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ME1\1LEKET BİLGİSİ 

Son zamanlarda ltalyada bir 
&kademi teşkil edilmiştir. 4 şu
beden ve altmış azadan mürek
kep olan bu akademinin gayeleri 
aıasrllda en ziyade ehemmiyet 
Verileni lcalya vatanının maddi 
Ve manc\I cephelerde eyice etüt 
tdilerek dahilde ve hariçte tanı
tılmasıdır. 1\lillctlerln en biiyük 
nuıuz ve şeref vasıtalarından 
lıiri de hiç şüp1ıeıriz bilgi ve 
~nat vadisindeki varlıklarıdır 
\lussolini bu hakikatı tamamen 
İdrak ettiği içindir ki, bilfarz 
eski Roma ve Latin medeniye
tinin bu giinkü mümessillijtinl 
iddia -eden l'ransaya. lııırşı ancıı.k 
ilını ve sana~ 5aha~ın,daki ltalyan 
Prensibini artırarak . rekabet et

'.lıcl.; kabil. olacağ'ıtıı düşii,ıımüştür. 
ltalyan \k~demi:<i her ~eyden 
eveı ltalpın milli mefkurelerini 
llıeşalecisi ·rilacaktır. 

Mua.llimler Birliği kongrasznda ne karar vetildi 

Bir memleketin maddi ve 
llıancyi bütün servet hazinelerini 
istismar edebilmek için ilk şart 
llnları layı kile tanımaktır. Bu 
tanımak dıı ancak bilg! ve ihti-
• a>ın yardımı ile mürnf.ün oluF. 
' •edeni memleketlerde artık -
1uklarında uç~İı küşlarin .nevine 
Ve adedine kad'lr her , y tesbit 
ect·ı • k ı miıtlr. 1\feçhul hiç bir şey 
almamıştır. Alınacak iktisadi 

tedbirlerin isabeti • noktai naza
l'ındruı ineriılckct Yarlıklarının 
kafiyctlc hllinme'i lıüvı.k bir 
;hcınıniyeti haizdir \lukc~mel hir 
enılrbn~ eşya defterlerinin tanzimi 
btr iktisadi hayat ye tc<ckkülün 
h . ' 
d <men ilk şartıdır. Böyle bir 
, eftcrin tanzimine esas teşkil 
ldccek malt)mat da ancak sene
dtrcc samimi ve lvasız olarak 
v ev:ıın edebilen metodik tetkikat 
he mrsaıdcn doğabihr. Bir millet 

1 er ~eyden evci , ıizcrinde hu· 
Unduj\u topraıı;ın mahiyetini, 
~tında usdındc neler bulundu
v nu, servet menbalannın zaman 
k~ mekan içindeki i ·tismar im-

nlarını katiyetle tesbit edeme
l'lıi~ bir vaziyette bulundukça, 
ik'Un .için mLisbet bir siyaseti 
GitiSJdıyedcn bah>etmek mcmkün 

l'lıaz_ 

İÇi \kınleketin manevi km vctlcri 
ect·~ d.e. aynı mülahaza dermeyan 
d 1 tbılır RLitün bir millet efra-
ını a" 1 ·ıı· Ilı , nı gaye ere, aynı mı ı 

()n~fkılrelcrc tevcih edebllmek için 
la ar :ıra,ında irtibat nokta
c:ıını teşkil eden his ve düştin
v erı cvvel:ı meydana çıkarmak 
e -
ı~ onra da kuvvetlendirmek 

ımdır 
l\o ". . . . . . 

Ver] ) u u ılc şehırlı>i, mlıncı·-
" crı le avamı arasında fikri 
•e h· 
ınııı 1 sl lştirnk noktaları olmıynn 
ınuhctltrde devamlı bır te>anıit ve 
dur a~bet tesıs etmek çok zor· 
Ilı · ·Yclcc de bir kaç defa te
gu•k ~t~iği_miz milll tecıınus bu
lidir 11 ıçtınıai hayatın ilk temc
lesi · Herhangi bir terakki ham
Rls veyahut bir fikir ve his dal 

b 
1 ancak mı·ıı· · · ı a~ 1 ı tccanııs >aye ınce 

gctı~:,i baıa bir m Jeti hareketE 
tarı , 1iır. :\JelT''ekctı!llizde btitiin 
~ ' ev irlc 'ıirb! Jcrin;n y~rı-

,ınlla , , 
lllt a'. .,Ya,,ımaktadır iki 5aat 
lk k' ı c 1 irbirlndn ııyrı'an 
~. .~vun başka ba•ha ha"at ve 

• emı · ' , ' naı\j ·de erme mensup olduğu 
er Pc:•ldır" Onun için millct

Ola11 gerış ve daha çetin 
,.ıncı i v 1 ki 

Ve t k' arı arının da tahlil 
lıı et ık v h 

r ga ·c ' . e unların muayyen 
ttkvıl'~l ,ıstıkamctinde Islah ve 

ı.arurldir 
l!ıa Akadcıniler · 

n•q Snh 1 ,Rerck maddi ve gerek 
•ınip te • ara ııt ıneınleket bilgi 
}Uk c,, ;•nı h;,su<unda en bürnk ve 
~.ırur,t _1r_: \'a:,ıtadırlar. Sıkıntt ve 
llıid •çınde bul e •ndı . unan milletlerde 
•tUrc\il r Ş<sı dimıjt işlerini ıhınal 
ı\irıde ' 'e aynı cndi~e cemiyet 
~ •ar. kuv. . 
~ ddcı etını ıncvakkat bir 
Ilık· h:ı'~ ~•nebvr kııınetlcrc ha· 

r, lT'aL· Lı ır ""'r.ııkki alAmc:-t 
ç 

1

1, h · at \A ..,,k ... af ener 
ıı ın llctıa 0 ' ctınc r 'e • teı cc Jh ede·ler Bir .. . . 

1 , ı u . ın ~ 'dı ı gıbi !tal 
1 ı r 1 adcrr: l};C .118 \C 

l a~ ına mu\: zi \!e unla 
•an& nırıı rl:ı k • ııf d r lı•r' b· r 1e 

at e• nck e ;ır 

ZEKi MESUT 

Dün muallimler birligi kongrasına iştirka edenler 
= 

·Muallimler Birli~i ton~rası açıl~1. 

Dünkü içtimada ancak (30) 
muallim bulunmuştu.r 

• •••••• 
~erkezi .u_mumi, birliğin federal bir şekle 

inkılap etmesini istiyor 

Muallimler birliği kongrası bu11da11 011beş gü11 evet 
feı•kall1de bir_ trtlmaa davet edilmiş, fakat ekse

riyet. oloıadtğı için kongra açılmamıştı. içtima düne 
talik edilmişti . .Dünkü ictlmaa da ancak 30 kişi ' ıştlrak 
etmiş, /Bkin ikinci davet olduğundan ek~eriyet aran
mıyarak kongra açılmıştır. 

Hey'eti idarenin istifası 

Celaeyl ~~y'etl idare ~zasından Tevfik Reccep Bey açmış ve 
Heyetı ıdarenln intihap edildiği gUndenberl hiç bir iş 

göremedl~lni, hatta zapta geçecek bir içtima bile aktetmedlğlnl 
ıöyleyerek hey'etl idarenin istifasını bildirdi. 

Bunun üzerine kongraya muvakkat bir reis ile kAtlp intihabına 
geçilerek riyasete Mahir bey intihap olundu. 

Merkezi umumi ne diyor ? 
ine söz olarc.~ M.ahlr bey şunları söyledi ; 

- Bundan eve/ki kongrada Yüksek, Orta ve ilk kısımlardan mü
rekkep bir hty'tti idare teşk// edilmiştir. Bıı hey'et istifa ediyor. Merkezi 
umuml birli/in federal bir şekle inkılap etmesini teblilt etmiştir. Bunu 
arkadaşlara ilttn ederek ona göre yeni bir hey 'eti idare intihabı için 
(/5) gün eve/ konva içtimaa davet edilmişti. 

L {ikin vereceğimiz karar umum naınma olacaktır. Halbuki buradu 
pek az bulunuyoruz. Nızamname mucibince yakında bir kongra 

dalıu toplanacoktır. Maksadı o zamana bırakalım. Şimdilik yalnız 
kongra mııame/titrnı trılvir eı/ecek muı•akkat bir lıry 'eti idare vürude 
gelire/im,, · 

Ekseriyet bulunacak mı? 
Bundan sonra kongra ne zaman lçtimaa davet edilirse ekse• 

riyet temini kabil kabil olabileceği .meselesi münakaşa edildi. 
Bazıları Haziranda, bazıları EylUlde, hatta bazıları da KAnunu 
evelde toplanılması muvafık olacağı fikrinde bulundular. 

Bunun için ayrı ayrı sebepler gösterdiler. Birliğin bu gUnkU 
halinden teessürle bahs olundu. 

•• 
Uç sene euel nasıldı? 
Bundan Uç sene evelkl kongra (700) kişi ile açıldığı halde bu 

sefer (200) mektebe ayn ayrı davetname gönderilmesine ayrıca 

telefonla malOmat verilmesine rağmen 15 gün evel kimsenin 
gelmediğinden ve bugün 1dUn} de nncnk 30 kişinin geldiğinden 

acı acı şlkılyet edildi. 

Eski hale gelebilecell nıi ? 
Bu mevcudun birll~ln ttkrar eski haline getirilmesi için çalış

ması temenni olundu. 
Net!ccde ders senesi iptidasından itibaren bir ay zarfında 

kongrayı lçtlmııa davet etmek Uzre yeni bir hey•eti idare intiha
bına karar verilerek içtimaa nihayet verildi. 

Tlirtiye-~lgarisl3n · lkr.amiye YHDanislanıl.a _, 'rev · ı 
Hey'eti murabba- · Pire limanında 
samız Sofyadan Dün 41,491 n·u- (5) bin a~ele 

geçerken... maraga 40,00f! çalışmıyor 

Tevfik Rüştil Bey~ 
Bulgaristan hariciye 
nazırı ile giJrüştfl ---. '·-...---
Sof ya, 11 ( A.A) - Ce

nevrege gltnıekte olı. ' 
Türkiye hariciye vekili 
Tevfik Rilıta beyefendi 
buradaıı geçmiı ve ı.~ıas
yonda ,Bulgaristan harici
ye nazırı ·iJ.,giJ Burolf 

' 

Bulgar ıan harici) e nazırı :\1. Ruru[ 

tarafından selamlanmıştır. 

iki recülii det•let 'bir 
nıllddet gQi'iJWıüfterdlr. 

TAHTİDİ TESLİIIAT 

Cenevrede teklifleri
mizi bekliyorlar 

Cenevre, 1 l (A.A.) - (Ha
vas ajansı bildiriyor:) - Al
man hey'etl murahhasası, 

tahdidi tesllhat encümeni re
isine tahdidi teslllıat hakkın
daki Alman nokta! nazarını 
izah eden bir muhtıra tevdi 
etmiştir. Bu muhtıra Alman 
noktal nazarını yeniden teş
rih etmektedir. 

Türk mUrahhasının yeni 
teldlfatı hamil olduğuna dair 

bir şayia deveran etmektedir. ---·--
Yüksek ve tali 

mektepler 
---· .... 

·lira çıktı ' 
. ' 

. ı 

Tayyare plyank~s~nun 
altıncı tertip ilçilncü keşı

desl dün sabah da çekildi, 
bitti. . . ' 

Dünkü ikramiyeler içinde 
40,000 liralık bilyük ikra

miye vardır. 

: Dün~ü keşl~ede 40,000 
, liralık bilyOk ikramiye 
41,431 numaraya lıabet etti . 

Dl~er · ıkramfyo kazanan 

numaralar şunlardır: 

· 30,733 numaraya 

10,000 lira 

34,246 numaraya 

4,QOO lira 

~4,510; 23,497; 21,605; 
38.389 numaralara 

2500 lira 
9946. 33803, 54025, 33360 

23414, 44792, 54612, 36718, 
12984, 57052, 11839, 28011 
52445, 35628, 51076 numara. 
lara 1000 er lira isabet et
miştir. 

{Di/!er ikramiye kazanan numa
ra/ar ikinci sahifemizdedır.] 

DÜNKÜ KOŞU 

Beş kilometroda 
Beşiktaş birinci geldi 

Dün lstanbul mıntakası 
ltras kontrı şampiyonluk 

müsabakası dün kırk bir 
koşucunun lştlraklle ve 
beş kilometre üzerinden 
icra edilmiştir. 

Yarışa Şişli tramvay depo. 
su önünden başlanmış ve 
Taksim stadyomu lçlndr 

_ içtima esnasuida 
· Pire limanmda · 
seyrüsefeı: durdu 

- 4#111.a, 11· ( A.A) - Dok 
ve deniz anıelesile tahliye 
işlerinde müstahtem .klnı
selerden mii.rekltep beı bin 
klıt kabotaj fr{jstü ihlasını, 
protesto etmek için ~ grev 
/lln etm[flerd/r. Grevcile-

Pire Iimanının bir k~iŞC'İ 

rin akdettikleri bir içti-
ada ltilkılmeti bu mese

lede nıüdahalede bulun
mağa davet eden bir ka
rar sureti kabul olunmuş-
tur. ' 

İctiuıa es11asında Pire 
limanuıda seyrüsefer ta
mamen tatil edilmiştir. 

Yunanistanın diğer liman
larında da bu kabil pro
testo lçlimaları akdolun
muştur. 

Tahkikat safhası 

J(adriye H. ve arkadaşları 
ilıtllAtta11 memnu ... 

K adriye hanım ve rüfe!_<ası 
hakkındaki tahkikata 

devam edilmekte olup görü· 
len lüzumu kanuni üzerine 
mevkuflar tekrar ihtilattan 
menedilmiş ve ayrı ayrı 

höcrelere konmuştur. Bu 
vaziyete göre bu g-ünden 

itibaren maznunların lstlç
vabın::ı başlanması muhak
kak gürülmcktedlr. 

