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~nkar a, 4 (Vakıt) • Barem maaş layihasının Bütçe encümen· ndeki müz 
keresi yarın bitecektir. Sınıflar 18 e, en az maaş ta 40 li ya çıkarı ~ r. 

Gazi çifliğinin yıl dönümü Tevfik Rüştü B. Dayak atanlar mahkemeye veriliyor 

Çifliğin umumi manzarası 

. Gazi Hazrc{!e:-lnin Ankarada vücuda getirdikleri çifliğin bugün yıl dönümüdür. 
Bu münasebetle mebu'slar ve sair zevat çifliğe davet edilmişlerdir. Malumdur ki 

Gazi çifliği memleketimizde modern ziraat usullerini tatbik için bir nümune çifliği 
olmak üxere tesis olunmustur. Çiflik birkaç sene içinde Ankaranın bir kısmının man
Utrasını deği; f r .ni~tir. En yeni esaslar dahilinde ağı~lar, köy binaları, ziraat an barları 
Ya.)ılmıştır ve artık ilk senelerin gayretleri semere vermeğe başlamıştır. 

Gazi çifli[ i Cumhuriyet Türkiyesi içinde köylü ve çifçi hayatının bir feyzü terakki 
mukaddimesidir. Burada tamamen yeni çifçi nesli yetişecektir ve memleketin diğer 
kısımlarına nümune o!acaktır. 

Her halde bugün lstanbuldan Ankaraya girerken gözlerimize gülen Gazi çifliği 
llÜınune olmak üzere Ankara ile Eskişehir arkasındaki hat boyunda yavaş yavaş 
b~!~~ medeni köy nümuneleri teşekkül e.decektir. Şim~~ çırçıpla.k bir çöl sahası gibi 
&orunen yerler bu köylerin teşkil cdcceğı vahalar ıle suslenccektır. 

Zelzele .. 
l'ürküstnnda bir oehir yerle 

yeksan oldu 

1000 kişi ö)dü 
:\Iosko\'a, 4 (.\ .. \.)- Dün 

1 tırku~tanda , iddctli bir ıcl
~clc olmu Gcrmab şehrini 
) erle yeksan ctmi, ve Aşkn
lı:ır ~eh rinde 100 c\'İ tahrip 

tylcmi.,tir. ~imöryc kadar 10 
lt.']cf Ye 60 kadar mecruh 
sayılmı~tır. 

~Io:ıkonı, 4 (A.A.) - Ah
kabattan bildiriliyor: Dünkü 
Zelzele bi rçok lran kasabala
rını harap etmiş bin kadar 

ki,inin öliimlinc sebebiyet 
'crmi~tir. ---------·-----

Eminönü meydanı genişliyor 
--

Yeni cami önün<f e 'ki ada kal -
·dırılarak orası meydan 

haline soku ı~cak 
Ada üzerindeki binaların Mıhlbi olan 

Evkaf, Emanete muvafekat cevabı verdi 

l Bueünkü ekspresle 
avdet ediyor 

Hariciye veki' · "Tiiz T t'vfik 
Rüştü bye 
bu güukü 
ekspresle 
Vcnedik
ten şehri
mize avdet 
~decektir. 

Tevfik 

Rüstü be
yin Vene
dikten ha-

T evfik Rüştü 8. reketi hak
kında aldığımız telgraflar 
berveçhi atidir : 

Ven edik, 4 ( A.A ) -
Tevfik Rüştü bey Ank+ıraya 
müteveccihen hareket et
miştir. 

[ Alttara!ı S inci S:ı) ı!amız.dadır ] -Katil 
yakalandı 

Ateşçi Hakkı Galata 
sokaklarında niçin ve 
nasıl öldiirülmü~tü? -

Anlaşılıyor 
Zabıta irmi gün cwel ya

pı~an bir c.
nayetin faili
ni yil:alamıt
tır. Nisanın 

ortalarına 

doğru bir sa. 
bah Galata-

cesedi bu
lunmuştur . 
Tahkikat ya
pıldı. Bunun 
sahil sıhhiye Katil Hasan Ali 
motorunda ateşç.ilik yapan Hakkı 
oldu~u anlaşıldı . Zabıta şüphe 
üzerine ayni motorda çalışan 

iki ki§! ile maktulün diğer üç 
arkadaşını yakaladı . Bunlar Darü l b edayi 

Dun Mersinden An
talyaya hareket etti 

E .. Ö , d islicvaplannda Hasan Alinin 
M"aı'--'ırılacak adanın mın niın en görünuşfi 

..... j u öldürüldüğünü söylediler. 

Darülbedayl san· atkarlannın 
turnesi devam etmektedir. San·

•tkarlarımız.ın Kıbnstan Mersine 

Reçtiklerini yazmı§hk; Burada 
liç temsil vermişler ve dün 
A.ntalyayya hareket etm~lerdir. 
Burada da bir kaç temsil 
\'erecekler, ayın on dördünde 

fzrnire haret edeceklerdir. 

Kadınlarımız 
8enediye inti -
habında rey 
veırecekJer 
Ankara, 4 ( Vakıt ) -

M. Meclisi Dahiliye encü
meni Belediyeler layiha • 
sını~ tetkikini bitirmek ü
~eredir. İntihabata iştira-
~ dair olan maddeyi en

t1urncn olduğu gibi ipka 
e . 

rnıştir. 

Encümen kadınlarımı -
~n intihabata iştirakine 

raf tardır. 

Şehremaneti, şehrin güzelleşmesir.i istihdaf eden (.Alt tuarı 2 inci s•rlfaınızdadır[ 

yeni bir karar arfesinde 1 Kandilli kız orf amekfebinde 
bulunmaktadır. 

Yenicami önünden Bahçe 
kapıya kadar devam eden 
ve Osmanlı bankasının da 
dahil bulunduğu ada halen 
Evkafa ait bulunmaktadır. 

Şehremaneti bu adayı 
kamilen istimlak ederek 
bir meydan haline sokul
masına karar vermiştir. 

Bunun için evkaf umu
mi müdürlüğüne müracaat 

etmiş ve Evkaf da muva
fakat cevabı vermi~tir: 

istimlak muamelesinin ne 

şekilde yapılacağı hakkında 
icap eden müzakereler~ 

yakında iki müessese ara

sında başlanacaktır. 

Tütün kanunu 
Tütün h\yihasi heyeti ve

kiledcn çıkmış, meclise ve
rilmiştir. Yakında miizakerc-

orrn 
binde hanım 
kızlar tarafın
dan bir müsa
mere verildi· 
ğini dU,ı yaz
mı~uk . Bu 
m iis anı c rcyr. 
ve miisame -
reyi hnzırJıyanlara ait bir kaç intibaı karilcrimiıc tak
dim ediyoruz. l\liic:amercdc "Arapça değil mi uydur uydur 
söyle!,, piyesini temsil eden ~1ı.ieyyet, Şazimet, .ı. \ikhct, 
l\lahmidet, Nebihe, Azra hanımların muvaffakiyctlcrini kay
dc ]Ayık gördük. 

1 

Maznunlar hakkında lüzumu muhakeme karan ı)eren Beyoğlu kazası idare heyeti 

Dün Beyoğlu kazası 
idare heyeti Beyoğlu kay
makamı Hikmet B. riya
setinde toplanarak Galata 
polis merkezindeki dayak 
hadisesini tetkik etmiş ve 
kararını vermiştir. 

Mesele şudur : Sirkat 
maznunu olarak polis mer
kezine sevkcdilen Şevket, 

( Alttarafı 5 inci s:ıyıfamızdadır J -Heebelideki 
susuzluk 

Seyrisef ain halkın 
şedii ihtiyacını mec .. 
canen temine karar 

verdi 

Fakat Emanetin yap • 
ması lazım gelen işler 

de var 
Heğbeliada bir müddet

ten beri susuzluk felaketi 
jçindedir ; bunun sebebi 
şimdiye kadar Ada halkını 
geçindiren su menbaının bi 

Heğbeli 

heyelan neticesi olarak 
taşlar ve topraklar altında 

kalmış bulunmasıdır. Vakıa 
bu menbaı temizlemek imkan
sız değildir; ancak otuz kırk 
bin lira kadar masraf yap
rnağa ihtiyaç vardır; bun
dan başka menbaı kapa
yan taşlar ve toprakları 

temizlerken arkadaki dağın 
da yakılması muhakkaktır. 
bu da hem yeni bir mas-
raf bir zaman mes
elesidir. Binaenaleyh eski 
menbaı temizlemek yerine 
daha acil ve daha kolay 
bir tetbir aramak lazım 
gelmektedir. 

Bu hususta acil bir tetbir 
olarak ilk düşünülen şey 
şudur: adanın bir kaç ye
rinde arteziyen kuyuları 
açmak. 

Et fiatlarını ucuz
latmak icin 

Kasap dükkanlarının tahdidi 
doğru mudur 1 
Ne düşünüyorsuı:uz? 

lstanbtılaa 1000 den faz
la kasap dükkanı vardır; 

halbuki (100) kasap dük
kanı şehrin ihtiyacı için 

-

AlalcaClarian 
tazamr etmiyecek ~eki!de 

kasap dükkanlarının adedi 
) Alıt:ır:ıfı 5 inci sa, ı !amızd.ıdır 

) 
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San' at kadınları -Muhakkak evlenmelidirler! 

--Çünkü onlar bedii hislerini çocuklarına 
verecekler ve bu nesle intikal edecektir 

- 2-
Hüviyet H. aile kadınını teşkil ediyor ve erkekler 

tasnif ve mutaleadan sonra derecesinde muvaff akiyet 
meslek kadınına geçiyor: gösteriyor. 

- Bunda 
diğerindeki 
tasnifi yapı- li.iiviyet Bekir 

Şimdi bu 
serbest mes
lek kadınları 
evlenebilirler nız. Çünkii han1111111 fikirleri 

bunun mazisi mi, evlen -

yoktur. Hali '-111m!1------..---ıı1 mezler mi? 
hazıra vardır. Burada göre- Bence bu kadınların ev-
ceğimiz manzara şudur: lenmemelcri daha iyidir. 

1 - Serbest meslekler İki işi mmükemmelen yap-
(muallim, doktor, kimyager, mak kabil değildir. Bu sihri 
dişçi.. kadınlar.) göstermesi için bir k~dının 

2- Memurluk (şirketler- son derece sıhhatte, mukave-
de, hükumet dairelerinde ki' ı 
~lışan kadınlar.) mette, genişyüre ı yı maz 

bir kadın olması lazımdır. 
- 3 Amele( rejide, fab- Eve ve vazife ancak bu su-

rikalarda çalışan kadınlarla 
h retle memnun edilebi~ir. ev izmetçileri)scrbest mes-

lek kadınlarına her saha Mesela bir muallimin hem 
açıktır ve bunların ekseri- çocuklarına bakabilmesi, 
si de vaziyetlerinden mem- hem derslerini .ihmal etme-
nundurlar. mesi ne dereceye kadar 

Maarif sistemimizin daha kabildir ? Belki her ikisini 
fazla inkişafı nisbetinde daha de yapan mümtaz kadınlar 
mükemmel yetişeceklerdir vardır, fakat her halde en-
Bunlarm içinde en büyük der .. 

kadın muallimler 

kad111, ev, n1oda. 
ile . . . . l1ep 16 · 

. 
sıı1eı11a, tı)ratro, sıJor, 

sayıfa çıl{acaktır 
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JJiı· r;oczık· ltrırlar sltf 
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ıllı'i1ir olup ordular irlrıre er/en S/ileynuuı 
J>ufrı bih-le idi 

-5:3-
;\ lı 1 l\cn,linc hamt hakkı Ye ordu kıını;ımlanı huzu -

,·cmıek ı tcıııivcnkriıı canıivİ runJ~ buluııııyor ·uıı .. 
çalınJzdJn evi·d kılıfıııı lıazır Seni şimdi hapsederim, 
uıııi~ oLıukLırı, Süleyman yıkıl şurad.ııı !.. 
paş:ıııııı lıatınııa gelmiyordu. O ıw? .. Yaı·cr f mail Rey 

~!u, fır olup koca ordular ccnııetlitıi yerirııkıı bile kı . 
idare eden bu zat bir çocuk ııııldaııııyordu. Yuzune be -
katlar o;af uzlü kalmıştı. rabcr lıııykırıp, yıbl şuradan! 

r;ı,·er ! mail B.c)le iki diyen Sıılcyıııw paşayıı. dik-
ark;ıdaşıııı içeriye aldılar. dik b;ıkıron.lu; 
1 nıa.l Heyin yüıüuJc go - - Fakat pıı.şıı h:ızıetleri ... 
zünJe pcrvasıT.)ık o!>unuyor- piye k oldu. 'uk·yman 
<lu · thyııııııı pa>~ ı;ordu : p·ışıı. kapılan :ırılına Jl;ııd;ır 

- • 'ı: Hır oıılum ! ınail 
lkı·? Yeni bir emir falan 
mı aldınız? 

- Evet paşa hazretleri, 
şimdi dcvlcılu serasker pıış;J 
hazreılerınd;ın emir aldım, 
zatı dcYlctiııizin derhal Mu
kadduııei Ha ·ır sefin sine 
teşrifinizi cmrediyorfar. 

, 'asıl? Süleyman paşa ne 
üııııt etnıiştİ, ya,·er neler 
sı>ylüyordu ? 

Anlaşılan Rauf paşa çeki. 
len telgrafları almamış ola -
c~ktı ki yaverlerini tekrar 
yalıya gönderiyordu. 

Srıleyman p;ışıınııı bir ;;aat 
en·d Gelibolu t.elgrafonesile 
htanbul arasında geçen ıe -
ll~lı mulıab relerden haberi 
olsaydı böyle mi düşünürdu ? 

- Gidiniz, yann :>alıaha 
lackr istiralı.ıt ediniz, ben 
1 tanbula telgraf çektim, sa
baha kadar ce\'ap alac,gı.ını 
ümit ediyorum . 

' Kar~rımı size bildiririm. 
Ccnp almadıktan sonra Rauf 
paş:ınm sizinle göndermiş 
olduj:!u tahrirata itibar ede -
miycc~ğim. 

- Paşa hazretleri tclgraf
larınızdan serasker paşanın 
rn•llımatı vardır, aldıgımız 
CJl'Iİr yeni ı·e mualılıardir. 

- fakat bana iş'ar yok .. 
- Bize nr efendim ! 
YaYer lsmaıl Bey ordunun 

en yüksek rütbesini taşaıyan 

bir kumandan karşısmda bu
luııdu$uııu unutarak had -
dini tc-:in·üz etnıc~e cür'et 
edivordu. 

Süleyman paşanın canı 
sıkılıııı~tı. Vay hadclini bil
mez aclaııı ! A,kta raş.ıyı 
tdıdiJc ydtmiyordt •. 

Lkynıan paşa h:ddL"t 
içiııJc yerinden fırlamıştı. 
Terbiye inde biteı·i noksanı 

oldugu anlaşılan yan:rın 
yfır.lıııc lı:n·kınlı: 

y 

-- Ctanınaz! vaziytt al.. 
Sa ·ei şahanede bir mi"ışür 

açıp da}ıyarak bütün nıai~·d 
zabi•lcrini odaya toplamıştı. 

Rauf paşının küstah yanr -
krinc hadlerini bildire~el.ıi; 

- Atın ~ t rbi vesizlf.fi !. 
Emriui \ criı·cr.Ji. Ya\·er

lcri yakapaça bir soJukta 
k;ıldırımlar lız ·rine oğrada -
kodular. 

iş o kerteye geldik~n 
sonra paş;ıııın kimselerin 
emrini dinlerniye yanaşmı -
yacağına şüphe etmek bile 
mantıksızlık olurdu . 

.Akihet korkulan başa gd
mişti. Bundan wnra Süley -
man paşadrtn şWdctli hare -
kctkr beklenebilirdi . 

:Y a\·cr 1 ·mail Rey düğru 
telgraf.meye koştu. ,Arka. 
d.ışları düşckıılk.ı arka ınd.ın 
gdiyorlarJı . llepsinin ü tü 

başı çamur ve toprak için -
deydi. 

Şimdi ne y;ıpacaklardı ? 
bir daha Sülı.:ynıan paşaya 
çıkabilecek yüz !'urat mı ko -
muşlardı? 

