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Balkanlarda yeni birharp tehlikesi mi var? 
Yunanlılarla Sırplar 
clı~Ltsıı1dal(i ınisak 

Bulgarlar~ abluka 
altına almak için 
aktolunmuştur 

deniyor 

l Belırat, Atina ve Sofyadan birer manzara 

haı · ?ndrada münteşir "Taymis. gazetesinin Sofya mu
vırı y 

l;;ı~şıl ~nan - Yugoslav itilafının Bulgaristanda nasıl 
"Tndıgına dair mühim ma!Umat vermektedir. 

ııyıııis,, muhabiri diyorki: 
'feni_ Yunan - Yugoslav misakının akti Sofyada si

/anın Yası mehafilde göze çarpan bir soğuklukla karşı-
. ıştır B 1 B 1 tıstan · un ar Yunan - Yugpslav anlaşmasının u ga-

aleyhinde olmasından endişe etmektedirler. 
lia.sı\ olan umumi intibaa göre yeni misak Bulga

Eına d rıstanın, Yunanistan yahut Sırbistan ile anlaşma-
E: a mani olacaktır. 

11lesaija~e~ Bulgaristan ile Yunanistan arasında muhtelif 
dıı. 8 IÇın yapılan müzakerede tevckkuf hissolunmakta
lluıı:a . undan başka Pi rot konferansının mukarreratı da 
llıenıi;ı~an ve Yunanistan arasında henüz tasdik edil
ettiğ-i ulunuyor. Yugoslav hükumeti konferansın talik 
ıGı . ~eseleleri müzakereye taraftar olup olmadığını he-

ış ar et . . b memıştır. 

t>1119~4r milliyefperverlerinin felahki5ine 
İ3iilıd 9ore Yunan misakı, Bulgarısianı ihafayı 
~lltekaf eden bir iffif aka doğru kuvve ili bir 

ettir. 

Q{smi mahafil ise yeni muahedenin Bulgaristan ile 
Ycce(',· • 

0mşularının münasebeti üzerinde tesir icra etme· 
,,ını b 
t eyan etmektedir. 
v;~a~ı dikkat olan bir nokta Yunanlılarla Sırplıların 

llıesidi ny muahedeyi tefsirlerinde ihtilaf izlerinin görün
ken 0 r. unanlılar bu muahedeyi Sofyaya takdim eder

kin; s~u~ ?ütün Balkan devletlerine teşmil edilebilece
llıiyeti/ ~ınışler, buna karşı Sırplılar muahedenin ehem
\iee ve 

1
, ızam etmemeğe çalıştıkları gibi onun pekaz ne

Yuı:osl recek birşey olduğuna işaret eylemişler ve onun 
bir te.~Yya ile diğer devletlerin münasebatı üzerinde 

olr y 
b . apmıyaca}ını ileri sürmüşlerdir. Q;:1!'1 anlayışıma göre Yugoslavya hükumeti Bul
~tana bu yolda teminat vermiştir. 

V~nıle ınücad I · · · dünk~ 1 tim e e cemıyetinin u ç aı 

C ereınıe mücadele 
erniyet senelik kongresi-
B ~ dün akdetti 

u sene --~--....----
Propagandaya bilhassa ehem· 

Gümrük 
tarifesi 

Biiylık millet meclisinde 
muhtelit encümende müza
kere edilmekte olan y~ni 

l'limnik tarifesinin bu içtima 
sene>inde kanun haline gel· 
me>ine kun·etlc ihtimal ve
riliyor. 

Yalnız bu tari!e umumi 
hadleri gösterir bir kanun 
olacak, hükOmet bunun üze· 
rinedir ki de\ lctlerle yeni tica
r~t mukaveleleri miizakeresine 
ba~lıyacaktır. Bu mukavele· 
Jcrle, ihraç edeceğimiz mal
ların göreceği müsJit tirife
lere göre bizim de karşılık 

olarak bazı mallardan güm
ruk resmini indirmemiz müm
kün olacakur. 

Balftır 
Siyasi hayattan 

çekiliyor 
Londra, 4 (A.A) - M. 

Balfurun yaşının ilerilsmiş 
olmasına binaen gelecek ay 
parlamentonun feshinden 
sonra siyasi hayattan çeki· 
leceği bildirilmektedir. ,,. 

lngilterenin siyasi hayatında 
mühim ve tarihi bir rol oynıyan 

Balfur hali ha· '"l?liılJi~~l 
zırda (81) ya .ltl 

şmdadır. 

Ballur, mu
hafaza kar la rı n 

liderliğini ifa et-~ 

miı , Hariciye 
nezaretinde bu-

lunmuı ve bil -

hassa Filistinde M. Balfur 
bir Y ehudi ) •. ~u tesis eden 
beyannamesile ıöhret kazanmış
tır. Ballurun siyal!i şahsiyetinden 
ilmi ve felescli bir şahsiyeti ve 
birçok lelesefı eserleri de vardır. 

itulyo~o tet~i~Ht 
Dahiliye müsteşarı ve 
jandarma kumandanı 

italyaya gitmek üzre Anka-
radan şehrimize geldiler 

ltalyada teşkilatı mülkiye 
ve jandarma teşkilatı hak
kında tetkikat yapmak üzre 
Ankaradan hareket eden 
Dahiliye müsteşarı Hilmi 
Beyle umum jandarma ku
mandanı Zeki Paşa dün 
şehrimize gelmişlerdir. 

Zeki Paşr Haydarpaşada 
vilayet jandarma kuman· 
danlığı erkanı tarafından 
karşılanmıştır. 

Üç gün sonra İtalyaya 
gideceklerdir. 

____. -----~-

90 Profesör 
Dün şehrimize geldiler 

bugün Geliboluya 
gidiyorlar 

Drın cAsya» ismindeki sey
yah vapurile şehrimize İngiliz 
profesörlerinden mürekkep bir 
kafile gelmiştir. Muhtelif lngiliz 
darülfünunlarına mensup olan 
profesörler arasında asarı atika 

• mütehassısları da vardır. 
_ Seyyahlar dün şehrin abidamiyet verilecektir 
tını ve müzeleri ziyaret etmiş

pıışa açmış, kongre için bir · ı:rdir. Profe~rler bugün saat 
reiı intlhabını teklif etrnif· uçte fC!ıtlmııcleıı ayrıla<:klar 
ti R 1 1 rl ·t k ve .avdettc: ııcllboluya ugrıya-

r. ~ P 1 C: ongre rak liigillz harp maktullerinin 
1 J UııcO N.Jifiıizdıidır l ınezarlarıoı ı.iyaret cüeceklerdir. 

Kış geri mi 
geliyor? 

Bütün Avrupa 
kar fırtın arı 

içinde 
Bir bahar :havası 

beklerken htanbuUular 
diln yaimurlu camurlu 
ıoğuk bir giln geçirdiler 

ıstanbulun dünkü hali 

Telgraf lıaberleri Avrnpada 
kışın geri döndüğünü gösteri
yor. Mevsimin hayli iJerilemiş 
olmasına rağmen ıneıkezi Av
rupa ve Balkanlarda şiddetli so
ğuklar hüküm sürmektedir. 

Bu soğuk dalgası düııdenberi 
lstanbulda da hissedihn(ğe baş
lamıştır. 

Evvelki gece ve dün epeyce 
yağmur yağdığı gi · 12 ve 15 
dereceye kadar yük len termo 

metre zait 4 e kadar düşmüştür. 
dün baharın geldiğini l!tsep

lıyarak cuma tatilinini kırlarda 
geçirmiye hatırlananlar bütün 
günü kapalı oda ve salonlarda 
geçirmiye mecbur olmuşlardır. 

Bu me\·siınsiz sofuklar, bu 
sene kıştan gözü yılan halkı 

endişeye düşmüştür. 

Rasataııe kar yağması ilıfirıı -
lini varit görınemı!ı;ııcktedır . 
Verilen malumata ı:ôre bugün ' 
ha \'a bulutlu olacak fakat yağ
mur yagmıyacakhr. Rüzgar 
şimalden \·e mutedil csecehlrr. 

Avrupad~ 
Berlin, 4 - 15 rbn devam 

eden bahar havasından sonra 

.. . 

Be~nrlıt UB(OİSİ 
Müsa~atamız 
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'Obeydulloh Ef. 
diyor iri 

" Evlenmeyi mec -
buri tekle koymak
tan ziyade gençleri 
evlenmiye sevkede
cek sebepler ihtas 
olunmalıdır • Bunun 
da en baıında ka • 
zanç meselesi vardır. 
Gençlere refah te -
min edilirse hepsi 
evlenirler.,, 

Müsabakamı~ın 

şekli nedir? 

Bir bcklrhk vcratd mÜ••bakan 
açhk. Bundan mak•at Yozıat meb' 
uıu Süleyman SLnı Beyin MiUet 
Medielne •erdifi tekJIA kanunt 
üzerine müna.kqa edilen beklrhk 
•errfıl haldC1nda muhtelif ftldrlerl 
kttaca kaydetmek •• bu fikirler
den hantlılnln ıaıeteml:ı karUerl 
arumda daha !ula taraftar bu
lu.ndujunu tespit eylemektlr. Mil

aabakanm ıckll ıudm: Gautemb: 
h.er si• r&dafünüt ail>l muhtelif 
me•leldere menıup Y• maruf ae
•altan birinin beklrldr: •erıtıl 

hakkındaki noktai nuannı birkaç 
ıatırla yançaktır. Ayni ıü.nde ı•
zetcmb:ln bir köteılnde bir de 
kupon neırolunacaktır. Karilerimb; 

ıaaıetede ııraıUe •erıinin lehinde 
yahut aleyhinde olarak çıkacak 

nolcta.1 naz.arların •e bunların eı

ba.bı mudhe•1nln hanıhtne tara.f
tar olurlar•• o Akrln intifa!' etlltl 
ıazete nÜ•haamclakl kuponun. üz:e
ı·hıe adrc•lerinl ye lmu.1arını ko
yarak diler lc.uponla.rla birlikte 
m•thM.m1Za ;Sndereceklerdlr. Mat

baannzda toplanacak kupanlann 
ihtiva edecefi reyler bilihare taı
nll otunacakbr. Neticede en ziyade 
taraflar ba.lunua filoe rey Termit 
olanlar arasında bir kura çekilecek 
ve kazanacak 10 lr:arimlze muhtelif 
hedlye&er takdim edilecektir. 

bütün Almanyayı bir soğuk !•----------"'" 
dalg=sı kaplamıştır. Bu sabah 
Berlinde hararet sıfırdan nşaih 
8 derece idi. 1 ler taraf buz 
tutmuştur. 

Soğuk dalgr.sı şimalden ı;el
miştir. lsveç ve Norveçte kar 
fırtınaları şiddetle hüküm sü
rüyor. htokholında hararet -
18, Norveçte - 25 derecedir. 

Soğuk dalgası c•·nırba ve 
garba doğru yayılınaktudır. 

Çekoslovakya, Avusturya, lo.la
caristan bu dalgaıııu tesiri al
tındadır. Bu sabah Bodapeşte

ye pek nıetzul ınıkdarda kar 
yağmıştır. Son haberlere göre 
Belgrat ve Sofyaya da kar yağ
mağa başlamıştır. 

Soğuk dalgası lııgiltere ve 

feleınenkde de tesirini göster

mektedir. ltalyaııın şinıaliııede 
kar yağıyor 

Londra, 4 ( A.A ) Sel gibi 
yağan yağmurların neticesi 
olarak Derpi kontlugu dahilinde 

tıobart yakınında bir set yıkıl
mıştır. Binlerce ton su, müthiş 
bir sür'atle şehrin kain bulun

duğu dar coğaza doğru atıl • 
hlakta, ağaçları kökünden çı -

.karmakta, kaya l arı söküp gö -

türmektedir. Şehrin aşaf::ı kısmı 

su ' altında kalmıştır . Birçok 
köprüler ve evler sular tarafın

dan götürülmüşlür; yedi kişi 

meydanda yoktur. 

. 
Ycın delik btr cel,; ra.slamal( feldlt,eı deme~l/r. 

Derhal ya/cal~ırlar , • / 
- Fr ... m kankatW -

... -7-

Hukuk, kuvvetli bir 
idealimdi 

Kadınlonn genç kızken çolışmalo
nno taraftonm. Onlonn evlendik
ten sonra bAJka cepheleri vardır. 

Avukat Güzide Hanımın fikirleri 

Güzide Hf. 
İş hayatının hu
kuk cephesini 
intihap eden 
ve bugün bü
yük bir muvaf· 
fakiyetle biUiil 
çalışan genç 
bir avukatımız· 
dır. 

Güzide Ha· 
nımefendi de, 
iş hayatına mad
di bir ihtiyaç 
dolayısile de
ğil, severek ve 

alakadar ola· 
rak girmiştir. 
Bunu, samimi 
ve idealini ha

raretle taşıyan 

bir lisanla şöy· 
le anlatıyor:] 

Avukat Güz.ide Hf. 

- Benim iş hayatına gir
mem çok ,uhaftır. Belki 
biraz uzunca bir mazisi bi

le var. Evvela ailem ara· 
sında birçok hukukçu mev
cuttur. Belki bunun hisle
rim üzerine biraz tesiri 
olmuştur denilebilir. Bu 
mesleği küçüktenberi sevi
yor, alakadar oluyordum . 

iptidai dördüncü sınıflar
da idim. Malumatı vataniye 
isimli okuduğumuz dersin 
hep bu mesleği alakadar 
eden kısımları beni cezbe
der ve arasıra " istikbalde 
hukuk tahsil edeceğim, 
avukat olacağım., derdim. 
Bu sevği gün geçtikçe 
kuvvetli bir ideal şeklini 
aldı. Liseyi bitirince tabii 
hukuk tahsiline başladım. 
Stajımı bitirdikten sonra 
serbest çalışmayı tercih et
tim. 

Kadın erkek, birçok ar
kadaşlarım "memun degiliz. 
derler.Fakat ben çok mem
nunum. Hadisatı ilmi nok
tai nazardan tetkik etmek 
o kadar güzel bir zevktir 
ki... hukuku sevdiğim bir 
ilim olarak telakki ve tav
sif ediyorum. 

- Şu halde size, hayatı
nızdan memnun musunuz? 
diyecek ikinci sualimi haz
fetmeliyim Hanımfendi? 

Güzide H. gülüyor: 
- Şüpehiz artık buna 

lüzum kalmıyor, degil mi? 

o kadar bahsetim ki .. 
- Şu halde Hanımfen

di üçüncü süale geçelim; 
kadının iş hayatına atılması 
zaruretlerini nasıl telakki 
ediyorsunuz? 

Genç hukukşinas bu hu
sustalci düşüncesini şarih 
ve kafi • hükümler halınde 
işaret ediyor: • 

- Bir milleti te~kil (Y~p 
fertler, daima laal bir bal-

de bulunurlarsa o millet 
terakki ve tealiye o dere
cede yükselir. Bu faaliyet 
yalnız erkeklere inhisar et
memelidir. Yer yüzünde 
kadınlar daha kesif bir kit
le teşkil ediyorlar. Bunlar
dan bir kısmının atıl kal
ması, tufeyli kalması doğru 
değildir. O halde mesaiyi 
taksim etmek bir zaruret
tir. Bunum neticesidir ki 
kadınlar hayata atılmışlar
dır. Bu hususta en bariz 
misal harbi umumi olarak 
gösterilebilir. 