TALEBE BiRLiCl ,jN (8) S \ATLIK İÇTiMAII ---· .. ·-·---

Bazı mekteplerin 
maarife devrin
den sarfı nazar 

edildi 
--·--·---

Ankara, 12(Milllyet) - Mer
hum Necati Bey zamanında 

Hey'eti askeriyemiz 
geliyor 

Mganistandan mUfarakat e
den hey'etl askeriyemiz yarın 

Novreslski vapuru ile şehrimize 
gelecektir. Hafi içtima teklifi reddedilmiş ve nihayet 

yeni hey'et serilmiştir 

Türk talebe birliği fevkalade 
kongrası dUn Türk ocağın

da toplandı, Kongra riyasetine 
Ticaret mektebi murahhası 

Kadri Bey intihap olunmuş ve 
hey'eti idare azuı arasındaki 

lhtllaflar yüzünden çıkan müna
kaşalar 8 aaat kadar sUrmUş
tUr. Heyeti idareden vukubulan 
lstlfıılar dolayısıla lçtlmaın gizli 
olmıısı hakkında ittihaz edilen j 
karı r saınllnl teşkil eden darll· 1 
lfUnnnlular tarafından ltlrazlıı 
kar,ılanmış ve bu kararın geri 
alınması zaruri görillmuşıur'. 

l"lrilk reisi Ferruh Beyle 
hey·~ıı idarede kııl~nlar da bu 
vaziyet uzerlnc istifaya mecbur 
olmuşlardır. 

Tıp murahhasları talebe mu
messlllerı intihabında teıne!I 

nispi esası kabul edilmediği 
takdirde Birlikte bir vazife der· 
uhte etmlyeceklerlnl söylemiş· 

!erdir. 

B undan sonra yapılan inli· 
hap neticesinde ylne eski 

reis Ferruh Beyle tarafatarla
rından mühim bir kısmının yeni 
hey'eti idare azalıklarına intihap 
edildlklerl anlaşılmıştır. Kon
grayı müteakip aktedllen hey'etl 
idare lçllmaında Birlik rlya•e
tlne Ferruh, kAtibl umumlllğe 

KAmlran muhasipliğe Şehap, 

ikinci risllge Nuri, hariciye ka· 
lemi müdUrlUğne Halit, spor 
kalet'line Maşuk, veznedarlığa 

SUreyya,seyahat kalemine Hay· 
dar, dahlllye kalemine Samim 
beyler gıtlrllmlf ve mesele 
kapanmıştır, 

maarife rabtı için liey•eti Vekl
leden karar çıkan atideki mek
tepler hakkında Hey'eti Vekiledc 
yeni bir karar verilmiştir. 

Bu mekteplerin idaresinde 
tatbikat itibarile nıUşklllAta te· 
sadUf edildiğinden bu yUksek 
tali ve lhtl. :ıs mekteplerinin 

aevrhıdeıı sarfı 

nazar olunma· 
sı takarrür et
miştir. Bu mek· 
tepler şunlardır: 

Ankara hukıı· 
ku,yUksek mil· 
hendi~, maden 
mühendis, nafia 
kadastro, tel
graf, orman, 

Veni Maarif Vi:kili Ali zıraat,bay· 
Cemal HOsnü Bey tar, Ali ticaret 
ve ticareti bahriye mektepler!. 

Koşuda birinci gelen 
Me/ımet B. 

bir tur yapılarak bitlrll

mlştır. 

Neticede: Beşlktaştan Meh
met Bey birinci yeni Yıldız
dan Tenakl efendi ikinci ve 
Beşlktaştan lbrahlm Sünusi, 
Mejdl Beyler sıraslyle üçün
cü, dördüncü ve beşinci gel
mişlerdir. 

Karar vechlle beşinciye 

kadar birer madalya verilmiş 
ve Beşiktaş takımı birinci 

geldiğinden kupayı almış ve 
Galata sııray takımı da ikin
ci gelmiştir. 

Beşiktaş takımı Kenan, 
Ekrem Münür Beylerden iba
retti. 

iskan i~leri hakkında izahname 
Ankara, 12 (Milliyet) -

Dahiliye vekaleti iskan hak
kında münteşir bütün kanun

ları emirleri telhis eden bir 
lzahname tabettirmlştlr. 

Yakında 

edecektir. 
Vllayata tevzi 

M. Troçki Almanya
ya gidemiyor ---

Londra, 11 (A.A.) - Röy
ter ajansının Bcrllnden lstlh

barına göre Alman kabinesi 
At. Trotzkl nln Almanyaya 
girmesine müsaııde etmemc
ğe karar vermiştir. 

JJevlet bankast hakkında teli: -
katta bulunmak üzere gelın 

. Doktor Müller yakında Anka-

. . raya gidecektir 

Devlet Bankası 
Mütahassıs 
Mllller geldi 

Devlet bankası hakkır.da 
tetklkatta bulunmak 

üzre geleceıtlnl yazdığımız 
Relhş Bank müdürlerlnden 
Dr. Müller şehrimize gel
miştir. 

Dün Tokatlıyan otelinde 
!Cendlslle görüşen bir mu
harrlrlmlze Dr. Müller un

. ları söylemiştir. 
·--Devlet bankası hakkin· 

• 
da tetklkatta bulunmak iJzri! 
geldim. Pazartesinden evel 
Ankaraya gidemeyeceğim. 
Henüz tetkikat yapmadan 

ve Ankarada lcabeden zevatla 
temasta bulunmadan banka
nın teşkllitı hakkında size 
ma10mat veremeyeceğim. 
Tetklkatımı yaptıktan ve 

Ankaradan avdetten sonra 
süallerlnlze cevap vereblli· 
rlm. O zaman uzun boJIU 
görüşebiliriz. 

---,~··-

milhim 
haberi 

·ılUJ§m --
Her Türk talebeAun 

iştirak edebileceği 
musaba ha 

20 nisan Cumartesi 
gününde11 itibaren /Jaşlı

yacaktır. 

- Şimdiden kendini
zi hazırlayınız: 

- Haftanın en nıülıim 
haberi hangisidir ?. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

ı- lngilmcde iş>!zli~e çare 
2 fa) )'arc pıyanko<:u numar 'arı 
3· - ~' n haberler 
4·- Tarihi tefrikamız : Tcmftk:lı 

3 Uncu sahifemizde: 
I~t;ınbu\ ı..1r.; 

leni yor 
r :ılcrt n3 1 ' 

4 Uncu sahifemizde: 
llava Mporu 

2 • ı.;JC k ı JLıftacıa y 
J l ._ıL:tc ) eni n ,&: er 
4 11 'e 

5 inci sahifemizde: 
t - ine .. ı.. 



,... 
te!rikası : ~ 

• L TE 
aliie'Fle r. ~ec-

e 1,'------::--=------~-ER_L __ - ı-~~~S:ô~ .... .._ ... ._. __ ... _ 
S i kastler S ız· Jı'g""e Tamira işi Bir dereceli nıeclisi unuımi tnihabatı 

Tatar ordusunun vaziyeti Teşrii mecliste Alnıanyaya hal'i 
verilen bazı ' taleplerde 

f ---ıH•-t•tt ....... HO>----

\• J ,1, f 2 :\JilJj L[ iJ t ıdc 

Temirlengin o zaman ı ğradığı müşkülat!. 
son cihan harbinde bugünkü vesaite rağ
nıen müttefikler tarafından da anlaşıldı 

kararlar Amele fırkasının ne buluııat·aklaı· lllr 11rç ıc 

r ... c1i-.i l 1 

ı.ırh. ın:ıkt.ı< r 

Sarayhanım metanetini hiç ricine çıktıl r. Sıı.rayhanım na
n zmadan, ayaklarına kapanıp zarlarile oğlu Şahruhu arıyarak 
ağliyan bu genç kızı dinledi, U• ilerliyor, Hanzade de büyük o
zun müddet düşündü. Fa ğullan Mehmet Sultan ile Pir 

adme ek birdenbire haykırdı; Mehmedi arıyordu. 
J( disinin Halilin çocuğuna ma Temir atının üstünde muzaf-
1" o d ."Tunu söyledi. feren şehre girerken köleler ba 

\.6nl Delhl, 11 A.A.)- Tc-
ril meclis, reis M.Patel tarafın 
dnatekllf ve ahiren meclis işln
deşyapılan şui kastı takbih ve 
mecrııltlar hakkında derin te
,·eccllh ve muhabbetini ızhar 

eden karar suretini ittifakla 
kabul etmiştir. Karar suretinde 
bu gibi hadisatın tekerrilrilnll 
men için memurini aidesloln 
icııbeılen tedabiri ittihaz eyliye-

Bunu işindince Sarayhanım şından aşağı altın tozu ile inci
yerinden hareketle Şadmel • ler serptiler. Temirin atının ba 
teskin etti: sacağı yerlere kıymetli mücev- ceklerl temin edilm~tedlr. 

- E er, dedi, bıı dedi 0 in doi;ru berat serP.ildi. 
T mir enin 1ı yatına kı az. Fakat' halkın en ziyade hay-

So retti, Temiı· bukıiın retini m cip olan ~ey, doksan 
·eri ceye kadar Şaenıdeğin yedi filin hazinelerle yüklü bir 

lilden yn olarak ·enılı sara- halde gelişi oldu. işte Temir 
j da haRm agalan hı·afından Hindistandan Semerkanda böy-

uhafaza edilmesini bildirıL le döndü. 

ı ar11a- lima11111da te.~isat 

BL ı r hu omc 'C n 2 '.'laııiar<la 
'arrı:ı lim:.n-nd:t ha"1Jt ':e tamirat 

tc atı <.Cud• gctitmı ı c 1'ıındon 
b ı, \

0 

lr~adan ve.• umiır :ılacal:: 

~efairden ucrct a'nı:ım:ı.va. k1r:ır \Cr4 

Genç bir çocuk bu suretle as- Rivayete göre T emir atından. -ciıtr" 
lı nesli belli olmıyan lfü· cariye- iner inmez doğru hamama git- ------------· 

istediği anlaşılıyor -----L dr'l, l 1 A ı lntıl allat 
m ına• .JL•h·lc 'ıu ak am im~ ~t 
ıiği ıı ıukta nım 'e 'ırka •m 5! 
, a ~•inden lıah edon fırk; kftti~ı 

ıımuml ı 1 ıı ııder:oıı f r rrm 
ı,,ız ik nıe<IL ıtıi al h•" ır c" 
.ııii t:tcc· P e: .ı ld~t 1,t<' 
.-,Jthığ.ım sovl ~ı.tir A• de fıkJ 
ını'l i,:tim:ıi " wı teşkil<lt 
'ıı~ud< getirmek hu U'tındaki 
lınrnk proıc i h ı:ı'sa l.rımlr:ıd:ı 

auc 1c ',." lı·•ç k nılııani \ ııcu 
de p,cti• m , bı :ı 11 mı \ ri!e· 
nıİ\-cc,ek 'c ıı le , J, Yıc dcnilc

lıikcck olan !• ·'.ıl~,n ! ıkı :nası, 
, c ~i lıir tak !Ti voı.ar, 1 ,,a~lr•, 

uok'ar, tc1.kdhla, v~rıılm"' ve 
J alcn ııın cııı ol.ıııl.ırın c,·,ızım 

yi sevmişti. Halbuki koca bir miştir. · 
imparatorluğun istikbali bir femir kendine hiç bir zaman 
,ün bu çocuğa odayn cakh. 1 sultan gibi bir. unvan v.ermedi. 
Sarayhanmı ile Henzade a a- Yalnız Emir Temir Gurigan 

~.nda müthiş bir reka°!>et vardı. unvanını haiz bulunuyordu. 
Hanzadenin ~fuzu. ~ittabi ~a-j Bundan başka kendinin Tu
rayhanımınkı ~erecesmd atı;- ; ra, yanı Cengiz Han n !inden 
~azdı. Halbuki bu kadın harıs gelmiş olduğunu da iddia etme
bır kadındı. Fazla olar ~ S~r~· miştir. Temirin fermanları şö
yhanımdan ~~a Ç~.K .. ılmıştı. yle kısa bir cümle ile başlar: 

Temir. yol üstündeki evleri, \<.! a .. luııııı t:ııı"r cdi'nıc'i ve 
sahiplerinin şikayetine bakma· asrilc t. ılmc ı. J )Olları ;11 , 3 ·ı, 
dan yıktırdı. Filhakika yirmi 

b lıüdık arazini" te ~iri 'e dck-
gün bitmeden bu işler itti, ye. ' 
ni sokaklar açıfdı. Evleri, yerl1'- trikl~tirnıc tnL ü 'lİ t.:ıı .ni 
ri yıkılan mal sahipleri kadılara ıııki~afı gilıi •"erndı i ·tim ct
müracaat ettiler. Bir gün Te- rıcktctlir. 
mirle şatranç oynarken kadılar \mele , ırk mın ;ınıgrmrı 
halkın müracaat ve sikayetlerin lııından h~k:ı ihracatı tcshi~ 
den bahse cesaret ettiler ve T e- k 

Bunlardan bırıne Buyuk hanım, •Emir Temir şunu emreder ki: 
diğerine Küçük hanmı deniyor yahut A/Ialıın kulu. ben, Temir ~u· 
du. nu derim ki gibı. .• 

etmek nrn · adile l•uyiık J;rcdilcr 
mirin mal sahiplerine tazminat k:ıtıııl ~ ,·Jemck t:C;-. 0 • rette J..i 
vermesi lazımgeldiğini söyledi-
leı-. T emir buna son derece kız- i1ırncar. k;rdıctmi, <ı]\.u ,ll ecnebi 

Keşki o zaman Sa yhamm Lakin torunları asil Tatar 
ıı~mıasaydı, Şadm?lek isminde- kadınlarından g~lenler, Mirza 
kı b~1 kadına meıl.ıamet .etme· yahut Sultan unvanını ta~ımı§
•eydı .. • • Sonra\ n T mır de !ardır. Temir torunlanndan her 
Sarayhanımın anu..unu muva- 1 birine birer vasi ülke verd" Me· 
lık gördü ve Şadmelek _ölümden l sela Mehmet Sultan M:~olis
kur~u~du, yaşadı. Keşl<ı yaşama tan, Pir Mehmet Hindistan ve 

dı, haykırdı: piya.:alı!·"lı •ekr;ır elde ec,bıl< n. 
- Bu memleket benim clegilmi? lligcr tnr:ı!tlr. Ru y1 ılc <İy~sl 

