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Ekmek derdi! Terkos kararı 
ıVof ia 

--~ 

v,J~'fiktindeu il(' :,onum 
Herman rezaleti 

------~----------------------Kadınlarımız Belediye intihabına 
1'I kfl('(tk ! 
~ 

karışacak. Onümüzdeki intihapta 
bir dereceli mebus intihabı yapı-

Ankara : 28- (Hususi) 
Terko• tlrketi hakkında veri· 

lecek karara intizar edilmektedir, 
Bu karar T erkoı ıirketi le

hinde verilecek olursa mecliste 
bu hafta bir çok meb'uslarmız 
istizah takriri vereceklerdir. Bu 
meı' eleye .ehemmiy~t verilmek
tedir. 

lacak. Fakat! ... 
t f Hissi yazılar yazmakla ma
~~lk bir Türk muharririn, Ev-

i ~n - - - - 1 l '- l _... puruzsuz us up u 
"" e11ıı d 
go .. 

1 
n en çıkan bir makale-

ru d-ka u: Bu yazı, yeni belediye 
hunu dolayıile kadınlarımı

za v ll er en medeni haklardan 
en rn-h· d u ınımine ita ret e lyor, 
gelecek mebuı intihabının bir 
dereceli ıeçlıle yapılacaiını 
tirndıden nıüjdeliyordu. 

Bütün ıu iyi kanunları en 
larninıi ve demokrat bir ha11a
slyetle karıılıyan muhterem 
Mtllet mecliıine kartı minnet 
du11namak elden gelmez. 

Bunlar zaten vatandaıların 
esas olan ıarih, medeni ve in
sani haklarını teıkll ediyordu. 
'Ynızamanda,bir dereceli meb'us 

... intihabına da teı:nil edilmeıi 

düıüniildütü ıtmdiden teyit edil-
mekte olan, daha yüksek hak
ların, millet meclisimizden ge
çirileceği haberleri karııımda 
sevinçle tevakkuf etmek ica
hediyor. 

Bir dereceli intihap usulü
nün bizde de kabul ve teımili 
hadtıeıi, çok ehemmlfetli bir 
hanıle olacaktır. Çünkü bu ha-

ber artık milletin ( ıiyaıi rüı
t- - ) unu kazandığına Hükmedil-
dli' . ını,.anlatıyor. ~u iıe,ıeneler-

:n beri inkılap zaruretlerine 

1 
:ı. kalmaıı lazımgelen mem-

e et de ( tahlilifin ) çoktan 
~evcut olduğuna beıarettlr.Z&
Len Türklerin tabii Reisinin 
uCitü 
id n arzuları da ancak bu 

l. 

erk!•bıet Paıanın ve kabinesi 

1 d nının en haklı zaruretler
\~n btrtnı kabul etmefe mey-

letmeleri isabetli teıebbüıler
den biri olacaktır. 

Neye yarar ki, gelecek sene
ler için tasavvur edilen bu iyi 
teıebbüslerden daha çok evele 
birinci safa, gelen pek bayati 
ihtiyaçlar tatmin edilmekten 
uzak kahnmııtır; 

Gelecek devre intihabatın
dan evvel, bize li.zım olan ıey
lerden birincisi: (ekmek) ikin
ciıl: para, üçüncOaü: if, dördün
cüsü: bunları temin edecek iyi 
tetbirler almak idi.Onları 

olmuı bitmlt göraeydlk,bu daha 
ileri ıeyleri hararetle temenni 
etmek tıteyecekttk! 

ismet paıa kabinesi, ka
dınlara belediye intihabına 

lıttrak hakkı vermeği düıün

müı, mecliıe bir teklif yapmıı 
olabilir. Millet meclisi haddi 
zatında kendi varlığında topla
nan teklifi, takdirle karıılıya

caktı.Netekim öylede yapmııtır. 
Halbu ki,millet bu sıkı günler

de hükumetin (sayısız güz-el 
tılerinln)araıında yukarda aayıp 
döktüğümüz eıaalardan hiç ol- 1 
mazıa birikislnf görebilmek 
için çırpmıyor. 

Aç adama bir avuç un ve
recek yerde,deiirmen taılarım 
göıtermek neye yarar, kimin 
karnını doyururdu '! 

Çok ıamımi, çok muhabbet
le ıöylemekten çekinmlyoruzki: 
ismet Paıanın ıiyaıi ve aıkeri 
muvaffakiyetlerl füpheıiz mille
tin, hepimizin hafızaıında men
kuıtur. Kendilerini zatları iti
barile çok ziyade tebcil ederiz 

' 
hatta: takdise, ta'zize kadar 
gideriz, yalnız : bu minnetin 
memleketin son vaziyetinde 
ayrıldıgı ilave edilmek ıarttle .. 

ARiF ORUÇ 

Nafia Vekaletinden tirket 
lehine miiıbet bir karar verile
cek olurıa mılletin kalacak olan 
13 milyon liralık bir teslıatı 

bu ıtrkete terk etmiı olacaktır. 
Böyleblr karara asla intizar 

edilmemektedir. Diğer taraftan 
elyevm vekalet tarafından idi
len kumpanyanın tekliflerini 
memleketin menafilne uyğun ol
madığı temin edtlmektedir.Meb
uslamuzın anket halinde fikir
lerini alıp bildireceğim. 

M. Venizelos 
--~..._ 

J /1 luıra,1ıa !Jelntigt'ı·ekmi"! 
Ankara 2 8 ( husuıi ) 

Yunan baı vekili M. Venizelo
ıun Türkiyeye geleceiine imkan 
görülmemektedir. 

Devlet Bankası 
- •)lj.<.o-r (• 

1't'.'iİ.~ nlileı•f>k mi'"!!. 
Ankara, 28 ( hususi) 

De•let Bankası kanunu vekil
ler heyetinde tadil edilmekte dir. 

Bankanın tesisine İsmet paıa 
kabinesi bütün mevcudiyetile 

çalıımaktadır. ---...Jl...:r,..,.,...__ 
Beşer hanım 

->~<·-

llt4t~tlİ!Jf~ 111<'1·ti ... lf1riıw i~ I İl'ak 
t~tl.n·r.k hu kuıl.tn· il. 

Ankara, 28 (Hususi) 
Bu sene Türkiyede yapılacak 

Belediye intihabatında her vila
yetten Beıer hanım namzet gös

terilecektir. 

M. VatkO gitti 
Türk kadinbğının Belediyeci 

lik hayatında çok büyük muvaf
fakıyetler göstf'recekleri ümit 
edilmektedir . 

. 
icra kanunu 

.. Jf. Valko 

Macar hariciye 
nazırı M. Valko 
dün Akşam Peş-
teye hareket etti 

Nazır cenapları intibaatından 
hahıederken diyor ki: 

« Rei.{fi 1·11111/ıuruı11tz Ga
zi luızrelkri bmliıule nıtilti
lt·aı '1it/inuta lnıl u1ul1ıklr11·1 
·~?''""'' 1.:eutliu'riniu f}erek 
.~tya .. ,.i ue gm·ek iktnuuİ.i .~a-
li a lar t.la I.· • • 

.. , t noktat ıuızurlart-
11m vus ıu ue '~· . ı·... . ı 

lta'tıı ıgnu ıu111-
1·fnılıkkı ta/up~. 1 • ı. . , •• ""' e ınP-1ı· nn ı.·a-
11111 ı P.ltk' nlebildiln>' 

l.tanbul, 28 ( A.A) 
Macar hariciye nazın M. V al· 

ko canapları ve refikaları tle IDa
lyetlerinde bulunan zevat bu ak
ıamki konvansiyonel trenlle 

I ~ 

- ->~<·-

1'aıhikali luırodun .'itJl'n/tlu !. 
Ankara, 28 (Hususi) 

icra kanununun tabikatında 
huıula gelen vaziyetler hakkında 
İıtanbul barosunun noktai nazarı 
sorulmuıtur. 

Peıte'ye hareket etmitlerdir. Na
zır cenaplarını istasyonda Vali 
vekili Fazlı Bey tetyi eylemiıtir. 
Teırlfat müdiri umumi muavini 
Baari Bey ve hariciye vekaleti 
kalemi mahıuı ınüdür muavini 
K.adrt Beyler, hilkiimeti Cumhu
riye ve hariciye vekaleti namına 
nazır cenaplarını hududa kadar 
teıyi edeceklerdir. 

M. Valko cenapları, hareket
lerinden evvel Anadolu ajanıı
nın bir muharririni kabul ederek 

TOrklye'de hayret ve takdirle 
a6rülen faal ve yaratıcı mesai 
karıııında aon derece miitehaıalı 

(Devaı o nci sahifede) 

Gün geçtikçe yeniden yeniye haki
katler çıkıyor salahiyetsiz eksperler 
mütahassıslar neler yapmışlar?!. 

Dünki ve evelkf günkü nus
halarımızda, (Herman) veresesi
ne ait ve veraset vergisine tabi 
milyonlarca kilo (muhtelif men
ıeli) Tütünlere, dericiler zahire
ciler, İnıai!'ecilerle onların seç

tikleri(.'ı'e/d h lf/<'lsi:. m iitaltas
."i ıslf 11) tarafından nasıl ve ne 

ıekilde fiat takdir edildiğini yaz
mııtık. Hatta, fiat takdirinde . ' 

( Jnhİ.'iflJ' idr11°f1si11tl''" ba lı>:.-
1 lmn9 gelmesinden baıka (hiçbir 

Kollf'll f~/(111di I kıymeti haiz olmıyan ) listenin 
mahiyetini ortaya atmıı, resmi 

Herman Spirer veraset ~eıele 1 vest~a olarak bir de ticari kıy
ıinin gün geçtikçe açılan ve ınki- ı metı olmıyan (liste) neıretmittik! 
ıaf eden yeni safhaları, efkarı : Bugün kemali hayretle öğren
umumiye tarafından büyük bir ı diğimize göre, iıimleri malum 
merak ve alaka ile takip olun- olmakla beraber, henüz hüviyet 
maktadır. 'ı ve sıfatları anlaıılmıyan eksper 

Bu pürüzlü mesele ü~erinde (Halit) ve (kij~f' o{jl1t .J/e/unel 
yapmakta olduğumuz tahkıkat ve 1 S {, i l 
tetkikat, bizi her gün yeni ve çok ı l (/ Jl'i; efendiler. kıymet takdiri 
dikkate ıayan malumatla karıı- komisyonu ile beraber Herman 
laıtınyor. (Devamı 2 inci sahifede) 

Müthiş ve tüyler ürperdici bir cinayet. 
M. Pol 50 frank icin metresini nasıl 

' 
Kesmiş ve parça parça doğramış?! 

Coui /'ol ,.,. !'Of'"!İ'' 

Fransanın (Sen avola) kasa
basında oturan macar maden 
amelesi (Pol Ştnek) isminde biri 

ıenelerdenberi beraber yaıadıiı 
( Hedvig Zagodjeuski ) lsminde 

ki metresini (50) frank için 
boğup öldürmüıtür. Boğduktan 

ıonra da bir testere ile boğa
zını, kollarını, bacaklarım vü

cudünden ayırmııtır B • u parça-
ları oturduğu evin alt katındaki 
tahtaların altına gömmüı kaç
mııtır · Fransa efkarı umumiye
sile matbuat bu mülhit cina-

Bugünki üç davamiz 
Aleyhimize ikame edilen üc dava bu 

t 

giin ikinci cezada rüyet edilecektir 



Sahife 2 

yel hakkında ıu tafsilatı ver
mektedir. (Pol Şinek) metresi 
ile ıenelerdenberi yaıamaktaydı 
metreıi (Hedvigin) (2) yaıında 

Jan ilminde bir erkek ve (10) 
yatında bir kızı vardır. 

( Pol Şinek ) son zamanlarda 
kumar ve içkiye müptela oldu
ırundan daima metreıile kavga 
edermiı Hele ıon günle her gece 
ıabaha kartı evine gelmeğe bat
lamaı ( Pol Şinek ) gene bir gece 
evine ıarhoı olarak sabaha karı• 
gelmlı metresinden ( 5 O ) frank 
lıtemlt Metresi bu talebe kartı 

parası olmadıgında:ı hah etmiı, 
vermemit ( Pol Şinek ) parayı 
almak için tazyik batlamıı kadın 
kendtaine]karıı geldiğinden (Pol) 
eline geçirdiği ! bir ipi boyuuna 
takmıt ve derhal boğmuıtur. Pol 
metreılnl boğduktan sonra cese
dini evin alt katına indirmiı

tfr. büyük bir ıoguk kanlı

lıkla tabii bir it yapıyormu gibi 
: eveli. teıtere ile kadının buynu

nü keımıı, kullarını, bacaklarinı 
gövdesınden ayımııtır. 