O harp birçok zaruretler 
tevlit etti. Artık bir kolun 
bu içtimai zaruretleri temi
ne kafi gelmediği ğörülü
yordu, çift kol çalışmıya 
başladı. 
[Alııarafı 4 üncü ıayı'amızdodırl 

• 
itfaiyede 
ıslahat 

Efrat Viyanada s!aj 
görecekler 

~chrcmaneti bir itfaiye 
mütahassısı celbi için Viyana 
şehremanetinin tevassutuny 
istemişti. Viyana şehremaneti 
lstan bul itfaiyesinin inkiş:ili 
için itfaiye neferlerinden 
bir kısmının Viyanaya gôn
derilerek staj görmeler1İıi 
teklif etmiştir. Emanet b"tı 
teklifi kabul ederek ltfa~ıl 
efradından bır kısmını göO. 
derıniye karar vermiştir. B~
,lıer nefer günde ~· 
buçuŞ 1.ita IJla&raf ala 

·ttaj beş ay de:vam edecek • 



ve 

A 
Yazan 

AYHAN 

• 
İlzgiliz qelT'Jleri Çanakkale-

den geçti/ez 

[ 
Sivrisinek mücadelesi 

Kadık6y ve Haydarpaft • 
Pendik \'e Adalara kadar, şi v
risinek mfıcadelesi yapılacafını 

yazmıştık. Mücadele heyeti tara· 
fından bu mıntaka dahilindeki 
arazi şahipleriııe yapılan tebli· 
ıat mildd~ti bitmi~tir. 

. f bdt'i/lza111it " Anzan! İn[4iliz kraliçı1sine 
Rus)ra çanrza telgraflar çekilsin 

Bu hartadan itibaren ıniica

dele hey~ti, mesaisine başlıya-

! caktır . 1 
Mlicadele !:ereli, sfıtfelcrin 

imhası için her tlirliı malr.eme
yi Jıazırlamışiı.r . dire bağırı.rordu 
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l ~w İıwiliz ı:em i leri gdi - \ - Paşalar şimdi ne tedbir 

sor. Yann Ru> ordusu }ılS- almak re~ inde. iniz? 
tafanoz:ı ilerlemek istiyecck. Rauf paşa birşcy söyliye-
.\kclisin ınüşhıhit çıbrnc:ığı cek halJe dcb<ildi. Ahmet 
anlaşlıvor. İleri geri ht-ze - \'cfik paşa :ıra ınuka\'C· 
yanda ( ! ) bulunan 1 arı def- met cJiknıiyeccı'.li fıkri,ıde 
~tıııcli . .\lcıııkk in limcti idi: 

Mücadelenin haziran nilıa

ycliııe kadar jl,mal edilmesine 
çalışılacJk ve sivrisineklerin en 
faal ve halkı tazip eden mt v
simi olan temmuz ve ağust06 
ı:arfında kalmamalarına ~yrct 
edil ecelilir. ---Efgan da 

çarı.:sine hakmalı. - Efendimiz, bu mesele Harekat kralın lehinde 
Rauf l"l~a tg..Jık etti; bi?.im reyi lıodumuzla anlaşıl- iııkitaf ediyor 
- E' et Padişahını, onlar ıı:ıaz. Hemen bu gece mec- l()lldra, 4 - Dganistandan 

harp ve müdafaa İstiyorlar. !isi hası vükelada tezekkür ıelen son haberlere göre ''azi-
çat .. ka hattı müdafaası ku - cıli.lsin. ?\eticci karan bir fette kral ünaıı.ullah lehinde 

bir bl~vvül vardır. 
mandanı ır~zi Ahmet Mub - mazbata ile arzedelim . Gazeterin tL.nıiimndan aJ. 
tar paşanın maiyetinde derme Ceı·abını \·erdi. Sultau i:lıkları lıabuler fıııanullah kıta· 
çatma .asi; er ı-:ırdır. Birşeye Hını.it enJişc içinde idi. ılının Kabile doJ:ru ilerlemekte 
ıım ktcdir de#J1iz. Ve... gerçi 11 z sarayını t)ıce devam ettilini bildiriyo. Bir 

Rauf · nın 5ÖZü ağzında talıkim ettirmiş, Çatalca mü- çok bbail anarşiden bıktığın-

foı mıştı. ~aşkatip Lebip Bey dafaa l.."ll'llaudaru gazi • luhtar dan bir an evvel sükun teessiil 
cdctilmesi iç>ı lralın kıtaatına 

Gdi!lolı.ı \'C Çan.ılWJedcn p.tŞJ.}'l cooderilecek kun·et- iltilı,a.k ~tıreı..tedir, 
iki tclgrııf getirdi . erden bir lıaylısıoı yıldıza Bazı fogiLiz gazetcleri bu 

Bu tc\graflıır b ğaz met- :ıldutw.şu. giın~ü karışık valiretten Rus-
lı:ı.linde duran lngi.liz gemi - iRus ve İngilizlerin gelme- ~·an:n istiiade edeceğini beyan 

1 
1
: ile lngitrreııin Efı;aııistıında krind:m birkaçının stanbula sinden ziyade kendi nefsini 
6Ükfın teessüsü:ıü arzu cttifini 

yollandığını bildiriyordu. Ge- duşrındügime şüphe edilme -
miler Gelihdlu önCınc demir- meli ıci. l.!.~~-1!.?.~~~-~: .......... --···-······-·-
lemiş!l'rdi. Abdulbamit: Son defa Ahmet \' ~fik 1 

- 1şte şimdi Rushr Is - peşa sordu: ı 
ıanbul:a ~dmek btiyeccklcr · - Meclis serasker ı·e bab-
Zaten bunu bilılirrnişlerdi. nye rıaZlil!la itimat -etnıiy<.ır, j 
Şimdi .ne yaparız 't iki ini de azil ye muhakeme 

Diye haykırdı. altına ıılınıya brar ı·criyor. 
\' c nra başkatil e: Sizin meclisi ı·ükel,\da ,·ere-
- Aman Lebip IBey tart- ce iniz kırar da bu iki zat 

fııııdan İngiliz Kıraliçcsine bulun:nıyacak mı? Ma.zbata-
Ye Rusya lmpenıtoru hazret- nızı mühürlemiycceklcr mi? 
lcrine şimdi tekrar telgraflar Buna bir çare dü~ündünüz 
yaz. Hareketi te'hir etmcle- mü paşa? 

rini rica edelim . - G~ yri Ercmlimiz, zihni 
Emrini Y.:rdi. \' aziyet gene hüm:ıyunu yormasınhır. Böyle 

b~rbat olup gitmişti . Bunca t2vlmlldc zamanlarda ınec -
gaile İçinde bir de Suleymıın !islere itibar edilegelmemiş . 
paşa ve meclisle ugra~ll'lak .'ı.nlar lrnzu gibi olurlar. Sa. 
zaruretinde kalıyorlardı. yei şahanelerinde all>ette 

ŞimJi ingilız donanması - icabı icra olunur. 

n;ıı ( Bcşi1e) den hareket _ Meclisi feshedip te efkarı 
etrig-i haberi meclise aksettiği aleyhimel celbcdemcm paşa. 
z:unan kim bilir ne kıyametler - · O da aynca düşünlılür. 
kopacaktı. Evı·da tel.lnın def'i ÇJresini 

Rauf pa~anın eller tutar araştıralım . Badehu fermanı 
hali kalmamıştı. Den bir il,cıı hümayunları nzzarı dikkate 
üç beş olmuştu. alınır Efendimiz . 

.\lcclistdil i5tizalı arasında - Bu işin yalnız meclisi 
bu en büyük felAkctin hesa- has müzakeresile halline ta· 
b,nı da şüphesiz kendinden raf tar değilim paşa. Ruslann 
soracaklardı . ileri barekeci ihtimaline karşı 

Ya İngiliz gemileri doğru ne gfına hareket olunmak 
btanbul limanına girecek h\zım geleceğinin ayrıca bir 
olur, Rus askeri de lstanbula meclisi YtıkelMa da buzu· 
day~naeak olur a ne oLıca ·tı? rwnJa müzakeresini arzu 

Asıl korkularak Endişe ederim. Heyeti meb'usandan 
edilmesi Jazım ~gelen cihet birkaç zatın da Yeti dahi alıassi 

Süleyman paşa ,.e mcb'us
lar nıesclcsinin hallini düşü
nürlerken, bak araya neler 
giriYcrmişti? 

Her yandan bir aksiliktir 
baş gösterip zincirlcne Junı
yorJu. SadrazamLı serasker 
huzurdan çıkmak üzr~ iken 
Abdülhamit : 

- Süleyman paşa meselesi 
bir il;i gün tehir edilmek 
münasip olur. Şimdi dcgil 
fakat yarın başkitabct nıari -
fetiJe kendisine ce,·ap ,·ere -
cc~im. 

1 ti fa için sera ·kcrlik nıa. 
kamına müracaat etmesini 
irade edeceğim . O zamana 
kadar bir iki gün geçmiş 

olur Ye elbet çaresine bakılır. 
Diye sustu. 
Eı·et Hünkann korktuğu 

anlaşılıyordu. Ahmet \' efik 
paşa ile Rauf paşa birşey 
Süleymcden huzurdan çıktılar. 

Doğru Babı.ili ye gittiler. 
« hns mccli ·i » acde tarafın
dan toplıyacaklardt. 

Gece mece demeyip alı -
,·aJdaki müşkülatı görüşerek 
bir karara baglıyacaldardı. 
N cticeyi de mazbata şeklinde 
Abdülhamit hana bildirecek
lerdi. 

YAllT lsan 

Dilenciler 
Yeni yeni htleler 

keşfediyorlar 

] 

Şehremaneti, dl!enciler aley· 
hindeki Wıibatı son günlerde 
iflddetlc.ıı.dirmiştir. Caddelerde 

e meydanlarda belediye 
memurlarının takibatından kur· 
tulamıyan dilenciler yeni lıilc· 

ler hulm:tktadırlar. Bunlardan 
bir çpğu bilet alıp yolcu gibi 
vapurlara binerek vapurlarda 
dileımıehtııı!irler. Bir çok dilen
ciler de cami ;ıv!ularında sen•h
lara ınuullat olmaktadırlar. 

Eınaoet bunları yakından takip 
için sivil memurlar tavzif et

ıniştit. 

Su şJkıntısı çekmiye -
ceğiz 

Emanet.önümüzdeki yaz zar
fında şdlriıı mühb.ç olduğu 

'uyun tenıfni kabil olup olmı

yacağı ha . ıııda tetkikat yap
mıştır. Ar.laş.ddı~na göre bu 
sene fazl:ı kar yaidJğındaıı Be
ntler tamam.ile do1ın ;tur. [ley

oğhı cihetine ait bcııtlerin bu 
kadar .ctoltiufu bir ~k seneler
denberi kaydedilm~miştir . Bu
nıın için bu sene su mebzul 
olacaktır, 

Gayri mübadillere 
· tevziat 

Sekiz aydaoberi gayrı müba
dillere tevziat yapmak için top
lanan ~.oınisyon iİJlldiı·e kadar 
istihkak sahipleriaden pek uıııa 
para vermiştir. Alakadarlar bu 
betaettı n şikayet ctnıtliedirler. 
Söylendiğine göre teYzint kc
ınisıonu azasının hakkı huzur
ları verilmediğinden komisyon-

da iş görülmemektedir. Gayri mü
badiller önümüzdeki çarpmba 
günü top1anııcak 1coııgreclt bun
dan şikaıi't edeceklerdir. 

Vazifeye iade 
llir müddet e\•vcl görülen 

lüzum üzerine kendisine işten 

el çektirilmiş olan yiJ:l.yet 

orman müfctti~lerindcn Yakup 

Bey yapılan tahkikaun hitamı 

üzerine kkrar va1Jfesiııe 

iade o! unmuşnır. 

Sokaklar sulanacak 
Geçen sene sokakların sufan

maması yüzünden şehrin iktisap 
eıtiği manzara ve çekilen sı

kıntı m21llnıdar. Emanet buse
ne bunun önüne ge~ire karar 
venniş, sokakların sulanması 

için şimdiden tedbiralmıya baş
lamıştır. Bu cümleden olmak 
üzere yerıi arozöıler m!lôayaa
sıııa karar verilmiştir. 

Futhol maçları yapılamadı 
Dün Süleymaniye ile \'efa ve 

Galatasarayla Beşiktaş arasın

daki lik maçları, havanın pek 

~or 
-·-

isue~li ıunı imi r 
·Ktt' alar Ve ~i~Byeıen 

- Muharriri : E,re/ -
<lll•:cwı:t:ır.ıu::ı: ... 

Vazifelerini ikmal ettiler : Kıt'a. 

Ya nız M. Conıon yaz kam· 
pında hazır bulıınac;ak 
Gç senedir memleketimiz

de Beden terbiyesi mutahas
sısı sıfotile bulunan lsveçli 
1\latınazel , ' erman ve i\ l. 
Yonsonun mukaveleleri ma
yıs nihayetinde lııtam bula
caktır. 

Cç . enedir yeti~tirilcn mu
ııllimlerle lise ye orta mek
teplerin muallim ihtiyacı tat
min cdildigi için gelecek 
sene terbiyei bedeniye kursu 
devam ctmiyeçek ve l.ı;yeç

liler bu sene memleketlerine 
döneceklerJir. Yalnız bu sene 
nihayetinde, hazirnndan tt<m
muz nihayetine kadar llii ay 
devam etmek üzere üç se
nedir mezun olan jimnastik 
muallimlerinin de iştirak ede
cegi yaz kampında muallim
lik için l\L Consonun muka
velesinin iki ay daha temdit 
edUeccği haber almmıştır. 

idman bayramı 
Mayısın 11 bade yapılıcak 

Şehrimizde me,·cııt lıilıi· 

mıırn lise ve orta meıtcp 

talcbc;inin i~tirakile yapıl

makta olan idman şenliklerin 

ı 1 mayıs cuma giinü Tak
sim stadyomunda kra edile
cektir. 13u seneki şenlikleri 
geçen senekilere nazaran 
daha iyi yapılması için ~im

diden hazırlıklara ba~lanınış

tır. l~tirak edecek talebenin 
miktarı 2000 ni tecavüz c-
dccektir. 

Milklmizde ne kadar etse iekessur mektep 
Haceler marifetin şanını ila edemez 
Şol kadar oldu ki biçare maarif bir.de 
Nefesi hazreti İsa bile ihya edemez. 