Kadrlar kendilerinin cellada tes- ıııı.ııa<:elı:ltrı yenıdcr rc.<j,j içıl' 
li cdileceginden korkaralrt ıııemle-

Iazıınj!."C1 ıcdmr:,~ ittıhaz cdi 
Jretin ona ait oldugunu ve lzcT yap-

kwkt ı: M. 1icTJ1 • n, fırka-ı~ııı 
tıgı şayin dogrultrgunu temin etti-
ler. · ııınumi bi~ mılli't tirnıe ~ \~seti 

Temir bunu dinledikten bir takilıi tas ı , urı,n lıı b·,'· rrın,;dıJ;ıııı I sai'Trl·İDİSTANDAN DONUYOR kendi oğlu Şah Ruh da Horas-

B• .. S k d san eyaletlerini idare ettiler. müddet sonra dedi ki: il , c etmiştir. 
ır gun emer an a gene S h Ruh H tt k d" - Eğer filhakika mal sahiplerine 

bir haber geldi, gene bı"r r ./! a · a era a en ıne sa-V ı·aylar da yaptırdı. Babasının tazminat vtn"rnek lazım geliyor!la is-
Tatarı şehirden içeri girm.. .ı· gözünden düşmüş olan Miran terliğiniz gibi vermeye hazırım. 
vazı çıtıgvı kadar bagvırıyordu: T · ·· 1 ·· ·· ·· du k-Şahm oğulları iae garp tarafın. emır oy e gorunuyor ı 

- Müjde' .• Müjde!.. Efendi- da bulunuyorlardı, ki bu sıralar bu zamanlarda yeni bir harbe 
miz Temir geDe kazandı!.. t t d"" ·· ·· d F 

B 
···d "den b .ı.. da oraları kanşıklık içindeydi. u uşmayı uşunmuyor u. a-

u muJ ec.ı sonra a-- T . k d" . d . kat hali:ikatte etraftan icap eden 
J ld" H · d ı ı k emır en ısın en sonra ım· • 
arı ge ı.h"k~psınl e an adıtı acaB" paratorluğun başına kimin ge- md.~lumat~ t~la~akla meşg~l-
ayrı ayn ı aye er var . ır _. . .. 1 d" b"" 1 b" u. T emır şımdıye kadar Hın-
kısmı Delhi Sultanı ile harbe çecegını soy eme ı, oy e ır d" · · · ı ı k 

. şey ihsas etmedi ıslana gınnıf, IJ'IDa mem e et 
gırmeden evel Tatarların tam · • lerine sahip olmuştu. 
yüz bin esiri kılıçtan geçirdikle v Saray Hanım, buna ragmen, Didenin garp ciheti elinden 
rini anlatıyorlar sonra Delhinin oglu Şah Ruhun babasının tah- lınmr . d hi b" 1 vet -• tma v. . .. . d" d a f ıae e ç ır ruv ce 
nasıl zabtedildiğini söylüyor- g~ecegını umıt e ıp ur- sim ülkesinin merkezine hücum 
lardı. Hintliler, Tatarlara karşı mut~~r. etmeğe cesaret edemezdi. 
filleri sevkediyorlardı. Tatar- Dıger taraftan Hanzade de T . . d" ltnu d .. t 

k d. k"" .. k -ı Hal'i" h ennr pm ı a ş or ya-
lar da fillere karşı ateş yakıp en 1 . uç? . 0~ ~ 1 ın .asa- şındaydı. Vücudu her vakit ki 
yakıp kendilerini müdafaa et- bına hıç _bı~ ıntırı~adan gerı kal gibi sağlam görünüyoı· sada 
mişlerdi. madı. Lakin Temıre açıktan a- ha tal,."Ta ogvramı t Zek" h 

- b" ·· 1 t -.. ş ı. ası er 
Semerkant şehri bu muzaffe- çıga ıı· şey soy emeye cesare vakıtki gibi kuvvetliydi lakin 

riy<?t haberi üzerine ~lik yap- etmedi. Temir torunlan hakkın zamanının kısmı azamı~ı hic 
tı. Hindistan Mehracalarının da muhakeme yürütürken his- lakırdı etmiyerek geçiriyordu-. 
$Crveti gelecek, T emirin hükmü si yatına maglup olmazdı. Mizacı şiddet kesbetti. 
nüfuzu altında koca Asyada, Kadınlar arasında bu rekabet Oğlunun arazisi istilaya oğ-
Bağdattan Hindistana kadar u- !eri görüp canı sıkılan Temir, radı, Bağdadı aldıktan sonra 0 • 

mun;ıi biı· sul.~ .~kun g~e- a.tına. binerek dolaşıyoı-, gidip rada l:iıraktığı vali çıkarılmış, 
cektı. I~tc bu umıt ıle sevmıyor fıllerıne bakıyordu. Semerkant şehir istirdat edilmişti. Artık 
lıu·dı. çarşısını küçük gördü, bunun bunun üzerine daha ziyade bek-

Bir sene som·aki bahar mev- tevsiini emretti, yeniden sokak- !emelli. 1399 senesi Mayısında 
.iminde Tatar ordusu zaferden lar açtırdı. Bütün du itlerin yİr- Semerkande avdet etmiş olan 
döndü. Yerlere halılar. serilerek mi günde bitirilmesini aksi tak- T mir o sene Eylülünde tekrar 
kaı-şrlandı. Bu müna&ebetJe tek dirde buna memur ettiği iki a- ordusunun başına geç.erek hare· 
rar bayram yapıldı. Semerkant silza.denin idam edileceğini bil-i ket etti. 
ta kalmış olan emirler, şehir ha dirdi. bitmedi 

Tayyare piyankosu 44S89 53571 20889 
25263 1347 27034 40406 
55116 57702 8429 

Dünkü lıeşidede kazanan 
12155 42512 12303 46246 
54004 42920 42256 
41350 57729 42688 29078 

talililer anlaşıldı 15634 37070 133350 
26197 12763 51771 53470 

Dün 40054 .-,u numar, lar da kazanmuıtır 150 LİRA KAZANANLAR 
34680 41628 25366 38048 

1 o 54612 36718 27588 56626 34230 7155 
13769 54662 330 2393 

Llrıı, kazanan numero 12984 45524 16658 427 32372 34642 

30733 53221 3131 27761 28296 

57052 11839 54613 15388 41174 10431 

4000 lira kazananlar 
846 30184 58376 8945 

28011 52445 14036 24245 42570 27345 

34246 36743 19710 24318 14537 

35628 51076 46342 39600 55920 

2500 lira kazananlar 
13844 51071 8872 39275 

500 LİRA KAZANANLAR 11376 3611 2644 44087 

24510 23497 19239 22652 57325 55557 16529 12361 3573 51511 
9485 52205 8057 9647 21324 56492 39281 22894 

21605 38389 8915 23741 41421 9757 55886 312 31244 
34875 13905 1209 56050 35062 41553 29i75 

1 QOOııra 31868 36801 50205 29115 50627 28544 
lrnznnan lar 9755 10212 44119 57839 45'!34 41667 9733 

9946 33803 
29427 47394 3897 11145 23988 40452 

250 LİRA KAZANANLAR 20388 
24955 46466 44453 395B2 <496 30403 10441 45948 

54025 33360 11438 469GZ 59033 :?482 35109 43726 54756 14250 
16119 2Il82 6715 37982 16296 17720 37636 

JFeieme-kTe - -- - -- --
Sahte vsika meselesi 

J.n'ıay, , ı 1 \.ı\) -- ı ·r 

rccht ct 1 ıagl ·at g;ızctt lıaş 

muharriri Rim , lıa~ Ydilc lıir 

mektup gündcrmi~tir J\lıınıailcyh 

hu ınektuhııııda. c\·clıl >Jl>tc \·c· 

sikmıııı ııc:riııin ı·cıcıııcııh. ıııc

ıııurl~rımlan Jı!rinir muzaheret 

ve nıııaı·cncüylc ımiıııhn f'I. 

mu~ cıldujtu, s:uıircn \Cs;kanin 

sıhhatinin de mezkur ıncıııurun 

j,tilılıarntı oaye inde kabıd edil 

mi~ lınlıındu!!;\ıntı, sali-cn kendi

sinden yeniden btifsarntta hulu. 

nan nıııınaileyhin Bclçlkıı tara

fından yapıl~n tck?.iptcıı sıoıırada 

-..csibııın sıhhati hakkındaki lıcya. 

narında mar cylcmij C•ldıı~' mu 

lıernıı ctıııcktcd i r. 

İtalynda tayyara kazası 

Roma, 1 1 ( \.A) - · YliZ 

metre irtifada uçan iki deniz 

tarrarc~i mu.ademe ederek düş· 

miı~tiir. Dürt ki~i tclcfolınu,tur 

33584 38191 6882 51356 
42275 19662 
8968 4196 20299 5223 

46605 54065 242.67 36615 
6101 55594 3411 20405 
1242 24311 24719 36351 

47368 44006 35518 20239 
38839 13140 43476 36008 
45183 24534 2517 53889 
44515 42403 51186 11455 
25810 52684 11050 33947 

70 LİRA KAZANANLAR 
1489 25322 14664 43677 

42711 25043 26986 36199 
19396 50231 51227 24285 
15775 47546 40816 20873 
32917 42362 10040 35154 

5365 28295 44047 57922 
8067 24826 53988 17503 

24884 8675 51676 34275 
41704 21367 26222 26024 
38192 34317 32597 22308 
13402 22334 5137 58586 
35840 46478 29705 5163 

5154 15132 15105 25039 
18337 
56197 46184 52456 .,42576 
24641 43150 35927 4057 
16939 6830 32974 8816 
2042 15067 11643 9684 

191 10715 38197 6399 
2434 58495 51176 6886 

10796 7385 16974 20797 

-·-·· 
Paris , ı ı (A.A Fransız , 

fngiliz, Belçika ve ltalya m!lte· 
hassı !arı saat ondan on ilçe 
kaılar bir içtima nk:lctmi lerdlr. 
Öğleden soıı.rn dıı topianacıık
lıırdır. Konferans mahııflli , 
dainlerln hııfln sonunda kııt"I 
tnlcplerinl Alm:ınyaya bildlre
bllınelerine mUsait olacak bir 
itilı\fın yakın bir zamnnda elde 
edi!cbilecegl mntalaa ındadır. 

Dain devlcOcr mlltehas ıslan 
ile Alman mllrahhasııırı arasın· , 
da cereyan eden mıızakcrllt , 1 
Almnnyıı tedi) ata başlııılıtı 
zaman bir daha yeniden mcv· 
zuu bahsolmamn ını temin ede· 
cek surette herbirine alt tamirat 
bedeli hissesinin kat'i bir su
rette tcsbitine matuf bulunmak
tadır. 

Bir terakki rıöriilüyor 
l'arb, 1 l ( \ • }, . ) Bir 

itıhl' tide edilme i içın (lain de\· 
lctlcr 11) eh~ ,ı lan ara•ı da co
tC\"'111 C'tmcktc oiın m• ı.a1'cratta 
ıııalıs..ı lıir rcr:ıkki ,-ıırdır. :'ılııtc

hJ~s1.,.J;ır1·1 y.ınn veya iıht.r gün 
\imanlarla tek ,ır ım.zakcrata 

girisrnelcri ıdınkun nldt ,..tı .t:an· 
'lnlnııuvor J)o •!er ;H~ ılaki iti 
J;\fın k:ır"i,·cıı J\lııı:ıııl'a aleyhinde 
olınadı(';ı ·,·c bir ltımatom ~ek
i "Klc c~!mıyacağı ö)·lc:ınıktcdir. 
Bıı ııılıznkerclcr, a ıl tamirat he
dclir ıı ı,s, iyc>ı .: rnh b c\lilc 
cek .-,Jan \lınaıı tak,itkrinil' su· 
ret" tcı ?.iiriıı tn\ inine dairdir. 

50 Milyar tespit edlldl 

Parı-. 12 (.\ \ 1 .\.! _ioıır 
nal gazetesine ııazJrnıı dain der 
Jetler ımıtclıa.~ları. ,\ lı:ıar harp 
!ı(ırnııııı'l kat l ınıktarını (.'iO 
ınilıar olarak tespit ctmi;lcrdir. 

Tahlisiye idaresi 111emurla1·uuıı ınaaşlaf1 

\pl;ar~ 12 l \1 llhctı 

ıı " :ı•ı ucı-et tnhv 1 td. eplni'l il' t<, p J a farını ttn- ı L< 

l•\ıl•.ı meclı ı J.av1 ·ı l"nCuıncnirdt.1 tLtiik el iıııcktul.• il 
1 \Ih bu unlcrd he\ \t uır miyq·c 'c ı -~-' tir. 

~ 
Kayınakamlıklarda ı ·--·-... -.......... , _,.._-n 

:\ııkdr" 12 <\!illi lt ıh.- Çocuk haftası 
~vn .\ "ıacl kaı ır. kum' a ıııı 

f \le < cmi,kc,ct 1-.n •ııakam 
,q'ııkı \lııhterem lıcr ta\İn edil 

eli. ~·-on ka) mak·ıı;ıı l\ı];I] lıc·)' 

t.ısf ycvc tab t.ıtL du. 1 

JUaadiıı bıuıku.~ı müdii ı·ı 
111u111ıini 

1\nkar ... 12 C\!ıllhct'I - :;;ı. 