Pol bu mülhit ameliyatı yap
tıktan sonra kadını baıını bah
çede kazdığı derin bir cukura 
ırömmüıtür. 

Kullarlni, gövdesini evin alt 
katında kazdığı yere gömmüı ve 
üıtüne de tahtalar çekmı§tır. 

En nihayet kadının ayaklarımda 
yemek piıen sobada yakmııtır. 

Pol sabaha kadar çahıarak 
bu tüyler ürpertici cinayetin 
izlerini kaybetmeğe uğraımııtır. 

Bundan sonra evin üst katın-
daki odasına çıkarak çocu~u Ja
nla yatıp uyumuıtur, 

Sabahleyin geç vakıt yatağın-
dan kalkan cani, küçük Janıda 
öld6rmek iatemif fakat çocuk 
kurnaz da vrandıymdan öldürme
mlıtfr. 

Küçük Yanı ölümle tehdit 
ed~n cani. 

- Senide annen ıtbi öldilrü-
rüm, ve ateıe yakarım ! ? sus ! 
Demlttfr. 

Metresinin katili Pol evin 
içini mükemmel ıurette yıkarak 
cinayetin ele geçecek izlerini 
imhadan sonra küçük Janı tey
zesf madam Edviğin evine 8Ön
dermlttfr. 

Giderkende Madam Edvf ge 
hemtireslnin (Alsasa) gittiğini söy 
lemesinl tenbih etmit ve bir müd
det te küçük Janın teyzesinin 
yaında mlıafir kalmasını dn bil
dirmlıtir. 

Bundan sonra kendisi ortadan 
kaybolmuıtur. Küçük çocuk on 
bet gün korkusundan kimseye bir 
tey söyliyememiıtlr. 

Janıu teyzesi küçük janın 
ırlzll ağladığından ve geceleri 
uyumadığından fÜphelenmiıttr. 
Fakat çocuk günlerce annesi-
nin almanyaya gidüp geleceği
ni ıöylemekte israr etmiıtir. 
En nihayet, teyzesi Janı çağırmıı 
ve demlıkt: Jan ne oldu; söyle? 
Baban Palu Jandarmalar tuttular 
valdeni öldürdügünü ikrar etti! 
denmlttlr. Küçük Jan bu sual 
kartmnda kekelemit ve ağlıyarak: 

- Babam annemi boğdu ve 
testereyle kesti. Her parçasını bir 
tarafa gömdü. Ayaklarını yaktı 
Beni de öldürecekti. Ben ağladım 
bırak ta demittlr. 

Bu mülhit itiraf üzerine der 
hal kasabanın jandarma kuman
nı ve müddei umumisi tahki
kat yapmıılardır, 

Polun metresinin cesedinin 
parçalarını baıını gömülü olduğu 
yerden çıkarılmııtır. 

Jandarma kumandanı derhal 
takibata ve katilin yakalanması 
için her tarafa, telefon etmi9Ur. 

Katil Fransa hüdudunu geçer
ken yakalanmııtır. 

Katil, sarhoıluk ve kumar 
yüzünden metresini öldürüp ce-
bindeki nO franıını aldığını söy
lemiıtlr. 

Herman rezaleti 
(Birinci sahifeden devam) 

depolarında mevcut Tütünlerin 

hepsini değil, (yüzde be~iui) 
bile muayene etmemiılerdir. 

zira hepsini muayene etmiı 

olsalardı muamelenin aylarca 
sürmesi lizımgelirdi. 

Halbuki, bu efendiler, bir 
kaç defa depolara aıtmiıler 
alelüsul birkaç denge bakmıı-
lar, ve sonra kendilerine hazır 
tarafından reösterilmfı olan bir 
kaç denge bakmıtlar, gene hazır-
lanmıı olarak ellerine tutuı tu-

rulmuı olan lakdiri kıy nwt 
raporıuuı iluzalar11u im.tı
nı wjla nlw.) 

Henüz tahkik ve te'yide 
mühtaç bulduğumuz ıu haber 
doğru çıkacak olursa, Herman 
iılerinde yapılmıı olan sahtekar· 
laklar katmerleıiyor demek ola
caktır. 

Bununla beraber bu hususla 
verilmekte olan malumata inan
mak 18.zımgelmektedir. 

Çünki: meseleyi idare edenler 
dürüst hareket etmif olsalardı, 
hazinenin yüz binlerce liralık 

hukukuna taalluk eden bu itte, 

(lnt!Jİİll iri11 ek.~p<w olduklaı·t 
billJ nwçlutf lntl1111a11 ) 
bir zatı inhisar idaresi İstanbul 
bat müdiriyetinden celp ve kabul 
edecekleri yerde, doğrudan doğ-
ruya (umumi müdiriyete) müra
caat ederler, meselenin ehemmi
yetini izah ederler. Bu büyük 

iti baıaracak(bb· /(m 11iİİ§fll iti 
ve yahut bir *t'( f'~'SJH!r tayin 
ettirmek imkanını bulabilirlerdi. 

Diğer taraftan, piyasada bu 
hak ve salahiyeti kimsenin ma-
lumu olmıyan { Kij~_.;e Ofjltt) 
yerine de her 'sene milyonlarca 
muhtelif çeıitlerde Tütün alıp 
satan doğru özlü doğru ıözlü 
Türk Tüccarlarına ve yahut mali 
müesseselerin itimadına mazhar 

olmuı ( Eksperlere ) milraca
at ederlerdi. 

{Herman) veresesi Hazinenin 
hukukunu çalmaktan kendilerini 
men'edecek olan bu gibi vasıta
lardan kat'i surette içtinap etmiı
ler maal'esef alakadarları bu emel-
ler uğrunda iğfale muvaffak 
olmuıJardır. 

Şurası da dikkate ıayandır ki 
mesele dolayısile ıöhret kazanan 

(Deri Tüccarı Mehmet Eıref) Bey, 
( Halit ) ve ( Sabri ) efndilerin 
(EkıperJ olarak intlhaplarındaki 
isabetsizliği ve bundan doğacak 
amaddi manevi mesuliyetidüıün-

müı olacak ki, /Jiiyiik iki Tiirk 
/Janka."\t ifo iki miihim ecn
P-bi /Ja n kas mm Eksperlikleri

nl yapan bazı zevata müraccat 
etmlı, (Herman~) veresesine ait 
tütünlerin muayenesini talepet
mlıtir. 

Hatta, (Eıref) bey tütünlerin 
muayenesi için gün de tayin etti
ği halde, nereden estiii belli 
olmıyan bir rüzgar te'ıirile bu 
teıebbüıten sarfınazar etmiıtir. 

Eıref beyin ıöz verdiği met
hur Eksperler muayyen günde 
Tütünleri muayeneye gitmeie 
hazırlanan zevatın semtine bile 
oğramamııtır. 

lıte henüz selihiyetlerinin 
derecesi anlaıılamıyan ( Halit ) 
ve (Köıe oğlu) efendiler de bun-

dan sonra bulunmuılardır. 

Eı ref bey vaki olan fU ıeyl 
tabii inkar edemiyecektir. Zira : 

(E~·re( /Jeli de diirt 111f11·u( 

Bk.ı.;JHJı· chJ biz dı~ lull'rulayız.!) 
lıte bütün bunlar, Herman 

veraset tolcrlnln; desise-kar kafa-

Dahili, harici telgraflar 
..... l:mımZllll!lrı1mB ... mm!!llm'J~--------------l!m----lllllllE:ZS:::cl• ............. . 

Elli mevkuf 
->~<·-

Kendilerim~ daha iyi ba kll-
uuıs uu is l(IJerek is ya 11 ettiler 

IJefferson City, 27 (A.A) 
Missouri eyaleti dahilinde bir 

hükumet hapiıhanesindeki f>O ka
dar mevkuf kendilerine daha iyi 
gıda verilmesini ve daha iyi ça
lııma ıeraili temin olunmasını 
talep ederek ııyan etmiıler ve 
atelyelerde bütün itleri bırakmıı
lardır. Mevkufla.r, ırürültülü nü
mayiıler tertip etmitlerdlr. Zef
ferson City mtliıi mitralyozlarla 
vak'a mahalline gitmlf, gardi
yanlar da gözya.ıı döktüren bom
balar kullanmııtır. 

Asilerden Yirmisi yaralandık
tan sonra sükün ve intizam iade 
olunmuıtur. Yali, atelyeleri ya
karak firar etrnek makıadile 
tertip edilmiı bir bir fesadın 
meydana çıkarılmıı olduAunu 
bildirmiıtlr · 

Amerikalılar 
-··""' ( 

Fron.ıut ile İnrıiİı~n~ isl<wiuc 
" 

/.'(( J'I§ JJI t//f{{'ft küt I" 1111§ ! . 

londra, 27 (A.A.) 
Salahiyettar Amerikan maha

filinde Amerikan heyetinin mes'
ul erkanından hiç birinin Fransız 
ve yahut İngiliz heyetleri nezdin
de aralarındaki rnes'eleleri bahri 
konferansta halletmeleri için ıs
rarda bulunmaınıı olduiu gibi 
hatta böyle toktu bile ıerdedil
memiı olduğu beyan edilmekte
dir. Amerikan heyeti, muallAk 
mea' elelerin doğrudan doğruya 
alakar olan heyetler arasında 

halledilmesi lüzumunu kabul VP 

teslim etmektedir. 
Amerikalılar, Fransa ile lngil

tere arasında mevcut mesaile 
mazide müdahale bulunmadıkları 
gibi istikbalde de müdahaalede 
bulunmıyacaklardır. Konferansın 
önümüzdeki içtima tarihinin 4 
Nisan olarak teshil edilmıı oldu
ğu zannediliyor. 

Varşova kabinei 
.l<!flll Plslld.~ld 11i11 »İ?/a:·wli 

alımda ıe~t,kldil <?iti 
Varıova: 28(A. A.) 

Maraıal Pilsuduski'nin birade
rl J ean Pilsudıki yeni kabineyi) 
tetkil etmiıtlr. yeni ke binede 
M. Zaleski hariciye Ae M. Bar
teli dahiliye nazırı olmuıtur · Baı
vekil, Diyet meclisini feshetmek 
niyetinde buluncuğunu beyan et
miıtir. -}arın dütüncestle L tertip e~il-
mif bir plan uzerin~e ( l~ş-
kdli kan1t11iye,1ıo lliltnun11 
r-dilnw/,~ ve saırıan altından(su) 

yürütmek suretile ıahneye vazedil
difi tahakkuk ediyor! 

Zahiren bir sahtekarlık tek
linde görülen bu it terin ha~dı za
tında devlet letkilAlı ve Turk ze
kasını iıtihf af ırıahiyetlnde oldu
ğunu anlamak için fazla zekaya 
ihtiyaç yoktur. 

Maliye vekili beyin bu nok
taları iyice tetkik etlikten, 
(Halit) ve (Köıe oflu) efendi· 
lerln ıali.hiyet derecelerini res
men tesbit ettirdikten sonra 
mecliste İzahat vermelerine in-
tizar edilmelidir. Bir de (İnhi
sar idaresinin ba tezkere hil
dirdiAi ikide birde ortaya sürülen 
(Liste11i11) dünkl nuıhamızda
ki suretine dikkat edilmelidir. 

Bu liıtenln (kıymeti ıumulü) 
ne olabilir? 

Alman kabinesi j 
->~<- -

Dii11 iiti(a elli 
Berlln, 28 (A.A) 

Muller kabinesi istifa etmitilr. 
Reisicumhur Hl ndebug, merkez 
fırkası reisi M. Bruenn'i yeni ka
bineyi teıkile memur eylemiıtir. 

700,000 anıele işsiz 
f }·ons t:: baş vekili A ıneri k(( 
haş veldli nezdinde te~ebbii

.ı;atlfa buluna<'ak 
Galais: 27 (A.A. 