Kıt'a 

il Ey bana medyun olan. zatı meali menkıbe/ 
',Hak muammer eylesin lzmirde daim sa]cl.Tı 0 

: ~~n neler çektim neler :senden kıyas el ol :ıJJL l i isterim AlLihtan bir kerre sen de daln o 
1 

lstarıbuldan J3ağ·dada 

Şimendiferlpr konferansınd;mühim muk 
rerat ittihaz edildi 

Ltanbul-Nuıaybln hattı, otobüılerle Muaul, 

Bafdada raptedillyor 

liaydarpaşa da toplanan şi- darpaşadan lia'ebe r.ııft~dl 
mendiferJer k• nferansı ll'esaisini 
bitirmiş ve 1 liü<iımetimizle kon
feransa işf•ak Pduı deıniryolfa.rı 

Jirket!erinin kabulime ır.ua115k 

.otıııak şırtile atideki mul::ı.rre-

ratt ittih~z etın:Ştir: 

defa doğru b;r l:at.ır t 

ayrıca temenni edilmiştir ;.,J 
4- Bu ınt:karreratıu ·j 

halimle Irak den,iryollıfl ,t 
resi 15 .teşriııievvclden iti:ır~ 
Nııseybnle Musul aras.nJ .ş 

1 - 15 teşrinievn•I 1929 ydcularıııı naxl için bır ete ııı 
. Ilı'' 

tarilıindeıı itibaren haftada iki servisi ihdas eJileceklıf· ~ 
defa Maydarpaşadan Nusaybiııe üçer k:şilik olacak ııer 1 ti' 
yataklı vagon tahriki. beraberinde otuT. J<ı!O ' 

1 
nııkledehlecehtir. OtobÜ;1cr · 

1 2 - elin işlenırktc o an . . t 
. . • , seybinden yedıde ııare•· ı 

liaydarpaşa • Hnltp scrvısının ı _ · t . fıJı c1I 
. , . \ uçte Musula, er esı ı: 1111·ı hır vagon restoran J.avesı 

1 

;\,\usuldan hareketle on J 1~, suretilc ıslahı. Kerkiığe varacak, sonr~. ~~ 
3 - Irak hattı servisi mu- ı şiınendiferlerilc yolların• 011 

va!fakiıetle neticelenirse liay- eJeceklerdır. ,.il 
~ .. , 

Ati t . lre ... - !.!11 1111 ıınııııııu 11uıuıııı1111ııııııı11ıuıı1111ııı11ı.ı1ııııu1111ııııı11111uıı11ı111111tıUU1ı1111ıııııı11:11t1UfUt111ıı e ızm an noru : 

"' V KIT 15 gün cn·cl mezunn mcm- { · ~ 
le· tine giden atletizm ant-' ~ 
r~-nörii Iler Abrnhaoun iki ~ 
güne kadar şehrimize döııccği ~ 

haber alınmıştır. (=: Mühim habc~~rin bulisası 
Yarım asır evd~i 

VAKiT ~ <Ot Veremle mücad~le '1' ~-:rl#-: 
i cemiyeti dün senlik kon • (J~ 

6 Nııan 187} ~- gresini aktetmiştir. Kon· li~o· 
Cemiyeti Akvaın h' 

T'ifnelin kule k4pı- ~ grede cemiyetin, lzmir ve 10 _ müzdeki içtimanı ıe-
sı lJniinden P1Jn ~ ~ Samsun verem cemiyetle- zıranda Madritte 11lcte<' 
galtı ved1Jha ileriye ~ rile birleşmesi kabul k ce tir. 1,1

, 
lokomotifle işler bir ~ edilmiştir. A ç· d h"k. et • 

· fi ~" .ıı. Du"n ya<Tmur dolayı· .,,.. ın e u uın L9tl' tramvay ım tyazına .,,. " talı hasmın müdafaa ~~;· 
talip olan Kolonel ~ sile futbol maçı }4!pılma· nı yarmış ve ileri barll" r 
L6kok ile kumpan- ~ mıştır. tına yeni bir inkişaf ~e 
Yasının verdiM lA - 11_= .A. Dahiliye müsteşarı · ı· y• .,,. mış ır. . f 
yihanın Şu gilnler- ~ Hilmi Bey ve umum ian • + Meksikada son 1 '·-' 
de fehremane-ll ıs - ~ darına kumandanı Zeki te m:.ihim zayıata uğ' u)Jı 
l4h4t komisyonun- ~ paşa Ankaradan şehrimize asiler muhtelif yerler 

da TUJZdrı tetkike J gelmişlsrdir. geri çekilmişlerdir. . b91• 

alınaC4ğı mervldir. ~ <Ot Emanet etfaiye nefer- <Ot Balforum siyasıoJ r11 * ~ !erini grup grug Viyanaya tan çekilmek üzre owQ . 
Dühctn bandırol • ~ göndererek ısitaj yaptıra - bildirilmektedir. iJ· 

ları idareMnde bazı ~ cakbr. ıOt lngilterede pe~ı, 
ihtilaS1Jt vukuuna I _ ~ Dün.~ (ngi~ p_r~fe. detli yağmurlar ya"'/., 
dair gazetelerin yaz ~ soru .. şehnmııe gelm~ıtr, tadır. Almanya, OrU ~ / 

bu jJj . amalimdir. 

Padişah kıınaat etıne}ip 
cıuniyctsizlik gösterirse iste -
diği fedrnllde meclisi yıldız 

iarayındn toplamak kendi 
yağmurlu olması bileceği şeycU . 

. .\b.ılülhamit sordu . Dedi . (Bııme.ııJ yapılamamıştır. 

mq oldukları hava- ~ bu gun _çanakkaleye gıde· rupa ve Balkanlarb ~ 
yüzünden dis bi esas imiı. = ceklerdir. yağıyor.. .-' • 

ı=-----------1:iiı11uıı11111111Hlttltt;ıutlUU11111ıııı11ı.1uıı1ııılt11ntJUWIH111ıııaut111uttl•lll111nULittht111ılPI......,..----

--~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;m:3E;~ese~~~i!!!!!!!!~~~-r 
JYz.kt)iı 6 'is:.uı 1929 tefrik:.ısı : 125 ı Ç:.ırmıh:ı gerilenlert} çaı·mılıııı ayağıııa o- ' (kendinin yahudiler insaıılarıu lçaldıb'll ı onu tahkir edi) ff" - - --ı· 1 arız ol:.ın l>iiyük. bir iş- turnuışlar İs:.ıya baka- kıralı ol<luğtıııu iddia hıııaklıgıııı ö teri- dı. u~n·a k.apal1 ·t ·,i' 

U kenccde taketfersa su- rak onun uru balarını eden İsa) şelJinde teh- )'Ordıı. Gt lip eç~ııler, kudü ün büıü~ı ..... ._, 
IW m US suzluktaıı nı~ıııtı~u ya- paylaşmak için araıa- tiliııi istenıişJerscde nıaz1tıunın son can ırında otdu"u gıb1 ~ 
~ nıyordu. Su ıslcdı llo- rıııde kura <;ekiyorlar- rieaları kabul olun- acısile \.opardığı ıfer- kuru Ye mağıı1t1fl 1' 

1( 
" t 1 

nıa askerlerinin sirke dı. Ilir riyayete göre manııştır. yrıları duydukça: Bazı rivayete gör~·iı< 

O O il r ile su k tışığırıdan y:ı- İs şöyle demi~ i. Tilmizleri firar etti- « - Allahın oğhıyunı an için fsaıurı ~ 111if 
pılmış bir nı şrupları « - Baba, bunları ler. Fakat keııdisini diyeniı şu halitıe ba- ğini zaıf isti!:\ etl1

• 1/lı' illi•••• j vardır buna (poska) affet.~ ne yaptıklarını t. beriyeden heri takip kınız. Dahan gelip e bulut, b:ıb~ ıuı~ {~ıJİ' 
Afu/ıat·r'l'ri: Ilüseyin Ralnni deııir. Askerin biri bilmiyorlar.. eden sadık dostları şimdi seni neye kur- resini ondaıı gıı ~~ 

~tiyerek çağu'ınış ol- bu salip ma1ıkun1un po kaya batırdığı iin- Darağacının üzerin- yanından :.ıyrılmadılar. annıyor~ Ila k.alarını Her ıztır~ıptan 1ılİ' 
duğu öliinıü şuurunun avakları Iıeınen hemen geri bir k.anıışın ucile de o vakıtki Ronıal - Onlarla beraber kalan kurtardığını iddia eden defa elim bir nef!l~jıı1' 
bütün yuzuhile belde- y~e ~okunacak. ,\;adar mazlunıa uzatan· cru- tarın adetince İbrani .bir kaç kadın da az bir bu adanı 'ji di eo i- le can çekiŞ111e ır' 
nıch>i tcrcilı ediyorcln.. az yüksekti. Son1-a, dirdi o güuü İsawn Yunıuıi ve Latioee o- ntesafedcn gözlerini ni kurıaranuyor. Ha- düştü. lnsanlarııı 11J~ 
<<Esvabını soydular y.,re diktikleri haea, yam başında ik.:' e brak bu iiç lisandan ondan ayırmıyorlardı. kikt ~ygamber tse nankörlfığii ka~~ 1r~ 

;:plak ,·ücuflwıu ~- ellerinden ayaklar;n- lıırıız idaıu olunuyor (y3budiler kıralı) iba- Bakışlarile kendini te- çakıldığı haç · in. bu adar cebirı bf'M' 
mıha ğJadıhw. (T) dan çlvilcrlele mah- du» e . yazılı idi.» selUye ~r~şan b~ 1a- Biz de ona iman ede- içi» bu ·~~e ;1 
lııırfi şek1inde birbiri- ktJnıu ~ıılar.» « .Maltüllerin elbise « Yahudiler bunu upu 1 liw... 
ııc rapteditıu· iki .a- «İsa bu aza. döküntüleri cellatlara .kendi aleyhleı·iınde bir lsanııı gözleri l>nünde- YJ!Ilı a~a ~·- gıiNlt: fll"""' 

• an ib~ • ~ fiddelile tauı. verilirdi. BÜ herifler ta ıkir bilerek ibarenin li manzara o.Da hep ıha &erW iki :.bul da 



VAKiT • 

- Yrupa terzileri erkek e iselerinde tadilat yapmağa karar v-erdiler 
~ ~JllJlliJ~--!!E,-J ~SM, Moda bu sene ceket V€ r Ui!il!looWU] [ HARİÇTE 

---:--~~,,.!!.ı::;::A~T'._!. .. Mektupları _.__~~-----..-.-----1 

Sk:t:~'. ~i Türk, pantalona musallat olmuş oeçeı~,~~~~~ .. ,ıaıığı- Mekmk~ İSYHBI 
ar gıdrıı yolu ... . • k .. nın devnsıııı bulmaic içm çnlı-

\ ıta 1
;ior .• Lisanda, edebi- gOZU UY Ü f şırkcn hastalığa ya!<afanarak ve-

:k yasıyatta ve niha- fal edeıı azız fen kurbanları 
1 hsad· tt b -' b ıya a u derin Etekler uzayacak, paçalar darlAfACak, merhum binbaşı Alımct ve re-

i ~~h aranmanın ız- d- Jıt I w l I k b 1 k fıki ) iizb:ışı Hudai tie) !erin i'-
dıı. Pekrch cpi z.aman ol- u1'me er ÇOS!d !CAk, şu o uca u o uca 

k lümlcrinin seııei de-\'ri~ esi ıı ;j-
ş· ı. ya ın bır ger-nıi- ~ıındn · luı- Bır l.ır.lft,ııı 

Qra 1 k Yr." ıı:ıscbetile y:ıpıla.ı ilıtff:ıle lütrcıı 
~n 

11111
:! 1 göklerinde za- dar ) ~ılnı ;,, k.ıdııı clugrueli olan 

-...,ıan L teşrii buyuran ıııuht~eın zeva-
lt'fitt . çaıun şimşek- dhi"l"l'Jlh' mu- ccl-l'"tkriıı p:ın -

atız Llb ta meslek ve ıncktcr>imi1. namı-
ttı ı'..dA ren erliklerini lalunl:ıı ı da dc-

.,, .. a -• l l na ar1.ı şiilmııı edcri~ı ef eııdim. 
"tti. D z~~e e eri taieip l\u 
ka,_1 ıcenebılır, ı...; biz o J- • l'lhıq·kı i- ı)anwlonlar tının 

.... , tıı:ta kc d. · · .!I 
)ofu felAket n :mıze guıen nıı ı :-ch lıntlc dl• 'c p:ı\:alan d i l diişnı a lenn meş'alesi oir rnkıııı rndi- nlac~ıl-tır. lı ı 
tri il ban toplarının alev- I' ı ırnılt,·ılcınl,·ırııı • k-

V:ı.. e ulduk. at ' ucuua ~c.-
~~ kurtaracak yolu, tirı:cel.tir. (>mı- li (\ ) lıarliıı : 
-. ,. 7 lan mu/.dcki ilk lıa- -·:ıt·~ıcos··"'-4' ayrt-.. .. ~ -eill nm kızd • · 
.-·~1111nd bardın ittbnrcn · 

ŞeteQi L_· 8 SC}'retmek. iyi, 
L. otrşcy d v ·ı f k erkek clhbde 
U\t ~el . egı , a at 
ten netıceyi görcfük-
~eyj ~ hepsini ve her 

I>ü inek kolaylaşıyor. 
Yerli n, ıençlilc: milli ve 
ı-., 1btir.~1ları ku~anacak-
ladı 1 Jııeminle imza- omuz: 
a1t1~da1'arülfünun bayrağı dtiımltiz \ c cc-
bu as·ı° kopup dalgalanan l«:.tlcr dah:.ı u:wn 
S<>lirnta heyecanı hürmetle olac:ıl...tıı:::Bu biçiın-
tile be t~rn. B.ı davaya vak. deki ccl,ctlcrc 
ıtıütekk:•:de birkaç damla 
rıun 1111 kar~şmııtı. Ü· 
halirıdınu!affcr bir sancak 
iıl\t ~ omuzlarda dol~tı-

.. ıorınek b d .. d"" tur, ~ . aşımı on u-
h?fl-.ida etli ~e .. ı~efis sar· 
~or;a_ ra duşururse çok 

'(-..ıcı.. 

iiç dlıg-mcnin 

iki dö~ım:dcn fc:1.l:ı y:ı~ı. ı~1 

anhı~lnıı.-tır. İki tnraltan du~· 
meli cel,ı.:lcrde etekler <lttha 
uzun oJ;u;ağıııd:ın ele ırt duı.,ım: 

yerine alcı dli~mc krıııac-Jktır. 
t3o~'iarı uzun <tlını) :ı nl::r 

tlnız T·· k t•w. b l~rniı. ·• ur· genç ıgı u nıt:betcn daha borlu ~ürüne-
...., ;tc:lda yalnız bırakıl- crklcrindcn bu y ·ni mut.la

nın bi.ıyuk bir r~bcı: 1hrnz 
ctmc~i bt·klcnın<;.ldcclir. 

-

krinc J!.e ırL 11 -

1i hn1.ırd;ı lıpl 

p:ımalıınlar ın ık

h~ık gcı;ınc ııı.ıl · 
tcdır. 

ib:ı rettir. 

R.cnklcr:c :tcllncc bu sene
nin ilkh:ıhnrınd:ı ımıkhulc 

gcl,'.cll renkler, (si) ah , (hc
yu7.), <gri\ (nın' i kur~ııni), 
(ku\'tı çuh:ul:ıta) renkleridir. 

Hunl:ırııı ek cri~i ~it.sili 'e 
) <t bcnt:klidir. çi;.~iJcrin bir 

i~ ıliği dı: J-ı,:ı hn~ !ul:ırı dah.ı 

uzun, uzun be ıylulan daha 
dnc giı..,tl·rnıt:..,idir. 