:\Jut<ısarrıf Reşat paşa_yı 
telgrafanede buldulıır. fu:şa.t 
paşa baş\·ckil Ahmet \' efik 
paşa ile şifrclcşiyordu. 

• !uta arrıf bir hakı~ıa ya -
veri erin başına gelenleri an -
layı vermişti . Eh.. kabahat 
keııdikrindcydi. Onlar Sü -
lcyman p~şaya gitmiyeçck -
!erdi. 

İş şu· kcrtı:ye gt:tirilip 
dayatıldıktan sonra Sülc ·ıııan 
paşayı ele anıca alabilmek 
kolay mı . olurdu ? 

Koca Rc5,ıt paşa, bir eski 
kuıt oldugundan yaı·erlerin 
başlarına gelenleri anlama -
mazlıktan gddi: 

- \'ay Bey efendi oğlum. 
lnşa!Lıh nıuı·affakivctl~ avdet 
buyuruldu? Dcı l~tllı SLras. 
kcr plŞa lıazrctlerinc arzı 
nıalünıat İçin mi teşrif im -
yurdunuz? 

Diı·•:rcktcıı isınail neyin 

; Vı.kt) ııı 5 ~hnıs 192\j - - -- .. - ,.. - ,.. 
. . 14 l.l .. ~ 

lu 

bir ibret lıi sesi 
yı:silc: 

Mulıarrlri: Hüseyin Jlalnııi 

dola- duğum kadar tcessü
ruııdcıı ınemnuıı lalı-

Husrev ııizanıi Bey 
hıı sözden Jıeıııen sea-• 
nwtleııcrck Ol'du: 

- ne dcınek i ti-
~· ():'sun Şclıııaz? 

-..,. Aıılamadınız ııııt 
.r-- Hayır. 

~ ıÖ iin ı ıe ·u · 

ruı1 hem 

yorumda .• 
- Oh vallahi hiç 

bir şey aola · lmaz n1u
nuua ... 

· - Niciu anlamıvor .. • • 
suınız canını? Ben öl-
düğüm zaımuı siz de 
tıpk.ı l\lrzluın t::lvi B. 

-·--
Tahkikatına ait evrak, 
haf t:ı sonunda müdd~i~ 
umumiliğe verilecek 
.Kadriye J 1. tah~if;at na· dUn 

müstantık J likmct il. tara-
!ından dcYanı olıııımt.,rur. • 

Dun mevkuflıı.n.lan Kad-
riyc il. ın hcm~iresi llanıidc 

11. isticı·ap edilmi~tir. 

Son jiiiıılenlc isticv~p olu
nanlar arasında p;a)"ri nıeY

kuflardaıı Fuat Şemsi D. de 
vardır. llessam Ali Rıza j3. 

rııb:ıt ızlandıgıııda, 1 üzum gö
rülur,;ı: .ı;vine gidilerek nıa

lum~rına muraeat olunacak ur. 
levlrnfüırdaıı Jadam Fo[o 

da i.dn ap edilıni,ur. fiupin
lenle tekrar i ticvap edile
cek! r, ·a ır, \.'elik H. krlc 
Kadrire H. ve Dr . .Arapy n 
.E.feııdilerdir. 

Bu isticvaplann per~embe
yc kadar bitmesi ihtimali 
kun·crli gvnılnıelçıedir. 13u 
takdirde ewıık mtıtıılılııı;ı ııJıG-
mak derhal miJttciumumilige 
yerilecek, mu.tal da .~ aJ,ı\!lrak 

iade ~Aunduk tan ı;onra dıı kıı-
rarnsmc yuAlacaktır. 

l\layıs orta ·ında mcs'elenin 
al\ır ceza m~!ıkenıcsine inti
kal edeceği tııhnıin olunuyor. 

Mümtaz alacaklılar 

· Emanet bir talimatna~ 
me yaptı 

Şchriıniz~c bir Jnkıh\p mü
zesi lcsi>i hakkııı.daki p-<a ı._ 
nır• . rı mtkte ·r. ll hlısµs

ta bir ta infatn'ı ·c lıazırlan
.ııııştır. :\lu;ıc :\Ju\).ürü l lalil 
B . .Alm:m ııtlan .ıwdeti le Lı
kıLlp müzesinin ne . suretle 
yapılaq~ıııı, t.c::bit cckcckrir. 

· liıze te)kiljnc d,;ir hanr-
lamın talimaüıamcyi • dcrec
di yunır.: 

l - lstanbul Şehremaneti 
siyasi H! içtima! bir lnkıl,\p 

;\luzcsi Yucuda getirme~c 

kırar Yer~i~tir. 
2 - i\lüzc, Şehremininin 

riraserile1 ihti;a · erbabından 

olan lıir heyetin ida.re nı 

miirakılMi ılaimcsi alrında 

bulun:ı.cııkttr. 

3 - ltir.e 'ki ~ubeye ııy
rılını~tır: 

.A- Blr ,şube on sc){izjııci 
asır r;:ah.iriiıdcn )'ıarbı umu-

' . ' ml nih,~ct~erjııe; 

13-Djğer şubede ı;nütareke 

Ye l;rau\1>t!uJ1 i~gali tariJıiıı
dcn 5(111 ilınt iııl;Jlıll:ıa kadar 
cerey.aıv ctı:rıi.ş olan val;,1yii 
teces;iıfll 'c•tahattur. cUin:
cek tal~ulıır, resi1J1ler, Nr
keller, oih\hlar, kıyafctlyr YC 
sajr c~}ayı ?.atiye ve aile 

kt:ırıbul ililnci ticaret ıııab- yadıgat}aırı,: ,resmi ·c gayri 
keme,inde ifrns eden 6ii< ,ir- resmi ,-e~ikal4r; dııWi~ h:ırid, 

ketine ait i!U.,> mıı..ııw.-lıltıııın vı: a>kcrt 'muharebelere ve 
bir safhası ikmal edilmiş, . , ~ükômet }a~arlıırı'. lıat~rat, 
mümtaz alacaklılar haklıırın- kitapl:ır, meı.:ııw;ı.l:ır l'C gaz..:-

• ' ~ daki kararı ötrennıck üzere 
mayısın onbirinde ifJ,\s oda
sına daı·ct oluıımu~hmlır. 

lIJ~ı; muamelatı. ay :; nwı: 
da tama mile bit.ı:cek, , irl.ct~n· 
borçlarının ve alacaklarınııı 

mikdarı o ~·akit k;fi ..surcıte 
belli olacaktır. 

·····················-·····-············.-··-
yanına sokuldu . 

Hangi mm·affal,iyct? neyi 
arzedcı::cklerdi 1 Süleyman 
paşanın odasıııdaıı yakapaça 

kapı dışarı edil lik'e · i mi 
deı·lctllı er;ıskcr paş;ı haz 
n:tlcrine arzed cdderdi ? 

hnıail .Bey ut;ıncından 
c lcneıncdi. M.ıkinc ba~ııııı 

}';ı.na~tı . E\ et Rauf paşaya 

gayet ınlı t:ıccl tdgraf çeke
cekti. l ·al;ııt mut' arrıfın 
sorup ual Ltt'gi gibi bcşa. 
rdlj bir hJbl.'r ll'rçctk de -
gi!Ji . 

r aı·cr 1 'nıail B y çdınck 
istdigi tel rafı Jzı ı·ordu . 

1uta .ırrıf RcşJt paşa ,la 
omuzu ü tuııdcn y;ızdıklarını 
okuyordu. 

Yayer Bey : 
« I!Jbret gördük, kapı 

dışarı edildik, irndei seni yeyi 
Ye emri dnktlcriııi kat'iyen 
istemediği anlaşılı yor. 'e 
yolda lıarckl't edilmek liızıın 

-· .. 

ereııJi Bihi hiilüu la-
balıatleı·iııi afft>ı.lt>ı't'k 

arkanı dan aglı~ aeak.
sıııız... Bu da hiziııı 
gi<li galeyanlı lıayat 

"CCİJ'Cll la<lııı laı· iei il t> • • 

hüyüJ... bir le.selli de-
ğil nıidit·'t z~n allı Per
ran gezdiği, tozduğu, 

seYdiği, eylen<liği )U

ıııııa kar lalı.lı. llu 
nıaua.-ız <liiııyada zaten 
aşJ...taıı, gfüıiilden l.ıaş

k.a ne vaı·'t lıer Ş<'yden 
kca<liııe bir ibret, 

er · ııi · ·i f:I tı. ~ 
• 

ıuak. bence i ı en ,. 
biiyiik febefe budur. 
Jlevfcııdilcr bu acıklı • 

j· i· 

teJ,er tı;tıhjr Juıµçaktır. 

4 ~lJs il..ıai mıiça(kle;,iıı
dcn ~dil '~ lıari. i~~ılabına 
kadar miızcılc te~hir cdilmiye 
layık eşya ve asar içın vatanı 
sc,·en z '\JIJ .kirama miira
caat Y r'icııda bultlWuThcakor. 

Cşya. v~ ı. ar ibta bu)~·u;anlanıı 
isimleri idare heyeti J,'.iırnr'lc 

~ !Uze defteri" ne· kaydolu-
' . 

n•caktır. 
,, 1 

.5- l İariçte bulunabilecek 
·_yahut - ~r .alınıp İntihap 

cdılceck 1: }'a \'c a~ar ı,;cnc 
idııre J:ı{) eti lı.:ırarile satın 
alınacaktır. 1 

.. ............... ,,., ................. ,..,. ...... ..,. .. 
gclcccğ'İnin acilen ferman 
buyrulnfası ınüstcrhanıdır. ı> 

Diye firııklı bir telgr.ıf 
hazırlıyordu . 

Rqat' p·aşa telgraf nıüş -
\'Cddcsiııl ~liJfıncc bü!lııı bü
tün aklını :oynatası gdmi>ti. 

Ya şimdi Sulcyınaıı JMŞ'1 
bütün kunctlcrini ba)lll(l 
toplayıp ıdarcyi J,!ınıikn ele 
alarak Rejat pa;;,ıya Gclibo -
luJan yol gösterecek olursa 
kırk yıUik ıııuta'>llrrıf ne ya -
pardı ? n~rcyc \'e kimlere 
gidip derdini dinkkbılirdi : 
~ Fel.ik ·t Bey efendi oğ

lum fdlkct Yallalıilaziııı ! 
IRıtmecll( 

ııiz icirı l:izııu rrel•'ll • r.ı 

ihrNi ı;ık.arıııalı ·ıııız .. 
Şehııaı llaıııııı göz· 

leritıi Jazhıın l'h i Be
ye çe' irert ·L.: 

- Ilevfoııdi tee~sii-
~ 

rüııiize istiraktaki ·a-
• 

pıinıiy.etiııH~ inaıımamzı 

ri•·a eJpı·iııı .. 
• özlı>rini il:h·e ettik

ten sonra salondan 
cıltı. • 
Şehnaz Jlaııım, uıa

teııızcde kocanın ya-
• 

ralı kalbine tuz biber 
d~ı bu zl ri e ı 

<Jeınek is,tiyordııt nu 
sitenıkfır ifadesinden 
tendi toeası iciıı de • 

t ) r. , 

E 

Sokaklar 
Deniz suyu ile 

sulanacak 
Caddelri:ı 15 nıayısrnn 

itibaren sulanması için Ema
netin Tcrkos şirketile muza
kcrata gjrf~tip;i yıızılmıştı. 

Sayıfa 9 

......... , .................................. ~:;:::::" ı ••u•••• ••••••••••••••u••• .. ....,~T~- ") ' 

Ktt' lar·ue ~i~~' ~~r~ il ,ı 
- Alıılıarriri _: E1ref - f! 1 

~ ·~~:····ı .. ·······.. * ............... 4-~!:-:!'J t - .... ......... ..... ··~·--

. ' 
lbnil'('nıin ılla!11n11t }. enıal ]fe)~ nıPr-

Bu m[izakrrelcr mihpet bir 
netice vermemiş · oldug-uıı<lan , 
Emanet bu lıuSil - a deniz 1 i 
suyundan istifadeye karar 1 

vermi~tir. Sokaklar deniY. suyu 

lızını şair llt'rse!Ji Arı/ J Jil.-111et Herin 
terczinıeyi lıalile nıenaktf.ınıa dairlfı'l'.

nıa/iiflıik111el) 1111ı•1111h bir eser ll<'Ş -
ret rnişti. L~~ref, bu kitap için şıı l.ıt'a
)'t sörledi: 

ile ~ulaııacak: ye icalmıda 

itfaiye te~kilAtındaıı h.tiia~e 
edilecektir. 

Kanalizas\roı1 
~ -·-

Bir kısmı bu sene 
işletilecek 

Şimdiye kadar in~aatı hi
tam bulan kaııalizas -
yanların yarısının bu sene ha
zirandan itibaren i~ktilmesi 

takarrür etmi~tir. l.~letileeek 
aksam hakkında nıütahassıslar 
A vrupadaki emsali nazarı dik
kate alarak bir proje hazırlı
·yacaklardır. 

T uring kulübünün 
sen.elik içtimaı 

'fiirkire Tur,ing kuH.iblimııı 
senelik hey'eti umıınıiresiııin 
26 mayıs J 929 Wrilıine mii
sadif pazar gtinu sMt on 
altıda Beyoğlunda Prapalas 
oteli salonunda U:tinıaı mü
karrcr bulunduğundan 1929 
senesi hissci i;ıııesiııi tediye 
eylemiş olan aurı kiramın 
teşrifleri rica olunur. 

İskan umum müdürü 
geldi 

1sk!ıı ııRıum müdiirli J lacı 
l\Ielunet ,B. bir müddettir tcf
t~atta bulunduğu h.mirdcn 
dün şe!ıriıııi1,e ıH·dct etmi~ti.r. 

-~--

... Kotll YB~BlôD~I 
( Üıı torah birinci oeyifamızdadır ] 

O umandanberi arıınan katıl 
nihayet iki güo evvel yakalan, 

Jlllflır. Yerilen m IOm ta naıaran 

Pi~ vak·,. geceti aıııc nın 
<ığlu Ahıııet ile bir ıılacak 
yüzünden meyhanede J<avgeya 
tutu Uflur. Bu hvsa meyb. • 
ııe.deıı çıktıktan sonra da wktkta 
d..-vıım etııı!Jtir, Kavgaya H!18!111 
Ali ile beraber bulunan Nka
daflan müdahale etmişlerse de 
sarhot olan merlr.unı kamasını 
çekmiş, araya girenlerden Hak
kıı;ıın üzerine atılmış, bıçağını 

iki kere saplamıştır. Hakkı da 
sarhe>f olduğu için kendisini 
müdafaa edememiştir. 

Ertesi sabah aldı başına ge· 

len katil yaya olarak lznıitin 
Ovacık köyüne kaçmış, köyde 

amcasına askerlikten kaçtığını 

söylemiştir. İki gün evvel taki
bat neticesinde katil f.ıanbul
dan gönderilen memur ıarafın

dıın mahalli jandarmanın da 

muavenetile köyde yaka

lanmış, dün sabah şehrimize 
getirilmiştir. 

Jlaııım, bir komedi 
ak teri si ta vl'ilc salonu 
terkcUilten oııra iki 
ilıti) ar deriıı c.Jedıı 

birhiriııe bakışlılar. 

fazlum l'lvi Bey sa
.kit ııazarile şöyle dc
uıek istiyor gibiy<li: 

Benimki öldü 
kurtulduuı. Bu başı 
havada kadınla senin 
ınaceran da bakalım 

ne netice alacakt 
-46-

Kokainöm o "'akıp 
ı liıı Ritıa · t • 

ı Perra.ııuı hayntile 
Jliirreın Lutfunun ))jr 

göziiııiiıı iizerine pat
. ı. nçr , ,süzet ... 