Ameli surette tül ve dantel 
dantele piyaıalarını kapatan 7 00 
bin ameleyi tısiz kalmek tehli
kesine maruz bırakan Amerikan 
yeni gümrük tarifeleri aleyhine 
mühim bir içtima aktedilmit ve 
içtimamadan sonra bir nümayif 
yapıımııtır. İçtimaı tertip enenler 
M.Tardieu'ye bir telğraf çekerek 
Amerikan hükumeti nezdinde 
ta va11utta bulunmasını rica et
miılerdir, 

Menfi şef 
- >:;.o.<<- { 

'f'rans((</.a 11az11·fara ~·ı·e< 1 

U!~ilaı·ak!... A) 
Parla, 27 (A· 

1rJar 
Ayan meclisi, yeni naz ·ter 

için açılması istenilen kredı 
JuP' hakkında müzakeratta bu . 

maktadır. Mazbata muharrırıı 
·"parlamentonun bidayeten pıu l 

"1 e fakatini almadan evvel b0 
1 

bir ıey ihdasının gayri kanllP 
olduğunu ispata çalıımakt•dır· 

•• M. Tardieu, hu kredilerin ı 
ruri olduğundan uzun uıadıf~ 
bahsetmittir. Niheyet hükülflt 

Lf• 
itimat meselesini mevzuu ba•• 
etmif, ayan mecliıi de 12.(. re~~ 
kartı 145 reyle projenin J1lş 
delerini müzakere etmeğe kar•r 
vermiıtir. 

esi 
Projenin heyeti umuıniY I 

1 19 reye karıı 14 8 reyle kab0 

edilmiıtir. 

Galatasaray - Fener müsabakası 
dün çok heyecanlı oldu. 

İki lara(ıa t'ftlllt bir O!Jlllldau souı·a bir bire fH•rahı'ı'f 
kaldı. /Jt'şi/~ıa* I Be!Jk<>:. O 

Dün iki ezeli rakip gene kar- \ bombardıman eden [ Galatasaraf 
ıılaıtıl.r, hemde latif havaların hlara yuhalar, küfürler ih&l'll 

veda ettiği biri günde, havanın edilmeğe baıladı. r 
fena ıahanın bataklık olması Böyle Allahın rahmeti ve fel1e 
meraklıları ıtadyoma koımaktan taraftarlarının küfür yağmurltlrt 
menedememifti. itle bu vaz'iyette arasında Galatasaray enfes bil 
ikl ezeli rakip karıılaııyordu. gol attı, Artak Fener iti kırıcıtııl\ 

Öğleden evval yapılan ikinci döktü, topuda boyna taca atıY01' 
takımlar maçında F enerbahçe oyun bir hercü merçlik içinde bl' 
3 - O Galataaarrya yenilmiıtl. tiyor. 

BP-şikla§ - /Jeykoz Bu maç umumiyetle sarık•~;. 
Calataıarayla berabere kalan mızı hakimiyeti altında ıeçnııı:, 

Beykozun Beıiktat karı111nda ne İki taraftan Avni, Z. Kemal, , .. f 
yaptcl\ğı heyecanlt bir hadlaeidi. hat, Sadi, Fruzan Cevat, iyi of 

ki tarafta heman hemam tam nadılar. A. C. 
• takımlarile sahaya çıktılar, oyun 

mütemadiyen Beıtktaıın hakimi- /zmir af koşus0 
yeti altında geçtiği halde bir türlü 
gol olmıyordu, birinci devre bu İzmir 28 ( A.A ) 
ıuretle O-Ora beraber bıtu. İkinci Yerıı ve ialah encümeni ıt1' 
devrede Beıtktaıınayni hakimiyeti bahar birin el haf ta at koıuları bil 
devam ederken Beıiktaı bir gol 1 gün saat 14,30 da huca alaniııd" 
attı. Beykoz bu gol sonra biraz icra edilmittir. Birinci koıu üç ytl' 

canlandı isede müsbet bir netice tındaki yerli ve arap erkek ta1' 
vermedi oyun böylece 1-0 Betik- lara mahsustu.Mesafeıi 1000 met' 
taıın lehine bitti. re ikramiyesi 500 lira olan bıl 

G. Sarrt,t/ - F. /JahfC koıuya 3. at ittirak etmiıtir. Si' 
Yağmur ıtddetini artırdı, saha- rinci Ali beyin hadidi,lkincl Ha"' 

da gölcükler coğalmakta, herkeste kı efendinin meftunu üçüncü ge· 
bir endiıe bu mühim maç na- mal efendinin al devriti ırelmlıtlt• 
sıl oynanacak'? acaba tehir mi ikinci koıu üç ve daha yukJ' 
edilecek? Halk böyle sualler ter- rı halis kan lngil!z at ve kısr•1'~ 
tertip ederken. Hakem kemal lara mahsus idi. ikramiyesi 70 
Beyin keskin düdüğü oyuncuları mesafesi 1100 metro olan bu yıı'' 
sahaya davet ediyordu. İlk defa rııa 6 at ittirak etmlttir. 
Galatasaray onu takiben Fener- Birinci baban Zade Fu"'. 
bahçe alkıtlar arasında sahaya beyin rejani ikinci evliyazade il~ 
çıktılar Takımlar yerlerine gel- f ik beyin misbikli üçüncü 111"' 
dikleri zaman vaziyet töyle yantesfnjon türkü gelmittlr. Oçiif'' 
Galataıaray: k tı' A vnl cü oıu dört ve daha yukarı y•f ll 

Burhan Vahi ve hiç koıu kazanmamıı yer 
Muammer Nihat Suphi ve arap at ve kısraklara ıııo.lı' 

L.Mehmet Vedat Z. Kemal, ıus tı. İkramiyesi 1300 il'~ 
Rebii, Kemali olan bu koıuya 4 at itUrak etl, 

Z. Kemalin olması Fenerli- birinci Tevfik beyin sedası t1'~". 
lerl oldukca korkuttu. el lımall efendinin yılmazı üçtı~. 

Fenerbahçe ise malum ta- cü Recep efendinin tahini ge, 
kımile çıktı. mittir. Dördüncü koıu dört ve ~:-

Oyun baıladı. Fenerbahçe ge- ha yukarı yaıtaki, halis kan iJi 
çen hafta olduğu gibi bir tehlike giliz at ve k11raklara mahsu Jtl" 
geçirdi her iki tarafta topu kale- İkramiyesi 800 mesafe 1800 ° tft• 
lerlne yaklaıtıtrmak istemiyor bu koıuya 3. at ittirak eld1111~0-
devre bidayetinde Fenerbahçe Birinci Akif beyin an ro ifl 

lılkim oynıyordu bu falkiyet yavaı su ikinci evliyazade Refik be~e-
yavaı Galatasaray or geçiyor ilk estafeti üçüncü evliya' zad• 
devre Galatasarayın korkulu kor- fik beyin sibyanl gelmtotlr· yu-
nerile o - o sıfıra bitiyor. Betincf koıu dört ve dlllı• t <1e 

İkinci dtWl'C karı yaıtakl yerli ve Ar•P •dört 
kısraklara mahıuatulkraf1l111~ btJ 

Devre baıında hakimiyeti olan yüz mesafe 2000 metro 0 t~r. 
Galatasaray oyunun sonuna ka- yarıfa bet at ittlrak et111if "' _ 
dar aynı ıekllde hakim aynadı fa aıs8 
hu hakimiyet arasında Fener bir Birinci kavalali Musta ıa-
gol attı Fenerin bu golile terbi- nın seyyahatı ikincl Şukril ~en-
yeıizlerinde ağzıda açıldı bir gol- nan kaderi üçüncü Mahmut e 
yedikleri halde Fener kaleıin dinin ubyanı ııelmiıUr. 



millet zararına 
kazanmaktadır 

-~ :a: 
YARIN Sahife 3 

Piyos kimdir, 
nasıl para 

_ (Dünkü nuıhadan devam) 
Bir kadın Karamürselde mahsul nasıldır ? 

Uniyon, ittihadı milli, ve Ana- 1 rarın . 
dol 'd d ı mucıp 
v uyu ı are e en Şark kontu- salim bir 
arinin kazancından maaı ve t i 1 d' ht em ı er ır. 

olmayacak surette 
tarzı tevzi tesblt 

- ·>~-

E'lli diı·he111 a(iyo11 yuı1111t~ 
Kahireden: 
Şefika binli Ahmet İbrahim 

namında bir kadının esrar ve 
afyon kaçakcılıjı ettiği zabitece 
haber alındığındA hanesi baıılmıt 
ve aranmak iatenilmittir. 

Çekirğe belasıla ne şekilde 
mücadele ediliyor ? 

1 t~:eıdl temettü suretile en çok Dünyanın her tarafında bu 
1 a e eden PIYOS, en az isti- b 1 

f ade edende VUÇİNO dur. usul cari olduiu için vuku u an 
Jliilt'.w~/J/Jis fit/-01<11·111 ,,,.,,,. ln"r /ı•.w•lılıiis ii ka ;a tlah ililule 

.) t · ' J 

1 zararlar elde edilen primlerle mü- ,,,~ kiiyliilt•ı·dı1 asa.ııı~ ofd11kr a iyi nfm·ak yiirv·;ı;;,. 
P YOS ŞARK kuntuvarının tenaılben taksim edilmif olur. 

~elsi ııf ati le bu tirketleri bütün Biz Ana dolunun bilançolarından 
ııler - · d ko 

1 
uzerın en muayyen bir bu usulün tatbik edilmemif oldu-

Bu sırada kadm üstünde bu
lunan elli dirhem kadar afyonu 
yutmuttur. Bunu gören zabita 
memurları mezkur kadını bir 
otomobil ile yakında bulunan 
Karileyni hastanesine sevk etmit 

Karamürsel muhabirimizden : 
Karamünelden şoseyi takiben 

hyas köyüne gidıyoruz. Esas iti
barile tosenin iki tarafında ekil
medik hiç bir tarla görülmemek
tedir. Geçen sene nereden geldi
ği anlaıılmıyan iki nevi ki, biri 
yeıll diğeri toprak renginde çe
kirge gelmit ( feyziye- İlyas köy 
Beniyçalı- Ki.zımiye - Taıköprü 
Tavıanlı) mer'alarında konakla
mıttır. Tabii buralarda kömeleri 
bırakmııtır. Bunun imhası için 
bütün bu civar ahalisi mükellefi
yeti mecburiyeye tabi tutu\muı 
ve çekirgelerin bıraktığı yumur
talar toklattırılmııtır. Aynı za
manda bulunması ihtimali olan 
ve zer'edilmeyip boı kalan ma
haller bile halka l..ebren aürdürül-

üzue jandarma korucu ve köy 
muhtarlarına lazım gelen emir
leri bizzat vermektedir merkezi 

"' ıyon alarak idare eder. Bu tunu anlıyoruz ve rea11ürörlerin 
1
1
1'ketlerde müdür veaair "namla- Anadoludan mümkün mertebe 

r a 1 k ça •tanların cümlesi Şark fazla istifade yollarını takip et-
ontuvarının ferik ve memurla- tiklerini görüyoruz. 

rtındandır, maatlarını Şark kon- d l · b Ana o u vazıyeti iti arile ve uvarınd l l ve afyonun icrayı tesir etmesine 
kararın an_ a ır ar ve komitenin mukavelelerle bazı müe,ıeıelere meydan verilmeyerek zehir çıka-
lll b a gore ifayi muameleye ballı bulundutundan bu müeaae- rılmııtır. 
Pl~~~rdurlar. Şu vaziyete göre satın teklif edeceği her itin teh-

UN memurları ıayılıdırlar. likeıi ne olursa olsun kabul et- J/t~klt~/J ,ı.;allip.+ıiİ~ kafJJU* 
ve Bu tlrketler ait bütün besaP mek mecburiyetindedir. Kahireden : 
h nıuallleler Galatada Üniyon Bu sebeple limitlerinin gayet Kanna kaıa1baıi eırafından 
rn an~ndaki dairede yapılır' me- genit olması icabettiğinden zarar- ve meclisi meb usan azasından 
z-ur_ ar derece derece itin iç yü- dan tevakki için her tirketten zi- 1 Seyit Ali Zenati bey' memleketin 
b:;~ bilirler Anadolunun !.tan- yade riıkleri emsali riıklerle ve lihtlyacını nazan dikkate alarak 

a bir merkezi idaresi varsa ayni niıbetbetler dahilinde müba- malik olduiu ~enit bir ana üze-
01 da lllerkez yalnız lıtanbula ait deleyı· rea " k 1 1 il rlne üç bin İngıliz lirası sarf ile 
ılert b Huranı mu ave e er e 

illi illr, asıl merkez ve umu- evelden temin etmesi lizımdı. yeni tarzda bir iptidai mektebi 
bıuhaaebe Galatada acenta yaparak kaza mecliılne teslim 

na- d 1928 ıeneıi bllancoıunda ma-... ı Verilen PlYOSUN aireıin- etmek lıtemlı iıede meclis idare-
dedı 1 l b kul bir idareden babı olunuyorsa 