~· Biiyüldcrimizden 
"'flit tasviplerin, bu 
r~ti ol çpk kı)""'1etii tesir-

So Ur. Veremle mücadele 

\,ı.:crf tın} t.ır tnthlt:n ınel.rı!hl mucJuru 

Halit 

Münhal memurluk 
Uiilhane Jtastaneı;iı;n karanti

na memurluğu müniı'lıldir. Mü
tekait zabitandan talf p ol:ınl::

rın şeraiti öğrennıck.:iizre mü-
dütiyete mür:ıcaal~ıı. 

Tarihi ~dyan 
kon~reıi 

Be\ nclmih..·l tarihi cdY:tn 

h.<>~rc-.i ,ap;ustu :r.<ırf mda 
1-.\ cçtc toplanae&iktır. 1 tan
bul dariilf unuuu kon~rc) e 
da,·ct edilmi,tir. J\onı.,'l"c e 
cciebİ\':\t fokultc i rd'.'>i l\üp· 
nılfı zıtdc Fn:n l\cY i tirnk . \ 

cdccc;ktir. 
........................ ·-··--·-··-·······-
Paşa tarafıııdan temin edi
lecektir. 

Cemiyet -alameti farika
sını havi bir rozet yaptll'ı
lacak ve azalara dağıtıla
caktır. Her aza bir sene 

zarfında mutlaka cemiyete 
10 aza kaydedecektir .. Ku-
ru gıdaların memleketten 
ihraç edilmemesi temin o
lunacaktır. 

Şehremanetinin inşasını 
taahhüt ettiği verem has-

bir ~'• 1>11 )'emine niçin 
Yf"fli raflı kalmıştır? Neden 

la.,111 itlaf çıkaran vatandaş- [t'~ı ı.mıfr ıı cı •a\ ıl ımı1.t1.ulır şamak yolu " namile bir tanesinin bu sene zarfında 
h~'- kendilerine de bu riyasetine cemiyet müessis- mecmua neşrine bşlanuşlu. inşası, geçen sene verilditi 
bir~rılı şitap karşısında lerinden Hakkı şinasi paşa Muhtelif yerlerde verem- halde bu sene verilmiyen 
dıiini 1~. valifelerin yük'.len- intihap;}edilmiştir. Gazi pa- le mücadele hakkında kon- cemiyeti belediyece muhas-
tıül · tornıcmişlerdir? Gö- ~ hazretlerine, meclis ri- feranslar verilmiştir. ses 1000 liranm tekrar 

ltı~eldi ki dokuma ve yasetine ;sıhat v$1etinc Eyiptc cemiyet tarafın- tahsisi temin olunacaktır. 
hı~ 1 '1>rikalarmuzm sa· birer tazimat telgrafları çc-
~~I ,de balkm alevleri ~iliil!IDİn: ltal>ulünden son- dan bir dispanser tesis ve Bu arada Neşet Osman B. 

Mühim zayiata uğrayan 

asiler bir çcik noktalarda 
geri çekiliyorlar 

Meksiko, 5 (AA) Lare-
forma civarında vukua gt>len 

kanlı bir muharebede asilerin 
bin telef ve bcşyüz mecruh 
vermiş oldukları resmen bildi
riliyor. Federaller (2000) esir 
almışlardır. Yaraları pek agır 

olan 300 mecruh trenle Mon· 
treydeki hastanelere nakl
edilmi! olup diğer mecruhlar da 

T orrcon de tedavl edilmektedir. 
Cencardcnasten gelen haberler 
asilerin Sinaloada kain Gulia-
cani tahliye etmif \'e Sanblas 
iı;tikametinde çekilmiş oldukla
rım bildırme'ktedir. .. 

Meksiko. 5 ( A.A ) Ge-
çenlerde pkiler tarafından kal
dırılmış olan İngiliz ,.e Ameri· 

kan maden mühendisleri serbest 
bırakılmııttr. ---1 

l11iUere- SllVYll 
İki memleket arumda ik-
baadi münaaebetin tesisine 

çalıtıyorlar 

Moskova, 5 (A.A) Lit-
.vinof, İngiliz sanayi heyetinin 

nafiz azasından butlarını kabul 
etmiştir. Heyet komitesi bir tep
li~ netrederek heyetle Litvino
f un serbestçe ve gayri resmi 
~uretle iki memleket arasanda 
iktısadi üssülhardte tesisi imki-

nını münakaşa ettiğini bildir
rniıtir. HaJlcdilmemit meselele
rin tes,·iyeSi hususunda a11lmaz 

maniler bulunmad+ncla her iki 
taraf hemfikirdir. Litvinol ya
kında Ceneneye h.reket ede
ceğinden heyeti allbdar eckn 

meseleler hakkında görÜflnek 

üzre devlet bankası reisi Pitakğf 
tayin cdihniw. - ---

Venizdoı 

latitlap seyabatinı Çlklyl' k~e· n m··'--ddes 
8

....,
1
• d L..--..· . küşat edilmiştir. merhum doktor Nafiz Paşa 

'4l UIUl .. ~ ra i are .... ,. .... .ının r3puru ı · Al 4 V · ı l r Vadı·r 1 · Bir senelik faaliyet hey- namma 15 }ir:a. vermiştir. t na. entZe 
08 ayan 

. e çerçeve esm- olCunmuştur. ·-ı intihabatı müoasebetile yann 
Ş eti umumiye tarafından al- Merhum doktorun ismi 15 

L· Unu Bu TBpora nazaran cemi- intihap ııcyabatinc çıbcalRır. 
ıt!'i..ı.:.ı açıkça söyliye\im fı d kışlarla kabul edilmiştir. sene c~miyet defterinde 
-~ yet tara n an geçen sene Pazar günü Sdanikte bulu-
~ l"lmakları ve yün zarfında veremle mücade- Hesap raporu d:ı okun- kayitli bulunacalôtr. nacak ve mühim bir nutuk 

d .. 1\ ~l rı yalancı ülkeler- le için sakınma . şartlarını muş ve tastik edilmıştir. Ce,miyelin gayesinde mu- irat edecektir, 
Sılynı1y0 en kumaşlan yerli telkin eden 10000 r~sale Raporların okunmasından yaffak olması için İzmir ve M. Yeniı.elos ile <lahiliye 
ın,ı da ttJ_z ·. Fabrikacılara- ve 10000 el ilanı dağıtıl- sonra hazır bulunan azalar Samsundaki verem cemi- nauaı arasında ihtilaf mevcut 
burad.. '.P~1ıdai maddeltri birçok tekliflerde bulun- vetlerile b.irle~erek umumi oldu""'• rh·ayetleri tekzip edil-"' ıy . 

1 
mıştır. r ., ~ .. 

Hülcümet kıtaatı Hankov 
kuvvetlerinin müdafaa 

hatbm yardı 
Londra, 4 (A.A) Röyter 

bildırivor ': Hükümet ku\ \·etleri 
taraf mdan takip edilmek.e olan 
wuhan kıtaatı Hankova doğTu 
~ekılmektedır . MağlOp kıtaatın 
girmesine mini olmak ıçm 
Hankovuu birÇQk mahalle1erindc 
barikatlaı ,·ücude gelirilmisir . 
Asayişin tnuhafazaı.ı için sivil 

bl.t.' komisyon ıCJktl edilmiıtir . 
Şimdiye kadar yağma ,·ulmuna 
dair hiçbir haber yoktur; y.hirde 
kanşıkl\k mevcut olduğu son 
saatle haber alınmıştır , Oiğ~r 
taraftan wuhan kıtaahnın inti7.am 
dairesinde çekilmekte oldutu 
bildirilmdctcdir. 

Haakov • 4 ( A . A ) -
Hwanpei mıntakasma kumanda 
etmekte olan Hankov grupunun 
kumandanı Nankbt milhyetper -
verlerinin Hankov kuvvetlerinin 
müdafaa hatbm yarmalarını 
temin etmiştir. Hankov kuvvet
leri rical halindedır . Haokov 
şehrinde panik. hüküm ~iirmekte· 
dir. İmtiyazlı mıntakalarda bır 
çok. mülteciler tehacüm etmek • 
tcdir. Ürfi idare :lan edılmiştir. 

irat -iri 
-

Şah, lrakla dostane müna-
sebat t_.i arzu ediyor 

Tahran, 4 (A. A) - Şah 
kra1 Faysala bir tdgraf çekerek 
cemiyeti ahamm Irak adli idare· 
sine mutaallik qlarak ittihaz etmiş 
olduğu hrann Irak için bir 
muvaffakiyct teşkil etmekte 
oldupnu beyan ,.e Faysalı tebrik 
etmiflir • Şah, ~DMnesinde 
bu karann iki m~ml<'.ket arasında 
ki bütün manialan kaldıı mıı 

oldı,ıAwıu ilave etmiŞI \'e iki 
hükumet arasında yakında 
dostane münUbat teessüs cdec~i 
ümidini izhar eylemiftir . Bu 
telgraf, lranın lrakı tanıyacağına 
ve mettOr memleket ile diplo -
ınaA müna.ehatı tesis ~ne 
delalet etmektedir . -Leh kabinesi 

l11t111f muhfaza adlf• 
VaTfOVa, 5 cA.A) - M. 

Bartel , mar~l Pftsudskiye 
i\:tidar mevkiini terketmek arı.u· 
sunda oldu~ teyit etmiştir . 
Maamafih henüz buhran çıkma
mıfbr. Hükrımet crkhı mevki· 
lerlni muhafaza etmektedirlcı . 
On günden evvel hiçbir. tebed
dül vukuuna intizar olunma -

~ençlc . . .• eştırecek erine, muhtelif :ıaman)arda sokak muşlardır. Cemiyetin faali- bir merkez tejkjl edilm~i mektedir. 
Çoların7:~n yeminini plan- duvarlarına " 6000 .. cemi- ıctini arttıracak olan teklif- kabul edilmiş, niıaınname- Cemiyeti Akvam Hall.Mrda 
raq... IJ"\· r sayıfasına bir yet lehinde propağanda ierin idare heyetince ehem- nin tadili gelecek kongreye Htzirlllfl Madfitte ID~atraClk L---·ollar 8ufllM Ayreste 

maktadır. 

t ~e dai 1 ICÇinniyece~e- lavhası talik etmiştir. V crem- miyetle nazarı dikkate alın- bırakılmı§tır4 Cenevre, 4 (A.A) - Cemi· ~. 4 (A.A) lspanyo\ 

Son 24 saatte dört zaval'.ı 
caru~a kıımak i~fe(j·j 

Dardü de kurfırklu 
l>uıı diirc incUıar 

olıııu:;-tur. 

Tak .. iındc l ili ... ~~ irnıg·t 

m.ıhallcsimk \nanik sok:~-

~ıııd:ı onırnn runaıı tebıı:-ın

dan ı:, rc:ıti ..,jnir hastnlıgııııu 

ı;cçmcınc inden mütcc.s-.in.:n 

bir .i~e kczzııp içmi::;., bay
gın hir h:ıkk ha-.cancyc kal-

dınlmı"tır. 

2 - Gazliçc ... mcc,lc 1\bha~ 

a~nın kain c inde pınp kal 
kan amele ı ıu .. cyin cfalcr 
yiii~imdcn tcıınırdiyot içmi~. 

hn .... tanc\ c y:ıurıfmıstır. . ~ ' 
3 -. Faik i"'mindc 35 yn

şında bir amulc dlin Tcpc
ha:;oında. trnnl\ a~ durak ye
rinde bir ;:-İ~c tcntiirdi\ ot 
içınit'. Be~ oglu lıa~tanc~inc 

}:atınlıı11~nr. 

4 - C km.larda "clami \li 
~:tendi mal'ıaUc. .... indc De.ğir· 
men solağında oturan \ :ıt
m:m S:u.hk Mcndinin kızı J;; 
~ a~ında F<ıtm:ı l fanını iıin

İ7. • ok:ıfta çıktığı için balıa-
smdan tektir işitnıi~. bundan 
miitcl..,.,ir olarat. eline ğeçir
<liği bıça~ı ~oı mcmc ... i üze
rine s:ıplamı~tır. F~ıtma l lanım 
tc<l•l\ i alana ı.thnmı-.tır. 

Bir kulübe yandı 

1:, clki gece )rtakö' de 
lı:ıhçt\ :ın f lifin ho" lmltibc
indcn ) ııngın çıkmı", kuli.ibc 
taınal)lcn y.anmı"tır. 

Hlnaz amele._ 

J ra~ın, Rıza :.\lchmct is· 
mindc ıiç deniz ıımcll'Si Ga
f,ıtn rJhtunmd!l 4.clnırn 'a
purıınd:.m csa çal:ırlarkcn 

yak:UıınmıJ:ırdı r. 

Jlri hırttz yakalandt 

l\:ıp:ıh <;a~ıda Kirkor 
i mimle birinin dükkanına 

giren l lu-.:ıml'trin 'e f" J..ı i
dard:t lendi) ede • · c\ in h:ı-
mmın c\ ini oyan 1 Ja~ip ya-
k:ılanım~tır. 

Bir çocuk kuyuda boiiılau 

Kaııdillidc oturnn balıkçı 

Aristidiııiıı oğlu 12 }·aşıııda 

Nüm, -evvelki gün kilisenin bah
çesinde oynarken kuyuya düş
miış v.e boğulmuştur. 

