 

315 19278 Yalı köviin<le Canik fı~klı sokağında 

eski 15 mükerrer \'C yeni 36 mıma-

rah bi=- hmıe Em~ Seher 11. 

347 19346 Ayvnns:ırayda Eskiı.ıustnfopaşa, yeni 

f urun sokağında eski 13 \"C yeni 17, 

52 numaralı l>ir ha:ıcnin tamamı. J 1alil Ag-a 

1005 ı 38 { Sul:mahmettc iKabasakı:ıl m.i.hallcsinde 

kdrcsc soknğında eski J 0,1 O mükerrer 

ve yeni l 2, 12- J numaralı bir ha-

nenin tamamı Abdullah F ... 

605 1941 S l\lirgıinda l\Iuvakkah:ıne so1...'11ğmda 

C'ski 4 ı YC yeni 43 numaralı b:ıhccli 

bir 1 .• mc Miirtcz:ı Ef. 

255 1 OG52 Ahırk.:ıpida Al!Jıyık mahaUe,,,indc 

Keresteci sokağ:nda c~ki 3 mükerrer 

ye yeni 56, 58 num:mılı bir hanenin 

tamamı 

ı C)682 :.\lirgiır<lı\ ve cadde inde c ki 2, 2 J 1 

ve yeni 2, 2-1,2-2 mımarnlı bir garaj 

.Ayşe l-t 

ile iki sahilhanc ru:ıt Pş- ile Frırm:ı 1 I. 

242 I972Q 

19755 

Erenköyundc Sahrayiccdit mahalle

sinde Tiicc-Jrtarikı ~ohğındn c ... ki 14, 

14 'e yeni 9 9 numaralı h:ıhçcli bir . ' 
hanenin turnamı 

l·atma Zehra. l\lacidc, J:mine Remziye I tanımlar 

Scvln efod:ı • follahusrcv mahallesinde ' . 
CLiceçeşınc~i sokağında c~kı J O 'e 

yeni 20. numarnlı bahçeli bir hanenin 

tamamı Gıildan JJ. 

269 1979?' Beykozc.hı Yahkö) iindc Gaziyunus 

SOka~ında C ki 13 Ye reni 17 ntt· 

maralı bahçeli bir hane 

M lizcyycn, fahri ye, .\.lısen, .\1 uni\·,·et 
J I.aıumlar 'e Ziya ı:r. 

41 O l 9898 Eren1'öylinde Cöıtepc i\1chmct Ef. 

mahallesinde eski Alibcy ve yeni 

Rıdrnn ~c::ı sokağmdaeski 31 ye yeni 

25, 25 numaralı bahçeli bir kö~kün 

tamamı İbtahim Ef. 

Yuk:ırda ikraz numaralan yazilı cml!k Yadcsi hitnnunda 

tcdiycl dcyn Cdnmemesi hasebile (clt~ bir) gün miiddetle 

satılığa çt'knrıldığından talip olanların ,.e fazla ta.IsiUt almak 

isteyenlenn snndik satış lmirli,line muracaat cylemeled 
lüzumu mı.n olunur. . .. 
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