• 
KJt'a 

Bahsini İbnil'eminin etse Cibrili emin, 
Hazreti Allaha karşı blJyle dPrdi ihtimal ı 

' Ba'se ba.delmevtten evvelce matbuat ile 
, Hikmeti ihyaya himmet efil Hahmudiilkerrıal ! 
ı 1 

r5:~:;· ı V AKI fM"ühi~.h~b·~~ ... ~--··- e:~:.~ ... ?.:'.~~:ı.:.ı l 
=_:_=_~ 2Jalıllde: ~: ( 

ğ 
j Defterdarlık memu.- • Tahdidi teslihat komis· ~ 
~ · lımndan rüşvet ıılIT~n yonu teıs'ikat ve teçhizı,ılı~ f 
i yakalanan iki meııı.ur, me- hli husustaki me..sr#ın neşri ~ 
ı muriyetlerinden ihraç t'dil. ~retile tahdidine mtılJJf ~ 
~ mişlerdic. 9li- kım~r ittihaz e!miştir. l 
i ıOı İskan wnumi müdürü .+ Herlir.de yeryer .rııÜ• \ 
\ Hacı Mehmet B. izoıirden sadc-me!« devam t>lmt"k!e ff 
j dönmüştür. beraber polis vaziyete ha· ~ 
~ ıOı Kadriye H. tahkika- kim olmuştur. ~ 
~ tına ait evrakın perşem- M. Şaht mütahassısl:ır J 
§ beye mütataası alınmak komitesine on senelik ~ 
~ iizre müddiumumi'iğe ve- muvakkat bir itilaf teklif i. 
j rilmesi lı:uvvetle muhtemel etmiştir. % 
l görülmektedir. 4Qt Türkistanda zelzele· { 
~ "°' Süt ~rk.etinin imti- den evi.er yıkılmış, bio ~ 
ff yazlı alacakları ,on bir ma- - kadar adam -Olmüştür. ,, [ 

~ yısta iflas odasına çağırıl- .+ Tahdidi tesliba't' kcn- / 
i mışlardır. feransına giden Hariciye ~ 
\ ıOı Galata merkezinde vekilimiz bugünkü cks- § 
~ dayak attıkları şabit olan pre,şle şehrimize avdet ~ 
J pol~ memurlarından Şük- ede.cektir. ~ 
;;. rü, izzet, Remzi efendiler .ı0> Emanet,· Yeni cı:mİ J 
j hakkında lüzumu ,ınuha- önünden Bahçekapıya gi· \ 
\ k.eme kararı vetilmi~ur. . den adayı istimlak ede· ğ 
~ tQt Bulgar muallımlerı rek bir meydanlık yapını· ~ 
~ dün Adaları gezmişlerdir. ya karar vermiştir. ~ 
@u1111uııu111utllHll1111ı••lllU11111 .. llllth111ıllllUtoıuJUlllY11JtYlllt11w,1fflllı.,ıu1.ıllU1tıııııHHl:11~1JllllH11· 

• Tür ı y c okuyor ----Muhtelif şehirlerdeki M(llet mekteplerinin 

f LJ1Jliyetinden intibalar 

A...a•ya Millet mektebinde 

-

liğile biitiiıı kadıııhu·ııı 

göııiilleri Üzı>riıı<lc par
lak lıir ::ı~k saltaııatı 

J.. uraıı bu <leli kaıılı ııııı 
yekı;cşim kalma.sı sı:n
da lıayaıım birdı•ııb:rc 
sönı.lürüHwdi. Falat 
göıüııü gizleme!.. i<;iıı 
şimdi koyu bir güzİiik. 
kullanıvor<lu. • ulıab-

• 
bet paıı<loınina:mda 
lıiriııci rolü oyıııyan 
uzuY gözdiir. Onuıı 
ifadesi siyah canılal'la 
perdelendik ten 
o ~·ı ...... ,t ... 
:veti kalır mı? 

evmed .n Yl}.-ı uak 
bu genç adaın içi.o bir 
ö f • ı mti"'ıddıet· 

İlllİlıt:I' Slııll'İ<ıl'IL( .. ı l"' 

la. tı. 
Sok<.khu·ılı 1-(l'i'.İ: .i ;·

k••ıı lı:ı.hau . · · :·ı·u ı. 11 

araba ·ıııda >Piti.: 1.<1 

te~:ldÜf p(]j ·oNftı. 't!C:' 
ıııob:I haze~ı 1)1· Jı;;.~ ..l 
gibi lt>k. ~~tziiı.üıı ii
ııiiııdeıı ı:ı.~ı:p k;ı~ Jwlı.:
yor<lıı. BJıl'ıı kırl ırı ;ı 

bir :ı.A:ıç ı.;ülgt•ı' ı ''·' 
oıı1arı dıı:leııirl.ı•ıı ;.! ,-

rü y onJ ıı . 
Jtaııııııla ~offü· an!-

sıııda ııe sıkı bir :aıt•·' 
uıiyet ,~ardı, ll<•Jı•t' 11 

k • ·ı•ıı'f, 
yttııa ')'ttıı:ı~a, · "" . ,, ,,, 
nğıza deııt>ce1'. ';ı, .. 
yetler e kouu.,ııp ı.ııı

lüşü' o rl :ı rılı • 



• • 
~ ut un ç]n 

Vakit nakittir! 

Kendi kendinize hesap 
ediyorsunuz: 

- Saat dokuzu y!T-

mi gtçiyor, ben de Taksimde-

yim, buradan bir tramvaya 

atla.,am ferah, ferah, son vapu· 

ra yetişirim! 

Son vapur, saat ondadır ve 

siz saat on doliuzu (25) geçe 

bir Fatih-Harbiye bulmuı. bin· 

mlşıinizdir , Yolda tramvay 
der, otomobil d.r, araba der, 

ihtiyar der, saj!ır der durur bet 

on dakikanızı kaybedersiniz. 

Llkin tt'selliniz hazırdır: 

Zaten erken binmiştim; 

bot on dakikanın ziyanı ynkl 

c!er!iiuiz. 

T epeba~ına geldiğiniz zaıııan , 

artık kıtakıt vapura yetişecek 

vaktiniz kalmııtır, biraz daha 

gecikmek sizi, vapurunuzdan 

edebilir. 

de ba arsınrz i tramvay 

durur; yürümez olur. Sebebi 

gayet basittir: Ön taraftan bi· 

risi bınrıftlir ve valıl)., o in· 

mcdikçe arabayı yilrüt emek 

ın andetmlştir. Beklersiniz, 

bağırırsınız, çağırırsınız. 

O d kikada tıpkı 

kumpanyası gibi llf len z 

olur. Akrep yürür, yclkuvan 

ilerler; neden sonra tramvay 

da yürür ama, köprüye vardı

ğınız zaman vapurun yerinde 

liır ı i hal a duman bulur u· 

nuz. 

Köprünün ortasında eliniz 
l:.öğrıınüzde dlltününil~ "Yaktın 

Nakit • oldu~u hatırınıza ge

lir mi? 

• 
Simit~nin üktesi t 

Ş
imdi Akbabanın ü>tüne 
laJınmış olan ve bir kavi~ 
göre mizahta Refik Helidı 

aratmıyan Yusuf Ziyanın meskatı 

resi olan Beylerbeyi iskelesinde 

bir simitçi var. Her sabah o 

•ı:ınlin meıhur simitlerini şöyle 

•atar: 

Bir kabahati varsa fazla 

tazedir! 

Bır sabah ıki sabah üç sabah 

bu .. v.s. 

İn•ana bıkkınlık veren bu 

r.ükte. o kadar tekrar ediyor ki 

bsan bir mizah mecmuasının 

Bir Fransız atimi 
iddi ~diyot 

• 
istenirse hurdan 10,000,000,000 

lirası kıymetinde bir 
çıkarılabilecektir 

İngiliz 
servet 

~--...;..- -

Bahrıtı'.ittan bir manzara 

Llındra gazetelerinin en Reisicumhur, bu sö1.ü ak-
nıühimlerindcn biri son üs- lını oynatmı~ iıı~anları kabule 
hasında nıiı~t:ız Fransız füm- :ılı~ık bir ses 'e bir cavurla 

lcrindeıı birinin Bahrılut bak- söylcmiiıti.~ 
kındaki ke~Hlerinc.len buhset- Bunun iİ7.erine Fransız illi-
mekteclir. Corc 1\lot nan:ı.ında mi, deniz sulıırıncla cü~i 
olan bu alime göre nahıı!Cıt mılföard:ı alem bulundup;unu, 
.,:ok 1.eııgin bir alrın yatuıı; dır. bu miktar pek t:ıma edile-

~l Klot 1 922 senesinde 0 cck bir derecede olmamakla 
zaman Fransa rcisdimhuru 
olan Puvankarcye miıracaat 

ederek Filistin mandasının 
lngilırcdeıı alınarak Turkiyi! 
ile l'rnıısayıı verilmesini iste· 
mi~ti. "Animatör de Tan :\ti· 
vo mecınuasınc.la ııesrh·atta " ' . 
lllıfunan ı\I. Corç Klot, bu 

mesele hakkında ~u "ii-7.leri 

söylüyor: 
-- J 922 scııc. inin 28 tc~~ 

rini t: '\·elinde Rci..;icun1hur 

Puvankare tar:ıfındaıı kabul 
olundum. kendisine harikul. · 
de bir teklifte bulunaaıktını. 

dedim ki: 

- Rcb l Lz.hir Fr:nsız mu· 
azzam bir altın kütlesi ke~

Icder de onu memleketine 
takdim eCmt:K isterse mensul? 
oldugu hllkıimctiıı ona yar
dım etmesi ic:ıp eder rrl? 

- ~Upheı;iz. _ ...................................... ·-··· 
kolleksiyonunu karıştırıyorum 

1 sanıyor. 
Heygidi Beylerbey, simitçi • 

!erin bile nüktedan, liem d 

tıklan nüktelerı yirmi yerde yap 
J.arcıyan nüktedanlar gibi 

nı:kıedan! 

hereocr hu m:ıdcni deniz 
suyundan istihraç için ameli 

yasait bulundugunu, bu tec
nıhClcrin Pramıa., lııgiltere 
YC Alnıanyada yapıldıgtnı 

izah etmiştir. 

Lıit denizine gelince sene

lcnlcn bcrl de' am eden 
tebchhıırnt dolayı:<ilc buradaki 
altm, diğer denizlerdeki altın
dan 40 kcrre fazla l>ulun
nıaktadır. 

1 le>aba göre bu miktar 
(10.,000.,U00,000) lngili7. lirası 
dercccsiııdc<lir. 

1;; ,;ene zarfında bunun 
lıçtc birini çıkarmak müm
kiiııdtir. 

Fraıı:-ız alimi bu iddialarda 
bulunduktan sonra diyor ki: 

- Filistin mandası in il
tercye aittir. Bunu biliyordum. 
fııkat lngilizler buna pek ehem

miyet- Yermiyorlardı. Acaba 
Fransız diplomatları burasının 

Tllrkiyeyc iadesi için lngiltcreyi 
ikna edemezler midi? 

Fransa, hu hizmet muka-
hi1inJc, Tiırkiyeye bir hıssc 

'ererek Bahrılıittan altın çı

karmak imtiyazını alamazlar 
midi ? 

Fakat bu miirac:uıtıın bir 

ı 1 l 
-- --r ,__ --~--~a_r_i ç __ t __ e ___ ·_w _-l 

lB~ i~i te Ji~HI Berlindeki _ kar(taşalık 
-·--

Komisyon Amerikan 
teklifini kabul effi -· 

Tahdit yapılan masra· 
fın neşri suretile olacak 

Cenevre, 4 (A.A) Tahdidi 
teslihaı komisyonu teslihat ve 
teçhizat- bu hususta ihtiyar edile
cek ll'•sarifın neşir ve ilanı 
tarilcile - tahdidine matuf Amc· 
rilcan teklifini !iti muhalif reye 
kar ı 22 reyle kabul etrniftir . 
Rusya ve Çin aleyhte rey vet
mişlerdir . Alman murahhası 
müstenkif kalmıştır . Kont 
Bcmstorf müzakeralın ald~ı bu 
ıekil ~arşısında tahdidi teslihaı 
konferansının mesuliyetıni tama
mile lr.omi.yon ekseriyetine 
bıraktıj!ını beyan qtrni§tir . 

--·-
M Şahi 

On $enelik bir ih1af 
ekli/ ediyor 

Londra, 4 (A. A) - Pa· 
risıen bildiriliyor: Mütehaaaıslar 
komitesi tekrar mesaisine b ... 
lanudtir. Mö'syö Şahı l O oene
lik muvakkat bir itilaf akdini 
teklif etmif!ir. 

Kabil için 
İki tar(J/ arasında 
muharebeler ohu'ot 

Londra, 4 (AA) - Dcylı 
Me.ylin Lihor muhabiri Ema
nullah han ile Abidullahın kuv· 
vetleri arasında Kabilin de 
geçiı"Ümeıi için muharebenin 
bafladığını iiildırmdtedir. 

* Serim, 4 (A.A)-Talirandan 
bildiriliyor: .lran - Elgan hudu
dunda bir lran askcrt ıayyarcsilc 
lran toprağına girmek isteyen 
bir Efııan kaliıl i arasında bir 
mimademe olmuflur. 

Lehisfanda Almanya 
lehinde niimayişler 
Berlin, 4 ( A.A) - Leh 

milli bayramı milnııscbetile Ü· 

histanın başlıca şehirlerinde 
nümayişler y pılmıştır . Polis 
Alman konsoloshanelerini mu· 
haf aza etmiştir . Yalnız Pooen 
lconsol~hanesi ile Alman gaze
teleri idarelerinin camları atılan 

t&§larla kırılmıştır. ................................................. 
faidc vermedi. 

l 922 k:lnunu,ani>indc ~!. 

'llilrana müraL·ııat ettim. Ru 
da faidesiz oldu. Bu suretle 
Fransıı hir altın menhaını 

kaybetti. 

l lalihar.ırda lnglizlcr Bahrı
lCttun kıymetini anlamı !ardır. 

Müsademeler ycryer devam etmekle 
bcrobcr polis vaziyete hildmdir 

- - -+- -

Yınidan öl larla telefat mi~tarı ( 25 ) i buldu 
Beri in , 3 ( A. A. ) - Dün 

goce :'\ükoclkn ırnıhal!csiııdc 

7. uhıır ed~n yakalar halk 
arasında hli yük bir tee< · 
sur \'e heyecan uyandır

ını~tır. Saat 22 buçukta ba~

lıyan ınüsatkıncler :ıncak guıı 

doj!;arken ııih:ıyet lıulınu~tut. 

KomLinistlcr :ıj!;açları devirip 
bir çok sokaklarda barik:ıt 

yapmı~lar, polis drndını ates
le ve ellerine geçen her ~eyi 
llzerlcrine atmak surctile knr

,ılaını~larıhr. Gece yarısınd:ııı 
sonra sih\h 'e mitralyözle 
miicchhez imdat kuvyctlcri 
gelerek dvardHki sokaklar
dan gelip geçmel\"İ menetmi~, 

komünistleri uzakla~tırmı~tır. 

Bu esnada zırhlı bir otomo
bil kaçan komıinistleri mit
ralröz aU!~ilc takip ctmı; ve 
tiunların polis mcvküni de 
geçirmelerine m:ıni olnıu~tur. 

Barikatlar arkasına çekilen 
Komunistlcr mağdza ve duk
k~nları yaıtma etmi;lcrdlr. 
Barikatları karanlıkta hiicum 
suretile zaptetmc~e kıılkışm:ı-
nın tehlikeli bir hareket ola
caıtmı takdir eden polb ku,·
vetlcri ı,:ekilmi~ vç >ll ııh 

vııktıne l ıti:l.aren yııkmdııki 
sokakların etrafını sarmal,.la 

iktifa eylemı~tir. 

S:ıa 4,30 da 
durmu~ Ye Komiinistlcr da
p;ılmı>nr. ' Bunun ti1.erine bir 
çol poll< bartkctc geçerek 
yakındaki c' l~rde taharriytıt 

yapmı,tır. Poli_. miidiirii Ycd
ding Ye Xökodlen de ör[t 
idare ilan etmiştir. 

Polis karakoluna hücum 
Berlin, 3 ( A.A. ) - Bu

gün Yetling mahalksinde kar
ga~lık yeniden b:ı-ılamı~tır. 

Spartakistlcr polis mC\kiine 
hücum etmi~ler, pencerelere 
birkaç taş YC cam ~i~e atmı~

mı~lar, kamyonları de\irmi~

lcr bunlarla \C çimento ~-u

Yallarile barikatlar yapmı~lar, 
tram,·ay ve telefon tellerini 
koparmı:ılar 30 kakar mag-.ı

zayı yagma etmi~ttrdir. / ... a
bıta mahal!cnin etrafını >ar
mı'i. evlerde t:ıharriyat yap
mı~'I saklı ~iL:\h ar~unı~nr. 