ı ,ıa,irli~ıne Aıi 

ulil ~u. 

hanka,ı ııılıdıır 

:;aıııi lıcy tadn 

2!JNisanda başlar 
Himayei Etfale bu JzaflP 

zarfuıda ynpucagın 11nr· 
d111ı memleketi il hem 11u· 
fusu1111 tezyil edecek ilk 
femt•li almış olacaksını: 
Jıem de ki111sesiz ııaı•rll• 
larıll !fİkliyetleri11i ditz· 
dfrecek.~iniz. Her 7 iir'k 
bu 111/lkadde.~ işt• Narı/· 
malıdır. ... 
cwwww~ewwww• 

Milliyet Matbaası~ _. 
•• 

-- Son sistem nefis ve muhtelif g 
•• •• ----.. -- renkli basan makinelerle ~! 
•• •• • • •• •• -- mücehhezdir. --

Bilumum ticari defterler her nevi 
:: evrakı nıatbua, kitap fatura ve ilanlar 
;; ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def
-- terlerirniz hazır ve sahhkhr. 
----• ----·--. -.. ------•• -----

Hariçten alacağımız siparişleri itina ile ihzar 
ve maha\llne irsal ederiz. 

:: •• •• •• •• •• .. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
== •• •• •• •• •• :: 
•• •• 
== :: 

ispanyada karışıklık == 

Tab işlerile de ınemlekete hizmet 
Yegane emelimizdir · 

Telefon: I<tanbul :lQI ı . 2. 3 

•• :: •• •• 
Paris, 12 (A.Al Lejournaı 

Madritten istihbar ediyor : Da· 
rüllllnun talebe inin heyecanı 

ifrata varmıştır. Grev, komite~i 6 
blltlln mllderrislCTi ltilltfglrizllğe 
davet eden yeni bir beyanname 
neşretmiştir. Saragose ve Gre
ande talebesi DarUlfnnun Emi
nlerlne yuha çekmişler ve hatta 
döğmtişlerdir. 

a~ Jllllflllllllflllllllllllll 
111111111111111111111111111 ~ 

111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111•• 

Amerikada bir kaza 
Hoboden , ( Nevjersey) , 11 

.(A.A) Presidant Roavelt 
vapurunda vukun gelen bir 
infilak neticesinde bir kişi öl· 
muş, beş kişi de vahim surette 
yanmıştır. Vapur Hoboden dok
larında bulunmakta idi. 

Jozefin Bakerin teıılılfi 

l\\c.; u:- 7.enci tl1nı:::clz Jo·rcfin lla
ll kcr Pcştcde za.bıt:ı t.ara.fından 
le\ kif edil mi, tir. 

Buna şelıcp Ç(ık 'erdiği hir J, 
p:ıııyalı .-ırti~tin kendisine yüz vrr 

mcdijl;ini p;iircrek 'ahncde rabaRcı 
ilie iki \erinden varalanmı<clır 

16179 33868 13596 37714 
30785 4802 11508 45488 
43638 26588 53519 58796 
37757 24157 10273 42281 
57233 51404 26518 
27960 27342 36345 32533 
42395 59012 28677 25294 
16453 55395 23587 • 5947 
59332 11442 49790 • 
23269 43784 22845 
30715 11087 31257 50940 
13909 51968 41924 583 
9523 18149 32346 41372 

. . 
' 1 • 

Türkiye İŞ Bankası 
Ser1nayesi: tediye ediln1iş 4,000,000 liradıı· 

Un1u1ni l\Iüdürlük \ .:ı 

An ara 
Subeleri: 
' ı\nkara Adana Ay,·alık 

lstanbul 'frabzon Zonguldak 
Bursa Balikesir Kayseri 
İzn1ir I Gireson l\tersin 
Saınsun Edreınit 

Müsait ınuan1elat, kun1baralar, kasalar 

44668 32081 10572 33666 4220 14464 2798 
40710 5460 30925 16857 346ti 4596+ 21100 
27851 14896 4769 36961 25139 8558 44100 91ı3 
34617 53678 53675 22927 55354 37129 16124 :ı 5505 
10692 19369 26141 14875 55441 39861 39533 3 14ı 
13582 30209 47266 15223 32455 43651 18992 z3 601 
19429 46359 5522 34541 54573 14715 38425 ıs sı 
40422 9510 47166 56315 24116 33280 17598 10 ' 

z4S4' 
46927 57608 59615 33750 45600 41472 45423 
20159 5820 27375 56881 4503 
49300 47518 33522 22956 26307 9706 7113 2 9Z 
8249 18979 40546 32453 21982 3679 50222 :;99 o 

50915 43714 47125 46319 19314 45513 24864 s1' 
46407 34203 5879 37172 41782 55256 5952 43518 20185 13175 28893 'f~1 

10000 LİRALIK MtJJ{l\ soı1 22185 32685 12456 8208 27914 40211 57393 51509 
228'.9 52301 45403 52941 44287 46165 50993 55065 10 bin liralık mükafat e11

2o6• 
16856 8912 56330 56020 20719 40740 çekilen 8363, 3702, 23636. 6300• 
24926 5i982 13571 47027 Z.4290 37349 16677 17817 18425, 21615, 52492. etİır 
44159 8504 55905 10674 31959 31029 38683 11946 26988, 6828, numerolara v 
28605 32225 56005 7874 28903 142 23237 43104 cektir. 
13524 15569 16316 56205 22997 26323 29996 '{o '{o '{o ,rı 

eti 
37766 12076 40149 53690 32592. 32924 32113 26004 Bı;oJardan başka nlhll) 1,,, 
14839 24532 48426 11271 57791 46808 20518 28717 86, 26, 52, 31 olan ouııııırıı9vel 37289 23363 25995 38691 14838 ıs 

otuzar lira ikramiye 
50 LİRA KAZANANLAR 43553 19467 44922 32981 etmiftlr. 

18830 55029 40322 58138 6984 20534 9018 30991 :;. ~ .. :;. 

22714 7957 7647 54268 2390 12964 6712 5066 '15)bin lira kazanan 
819 29608 32388 14627 49115 18420 196 21533 

Tayyare plyan1ı:osuıııı~511ve1 
47554 51383 45278 1822 19151 48114 23501 36086 
19277 16858 57053 ·13'l1Ulı4tı471 7!1Jl 29636 2673 keşideslnde (15,000) ıırıı. bileıl~ 
41964 !827 11760 59724 37363 40431 37781 8331 eden (48.026' nut prıı.ll f~ı-6~'1 

54383 50632 25762 46197 30008 21816 43366 44620 onda biri lstfiftb\ıl t!llli 1~ 11eı· 
15370 16393 26253 31272 50456 21155 53431 bai raı:: .;. ;; Lc.r; Be) 111 ed'' 

23414 44792 
119910 
4216'i 44724 4935 40117 7418 48615 21373 3241 53496 41032 44650 35068 31817 13f34 1537 24670 14508 36219 20~60 mlsafircten lk 11 ;!ııır• 
2")11 

' 
'1Ş(l2 14~7 ::>1601 1)7112 253 7 1539 17857 8867 35793 29122 25'9G

1 4~39 7575 37332 16644 4867~ 30305 52157 Refia hanıııı 

ıı 
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-Mı-. LİYETİN .ŞEHİR VE MEMLEKE1' HABERLE t 
--- -- -- ---- -- ---- - .=ıi-.,,-... --... -------o;:;; 

~ \ 1 Emaııette j İstanbul cuina günleri nasıl eğleniyor? j Müteferrik H. j 

TÜRK TÜTÜNLERİ İŞLER GÖRÜLÜYOR 

Oytın, yumrul{ Muhittin B. işlerin gö GE~E YARl~INDAN ~~NHA ~IHKE~i .. 
Sokaklarda sarhoş kafilelerine, köşe 
başında dudak dudağa fısıldaşanlara 

Peşte sergisinde tütün
lerimiz teşhir edilecek 

SEYHAN 
~ ...... 

evefa oynaı uşlar, 
•onra kavga etmişler -----?uptajıııdn Fatma bir kahvede 

oyun ovnayan Tevfik efendi 
le Ramiz -efendi arasında kavga 

~ lılı:rııH ve TeYfik efendi bir 
tılmr;ık yurarak Ramiz efendinin 
U7.ünıi çıknrmışt'r. 

Beyazıtta yangııı 

&cyazıttıı İbrahim efendinin 
.-ıgortalı hanesinden yangın 

1krııı~ ve söndüriil milştilr. 
,. Şüpheli bir IJlilm 

(} Ç gün eve! kumbaracı yoku
. ~unda bir yangın olmuş ve 
'1a·an Jsminde biri yanmıştL 

C'csedi muayene edilmiş ve 
~la,anın boğul3rak öldürüldüğü 
;nakkuk ctmijtir. :\Iaznun olarak 

17.n Ye :\lehmet tutulmuştur. 
Penceı·eden sokağa 
))olapdcredc :' yasında Yani 

Pencereden sokağa düşmilş 

araJannıı~tır. 

Aldatılan zavallı kız 

Du" l sküdarda kız orta mektebi 
SOfracı;ı Gülüzar Rıza namında 

ti taraf·ndan aldatılmış olmasından 
la~, mlıtee,;ir olarak tentürdiyot 

:ıı;, de 1..-urtarıimıştır 
Birden bire ölüm 

\J !-. TICt C rdı ıc nir t 
\, ( um ş nı cadde 

( .. ~ işt~ 

'mi Tak· 
den gc-

Bir lıırsız tutuldu 
lı 1<1a haP;!ı \iman v ~dıralı 

m ·.:ırurund.1 hırsızlık e· 
ıt l'r 'nı ramı da biri ya-

ııa-Zaıa;·---a dal de\rrif di 

İki 
-----

kişiden biri 
boğuldu 

f.' c' 
, g,.n ! mail ve I ıuseyin bir 

ıc bakkaliye eşyası doldu
! l:ınlıı tine n hareke et.nişler 

,
1 ~ '< yG c ıı:eterken Kızkulesi 
lrı, da anda' bi-dcnbırc deHilı

·"n 

er ikisi de icrpda baş!amı<lar 
ıl •üzme i ildi,l!;inde'\ uvun iıze· 
kolnlıil niı tak t fJJs~vin bo-

ııı • tuı. . 
( 

~ 11 '" nadJ K1hmış vap nı lsmaili 
~·.tır. 

I" -- - --.....~ --
o senelik bir mu-= 

) iıllim. şerefine 
1 .t 1 ~ 1rı 1 s.tliy ., telinde 

lf"' F tcpa ı CurdiKyan efen 
h •>lığa b•şl:.c!ığır.ın 5-1 inci 

~ı ~u 1a -be ıle bır ç11y ziy.:ııcti 

ıuııı ·~ı 1 <;~Icyman ·~zif 
, . mu• - t'lan Curdikvan 
1 'ın 1 l oılan bı.. ihtihlde TÜrk 

1>ı •nı ıocalar, nlltbuat er~nı 
h·ılırnebı..i: ·i ı.:i.)mani "eis: ,·e :tza ... 
/\ ulunınc:..~lartlır 

r ~tP 1 lu ~\"in Siret 'c . aim 
lh:r 1 t ı ... !ar nylcıni~lerdir. 

ı " • '- \Jamuat cem"ireti kA· 
• 'l!uıtı" ' ' 
l\ı 1 1 !· them izzet Reı· de 

"!,, tcrt l:i e tarafrndon ;uku 
" '-· · 'ca ' 

•"l c.: d .. ~ı~rine bir Y1Utuk sUvle~ 
1 l <ınıştır ki : . 

·ile er Şel"e · ~ 
-~ ~ azız .1 •.. ıa~mcn daım• ileriye 
~ı ı '•ınd", . urk cumhriyetini hudut· 

ı ıg, halk: ">•ron ve Türk ı·ıt•n
rulıu~ nı ıhra,. etmiş olan hus 

.~~"'ldu .. en büyük Türk har<lle 
'Cliıııi,;ı""" ~<>rınek en büı·nk 
~ .. ır. 

h •lııiveıi lı . 
'" rıJo . uradakı toplanmamıza 

• n r·· k , <fcnd· . uı ·çe muallimi Curdlk· 
1. ının 4;; 

1 !:\: -'meni · sene lk mesaisi 
l'~k <lorıne .. Htandaşların fikir ve 
t'Jf" ~-atan 1

1~~aıı tesir edebilmiş ve 
k ı'llııı,e ·ı·. k ı-ınmak tohumunu 

t l ur Çc m ıı· .. 
' 

cı erinı ua ımını ve şıfrJ 
lııı, . 

'/ tercın ı- 1 . 
•lb-<rı '1.ikkar '. ı~ cyıcilerim .. Bilhassa 

e.ı ınızı bir k .. 
.ı, cce~iın . no ta uzerine 
r 

1 11'-lll•tı: <k•urdikyan efendinin 
ııı 'Çc·ı·.· '1 ••linı l ., >U)Ük olabilir ve 

,.., • ;n u uktür de. r akat bw 
ı . r a dcj!;~Jir. \,ıı bütün 

ı d n leden ll h d • 
111 ktc c e şudur 

nı ,. ·ı l Jn nçtığ· 1; .1.rı.. ran 
\ la top 1 ı hars baı-

' ıın k. • 

H ~ •rın i (:ur .. 
uı k ıallinli 
1 1 il 1 

1 

ıl 

ıı 

rüldüğünü siJgliigor __ .. __ _ 
V ali Yekili Ye Şehremini Mu

hittin Bey Emant işleri hak· 
kında şu beyanattc bulunm~tur: f . 

' 
bu aatte tesadüf edilir-' 

- ı.:manetta işlerin yilrüme
dJg:i iddiası doğru değildir. iddia 
edebil!rimki memleketti bulunan 
müessesatı resmiye içinde en iyi 
işleyen t:manettlr. 

:\fohittln Bey efendiye işleri 
için de demiştlrki: 

- Yiyana beledlyc;;inin tek· 
1iflnj kabul ettik. Şimdilik sıtsj 
için 35 kişi gönderece~. 

Belediye cemigell 
cemiyeti lıeledlye ilk içlimaını pı· 

zutesi gilnü yapacaktır. lçtimıd• 
reis intihabı yapılacaktır. 

Sebze çok pahalı 
Bu sene k~ın şlddedi oim•sından 

sebze Hadan görillmemls dere 
cede yüksektir. Türki) e haricinden 
gelen sebze pahalı oluyor. 
Bozuk konserve satılıyor 

Şehremanet! şehrimizin bir çol 
semtlerinde bozuk n konserve 

satıldığını haber •lmıştır. 