1 
r. P YOS diler ıtrket ergi i ye muktazi para olmadığJ beha-

A_, ... d ı da bilançodaki erkam bunun _ - olunun yaptılt bütün it erin neılle mektebi kabulden imtina 
ucr d d aksini iıbat ediyot". Bu gün 

ett saflyesi üzerin en yüz e etmiıttr. 
27 5 · prim bolluiu ve bazı tesirler yü-,. Ve kaydlyenln tamamı alır. Mumaileyh bu huıuıta Maa-
lbenıurların maatın• kendisi verir zünden bu tlrket zarar etmiyor- rif nazareline müracaat ederek 
b sada aksi takdirde esham ve tab-u komusyon, ücuratı ıaflyenin sahipsiz kalan mektebe bir sahip 
.,.. d R vilatın ihtiyatı olmadığı cihetle ıUZde kırkına müsavi ir. eaıü- bulmalarını rica edecektir. 
r istikrazı dahili düttüğü vakıt Tür-
anı yapıldıiı vakıt alınan ko- k Pil·inf .;llJ'J'fllJUl JJUl'fl 
llluıyon azami yüzde otuz bettir. iye mlllinin uğradığı zararlar -

gibi bir çok zararlara giriftar ol- Kahireden : 
Şu hesaba nazaran Anadolu- Pirinç zurraına hazı'neden ya-ması melhuzdur. Bazı sebeplerle· 

nun iki senede yaptığı 1,732,507 . l ld d pılacak ikrazatın miktar ve za-
hra pirim yüzde 4 O komisyonla prım er aza ığı tak irde haddı 

1 
mahfuzlarda azalacağından ve manı tayin etmek üzre Maliye 

a •ak ve bunun 1,061 ,040 lira- komiıyon farklarından istifade Nezaretinde toplanan komisyon 
•ından yüzde 33 ile satsak dl vazifesini ı"kmal etmı"ttir. b l e l mediğinden hükmii cari ıiıor-
u a ım ıatım farkından nS,052 la Pirinr ••rraına ftddan baıana z ta ra ait tazminatın sermayeden ... -
arar edeA"iZ deltlmi? itte bu mu- d dört lira verilmeıi, pirinç ziraati 

b d 1 ö enmeıi gibi mahzurlar ortaya 
a eleden P YOS elli kusur bin mevsimi olan Nisan iptidasında 

il çıkar. 

b
ra kazandığı halde, Anadolu tevziala baılanmaıı ve yüzde beı 
... _ d Bundan baıka böyle bir hal 
... Kil ar zarar ediyor. faiz alınması takarrür etmittir. 

E vukuunda sermayeye ittirak et-
d ler reaıüranı ıuretile Ana- mit olan reauürörler paralarını ,fflJIOll !/fl JUlllllt~· toh ltJJI il 

1 
oluya \erilmit olan itlerin teh- i k k d J·, ,L>/(1, 1111·.~. lk ger çe me ve rea11üranı epo- ,, ,., _ 

10
::1 Anadolunun mükerrer at- larını üzerine oturmak için Milli- Kahireden: 

ı l a tarikiyle devretmit olduğu de olduiu gibi rea11üranı sureti- Japonyanın Y akohama ıeh-
11 erin lehlıkesiyle ayni derecede l b k l l d o •aydı b e ir ço zarar• it eri Anadolu- rindekl tlrketler en biri Japon-

d•hilt ve muayyen nis etler nuu hesabına ıeçirmeyecekleri yada tecrübe edilmek üzre Mııır 

l 
nde mubadele edllmit bu- ı unaa d ne ma üm · pamuk tohuınlarının her nevisin- .. 
Y ı tehlikeler tevzi edll-"'lt l Anadolu hakkında alaka ıöı- den üçer kilo gönderilmesini 

ı.z-1 ° makla beraber verilen termemlz hilkümete karı• ~bazı Mısır Hariciye Nazaretinden 
nlab ıı.t her tirkettn aldıği prim taahhüdatta bulunmut olmasın- iıtemit, ve bu ınektup Ziraat na-
tele e~hıde olurdu yukarclaki Ilı- dan, haik ve hükkmetln menfaa- zarelina havale olunmuttur. 
lllce~ e~l anlatılacağı üzere teh- tiyle alakadar bazı hareketinden Mezkür talebin kabulünde 
lb&zdı. er bir tarafta toplan- ve ıermayeıinln bir kısmı Türk- mahzur olup olınadıiı tetkik edll-

lere ait bulunmasından dolayı mektedlr. 
rıat Şu halde iki senede tazmi
!)17 olarak verilmit olan 389, 
" ltr d 

1 
anın 156,660 lirası Ana.-

o uya •e 232 ... 
Mlllt •e O '2 il ' lirası ittihadı 
lıte L-- nlyona isabet ederdi. 

uu nlabetatz 
de Anadolu 

50 
m~blldeleden 

etmtıtlr. Ge ... 1•674 lira zarar 
..-il erde a 

mlz veçhtle ıirketl rz ettlği-
ıurette çahtmak 1 .. e1r enıin bir 

"il temin 
lunacak bir tehlike • o-

. e Ya bir 
mıntaka dahılindekl tehllk 1 e erin 
mecmuu üzerine azamı limitler 
Vazetmitler ve bu limitler da
hilindeki itlerin cinsi cinalne 
reaıürörler arasında sureti tevzi 
he.kkında listeler tanzim ve ta
atı ederek hiç bir tarafın za-

it Bankasını idare edenler gibi .""!J'a/u~· /lidirin :.tJllf•tı,lı\İ 
bu itleri de idare edecek bir çok Kahireden: 
Türk genci bulunduğu halde hal Sabık Mısır Hidivi Abbas 
ve tanı malum adamın keyfi ida- Hilmi patanın '.,zevcesi lkbai ha-
reıine terkedilmeıinden mütevel- mm efendi tarafından Emlaki 
lit hataların tekerrür etmemesi Hidivl tasfiye Komlsayonu aley-
ve atide melhuz fenalıkların ö- hine Mısır ınedeni mahkeme-
nüne geçilmesi 1,indir. sinde ikame olunan davanın 

(Devamı var) dört hafta sonra intac edilme........................................................ 

Kurtulutta Çeıme meydaııın
da bakkal Vasilin dükkanına lı
lftall, Bllll ve Mehmet gelerek 
be.kka ldan cebren iki tite rakı 
alnı -lfle.r aynı zamanda Hacı Ah- . 
... t h "'a alleıinde oturan Toma-
•ın cebı d n en bir lirasını aldıkla-
rından 

sine karar verilmltlir. 

Pari."ite .J/ı.ıı;wb lte!J~·eltwa§ 
Kahireden: 

Mısırlı heykeltıraı uıtat Mah-
mut Muhtar efendi Pariıte ken
di asarında kırk bir heykeli havi 
bir ıeril açmıtbr. tMumatleyhin 

' teıhlr eltili bu asar Fran11z ıan -

kazaya nisbeten fazla addedi
lecek olan yukarı kısımlarda 
mezruat henüz neıvünema ha
linde ise de ta vıanh Ça vuı çift
lik - Hersek - Altıni zade çift
liklerinde adeta baıak verile-

müıtür. 
Çekirgenin bu sene katiyen 

mevcudiyet göstermemesi için ka
za ziraat memuru \azımaelen 
mualtce ile bizzat bu saha dahi
linde gece gündüz sarfı mesai et-

mektedir . 
Kabili zer arazi kamilen 

zer edllmiıtir yazlık zeriyat he
nüz hitam bulmadı~ından bu 
hususta senelik zeriyat cedvelt 
tanzim edilmektedir. Ziraat me
muru bir tedbiri ihtiyatı olmak 

Çöpçü demiyin 
J fj ,1ıuşlarmd" bir kt:,ı ala

Nı,tjuu tliyP- ~·aıulwmı§ 
Bakırköyünde yeni mahalle

de Alinin evinde oturan Dadaylı 
16 yaıındaFatmayı izdivaç etmek 
için kandırarak bikrini izale eden 
nezafet ameleıinden 18 yatında 
Mehmet zabıtaca yakalanmıttır · 

cek bir manzara arzetmektedir. 
Pek çok ihtiyarlar elli seneden
beri böyle rençberlik bereketi 

görmediklerini ve zeriyatın hali 
hazırda pek mükemmel bir ümit 
menbai olduğunu ifade etmek
tedirler. 

Bu sene meyvalardanda pek 
büyük istifadeler görüleceği söy
leniyor. 

Kazanın müteıebbis ağalarının 
ön ayak olmasile bir bağcılık 

merakı uyanmııtır. Bunun daha 
ziyade umumi olması temenni 
edilir. 

Kaza dahilinde asaytı müke
mmelaede geçenlerde lnebolu 

muhtarı köy kahvesinde oturmak 
ta iken meçhul bir ıahıı tarafın
dan ıağ omuzundan yaralanmıı
tır .~Carih takip ve tetkik edilme
sine rağmen daha henüz mey· 
dana çıkarılamamııtır. 

• 
iki hizmetci 

t 

/Ji>viişnıiişleı· ve biri d.11]/llk 
!JNlifii iriu iutihanı kalknw11 

Şehzadebatında 12 6 numa
ralı evde hizmetçi 1 9 yatında ik
bal dün diğer bir hizmetçinin 
kendisini dövmesinden mütee11ir 
olmut tentürdiyot içerek intihar 
etmek iatemiıttr. 

ikbal berayı tedavi hastaneye 
yabrılmııtır. Kaı·,tıa detlefii1t /Jij.'l/ı~ olur 

Üıküdarda Hamam sokağında 
oturan Halide dostu Mahmut 
Burhanettlnle mahkemeden ge
lirlerken vapur iskelesinde Növbe
re rast gelmitlerdir. 

Halide ile Növber arasında 

(;;b lrnu ü·ıit"'ıinde·u 
J w • 

has talan 1111ş 
Karagümriikte Sultan mahal

lesinde oturan mimar Rtfat efen
dinin zevcesi Zehra hanım göz 
taıı içerek haıtalandıjından Ha
seki haıtaneıine yatırılmııtır. 

ötedenberi kıskançlıktan dolayı 
münaf eret olduğundan Halide 
Növbere afzını bozarak : 

- Sen, benim, eıyalarımı 
çald~n fahite, park oruspuıu 1 ? 
ııllık .... Diye bağırması üzerine 
aralarında kavga çıkmııtır. Kav
ga arasında Halide dostu Burha
nettinin biçağını alarak : 

- Ben ıenin ağzını burnunu 

keıer yediririm ! 
Diyerek Növberin burnunu 

kesmif, kolundan yaralamıttır. 
f:t~f>i11t/NI J 4 lİl'flSllll 

('fll'J>lll '*'"'' 
Niıant~ıında oturan lımail 

Y<~ıli 1111'/J'o da 111 uşr11llfuı 
rulnuşlar 

Fenerde Çeltik fabrikasının 
kapısını meçhul hırsızlar , 4 çuval 
pirinçle yedi metro muıamba 
çalmıılardır. 

12 okka ~afJuu ralr11·ke11 
~asımkaıa' da Bedrettin cad

desınde tütüncü y orıonun dük-
kanının kilidi kırılarak 12 okka. 
sabunu çalınmııtır. Hırsızbğı ya
~an MuatD:f a yaka\anmıttır. 

:Saalı111 lnr !J<llıkmiİl'İ ~·arıımı* 

,..••••••••••••••••••••••••~ . .. ~ 

ı Umit Yıldızı : Yakale.nmıılardır, 
Alıu•aJ.· •· .. 

arkirları tarafından tayanı tak
dir ıöriilmitlür · 

·····························= ••• Emnivet çenberi : 

efendi evine giderken Taksimden 
tramvaya btnmit bir yankesici 
cebinde 14 lirasını çarpmıtbr • 

Tak simde Sıraservilerde Ere
ğli apartımanında oturan vapur 
acentesi Nikolakı efendi Tepe
batında tramvaya binerken saat 
ve kordonu bir yankesici tarafın

dan çalınmıt br. 
İ Her çucuk yurdunun bir : 
1 6-tt yıldızıdır. Fakir ve kim- ; 
• letlz .. kla Hlm • • ,,oçu n dütünen a- • 
• Yel Etf l • 1 •-_ a e 2 i nlıan Çocuk H•f- • 
• -.uad • • .a._._ a Yardun, bu ümit yıl- 1 
• ""Z'-rlDI aö kt • 
•••••••• nme en meneder. • 

·····················= 1 

Yuz unılen kaza 
Komiıyo Ş 

mlcl Ali ve rıcu evld Ef. ile ıe-
Rlzeli Saban arasın

da bir alacak mea' 1 _1 d e •-n en kav-
ga çıkmııtır. Ali tab 1 anca i e 
Şaban demirle Şevki efendinin 
batından ve bacafından yarala
mıılardır. 