Dilnden heri ölenlerin mik
tarı altın bulnıu~tur. Tathir 

ameliyesi de' am ~emektedir. 

idarei ö: fiye ram 
Hcrlin, J (.\ .:\.) . I\okoel 

tcn mahallesinde öğleden ~on

ra karga~"lıklar tekrar ba~la 

mı~ 'c örB idare il;\ıı edil
miş olmasına rnıı;nıeıı saat on 
sekize gcldip;i halde de' am 
etmekte hulunmu~tur . Bir 
balkonda bulunan iJ,.i kadııı 

öldllriılmu~tur. Sokaklarda zı 

rhlı otomobil!er dolaşmakta
dır. ~imdiye kadar cm iki 
ki~i yaralanmıştır. fı5 ki~i 
tevkif olunmıt~tur . • '.k~amlan 
sekizde çıkan gazetenin ne~

rettiP;i bit habere nazaran 
ııç kadınla bir erkek ölmü~
tıir . 

Serseri kurşınt rla ölenler 
Beri in, 4 ( \.A - .' öko

ellend 7. ıhur eden k a~a

lıklar C!'nasıncla 5 ki~i . cr
seri ktır~1ın is11hefile ö!mii~tlır. 
Bu mıı.halkd ıwlisin tcşcbbuş 

ettiği temizleme amuliyesine 
bitmi< nazarile bakılmakta-

' 
dir. Ya!i>iliııı caharriv:ıtta 1 u 
ruf.ık, 20 t t ne n' üll"yctli 
miktarda cep>ne \)lılunmı.ı~tur. 

Dam üzerinde müsademe 
Bcrlin, 4 (,\ .A.) - Tah

minler hil:Hına 'ece damlar 

lizcrinde ah1.ı me' ki ctmi~ 
olan potı · mcmurlan ile , ·u
koel!eıı mahalle$inln zulmet 
içinde l:iulunma;ından dolayı 
ycrlcrınin uıylııl ınümkiiıı 

olnııyan niımayi$Çiter :ırnsıtı· 
d:ı tüfek atc~i olıtıu,tur. \ c
nic.lcn ölen 4 ki~ilc telefat 

miktarı 25 c hali~ olmuıtur. 

Bir de gazeteci telefo'.du 
Hcrlin, 4 ( A.A.) - Anıs

tralya ıı;azctccilerindcn "!\ine 
raı• " tlllı1kLi ·okak muhare
beleri . na,ıntla bir ktır~ım 

isabetilc telci olınu~tur. 

Bombaydakl kanlı grev 
hareketleri 

Dombay, 3 (A.A) iplik-
hane amelesi grevi şehirde dini 
ce~aatler arasında mevcut ger· 
Kinlik dolayı&lle Bombay vahsi 
dün Masabalesıeki ikametglhın· 

dan buraya g<'Jıiıqtrr. Dünkü 
arbedeler e na11nda 6 lcqi öl
müş 60 kişi yaralanmıştır. 

Polisin şehirde f tçılatın tev
kifine tevessül etmiş oldu~u 

zannolunuyor. 

- :ı: ledi. - . -y;;;~a -zamanına kadar vira ko· derin baktı. Nöbet dej!iştirmede'l geliyord\ı. 

Ay ışığında ıa!ııaboşta dol!lf&n 

uzanıp kısalan hayaleıler glk"dü. 

-. --
Kara gü:leri gene dişi hır!iil! p~rlı)~or, diş
leri ad•ıa gLCtrdıyordu; erkege drk dık baktı. 

_ 57 _ yazan: Sadri Erem 

Dudunun kendi emri, kendi kip ettiriyor, kom ı uklarını he-

arzusu ile etraftan tecrit etmif men hemen h fiyen ögreniyor-

gibi görünüyordu. F akaı bu zan 

daha nekadar zaman için 

du. 
Pazvant oglunun odasındaki 

içtimaı da h ber almı ı. 
bôylcce tertemiz kalabilirdi) K l eyleri de duydu. 

onuşu an ş 
Dudunun bir sözü, bir lerı adı Gerçi kumandanlar Pazvant oğlu-

l>Utün itleri altüst edebilirdi. nun odasında toplandığı zarnan 

fama evin etrafım kendi adamları ile 

mandanların kendine .ka~ı na· kuşa,ımı~lardı. 

MI içten içe kine benziy Hafiyeler do~ıılar, dolasiılec 

bır tey duyduklarını seziycrdu. içlerinden biri nilı&yet çele 

Esma, hafiyeler vasıteoile ku- eliadıoın aruındııa sıvışb, ve 

mandanlarını sı~.ıdan sıkıya konuflllan ıeylerl din-

Esma Duduyu Divriğe getirmi· nuştular. 

ye karar verdi. Hem bu suretle Bir aralık Esma Süleymana 

onu yanında 

hem de işi 

mak istiyenleri 

buluniluracak 

yanda bırak

yola getirmek 

için bir vasıla olacaktı, 

Bunun için Esma Duduyu 

türbeden getirtti... Ayrınlalı on 

gün olmuştu. Dudu liapisten 

bunalmış bir hale gelmişti. 

Esmaile Duduyu kül rengi ke
çeler terilmiş bir yer odasında 

misafir iki kadın gibi tatlı tatlı 

konuştular. On günün hasreti 

Duduya pek acı gelmişti. Sebe
bini anlıyamadığı bu ayrılık için 

Esma; 

• - Bacım, dedi, benim bu

rada, senin türbede kalman 

lazımdı. sen de bana öyl ! de

u:ıiş • Dudu böyle bir şey 

hatırlayamadı .. · 

bağırdı: 

Bize bal getir ... 
Taze oğul ballan petek, 

petek dolapta <ledi. 

Süleyman bir tabak aldı balla 

doldurdu, iki kadının ortasına 

bıraktı .. 

Esma ile Dudu hafif idare 

hndıllerinin ışığında saatlerce 

petekleri diflediler. Dudu fazla 

yiyemedi. Birden gözleri döndü 
uykusu gelmit olacak ki köşeye 

büzüldü. Derin bir utkuya daldı. 

Zaten yorgundu da. 

Esma , yedi , yedi , yedi , 

daha tabakta bal vardı aklına 

Selman geldi. 

- Gel Selman, diye bağırdı 

Delikanlı karşısına çıktı. 

Esmanın ' gozferl dönmüıtü 

kara •gözler g~ne dııl liırsile 
parlıyor, dı~eri adeta gıcırdı-

• 

Selman dedi, aL Sende ye. 

Selman petekleri aldı, bu pey

gamBer hediyesini sevine, sevine 

dışarıya götürdü, sofada yemeğe 

başladı. Bu bal acaip bir baldı. 

Bir kaç lokma aldıktan sonra 

insanı bir hoş ediyordu. Başı 

hafif, hafif dönüyor, damarları 

yumuşuyor, vücudu pelıeleşi· 

yordu. 

Fakat tabaktaki balı btrakmak 

istemiyordu. Kendi kendine: 

- Ha gayret, dedi. 

Biraz daha yedi. 

Gözlerinin kapandığını hisseıti. 

A a al.. Ne tuhaf etraf önünde 

fırılfırıl dönüyor , tatlı uyku 

asabını sardıkça sanyordu. 

Gözleri git gide kapandı .. 

Acaip baldan son lokmayı 

alırken tahıaboşta boylu boyuna 

uzanıverdi. Ve öylece kaldı. 

Yumuf8k ve ıslak sesler 

duydu . 

Ağız şapırtıları ı,itti .. 

Gizlene giılene yürüdü .. 

Ay aydın! ında boyluboyuna 

Ugazlı delikanlının üstüne abanan 

Esmanın çıplnk baldırını gördü. 

Bu baldır ne mermer, ne de 

lildişine benzetilebihr , onu 

dünyanın en zeki tctbihi en 

zarif istiaresi baldırdan daha iyi 

daha canlı ani tamaz. 

Hüseyin fşte ta kendisini, 

kalınlşaan gergin derili baldın 

gördü . 

Bu baldır ay işlğinda ufki 

bir şekilde uzamyor; entarinin 

yırtmacı aı a ından giren ay

dınlık Hüseyinin gözlerini daha 

derinlere kadar çekti, gcniı benı· 

beyaz, kAh bir kımıldanma ile 

t:--:.:=;;;f~....,,,.-r---,; r n, ııağa, sola yalpalanan, 

-· Fılktıt kavupuli yal.. Di

ye sevincini izhar etti. Bugün 

hep hot beıle geçti. Gece bedenin ıferı cekilme i ile 
~ ....... _..~-~' yordu. Erkete ~ , derin, 

:.r~2ı.;-.~~~~ 

• 

ı va 

Scllİ:I:. -- imi 
bir abdııtıı ; ...-aın 
...... -ı.m ııll.indı, 

Oım bq aeııe.. Dile kolay .. 

uzun yıllıın , o , elinde 

dcftert , etrafı tetkik 

devlet daırclerini 

geçirdi. 

Son zamanlarda , 

çizgilerin çoğalıp deJ"inleştı~ 

şakaklarının aj!anp çukurlaşt 

arılarda bıle, onun birkere ol 

şikayetini dinlemcdık. 

Merdivenlerden belki 

ağır çıkar , fakat 1nlcmndı 

Omuzlarına bütün zulmil yülr. 

lenen talisiz ömrünün yükun 

yilziiııdeki kibar tek 

istikbalimiz gibi dolıtır ve b 

onda k<'ndiml~i bekliyen karan! 

ııtiyi ürpererek seyredeJ"dik. 

Yakın 00.ılarıoın ııöyledilt 

!erine göre, merhum, b 

gün evvel yatağa 

cebinde yirmi bet kurut varmif 

Otuz bcş senelik sayin büt 

ıninm · le bu lmit! 

MünQr, doktor, illç ve gıda 

için yıİlruz yirmi bq kur 

malikmiı. Bu neticeyi gördukte• 

sonra sayin miibarek, tem 

bir şey olduguna nesılleri inan 

dırmak nekadar güç hatta imk 

~ olacak! •. 
Mün Ut.Un müddet aaraJ 

muhliırli~ etmiftl. Jurnalların 

her kelimesi bir avuç ahın!• 
ödeodiğı devirlerde de o, ayııı. 

vazife pqinde idt. Rahm.tliııı 
• na.musuna, titiz temizl~ne bu 

yirmi bet kurUJluk miras, ne 

büyük h··çcettır • 

----- -
Gok ydzunde feci bir 

çarpışma 

Prag, 4 (A.A) iki askeri 

takip tayyaresi 400 metre irtifada 

çarpıf111ıflar ve yere düşerek 

parçalanmışlardır. Bu kaza nMic 

olarak 3 kıtı ölmü~tlir. 

Davet ...,. Hariciye murahhas· 

lığından : Kahire elçili~ ııahık 

ikinci k.ttıbt Hayrettin F ual B.ın 

murahliaslıga müracaali. 
-= ? 

tekallüs eden kalçalara hay'

retle ba~tı. 

Delikanlı insan aletile baktı, 

dukaklanm ormanda kanatırca

sına ısıran sevgiliye baktı .. 

Biraz daha •okularak dikkatle 

daktı. Esma boylu boyuna yerele 

yatan bir delikanlının üstün~ 

deli gibi atılm!flı. Onu uyan

dırmağa çalışıyor, beli uyuyan 

adamın beli üstünde çalkalanı

nıyordu. 

Kadın kolları ile delikanlının 

vilcudunu sarıyor, kollarını sal

İayıp bacaklarını ısırıyor. 
Sıltıyor sıkıştırıyor. 

Vücudunun lime, lime edecek· 
mi~ gibi ç!mdıkliy<ır. 

Dudaklarını emıyor, emiyordu. 

Arada bir kadının tatmin 

edılmi)•en arzul orının ilade•ı 

olan iniltileri karışık, karışık, 

yarım, yarım hecder, yarım 
yarını kelimt'ler işitiliyordu . 

- Ih.. H h.. Diyişleri du-

l 
yoluyordu. 

(Bitmedi) 



• 

kapaflovda • ı1•vakt ın • 
donanması kendi kend·sini avukatıj 

nasıl bahrdı? J ı• 
Amıralfiııı Röyler Mütercıml: M. Ga.~ur t VelÖyet hakkı 

""""---~...-;;;;... - ~:2 - . --- -
muayyen zaınan geliyor 

~-

ıin nıeşh11r bir .~ii=ıl vardır; der ki : 
ş,•/ıirdc bir adanı bir sırra ao·dlı ola -

C' 

/ursa bira=. sonra o sırrı herkes bilir.» 

ernıt dahilinde yalnv. 
hitılıen bir mektup 

nması kafi iken bir 
cktl'plar hazırl:ınması 

n he" bir gemiye ayn 
oturiılcrck gemilerin 

i~g:ıl edileceğini mcy-
ko) uyımlu. 
un imzası giınii )(emi

batınlması emrini bizzat 

cmckliıtim ihtimuline bi
sım emre bir lı numa

ahika ıl:hc enim. Hu su

cn emir veremesem bi 
cnıılcrin batırılma'1111 tah
min<. alıyordum. Bu l:\hika 

ki ,ekilde kakmc alın

ı: 

"Tar:lfımdan tasdik cdilme

gcıııilcrin işıralini natık 

n r fıan~i bir emir, kuv
n sui i. timali mahiyetin
ıddolunacak ve mukabele 

· edecektir.,, 

\l ıahcdci suhlhiyenin mii-
kerc,t esnasında ba$ vekil 

·dmaıı tarafından Rayhi~

da soıleııilen nutuk hak

<l:ı ınaliınıat almı~tık; baş 

killn siizlcrinden .'\iman 

ıkümctiııin kendisine teklif 
ılcn ~ıılh ;;artlarını rcdde

·cıti neticesine varmıştık. 

H- dan ba~ka posta vapur
! ırı zıılıitanıııdan alalıilece

mİ/. cüli malumat muka
il t<!kliflerimiz nazarı itiba

ra alınmadı~ takdirde muha
scmata tekrar iptidar oluna
cağı fikrini takviye ediyordu. 

1 i!o trkılnı harbiyesi bu gilıi 

bir vaziyet karşısında tasvip 
etti)ti hareketi bir emirname 
suretinde kaleme aldı. Mii-

rcttebat miktarı k:Hi derede 
ız:ılır azaJm,ız bu emir gemilerin 

Sil\ arileri ile torpito lilo>u 
kumandanına tevzi olunacaktı. 
• ':ıkliyelcrin gelme,;i techhur 

ettikçe gerginlik fazlala~ıyor

du. '>ulh lçin müzakerat ne

ticelenmek iizre idi. Endişe

miz nakliyclcrin mlisal:\ha ak

tiııden sonraya kalması idi. 
Çünkü nıurcttebatııı azaltıl

ma'ı nakliyclerin gelmesine 
\ tbe5te ve gemilerin batırıl

ması ise miirettebatm azal

ma;ı ile me)rut idi. 

_ -ihayct ı S haziranda ilk 

naldiye ve 17 haziranda ikin
ö ııakliyc güzliktii. Efrat bu 
ıı..>kliyckrc tahmil edilerek 

hemen scvkolundu_ 17 hazi
ran•la cmirnaınemizi tcvzic 

lıa~lıyabildik. Bu tevziatın pek 

cllz'i bir kısmı benım sıında

lıın vasıtasilc yapıklL Çiinkü 

dt .. manın nazarı dikkatini cel

bctmck istemiyorduk. Zarf

ları postayı icra eden lngili;ı: 

s:ıııdalları ile göntlermclerini 

emrettim. 

ı 8 haziranda son mektup
lar da tc,·zi edilmişti. 

Ratırmıı kararının "rrı iki 

'apur harıç olarak bütün 
gcnıilerd,, muhafaza edildi. 