Madamın ba.cağt kınldı 

FerikÖ}' sakinlerinden Madam 

İtt. Bı.r Yemin etmehdir- mücadele filmi sinamalarda ması kabut edilmiştir. Tek- Heyeti umumiyeye bey· yeti Akvam meclisinin önimlz- tayyarecileri Jesus del Grand-
~la l.~reUe dava, bir l R d · ·k.a ''fler su11lardır· · "d · t"h ı.:. tı ·ki .ı _L. ~ .ı-.~ .... .ı,. -~.:ı d k. l l d l ~ k 1 şt v ~kta gösteri miştir. oma a mı • t ııı ~ • tı ı are m ı ava nın · ı QClll ~- cmJyu;...,.... ._aı . t"'!"'ea namın a ı tayyar~ eri e ıııa amın >actıgı ırı mı ır. 
t "'iit•~-k n kurtulur d b ı ·1 t V Ve.·enıin önüne geçmek senemde bir yapılaca&.ına )0 huirwı olarial --at.:~ buraya. 0 lmi11lerdir. Lki ..ı_. __ •••ar •erir 

Baltazara humar .. sı öğrcnilemi
yen bir otQmobH ç:Jrpm.ış \'C 

" G~l bir vatan mc- e en eyııe mı e crem l5 -..,..- " -s ~ llMUD.&A -

• ltlak h . • . komrr~sine lstanbul cemi- için yeni sene zarfında pro- göre, h~nüz ilk seneını tı\r; içtima MMlötte~aQlunaaık- Fransızlar Bangicoina Cs~üdarda Osımmdede so-
lf. e emnuyehnt 0 

yeti azalarından ikisi iştirak pagandaya çok fazla ehem- bitiren cemiyetin intihaba- ur, Meclisin ablJiyetler mese - Banglcok, 4 (A.A) Fran- kağı sıı.kiıılerioden ~asap Kfııııil 

~ 
1.' etmiş, fstanbul Verem ce- miyet verilecektir. C. H. Fır- tının gelecek sene yapıla- lesini tetkike memur olan sız tayyarecileri Bailly ve Re- e,·,·elki gece meyhaneden evine 

/1 miyeti temsil edilmiştir. kası azalarının cemiyete aza cağı bildirilmiş, içtima bit- komisyonu bu tarihten dört ,giln ginensi, Akyaptan buraya gel- giderken »Olda balıkçı Arif 

Çcmiyet taıafındnn "'Ya~ -~..;.~k~·a~y~d~e~d~il~m~e!--l•e..;.;ri;..:H~a;;.;k'.-""kı~Ş.:_in_a;..s~i~-~...:.m~iş~t~ir""":. ~~~~~~~-+.~~eV\~·~e;:I ~M~a~dr=i=tte~~to~p=:la~n~acak~h!!!!!r~. ~-m..,;iş:-le .. r~di~r·~~~;.::;;;;~~~~~t~n.:..ra~fı"n:-d~aı~ı ~97=-J~i:;;.ra'="sı~s~o~y~ui--lm~u;;..ş~lt~ır. 
~ ;z -- -=------------- ~ = CIJrR ™'LA--R -~ 

1 

, - 7.apıiyelerio şehre dönüıleri .. Se~:~~ır. adın ~:,:ı:::..ıı~od.ki alev 1 ile:: b:~ıı~or~~.:I• .: ... :: 
ı ı 1. .ı a ı ~L th· b· ·k hal· d Ert bah Şaki · _.1_ d kendisinden bile jL~..l~- çekindi. J'\ı. 'r.--i:.rı.l FA mü ış ır panı m e Bir gün geçti, iki _,gün geçti. ~ire göst~rilen bu itibar esi sa rı erı~en en ffl<l""U' 

~ UNC...rl ::., ,.;eı\~~ olmu~u. arkalarından bıri kova· Nihayet bir ak:ıam gümüıü öteki kaçakçılara \'e eli ııillh uyandır~ılar.Esma onu taşdu\'arlı Dütünliyordu ki: 
l '.~~~: Heybetli peygamber için 

- d b h ınsaıun duyacağı arzular ne teh-
.,, .. ,,_ , , .... . lıyormu~ gibi sokak1ardan dört renkli bir parıltı kımla kıvrıla tutanlara ümit verdi. odasında kabul etti. Estnanın 

...-. d likdi bir ıeydir?. Onun bilme-Jı lr. [ _...;.. • / nal:s geriye kaçan zapti}elerin uzayan incecil< y;olda kara kara Şakir ,.e &maya hörnıetlc önün e ir ra le vardı, rahlenin 

Q l gürültül<'ri, hızlı hızlı konuıma- benekler peyda oldu . Kaf ilc haktılar. fuma Şakirin gözlerinin üstün e selli meşin ciltli kitap 
l" "'l• ~1·n .., l d b ı_ d b tÜği ne vardır? Herkesin kalbi 

I 
µ & ' sanc;:ıgınz omuz a l lan gecenin karznlığı ile birlikte yürüdüL.-e bir gölge gibi uzadı içine dik. dik paktı, bu gözlerde \'e mavi ir tan için e it 

1 
't ur üJf kar Esmanın önünde dümdüz bir 

fttı~İ/A ,.. / . - . [ hir hüzün bir korku teklinde yu-rüdükçe büyüdü. peygamberlerin ruhundaki ale\· z" Ü •• b d l k '- ~e I 1 K d ayna gi i ir. 1er şeyi ~i ar 
O.rl· °' lrı ııat·rJ('(I ıı:rsNt -::aptıre ı•r, !Chri sardı • O gece herkes Esma. Dudu, ~köy hey'et- ve büvük ihtirasların sarsıntısıyla a ın: 

l al,ırı I l . . ·ı . ... - Hakkın emri bendedir • görür. Şakir de dahil olduğu 
il(. (t/l 'Jlrt krH·alı]rO/'JUllŞ {!} Jl kolbrını kabartarak giden zap- leri yol l)aşında kaçakçılan kar- birlikte b1r dişinin sönmiyen, halde herkes Esmanın heroo:eyi 

1 
diye s6ı.e hatladı. ~ 

tiaçı) ~Orlar<b. tiyelerin kötü, kötü dönüşlerinden şıladılar. sönmek bilmiyen at~şi, gerilen _ Sekiz kitap bana geldi. bildiğine kani idıler. Şakir içinde 
l(,.__, 

1 
- 38 - Yazan. Sa<J,ri Elem bahsetti ve dergahtan çıkarılan Esmer yğız delikanlı omu- dişi asabının şimşekleri parıl-

-~ .ar ıa~r ı · di d ~ıstnda\ • 'Ye erı şehrin Zaptiyeler onları ancak ~ire sancaklımn kaçakçılar tarafından zundaki sancrk\an Esmaya ·yor u. 

k~ ~lakaraltolun onüne girip brakoUarma yenqJikleri zaptı ise bütün şehir ballcııa uzattı: Esma ehle Şlliirin yanapıa 
"~c "irtdıl dalar. Za.,uyeler ve hakikatte Sili' olduklan"a yepyeni bir iimil \'ereli. Esraa - H.aı.retiprrin sancakları ••• dolumda, Şdir ~m is-

11'-tcl.L tıınt pek anlaya- inandıkları \•ant hatırltrdı!Ar ile D:ıdwıun muıalfer ola""'Ll~ı Zaptiyelerden ~ iüHdeı (.pli.alı bir briii lıllı 
uar &eriye ka -r daaı.,. ~'~ çarkcn kuman- yandılar, tulıışıu1ar la~at 0 bir emıi ,.aki, lcl.ilııki edilmeje Esma bu ~ sert bedeıtll ;1tınu iica;tP •e ker~ l.en-
~ . ati~ ve atlarını, uman da ififtcn geçmii\i. b3flada; berkea b..ı.ıte: Uıaz ~n ~ne .dile. n,ca, 19.ıirl~ ôrpttttiAhü dUJdu 

ı..:_-..... llih.....~ canlarını Kaçakalann klllDalldaaı Şaltir E!kia :aaudlkbltı Wrin · dik b.Mı ... Bit? tlile -~ l!'aiaıinin yauida fit.lat ülımdı 
""'!lllett ..;·...._. eenaM iki --alı: birdelt ._... ~iie, .-: ....... ima"'a 1fiiiilt tuürieo..~ ilıl: izin aldı datan. çıWi. · 

h.,ıc1aıw1a.,., alda. Vıe Wile ..-e, 1evif• ayıptaal lwher: ıu tJ •d•' A4- - Sen de(t._ ~ ev ...... pa; O ! 
.. ............ ;,.~ ... ~ ~ ~ clert dile 

V ~lt.'fi affettim, yezide lanet, 

züffükann sesi heryerde duyula

cak... Sen benim sancaktanm 

dalgalanan , kınaıldinan arzuyu 

bopıak için cebretti, tübe ... 

töbeeee... Yarabbi.. Yarabbi.. 

olacaksın, zülführ · ordusunun Sen beni layır. diye kendi 
ı.. c __ d kendine söylendi .. 

sancaıuan.. .,._ra emrini ver i: 
Bir büyük günah işlemiı 

- Y-nn tdre ilfiP !bir iyi- ~ gibi yüzü kıplurmızı 
leni b~•·· 8u*1 cziddi.r oldu, utandı, ı'Jt&nc~ gözle

yWe ~ EiMa * ~ rtnl yere dikti. Keiıdi kendinden 
dik, dik ıhk ıhtt l:Mıktt. Yiyedek lık1iu aefen teYl«den uluıy~ 
• ~· o. ....... "'. (lltw•• 



Rfi tarar ~e~eti 

J Muhamri: AmiralFon Röyr~ Miitetcimi: M. Gayur · 

• ~ -lG- .,.-__ -:.-:-- - -

İki kişi hakkındaki 
kararı kaldırdı 

;J /ı7l(l 11) ·rıJ ·lı biı· S(::J ·rılırıt 
Ali karar heyeti riyasetinden : 

lıııı;iliz muhipleri C(miyetinc 
dahil oldup;tı Emniyeti umu
miyeden ıı;cl~n defterde mu

kayyet bulunma;ından dula)! 
heyeti mah;usaca hidematı 

de\ !ette ademi btihdamına 

karar ı·erilmiş olan Dolap
dcre komi;er muayinİ .\ lu
harrem Efendinin hiiktınıcti 

Fcridiycyc atc~iıı bir llii~man 
ı·e mlicadclei milliye taraftarı, 

Yatanını seyc~ı. naınu,lu\r bir 

memur oldup;u 'e harekatı 

milli yenin ehemmi~ etli bir 
zaınanı olan ;lılh ~cnc:-:i 

nihayetinde .\nadulırpt geçe

rek Dcnizlı ınıntakasına me

mur edildi~i YC oralarda ca

'us ~ebekclcrini zahire ihraç 

\C asker !inırbi derdesti YC 

cephcyt' asker scı kiyatı hu

~u:mnda kurnyi milliycyc 

fcıkalade muzaheret ye hiz

mette buhımluğu Ye memle

ket :ılcyhindcki teşekkullcrc 

(lahil ulm;ı-ına imk;\n olma
dıi(ı Ye mnali nıilliycyc mu

halif bir hareketi giirulme

diği 'e,:aik ınundcrkatı ve 

mutdıer zeya\ın ~ehadatilc 

snbit olmakta \C lııı,;iliz mu

hipleri crnıiyetinc girmiş ol

duguna kanaat ha<ıl edilme

mekte 'c aı ni zamand:ı nıilli 
nıtiçntldeıc İjliriraki .suretilc 

f)o<ı.,.11dr111 do/i.:rııva Halıri;-e ne=rır<'Iİll<' 
cı 

111erbııt olıır$u11ı dalıcı 111ı'ilıi11ı bir Jiıali)"''l 
p;<)$ le rebi I e('('/i;i11 e e 111 i11 bul ıı n u yon un 

Bu müzakerat ve bunları 
rakip eden müzakereler 
senasında Almanca konu
şuyordu. Tercüman sözle
rini lngilizceye naklediyor 
ve İngiliz amiralinin sözle
rini Almancaya çeviriyordu. 
Kabui suretini vaziyetin icap 
ettirdiği veçhile baridane · 
oldu, maamafih mütekabil 
bir csalet gösterdik. 

. . . . . . . . . . . 

!erinin bitaraf limanlara na
klini istihdaf ediyordu. Bu 
maddelerin kat'i lasriha
tına rağmen kapatılmış 

gemilerin ınuha fız kıtatı 
hali hazırda lngili:ı: liman
larında mahpus gibi alako
nulmaktadır. 

Binaenaleyh ewela atidt
ki tedabirin ittihazını ta

lep ederim: 
1 - Muhafız kıtaatı e--

siri harp muamelesi f'Örmi
yecekler ve sansör müda-

3 Kanunu ewel ilk iki 
nakliye gem ısı, "Siyera 
Vantana., ve "Graf Val

clerse., "Skapavlov "a vasıl 
oldular. Bu gemiler fazla 
mürettebatı Almanyaya gö
türeceklerdi, Dört nakliye 
daha birkaç gün sonra 
ikişer ikişer geldiler. Son 
vatana iade nakliyeleri 13 
kanunu evvelde Skapaflav
dan ayrıldı. Bu nakliyeler
den biri ile "Brem,,e hare

ket ettim. 

1 hele etmeksizin memleket
leri ile muhabere ederek 
Alman gazeteleri alabile
ceklerdir. 

Demiş olduğum veçhile 
fi!o kapatılır kapatılmaz 
Almanyaya avdet ~arzusunda 
idim; çünkü sefinelerde 
muhafız kıtattan başkası 

kalmadıktan sonra artık 
orada bulunmaklığıma lü
zum kalmadığı kanaatinde 
idim. "Skapaflov .a vardı
ğımız günd<'n itibaren bu 
bapta teşebbüsatta bulun
mağa başlamıştım. 

Fakat gemiler kapatıldık
tan sonra filonun başında 
bir amiral bulunmasını ve 
bu amiralin doğrudan doğ
nıya bahriye nezaretine mer
but olmasını kat'iyyen lazım 
gördum. " Skapaflov ,, dan 
tahriri teklifatta bulunarak 

bu suretle doğrudan doğ
ruya nezarete merbutiyeti 
temin edemezdim. Bizzat 
Almanyaya giderek bu bap
ta uğraşmağa kat'i ihtiyaç 
görüyordum. Fakat o sırada 

• Skapaflov • dan Alman
yaya gitmek avdet etmekten 

çok kolaydı. 
Almanyaya gidecek olur

sam filo kumandanlığıııdan 
çekilmekliğim lazım ğeli
yordu. Buna mecbur ol
mamak istiyordum; çünkü 
zamanla deruhte ettiğim 

vazifede büyük bir faaliyet 
sahası bulmuştum. 

Bu sebepten dolayı 11 
kanunusanide "Skapaflov .a 
tekrar avdetimi temin eden 
iki telgrafı alınca son derece 
memnun oldum. Bir noktai 
nazardan gayt t mühim olan 
bu iki telgrafı aynen nak
lediyorum. 

Mütareke komisyonu ta
rafından günderilen telgraf 
hüsnü niyetle yazılmış olmak
la beraber gayri ihtiyari bir 
surette Alman gemilerin?n 
"Skapflov ,,da kapatılmasını 
zımnen kabul ediyordu.3 nu
maralı madde bilülzumdu, 

çünkü sansür yoktu. lngiliz baş 
kumandanlığının cevabı bi
rinci maddedeki başlıca ta
lebi mevzuu bahsetmez; Al
man mütalebatına karşı 

gösterilen kaçamak usulün
den dolayı ~ayanı dikkattir. 

'· Mütareke komisyonu

nun" Vaka " dan " telsiz 
Telgrafı. 

"Mütareke mukavelena
nıesinin 23 üncü madde , 
sindeki tarihat her şeyden 
mukaddem Alman sefine-

2 - Efrat kumandanlı

ğın tensibi mucibince mun
tazam müsaadelerle mem le
ketlerine mezun olabilecek
ler ve seyahat masrafları 
kendilerine ita olunacaktır. 

3 - Vazifeye miitaalik 
muhabere sansörc tabi ol
mamak şartile hemen iade 
edilecektir. n 

"İmza: Kontramiral Göte. 
İngiliz başkomandanlığı 

11 kfınunuevveldc şu ceva
bı vndi : 

Zabitler ve efrat mezu
ncn Almanyaya gidebilirler; 
maamafih bunun için Al
man nakliyelerinin kullanıl
ması ve şeraiti umumiyeııiıı 

buna müsait olması şarttır., 

Binaenaleyh Almanyaya 
gitmek üzere izin aldım ve 
benden sonra filonun en 
eski zabiti olan komodor 

"Doıninik, Yerimi i~gal et· 
ti. 

Fazla mürelteplerin azi
metinden sonra filoda hiô
küın sürücek zihniyeti bil
diğinden filoyu bir kaç za
man terketmekliğimin bir 

zarar tevlit t:lmiyeceğinıı 
emin idim. 

k:ınunun ~unıulunden dahi 

hariç kalmakta buluııdu~un

dan hcıeti ıııahsusaca 1eril -
nıiş oia.n kanırııı rdinc nıüt-
tdikan karar ıerilmi~tir. 