J ~ 

w • 

1 Memleketin yavrularını bil- : 
• "y • 1 ıtli, gürbilz yelitUrmek, a- : 
1 rın ,, emniyet çenberi altına 1 
İ almaktır. Çocuk haftasında 1 
1 Himayel Etfale yardım bu çen· 1 • • ! beri kuvvetlendirecektir· 1' 
; ........•....•............... . 

Jfu/uıkkak m· lr1111lol.·u·tlı 
Beyoflunda Ada ıokağinda 

Tütün lnhisarının bekçilerinden 
Mehmet Ali yemeğe gittiği ııra da 
kapısını bir hıNız kırmıt fakat · 
bir teY çalmağa muvaffak olama· 

mıttır. 

Evli ~·a<Lwa iti( alılu· 1111? 

Arnavutköyünde trarnvay cad
desinde kömür ameleıinden Kuru· 
çaylı Kamilin zevcesine taf attı-

ğından dolayı aynı mahallede 
berber Ômerin batını, Kamil, 
ilkemle ile yarmııtır. 



........................................... , .. 
Büyük dünya harbine 

girdik mi sokulduk mu? 
Ya:. a 11 S. 8. 

~ ............... .. 
15 - ·-------· 

"27 Mart tarihli nushamızda 
intiıar etmif olup, 14 tefrika nu
marasını latıyan kısımda bir hata 
olduğunu okuyucularımıza, dün, 
bir ftizarla beraber arzetmittfk. 

Bu hata, o günkü tefrikamı
zın birinci sütununun alt tarafın
da, aıağıdan 9 uncu satırdan iti
baren batlamaktadır. Oradan 
sonraki kısım daha evvelki nusha
mızda dercedilmifti. Aıağıdan 

onuncu satır " vazifesi budur. " 
diye bitmektedir. Ondan sonra 
gelmesi icabeden kısmı, bugün 
dercederken, karilerden tekrar 
özür dileriz." 

lf 
Açık ve pervesızca söyliyo

ruz; İngiltere ne Türkiyeye düt
man olmuıtur, ne Türkiye za
rarına en ufak bir siyasi kom
binezona girmittir, ne de ha
yatına kastettiğimiz ve her hal 
ve teıebbüılerlmizle ıedlt bir 
İngiliz dütmanhğı göstermft ve 
fırsat bulduğumuzda, canına ka
stetmekten çekinmediğimiz hal
de, bize mutedil muamelede 
bulunmaktan vazgeçmittir. iıte, 
Genç Türklerin gizli muhibbi 
kont Sforza'nın ifadesi: 

"Osmanlı imperatorluğu ile 
itilaf davetleri arasında ı 918 
Tetrinievveltnin 30 unda "Mon
dros"ta "Superb" adındaki İn
giliz zıhlısında Babıali delege· 
leriyle amiral Kaltrop tarafın
dan imza edilen mütareke, 

Tiil'kiycnin siltihtan .·wııul-

ınasi, onltu;uuu dafjifJJUt~l 
ve Avııslttryo - .4/acaristan 
ile itti(akm cu klll Vf'lli la
ı·a/ia ,., olan « İttiluıı ve ıe-
1·a k /d n /irkası liderlcri11i11 
111 Ü<'azalla11dlnlnu1!.;1 yilıi 

fi.titr §arılan ihtiva etmi
yordu. 

Bu mütareke ıartlarının 
böyle, ağır olmamasından, bu 
fevk.alide olan zamanda, bilaha
re /ngillel'ellin siyaseti olan 
Osmanlı lmperatorluğunun tahri
bi iıtenllmekten pek uzak oldu
funu latidlal edebiliriz. 

(Yazıldığı tarih 1927 ikinci 
tetrin). 

Sırası geldikçe sayacağımız 
birçok tarihi ve siyasi hacliseler-
den sarfınazar; Jıte, fU yukarıya 

naklettiğimiz Türkiye dostu, Ko
nt Sforza'nın ifadesi mütalaamızı, 
kafi vüzuhla ıspat eder. Kari, 
pek acele yanlıı hüküm ver
meden evvel , unutmamalıdır ki, 
lngilterenin (bu fevkalade zama
nda, Türkiyenin tahribini isteme
mesi) "İngilterenin gırtlağına bı
çağını dayıyan,, Almanya ile 
Türkiyeniu birlik olarak, ingilte
reye "kasaplık" ettiğinin arifesi
nde vaki olmuıtur. 

Filvaki alelade karıin değil, 

hatta, oldukça siyasi tarihimizi 
okumuı veya tetkik etmfı bulu
nanların dahi İzmir vak'asile, 
bu vak' adan sonraki lngiliz ıiyaıi 
inkiıaflarını ileri sürecekleri 
ve bunlara istinat ederek, bu 
iddialarımızı çürütmeğe teıeb

büs edecekleri aıikir iıe de 
İniiliz mes'eleıile Anadoluyu Yu
nalılara iıgal ettirmekgibi, daha 
sonraki İngiliz siyasetlerinin in
kitafındaki amilleri-mevzuumuz 
harici _ olduğu halde - ıırası gelir 
ve icap ederse arz ve izah ede
ceğiz. 

lıte, lngiltere, yukarda ıöyle
diğimiz gibi 1915 Martının, gizli 
Londra itilafnamesine kadar Os
manlı İmperatorluğu aleyhinde 
ve zararına hiçbir itilafa girme
dikten baıka o tarihe kadar bu 
lmperatorluğun yaıamasına baı· 
lıca sebep ve amil olmuıtur. 

Ruslar tarafından lstanbulun 
zaptı mes'eleaine gelince; Tal&t 
paıa merhumun bu meı' elenin 
dahi cahili bulunduğunu esefle 
görüyoruz. Bir dafa, lstanbul ve 
Boğazlar mes'elesi, üç çehreli bir 
meı' eledir. Birincisi; c:Boğazla r 
"baıka devletlerin harp gemile
rinin Karadenize girmelerine ka· 
palı olduğu halde, Rus harp ıe
milerinln bu boğazlardan girip 
çıkmasına" açık olması idi ki; Bo
ğazlar mes'-elesfnin birinci çeh
resi budur. Bunun için de, "Rusya 
Türk elbiseli boğazlar bekçisine 
muhtaçtır." 

Boğazların ikinci çehresi 
"Bosfor kıyılarının Rusya elinde 
bulunmasıdır. ,, Bu, Rus siyaset
lerinde, vakit vakit kendini gös
terdi; büyük Avrupa ihtilAfatını 
da mucip oldu. 

Üçüncü çehre d · , lstanbulun, 
kendisini Rusyanın eline geçir-
mesi idi. (Devamı var) 

Fransada mühim bir evrak hırsızlığı 
oldu. Madam Hanaya ait dosyalar 

çalındı. Evrak meydanda yok 
/Ju mühim hu·sızllk dotaııısif<~ hir nwl/us parfonu'ntoııa 

/Jiı· isıi:ah takl'İl'i ı tJrıuek 111N·/Jııriıp~ti11de kaldı 

Pariste neıredilen "Lagazet de İ 
la Frans" gazetesi sahibi ve 600001 
f rankhk bir dolandırıcılık mesele

sinden tevkif edilen madam Hano 
mahkemenin kararına açlıkla 
mukabele etmifti. 

Fn nihayet madam Hano yat
tığı hastaneden firar ederek tek
rar tevkifhaneye gltmiftir. 

Madam Hano birkaç günevvel, 
açtığı açlık mücadeleılne nihayet 
vermlttir. 

Madam Hanonun hastaneden 
firarı müddei umumiltkçe taktp 
edilirken Adliye nazaretJndekt 
evrakının arasından esrarengiz 

bir surette bazı ır.ühim dosyaların 
çalındığı görülmüıtür. 

Şimdi de Fransa Adliye naza
reti dairesinden böyle mühim 
bir mahkemeye ve gazeteci bir 
kadına ait evrakı mühlmmenin 
dosyalar arasından !çalınması bü
tün Fransız efkarı umumlyesinl 
ve ecnebi matbuatını ltgal et
meğe batlamııtır. 

Fransa Adliye nazareti 
ve bütün Adliye müfettlılerl 

ve müddeiumumilik bu mühim 
doıya ılrkatl meıeleslnln tah
kikatile meıgul olmaktadır. 

Yapılan tahkikatta geçen 

Esnaf cemiyetleri 
Cumhuriyei, her gün biraz 

daha, fertlerin boynuna vurul
mut, eski devirden kalmıı halka
ları kırmaktadır. Halk, her gün 

biraz daha kendi hayatının ufuk
larında bir genitlik görmektedir. 

Fakat, dünün, l>u an'anelerinden 
kurtulurken, yarının icabına

göre ayak uydurmak, ferde ve 
cem 'iyete yatamak imkanları 

vermek zerureti öne çıkmaktadır. 
O halde, mes'ele dünün artakal
mıt fenalıklarını ortadan kaldı
ran yeni hayatın, yaıamak im-

kanlarını yaratmak lazımgelir. O 
halde, ınes'ele ıudur: Dün, ne 
gibi 1artlar dahilinde iktisadi ha-

yat yürüyordu? Onun bu yürüme
sinde ne gibi arntller buna ko-

laylık veriyor ve hangileri onun 
inktıafına lüzuın teıkil ediyor, 
bunu arattırmak icap eder. 

Fakat, bu suretle cem'iyet 
bünyesinin kuvvetlendirilmesi, o

uun zaif noktalarında açılan ge
diklerin kapanınaaı için, milli 
ve beynelmilel hayatın icabatını 
göz önünde tutrnak lazımgelir. 

Bunun batında, koyduğumuz veya 
değiıtlreceğimiz hayat ıartları, 
ne derecede, ferdi ve içtimaı var
lılı kolaylaıtırır veya güçlettirir; 

ancak bunlar üzerinde genit ve 
uzun süren müıahedelerden son
radır ki, içtimai' bünyede bazı 
tebeddülatın icrasına zaruret var
sa, onun icabına bil kılabilir. Yok
sa, yeni meydana çıkacak teıek
kül, eskisini çok defa bize aratır. 
Binaenaleyh, iti Yapan kimıenin 
behemehal kaydolunmak lAzım
geleceğl hususunda mecburiyeti 
umumi ve iktisadi hayatın inki
ıaf ı için bir engel gördük. Doğ
ru bir hareket bulmadık. 

KADI O~LU 

Cuma gunu tahkikat hakimi 
M. Brujin madam Hanoya ait 
dosyaları okumuf ve akıam ü
zeri her vakit evrakı mühlm
meyi kilitlediği çekmeceye koy
muf, kilitleyerek anahtarları her 
vakttki koyduğu çekmeceye koy
muıtur. Yalnız batka bir anah
tarla kitlenmittir. Bu kadar ih
timamla saklanan dosyaların 
anahtarları ortada olmadıiı 
gibi, dosyaların içinden 26, ve 
28 numaralı vesaik çalınmııtır. 
Dosyaların mühiınleri kaybol· 
muıtur. Bu mühiın sirkat ha
disesi Fransa efkiarı uınu
ınlyesinde mühiın dedi ko
duları mucip oldufudan Fran
sanın mühim poli• rnüf eltltleri 

sirkatin f ailinl bulınağa memur 
edilmiıler ve Franıız ıneclisi meb' 
usanı azaıından M. Bordon mec~ 
liste adliye nazırından !ıtizahta 
bulunmak üzere bir takrir ver-

mittlr. 
Adliye nazırı f ransanın en 

meıhur poliı miif fettitlerinden 
M. Daıonu tanzinı ettiği rapor 
üzerine mecliste izahat verecek

tir. 
Bundan baıka bu sirkat ha-

disesi kemali h-.raretle adliye 
nezaretinde eYrak•D mu haf aza 
sına memur M. Raül Perreye 
Madam Hanonun evrakını çalan 
esrarengiz bir el anahtarları bir 
zarf içinde iade etmittlr. 

Anahtarları Jıoyduiu zarfın için 
de de atideki mektup bulumuıtur · 

"M. Bruzine ait anahtarlar 
ıize kemali hüırmetle takdim o· 
lunmuıtur." cümleıi yazılmııtır. 

Bu son mektup badiıeıinde, 
sirkati icra eden, nmammalı meç 

Hayatın garabetlerinden 
/Jir inkilapc11u11 halwalt .. 