20 lıazirnn sabahı bir kru
rnziir kumandanı taifelerin 
kcnd'>ini dikkatle tarassut 

ettil-lerini 'e mütemadiyen 

p•:~ini takip cylcdikkrini bil
dinli. Binaenaleyh batırma 

emrini nııırectelıata tebliğ. 

ttınek \C lıu suretle tedabir 
utmak !ı;!ıı mü<aade istiyordu_ 
ı:r:..;\ı ıhar!ııyc reisim bu tek-

i i ~al ı'l yordt1-

batırılmasından feragati ter
cih ettim. 1 !emen o sıralar
da bir zırhlının Slivarisi ge

ıııısindcn dürt kiıçuk zabitin 

y:ıpığı hazırlıklardan, gemi

nin hatırılacağıııı anladıkları

nı bildirdi. Bunlar gemilerin 

batırılmasını istemediklerin

den hemen Almanyaya gön

tkrilmclerini talep ediyorhr

dı. ~:ger bu bapta teminat 

Hrilirsc bir şey ifşa etme

mek vadinde bulunuyorlardı. 

Sır mescle,;i meYzuu balıso

lunca Almanlara ~Göte" nin 

şu sözlerini tatbik mümkün
dür: 

"Bir sırrı bir şehir halkın

dan bir kimse öğrense a;ı: 

sonra herkes vakıf olur. 
( Bitmedi) 

1 Memleket haberıerıl 

Urla 
faciası mühim

dir. İzmirde mün
teşir Hizmet refi
kımız yazıyor: 

"Urla hukuk hakimi o
lup başına vurulan bir o
dun darbasile bir hafta 
evci memleket hastanesinde 
vefat eden Ihsan beyin ha
disei katli etrafındaki tah

kikat devam etmektedir. 
Haber aldığımıza göre bazı 
mektuplar elde edilmiş, 
muhtelif kimseler isticvap 
olunmuştur. 

Adliye bu hadiseyi dev
let otoritesine yapılmış bir 
suikast mahiyetinde telak
ki etmekte olduğundan 
tahkikata büyük bir ehem
miyet verilmekte ve failleri 
şiddetle ~!Daktadır." 

8 saatte 
lzmirden Bandırmaya 

gidilecek 
•Haber aldığımıza göre, 

Kasaba Demiryolu kümpan· 
yası Bandırma hattında seri 
ekspresler işletmek niyetin
dedir. 

lzmirden Bandırmaya gi
decek ekspres 8 saatte 
Bandırmaya varacak ve 
keza Bandırmadan hareket 
edecek bir ekspres de 8 
saatte lznıire gelecektir. 

Bu sür' ati kazanabilmek 
için, ekspresler yalnız bü • 

yük istasyonlarda duracak -

lardır. " ( Hizmet ) 

• Izmirde 
Komünistlik tahkikatı 

"Geçen hafta lstanbuldan 

• şehirimize getirilmiş olan 
komünistlerden Safman ile 
Niko polis müdürlüğünde 
müvacehe edilmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre, 
lstanbulda yeni tevkifler 
yapılmakta olup, meykuflar 

isticvap olunduktan sonra 
lzmire gönderileceklerdir. 

Birinci müstantiklikte ay

ni zamanda lstanbuldan ge

tirilmiş olan mevkuflardan 
Aziz oğlu Mustafayı da din

lenmiştir. 

1 Mayıs olması münasi
betile şehrimizde hiç bir 
komünist hadisesi olmamış 

ve ıımelemiz her günkü 
şarait dahilinde mesaisine 

devam etmiştir. Alakadar-

lar lzmirde artık! komünist 
· bir nı 

Çine karakollar ba~mualli

mi l. J lak ı Beye: 
icra dairesi kat'iyet kes

bedcn bir il<lını tcnfizden 

ba~ka birşey yapını) r de
mektir. 

Eğer icra memuru il;\mda 
yazılı olanın hiL\fına iş gö

riiyorsa ve sizden fazla 

para kesmiş \·e ke:;iyorsa 
alakadarlara müracaat şikft

ve icabında dava açmak 

suretilc hakkınızı arar ve 
tekrar ele geçirebilirsiniz. 
L:\kin mekıubumızdan, icra 

memurunun ilamlara göre 
hareket etti!';i karine ile 
anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, kendilerin
den YCl:\yet hakkı (llükmen) 

nez'edilmiyen ana ve babanın, 
çocup;una başka birini vasi 

tayini ( hem de bila talep ) 
bugünkü ,kanunlarımıza ve 
hukuk sistemimize muhali!tir. 

Çocuk mademki yanmız

daclır ve mademki 12 ya~ın
da oklu!';u halde tahsil ve 
terbiyesine itina edilmcmi~tir, 
tekrar hakimin hlikmiine mü
racaat ederek diğer ilamın ip
talini istiyebilirsiniz. 

hakimin bu yolda takdir 

hakkı ~cniştir. 

. \ nlattığınıza 
!akanın sizden 

göre mutal

kesilen nala-

kası ilama istinat ediyor; ila
mın esaslarını bilmedikçe 

fazla bir~ey söylemek mlimkün 

değildir. 

(it ~3~~] 
Bu çocuk 

şoför olacak 
Panp;altıda oturan Parkesin 

bindiği bisiklet dün Taksim 

de 7 yaşındaki Rızaya çarp
mış, çocuk başından yaralan

mı~t:ır. 

Tramvaydan inerken 
::\lustala isminde_ bir adam 

dün Aksaray polis merkezi 

önünde tramvaydan inerken 
düşmüş, ağır surette yaralan 

mıştır. 

::\fusta!a cerrahpaşa hasta

nesine yatırılmıştır. 

Alacak yüzünden 
Fenerde Hatip ::\fuslihittin 

mahallesinde bekçi Yusuf ile 

l\lalatyalı Halil alacak y[izün

dcn kavga etmişler, f !alil bek

çi \'usulu bıçakla muhtelif 

yerlerinden yaralamıştır. 

Hürmüz Hanım 
yaralandı 

Samatyada oturan 1 hirmüz 

Hanım tramrnydan inerken 

aya~ kayarak düşmüş: başın
dan yaralanmıştır. llürrnüz 
! lamın hastaneye kaldırıl-

mıştır. 

Yangın 
Karaglimrükre Avcı Bey 

mahallesinde Jlalit Efendinin 

evinden yangın çıkmış, 

hal 'öndüriilmüştür. 

Kaşığı herkes 
yapar ama 

der-

t\küdarda oturan meyha

neci K<\mil Kuzguncukta Kir

yakonun meyhanesine gitmiş, 

rakı içerken Rüsumat mm
taka miilcttişlerinden Rıza 

Beye tecavüzde bulunduğun
dan yakalanmıştır. 

Çöken oda 
Biiyükderede ::\laden<lc 

l lakkı efendinin evinde ev-

ve iki gün mev !it okunurken 
30 kadar kadının bulunduğu 

~~~ 

(Üıt tanılı bırinci •ayılaınızdodır] 

Hali hazırda kafi muallim 
olmadığı için evli muallim
lerin de meslekte kalmaları 
şimdilik zaruridir. 

Fakat işin ideal ciheti 
temin edilmek isteniline bir 
kadın muallimin tam ma
nasile erkekler gibi liya

kat gösterebilmesi, ilmi 
tetebbulara imkan bulabil
mesi ıçın evlenmemeleri 

lazımdır. Muallim kadınlar 
evlenseler bile senelerce 
ve hıç olmazsa meslekleri
ne nüfuz ettikten sonra ev

lenmelidirler mem~r kadın
lara gelince bunların vazi

yeti evlenmiye hiç müsait 
değildir. Böyle kadınların 
teşkil edecekleri aile de
vamlı olamaz. Bu mariz, 

sinirli bir teşekküldür. için
de daima muzlim bir hava 

eser ve netice, Refet Sü
reyya hanımın dediği gibi 

fecaat olur. 
Eğer böyle bir kadın 

evlenmek isterse meslekten 

çekilmeli, biraz fedakar 
olmalıdır. Bu kendi için de 

vatan için de elzemdir. 
Amele kadınlara gelince 

bunlar işlerine daha bağlı 
daha ağır şartlar içinde

dirler. Bunlardan amelelik 
edenlerin evlenmesi kat'iy
yen doğru değildir. Fakat 
kazançları o kadar az ki 

evlcnmiye mecbur oluyor

lar. 
Bu takdirde çocukları 

feci vaziyette kalıyor. Bu
nun için · bu hususta esaslı 
tedbirler · almak amele ka
dınları sefaletten kurtara

rak, bakım yurtları, çocuk 
bahçeleri· tesis etmek la
zımdır. 

San'at kadınına gelince 

ressam, şair, artist ve ka

dınlar memleketimizde pek 
azdır. Bunların vaziyeti 

evlenmeye' en müsaittir. E

sasen bunlar zengin, terfih 
edilmiş aile kızlarıdır. 
Zevkleri için ancak bunlar 

çalışıyorlar. 

Ben bunların behemehal 

hepsinin evlenmeleri taraf
tarıyım. Çünkü hepsinde 

bedii bir kabiliyet vardır. 
Bunların yeni nesle intika

lini isteriz! Aksi beşeriyet 
ve memleket hesabına eyi 

değildir. 

Bunlardan sonra bir ka
dının evlenmek için hiç bir 

harici tesir altında kalma

ması elzem olduğunu söy

liyeceğim. Bir kadın ancak 
son dereç · ştiyak duyarsa, 

derin bir sevgi ile erkeğe 
karşı mütehassis olursa ev

lenmelidir. O vak.it şuur ile 
evlenmiş bu kadından en 
büyük fedakarlıklar bile 

beklenir. 

- Siyasi haklara gelince? 
- Ben ~alihazırda bunu 

muvafık bulmuyorum. Eğer 
kadın çok kudretli bir şah
siyetse hem aile teşkil 
eder hem çalışır demiştim. 

işte bütün Türk kadınları 
bu hale gelirlerse bu hak

ları alacaklardır. 
- Sizi çok yordum e

fendim. 
- Pek uzun oldu değil-

mi? siz de yoruldunuz. 

Başka sual kaldı mı? 
- Evet bir iki, ufak ... 

mesela çalışan kadının gü

zelliği mesolesi? 

- Onu da söyliyeyim 
Durun bakayını, ona ne 
söyliyeyinl ' ha evet bence 

güzellik telelcki meselesidir 

.kadın çalışsın, çalışmasın 
bunun güzelliğe tesiri ola· 
maz .ı,ibi geliyor. Güzellik 

~~~~~2L~~~~ 

okadar geçici bir şeydir ki 
her insan içın muayyen bir 

-devirde esen bir hava gi 
bidir. Günün birinde esa
sen kaybolur gider. Güzel
liğin asıl düşmanı zaman

dır. ister çalışsın ister ev
de otursun. 

Bir bakıma güzellik esas 
güzellik manevi olandır; 
ruhtadır. Bir insan manen 

güzelse onun aksi yüze de 
vurur. iş kadınları çirkin 

yapıyorsa dimağlarını ha
rekete getirmiyor demektir. 

Bu ise hatları derinleştire
bilir ki az bir güzellik de
ğildir. 

Kadının fazla hassasiyeti 
iddiasında Hüviyet hanımla 
beraber gülüyoruz. Büyük 
bir hararetle: 

- Buna taınamile itiraz 
ediyorum diyor. Kadın hiç 

bir zaman kanaatini sık sık 
değiştirmez. Tabii bu bir 
kanun değil hercai kadın
lar olabilir. Hercai erkekler 

olduğu gibi! Bu, seciye 
ve ahlak meselesidir. 

Vakıa kadın fazla hassas
tır, bununla bu meziyetle 
iftihar ederiz. Fakat bu on
ların kanaatleri tezleri hu

susunda müessir olmaz . 

Hüviyet hanıma teşekür 
ediyor, ve kendisini çok sev

diği meslek kitapları ve 
etütleri içinde bırakıyorum. 

,{Sırrı 

Seyrisef ain 
Köprü 

avı fa 

. 
sınema 
/ ~ 
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-loransalı kemanQ Güul Helen 

Oper_ada: Majlkte: 
Sersen ı•ır Aılalt 
Ferahta 

Cc1 .. ıir sefahctanele~. Asride: 
Füsunkılr ada 
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g iki saat müddetle bila inkıkta kahkahalarla gülmek ~ 
~ ister misiniz ? i 
(ASRİ SİNEMADA\ 
~ Gösterilmekte olan { 

JDiizıaban Bastıbacal( Canbaz( 
;-=~- Filmini seyre şitap ediniz. Bu gün saat 16. 1/2 _,,=: __ : 
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Fenth Sinemada Naşit Bey temsilleri 
2 filim birden 

Cezair sefahathaneleri ve 
(Sihirli Ada) boks macı, mii
kemmcl rnriyete maıine: I 5te 

-- ---
Sultanahmet Sulh Hukuk 

Mahkemesinden; Sultanahmet 

civarında Üçler mahallesiııde 
Suterazisi sokağıııda 2-1 nu
maralı hanede mukim iken 
vefat eden sabık maarif müs

teşarı Ali Reşat Beyin tere
kesine mahkemece vaiıyed 
edilmi~tir. ::\lütevcffayı mu
mailcyhin alacak ve borçlu
larınııı alacak ve borclarmı 

tarihi ililndan itibaren niha
yet bir ay zarfında Sultanah
met bc~inci sulh hukuk mah
kemesine miiracaatla kayt 
ve beyan eylemeleri lazım 

olup aksi takdirde mirasçı

lara kar~ı hakkı kanunileri 

sakıt olacağı malum olmak 

Şehzadebatı Millet tiyatroıunda 

Bu akıam hafız Burhan B. ince 

ıaz heyeti (Dilenciler kırah) dram. 

( Ayar Hamza ) komedı , varyete 

kanto, dueı duhulıye 30 - 20 loca

lar 200 - ISO 

CIKIYO!l 

Bitmemiş 
Şiirler 

İkbal 
Merkez acentesi: Galaıa 
baıında. Beyoğlu 2562 
acenteli: Mahmudiye Hanı 

Şube 
altında 

11 
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Çana~~ale Jandarma yeni efrat lt------------<11 me~ıebinden: İıtanbul 27 40 

•1929 

Trabzon ikinci posta3ı Kilo 
(REŞİTPAŞA) vapuru 6 Mayıı 300,000 Birinci nevi ekmek 

Pazarteıi 12 de Galata nhtıınıo- Çanakkale Jandarma yeni 
dan hareketle İnebolu, Samsun, efrat mektebinin haziran 929 
Giresun •Trabzon, Rize, Hopaya taridinden mayıs 930 gayesine 
gidecek ve dönüşte Pazar, Pıze, kadar bir senelik ihtiyaclari 
Sürmene, Trabzon, Gürele, Gire- olan iiç yiiz bin kilo birinci 

ıun, Ordu, Ünye, Samsun, İne- nevi ekmek kapalı zarf usulile 
bolu, Zooguldağa uğrayarak 28 nisan 929 tarihinden itibaren 
gel•cdcıır. Hareket günü yük 
kabul olunmaz. yirmi gü ı müddetle münakasaya 

vaz olunmuştur. 18 mayıs 929 

cumartesi günü saat on altıda 

taliplerin vereccki fiatlar komis

yonca lıaddı itidalde görüldigi 

takdirde ihalesi icra kılınacaktır. 

-----
lzmir - Mersin sürat postası 

SİRKCİDE KARADENİZ OTE

LiNDE MUKiM iKEN ELVEM 

iKAMETOAiil MECI IUL BU -

LUNAN SAMSONLU KO\'l '\I 

TÜCCARINDAN EKŞİ OÔLU 

MEHMET EFENDİ 

IST ANBUL lCRASINDAt-1 : 

Hasaııkale!i Abdülkadir Ağa

nın ikinci ticaret mahkemesin -
den aldiği 27 teşrinisani 928 
tarih ve 928 - 1404 numaralı \e 

üç bin üç yüz Türk Jira5ınuı 

temini zınınıııda kasaplar celili-

( KONYA ) vapuru 7 mayiı 
ıah 12 de Galata nhhınından 
hareketle İzmir, Antalya, AIAiye, 
Menine gidecek ve T qucu , 
Anamur , AIAiye • Antalya 
lzmire uğrayarak gelecektir . 

taliplerin bu babdaki şartnameyi yeti reisi Ahmet ve koınsiycillcu 
Haci İsa Elendiler ziınnıetlerın-

- --
Ayvalık sür'at postası 

(MARMARA) vapuru 7 mayıs 
Salı 17 de Sırkeci nhtıınından 
harekede Gelıbolu, Çanaklcale 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
A yvalığa gidecek ve dönüıte 
mezkOr lıkelelerle blrlıkıe Altın

oluğa uğrayarak gelecektir. 
Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır yilk alınmaz. 