Alı k.arar ~ i rıyaHlinclen ~ 

İngiliz muhip! · cemiyetine 

dahil olduğu Emniyeti ıııııuıni

yeden gönderilen defterde mu
kayyet bıılaııınasıııdaıı dolayt 
heyeti malısusaca lıidcnıatı dev
letle ademi istihdamına karar 
verilmiş olan, Düyunu ııınıııııiye 
Damg-a nıiıdüriyeli mıılıasebe 

kaleminden Ahmet ı\ledeni Be
yin rızası hilafında talep ve 
muvafakati olnıaksızııı daire 

Alınanyaya vasıl olunca arkadaşlarından birisi tarafııı-

bahriye nazırına bilvasıta dan knydettirildi~i ş~lıaitlerin 

müracaat ederek doğrudan ifadatilc tebeyyiııı eylemekte 
doğruya onun idaresine olduğu gibi mıııııaileylıiıı amali 
geçmek teklifini dermeyan ınilliyeye muhalif harekatına 
ettim. dair hiç bir ihbar dahi vuku 

Teklifatını nihayd kabul bulmadığı cihetle heyeti mah-
olundu. susaca mumaileyh hakkında 

Müzakerat ve bazı muhalif verilmiş olan kararııı refine 

şeraitlen dolayı ". Skapaf - miıHefikan karar verilmiştir. 
lov a avdetin1i tehir ettim ······ı•r•····· ·ı····--·:••••ı•••:ıı .... ·:ı•• 
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- -- . -· ( Bltm•dl ) 1 (( • ını?yeı r.t a .)) R 
Verqiler hakkında H Cf'llll~ etı eocuk ıııef- ·: 

· korıferarıs ı lımnunun ıııenıle- ı 
Türk ocağ:ndan: - \er); ile-

1 
keti(' kiiklt'ŞlllCSİ \ C 

rin ;ekil YC derccs•İ Ye za. Ilı oıılarııı mulıtelif sa- ıi 
manı tcdiyc, i hakkındaki 1 l . 1 • r . . l . il 

ı:H a ın"ı~a. ı ı\.:ı_ıı Jıı·ı ·;_ 't•kul'•t!zlui(:• biıı;tcn halkın 
cocuk Jıaltası ıhtas ! b.ir \"Ok l anlı~Jık YC ın[i~kii- I" • • 

lı\t k:ırjbfllda kaldıgı mah)m. ! clıııisliı·. ilu haf laınn ! 
dur. Bunu nazarı iti hara alan • bası '2 ;J ııisaııdır. ~ 
Tiirk Oı.:ap;ı bir seri konfc- 1 Cocuk lıaffü"ı yal- G 
r:ın .; tertip etıııi~tir. Bu kon- mi ı;octıklaı·ı ıı ın~\dui ll 
kran•l<ırı \' il:\ yet defterdarı r::::=:.:,:'=:, \ e lll:.IHC\ j iıık.i~af ı-ı ·: ~dik Bey dcruht~ ctmi~tir. ııa ealısıııakla k.al-
Bu koııferan; bfft'.nıuın tiı.:n- illi~ ~·t·ak, Tiirk mil- :_ı 
ret erhalııııı Ye halkı tenvir 
edecektir. Kanun ıe nizanı:ı li !etinin ı;ocuklara J 
nazaran halkın 1 ltikt)ıııctc ıı \erdiği kıymet \C li 
ıercce~İ HrgiJcrJc bunların n CJıCJlllllİ)f'!İ de bü- ·ı 
sureti ı.:ibayetin<lc tc>aduf ulu- Il ti.in uiiıı, a nazarında . 
nacak mu~kiil<lt k:ır~ısııula li bpat clı~ıiş olacuktır. 
halkın na,ıl lıareht etme' i •• , • H Leınıyet son 4 se
ıa-,ını ı;ddfgi açık bir Ii>anla ;,; 
İi:alı uluııacaktır. llu kunfe- il nede 257,561 ı;o<·u
rnn. !arın birinci,i c~) nisan p. ğa yerdım etmiştir. 
'l:.!9 pazar gtinü ak~am saat ij Bu şef~ '\ili eli yar -
'21 tlc verilcc~ktir. !Wnk- ı ·dımınızla KllV\ellen-
ramlar serbesttir, hcr~cs ge- diriniz. 
le bilir. =: .. =a··rm:•ı::n:m:m m• 

[ u.ııarıılı bırinci •ayılamııdndır 1 
Yalnız çalışmak bütün 

kadınlara mı şamil olmalı
dır, yoksa bir kısım kadın
lar mı? bu süal üzerinde 
ehemmiyetle durulabilir . 
Bence kadınlar genç kızken 
çalışmalıdırlar. Ben buna 
taraftarını. Çünkü bir kadı-

1 
ııın evlendikten sonra başka 
ceph<t\eri vardır. Bundan 
dolayldır ki, ailede tam bir 
ahenU teşkili için kadının 
pratik hayattan çekilmesi 
lazımltlr. 

Bö le söylemekle evlenen 
kadmın ilim hayatına biga
ne kalması lazımdır hük-
mômii vern1iş olmuyorum 
değil mi? Evli kadın evi 
dabilblıe de ilme çalışabi
lir, hbm çalışmalıdır da .. 

Çekilinmesi bence zaru
ri olar1 4 taraf ışın yalnız 

pratik kısmıdır. 
Türk kadınlığı ıçın 

nasıl bir istikbal istiyorsu
sunuz? 

- Cumhuriyet hükumeti 
birçok cihetleri nazarı itiba-

'Memleket haberleri 1 
. . 
IZ~ lll{J) I~ 

Komünistlik tahkikatı 
ehemmiyet kesbediyor 

-·-
yeni tevkif at 

Şehrimizden aldırılan Hikmet 
Bey kimdir? 

, 
1 

ra almış ve kadına Av
rupanın birçok memleket

lerindekinden fazla serbesti 
vermiştir. 

Mesela kanunu medeniye 
göre Türk kadını Fransız 

kadınından daha serbesttir. 
Siyasi hukuk cihetinden ise 
biraz İngiliz, biraz İsveç 
kadınının dunundadır. 

Şüphesiz biz de siyasi hu
kuk muvacehesinde de tam 
bir müsavat isteriz. Fakat .. 

- Fakat Hanımfendi? 
- Bunun ıçın içtimai 

terbiyenin, idrak kabiliyeti
nin biraz daha yükselmesi 
zarureti vardır. Bu müna
sebetle daha bir müddet 

beklemek lazımdır. Bunu 
herşeyden evvel bir seviye 
meselesi olarak düşunebi· 

liriz. 
Maahaza tekrar ediyorum, 

Türkiye cumhuriyeti hüku
metinde kadının büyük bir 
mevkii vardır, ve kadınla
rımızın birçok hakları temin 
edilmiştir. 

A . .S 

Arnavutlar 
f__Atin harflerini 

kabul ettiler 
Bir de higat yaptırıyorlar 
inı:dlizce gazetelerinin verdifİ 

malilnıata göre Arnavutluk 
Kralı Ahmet Zogıı Litiıı 

Alfabesinin kabulünü emretmiş
tir. Buııdaıı sonra bütün Arna
vutlar ayni alfabe ile okuyup 
\azacaklar ve bu suretle Arıı~-

İzmirdc komünistler hak
kında tahkikata devam e -
dilmektedir . lstanbuldan 
mevkufen gönderilen Niko 
ismindeki Rum mühim i • 
tiraflarda bulunmuştur. Ay
rıca İstanbulda komünist 
teşkililıııa mensup Hikmet 

B. isminde birisinin tevkifi 
de telgrafla talep edilmiştir. 

1v;ıtlıtkh şayi olan muhtelif alfabe
lere nihayet verilecektir. Ilali 

Mevkı.ıflarla alakadar bir . 
çok eşlias yeniden isticvap 
edilmi~lcr ve bunlardan 

Kamil 1 Efendi ve Arif na • 
mında ikisi tevkif olunmuş
lardır. 

lzmire cıvar vilayetlerde 
de komünistlerle alakadar 
birçok kişi tevkif edildiği 

bildirilmektedir. Bütün bu 
havalideki komünist teşki -
!atının izmirde gizli bir 
merkez tarafından idare 
edildiği anlaşılmıştır. 

Konyada avcılık 
Konyada bir avcılar ku

lübü tesis edilmiştir. Bu ku
lüp vilayet dahilinde avcı -
lığı tamim ve teshil ede -

cektir. 

• Alman sefareti başkatibi 
Fon Şeliha avlanmak üzere 
Konyaya gitmiştir. Fon Şe
liha Bozdağda yapılacak 

büyük ceran avlarına iştirak 
edecektir. 
Darülbedayi adanada 

Darülbedayi heyeti salı 
günü Adanaya muvasalat 
etmiş ve ilk temsilini ver
miştir. Darülbedayiin tem -
silleri fevkalade rağbete 

mashar olmaktadır. 

Teberru 
\lı-n ulyaııın .\ıhac ı·il:l· 

yeti tabibi üuktor :;cnit 
bnıail llcı: tayyare ecıııiyc

tinc 'adahıi fıtır olarak bir 
.\lı-ır lira;ı ı;<iııdermi;tir. 

\'akıt Yasıta-ilc µ;iiıı<lı:rikıı 
hu para tayyare cemiyetine 
tc,liııı oluııınu~tur. \yni zat 
tarafıııdaıı l lil,ili:ılınıcr cemi
yetine güııdcrilcn bir .\lı.-ır 
lir:N ile üç tayyare bileti 
anıorlbi 1 lil:lliahmerc veril
mi~tir. J1ııktor J,mail beyin 
gazetemiz Ya>ıtasilc ı uku 
bulan bu tcbcrrıılarımlan 

dolayı 

ederiz. 

kendbine tc~ckkür 

ha7.ırda Arııavtıtlar içinde 
Toskahr Yunan harflerini, 
Kegalar Litin harflerini, bir 
kısım Arnavullar da Arap 
harflerini kullanmakta idiler. 

Arııanıt miidarisleriııdeıı 

ıııüteşekkil bir heyet Arnanıt 

Lehçelerini tevhit ile meşgul ol
ıııaktaJır. Bunları•ı mesaisi ne

ticfsiııdc biitfııı Anıavııtlukta 

konuşulan lısan bir olacaktır. 
Bundan haşka birde Arna

vutçaııın lilgati ihzar olun
maktadır. 

J lükfııııet, Arııavııllarırı şckis
piri sayılan Oralanıo di Rado
nun eserlerinden yiız binlerce 
ı.üsha tabcltirmektetlir. o.ı do
kuzuncu asırda yetişen bu 
şair birçok dastaıılar yazmıştı. 

Arnavutların en muteber füan
cısı sayılmaktadır. 

Arnavutluk hüklııııeti :ili 
mekteplere Aırııpadan hoca 
getirebilecek mali kudreti haiz 
olmadığından hükfınıct hesabına 
Avrupa ve Amerika darülfünun
larına yi'zkrce talebe göndc
rilnıi~tir. 

---··---
yeniden tazyik 

Garbi Trakya Türkleri 
her haktan mahrum 

Haber aldığımıza göre 
Yunan hükümeti Garbi 
Trakyada Türklerin alım, 
satım, icar, isticar, muka

vele akti gibi muamelatta 
bulunmalarını menetmiştir. 
Bu tedbir, Türkiyede Yu

nan emlakine vaziyet edil
mesine karşı bir mukabele 
bilmisil olmak üzere, alın
maktadır. 

Esasen oradaki Türkler 
ferağ ve takrir muameleleri 
yapamıyorlar, ancak, etabli 
vesikası almış olanlara - ki 
mıktarları ancak yüzde iki 
nispetindedir - bu hak ve
riliyordu. 

Bu suretle garbi Trakya 
Türklerinin iktisadi vaziyeti 
üzerine büyük bir darbe 
indirilmiş oluyor. 

2 nisandan itibaren- bü
tün bankalar Türklere olan 
kredilerini kesmişlerdir. 

Vaziyet, tabii, borsayada 
tesir etmiştir. 

O 00 rnJ O 0000 [lJ 00 ™1 D 
.L Melekte: 

Elhamrada: K f .1 r on eli e 
Sıngapur geceleri 

Operada: 
Mahkümlar geınid 

Ferahta 

Nafia fen mektebinden: 
31 ıııart 929 da münakasa

larıııa talip çıknııyaıı ekmek ve 

yaş sebzenin 30 nisan salı günü 

saat 1-l tc tekrar aleni müna-

kasal.1r meııtepte müıı'akit 

komisyon tuafıııdaıı ypılacak

tır. Taliplerin ihale ı:iiııü mü

racaatları. 

Majikte: 
Gülen adaıa 

·•' ••• •••••••• •••••~ ü11U 
: isbu cunıartesı ~ . 
• . gıınu • yarınki pazartcsı 
: saat 10 J-2 de il 
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Sul1.aı1 Abdiilazıı 
Nasıl hal'edildi? , 

Nasıl intihar etti 
( Yazan: ) Ayhan 

( 2) ınci cilt 

<;ıktı 

[ Eski hArflerle çıkan ] en son eser 

..... 
Devlet demiryolları ve lin1~ 
ları umumi idaresinden: 

İdaremiı: için (100) ton f:ı1Hkri kok kiinılinı ııı 11 ' 

edilecektir. Taliplerin :craiti hakkl11<!:ı izahat kmioatı .·~ 
(ızcre \nkarada Devlet denıiryolları ve liıııaııları oı· 

dairesine 1 laydarpa~mla nıub:ıraa koınbyontıııa 111ür~tJ3 

llizuımı iUn olunur 

Darülfünun 
talim taburu 
Yeni yaz devresine 1 

mayısta baılayor 

1 teşrinevvel 1928 de İstaıı

bul Darülfünunu Talim taburu

na kaydedilmiş yiıksek mektep 
mezunları askeliklerinin ilk altı 

ayını bu ayın sonunda ikmal 
edeceklerdir. 1 mayısta başla

nacak yeni devreye gene Lise 

veya muadili mektep mezaıı

larile Darülfünun ve muadili 

yiıksek mektep mezunları devam 
edebileceklerdir. 

Darülfüııiiıı talim taiıunı ku
mandanlığı yeni devreye davam 
etmek istiyenleriıı müracaatları
m kabule başlamıştır. 

Kayit nıüddeti ancak bu ayuı 
sonuna kadardır. Bundan scııra 
yapıhcak müracaatlar kabııl 

edilııı iyece ktir. 

Dariilfüııuıı talim tabunııı:ı 

kaydedilecek lise ve muadili 
mektep mezunları dört, Dariil

fünuıı ve muadili ınckkp me
zunları ahı aylık elıliyctııamc 

alacaklardır. 
-- -- ..... --- ..... 

Flor4nsa mülökatı 
ve Balkanla.· 

Atina, 4 (A.A) - Fransız 
matbuatı, Floransada Çam
berlayn - Müsolini mülaka -
tına balkan meselerinin tan
zimide görüşüldüğü hak -
kındaki iddialarında ısrar 
eylemektedir. 