İnkılapcının ruhunda, ihtiyar, 
olsada alet sönmez! .. Bu doğru 
bir hükümdür: itle ihtiyar Serj 
bunu dütünüyor ve gülümseyor
du .. 

Hakikı inkılapcı, da ima müs
bet tarafı iÖrmek için çırpınan 

en samimi adamdır, onun bu gö
rütü asla menfi tarafa teveccüh 
edemez. 

İhtiyar Serj, bir zemanlar ba
ıına binlerce adam toplayan ihti
yar inkilapcı: dizlerindeki sızıla
rın günden güne artmasına ve 
damatlarının ensıcesindeki tesal-
lübe ehemmiyet vermek istemeye
rek, ekseriya kalbinde bir sevinç 
ezintisi duyarak tebeasüm ederdi. 

İhtiyar Serj için, gençliginde 
hiç dr&ıünmeden hayatı feda ede
bilecek bir mefkure vardı: Halas 
ve .• Hürriyyet! 

Serj'in bu uğura feda ettigi 
hayat, filhakika onun elinde kar 
kaldı, fakat, ağrılı, f sızıh, has
talıklı bu hayat, onu üzüyordu. 

Üzüyordu .. Çünki, emel tehak
kuk ittikten sonra kalbin bir in
kilapcılık bağı ile mefkure nok
talarndan birine bağlanmak ih
tiyacı da vardır! 

Emel tehakkuk etmiıti. 
Şimdi ne olacaktı?. 
Şimdi neyapmalı idi? .. 
lıte Serj bunları dü ünliyor

du ... 

Gözlerini pencereden sokaga 
çevirdi: Bir ağacın altındaki ka
n~pe~e iki berrak ıu damlası gibi 
ikı guzel genç seviıiycırlardı. 

hul bir i•tlhza ilave etmiıtir. 
Madam Hanonun •on Taziyeti 

ne halde? 
Geçen pazar ve pazartesi 

günlerini (hapishanede geçiren 
madam Honoyu, Sen Lazar hapıs
haneslnin doktoru ( Ermanj f) 
muayene etnıif ayni zamanda pa
zartesi günü l madam uykudan 
uyanır uyanmaz dotor ( Düfur ), 
(Gotye) ve (Pol) gibi maruf dok
torlar tarafından muayene edil
mitlir. 

Madam Hanoyu muayene eden 
doktorlardan (Pol) Malen gaze
tesi muhabirine demittir; ki: 

- Madam Hano uzun müd
detle açlığa maruz kaldığmdan 
zaif düımüııe de, yeni aldıA• 
gıdalarla sıhhati an bean düzel-

mektedir. 
Fakat madam Hano Sen Lazar 

hapishanesinde sıhhatini muha
faza ederek iadei kuvvet edecek : 
bir teıkilatta olmadığından 

tikayet etmittir. 

llapi.~ha neler ni:a 11ına11u1si 

Ankara, 27 ( hususi ) 

Adliye vekaletince Şurayı 

Devlete sevkedilen hapishaneler 

nizamnamesine esas tetkil edecek 

1 2 maddelik yeni bir llyıha Şurayı 

Devlete ıevkinden sonra nizam
name ile birlikte müzakere edile
cektir. 

Yeni dentir yolu 
Ankara. 28 (Telefon) 

Filyoıun 122 ktlometosundan 

l4:2incl kilometroıuna kadar de

mir yolu ıebkesl. münakasaya kon
muttur. 

- Rusçadan -

İhtiyar inkilapçı gülümıedi .. 
Gayri ihtiyari içini çekti·· 

Ve genit bir muhabbetle on· 
lara baktı!.. 

Çünki bu hür, bu müıı-ki! 
topraklarda, ıu fııkıran feflu 
bereket mahsulü ekinler gibi' 
aynı feyzü bereketle nesiUeriO 
türemeside lazımdı. 

Bir aralık aklına sevit111e~ 
meselesi geldi. 

Hatırlamayordu. Kendifi ıe· 
viımitmidi? 

Kellesini koltuğunda gezdtre1' 

bir adam için seviımek kad•' 
manasız ıey olmazdı: O, sadece 
bir mefkure petinden kotmuf ı 
yorulmuf ve terlemiıtl: itte koc• 
ve zahmetli bir hayatı huli•• 
eden fU üç kelimedir. 

Onun'. bulunduğu içtimalard• 
güzel kadınlar, kızlarda vardır 
fakat onlarda bu mefkure yolun
da yürümek mecburiyetinde idi· 
ler: Batka tey dütünmeğe, baık• 
sahalarda fikir yorma1{a vakit 111i 
vardı? 

Kalbinde ince bir damarın 

koptugunu duymayoı degildi. 

Mavi gözlerinde daima bir 
batlık hiasedilen, sarı saçlarındaP 
daima bir kadınlık kokusu : uçan 
zavallı (Z).. kim bilir timdi ne 
olmuttu ? .. 

Bunu düıünürken gözleri raf· 
taki kitaplarına ilitti, oradan 
çektiği bir kitabın muayyen bit 
sayfasını aradı, buldu ve okumal• 
baıladı. 

Kitabı kapadığı zaman müel
lifine hak veriyordu: Çünkü, ki· 
taptaki kahraman kadın gibi ha· 
yatta kahraman olacak kadın pelı 
azdır. Kitabı kadını, erkeli 
inkilap için çalıtan bir unsur 
olduğu için seviyordu! .. 

İhtiyar Serj dütünüyordu: 

Eier hepimiz bir atkın heyecan 
anından kopup ge~en varlıklar 

isek ve o heyecan aynı his, aynı 
lezzet ve aynı lerze ise; bu gibi
lerin pek çok sevitmesi lazımdır: 
Çünkü, il'c telkin, ilk muhit, ilk 
o mahsul için inkilapçıhk olur· 
Ve inkilap kavi bir unsur dah• 
kazanır. 

Ağacın dibindeki çiftlerin 
öpüttüklerini hasret ve ittlyakl• 
takip etti: Onun dudakları b&J 
lezzetin tadını asla tatmamııtı. 

Düıünüyordu ... 

kim bilir timdi muıl hudutıuı 
heyecan içindedirler? 

Bir an için tekrar c!üıündü: 

Alt üst olmut bir eıkiliğin an
kazından tüten dümanları göreP 
bu gözlere heyecan lazım deıil 
artık ! 

Her :ıamanki hürmetle kitabı 
er eline aldı, onu okıayarak, ıe~ 

rek yerine koyarken öpmek ıbti
yacına mukavemet edemedi ~e·· 

e -
- kadın yerine, seviili yerin 
kitabı öptü. 

.. 1 rfpiP 
Beteri bir temayül ,o:ı e 

1 111an 
seviıen gençlere kaymaıaıı• 
olmadı. 

dl aoılll• Ve kimıe görme 
- galiba - ailayorbu ! NÜ 
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29 Mart 