Erkek vücudunu 
güz:elleftlren 

Roussel 
Kemeri 

lkdcnınlıı tn
celur. Otomatik 
bir mı,aJ tcsirilc 
zainıur. Husust 
tazyiki ve mkosu · 
nun elastikl)'Cll gı 
)'C't mukavim ol· 
muı hısc:bi)'lc U· 

ıu olunduıu kı· 
dar uııyıbilmcıi 
sayesinde her iki 
tarırı tcmımen do 

. -· 

gnılrur. Sizi gcnçlc•drir Vücudunuzu 
fUmUŞ&bf Vf fıklqpru , 

BizZ&l r.qrifınlzdc wcyı slpa.rit ver· 
difin.J..ıdc kımmızın kuD"U belinizin 

lrdlıını S&ntimdrO ile blldJ.rinlİ. 

Yegane satlf mahalll: 
Parlıtekl 

~ 
lıllnbııl fUllHi : BeyoDlunda 

Tine! mewkllnde , 11· 12 
FI.a 6 Uradaıı lılbattn 

1 ~~~~~ ;bi~ı 1 

• 
1 Birası çıkmıştır 

:::ı:: Her yerde satılır -

görmek ve izahat almak üzere 

Çanakkalede hükumet dairesin-

de müteşekkil komisyon mah
susuna müracaatlari ililn olunnr. 

Hendek icra dairesinckn: Ada -

pazarı emniyet bankasının 

J·!eııdek tütüıı koperatif şirketi 

zimmetinde olun matlubtından 

dolayı mahcuz o!ap furuhtu 

kararğir olan ( I 3873) kilo 
yaprak tütün 15 mayıs 929 ta

rihine ınüsadif çarşamba günü 
öyleden sonra saat 2 den beşe 
kadar mezat kaimesinde yazılı 

şerait dairesinde bllmüzayede 
satılacağından talip olanların 

dipozito akçe!erile ve ya bir 

bankanın itibar mektubile tarihi 

mezkurde Hendek icra daire -
sinde hazır bulunmaları ilan 

\ _ Kokuları izale eden 
v=-n mükemmel muzadı 

laaffündür 

Sıhhalioe itinakir kadınla
rın aamimi dostudur. 

Zehirli detıldir. Batlıca 
ecza dcpolarıle eczaneler ve 

ıınyat majlazalarında satılıi. 

deki matlubunuzun lıaczına mü

tedair bulunan haczi ilıtiyati 

kararnamesi üzerine eşhası sali

seye hacizııaıııe tebliğ oluııama· 

dığıııdan ilanen tebligat icrasına 

karar verirmiştir. Mezkur ha -

cizname tarafınıza tebliğ edil -

miş addolunmak üzre ilfüıen 

tebJ.ği keyfiyet olunur. 

29 nisan 929 

Dr. İhsan Sami 
~ 

Ralteryolojihane a~ılar $Uhe~ı 
-.abık ıııutahi!.ss~ı ı.luL.tur ltı~Jn 
Sami 8, tarafından htlhzar oltin· 
muş \'C hUL.Uınet tarafınd.an da 
L.ontrol edllınlştlr • RelsotukluCu 
ihtllitına lıır51 tc..,irll ve taze a .. 
şıdır. Depo!iu Dh·anyulunda Sut -
t<ln l\fahn1ut turbcı.i lo1r}ı ıııd.ı 

r-.o ı~Q 

İLA:\' 
Etablisman OROZDl-BAK 

Kundura dairesinde bir 

Hanım tarafından bir ipekli 

kumaş parçası bırakılmıştır. 
Sahibi bulunan Hf.nın 
lütfen mağazamıza müra

caatı rica olunur. 

Daktilo arayanlara 
iyi bir daktiloyum . \'cııı 

Türkçeyi seri yazarını, on beŞ 

yaşında kızım. lstaııbul dahilinde 
h~r hangi bir müessesede cüıi 
bir maaşla iş isteyoruın. 

Sultan Selimde: Şefkat bo}tan.:nJ• 
19 ~unıırıda 

Muaaf(u 



.: ka m~mleketlerde 

İngiltere kupası
nı Bulton kazandı 

lngilizlcri oldug· u kadar 
b" utün Avrupa futbol ale-
rıııni de ehemmiyetle ala
:'.adar eden lngiltere kupası 
ınal maçı, ahiren Londra

da altı senedenberi nihai 
§aınpiyonluk müsabakaları
na ~ahne olan Vcmbley 
stadında yapılmıştır. 

Maç Bultonve - Portsmut 
takımları arasında cereyan 

etıniitir. Birinci devrede 
ik• ı taraf da şayı yapama-
tıı•4. ancak ikinci devrenin 
$Onlarında Bulton üstüı;tı: 

iki sayı yaparak birden
bire galip mevkiine geç· 

miştir. Maç bu netice ile 

bitmiş ve Bulton şampı· 

yonluk kupasını kazanmıştır. 

Maçta 100 bine yakın 
seyirci hazır bulunmuş ve 

hasılat bizim paramızla 
(250) bin lira tutmuştur. 

Müsabakada hazır bulunan 

lngiltere veliahtı oyundan 
sonra futbolcuların ayrı ayrı 

ellerini sıkmış ve kendile

rini tebrik etmiştir. 

Heğbelideki susuzluk 
1( r l. ıfı birine[ ~aylamızd.ıdırJ 

Fakat bu kuyuların 
Vereceği sular da H;ğbeli 
ahalisinin ihtiyaçlrını tat
llıin edemiyecektir. Bunun 
iç;n hariçten, mesela lstan
bul ve Ma!tepe gibi yer
lerden su götürmek icap 
etmektedir. 
• İstanbul H. F. reisi Emin 
Ali bey Heğbeli Seyrisefain 

idaresi n.zdinde tqebbu
~ııtta ıılunınuştur; bunun 
iiıerine umumi müdür Sa
dullah bey i1t' işleto1e mü· 
dürü Burh:ıoettin bey Heğ
beJiada ehalisinin ihtiyl\c
lıırı için haftada iki defa 
Y~izbaşı Murat bey ve Na
zım bey vapurları ile dört 
beş yüz ton meccanen su 
n~kline karar vermişlerdir. 

Scyrisdain idaresinin 
Heğbdı ahalisine bu tarz
dJ yardım ctmeğe karar 
Vermesi rsasen takdiri mu· 
cip i;ır.ani bir hareket 
o'makla beraber bizzat 
icforcnin de ıuenfaati ik
tız2~:c!ır. 

Çünl:;i adalardaki Seyri
&<: fa in müşterilerinin temin 
kıy.ıh bu suretle müm -
hi dlir. 

'{ alnı.z burada mühim bir 
nokta var; 

Hcğ beliadaya Seyı isefain 
ida;csınin mcccaaea naklc
d~cc~i su!arı :skkleye yakın 
Lır yerde depo ile halka 
lcvzi edebilmek için acele 

. birkaç sahrınç yapmak 
7arureti vardU". Bu da dört 
Leş bin lira sarfı ile kabil 
olabilecektir. 

Şimdi . es !~ bur.:ı.dadıı: 
dört beş bin lirayı sarte
dcrek bu salımıç.lan kim 
Yapac:ık? Talıii vazife iti
lıarile bu iş Şchrcmanetine 
lcveccüh ediyor; onıın için 
d~ Hctbeliada ııhalişi 
eoılcrini Şehremanetine 

döl!Jürıniiş oldukları halde 
hcıı~i de imdat bekleyip 
duruyor. 

Gmit ederiz ki Emanet 
lıa~kın bu ateşli irıtiıarını 
c~vJpsız bırak:ıııyacaktır ve 
dört he~ bin nüfustın ha
Yal.ını dört beş bin lira 
S>lrf:lc kurtaracaktır. ilave 
c lelim ki Emanetin btt su 
ınesele:oi3de diğer bir vazi
frsi dahıı. vardır. Bı. da 
Maltepeden dvbalarla nalt-

ledimekte olan çeşme sula
rından altı aydanberi alın
makta olan manasız su res· 
minin kaldırılmasıdır. 

Mal;.ındur ki maltepede 
köyün çeşmesinden artan 
sular bir kayığa konarak 
Heğbeliye nakledilir; orada 
bir depoya konur, halkın 
çamaşır suyu ve saire ih
tiyacı için satılırdı. sene
lerden beri bu böylece 
devam• edip gelmekte idi. 

Beş altı ay evvel Adalar 
belediyesi bu suları getiren 
kayıklardan teneke başına 

kırk para iıesabile sekiz 
lira resim almağa başlamiş
tir; diğer taraftan bunu 
gören Maltepe belediyesi 
de •Ada belediyesi para 
alsın da ben niçin almı· 

yım!. demiş, oda bir kayık 
sudan sekiz lira almağa 

başlamıştır. 
Bu suretle bu gün Ada-

ya gelen çeşme s~l~rının 
beher tenekesinden ıkı ku
ruş su resmi alınmaktadır. 
bu iki başlı resme kayık 
ücreti olarak verile . dört 
kuruş ilave edilince hır te
neke suyun nakliye ve re
sim mıktan altı kuruşu 
bulmaktadır. 

Lakin iş bununla da kal-
maz. Kayıklarla iskeleye 
gelen suları depoya, oradan 
evlere nakletmek için ayrıca 
masraflar ihtiyar etmek za
rureti vardır ki bu da 
bir teneke su başına beş 
nltı kuru;;tıın az değildir. 

Binaenaleyh bu günkü 
ıılw:ıl ve şerait altında ada 
ahalisi bir teneke çamaşır 

suyunu onbir oıtiki kuruşa 
mal edebilmektedir. Şeh· 
remanctinden Hcğbeliada
lıl rın ikinci istirhamları bU 
iki başlı ve ınanasız su 
resminden kendilerinin kur· 

tanlınasıdır. 

T evflk Rüştü B. 
[ Üsııarolı l iııcl sayıfanııuladır J 

Venedik, 4 ( A.A ) -
Ankaraya hareket eden T ev· 
fik Rüştü bey istasyonda 
İtalyanın Sofya sefiri M. 

· Plaçentini, Kont . Orıini ve 
· Wıli muavini lcont Kuarelli 
: farafındaıı selimlaıuıııştır. 

Ankara, 4 ( v.kıt) -
· Haı" 'ye vckililll'İl T 'k 
Riiftü B. Salı &.iiıı.ii bıırada 

· Mkleniyor. • 

Et fiatları 
[t'n taralı birine! saı ılamızda l 

bu miktara indirilmiş olsa 
İstanbul ahalisinin şimdi
kinden çok fazla ucuza 
et yiyeceği iddia edilmek

tedir. 
Acaba eczaneler gibi ka

sap dükkanlarının da semt 
semt tahdidi kabil midir ? 
bu hususta asıl alakadarlar 

ne fi_)(irdedir? 
Gazetemiz bu mesele 

üzerinde alakadarların nok
tai nazarlarını öğrenmek 
için bir anket açmağa ka
rar vermiştir. Binaenaleyh 
karilerimizden soruyoruz: 

1 - Hakikaten bu gün 
!stanbulda kasap dükkan
ları çok mudur? 

2 - Çok ise bu dük
kan sahiplerini mutazarrır 

etmiyecek surette adetleri
ni azaltmak nasıl mümkün 

olabilir? 
Bu suallere verilecek ce· 

vapların matbaamıza gön-· 
derilmesini rica ederiz. 
Maksadımız yalnız kasap 
dükkalarının tahdidini iste
yenlerin mütalaalarını ter
viç etmek değildir.; tahdit 
aleyhd•rı olanlar da ser
best serbestte fikirlerini 
bildirebilirler. Gazetemiz 
kendi noktai nazarını bila
hare yazmak hakkını mu
hafaza ile bttaber her ka· 
riimizin fikrini neşrede
cektir. 

Dayak atanlar 
( OsttJ.raiı ı ltıcl sayıfa.mızda J 

Salahattin, Hasan, Mehmet 
isimlerindeki dört şahıs, 
Galata Kapıiçi merkeı.i 
komiser muavini Şükrü, 
polis memurları izzet, Re" 
mzi efendiler tarafından 
do· ··1rnüştür. ~ • 
~yak yiyenlerin :c!diaS1 

üzerine meselenin kaza i
dare heyetince tetkikine 
başlanılmış, polis memur
ları dayak attıklarını inkar 
etmişler fııkat elde mevcut 
delil aksini meydana çıkar
mış, polislerin dayak •t· 
tıkları sabit olmuştur. Bu
nun üzerine Şükrü, izzet, 
Remzi efendiler hakkında, 
Ceza kanununun 245 ni 
maddesi mucibince, lüzumu 
muhakeme kararı verilmiş 
lakin ayrıca işten el çekti
rilmelerine ltizum görülme
miştir. Eğer Vilayet, muha- • 
kemenin neticesine kadar 
polislerin devamı memuri
yetlerinde m3hzur görürse,' 
kendilerine işten el çekti
rilecektir. 

Eminönündeki dayak ha
disesi evrakı vilayete veril
miştir. 

5 .l\1Ia yıs 
Buııiin Kartal ~ Pendik 11.k 
mektepleri ııezinli yapacaftlar 
Mayısm beşinci gunu 

mektepliler bayramı addo
lunduğundan bugün bütün 
ilk mekteplerin bayram 
yapacakları zannediliyordu. 
Fakat Maarif idaresi mek
teplere gönderdiği bir ta
mimle şehrimizdeki ilk 
mekteplerin Mayıs içinde 
birer gün mektebi tatil 
ederek gezinti yapabile
ceklerini bildirmiştir. 

Bunun için bugün 
yalnız Kartal ve Pendik 
mıntıkalarındaki mektepler 
tatil yapacaklar fakat uzak 
yerlere gitmiyeceklerdir. 

Diğer mıatakalardaki 
mekteplerin ne zaman te
ne:ı:ıiih yapabilecekleri mü
fettişler tarafındao tesbit 

edilmektedir. 
Orta mekteplerle-· lise ve 

_ muıijinı mektepleri de bu 
ders senesi ~çinde ve başka 
başka iiinlerde birer gün 
je.zintilerlni yapacaklardır. 

VAKiT Mavıc 

( Soiı haberler· ) 
Bir nevi 
ekmek 

Zahire borsası dün 
bu mesele ile meş

gul oldu 
lktısat vekaleti memlekette 

bir ne\•i ekmek imal re sarfı 
için lıazıtlaııan liyilıayı şehrhniz 

zahire borfasına göndermiş, bu 

hususta borsanın noktat naza· 

rınl sormuştur . 
• Bunun üzerine d!in zahire 

borsası meclisi 'fevkalade bir 

içti!"a yapmış!ır '. 
Bu içtima iki saat kadar de

vam · etmiş, bir nevi J°nıek 
meselesi gör ü~ü 1 müştür • 

• 
. . lngiltcrcdc 

48 Kumaş fa/,rlft.os, }eaıxuıtlı 

Mensucat sanayii 
buhran geçiriyor 
Hindtstanda münteşir 

Bombay Kr<>nikal gazete

sinin son nusliasında oku

duğumuza göre lngiliz em
tiasına karşı Hinfüler ta

rafından yapıla~ boykotaj
dan dolayı lngiltede 48 
kumaş fabrikası · tatili faa
liyete mecbur olmuş ve 
böylece lngilterenin men
sucat sanayiinin üçte biri 
felce uğramıştır. 

D. Dcmiryollorında -Buradaki biirolar Anka· 
raya taşınacak 

Ankara, 4 (Vakıt) - Devlet 
demiryollarının Hayıİarpaş.ıdaki 

tjletme, istatistik ve tefriş kısım

J.erı bu cumartesiden itibaren 

buraya nakledilecektir . 

Ajanslar kongrosı 
Hurahhaslarmıu seçildi 

Ankara, 4 ( Vak& ) - 25 
mayısta istanbulJa toplanacak 
olan ajanslar koırıgreıiıı' mu -

ralılıaslarımız Te\!fik Kamil Be
yin riyasetinde iştirak edecektir. 

Fırtına neler yaptı 

Ankara, 4 ( Vakıt ) ·

Dünkü llrtına ; b~zı bina • 

lardl! mühim !l!hribat yap

mıştır. Bir ahırın damı 200 
metre uzağa uçmuştıır. 