Ferah Siııanıadn 
Bu akşam 2 film Aşk uğrunda . 

katil ve Doııkışot: diız taban 
ba&ti bacak 

dünyanın en meşfıur hokkabazı 
t.lclidis. ıııatıııe: 15 _ 

Seyrisefai~ 
11------ ~; 

Merkez accnıeıi: Gal•ı• 
başında. Bcy~lu 2562 ' 
acentesi: Mahmudiye H•"' 

İ•lanbul 2740 

Bozcaada postası 
( GELiBOLU ) vapunı b ~ 
cumarıe11 17 de ıdare ~ 
dan hareketle Gclıbolu, ;,J/. 
Çanakkale, lmr~z, B<•'ı:;( 
gıdecck Ye Çanakkale, ~ 
Gclıboluya uğrayarak gel<'/ -

Antalya Postası 
(ÇANAKKALE) vapuru~ 
pazar 1 O da Galaıa rıh~ 
hareketle lzmır, Küllük. ,Jf 
Rados, Feıhiye, Fınıke, A•

1 1 
gidecek ve dönüııe meık~p 
lelerle bırlıkıe Andıfli. elı~ 
Sakız, Çanakkale, G 
uğrayarak gelecektir. / 

· Trabzon birinci Po~1~ 
( REŞITPAŞA) 'apuru ~ 
Pazarle•i 12 de Galat• ~~ 
dan hareketle lncbolu, Hof" 
Gire,on. Trabzon, Rıı<• ~i,ı 
gid cek ve dönuııe Paı•~ ,.ııı" 
~iyle Rize, Sürm~ne, .;./ 
Gürde. Gireson, Unve. v •)' 

I· Zold uSf lnebolu, nı;u .ı~-ı . . ! 
tlµtl 

seleceklir. Hareket g 

kabul olunmaz. 

Mersin süriı pos1!5!, 
( KONYA '"P"'" ;t • htırııt 

salı 12 de Galat• 11 ,.;,ı 
ıV ' 

hareketle l1mir ' , ek 
tı)llt:L _\~ 

Alôi)·e 1\1""'"' • r • \i:i•'e, 
T aıuc~ , Anamur ' 1 k ;1tct• 
talya, lzmıre u~rAı;arrt 

et' 
G··ı· ede müsafll u an 

0 
- - "ı sa.ıt 1 

7 -1 '>9 p3.z·a· t'unt ı' ~ -- _.. .. · , .. • 11tL· 
sddıırıcı ı . 

da U~J;iııe'.ıiıı . . eJılecC. 
merci tıbbıye>ı ıcra 11' 

eli !Jlı<I dm :ırıu b:ıpır;ı:ı 
. . · . oıuııur• 

lernı i.c~rıilerı ıı~:t 



~ •ıfı 

.... ' - . . ._ . . .. avukah 

----··---ıoo.oo0 lira •ermayc ile milli bit 
mUc.s e dah kuruluyor 

r' l\a l< m nu nıuhahiri mah!;u umu?. yazıyor: :Ş h
. 
11 

7.d..: ınPU ve rmıhaUl erm:ıye ile memleketin 
ı tı-adı . 1 • l ı . i 
1• ııı ,·. •fında amil olaeak bir l31lt a te ı ne 
'\~lıbt t 1

' cı unmu~tur. 

hcı ~h: ull·kctin çok ehemmiyetli ihtiyaçlarına muka
"' e Clkc:ck Olan hu te ·ı•b1'Ü'iİ kun•c<Jen fjilc Çl~r-·•ıak. . ,,. v 
d ıc;ın m"b'u larımı?.dnn Refik Bey de bir kaç gijn· 

Ur bur,ıd ı hulunm3ktadır. 
tıu ı:sa en çok değerli bir bankacı olıın Refik Beyin 
bıı faali} eti memlekette derin bir alaka uyandtrmış 
i . lt<n ku. toımonulular yeni bankanın hisscdnn olmak 
Çın. lldet.ı hirbirlerilc yan~mıya b.:ışlumışlardır. 

l\atn ·ı b ili'. ··~~c S<:n· .. nıonu bankası namı ven en u m ı mucs -
rıı ın crm<ı) c i her biri 5 tiirk lirası kıymetimle nama 
~ Ulı:ırrcr "e 20 hin hisseye taksim edilmiş 100,000 
r.ıd:ın ibarettir. 

Sc: l\a t1rnonu bankasının mli<ldctl 3Q seneden ibarettir. 
tına) c dört senede tc 1tiye cdilccektjr. 

s.ı. Bankanın mcmlckcttc yapacaJtı i,e gelince, ticurct 
hu:·•)ı erbabına ehven rtl:ırla kı a va~lcli il rnıatta 
ti Jnm<11.;, ve biMmum banJ-a muamelAtı, \'C airc 

rı, sınat, zirni işler ) apmakor. 

r r Banka merkçzt ra ramonuda bulunacak ''e ilk 
Utta lncbolu , c Tosyacfa da birer şube açılacaktır. 

111 ankanın hilômum ihzaratı hitam bulmu~mr. ,B.;:as 

11 ~\ elcnamc~i de yapılarak tasdik edil mck ti zere 
lı~\llh ·ı 

l . ••ıCti; arz0Juna~1k \'C her halde m:ıyis nrı nl lll• 
etınd . 

1\ c ı~ ba~laıın11 bulun:ı~ktır. 
b ~ t. ınonu banka ı, r ti tamonu için cjddcn mliflt 

• trıucs ı.:.sc ofacakcır. * * 

lzınirin umranı • • 
ıçııı 

t krnıruc Karşıyaka bc!ediye rci::.i Fikri Bey karşı 
11 a Ü~h:ı.liyc:>inc :ıit bazı rnc~ili takip eylemek 
1.cr~ . 

tlıt 1\nkaiUya ~1arekct etmi~tir. Fıkd l~eyin mc. -
1 vl:ıca!!l mesatl ıır:ısır,da l\. r ıyaka.dnkı batnl Iıl~· 
~ n • 

n kurutulması ve clcktirik i~leri mcYcuttur. 

İznıirde dairelerde devam aıtatleri 
~levsı· · d · · ·· · 1 · d e 1 n \·~· rnın eğı,mcsı uzcrınc zrnır e m mur arı 
; 11:rc de,·am aatlcri değiştiriJmi~tir. 

ç~: 1\;ınurtar şabahlcyin sa::ıt 9 dan ı 2 re kadıtr 
s 1' Cak_ oğlc akli iki saat istirahat cdectklcrcUr. 
kit<ıt. 04) den (f ?,5)a li:ıd<tr tekrar 'azlfc görccck-
tdır. 

\ 
11a:·etr n yapıl n tamim iizerine mcmurlur bu 

~ızifc görmire ba;olamışdır. 
Oa~ ........ 

576 ~e icra mcmurlufv.nddn: İstanb•ılda Jialil karda,şlara 
tııa~ kı.ısur lira ve rrntslrıf ile medyw1 Düzcenin cedidiyyc 
htııı ~Beşinden ve tüccardcın Hüseyin Remzi Beyin borcu 
~tı ı~tifasınin te'mini iı;fo haciz ve füru:ıtu muknrrer \'e 
v. Uda l öprü bıı ı köyiinde knyıUı balen Düzcenin 
it ''k b"şı kö) ünde kain \'C kara dere ve lsm:ıil ve 
lıtı ; ç1:·uJ ve a~:ığı kara kör tarlatan ile mahdut ve 
o~ b d~nüınü } ırk:ı.r lira itibarile ldymeti nıühammen 
tırza~ dorıiiınlük bir kıta tarlası otuz gün mfiddetle 
~t~ Yed Ye 1 onulup işbu senenjn mayıs ayınin set. izinci 
Ilı ık llba günü saat on beşde ihalei evveliyyesinin krası 
CeJe~rer olduğund:ın vaktı mezkure kadar mfih:ımmen 
'~ D· Olan ôOO Uranın )'Üzde 011u nisbetinde pey parası 
tı~en uzce icra memurluğuna müracatları ve son ınüşte-

başkasımıı mOstenklf s:ıyılaca~ı ilan olunur. 

~ıtan~uı Ya!ı mektepleri mu)ayaa komisyonundan: 
tııu~,:i f>a~ )atı mel<.tebin:fe bir kıt'a ke~ifnamesi 
11.tta ·r.~e :Yamıacak blzı tadilat !Gtpalı zarf usulile mü-

s~Ya 
L 't 1 konulınuştur. Jhalesi 25-4-:929 perşende gunu 

dair, 11~ dn Ortaı;öybe O.ııi Paşa yatı mektebi mQdürf Qk 

ııt.. 'llde kra edilecektir. Ta!ipler '/07-5 nisbetindeki 
"'.tld; 

llıi~ 1 ~t ternınatı:ınnı rmdıkl·da Oüzel san'atrer akade-• r,cı.. -
ttı ll '" Yllksek uıekte1J!er muhasebesine tevdi ile makbu-!e'rr ~lit.;1 1 Utrfı iı;iııc korın:dıdılar. Teklifler perşeııbe 
\'tri! ... ~at o:ı b~ buçuğ:ı kadar komisyon reisliğine 
Q ••:elıdir S 
alı p · :ırtnrunc, ktıffname her gün Ortakpydc 

~Utfı b:~şa yatı mektebinde komisyon !kAtipJiğinde ..... . c ılır 
~~ 

lo~k::""':':~~----~--------------........... 1 1 .. ıtpı M LfiJ• --
• tı1::ı .. ~ ll&ı ı terııaı• ıubeıinden: Topkapı Mahfili 
1 "'N ~llbe,si · 
l efe bi'. 5 ıusaıı 929 cu:r.:ı giil)Ü biri sabah şaat 

~lıt 15 ıu:nuın nlf'ktcp talebe ve muallimlerine digeri 
dalı saı~u tnahfi! ııza ve ailelerine olnıak üzre. Topkapı
?!'ıGırı t ,. :Jda « mahfilin kuruJu~nulı beşinci yıl dôrıii· 
ıı~. Aiü ~ ıt ıı mfin:ısebctile büyük bir müşamtre vttccck· 
"1ıı• .. t nı a~e~eyc matbuat erk!nı ve mcmlcket.iq t-.nınmı~ 

u .ıip.erl da.vet edJlml~rdir. . 

Devİet demir yolları 
ları umumi idaresinden: ...,, 

ldateıxaıze lilz.uJnU olan beş ~ d vver HV>rr...ııı. allUD4JMIJI 

929 peırıembe günü saat 15,30 da Anhrada um mı idare 
icra edilecektir. Münab aya tıttrak cd~klerln tekltf ıı;ıe\tupianıy \'C 

bin bet yüz dolarlık teıulıiati ınuvakkatClcrlnl yevmi mezkim:fa saat 15 
kadar umumi idare yazı itleri mudürtuenne vermeleri lmmdir, T .l\jpl« 
mUna.,U4 9artnamelerinl 500 kurut mulı:abilinde Ankaradı ~ 

dairesinden Hayd..-paıa<Ja mübayaat komisyonundan tedarik edebilirl r. 

sınaiye müessesesi 

İngenieur J. H ERQK. 
1 tanhul, ikinci ,·akıf han No. 15-17 

Mensucat makineleri 
Ekmek makineleri 

Demir inşaat 
Demir çatılar 

Su turbineleri 
Motorlar 

Ve bilumum sanayi makineleri 

:::::::::::::::::::::::'1ıı1ıı..... KARLI BiR ZİYARET .ııllllll :::~--::-:::::.ı :mı: ::::;::-.:::::::.-=::::.........- .......... .. .. ---=i== 
mı Bunu Beyoğlund Caddeikebirden keçerlcen lutfen İiH 
... ı l r'i im 148 numara ı aiii 

l~~HBAZAR EKOSJ_jAVAKYAI~~ 
dH ~~ 
ijğ ticarethanesine uğrayarak tecrübe edebilirsiniz en iltt 
i~P mükemmel ve en şık kumaşlardan en mutena f™ 
ij~ biçimlerde ili: 
füi Pardesüler, Kostümler, Pantalonlar ·~ i:i~ 
• •• 2 •• ı. 
i!~t yüzde 20 tenzilatla satıldığını göı eceksiniz. inf 
!m K "' l b . · d ...., . l . ?. :m 
İ~Il arı ır zıyaret egı 11~1. !fü 
:::::::::::=::::-.:::::::::J::::::::::::::::::·,:·::::::::::::::::: ... :ı:ı::r.:::::ı::m:ı:::::: .... C! : .••••••• ................. ··-··············· • •••••••••.•••••• ·:::::::.::: ... ...::::··:ı ... •••· .... _ö~~Eia~~-~ -.. -. 
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Türkiye iŞ bankası ) 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi müdürlük 
Ankara 

Şubeleri: 
ANKARA ADA TA 
ISTA BUL Tl\ABZON 
lZ~ılR GfRE O. 1 

AYVALıK 
KAYSERi 
AIERSIN 

SA~ISU . EDl\E~ll'f BURSA 
B.U..IKE IH ZONGltDAK 
Müsait muameıaı. kumbaralar kasalar 

~~-

Çorlu Beledi" 
ye inden: 
E rvelce.ilAn ve pf p-

jeleri Şehrenıanetin
de n1evcut bulu11aı1 

yüzyedi bin lira be
deli keşifli Çorlu Su 
yolları inşaaiının 11 

Tisan 1929 1~aı~ihine 
m~sadif PerşemDe 
günü ihalei kat'iyesi 
icra kılınacağınd[;l;n 

t~liplerin yevmi mez
klırda Çorlu beledi
y.esi":e müracaatla~ı 
ilan olunur. 

c7langz· 

'<3ronzolH~de. / ••• 

r Kupe 1155 Dota~ 

6tandard Kupe 1166 Dotar. 

Açlk StH>r 970 Dolar 

... ,.. . 
Yeni Ford liatinin iki 'misline 
satılan otomobillerin hangisi.ndi!1 

bütün fU tekemmülalı buturSunuz •• • 

'tamamile çelik karoaerller 

Saatte 90 llA 105 kim. 

130/t50 kim. bir teneke benzinle> 

İreveralble aistemlnde 

J)lıek•yon tertibatı 

Houdallle markah -idroltk amortis6rler 

Her biri tamamlle kapah altı fren 

Muhtelif renk intihabı 

Harel<ete aetlrme ve tenvir t 
elektrikledir 

Limba ·ve kllkson t rtibata volAn 
üzerinde 

İf alet tabJoau IAmbası 

On cam parçalanmaz"Triplex.,tir 

Elektrikli cam slllcl 

Hırsıztıia kart• anahtar 

Benzin a6sterid 

Kllometro saatı 

Ampere metro 

Arkada celenlerl gösteren ayna 

Tazylkli cres tulumbası 

l(apah ve açık modellerde komple 
bet tatte vekpare çel.ik parmakh 

tekerlek 

yeni Ford htıJdka ten milyonerlere 
la.yık fakat milyonlarca halkın 
alabileceği fiatte bir otonıobildir. 

1-/er türlü rnarkadan otomobil 
görünüz, tetkik ediniz, nilıayet yeni 

Foril seçeceksiniz. 

fi/ak ,as.,, Dolar 650 

.K oınple kamyon 

büyL~ fabrika lcaroserili, Dolar 121:0 

Kamron faalsl 890 Dolar 

.. . 

~u fio/lm· 11irk lımnnlrırindakl 

FORD acenlalan·ndn gümriik/cn,.. 