Emanet konsen·e dükkin ve fab
rikalarını teftişe başlamıştır. 

Ali kararlar 
Hey'etin verdiği 

yeni kararlar 
\.tı karar hev"cti rip;etinden: 
Fran.;ızlara kar~ı oçıla:-ı cidali 

milli üzerine O;mani,·eyi terkle 
Bahçe kozasına ekilen hey"eti hü· 
kumet'e birlikte .!diğl 1ıalde bi11-
are lıuıdımeti ~illlvede:ı ayrılarak 

().;: nanivelc O\: ~:1 1 _ mcrn ınyet ka· 
bu eıtne'iodcıı d ııayı hev·eı mah
susaca devlet lıizmeı ve ;,ıüs<esa· 
tında ademi isıih nına karar veril· 
ın., olan Cebel t c•ekct al:,ik meclis 
başk~tibl Hasan Basrı efendinin 
mccli; başkita1 eti~ işg•ıden mu· 
kaddem tayin edildiği Ye memurin 

, tirlikte c"ılali milliye iştirak 
c lediğt \C lıuni - Fransız taarru· 
zund. esaret n iş~al altında kaldı~ 
·e ch:ılinln ı.ran üzerine eski ıazfJ 

f <ine dc\~m cı lcdi~i ye Fransızlar 
tarafından Nç hir zıı mun;etc u.yin 
olunmadığı ve istiklll harbına da 
iştira~- e<lerck l :r ~encvi mütecariz 
vazife! askeriye<ini de mücadelei 
mı[;iyc sahasında hfünü ifa eylediği 
resmi vc gayri re<ml kuyut ve nsa
ikın mütıdercCJ'';lc tcbevyün etti~i 

cihetle hey"eti mahsusaca mµmaileyh 
hakkındn yerilmiı c•lan kararın rcfine 

ıittefıkan kar"r nrilıniştir. 
Jıf \il karar heı'eıi riya>etinden: 

Frsn 17.lara "2r;ı açıbn cidali milli 
zerine hcv'ct, hükumetle birlikte 

Osmamyeyi · tcrkile hah ·eye gitıiğl 
halde bi!:lhare hükünıcıi milliyeden 
aynlacak ()~nıJniveve tıvd ·de mcmu4 
rlyet kabul etmesinden dolan hey". 
eti mıh·ıısaca h'dcmatı Je\lette 
ademi btihdamın• karnr verilmiş olan 
Cobciıberekct ••lıık ıntiddt' umum! 
kltibl l labip eıenJinin işı;aldrn eye! 
mdddei :ımumı kitabetine tay;!! edil
niği ve işgal z..: 1anında m\.oc:ıhedci 
mllllı·e,·e iştirak ile l'll:XPl hizmetle
rini ifa eyledlP;ı ve fakot büviik Pran
sız turruzunda '.gal • t!i1da aife,iyle 
birlikte esir k.ıl•rak o,manivede 
eski 'azı f e,ınc tle<ıtm <> lcdlğl ve 
i:>ti.-dadı müırakıp ·,üklıınetl millirece 
de yine vazficsine de,·am ettirildiği, 
lıin•cnalevh Fran.ızlar tarafından 
yiı1c bir memcriyctc tayin erlilmcdi
~i , .• kun-ei millivede hizmetinde 
deıam cttirdıgi re<ıİıl ve gayrı resmt 
ve~aiki mutebercnin tetkikatındın 

adlaşıldığı cihetle heyeti mahsus:ıca 
mumaileyh hokkında verilmiş olan 
kararın rcf"inc müttefik•n korar ve· 
rilmişti_r . 

- Masume •• , ne yııpıyorsun 
kız? çekilsene önümden!.,. 

- Çekilmiyeceğim İ§te ••• 
- Ben sana gösteririm, §ır-

ret, edepsiz! ••• 
- Sensin edepsiz. 
- Vallahi vururum • 
- Vur bakayım • 
-Şırak! .•• 
- Tokat ha. • küt küt •• , 
Ve bir ande saç saça baş başa 

geldiler. Yakanın kahramanları 
zabıta zicillerinde adları sürtük 
diye anılan iki sokak lm:ı( !)dır. 
Hadise Sirkecinin sapa, karan
lık bir kösesinde, içerisinden 
baygın keman sesleri gelen çal
gılı bir meyhanenin kapısı önün 
de geçİym·. Dışardan görülme· 
sin diye pencerelerine uzun tül 
perdeler gerilen bu bayağı eğ
lence yeri, şimdi belli ki en coş· 
kun saatlerini yaşıyordu. Kırı
lan kadehlerin şakırtısı, çekilen 
gazellerin «heyhey» i, kapalı 
perdelerden ve sürmelenmiş ka
pılar<lan dışarıya taşıyordu. Şır 
fıntılar, boğuşmaktan vaz geç
miş, şimdi karşı karşıya, azgın 
kediler gibi hırıldaşıyorlar: 

- Benim ağabeğim o . .• 
- Hadi oı·dan inek karı sen 

de. • • Gecen sene otelde basılan 
kimdı? h;. • . Söylesene ••• çat· 
!asan da patlasan da, bu gece o
nu ben götüreceğim. 

- Avuçlarını yala ... Y av
rum bana daha dünden randevu 
verdi ... 

- Hnhaha hahhah. . . Ran
devu vermiş. Seni görünce adam 
ı·enkten renge giriyor. 

- Elbette, sevdasından .. 
- Aman bırak ta güleyim. 

Kız, sana sc_vdalanacak enayi 
kaldımı dünya yüzünde .•• Uq 
defa hastaneye girdin. , . 

- Ya sen. • • aylarca boynu 
sargılı gezen ben mi idim? 

- E. . • ne olacakmış, içim
deki ufunetler yüzüme vurmuş
tu. 

- Koca koca çıbanları ne ya· 
palım. 

-Sus .•• 
Kapı ardına kadar açıldı. Ya

rı karanlıkta yüzü iyice seçilmi
yen uzun boylu biri çıktı. iki 
gece kuşu, koşar adımla ilerliye 
rek yolunu kestiler. Erkek şa
şırmış gibi di. Bu eaki afrnalan 
kolayca savmak çarelerini dütü 
nür gibi başını kaşıyarak durak 
ladr. 

Fakat onlar daha fazla bekle-
miyerek atıldılar: .... 

- Seni bekliyordum .•• 't 
Oteki atıldı: _ 

grup, hepsinden daha fazla a- bir fener sallanan yerlerden bi
li.kamı celtbetti. Bunlar adeta rinin önünde durdular. Bu va
denizde fırtınaya tutulmış bir kıa malum evlerden biri değil
sandal içinde imitler de öne ar- di. Fakat bu saatlerde oraya 
kaya yaslanarak kürek çeker gi· gelenler, o evlere götürülebile-
bi hareketler yapıyorlardı. cek matahlan burada kolaylıkla 

Birisi bağırdı. bulabilirlerdi. 
- Y a§a.be. • • Birisi sordu: 
- Kim yaşasın ulan! •• , - Girelim mi? 
- Hiç dedi, içimden öyle gel Arzu ve hasretle bakıştılar, 

di be kardaş ! Fakat az ilerde hatta girmeğe h"'•rlanıyorlardı 
adam akıllı coştu: Sonra ceplerini yoklayınca cay

- Of of •• temeli bozuk dü- dılar: 
nya.. • - Tüy gibi kalmışız be ••• 

- Bağırma yahu. .. • Çekelim fertiği .•• 
Şöyle bir silkinip doğruldu: Birisi atıldı: 

--Anam babam, se~besçe ba· - Kafirin şerbet gibi rakısı 
ğıramadıktan sonra bu zıkkım: vardı •.• 

· t"k b 1 · - Kı"mı"n?. neye ıç ı e., •. 
Kapısının üzerinde kırmızı - F ertiğin ••• 

oeeeeo•o•o•ıacıceeıoeaaıaeeea, Yüri.idüler. Köşe Oaşlarında 

DiŞ ta IJ 0 I • ' ağız ağza gelen çiftlerin kah
• · lpıeFl lkahaları, uza~:ta karanlığa karşı 
-- başını kaldırıp uluyan bir köpek 

Kongrada n1esleki iş-! Gece simieıi &atan Amav·uclun 

1 ··) , I sesi, işkembeci dükkanında hiç 
eı e .'t.e.,g-u olunma- durmadan i1lcycn satırın takta-
sına karar V rildi kı, bu serin nisan gecesinde Sir-

keci kaldırımlarının es:-arını if-
Tilrk Diş ::;pleri cemiyet! j şa ederken Beyoğlundan gelen 

hey"etl umuınlyesl dliıt :-;abah son tramvay da öteye beıiye da 
kongra halinde toplanmıştır.Bu 1 ğılan ~on müşterilerini sıcak ve 
içtimada, diş :abipleriniıı hukıı- masum yuvalarına davet eden 
kunu mUdııiıın için Ankaraya i zilini öttürerek geçiyordu. 
gönderilen heye"tin raporu mev- ' "" "" "" 
zubahs olmuştur. Bugünlerde • bilin b:ıkahm? -

Sıhhiye veklllctl r-ezdindekl gazetelerde en fazla alaka i!e 
teşebb!iset ıızerine J-IUktlmetin okunan haber nedir? 
bu hususta lılzımgeicn tedabirl Siz bulamadı;ıızsa ben söyle
alacağı muhakkak görUldUğU yim: Hava raporu azizim, hava 
için mesele lmpanmıştır. raporu ... 

Bundan •onra Cemlye reli! Cuma günleri erkenden mü-
Hasan Hayri Beyin riyasetten veziden gazetelerini alanlar, e
lstlfası kabul olunmuş, münhal minim ki evvela ona bakıyorlar. 
Hey'etl idare azalıgına da Ama diyeceksiniz ki rasathane
yedek aza I<eır.al bey getiril- nin her söylediği doğru çıkmı
rniştlr. yor. Olabilir. Fakat madem ki 

Cemiyet hesabatm.n tetkiki aldanmak bir ihtiyaçtır, yalan 
için bir milfottiş intihap olunmuş olduğunu bile bile okuyacağız. 
ve Türk diş tababetlnln banisi Bu sabah ben de her kes gibi 
olan üstııd llafü Şazi ıncrhu- i gazetenin havaiyattan bahse
ınun mezarının cemiyet tarafın- den diğer sahifelerine dalmadan 
dan in~ası takarrür etmiştir. •eve! oraya baktım. Her ne ka. 

Cemiyetin yalnız mesleki ve dar ne demek İstediğini anla. 
ilmi işlerle meşgul olması ve madımsa da hülasaten havanın 
bu saha haricinde bir takım 
mUnaknşalardn bulunmaması ne pek iyi ne de pek fena ola-
kararile içtimaa nihayet veril-
miştir. 

Kongra münasebetiyle, Gazi 
Hazretlerlle Büyük Millet Mec
lisi riyasetine ve Başvckilimizle 
Sıhhiye Vekili beye tazimat 
telgrafları çek!lmittlr. 

lktisadi"İI. 
Müskirat inhisarı 
Ankara, 12 ( \!illiyet) - fgpir 

to ve me~rubatı küuliyc inhisarı 
idare>inin 1 <ı2i' senesi bütçesi 
8 inci Tiırk bira anonim şirketin
den alınan be~ bin hisse senedi
nin bedeli fa;;lınt '10000 lira 
rahsisatı munznmma olarak llhe 
edilmiştir. Bundan başkıı 1928 
senesi bütçesinde ücreti lıcy'iyc 

namile yeniden açılan onunCLl 
fasla 250000 lira tah>i<atı fcYkal
ılde ilhc olunmuştur. 

cağını kestir,;,bildim. 

Çocuğun biri elinde bir kuş 
kafesi dola~ıyoı-: 

- Kafes var kafes ... 
Herkes şöyle bir bakıp geçı

yor. 
içlerinden bir ihtiyar çocuğa 

takildi: 
- Oğlum sen bunu akşama 

kadar gezdirsen mü~teri bula-
mazsın. 

- Niçin bey baba? 
- Zamane gençleri kafese 

girmiyorlar oğlum. 
- Portahal. . • portahal. • , 
Pencereden bir baş uzandı: 
- Kaça veriyorsun? 
- Denesi onbeşe, ama hah ta 

ele al! Yi de şaş ta kal! 
Halis süzme bal. , • ama ne 

mal ,ama ne mal. .•• 

- Asıl ben bekliyordum, o 

daha sonra geldi. (46) Meklep-yanılacak 
Erkek tereddüt ediyordu: r 

. Pencere şark diye kapandı ve 
hır daha ses sada çıkmadı. Por
takalcı kızmıştı: 

- Şuaralık ediyiz, yine de 
malımızı begendiremiyiz bu ne - Canı mnasıl olur, böyle i- Vilayetin bu sene şehir 

kiniz birden? Diyecek oldu. Fa- dahilindeki yaptıracağı 46 
kat ikisinin ortasında yayık sar- mektepten (11) inin ihalesi 
hoş şivesile hiç birine verecek yapılmıştır. 

. ? ' 
ış. 

--
T otun inhisar idaresi Peşte 

1 
sergisine i~tlralr.o karar ve· 

rmlştlr. 

Tlltunlerlmlz için serğido bir 
pavyon tutulacaktır. 

inhisar idaresi dllrdllncll 
şllbe mOdllrU Abdullah Naci 
Bey pavyonu gormck için Pc9· 
teye gldeccktJr. Serti iki hafta 
ya kadar açılacaktır. 

idare Mllanodakl Ticaret 
panayırına da i'tJralı: edecektJr, 

Yeni gelen seyyahlar 

Diln akşam Lüksof npurile şehri
mize 170 Atman seyyah gelmiş-

tir. Bu sabah da Stalla d' Itıfya is-

mindeki vapur seyyah getirecektir. 

Kurtulan bir vatandaş 
J stanbulun işgali csnasİnda Fran
sız divanı askerisi tarafından 

Afrikada müstemleke hapishane
sine sürülen • \hmet efendi hil-

klımetimizin tcşebbüsiylc tahliye 

cdilm4tir. Ahmet efendiye 300 

lira gönderilmiştir. kendisi şimdi 

ispanyada Bar-elan ~ehrindec!Jr . 