Mersin hattı 
Müzakere itilafla 

neticelendi-
Ankara, 4 ( Vakıt ) 

Mersin battı için devam 
eden müzakeratta Fransız
larla uyuşulmuştur. İtilaf
name Hariciye vekilimizin 
şehrimize avdetinden sonra 
imza olunacaktır. 

Ankara 
Nasıl imar 

edilecek 
Ankara, 4 ( Vakıt ) 

Ankaranın imarı hakkında 
mütahassısların planları Fır
ka salonunda meb'uslara 
teşhir olunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi sıh
hi ve iktısadi görüldüğü 
için çok beğenilmektedir . 

Buna göre Kale merkez
dir . Bent deresinde göl 
yapılacak, Yeni şehirde hü
kumet , Sefaret binaları , 
lüks mahalleler ve Çocuk 
yuvası bulunacaktır. Yük • 
sek mektepler ve müstakbel 
darülfünun Cebecide yapı
lacaktır. Planda spc.r, tay -
yare meydanları, işçi ma -
halleleri, fabrikalar, parklar, 
için ayrı ayrı yerler gös • 
terilmiştir. 

Himayei Etta!in teşekkürü 
Ankara, 4 ( A.A ) - Hi

mayei etfal umumi merkezi 
çocuk haftasında halkın ve 
matbuatın gösterdiği ala
kayı deriIJ şükran bislerile 
karşıladığım iblağa Anado

lu Ajansını tavsit etmiştir. 

M. ccliaindc 
Ankara, (Vakıt)- B. M. 

Meclisi bugün ali mektep 
mezunlarından mecburi hiz
mete tabi olup memuriyete 
tayin için müracaat eden
lere iki yüzer lira avans 
verilmesi hakkındaki kanun 
layihasının ile.inci müzake
resinde kabul etmiştir. 

Meclisin tfttili 
Ankara, 4 ( Vakıt) - M. 

Meclisinin 18 mayısa kadar 
geceli gündüzlü çalı~arak büt -
çeyi ve diğer işleri bitirmesi 
tahmin olunuyor . 

Taziye 
Ankanı, 4 (Vakıt) - Merhum 

arkadaşımız Münür Bcıiıı ailesini 
taziyeye Matbuat U •. M. namına 
lstanbul Matbuat memurıı Şcrıc.ı;i 
Bey memur edilmiştir . 

Yozgat Naf ir başmühendis-
i . .,. • J 

0 
( 43896 ) lira 39 kuruş bedeli kt-fi!li \"e 

ıgınae n . kapalı zarf usulile münakasaya konulup 29 

nisan 929 tarihinde ihalesı takarrür eden Yozgat - Yerköy tariki 
üzcritıde 5 =sos· den 9 = 75 kilometroya kadar olan kısım tari
kiu imalatı sıma/ye ve şosa tamiratı esasiyesi için yevmi mezkfırda 
ta.lipler tarafındaır yapılan tenzilat lıaddı layık ~örüleıncdiı!rindcn 
kısmi mezklır 18 m&yıs 929 cüm.ırtesi gü~ü ihalesi icra olunmak 
üzre telırar mün.ıkasaya komnuştur. Taliplerin temiııatı kanuniye
lerile encümeni vilayete ve faıni lıususatta malwnat almak istt. 
yenlerin Vçııgat nafia dairesine müracaatlan tekrar ilan olunur. 

Kiralık köşkler 
imnttet hl~ıüı MJi~ürllltitlen: 
Sall<hğın ulıdeiıtıasarrufunda buluııan Oöztepede Merdiven 

tarikı so.ka&ıııda.atik ı ı 3 ve cedit 35, 35 nunı&ralı iki bap köfk 
miişteme!Mı il btrabcr tamamen ve 7alıııt ayrı 11rı kiraya 
VCI.Üecciiııden tlıup o!anlart.n 1 mayıs 029 tari!ı.iııden i~.rren on 
ııiın zarfında. pey- •kçderi ile beraber Sandık ld:ıruiııe ınılıac.aat 
eylemeleri ilan oloour. · 

)ıı1111ınııııuuıın•ıı1111ıım•ım1•""''"U""""""""""""'""""1ııııııııııuuıııııııu;,11ıııııııııu11ııııı1ıınıı{ 

ı .. ~ .. ~.:!.~Y.~ı!.~.E.~Q.~.!~!.!.~.! .... m •• !. 
Cihan nizamı iktisatisinin şirazesini 

ve ahengini kaybetmf$ olmasının 
bir neticesidir . ·-----

Iktisadiyatımız hakkında 
tetkikler 

< 
./.li iktisat nıeclisi 

bahis etrafı'!da 
llflllunı katipliği 

bir risale neşretti 
bu 

.Ali İktisat m~clisi umumi 
kiıtipliği tanıfından hayat pa
halılığı etrafında ppılan tet
.kikanan babstmiştik. Bu tet
kike· ait risalede ha)•at paha
hlığının sebepleri me,-zuu 
hahsedilirken buıtdny meselesi 
hakkında deniliyor ki: 

~Garip tecellidir! Iler ta
ra[ındu · buğday el(Icn ,.c 
yetişen Türkiye de buğday 
ithal eden bir memlekettir. 

Bunun sebepleri alditlak 
buğday istihsalatııruzm darlı· 

!tından baka şöyle düşünüle
bilir: 

l\lcmlekntin istihsal ve is
tihlak merkezleri arasında 

irtibat ye muvasale fiktanı. 

Bu sebep yalnız istihsal ve 
istihlak nıuvaıenesi iizerinde 
muessir de@dir. 

Şimdiye kadar ııiral malı· 
su!At itibarile ilıracauınızın 

muhik olarak lieklenilebilecek: 
vusat ve ehemmiyeti iktisap 
edememesi ve hatta ithal e· 
dilen zira! müstahsalatın biz
deki müıncssillerinde rekabet 
edebilmesi de hiç şliphesis

dir ki bu sebebe at!olunab'.
lccek bir keyfi yenir. 

istihsal ve istihlak mer
kezleri arasındaki bu irtibat 

ve muvasale mu~külau, tabii 
olarak, bir muvazenesiılik 

ihdas ediyor: 
istihsal mcn:itıkındaki nb\ıl 

bollo!ın maka)ıil istih!Ak mer
kezlerindeki nislıl darlık.. • 

i\Ieselıl buğday ye un istih

IAki noktai nazarında en 
7.İyade haizi ehemmiyet mer· 
kt"zlerimizden birisi olan 
lstanbul, münakale ve murn
sal<: müşkülarından ve paha
lılığından doleyı, ihti yaı:ın 
bir kısmını, nı~kul olarak, 
mücavir bazı Anadolu nıera

kizile Trakyııdaıı istifa, diğer 
bir kısmını da hariçten ithal 
eylemekte idi. 

Bu zaruret uzun zaman 
hukmünu sürmü~tur. 

Son ocnel rde lıic tarnftan 
muvasale imkanlarının artnı:ı. ı, 

diğer tıırnftan ouğdA)' itlıaJınin 

tcdrid bir şurettc azalmasını 

imac cuni~tir. 

Bu ·cue be, makul olarak 
koraklıj~ın tcsirkrinc atlolu
nıın ·e memlekette muhik 
cndi~elcr tc\ lit ccleıı bir 
( noksanı istihsal buhranı ) 
hadis olmuş ve ecndıi lıuj\'

day ithal:ltı yeniden dıı:m

miyer kazanmı~tır. 
llaıli.;enin ehtrruııiyeti basit 

ve mtivııkkar dcj\'il, bil:ikis 
iktı>adl hayatımızda şiddetli 

'•e devamlı bir mrcttc icrayı 
tc;ir edclıiiecek mahiyettedir. 

Bize güre hadisenin iki 
mühim safhası vardır: 

- Koraklık hadi>esinin 
ttkcrrür ve tcmadisiııdcn 
mn-.tarip ':'.·e mutazarrır oTan 
manatıkta buğday ;ôraaıının 

kdricl bir surette dar~Tma>ı 

ihtimali 
B - Bu y[rztlen gittikçe 

daha ziyade ehemmiyet kes-
- bctmeı;i mümkün olan ecnebi 
buğday ithalinin lll(mleketin 
ticıırct miı\"azcnesinde ve 
dolayı:;ilc kambiyo temn· 
~lerind e • şiılc.letl~ mücsi.r 
olması. 

İki sene zar[ıada pua
mwn kıyınetiııdt m~ahede 
ol nan- nl.sbl bti.knr üzerinde. 
diğer but a.milierle berıtbcr, 

buğday ithalinin tcnakusli 
keyfiyetinin de müe,»ir oldu
ğunda tercddut ve şüphe 
edilemez. 

Iluna knr~ı alınacak tedbir
lerin mahiyeti rnk'anın ma
hiyeti ile mütenasip olmak 
zaruretindedir. Ecnebi lıuğda1 
ve unlarına mevzu ithalılt 

resminin l:\ğn belki bu sene
ki buğday nok anini ucuzca 
telafi edebilmek için miras 
yedice bir çare, muvakkat ve 
avakıbı itibarile sakim bir 
çare olurdtL 

Buğdaya mevzu gümrük 
:csmi meselesi, "herdcm taze,, 
ıktısadl meselelerden biridir. 
Bu~un leh ve aleyhinde bir 
çok mütalealar serdedilmistir. 
Bunlara temas edecek dc!lili7. 

Bu günkü istihsal şcraiti

miz ye yüksek olan maliyet 
Jianmız buğdııy ihracat mcm· 
lcketlerine serbestçe rekabet 
etmekUğimize müsait olmadı
ğına göre, ıthallt resminin 
ipka veya ilgası, Türkiycde 
buğday ziraatin!n olup olma
ması mı:sclesidir. 

Buğday zeriyatına dc,·am 
edebilmek için Türk bujtday 
müstahsili menfaati. r o'.mak 
ihtiyacındadır. Buı:tı.Jayımızm 

satış fiatı cihan fiatlnrına gö
re, tcayyün cdecejpne naza
ran aşikardır ki buğday müs· 
tah8illerimizin faaliyetini kl:ıme 
ettirebilmesi, ya istihsal ma
sarifinin tcne7.zülünc, phur ta 
harid rekabet fiaatları sevi
yesinin dahili huğda\' sa>tŞ 

fiatları >eviyesine lblağı nıak
<n<lile, himaye c<lilmej!;e mü
tkl·akkı[tır. Aksi rnkdırde 

bl uay istihsalimi1. tevak
kufa duçar olmak zaruretin
dedir. 

\'eni bir cereyan, bir ne\ 1 
ekmek usulü, diye buğday 

meselesine iktı"ıdl kifayet 
e.ası dahilinde hal ç;ırcleri 

aramakt<ıdır. 

l.'zun müddetten beri .\l
m:myada son ziımıınlar,la 

fransa, lta!ya ve Rusyatla 
tatbik l"<.lilcn bu u ;ulun biz
dede t.ıt\ıikıncfaıı buyuk fay
dalar hdJcnclıilir. 

Ancak ittihaz edilmesi 
1.aruri olan bu tt·<ibirkrc 

ra~men bir lahza unutıılmaın,ısı 

ic~p edcrki Turkiy muh'm 
bir zahire mtmlekı:ıi olmak 

· mc' kı'irı,lı:, i>tidacında olan 
bir mtrıılckcttir. 

Zıraati ta\ıiatin cilvesine 
tabi olacak tedbirler ve 
geniş btihsali miınıl,uıı ve 
scmcredar kılacak bir ikt•s:ıdl 

muvasalc _iyascti, mü taccliyLt 
itibarile, iktısat mcsddninıi
zin ilk sırada h:ılkdilmcsi 
icap etknkrindcııtlır. 

o K oooomo ] 
Mektupla. rı 

San'at müesse!erine 
Sanayi birliğinden: 22 haziran 

929 tarihiııde C. H. F. !Aan
bul merkezinde kiişat edilecek 
yerli fabrikalar mamulatı hak
kında Birlikçe ihz• edil~n 

rehbere isimlerini kaydett:r~k 
istiyen ıniielsalı aııuıiyenin acikr. 

Birlik kitııbetine müroca:ıt elıııe. 

!eri rica ohınar. 

GG!Anede tıbbi müsamere 
S - S - 29 pazar günü saat 

16.30 ta CülinPin mıuacu 
lllÜlmllerei ı.bbıyesi iua edile • .,..den aru bıı,oıırae eubhıı' 

bey ~!eri rica olwııır. 
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Gazetemizde çıkan yazı ve 

/, f[ftl ~ARTl~RI: :resimlerin bütün~aklan mahfuzdur 1 

_Türk iyede Hariçte Ga1etcye J:"öndcrilccek mektuplann üzerine 

5 Mayıs 
19 29 Türk mekteplerile faydalı eserlln 
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r, Jtn_e k fi rlnl 
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ı Ç('r' oı nl8 c soviyE.'l • 
l Z<'lOtı c Lehistan • 
~O D r c y,.~ sla,)"l • 
~O ı ('·~ , l frnn;ı-1 

ı rozo· l•p;1nya 
~O Jı\"jı,;ro fıangı 
l ~!ccı~ yo 

Çek 
Londra Czerine bir lng111z Hrası kuruş 

?\c,rork ı Türk lirası dolar 
T'ari., • frank 
~fiJıno • • • • Uret 
Heri in • • • mark 
~orra • • • leva 
Brt.ık!cl • • • J:ıclkı 
Anıl~tc·r<lam• • • florin 
Cirıe,·re • • • frank 
T'rag • • • kuron 
\'i ·an-. • • • EiHn 
1-Ia:drit • • • prıcta 
\"arşo,·01 

Aflna 
hkrr~ 
f<:lgn·al 

• • • ıclotl 

20 ley 
•dirahml 

krus 
TUrk lirası dinar 

Tahviller 
Jflikr:tz dahili • vadeli• 
I.ıt:yunu n1uYa1ılıle 

ikramlı eli tlrmiryolu 
lıtanbul tramvay Eirkell 
l\ıblım Dok YO Antirepo 
lıtauLul aııoı.im ıu şirketi 

Hisse senetleri 
Jş lı:ıııkası 

C s.n::anh lı:ıı:k:ı.s1 

A~ııdı 

991 ı 00 
2os '0015 

1 
52 175 00 
(9 cooo 
~9 0000 
24 12 60 
21 7 500 
80 ı 25 

160 0000 
213 75 
120 25 

0000 
22 75 
71 50 
ııs 25 oo 
:9 75 

782 00 

994 00 
048 87,50 

t2 49,00 
9 31 il) 
'2 07,25 

E7 62 50 
3 51,50 
t "50 
2 ~soo 

16 45,00 
3 47,00 
3 39 00 
4 34.75 

37 74 
24 S7,50 
27 67 50 

91 37 50 
200 25 01 

r 1 2s 
25 

990 00 
203 0075 

52 75 o} 1 

49 11)0,00 
29 00 
:4 t8 75 

120 
0000 

22 
72 

10075 
25 

00 O() 

75 
25 

113 25 
29 75 

782 so 

998 00 
048 93.75 

ı2 ıs:ı 50 
9 .'l2 no 
2 07 :s 

67 
3 
1 
2 

ısı,so 
21 ,50 
5375 

18 47,50 
3 47.75 

3 js9 oo 
4 3525 

37 1 74 
24 43,75 
27 72.SO 

91 7!> 00 
2JI 0000 

7 60 

• 14 00 14 20 
138 l 00 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
ffalJar Ticaret borf:'ISl kltilıumum1Jigi tarafırıd:ın ''"rHml~llr. 