BEKTAŞiLİK-SÜNNİLİK 
SilLİK VE FARKLARI! .. 
A~ABİ, F ARSİ, ECNEBi ESERLERİN TETKİ
KiNE M"OSTENiT İLMİ, otnnt TEFRİKA 

~~~~~-53-~I~~~~~~ 
Rbu Süfyan, gene, üç kere: , mette: Suıunuz, cevap vermeyi-

~:•, içinizde Ebu Bekir var mı?,, niz,, Diyerek emrettlii halde , 
Ye çatırdı. Gene seı çıkma- ôaıer, bu emrin hilafına gftya 

dıiından, üç kere dahi: "Ömer dayanamıyarak (Buradadır. ) 
lbıın Hattap var mı?,, diye ba- Diye Ebu Süfyana sövmeğe baı-
iırdı. Ondan dahi bir ıeı çık- byor. 
:~lı gibi, Rbu Süfyan, ar- Ufak bir teemmülle ve kü-

h lier ashabı kiramı ıormaclı çük bir müllhaza ile aörülmek-
Ve enaen dönüp,kendi kavmine: tedlr ki Hazreti Nuhammet, ye-
ee - Eler Hğ olıalar, elbette nlden bir bellya duçar olmamak 
d vap verirlerdi, bunların üçü ve ölümden kurtulmak için ar-

e vefat etmıı ve artık it bit- kadaılarına:"Susunuz,cevap ver-
llalfUr Ô 1 1 d : Faruıc"" dedi. Hazreti aıerü nıeyiniz ·" ediği halde, Ömer 

' artJk dayanamayıp: .. Pey ıamberin sözünü dinlemiyerek 
IÖyJ-

11Allabın dOımam, ! yalan .. Muhammet . buradadır ! ,, diye 
edın, Hydıiın zatlar hep bağırmııtır. 

~fdır' •enin hakkından ıelecek- Pek lli ! Ômerin bu baiır-
er. " dedi. maktan makıadı ne idfi? vaki 
kı lıte, Ômer ibnll Hattap hak- 1 olan suale Şii ulemaıı diyorlar 

llda, Kııası Enbiyanın 186 ıncı ki: makHdın ne olduiu mey
•e 190 ıncı ıahlfelerlnden iki fık- 1 dandadır. Bu makHdı ıöylemez
ra aldık. Bu iki fıkrayı, ehli den evvel aynen buna benzlyen 
IGıınet ulemaıı ômerln lehinde Ebu Beklrln bir hareketini de tet
olt.rak kullanaııılardır. G6ya, bu kik etmek lizınıdır ki: bunu da 
iki fıkra, ona, fazilet makamına Allah, Kur'anda aerahaten 16yle-
btnı olmuıtur. Bltarafane mu- mektedlr. 
hake11ae edlldlli takdirde ıu ha
kikatler göze çarpar: 

1 - Dotman hücum ellili 
laınan: 

- Ya, bunlara kim kartı 
~oyacak? diye Peygamber sor
lbaılle, üçüncü defa olarak 
Vehap lbni Kabuı: 

- Ben, ya reıulillah diyerek 
C9'tap veriyor ve neticede ıehlt 
oluyor· Ômer bunun tehadetlnl 
16rerek: 

- .. Keıke, ben de bay le öl
~Ydimt,, diyor. Halbuki, Ômerl, 
e1ıambert mOdafaadan men· 

::.en varmıydı?Mademkl tahadet 
b Yordu, neden o da Peyaam
d ertn bunlara kim kartı koyacak? 
eclı1t zaman: 

- Ben, ya reıullllah! diye 
cevİp Vennıyordu. 

kıncı ve daha mGhlm kaziye: 

._ Hazreti Muhammet dotman-

.. , ... .1__ ' 
.. ~ yakayı ııyırarak, bir 
~e11aaat1 l:>6f e dalan eteiJne çekiliyor. 
6ld 'Danı Ebu S6fyan da bunu 
14~ek için ıeliyor. Hnzreti 
'---.....ıedin orada olup olmadı-

1 ~1-.nak için: 

dt - Muhammet orada mıdır '? 
Ye ~ırıyor Hazreti Muham-

Peyıamber, Mekheden kaça 
rak .. Sur,, matarasına iltica etm
tıti. 

Mekkeliler, Peygamberi öldür-
imek için matarayı kuıattıkları 

zaman Ebu Bekir, guya Peyga
mbere acıyarak ağlamağa baıla
dı, O vakit Kur'an diyorki: 

Peygamber arkadaıına: "kork 
ma, Allah blztmle beraberdir.,, 
Dedi ve Allah, Peygambere, aekl
nettnl indireli; onu, gör6nmeyen 
askerlerle kuvvetlendirdi. 

itte, matarada Ebu Bekirln 
makHdı ve itle, Uhut dağında 
Ômerln makaadı, Peygamberleri 
yakalamak ve öldürmekti. 

Mlıal olarak, Handek harbi 
ıafahatıda, bu hakikatleri izah 
eden ıahltlerdlt. 

(Devamı var) 

Hacı Arif zade 
İsmail Hakkı 

Tayyare biletleri ve 
umum gazeteler hayli 

Çartlkapı N. 68 

Tefrika numarası: 4 7 
cevabını vereli. En'fer bey l 

tekrar tekrar Kemalin bulunduh laele baıladılar. Enver Bey Ke-
odaya ,ıtti. Zarcı ile efendi ılgara "'-!Bey ıtbi tanınmıı bir zatm 
~orlar, netell ne,ell konutu· ~ zanlar 16pbeler altında 
1orlardı. Kemal bey teklifsizce: llıaa taııyordu: 

- Biz yemek yemedik. Hem- iç...; Efendim, dofruıu merak '"•1 IÖ 1 bo lu h t ~dlaa. Sla1n werinlzl haber e Y e' uzun J za aıe e yerenler b J 

YARIN Sahih 5 

M. vatka gitti 
... ~-

(Birinci ıahifeden devam) 
Ankara yolunda 

olduklarını beyan ve Türkiye'nin 
her tarafında mazhar oldukları 
blraderane hüsnü kabulden has
saten hararetli kelimelerle bah
ıeylemif lerdir. Müıarünileyh, 
memleketimizin devlet ricalile 
vukubulan ıahsi temaslarının iki 
millet 'araıındakl münaıebetlerln 
müstakbel inkiıafı üzerinde mes' 
ut bir teıir yapacağı ümidindedir. 

Nazır cenapları demlıtir ki: 
esasen bu noktal nazardan her 
fey yolundadır. Irk kardeıliğlne 
istinat eden bir bitaraflık - uzlaı

ma ve hakem muahedeıile tah
tim [edilmlt olan ılyast münase
betlerimiz her iki devletin hali 
hazırdaki ihtiyaçlarına tamamen 
tevafuk etmektedir. 

Harai aıünaıebetlerimlze ge
lince, bunlar daha ziyade tarain 
ve takviye edilmelidir. Ben va-. 
tandaılarlDlln kan ve tarih ra-
bıtaları itibarile bize en yakıng 
milletlerden biri olan Türk"mille-... 
tini eıaıb ıurette tetkik edebil-
melerini temin için elimden ge
leni yapacafım. 

lktııadl münaıebetlerlmiz git
gide daha ziyade raıanet kesbet
mek yolundadır. Türkiye ile Ma-

lıtanbul •. bediiyat merkezidir. 
Bu ıaheıer yurt fatihin az ve 

çiçek baılı kızıdır. Bize ebedi bir 
vatan olarak bırakılan bu heye
can irfan ve nur manbaından bu 
gün ayrılıp milli kabeye ıidlYo
rum zafer ve muvaffakıyet Um
sall olan Ankara benim Birinci 
vatanımdır. 

Ankarada milli mücadele eı
naıında ıörd6f6m tarihi bayatı 
hatırladıfım zamanlar kendimi 
mes'ut kullardan at ediyorum. 

Ankarayı tekrar okumak be
nim için her halde çok zevkli 
olacaktır. 

~ 
Trenimiz lıtanbulun bulutlu 

ıemasına ılık ve ııcak kanlı de
nizine veda ediyor. 

lzmlt körfezinin dalgacıklarllı 
ile m6temadlyen yarıı yapan 
tren ıaatte bir duraklayor. 

Gicenln ıükdneti içinde iıtaı
yonlarda geçinmek miicadeleıln
de rol alan mini mini yavruların 
canıız ıeılnden b&ıka ıeyler late· 

1 

meyfruz. 
Bu aç karınlı çıplak bacaklı 

yavruların acıklı elemli vazi
yetleri lnıana t6rk d6nyaımı sin· 
dan yapıyor. 

Slmalanndan ıefalet okunan 
bu yavruların yatamakta olduk
ları izdıraplar acaba ne zaman 
hitam bulacaktır?; 

cariıtan araaındakl ıon iki ıene- Jf * 
lik ticari muamelelerde ıayanı Kompartlmanın kuru ve bitli 
dikkat bir faaliyet görülmüıtür. tablaları üzerinde bir müddette· 

olmıyan sazetecilerin hususi biı
ıeleri vardır. Bu memlekette her 
feyln kendiılne ıöre bir baıkalı
fı vardır. Bunun sebepleri henüz 
keıfedilememlıtir. Fakat ğazete
cilerin hiç bir ıeyıi yoktur. Buda 
memleketimizde efkarı umumi
ye müme11illerinin kıymetini glSs
terir. Gazetecilikte tali ikbal var 
diyorlar. 

Bu meılefln acılarını bir defa 
olıun latalar o zaman gazeteci
lilin ne demek olduiunu anlar· 
lar, 

Matbuat amelelerlnin onda 
ıeklztnln clierleri bozuktur. 

Bunun ıebebinl fenni tıp 
ııdaıızlık olarak tevsif ediyor. 

Her yerden. tekmeye maruz. 
dalma hapııhane ile tehdit edilen 
ıazeteciler.. ıuphesiz. mahrumi
yet, mlllt ve vatani fekakarlı
fın timaa lıdırler .. 

Eler Nafia vekili fibi muhte
rem bir zat bunuda inkar ederae 
diyeceiım yok .. 

Medeniyet llemlnln gazetecı
llie karıı aöıtermekte olduğu mu
aamahayi muhabett ıamimiyeti 
bizim hükbıet niçin teslim et-
mıyor. 

Nafia vekili B. Hususi tlren
lerle ıeyahat ederken bir gaze
tecı neden 995 kuruıluk yerde 
aeybat yapıyor?. 

Anlamadıgım nokta burası· 
dır!... Biz bu toprakların evladı 
defılmlylz •• 

Y etııır artık bu çekdıklerlmiz! 
Şemıettin Ertuğrul F eıhedilmlı olan eıkl Uca ret kerleme yaptıktan sonra aabahı 

muabedeıl yerine (bugün elimiz- zorla bula bildik. • • 1 -
de en ziyade mazharı müHade Elenı vadlllnde blzlın ıtbl mil- : J ! 1 11'!J1;f!l;J@l1 mll~t uauna müdentt muva~ ~l;e~tt~e;n~v~a~ta~n~da~n~ba~ı~b~b~a~m~l~~~r~l~~~~~~~~~~~~~~ 
kat bir mukavelename bulunmak-i ~··J.1 L·ıko·· r fabrı·kası ..... tadır; 11..,,, -ı-~ ~~ ~~·~<,1.v;;~ 

Kat'i bir ticaret muahedeıl I:' .. t • 

akdi için bugiinlerde müzakera- ı = : İNŞAAT MUNAKASASI ~= 
ta baılanılacaktır. lktııadi müna- İ •. ~= 

.!!betlerimizln daha ziyade tanin ı • · ispirto veispirtolt4 içkiler /nltisarı u1n11nı nıiidiirliiğiinden ,5 
ve telulf edtleblleceil mGtalla ve : ~= 
lntlbaında oldalanu .&ylemellytm. ! ; Ştılide lnta olunacak lik6r fabrikaıı m6nakaaaya konulmuı- ~l 

Son söz olmak Ozre Türk Re- ! ··~ ~ • 
l 1 h Gazi M laf K l 

ı ;~ tur. lhale ıün6 12 Nlaan 980 Cumarteıiclir. Şartnameler ve ıil- .l!.~ 
ı cum uru us a ema ~: ~· 

Hazretlerinin yükaek tahılyetle- =~ ıilel flat cetveli nıubaaebece OD lira mukabilinde verilecektir. t: 
rlnln üzerimde icra etmlı oldufu ili izahat almak lıtiyenlerln idare Fen Hey' etine müracaat etme- ~İ 
kuvvetli teılrl bir kere daha -•~•~~ leri illn olunur ~ıo__._,~~~,,._r.r~•A_,._~~ 

d nnı••••••••••_...... . ~•••••••••••••••\H> 
ehemmiyetle kay etmek iıterlm. • 

Müıarünlleyh Hazretleri benimle Devlet demır yolları ve L·ı-
mülikat ldtfunda bulundukları 
11rada kendilerinin gerek ıiyaıt 
ve gerek iktiaadt ıahadaki nok
tal nazarlannın vGa' at ve de
rinllllnl hayranlıkla takdir et
mek imkanını elde ettim. 

Bu ayarda bir relı yetlıtiren 
ve onun refakatinde ılzln dev
let adamlarınız gibi ricali bu
lunan bir millet parlak bir tı
Ukbale aıalik olacatından kat' 
lyyen emin olabilir· 

bu g(ln gözden düıen, en fena 
zanedilen ada111, yann, en b6yük 
mevkileri elde· eder· 

Eh-. Bizim batımız bOyükt6r. 
Derdimiz de bOy6k olmak llzm
dır. 

Evet öyledir. Likfn ılzin ıu 
ıul kaıt itile alikanıza bir tilrlil 
kimseler akıl erdiremiyorlar ! 

- kabul ederim. Yalnız ne
ticede her ıey anlaııldıtı zaman 
tabi'i hakikat tecelli edecektir. 
Şimdilik gör6n111emek il.zam ıeldl. 
Ben eminim ki hakikat meyda
na çıtılı zaaıan müfteriler uta
nacak, kızaracaklardır 1 

manları umumi idaresinden: 
8430 Adet mete traven kapalı zarfla münakasaya konmuıtur • 

Münakaaa 14-Nfaan-930 Pazarteıl aQnü ıaat 15, 30 da Ankarada 
Devlet Denılr yolları idaresinde yapılacaktır. 

Mnnakaaaya tıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı ,OOde ıaat 15 e kadar münakasa komlıyonu
na vermeleri llzımdır. 

Talipler m6nakaaa tarlnamelerlnl (Beı) lira mukabilinde Anka-
rada Maliye ve mubaaebe itleri rellllllnden, letanbulda Haydarpaıa 
vezn~ıinden tedarik edebilirler. 

nl alarak geriye d&nmGftl. 
Kara Kemal zarcı Refik En

verin getlrdlil yemeaf lttlha ile 
yemiılerdi. Gece geç vakıte ka
dar öteden beride• görilft6ler • 
Tevkıf edilenler üzerinde mana-

ka ıa ettiler. 
Kara Kenıal, be.,.ıntnd• ya

kında tahliye edileceklerini a6y
ledf. Envnrle Refik, buna ihti
mal vennecliklerinl a6~lediler • 
Zarcı Refik gece ıeç vakıt Enve
rln evinden aynldı. Kara Kemali 
bahçe berindeki odaya ıeçlrdi-

ler. 
Bu odada yabp kalkacaktı. 

Enver de kendi ocluma çekileli. 

-
ederken Kara Keme le ( tenbak6 ) 
(ılaara) ve Hlre de getiriyordu. 

GOnlerde cumaerteıi 8 .. .. unuy-
d6. Kara Kemal Bey her allahın 
,ana Hb~btan akıama kadar 
bahçe Gıtundeki odada oturmak
tan bıkmıı, usanmııb. 

Cumarteıt ıabahı Enver evde9 
çıkarken (AbdGlhamidin hayatı 
huıuılyeıl) üç ciltlik kitaptan 
satın alıp getlrmeıinl istedi. 
d Enver bey, Kemal beyin iıte
lll kitabı getlrecellnl vadederek 

vaztfeıl baıına aitU. Maliye ıu
aR>elerindeki memurlar gazete 

okurken gördü. 

~ yok. Biraz peynir filan vaddedilcllon ba lira müklfat bile 
a.._ lıtfa1et eder. Malumya ya- akıl emı...;.. Na.ıl oldu, bir tOrlil 
vqca deldlzı D ecllaı aitti bendeniz ! 

Zarcı Refik ile Enver B : 
- Hayhay efendim. Ona ne 

ıuphe •• Dediler. 
Bu eınada Enver Beyin hem· 

ılreal vaıflye Hanım da oda ka
pııını tıkırdatmıf, yemelfn lbazır 
olduaunu anlatmak lıtemittlr • 
Enver Bey derhal kapıya Hem-

Aradan 6ç dört gün daha 

ıeçmlttl Kara Kemal Bey Enverin 
evinde her t6rl6 encliıeden azade 
bir halde vait geçlrlyodu. 

Bu ıazeteler, lzmir mahke
melerinin bittlflnl, ıul kaıt mah
k<imlannın aııldıklarını iri harf
lerle yazıyorlardı. 

I'\_ ... iye endtte.1n1 ........ d 

11 
;;-· L'fer Bey: Zaten kendi Kara K-..ı: •-.- .ur u. 

ı..... (uz brdetıne neYale hazır- - Bu gibi teJler lcoaatteo1llk 
latrcl •ını 16yledl1tn1, anlattı. Hep hayabnda olaıan te:vlerdencllr. 

98 obarup konutmata, 16rilt- Pek ali bilir, tekdir ederalnls kı, 

I ~ 

flreıtnln lıetlrdtlf yeaıek tepalıi· 

Enver Hbahlan evden çıkıp 
yazlfeıl baıına gidiyor. Akıamları 
ıeç vakit dönlyordu. Eve avdet 

Memurlardan biri: 
- Vay canına, maarifçi ŞükrG 

beyle lsmall Campolatı da asmır 
lar! diye, kaykırdı. 

(De•amı var) 

, 



Sahife G 

Avrupa vahdeti 
Londra' da cıkan <<on dokuzuncu asır , 

ve sonra>> mecmuasından 
Dünkü nushadan devam 

Yukarda söylediğimiz sözlere lazım ve faideli olan lisanların 
bakarak bugün Almanya Cumhu- öğretilmesi kabul edilmit değildir, 
riyetinin hasıl ettiği intihabır. um- f ve kabul edilmiı mahallerde de 
umi olduğu zannına düşmemeliyiz; 

btlakiı müfrit mHliyetpervrlik 
fikri Avrupa kıt'asının bir çok ta
raflarında tiddetle hüküm sür
mektedir. Bundan başka bu mü
frit milliyetperverlik fikri cihan 
harbinden sonra daha yeni bir 
cereyan da almııtır. Müıterek ma
ziyi unutarak yalnız kendi hususi 
maz~ıine bağlanmakla da kanaat 
etmiyen bu y~ni milliyetperverlik, 
müıterek mirasın hepsini, yahut 
mühim bir kısmını sırf kendisine 

hasretmek istemekte ve bunları 
ancak naayonalisllik gayesi için 
kullanmaktadır . Mesela ltalya, 
geçenlerde Roma İmperatorlu
aunun kendisine ait bir miras 
olduğunu ilan etti. Fransa jse son 
zamanlarda yazılmıt bir mektep 
kitabında ( Moyen age: Malet ) 
gotik mimari tarzını "Fransız üs

lubu" diye benimsemeğe kalkııtı. 
Bu vesile ile derhatır ediyoruz ki: 
bundan 15 0 sene evvel §air (Go
ethe) de bu mimari tarzına "Al-
man mimarisi" unvanını vermitti. 
Fakat (Goethe) hakiki bir Avru
palı gibi sonradan hatasını anla

mı ve hayatının on demlerinde 
fikrine daha fazla vüs'at V:! mü

saade vermittir. Avrupadaki mü
frit milliyetperverlik fikri için 
getirilebilecek bir kaç misaller
den biride son cihan harbini galip 
milletlerden her birinin kendisine 

izafede ne kadar f ahurane ileri 
gittikleridir. Her gün muhtelif 
lisanlarda muhtE"lif milletlerin 
"bizim harbimiz! " avazesjni duy
mıyor muyuz.? 

Lisan ve edebiyat cihetince 
de vaziyet hemen bu haldedır 

ve milli edebiyatın inkitafı ile 
milli hissiyatın kuvvetlenmesi 
arasında büyük bir alaka bulun
duğu füpheıizdir. Eski klasik an' -
aneler heryerde zayıflayıp gidiyor 
ve asri ihtiyaçlar da zayıflaması
nı icap eyliyor; fakat bunun ye
rine, bir zaman onun gördüğü 
hizmeti görecek, matlup zihniye
ti hasıl edecek bir ıey koymak 
lazımdır. Bugün Avrupada kla
siklerin talim ve tahsiH terkeyle
diği halde onların yerine mutlaka 

yeni lisanlar asıl faydalı maksat
lara tatbik edilmemektedir. Ek
seriya da, gördüğümüz veçhile 
klasiklerin yerine, hali hazı:-da 

insanları birbirine sevdirecek in
sani dersler değil, kültür ile ala
kası olmıyan tabiiyat dersleri 
ikame olunmuıtur . Mekteplerde 
öğretilen yeni lisanlarda irfan ve 
insaniyet gayesi değil, ticari ga
yeler düıünülüyor. ( Bugün ln
gilterede İspanyolca Almanca ile 
rekabet istidadı gösteriyor ) Gar
bi Avrupada Fransızca yayılmıı 
olduğu halde; Almanca, Balkan
larda Fransızcanın yerin i tu tuyor; 
diğer cihetten İskandinavya ile 
Almanyada İngilizce birinci mev

kii İfgal eyliyor. 

Bütün bu bahsettiğimiz ahval 
Avrupa istikbalinin güvendiği, is

tinat eylediği fikir ve telakkı 

vahdetini vücude getirmeğe hiçte~ 
müsait değildir; bilakis harpten 

sonra A vrupanm dütlüğü tiddetli 
ayrılık ve gayrılığı fazlalaıtırma

ğa hadimdir. Terazinin bir kefe
sinde bir " Cemiyeti Akvam " ın 
mevcut olması, diğer kefesindeki 
Babil kulesine kartı bir muvaze
net temin etmeğe kafi değildir. 

Anlatıldığına göre Cemiyeti Ak
vam olsa da, olmasa da milletler 
gene müfrit milliyetperverlik mü
cadele ve mezalimine bütün tid
detlerile devam eyliyeceklerdir. 

Bu tarihi ve irf ani mütkilata 

kartı Profesör " lvring Babbit " 

ıu tavsiyede bulunuyor. 

" Hakiki insani noktai nazar 
şahsiyet ve ferdiyette, umumiyet 
ve beıeriyeti görmek, bulmaktır; 
ve bunu milli hayata tatbik ede
rek ıu prensipi vaz' eylemektir: 

milletler kendi mazilerinde difer 
milletlerle müıterek oldukları 
ıeyleri bulmalı, anlamalı, takdir 
etn~elidirler. Tabiri diğerle mil
letler tarihte iki katlı, iki v~çhe
li bir zihniyet sahibi olmalıdırlar 
bu da kendi milliyetperverlikleri
nin her milletle müt terek olan 
beynelmilelcilik ile terkibi saye
sinde imkan dahiline girer. ,, 

l ( Devamı var ) 