Ahmet efendi buıı;ıinlcrde şeh-

rinıize gelecektir, 

Ye11i vapurlar alınacak 

vnptır miibaynası için ,\nupa
p g;idceek olai1 "cyrisefain 

lıcy"cti on gii:ı sonra 1-Rrcket 
cdeckt.r. 

l'ılırnrifte ııahil ı•e tayin 

ıvehir güııden güne 
gükselmiye başladı _ .. __ _ 
A dan.a ııazetclerindc okunduğıınl 

gore Seyhan nehri gün den güne 
yukselmekle beraber hiç bir tar>ft> 
meznıata hasorat yapmamı~tır. :-; ehrin 
hey"eıi asl!yesinden iki buçuk metro 
kadar yükseldiği anlaşılmış Ye bu 
hususta icap eden teclabir ittibaz 
edilmiştir. Nehrin tuğy•nı yüzünden 
evelce Hıdırlı civarında yıkılan set 
tamir edilmiştir. 

Ermanakta telefat 
K nnyada Ermanak kaz>sı dahilinde 

kış dolayı>ıy!a ağııamua pek çol.: 
telefat olmuştur. Garüara kırvesinde 
( 4-00). Alagap karyesinde (JO). Yu
karı leonlde (50), Aşığı lnozide (150), 
Dörtyplda (100) LAfzıda (80), Do· 
Yadasto (100), Hanyede (80), onız 
haneli Gözve karyesinde mevcut 
(.500j keçi souk neticesinde tele[ 
olmuştur. 

Oğlaklor dörtte üç düşmüştilr. 
Gözve karyesi davarlanna an'- olan 
hastalık dolayısiyfe Konya \ İ l!yetine 
müracaat edllmış isede yollann kapalı 
olması hasebile Bayt:ı.r gidememiştir. 
.\ncak on giln sonra belki l\Ier;Jn 
Ye Silifke tırikl!c gidebilecektir. 

AYDINDA BİR FACİA 

Geçen hafta Per§embe günü 
Aydında bir aile faciası olmus 
bir mühendis karısını aşıkıle 
yakalamıştı. 

l Zevcesi Sehavet hanımdan 
şüphelenen yol müteahhitlerin· 
den mühendis Ismail Hakkı be

iyin başından geçen hadise adli· 
yeye intikal etmiştir. B akın 

Ba1-•rk..ıy :ila1•1f me -::ıuru Ah- hadisesi 1 Nisan Pazartesi ge
nıct Sami llcy ılk tctrl;at cesi olmuş ve 2 Nisanda dava 

1ıiifet'.i~liğ-inc v~ yerine 20 inci ı arzuhalı verilmiştir • 
mektep mua!lil!' .:rindcn Cc!"'al Nisannı üçünçü günü derhtıl 

ı muhakemeye ba!lanmış ve o 
Bey t:ı}°n C~;tir. gün iki celse aktedilmiştir. Sa-

l bah celsesinde Sehavet hanını· 
la aşıkı olduğu iddia edilen be-Alman sefiri 

n~· !iner Tagblat ga1,ete•inc naza !cdiye mühendis muavini irfan 
ren {\lm:ınyanm \ııkara sefiri ller izzet beyin ihzaren celplerine 
:\ada\" Roma sefarcıinc 'lakledlfocek ve intihara teşebbüs ederek }"a

ralanan lsmail Hakkı beyin de ve '~rine \"arşu\:ı Orta tl\·i 1 !'.eftr • 
naıp ~·a31tasıyla evinde ifadesi-

pa) ... · c r:ı)İf'I c..·Hlcccktir • 1 
nın a ınmasına karar verilmiş----• 

Izınirde lıomiinis' 
tahkikatı 

• 
Jzmirdc J.:omııni t ma1.nuPlar 
hakkır.dak! 'te" kik:ıtiP dcvnm 

cdi\·or. 

tir. Oğ!eden sonı·a aktolunan i
kinci celsede de kadınla a~ıkı 
hakkında tevkif müzekkereleri 
kesilmiştir. 

ihzar müzekkereleri öğleclcn 
evel müddei umumilliğe veril
miş ve öğleden sonra da Polise 
tevdi olunmuştur. Fakat bu 

.\lu;tantik ~h •"iim Kadri efendi müddet zarfında Sehavet hanım 
ile \!aran~oı l liimiyi !;tiçı·ap ortadan kaybolmuştur. Herkes 
etmiilir. :\a;.il!• 1 ıııaranı.;<ı7. çıra Sehavet bacımın böyle ansızın 
l(ı ,'uknı de getirilerek diğer kayboiuşuna hayret etmektedir. 

irfan bey hakkındaki tevkif mü 
me\ k"[larla miıı acel'e .cdilmi~\ir zekkeresi derhal infaz edilmiş 

Nazilliden bcrpcr • "uri naı:ıın- ve mumaileyh o saat hapsedil. 
da bir korııınbt lzmirc getiril- ~iştir. Kadının bulunmamasın:ı 

mi~tır. 

Defi11e arnıııgor 
izmirde (;a;ı;j bul\3rl nrka31nda. \C 

(~üzel}cr Cİ\'anndakı ,anğın )e 

rinde bir define bulundu~u metruk 
mallar müdürlü~unc ilılıar cılilmiı 

ve Jıafr,-arn 1ı,_ı.nmıştı. Fakat yapılan 
hafript netice inde hiç bir ~ey 

çıkmamıştır. 

Bunun üzerine lıafriı·ata nihayet 
,erilmiştir. Definenin meycut oldu 

~und• ısrar eden muhabirler dün 
yine metruk mallar idaresine müra
caat ederek hafriy&ta dc\·om edilme-
sini istemişlerdir. 

l\Ietruk mallar idaröi muhbir
lerin bu müracaatlarını kabul 
ctml~ ,-e tekrar hafriyata karar 
vemiştir. Fakat masraf muhbir
lere :ıit olacaktır. 

Muğla tütünleri 
:\Tu~ln Yilayetinin CJ28 senesi 

tüti.ln zeriyat mıkdarı .13366 

cıdden şaşılmaktadır. 
Zevcesini başka bir erkekle 

1 
yak~la~asından müteessir ola

l ra": ıntıhara teşebbüs eden Is
maıl Hakkı bey tedavi edilmek
tedir. 

SEYHAN TAŞIYOR 
Seyhanın ayaklarından olan 

Samanlı ırmağının kabarmakta 
devam ettiği Bünyan kaymaka
mlığından tekrar bildirilmiş v' 
her ihtimale binaen tedabir İt· 
tihazı tavsiye olunmu§tur. Sey
han henüz eski halini muhafaza 
etmektedir. 

Seyhan bu son feyezanında 
zİametli seddini yararak bir kaç 
köyü istila etmiştir. 

9 EYLÜL SERGİSİ 

9 Eyhil Sergisi hakkında Ser 
gİ Komitasının verdiği karar 
iktisat Vekaletine gönderilmiş
tir. 

Bu kararda serginin bu sene 
de geçen seneki şekilde açılma
sı noktai nazarı serdedilmekte· 
dir. Bundan sonraki sergilerin 

dönüm, tiltün züraınm adedi beynelmilel olması için komita 
faaliyete geçecektir. 463.J. ye istih<nlat mikdarı l!Qfi. 

ı bıı kilodur Fi atlar .rn. ı .so Sergi için daimi bir bina te
mini en mühim mes'ele olduğun 

kuru~ :ır:ı"nda tnhavvııl ctnıi7tir dan Vali Kazım Paşa Ticaret o-

Jıf .\li karar heı "eti riva-ctinden : 
l\uı·ay! milliyeyc mensup Sm Gazill 
llüsoyin ağıvi 33h -ene~i bidayetinde 
eşkiya diye Kuşdilinde derdc;t etmek 
suretiyle amali milliye ıleyhtırlığı 
etmelerinden dolayı hev'eti ınıhsu
saca hidcmatı dcıleıte ademi istih
damlarına karar verilmiş olan Istan· 
but Polis komiser muavinlerinden 
tsmail Kemal ve polis memurlanndın 
\tahmut Ce!Alettin efendilerin, ahzu
gasp fitile m•znun mumaileyh Hü
seyin ap;ayı - kuvayi milliyeye men· 
sup olduğunu bilmedikleri halde • 
amirinden hl\ ıle olunan resınl bir 
müzekkere iiurine derdest eyledik· 
!eri , .• her ikbinin de C\L\l.J guru
bundan mukavyet olup daima kuyni 
milliye lehinde plışdıklm ı e amali 
milliye alevhinde lııılunmıdıklan 
mezkur guriır amirleri wrafından 
t tik edilmij oldııKıı teb•n-ıiıı eyle
mı, '° hu gibı mulıim bir ıe>kilata 
dah 

1 
eılan 'e ":ızifc:'ıllc miiceallik 

h h u-u i...:rq · ... bir r.ıcmururı 
b neı erek ıpı ı bir '!le "cieden 

cevap bulamıyarak caddeye ka- 22 mektebin daha ihale--
dar sürüklendi. iş bu raddeye si yapılmıştır. 
geldikten sonra hiç zannetmem ----
ki kendini kurtarabilmiş olsun. Jf. llolştadt geliyor 

Bayazıt meydanına bakan sı
ra kahvehanelerde yan gelen 
chlikeyfr, açık renk yazlık man
tolarla dolaşan bir hanımlara 
laf atıyorlar: 

l dasına giderek Katibi Umumi 
İznıir 9 Eylül sergisi Turgut beyle görüşmüştür. 

Sergi San'atlar Mektebinde 
yap:lmayıocak ve bunun için mü 
n~.sip bir b1n"' >rpc~ tıı.-.-.cvvur 

dilmektedir. 

, ' 1 ·ı .,. '.le ı ... 'cvcı. ı ı-::anu:-c:ı 
g .nem· nıMakla he;"e·J ma~
a ~- kı • ıkkında 'c•ilt1'i 

, ırın lD.r! rnutte 11.ln k lT 
m1~ r 

:ı. :r- ~ ı'ttezunen memleketinde 
Yolda.sarhoş kafilelerine ras-1 bulunan muhtelit mübadele 

geliyorum. Bunlar arasında ö- azazından At Holştadın bu· 
nüm sıra giden üç ki~ilik bir 1 gün avdeti beklenmektedir. 

• 

- Zürefanın dü;künü beyu 
giyermiş kış günü. • Ne de ça
buk yazı getirdiler yahu .•• » 

M. S. 

I. zınır 9 t:ylut erı;. iı.ıP lıcyııelmı el 
hlr hıle ifraıtı duşunıllınektcdlr 

Bu usan"tl• tahlı.luık 

büyiık kışla bı ıa,ı •eıg11: tah 
edılccektir. 

Bunun için para m~r.baı a
r nacaktır . 
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BUGt''NKÜ HAVA 
Rasadıaneden a!dıbımız l!":ıl0 · 

mıra gorc dün deroccı hararet as· 

gul 1.5 azaml 7 idi, Bugün ruzgar 

muı.ıvassıt poyroz esecektlı. !lava 

bulutludur. 

• • 
Haftanın yazısı 

Voyvo!! 
Hayatta tayin tdtmedftim 

şeyltrden biri de şudur: insan 
kızmalı mı , ı ızmamatı mı ? 
öylelerini tanırım ki havadan 
nem kapar, hiddeti daime ha
lindedir. Bazılannı da bilirim 
ki top atsalar aldırmaz. 

Aceba bunlardan han/isi 
iyidir ? Eminim ki siz ikinci 
şıkkı kabul etmekte tereddüt 
etmezsiniz fakat iyi mi fena mı 
edersiniz onu bilmem . Ben 
verine ve sırasına göre kıJh 

birinden kıJh ötekinden oldum, 
kimi gıln " Merhaba ! • diyene 
tabanca çtktim, kimi zemam 
ensemi tokattan berber kayışına 
çevirdi/er aldırmadım. lıJkin 
itiraf ederim ki bunlardan han
gisi daha mOreccahtır tayin 
edemiyorum . Eger her şeye 

" Eyvallah I e desen dünya 
tepene biner, ne haysiyet tanır
lar, ne tahammül düşün!Jrler, 
o kadar ileri giderler ki nihayet 
kızmaya mecbur olursunuz. Bu 
srfer de kızıyor diye olay 
ederler. 

işte/ Voyro rr.eydanda J 
" Voyro , kimdir? Bu isimi 

bundan dürt beş ay eve/ biraz 
perlşanca bir yah:ıdi fakirine 
istrmediti fia/<fe ı•eri!erı bir 
ısimdi ' Voyro fukaralıgtna 

ragmerı hiç bir yere alaysız 

gıtmcdi, peşinde her zeman 
beş on çocuk ı·e dilinde cesur 
bir ~ürü kfıfıirfc her geçtigi 
yerde nar.ıı anı 'ı."ffı 

Riı'ayetc rıazarerı " Voyvo ~ 
rı;m!ıırırı büyük pchrizde ye
dil:lrri ı•e • Baf:alyaro • ismini 
vrrdıklrri • Jl.,orü " balılfı pas
tırmasının ya!ıudictsi imiş . 
Bunda kızacak ne rar? Ouya 
bu biçari' yahudi çok zengin 
ofdugu halde sıçan kapanı 

sutarak kendini fakir gösftr
di~inden ı·e fazla imsak ıtti
ğirıden kinaye olarak kendisine 
• Voym • c /yar/armış. 

Ben bu 1.ıdan•:n hış on defa 
çocuklarla m~ cade/esine rast 
geldim ! Biçarenin bu sözden 
çıkardıJ!ı unsuru hiddet okadar 
kesifi ti ki benim bile •Voyvo!. 
diyecegim geldi. 

Bu anlııııigım şey bundan 
kaç ay evvel böyle idi. Şimdi 
iş del!işti. 