Okkau 
Azami Asgari 
K. P. K. P. 

i Cu[day % Çavdarlı 
j ı"urru:ok 00 00 1800 17,10 
, Kmlca C0-00 00,00 00,00 
, <uı,ttr CO-CO C0.00 00.00 
1 "trl 00·00 00 00 00 00 
i '.'" ( nnı& CIC-00 C0,00 00,00 

1 sert molılut o..co 0000 0000 

1 Çn,dar 
! \TfO 
~ \I ınr 
~uhr 

i : .ıııul;·e 

-ZAHİRELER-

195 
1430 
16.00 
00,00 
2520 

-HU~UBAT-

1 
;ı:r.m 37,00 

.f\.\l'\<'IDl __ 01 00 

195 
14 30 
14 ı 5 
00,00 
2320 

37.00 
00,00 

• - UN - 1 

ÇuHlı kilo•u 1430 12001 Eki•tra eklstra 00 

Eklsıra • 1250 121~1 
Djrinci yumue:ak 00 IZ8l ı r3uı 
Dirinci rert ı 300 ı 2so; 

ıklnci • 1200 ı ı t.~oi 
TlfTJI( -

Aı.ıwra 170,00 170,00 

Akşehir 000,00 ooo,o 
Yapagı Guz yunu 0"15.00 C68 .• J 

-AV DERİSl-
Zerdova (lfti 0000,00 0000 

1 C000,00 0000.00
1 

Sansar 
Tilki 
Kunduz 

ç fındık 
Badem 

ouoo,oo 0000.00 
.. sooo,ooo soo~oo1 

-FINOll(- J 

000 00 000 O'l 
1 

000 00 000,00 i 

Kütahya SuUı H. hdkımliğinden: 3 · mart - 929 tarihinde· vefat 
eJeıı Kütalıyaniıı lal:1 Hüseyin mahallesinden Tahır oğlu Mehmeı 
Alı Efen iiııin terekesi tahrir kılın mı~ olduğundan mütevefiayi 
nıı:nıaileyhc karşı al~caklı ve borclu olan zevatın ilandan bir ay 
zarfında m~racalt etmeleri ilan olunur. 

" Vakt,, ın 5 ıllayıs 1929 tefrikası: 41 
., - ' . . ... - ~ - .. 

Onu namuslu mu te
lakki edersiniz? 

Şüphesiz .. Fakat. .. 
Söyleyiniz canım... • 

- Mösyö kont. işin doğ
rusu şudur. 

Lort • Pilinlimon • un 
bir çok bo~cu vardır. Bunu 
benim bildiğim gibi her
kes bilir. Bundan başka 

i~ittiğirne göre kendisi se
bep olmakla beraber evin
de kumar uğruna bir çok 
p:ıra kaybediyor ... 

Zaten Mösyö Lö kont ta 
hatırlarlar ya... Bir gün bu 
baµtaki mütalcalarını bana 
söylemişlerdi. 

- Doğrudur, Çorç. Fa
kat halletmek istediğim 
nokta şudur. Acaba lort 
Plinlimon bir dolandırıcılık 
yapacalc adam mıdır? Ken
dini anlatabiliyorum ya 1 

-Kanaatimde eğer Mös
yö lö kont "Plinliınon. u 
namussuz bir adam telakki 
buyururlarsa hata ederler. 
Eğer orada bir ahlaksız 

1 
kimse varsa .. , her halde 
o değildir. 

1 
Zevcesi mi? 
Hayır maylort. 
Ya kim? 
Belki biraderi Mösyö 

Yülyen. 
- Ya! .. 
"Çorç. biraz canlı ko

nuşrnıya başlamıştı: 

- Mösyö "Yülyen. da
ima lordun evinde ikamet 
eder. Orada yaşar. Bu a
damın kimse ile şahsi nıü· 
nasebeti yoktur. 

Denilene bakılırsa yengesi 
ledi ( Pliıılirnon ) un evine 
geler.lerin teveccühünü ka
zanınıya uğraşırmış ..• 

- Desene bir çanak ya
layıcı, bir sülük ... 

Mösyö ( Çorç ) başı ile 
tasvip etti. Tabir yeni ol -
rnakla beraber Mösyö (Yü
lyen ) için münasip gözü
küyordu. 

(Cones) kahyanın çekil -
mesine müsaade elti. Haki
kat gözleri önünde tecessüm 

! baa mkineleri 1 
: Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift l~_ta~- : 
• bul ve çiıt kazanlı iki matbaa makinesi rnusaıt • 
8 şeraitle acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat • 

idare müdiriyetine müracaatları. e 
•• • ••e•••••••• • •••••• 

Kiitahya jandarma yeni ef-
1 

rat mektebi müdürlüğünden: · 
Kütahyada 6 numHa'ı ja~darma meldebini:ı bir senelik 

ekmek ve eti bpılı z.rf usulile diğer kuru ve yaş sebzelerle 
nıalırubt ve lenviralı ki cem'an ( 36) otuz altı kalem erzakııı 

aleni münakasa ile (20) yirmi nislll 929 tarihinden (11) on bir 
mayıs 9:!9 tarihine kadar (21) gün ınüddiLtle münakasa)'a vaze

di!Jiğinden yevmi mezkCır cumartesi günü saat 15' te erzakın 
ihalci kat'iyesi icra kılınacağından talip bulunanlar yüzde 7,5 

yl:z'1e yeJi buçuk teminatı muvakkate makbuzları ve sair ica· 
eden cvraklarile l(ütalıya Belediye dairesinde müteşkkil münap 

kasa l:onıisyonuna ve şartnamesini almak ve öğrenmek arzu 
edenlerin vakıt l'e zamanı ile meldep müdüriyetine müracaatları. 

Asgari 

100000 
8000 

7000 

500 

Aza~ 

135000 
10000 

9000 

1000 

[rzairnı cinsi 

Ekmek 
Sığır eti 

Erkeç eti 

!(oyun etı 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4 . CÜ KEŞiOE : 11 MAVISTADIR 

İf{RA~liYE; 45,000 

y .uc \ 2'.l,O 0'.l' 15,0'.l)' 12,0'.)). 10,00() LİIL\LJK 

İKR;\C\IİYF:Ll::R \'E: 10,000 LİR.\LIK BİR :\JÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

Tüccar ve Banka ,memuru olmak için 

\ar~anba ve cumartesi p;uıılcri saat 1 6 dan l 8 e ve I 9 

dan 2 l e kadar iki sınıf açılmıştır. "\lalı'ımatı tuccariye, İlmi 

heorıp Ye usulü defteri: Basita, muıa:ıf, pakradoınar, Ameri
kan csulü ve banka mJamclatı 4 ay zarfında l.ılmilcn tedris 
olunur. 5on imtihanda murn[!ak olanlara muhasebeci ~aha-· 
dctnamcsi verilir. \' e iş tedarikinde muavenet cdilır. Dersler 
l l mayı,; cumartesi günü başlıyor. Proğramı meccanen almak 
ve kaydolmak için habulda \ar~ıkapı tramvay istasyonunda 
Amerikan lisan ve ticaret dershanesine müracaat. 1 lususl ders-
ler dahi bbul olunur. :\Hidlirli: Aı;or Pakraduni 

eyliyordu. (Cones) yeni bir 
şerikin, Marküs Mülhavzenin 
diğer bir hempasının adını 
öğrenmiş bulunuyordu. için
den dedi ki: 

- Yarın işe koyulaca
ğım. Artık ava başladım 
demektir. "Foles.in delale
ti ile onları elde edeceğim 

"Voles. zaten emrine a

ma::le. iş yolunda gidiyor. 
Bu menhus düşünceleri 

zihninden silerek arabada 

görmüş olduğu genç kadın 
"Roçester .in karısını, "ken
di karısını 1 ,. düşünrniye 

başladı. Bir ande hatırası

na, kadının dul olduğu ve 
bundan haberdar olmadığı 
geldi. 

O akşam dişarda "Soko 
Skuar n mahallesinin küçük 
bir lokantasında yemek 
yedi, ve ertesi gün zinde 
bir halde kalkmak için er
kenden yattı. Çıkmadan 
evvel salnameyi tekrar aç
mış ve kontes " Roçeste -
r .in isminin •Tereza. ol-

duğunu öğrenmişti. Bu isim 
hoşuna gitmiyor değildi. 

Hatta şunu ikrara mec
bur idi ki kadının hatırası

nı diğerlerinin hatırası gibi 
fikrinden silemiyordu. Bu 
sırada dimağına yeni bir 
sual geldi. Bu sual hem 
cazip hem de müthişti. 
Eğer Mülhavzeni haklı
yarak madeni araziyi tek
rar elde etıniye muvaffak 

olursa, rnahareJinin ve doğ
ruluğunun bir delili~i daha 
bu suretle meydana koyar
sa, ve sonra hakikati ikrar 
ederse belki de .... 

Yeni öğrendiği 
latif "Tereza. ismini 
ederek uyudu. 

8 
Tereza 

ismi , 
tekrar 

" Cones • ertesi sabah 
uyandığı sırada, Tereza, 
kontes dö ~ Roçester • in 
hayali hala hayalinde idi. 
Şüphesiz uyurken hep onun
la meşgul olmuştu. 

Bir kadının nüfuzunun 

~ıo mayıs 929 cuma 
l(ırklareli yarış ve ıslah işleri riyasetıııden: 
ı - Yarış ve ıslah encümeni ilisi ıırınıııa uıruın Ttaky;;yn ~aıı•il clm:ık Czre ı,':' ( aı 
koşulan 10 ırl)ıs 929 cuma gür.ü Kırlılar li n:erket;ndc rep1J3c.ıHır. 

2 - Kayt \'e katul ımıaınelcsi 9 n·.yıs CJ2CJ pcrşeıııl;e gfmu sı·t 0" 'Cı :ze le?..:• 
rapıkcak ondan soıırn ka)'t ,.e kabul rar Iıı•ıy·c1ktır. 

3 - I briçten ıııüraca.ıt edecei.ler talir•ıJt dairesinde hayv;ınmııı ı:,ü eınıııd e .• .~: 
ve gireceği koşunun ııumarasıııı telgrafla Kırl.fareli prış \ c ıs:ı!ı rnc;; ehi ri, .. s tın 
vaktmdan evl'cl müracaat etmeli ve ikiııci madde1i nazarı dik .ata alır.ılı lırLr. 

.ı - Koşulara ait tafsil~! C:uyar ilanlarım:adır. 

Pzarlıkla Dut yaprağı müzayedesı: 
Ercııköy asıııafidaıılıkları Müdüdliğiiııdeıı: 
Köztepc ve Ereııköy Iidanhklarında mcycut Dut ağaçlıırının scııcl haliyc y;ıprak nı3h: 

sulleri 8 m:ıyıs 929 çarşamba glinu pazarlıkla ihale ı:dilcccktir. Talipkrin şeraitini ügrcnrrıc~ 
üzere her glin dc!terdarhkta müesscsatı zir:ıiyc muhasibi mes"ulli~i ile Köztq1clk nıı:rkcı.ı 
idaremize ve pazarlığa i~tirak iç:n de ye\·mi mezkurda saat on dörtte defterdarlık lıinasındi 
zirai müesseseler mlihayaat komisyonuna p;clmckri. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokagı No Nevi Muhammen kıymeti 

' Jir.t 
Kadıköy Caferağa atik: Nisbiyc 21 kagir hane 10,000 se'..iz t .. sitıe 

cedit hacı Şükrü 

ll\üşteınilatı: üç kat ve altı odadan ibaret oiu,1 bir mutbak i!d hala odıcn:u'.< ve köıııuri.k 
ve hava gazi ile kuınp~nya suyu tertibatı vardır. 

Bllada evsafı muharrer hanenin l;eJcii sekiz taksitte tediye edilmek üzere 10,000 !ıra bedclı 
muhammen ile ve kapalı zarf nsulilc 28--5-9:9 !Jrih;ne nıfis..1dif salı günü saat 15 Jc ııııızwe
desi mukarrerdir. Taliplerin muhammen bedelin ı üzJe ycJi buçuğu l:esabile temi::at akçeJ,ri 

muteber banka ınektüplari!c Eım·aJi metruke satış ko:pisyo:ıuna nıi:racatları. 

ve Ccrrahpa~a hastand~ri sinir hascalı!..l:ırı mütehassısı 

S1NIR IIEKİ)Iİ ŞCKl\Ü IL\Zı~I' 
lstanhul Sultan l\lahrnut Tl.rbcsi. ·rcldon: 2622 

,,,~~~~~~~~ --. 
Türkiye İŞ bankası 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 
!iradır Umu mi müdür!ül< 

Ankara 

İ Zillıade 25 Bürç : Seo'r 
' Ayın ı.lo~usu rr;ı Avın hı~ı~ı 

2,58 L:!J 14,29 

Pazar 
Ş b 1 • Namsz va!'1tları u e erı : i , ... , Ôtl• ıı.ı,,, ""''~ v ... im .. , 

\ 

' 1 4,53 ı2,ll 16,04 _ı9,09 2\l,55 2 56 

Al\KAIL ADA:\.\ AYVALıK l ı' 1 Bugün doğanlar;ı isim: 
ıSTANl3l'L 'fit\ nzos IC\ YSERİ 1 ! 1 Erkek: K ... 

İZlJfR GİRES0.\1 ~IEBSİ:\'. : f İrfan Rezzan 

SAMSUN. . !~DHE~IİT. , . Ill"H~.\ aı~ıı\ ~z .ere?~~~~ .. ~::;~.:.1~~ nıaıda: 
Il.\Llh.E~lR ZO:'\(ıl LDAK ~'ıl Bugünkü nava 

Müsait muamelat kumbara1ıi kasal3r JI 1 RıiıgAr .. ha[if nıutchan1. haya 
ı ' ,, ~li:sC'rıyctıc hulutl•ı. 

~g;s~~g_}§~~ rMeı'ul müdü~ ~~f ik Ahmet 

neler yapabileceğini acaba · 
düşündüğünüz olmuş mudur? 
Samileri sırf erkek olan 
umumi bir kenfcrans tasav
vur ediniz. Hele hitabet 
mevkiinde kondiniz bulu
nursanız, bu kalabalığın 
ne kadar güç tehyiç edil

diğini görürsünüz. Samiler 
arasında biriki kadın olsun 
sıklet biraz tenakus eder. 

Bir içtima hususi veya 

umumi mahiyette olsun, 
tiyatroda olsun, meydanı 
harpte olsun, kadın ve hatta 

kadının yalnız düşüncesi 
bir cem'i gafiri toplamak 
ve uyuyan bir kütleyi 
uyandırmak ıçın kafidir. 
Hem de erkeklerin kısmı 

azamı büyük hayat müca
delesini bir kadın uğruna 
icra etmezler mi ? 

"Cones. kalktı, çayını iç
ti. • Tereza. nın düşüncesi 
bir türlü zihninden çıkmı
yordu. Nihayet düşüncele· 
rini ve yapacağı kazfyesine 
nakledince o zamana kadar 

Muharriri: Vere Stakpııl 

mevcut olmıyan bir faaliyet 
sebebi tesirinde bulundu
ğunu gördü. 

Bir gün evvel "Roçes
ter,. in nasihatini tutmak 
hakkındaki azmi arasıra 

kırılmıştı. Cüz'i müşkülat 

karşısında "Voles" in elin

den kurtardığı sekiz bin 
liradan birkaç yüz lira 

alarak ilk vapurla Ame
rikaya gidecek kadar me

yustu. Fakat arabada o ka

dını görmüş, onun gözle

rine bakmış, onun sedasını 
duymuştu. işittiği bir çok 

kelime lııaleti ruhiyesini ta
mamile değiştirmişti. 

Acaba aşık mı idi? Bu, 
katiyetle iddia olunamazdı. 

Şurası muhakkaJ,b ki bü
yük bir incizap duyuyordu. 

Cihan kendisine bambaş
ka hem daha garip hem 
daha vazıh bir şekilde gö

rünüyordu. Kendi şahsını 
daha genç yeni bir irade 
ve azmile mücehhez bulu-

yordu. Pencereden dışarı 

bakmak için odayı g~çcr
ken ıslık çaldığını farketti. 
Yıkanırken çocuk gibi 
banyo salonunun her tara
fını ıslatmakla zevklendi 

"Roçestcr "in evine a· 
dırn atalı giriştiği garip 
vak' alarm hepsinden garip, 
hepsinden tehlikeli bir 
vak' aya atılıyor dernekti. 

Kendini öldürmüş olan 
garip ve hoppa • benzer>i 
eğer halefinin nasıl bir va
ziyette olduğunu bilseydi 
ne kadar alay ederdi? 

Nasyonal Provcnsiyal 
Bankası çek karnesi ilk 
posta ile geldi. 

"Cones,, yemek yedikten 
sonra çek defterini fürnvar
daki yazıhanenin gozune 
yerleştirdi. Bir takım meç• 
hu! şahıslar, tüccarlar, asil 
kimseler tarafından yazıl· 
mış mektupları "gözden 
geçirdi. Mektuplardan biri 
gayet şedit bir tarzda ya· 
ıılmıştı. Diyordu ki: 

1 Bıtm•dl) 