' if i~lmuğe lıa.zır bir hlJ.ld' 
tulim liatıdır. 

tWOILU BU fİITLEBDfl Bıaiç1İI 
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6 llsaı GON ÇQlAP. 'fO.IUt G~ = 
iL ll TARfF{S!: -

I [(J.~ ~ARTLAR\: 
Ttirliyede Hariçte 

Kuru, Kuru$ 

Gazetemizde çıkaıı yazı ·..e 
realmlerin bütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye aöndcrHcce-t. nıek.tuplarm üzerin~ 
ldı"' ~inse ( idare ), yuıı·a ılm ( Y w ) 

ı:ırctl L:.onulmahdır 

1929 

ı Aılı~ı 150 000 
3 "' '400 soo 

16 • ;:;o 1450 
! • 1-100 2;00 

Ba111mıyan mek;;pi:"rm lade•tnden, kıymnU~ 
mukaddcrc•b mektuplara konulmuı pualarıa 

kaylııohr.aımdan •• Ulnlarm. münderlcatından 1
' 

ıclare me•ul delildir. 
' 

ÇOCUK PODRASI 
ilk 'alide olmak şerefini ihraze den 

hanımlara tanive olunabilir. 
ÇÜ, · KO: onİar mahiyeti gayri malum 

her hangi bir podra ile çocukları:ıın 
nazib: ve has as ciltlerini gayri kabili 
tedavi cilt hastalıklarına mıiptcla olmak 
tehlikesine maruzdur. 

ikinci veya üçün~ü nc\'zadını ycti~tir
mi~ olan validelcr onun harnsı kiyme 
tini çoktan takdir etmi;lcrdir. Bir kere 
tecrlıbc ediniz. 

Krezival 
Kullanması kolay ve tesiri 

kat'iyen şaşm..z. Pek müz'iç 

olan öksürüğü keser • 

Hnva borulıırında biriken 

balgamlari söktürür. 

Dikkat ! h'Boııa M fabrikasi 

mustahza.ratı, .. ~ .. M • salibini 

havidir 

tel1970 i arc i":'leri 1171 an 5lcr1 • relfraf: 

1500 metro mikabı 
kereste mübayaası 
Tütün inhisarı umumi mu

dürlügünden: 
Samsun fabrikası için 1500 metro mikabı muhtelif ab'atta 

kereste pazarlık suretile alınacağından tamamına ve ya bir 
kısmını itaya talip olanların ° 0 7 temiııatlarile 13-4-929 Cumartesi 

11ünü saat 1Qı30da Galatada mübayaat ~.omisyonunda bulur.malan ve 
yevmi mezkiıra kadar eb'adı öğrenmek üzere mezkur komisyona 
ınürac.ıatları. 

flarar çifliği miiza-
1 yedesi temdit edildi 

Ga=..iayintap defterdarlığından: 
T opran veya perakende suret<le satılığa çıkarılan Harar çifliği 

müzayedesi tarihi ilandan ilibaren bir hafta müddetle temdit edildi~ 
ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları 1ıın1ıı111 idarcsinclcı1: 

h\'zipaşa-Diyarbckir hattının 150- 222- 000- 238 ctfıt kilomet
ıelcrile işaret edilen noktaları arasıııdl bulunan on üçüncü kısmın 

Türk m~eplerile faydab eterlin 
illnlarında o/ o 20 tenzillt yapılır Satırı ıcuruı 

6·8 inci sayfada 1'.~ 
Ş !5 

Büyük ve ya bir çok defa için verilen U&ularia 
hususi mahiyetteki ilinlıırın ücreti 

• • 40 
4 • " tOO 
~ • • 200 
1 • • } 

ı-8 inci sayırı·J1 ıo 
resml llolnlar 

H. 5. H. lllnı.t acenteıl. 

idare ile kararla.ştınlır. 
-- ---

Cuetemb:e lau.ı.ut illn kabul eden rer; 

KOLİNOS dişlerinizi, diş etlerinizi ve 
ağzinızı temizler. Kolinosu vücuda 

getiren terkibat ağızdaki tehlikeli mi
kropları imha eder. Diş agrılarına diş 
etlerinin şişmek gibi rahatsızlıklarina 
mani olur. Kolinosu kuru bir fırça üze
rine koyarak dişlerinizde tecrübe ediniz 
a~zınızın nasıl temizlenip ferahlandıgını 
hıssedcceksiniz. 

KOLYNOS 
OENTAL CREA.M 

TOrkiye için depozileri: MAURICE FAl~AGGI 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

13eyoğlu, \'enedik. Sokatı. lbrahim Paşa 1.µ:srtımant 

tesviyci türabiye_ ve inıaliitı sınaiı-esi 28-3-929 tarihinden 16-4-629 1 _:~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:_-----:::: 
tarilıj!ıe ınüsadif salı günü saat on dört buçuğa kadar kapalı zari L 
ıısulile mevkii ınüııaksaya vazclunınııştur. Teklifnameler vakti 
mezkiıre kadar Ankarada Devlet Deıniryolları ve Limanları idarei 
umumiyesi katibi uınıımiliğince alınacaktır. Talip olanların mezkCtr 
hı sıııa ait ıııu:rnvcle, Şartname ve vahidi kıyasii fiat cedveli ile 
evrakı fenniye takımını kırk lira mukabilinde almak üzere An
karaUa Devlet Demiryollan ve Limanları idarei umumiyesi maliye 
ve ınulıa$ebe işleri dairesi riyasetine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilfin clumır. 

3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

AYRICA; 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Lirahk ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Liralık bir mükafat 
IlU KEŞİDEDE CE~l' AN 3,900 
numara kazanacaktır 

Talebe Elkitapları serisi 

SJEOLOJİ 
10 kuruş 

9 HENDESE 
1 inci kitap 

10 kuruş 

Ortamektepler için 

:llaarif Yl!kl\lctince muallimlerdcn m[irekkcp 
~ bir f heyete tclii ettirilıni~tir 

_ ............. ıııiııiııııiııiıııiııııiı------·-------· 
• Müracaat mahalli 

DEVLET MATBAASI 
Satıf yer 

E RMIS .. EMNİYET -ART AL 
Jlüttclıit k.onsen e fabrikaları Türk anoııinı şirketi 

İdaresi: Galata Perşembepazar numaı·a 25- sermayesi:150,000 
Tiirk lirası - Telefon Dcyoğhı 3723 - imalatlıaucsi: .\ynuısar:ıy 

(Hali~~) T~·lefoıı İstanbul 3254 DIKK. T: Koııservelcrimiz diğer 
l.ıihımunı istilızaaruan kola\ca tefrik. edilmek icin etiketlerimiz üze-

• • 
rinde nıe\ cut olan ah\nıcli farikaya dik.kal buyurulması ıııcrcudur. 

. , ın 6 ,\isan 1929 tefrikası :16 

- Ne yapıyorsunuz ? 
Çabuk şunu yerine bırakı-

nız ... 
Sesi o kadar sert çıktı 

ki birçok kimseler dönerek 
yuzune baktılar. "Cones. 
içinden hem dondurmaya, 
hem de aptal garsona küf· 
rcdiyordu , Dondurmasını 

bitirdi, üzerine bir kağıt 
helvası yedi ve sofradan 
k;::lkarak yemek salonunu 
terketti. 

Buradan çıkmak, girmek 
kadar müz'iç değildi. Baş
ka kulüp azaları da gidi
yorlardı. "Cones. umumi 
kargaşalıkta pek farkedil
mediğini gördü. 

Merdivenden inince bir 
sa1 :>n müşahede etti. Camlı 

kapıdan, bir takım mosyo
lerin koltuklara kurulmuş, 
bacaklarını uzatarak, kalın 
yaprak cıgaraları içtikleri 
ve ağır ağır konuştukları 
görülüyordur. 

(Cones)de şöyle oturarak 
cıgara içmek isterdi, fakat 
kıyışamadı. Vestiyere gitti, 
şapkasını, bastonunu ve 
eldivenlerini aldı ve di
şarı çıktı. 

(Palmal) caddesine çıkın· 
ca emeğin hesabına geçi
rilmesi iÇin garson emır 
vermedığini hatırladı. Fakat 
bu, ehemmiyetsiz bir ~eydi. 
Şüphesiz garson lazım • 
gel ni yapacaktı. 

Halbuki esvabını henüz 
bulamadılh mesele bir 

türlü hatırından çıkmıyordu. 
Acaba ( Roçester ) neye 
intihar etmişti? 

Belki ( Roçester) birisini 
öldürmüştü. Belki de bu 
cinayeti dolayısı ile uğraya
cağı cezadan yakasını sıyır
mak için intihara lüzum 
görmüştü. Bu düşünce (Co-

nes) in vücudunu baştan aşağı 
Örpcrtti. Hakimlerin karşı • 
sına çıktığını, isticvap edil
diğini tasavvur etti. Kim 
bilir! Belki de mahkUm 
olacaktı! Hayatında ilk defa 
olarak celladın korkonç 
simasını gözleri önüne ge -
tirdi. 

Fakat K Cones • arasıra 

hayalata kapılmakla bera
ber, maddiyatı esas add-

eden bir ai:lamdı. Yeni 
haline şimdi daha ziyade 
alıştığından soğuk kanlılıkla 
ışı muhakeme ediyordu. 

Nihayet, "Roçester" bir 
cinayet bile işlemiş olsa 
kendisine pek büyük fena· 
lık gelmiyeceğine karar 
verdi. Eğer masumiyetini 
ispat iztirarında kalırsa 

bir takım şahitlerle daha 
yakın zamana kadar "Fila
delfiya. da yaşadığını şahit· 
!erle meydana koymaz mı 
idi ? Zaten sırf hakikati 
söyliyeceği cihetle herkesi 
kolalıkyla ikna edecekti. 

Bu düşünce gittikçe kuv
vet buldu. K Cones " biraz 
cesaretlenmişti . Betbinliği 
azalınca vaziyeti daha iyi 

Rüsumat muhafaza 
müdürlüğünden: 

Saray bumundalci muhafaza memurlarının yala~hıo,.ialtın1aki boton 

kemerin tamiratı münalcasai aleniye ile münakasaya konulmuştur. 
Münaka1a lcanunundaki ıeraiti haiz olan taliplerin müdüriyetimizdclti 

keşif ve şartnameıine itttlA husulinden sonra depoıilo akçalerile münakasa 

günü olan 13j4
1
929 cumartesi günü aat on dörtle müdüriyetimizdeki 

komiayona müracaatları. 

• 
ITOKS 

~w ıt"~ 
Belsoğukluğu ve ihtı :· " 

ı arşı pek tesirli ve taze a; 
şıdır. Divanyolu sultan M~ 5 
mut türbesi karşısınJa N. 

Satılık - kiralık r,'I 
Mülga hariciye nezareti klPı 

. ı~~ı 
sı karşısında kebır ağa. c jJ 

sokağında 9 nuın,ırllı dort 

bir antre bir çatı ara>ı ve ır~ 
. 1 v ır s:sile ulak bahçesı o arı c 

,~ 

rnlık \'e satılıktır gezıııck 
, . . t . ar'ır." 

pazarlı,; ıçııı cumr.r esı ç • 
•,UI 

ba 12 dea ikiye kadar nıcı• 
ı···· 

evdekilere müracaat edi!cb'':/. 
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mıye erıne : · ' 
ht4nbul ticaret müdüriyetinden : CumarfE~ 

1 - F..snafın esnaf cemlyetlerlne kayıtları mecburi oJdulundiln san'atları 
itibarile nıensup olmalan lAzım ıelen cemiyete kaydedilmiş bulunanların tec. 
dldl koytiarı ı•e lılç kayd edilmemiş olanların kayıtları için bir ay mühlet ı-e· 
rllnıiştir. 

2 - Bu müddet zarfında müracaat edenlerden kayd edilmişlerin kaydiye. 
teahhüdatt şehriye Ye solredcn cemiyete karşı olan eski borçlan cenılyctler 

tarafından kafiyycn aranılmıyarak, yeni lıı;ayd edilenler misilli şimdilik ancak 
cüzdan bedellle o ceıniyetln nfzamnanıcslnde yazılı teahhüdat b Jdclleri 
ahnacalrı":ttr. 

3- Esnaf cemiyetleri, ccmlyetlcnnc kayd edilmediklerine Y3kıf oldukları 
es nafın isimlerini zabıtai belediye memurlarına bildlrecctlcrdir. 

4 - l\fuayenel .sıhhıyeyc tabi olan esnarın n1uayenelcrl e.kidcn olduğu gibi 
cemiyetlerinden alacakları hU,·iyct verakaları üzerioc kaydoluoacaktır. 

5 - Bilumum esnafın ilerde ceza görmemek üzere hemen cemiyetlerine 
mürıcaatle kayd olunmaları tavsiye ve llAn olunur . 

hükme başladı. Esasa bakı
lırsa mevkii oldukça sağ-
lamdı. • 

Aralarındaki fevkalade 
benzerlik herkesin kendisi· 
ne "Roçester" e benzeme
sini temin eylemişti. Eeğer 
müteveffanın yaptığı müthiş 
bir cinayetle karşılaşmazsa 
istediği kadar zaman bü
tün cihan karşısında " Ro
çester .lik taslıya bilirdi. 

Şüphesiz bütün hayatını 
"Roçester" olarak geçirmek 
fikrinde değildi. Tekrar 
Amerikaya dönmek, tekrar 
şahsiyetini iade eylemek 
arzusunda idi • Gayesi bu 
idi ve bu gayeye vannak 
istiyordu; yalnız bunun için 
biraz para biriktirmesi li-

zımdı. Bununla beraber 
" Roçester " olmak fikri 
kendisine hoş gözüktü. Ar
tık bu fikri eski dehşetini 

kaybetmişti. Hatta eğlence· 
li olduğuna bile karar ver
di. Halbuki tehlikeli olan 
bir şeyi hoş görmek kadar 
büyük tehlike olamaz. 

" Cones " iyi yürürdü. 
Yürümek onu teskin edi
yor, fikrini parlatıyor, mu
hakemesini kuvvetlendiri
yordu. Uzun bir yürüyüş 
yapmıya karar verdi. "Pi· 
kadilli n yi geçti • "Becent 
Sirküa. e vardı; sonra "Re
cut Sitrit. ve • Oksfort 
Stritn i çıkarak Londranın 
Garp mahallelerine daldı. 

Böylece "Hay Dist.ne 
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"Hensington.a geldi: jll 

"Hammerşmit. tarik1 O' 

yanşehir yani kır halinde Jı· 
l var 

lan tenha mahalle ere rıı'' 
Ahi Londranın o dış ece 

halleleril Şehrin o derıJı 
h3 

yakınında oldukları 
1 

bl' 

ordu sürüsü kadar ~3 313r• 
lık tuğla evleri vaktı~e 19rl' 
!alık etmiş hali arsa 
ayrılmıştır. pir 

Doymak bilmiyen hş:w 
etrafında bakımsız ba \,ı· 
rini, fakir binalarını~· rıe' 

l . ı a 
siz çamaşırhane ~rı.n .pal· 
derler. Bu mevkı ıle . faf~ 
mal. kulübü arasındakidi~el 
"Concs.ın nazarında ili' 
bir farkı canla~~ır~~oÇef 
taraftan Kont do Jıl 
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