Bir kaç zen:mıdır günOn 
muhtelif sar>flerindr $ehrin bir· 

birine niak semtterfr1de" Voyvo. 
avazını ifidlyor 111 ktndi ktn
dine bu adamtn çok dolaşh
tına şaşıyordum . Lakin işi 
biraz kurcalayınca anladım ki 
artık her semtte, her yerde, 
lıer mahalle de hatta her eı·de 
bır " Voyvo! • peyda olmuş. 
Çocukluk gençlikle, bebeklik 
arasında ki çocukluk "Voyvo,, 
ya bir sllô.lı olarak kullanmaya 
başlamıştır. 

Kondüktör tramvaydan ço
cutu indiriyor, arkasından 
" Voyvo ,, bağınyorlar . Köp
rücü bedava geçirmek istemiyor 
derhal etrafında bir " Voyvo ,, 
çerçivesi hasıl oluyor, leblebici 
geçiyor " Voyvo ,, kCfeci ge
çiyor " Voyvo ,, otomobil geçi
yor, "Voyvo/.,. Mekteplerde 
'" Voy ·o ,, evlerde " Voyvo,, 
klüplerde " Voyvo/ ,, 

Şimdi benim en ziyade en

MILIJYET CUMARTESi 

ütül( H t<İ'lf 
Zavallı yavrucak! .. 

dişe etti~im şey gazetecilerin lstanbulda ":ıdmlarnı vucut- vardı. Ona gittim. Adamın her 
de " Voyvo,, olması ihtimalidir. larnıdıi? sonra, apartımanlann gün durduğu yerde küfredip ço-
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İMİLLYETİN 

Bu g-ftnkil yeni bilmecemiz 

Soldan sağa: 

1 - Çoeııkluın oynadığı (3) 
Beynz (2) 

2 - Lüzumlu olan (5) Rüz
gara hitap "eınri hazır. (2) 

3 - Hizmetkar ( 4) içtiğimiz 
şey (2) 

4 -Yumuşağın aksi ( 4) Cilt (3) 
5 - Fransızça leyli (6) 
6 - Bir ölçil (6) 
7 - Soy (3) 
8 - Rakım (3) Ayıp (3) 

EGLENCELERf 

D!lnkfl bllmecemlzln 
halledllmlf tekit 
Yukandaa atatı : 

2 - Y ığıııur borusu ( 4) Görü
len şey (2) 

3 - Askeri ünvan (4) Pantolonu 
tutan fey ( 4) 

4 - Esasen (5) 
5 - Canın lcaygusu (7) 
ö - Açık yetil (5) 
7 - irade, soğuk lcanlıbk (6) 
8 - l'ı;agı vur (3) İstlfbllll (2) 

1 1 1 ırııtnıı 11 il 1 llf 
!\IATA HARI nln kızı oldul3 

1 söylenilen e<nırenglz utist JE· 
TA GUDAL Rikardo korııızin 

1 ESPi""~t'Gii ı.ı 
filminde güzcllij!;ile , gençlig11C. 

çapkınlı~ıla bütün temnıakerauı 
'! t ı, .,. edece!·ıir. 

• """"'"'' m ıı m 1111 mı 11 

ASRİ S1NE1\1ADA 
Bu gün ve vann tam S&3t 

16,30 da 

VARYETE 
lltveıen mcshur Foşun muazzaııı 

cenaze merasimi -KAMÇILI 
MEDENiYET 

Aı!~~ZAR 
SİNEMASINDA - . 

Allah sizi inan dırsın ki yürelfim duvarları inceldi. Yan tarafta cuğunu dôH1üğümu anlattım. _ 8 
oynuyor, her adım atışta bir ök~:irdüler mi, beride işidiliyor. -Bir akşam sana geleyim de, 17 J\isanda e y r 1 s R ı ~ t 1 
" Voyvo,, nidası bekliyorum . . B_endeniz rahatına düşkün ona göstereyim, dedi. M E L E K S 1 N E M A S 1 -----Ell•Q--•• 

9 - Hısınlığa karşı yapılan (J) 
Gece yakıLn (5) 9 - içılen şey (2) -

Çünkü itirafa mecburum he- hır ınsanım. Fakat maal~sef' .. a~ Geldi. Yemeğe oturduk. Yan D:ırı fllm müsabakasının ikincisi olan Hanrl Baıayın şah eseri Merkez Acentw; Galatı töpril 
pimiz kendi çeşitimizde birer pnrtı:nnn komşularım gurultucu tarafta küfür başladı. Arkada- Ç 1 L G 1 N B A K İ R E bqında . • Bcyoglıı 2362 Şube 
" Voyvo ,, yuz . Bu gı'lünç insanlardı. Birbirlerine aşıktı- şnnia kalktık, kapiyı omuzlayı'p acentesi: J\Jahmudlye Hani aland-

·' k of. d''d" · b l ilmini ine edecektir. 1 h ı 2840 tara,ımız e~e lı< igi gün u arG.. .. . h içeri girdik. Birde baktık ki, co- ·-----------------------... rr-•t_•
0
_

11
_;...... ______ ., 

mes/ekim müessiri hakiki d ~n.':1n v~ g~~run .er ~a~: cuk, babasının kucağında çuku- MALiYE VEKALETNDEN - (Hariciye ve Dahiliye binalanna binder- Mersin sür'at postası 
"Voyvo,. dan farkımız elimiz- a, opuşme enru, sevışme ennı · İh · tür sisteminde siperisaika vaz edilecektir. ) ı 

dinli-ordum. lata yıyor. tıyor : işbu tesisat pazarlık sureıile münakasaya vaz edllmi•tlr. ihale bulrının MahmutŞevketpaşa Vapuru 
de bir sıçan kapanının eksik ' B h ı d d' h • d G h d Bu evela fena değildi· fakat - U ne a • e ı, ırsız mı- birinci cumartesi günü saat on alndıdır taliplPrin yüzde 7,50 teminatla nlsansalı12 e alata n nmın a 
oluşundan ibaret kalucaktır. ' ' ' mezkur ""ıin ,.e saatte l\laiiv. e VeUleti milli EmlAk idaresinde müteşekkil h k ı lzınl A al Af• gitgide çekilmez oldu. Bu hüm- sınız . · · · b are ete r nt ya, ~-
________ F_'E_,LE_K __ ma elbet bir gün geçer diyor ve _ Komiserim. komlsy'>n• ve malıl"Tiat içinde fen oey'etlne müracaatlan.) iye Mersine gidecek ve Taş 

KON.FE~S teselli buluyordum. - Ne istiyorsunuz ? •ıtt•h d M•ll"ı ucu Anamor Alalye, Antalya 
Filvaki bu aşk hümması geç- - Oğlunuzu ne diye <.löviyor- il' ... 1 a 1 1 lzmire ıııtr~varak ırelecektir. 

Fizikte geni naznrlgeler ti, fakat yerine kavga harareti sunuz ? 
Mühendis mektebinde müderris kayim oldu. 

Dr. Kerim bey tarafından ı·erilmtkte Artık her gün, her gece, sil- Çocuk atıldı : 
olan konferansların dördüncti.sü de le, tokat, küfür duyuyordum. -- Bab~m beni dövmüyor. 
ahiren verilmiştir. Bunun mevzuu Bu daha fenaydı. - Evet ama biz duyduk. 
optik ziya bahsidir. Kerim her eve1'1 Ve nihayet, aşıkla maşuka Babası : 
goziln (pcrception· Ahiz) "Olll oyna· birhirlermdcn ayrı!J:lar. - Ha 1 dedi, şimdi anladnn. 
dıt;ını &Oyleyerek, optikin zlva şuı· Apartman boşaldı. ilen şoförüm, benim ~bl şoför 
lınnı tetkik ettii';ini b1tlrn:ııştir ve Bir sabah baktnn, yaşlıca bir oldugu zaman otomobilin, önu-
bll'abare :öyle devam etmiştir: zatla, 1 O, 11 yaşlarında bir ço- ne çikanlara nasıl muamele yap-

Bu amell;•nln yapılabilmesi cuk yukarı cıkıyorlar. Kapıcı: r nn gelce .. . .. . 
ancak kendimizin h:ulcinde objektlv _ Yeni k~mşulanruz ! dedi: masr az egını ogretıyo-

bir varlığın •'ilcuduna inanmak ile Kafamı <linliyecer;ime kanaat rum I 
hblldir . K:lincu ben v~ başkodan getirdim. Nakleden 

SELAMI iZZET 
miııeıekkil luzeııi~imlze giıre, fiıik Yaşlı bir zatla bir çocuk, ne 
l (b ) 1 hl l d k d • ·ı·ı eli d .. ··ı ........................... , i mi en m cüz! r ro oyna ıp;ı av.,.;ı e eoı ı er , ne e guru -

bir konsepsıyon hulm•ğa çalısır . ıü. Satılık mücevherat 
Buna (ob"ektiv!kdsyon) diyebiliriz. 1 Memnundum. 

A•nmızın en mtihim iki Fl7.ilc n•ıa- Akşam üstü, yan tarafta bir Pandantif ve Avrupa mamu-
riı·esl kuanra ve relativite nızariv. e· h r· d d ''ulak ver ı• ı k omur u uy um. " · alın( an üpe ve saire Nisanın 
!eridir. 

Bir şeyin fiziki realite olup olma-
masına o şeyin hendese • fizik kanun· 
lınna tevafuk edip etme ligine güre 

karar .-eriri•- Hendese hzik k•nun· 
!arını sa, hadi<elm insicamlı şekilde 

izah ~ımeleri, tecrübe ile tevafuk et· 
meleri, b hadiseleri \"llkuundan 

eve! haber verme<iyle kabul ederiı 

Bu tarza filozoflar {rcalismc c'llpirik) 
derler. Optikte iki naı>rivc vudır; 

biri ( Nevvıon ) un tmbyon, diğeri 

dim, l~iııim: 

-Sersem. .. 

-Kör müsün be ! 

- Ezşoğ!u eşek ! . . .. .. 
-Dur ulan kemiklerini ki

rayim ! 
İüimden : Zavalli yavrucak 

dige acıdım. 
Ertesi gJ.ıı, aynı konser gene 

başladı : 

l 5 inci Pnzartesi ıı;ünü çarşuyu ke· 

birde mc7..at mahallinde satılıı-

caknr. 

Şişlide Osman beyde Ahmet bey 
sokığındo 84 numarada kiin 

HiMAYE! hAYVANAT 
CEMiYETi 

llastahll!lelerinde fukara hayyanl•n 
her giln sabahlan meccanen tedavi 
edilir. 

Türk sigorta şirketi 
arik ve h~y~t üzerine sigorta muamelesiH 
icra eyleriz. Sigortalan halle için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 

, <·ııt• s ı·l·ıııııırııynıı ~t·hlrlerdc n<·eııte arannıaktadtr 

Te pf0n : Iloyn~ln - 2003 ..,...,.,..... 

GZA A 
Eski kaşınn ve yaralara 

En iyi deva 

Arlanıılı Dr. Şükrü beyin 
DERMUZ Merhemidir. 

Sirkeci Merkez Rczahant'.~I 

lmnbul Miiessc8ın Sıhhiye milbı
yaaı komisyonu rivasetinden: 

SAIJIK ZADE BiRADER- • 
LER VAPURLARI 

KARA DE!'\İZ 
:MUI\TAZAl\t VE LÜKS 

POSTASI 

SAKARYA 
.::::: P J\Z AR 

gfıniı akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongul
dak, lııeboiu, Sinop.Samsun, 

Ordu, Kireson, Trabzoo, 
urmene ve Rize iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 
Tafsilftt için Sirkecide Mes. 

adet hanı altında acentalı
ıtına muracaat . Telefon : 
f,tanmhııl 2134 

Antaiya posrası 
(Anafarta) vapuru 14 Nisan 

PazarlO da Galata nhtırnındaP 
hareketle lzmir Kü!Eik 6odrut11 
Rados Fethiye Finike Antal ~Al" 
gidecek ve dönOşte mezkılt 
iskelelerle birlikte Dalyan .ı\l•' 
maris Sakız Çanakkale Ge-
llboluva uıtravarıık ırelecektlf· 

TUlHtO~ Uınl~~I PHfUI 
(CV.!\IHURIYET) vapuruıS 

Nisan Pazartesi 12 de Galat• 

'nhumından hareketle lnebolO. 
Samsun, Glreson, Trabzon. ıuze 
Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazıır iskelesiyle Rize, Sürmen 
Trabzon, Tirebolu, Giresoll. 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolU. 
Zonguldağa uğrayarak. gelece~; 
dr. Hareket günü yllk kabıı> 
olunmaz. 

NAiM VAPURLARI 

lzmlr postası 
Sert, laka ve muntazam ol.-

AD NAN N~~:;. 
15 inci PAZARTESİ 

Bakırköyündc lcdin Emrazı akliye 
ve ısahlye mücssest•lnln fenni çamı' 
şırbanesl için lwm olan kurutma, 
sıkm3 matdnaları ile teferruıo tanzim 
edilen şartnamesi veçhl!e 7 Mayıs 
929 Salı gilnü saat 15 ıe kapalı zarf 
usullle ihale edilmek U7.re mtınaka
uya konulmııttur. Bu baptaki farmı
meleri görmek ve fazla !zabıt almak 
isteyenlerin mezkllr komisyona müra· gUnQ 16 da Galata nbııırıından ~· 
caatları iltn olunur. 1LAN ketle ( lzmire) ve Çarşamba gil~ 

(T!m·i~ens) in mevce nı1ariyesidir. 

lnterferens hadıscsinden dolaıı me,·ce 
nazari,·c i zafer k27.J.Dmtştır. 1\ıevcc 

için bir vasiıt l~zımdır ki buna (esir· 
ether) deniyor. 

- Arkanda gözün vok mu 
be ? !. .. 

- IIayvan ! ... 

lzmirden lauııbula hareket eder. 

1 1 Karadeniz boğazı tah- Gııııa Gumrat 1t.arşısınd1 s1" 
Jandarma imalathanesi müdllrlyetinden: ı.Jııı~· 

VE SiNEMALAR lisiye müdüriyetinden: Fraıısez hanında 12 numarada ___ llllli ___ ... ____ l!An mi ıcantalığına mUracaat Tdcf(ll' 

TlYATRO 

Artık , hararet rcvonlan , zi\·a 
şunlan, elektrornanvetik • mevcel;ri 
a)'nı ~ınıf hadise olmu•tur. 