~~~g~gs~ggg~~~g~~gggg~ 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmfıtir 

i\Ier~czi umumi. İstanbul 

SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, İııtanbu; , İzmir, Samsun, Adana, menin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanik, Atina, Kava.la. 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
akçe üzerinden heıabatı cariye, çek muamelatı. 

~~~sg:~~;§~~:g~d 

' 
, 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerra.hpaıa Hastahanesi Operatörü 

İstıkhll caddesinde l~us sefarethanesi karsısında 
·' 

Suriye han No: 8 
TELEFON; Bey: ı 615 

YARIN 29 Mart 

r·;·;;;;;~·~~·;ı;;;:·l Öksürenlere Katranı Hakkı E 
• • •:r::ıızıa:z:!!'di.ll~lml:l!:l!Z::E::lro:S~~~~~~~~~~zJ;~~:Sı::;z:!!ı:Jlf!IP' 
························~····· 

' IJAJl{!LHEDA ri 
TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 

Bu akıam saat 2 1,30 da 

ŞAHIN 
Komedi :i perde 

Nakleden: A. Muhtar 
Bu akıam için fiatlarda tenzilat 

* Kad1k<>v 
ol 

SllRHr>r. ı 
Sine111asi 

Bugün 

Alevler /cinde , 
Mümeııillesi : 

OLGA ÇEKOVA 

• 
Üsküdar Hale Sineınada 

Buak~am 

Sevda pazarı 

Devlet demir yollan ve Li-
manları Umumi İdaresinden: 

Filyos-lrmak hattı 120-142,5 Km. leri arası demir yol inşaatı 
kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 14- Nisan Pazartesi günü saat 1 ö da Ankarada DeYlet 
Demir yolları ~aresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 
· teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyooıı
na vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankara 
Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik ededilirler. (.!) 

Devlet Demir yollan ve Li-
ma n ları Umumi İdaresinden: 

31-3-930 Tarihinde münakaıası yapılacak olan Kayseri-Si\l'll5 

hattındaki mebani in,aatı münakasasının 1·1 - Nisan - 9B O Pazartesi 
günü saat 16.30 a tehir edildiği ilan olunur. (4) x ..... ~ pw+;w :--'-

!" .. --~ 

, SADl~ADE BIRADERL:' rt Büyük 
VAPURLARI 

Tayyare Piyangosu 
KARADENİZ MUNTAZAM 

ve LÜKS POSTASI 

iNÖNO 
vapuru Pazargünü akıamı 
30 Mart sirkeci rıhtı-
mından hareketle(Zonguldak,İn 

bolu,Samsun,Ordu, Ünye,Gire
ıun, Trabzon ve Ri2e iskeleleri 
ne azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes'a-
. det hanı altında acentalığma 
müracaat. Telefon lst. 2 134-f 

..................... ı 
aw 

8 inl·i l<1rtip - ."J iiuı·ii kt'/jİ</(1 

11 Nisan 1 nao 
!<eşideler: \ 1ilayet, Şehren1aneti. Defterdarlık. 
iş. Ziraat ve Osnıanlı Bankaları n1iirakıplan 

ve ha lk huzurund<t yapılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin Lira 
Her keoidede çıkan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

Biraderler vaporları fi I 

S' AADıl:"T T.:1.J~~v-.~ "~. • ~ 

TAVİL ZADE 

.f't L vapuru ~~~~~~~~~~~~=~~~~~~t~~~~~~ 
Mersin postası r~ İstanbul : Ankara caddesinde Reşit efendi hanında r~ 

Tavil zade biraderlerin Saadet ~ L..F' BÜ r han ettin Matbaa s 1 ~~ ~l1 
vaporu Pazar günü akıamı Sir- ~1 'it 
k · h '·'" l el' ecı rıhtımından areketle ~ Matbaacı ı~a ait . her. nevi işi ehven ve gayet giizel ~ 
Gelibolu , Çanakkale doğru ~ ve tcmız bır şekilde teahüd eder ~, 
Menin ve Mersinden mutat is- ~' ~ 
kelelere oğrıyacaktır. ~;_) Er~abız~~k ve merak bir kerre te~rif buyurdukları taktirde ~ 

Müracaat yeri: Yük ve yolcu ~ ışterının nefasetinden memnun kalacakları şüphesizdir ~ 
için Tavil zade acentesine ~:,~~~tX_-tfı~~~~~~=~---,. Ş'~~~~-~('~S~'!;:..r:ı~~ 

'-.,1 ........ ,,_ .. . ....t -~~ ~ _....ı.,;{~'~ ~t.ı~~ · -

müra •••••••+• ... • ....... • • • • • • • • • • • • 1 caat. • + • ............... -....•••"•••.••+••.••••H••~••••• .. •••~•••••••••• .. •+••••••••• 
Telefon lıt. 2210 , •;. • • • • • • • • • ~ • • • • • l 1 

~---.----- :!: OSMANLI BANKASI :i; 
,§~666§§~9~6 i ~ 

•·• SEI{i\1A '\'ESİ : 10,000,000 ingiliz lirası •t 
~ Veresiye ~ ::: İstanbul açenteliğl - Telefon: ista•bul 1948 :t 
(.@ ($ •!• Beyoğlu dairesi - T elefon Beyoğlu 1303 •İ' 
.... ~ İzmir terzihanesinde ıon r~ •!• S d l k b l d ,,l ''i.J l l ~J ... ene at ve po iça mu a i in e muayyen ve vadeli veya ·~ 
~ moda, ehven fiat ara, son ~ •:• hesabı cari suretile avanslar , poliça ve iskontosu. •l 
ı ı.1'tı. derecede suhuletli ıeraitle ~ •!• ı!' 
~ erkek ve kadın kostümler "1 .... Türkiye cümhuriyetinin baıhca ~ehirlerine ve memaliki .,,,, 
~ i 

1 1 
r "./ .:. ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf ,,~, 

r~ ser an ima o unu · !$.) • . 1 1 A .,, 

~ Ankara caddesi Vilayet ~ •:• emırname eri irsa atı. 1' 
~k~~~~~1~=::~ 

Q91'~ ~ 
, ·~~~~6 . , -4 M. NURi ve ŞERiKi ~ 
' Y ARIN,,IN 'f AKVJJ\{j 3 Bildimle Gümrük muamelatı ve nakliyat işleri ~ 
- Mart 

1 
- ~ kemalı sürat ve emniyetle ifa olu"nur. ~ 

Senei CUMARTES Senei ~ MALI ve İDARi İŞLER DAHİ TAKİP EDlLlR ,. 
Reımiye 29 Hicriye ...... ,, 

1930 !1.!.L_ ...... Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 

Nanıaz vakıtları ~ Telefon: Beyoğlu 451 5 ,. 

Al f Alaturka ~ ~ 
a rarı:_ad. s. d. •TYT•••TY••····,·~·········· Güneı 1\,48 Güneı 11, 18 E t d il d • 

~!~, :::~~ ~:!~i ~::~ m niye an 1 g mu lriyeti11def1: 
Akıam 18,SO Akıam 12,00 E 
Yatsı 20,01 Yatsı 1,a2 mniyet sandığnıda münhal nıe~ 

l
l 1m•;2~v8v:ı·

0s tnı•a~a .. ~36 rnuriyet, stajiyerlik ve odacılık gibi 
142 hizmetler olmadığından beyhude 

"~~;;;;;;;;;;;;;;;------iiiiiiiiiii___., , müracaat olunmaması ilan olunur-