.\ıudems Kerim bev büyük bir 
ıltka ile dı:ılenen bu k,ın!eran ında 

bu asrın ilim sııhasındaki tekıimülü

nil izah etmiş ve en yeni Fizik na· 
ıarlve!~riri anlatmı ır 

Fer ah sinemada Elli bin metro minder kılıflık bezi idarenin Anadolukavajtındaki Beyo&lu: 1041 _./ 

Ö . d Kapılı zarf usullle müb•yaa edl- ambar memurlu"'• milnhal bu- -
- tturuyonım, uymuyor Şehrazat 12 kısım aynca dünya- lecektlr. Münakasa 28 • ·ı,ın 929 &y Utıı 

musun ? ••• Al oyleyse... run en meşhur bolckabızı: Melidis Pazar gUnil <Olt 14 te lsıanbıılda lunduıt;undan evsah kanuniyeyi 27 çeld kıyın ve (5) çeld ııı.ıJd 
Ktndl kendime mırıldandım maıinı: 15 tc Gedikpaşads Jandarma lmalltha.ne- haiz taliplerin 14 cari pazar baıap ile M-0 adet keıııane ~bor. 

Bicare yavrucak ' ,,,_ ...... -- .......... ----------·--._ sind~ icra edilecektir. Şartnnme ima- "n·· saaı onUçt Gal t hn / ı~" . .. • • ~"-o:.o..o. =.a.o<WO.wc- nv.s.\i..ı.ro:.w..o.;..., gu u e a a rı · 2 :S/929 Pel'fembe gUnU ihale edl '"ı"' 
Bir hafta her gün aynı şeyleri 1 Çocuk haftası 1 !Athnnede tevzi olunur. Tekli!name· üzre milzayedey~ çıkanlmı•tır. 'f"'ı'L 

d d B. h f b · d ü d mında Marltim hanındaki merkezi • •" .':1Y ııı:1· ır a ta s?nra sa :ım 1 23 Nisanda başlar nln tarzı lmlAsı t•rtname c m n e- . , . olanlann yeni kıpı 0 ,1111n muaııı• 
tukendı. Ah abın bır komı~er ........ ,...,--,,_, .,. .. rlcrlr. ıdarcve 11:elmelen memurlu unı milrıcaatlan. . 

., ıllıyet. İD edebi tefrikası 27 (Hacİ-Yakup) Ef. daha cfiliniçıkardı.GÖğsüne senli.-sın blitiin zevkinC efsanevfgibrher şeyi unutarak bir- daha hazır1acıı:- bıra1'tl~ 

O
•• y h k• • anlatacaktı. Fakat o anda Ve sonra mabzıyine parmak bir aşk üsaresigibi yudum birine karışmak üzre idiler (Zehra) artık tamamiyle i 1 köckün pencerelerinden bi- larında oduğu halde yüzü- yudum varlığına içirirken ki bir ses onları ikaz etti: yileşmişti. Annesi, teyz~$e 

risi açıldı, acı bir ses duyul- nü yaklaştırdı. Genç kız öy nabzına baktığı elin yavaş- - Yavrucak ayılıyor ga baygınlık kargaşalığı .. ~ 
B!lrhan Cahlt ldu: le bir surette yatmıştı ki ça harekete geldiğini ve şa- liba,elleri, ayaklan kımıl- genç kızın düşen başörtı.ı ıV' 

'lapılacak bir ey kalma- mu ki doktor B. böyle ka- - (Hacı) Efendi koş, yüzünü ancak doktor göre-ıyanı hayret derecede yumu dadı. nü yerine koydular, açıl\f't 
mıştı. (Hacı Yakup) Ef. o- ragünler görmekten malı- (Zehra) yine bayıldı. biliyordu. (Suat Naci) kalp şak parmaklarını avuçları İhtiyar taze biraz daha eteklerini indirdiler. 1 na kameryada bir kahve iç- mızın, canımızın tadını a- Gayriihtiyari ikisi birden hareketlerini anlamak için lalar okuyor, birçare bulma- sokulmuş dikkatla bakıyor- (Suat Naci) hakiki bir b~ 
mesini reca eti. Yeşil ovaya lamıyoruz ki! ayağa kalktılar. (Hacı) Ef. yüzüyle biraz daha tazyik 1pındığını hissetti. du. (Suat Naci) hemen ba- gınlıktan ayılmış gibi ya"ıV' 
yılankavi akıp giden dereye Ve solelinin parmaklari- yalvarır gibi ona baktı. ko- ettiği zaman baygın yatan Ve (Suat Naci) gayriih- şını kızın göğsünden çekti: yavaş konuşmağa başlıY'ııv· 
ufuklara yayılan mor dağ- le sakalını tarayarak devam nuşmağa lüzum görmeden bu körpe vücudun sathına tiyari genç kızın bileğinde- - Yakanın tesiri hala genç kızın (0kyanus)_1ıı.ıt lara nazır büyük kamerya- etti: süratli adımlarla köşke doğ ruzgar işlemiş bir durgun ki parmaklarını harekete devam ediyor, dedi vektiçük dan toplayıp bir yeşil bı b3'' 

ya girdiler. Uzun ve üç ta- - Çoluk çocuğa karış- ru yürüdüler. Odaya gir- su gibi titrediğini hissetti. getirdi. Dalga dalga yükse- elçantasını yeniden açtı. E- haline getirilmiş o taze. 11~ rafı gül dallariyle çevrilen tıktan sonra dünyanın tadı dikleri zaman annesi anla- Ve donuk bir alev gibi yü- len bir deniz gibi derinliği- ter şişesini çıkardı, genç dem gibi gözleri, gözleı1:9ıe bu kameryada (Hacı Ya- tuzu kalmıyor. Baksana tıyordu: züne düşen koyu kumral ne çekip almakta inateden kıza koklattı. bütün zevkıyle, kudretıesi' 
kup) Ef. ne alemler yapmış dün buraları şenlik içindey- -Burada dikiş dikiyor- saçlar arasından o taze ba- bir çift zümrüt gözün tıh- Yaptığı baygınlık rolü- mutat teşekkürleri, anrı ııitJ 
ne ziyafetler cekmişti. di. Bugün malı ·er yerine du, birdenbire anne yüre- dem gibi yeşil gözlerin ya-lsımı genç adamı ozamana nün bütün teferruatını ez- tı. (Hacı Yakup) Ef. eıı1' 

- Ne güzel burası Ha- döndü. . Kız evladı olmak ğim çarpıyor dedi, düştü, vaş yavaş açıldığını gördü~ kadar duymadığı, hissetme berlemiş gibi genç kız eteri mutat teşekkürleri, ~ııl" 
cı) Ef. dediği zaman dok- çok kötil şey doktor B. _oğ- bayıldı. Geride, (Hacı Yakup) ldiği, tatmadığı, bayıltıcı, kokladıktan sonra yavaş yanin garip ve mııZlurn ıııt1' 
tor o derdini dökşmek için lan olsa vurduğu, kırdığı (Suat Naci) tabii bir Ef. karısı. ihtiyarteyze ve bitirici bir tesirle mestetti. vaş gerindi. Kollarını, ayak n arasında kalbi parÇt ııf 
fırsat buldu. Elinden tesbi- kendinedir, dersin, aldırış 'baygınlığın tesiriyle yatma- hizmetçiler bir gece evelki Gergin göğsünün altında larını gelisi güzel açtı, uzat rak, gözleri sızlanarıı 
h ibaşından abani sarığı ek j etmezsin. Velakin km evla- <lığı vaziyetinden belli o- vaka yüzünden düşüp dü-

1 
genç kıun kalbi hakikaten tı, bu hareketlerin tabii bir rıldı. # 1 

sik olınadığı halde gençli- dın derdi çok büyük oluyor lan genç kıza yaklaı:ıtı. Eve şüpbayılan zavallı kıza bü- çarpıyordu. Fakat (Suat ayılma şeklinden ziyade gü Sersem olmuştu. $; !(! 
~ı~de. bir kadro aleminde At atılamaz, sat sa_tılama;. la nab~ına. baktı. Hiç __ bi_r tün şefkatleri~le acıyor, du Naci) ken~ heyec~?ında~ z~_l -~e gürbüz vücudunun :olmuştu. Qnu b_a~ "1<etı ~~ 
ılı; par'llagını kaybedecek Ş yle kapalıca hır evenp lfevkaladelık yoktu. Dunkti alar okuyor. bırç are bulma ve duydugu namutenahı butun hatlarını genç dok- kapısından geçırırler ııY'of• 
l d r c,apkınl•k eden bu es- ba ımızdan selfımetliyelim muayenede şeytani ürper- ~sı için doktora yalvarıyor- 1zevkin sevincinden hiç bir torun gözlerine arzetmek lamet dileyenlere }<J\!P cil'. 
l-i kurt te pihı 'e çeke an derlik. Olmadı, başımıza ge melerini bütün zevkiyle his- lardı. :şey hissedemiyordu. İki vü oldu~nu (Suat Naci) den hayvanın yut.arını tutıa!l1ııı: 
\-.+ t. lec k varmış. Ne çare .. ~ settiği göğsilne biraz yak- (Suat Naci) muvazene- cut, iki çarpan yürek bu başka anlayan olmadı. şan çekenlerı parça ı11eıl ) 

Gü7 li roz gormuyor Yazıl~n bozulmaz. lasmak icin ağı· ağır men- sini kaybettirec k bu tema- kadar temasa kanamamış Doktor birar. (bromür) lstlyordl bit 
• 
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--:,.. l!>29 'Uüıa>ıarının bnyıf:if.,,rirını • 
Galatada Karaköyde \'oyvolla sokağı karşısında 

SELSİOR 
hı..\ 1 clb· c r t 1 ı"afından t:ıl\diır. olu acaktır. 

'- ııtalıap Ç<,ll'c iır r nrc -·-~ hiç bir müb"·•art• hıJu,mannız. 
Bey eicndilerlc çocuklara mahsus 

ır nto '1ı~ıml 'c t '."lınatlı cin.sten. 
r ıl: lıl lr. ıliz c ıı: ızı knmaşlarılan 

Kostümler 
\e spor kostümleri 

15 liradan 
itibaren 

• \ ~LL t:ltC markalı \e 
,,Lı. mı r den her renkte 

Pardesüler 
'c munte p tlcrdc Trenpt!ar 

171 liradan 
., it :ıaren 

Hanımlarla genç kızlara mahsus 
en s ır nıoda , e he rerıkte 

rnur.tJfı_,> Çll!~ı~- de. gabardin 

Mantolar 
ve Kasha Trençkotlar 

15 1 2 liradan 
itlb ren 

Pantalonlar 
Her renkte fanellalardan 

6 1 liradan 
2 Ulbaren 

Çocuklara mah us gayet müntahap çeşitlerde 
dayanıklı kostümler 

Ölçü üzerine ısmarlama için husu i daJre 

ve haftalık taksitlerle muamele 
yapı ır. 

t:fg;\!ŞJlf/l~"f"\•-u-~)"! /i!c. wç;z;ç p;_.,,,_, -·'·' , _ 
~;· ·. - FETICME· 

r tT·PIVER 

·· --··--···-

-~ 
t 

Porfümöri 

PARıS 

. - . 
liiİI_ .......... __ 

ESANS 
LOSYON 

11:..ı--~--- -

L Tı. Pİ VER 

.... 

) 
:-<;,. -

A. Ş , İstanbul Şubesi • : 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 5G Tel. BeyoUfu 3044 11 

::::::• SERi YOLCULUK ~u::ı:'I 
Aero-Ekspres italyan anonim şirketitnin s~ --------1 lafmla iki defa hareket eden posta ıarareleri ile scvahaı ediniz. 

~ = l<tanbuldau \ıiuaya 5 '3attc :r .\ıinadan Brendizire -ı saate gidilir ..... ----::.\ lcı-ki ta\ in ,.c koli po;ıal mcktqp nakli için Lövıd Tirre<tinonun Bey :: 
~ -~= oglund:ı ( alata aray ile \lumhancdcki mlcu idarehanclcrıne müracaat :: 
"-"" - :: 
'!~ olunmaı;;ı. :: 

::::::::::::::::::•Telefon lleyo~lu 24<J0-212~ ~ 

Posta ve Telgraf 
tnüdüriyetinden: 

evazım 

1 - \'csaiu nakliyede kullarulaıAk üzre mubayaa edilecek olan 6000 
l(J(,oQ kilo benziu kaİ>alı zarf nsnlile cıünakaşaya \&zedılmi;;ıir. 

2 28 , ';s:uı Q2'1 tarihine musadif pazar günu ilıalcsi icra kılın:ı.ca-
~ından taliplerin ~artnamc almak için şimdiden ınünakı>:ıı-• iştirak için de 

z~ r tan.!tc ,-e saat 14 ıe Jmnbulda il T. Jenzıın mübayaat komisyo. 
"'tına n1UracaatLırı. 
' 
f)r~an ve arazii Vakfiye Müdüriyetinden: 

Hol(:ıziçindc Kircçl>urnunda Yakfa aic tahminen cıtuzlıc~ dönüm 
tıııktaı ındaki arazi satılacaktır. 

:\luzayc<lc'i (2::--. -isıın·'l2<ı) cı.maı-U:>L giınii saat onbcşc kadardır. 
l':t!ip olanların l tanbul ı:, kar müdiriyctindc Orman ve arazi 

' n lııc muracant etmeleri. 

\lilli) etin tefrika~ı 50 

. Sönen ık 

. 
! 13 .'.\15.\N 1929 

'.\LARil\'"D~ (SODO (; S'IJ1.1N) 

• 

Eşy • 
ıyan os 

Türk Ocakları erkez heyetinin ( 00• liralık ( 1000> 
parça ikramiyeyi ihtiva eden ·yankosunda çok 

nadide kıymettar eşyalar vardır. 

Ha ·ılatı in aatı bitınek üzre olan ·rürk Orakları l\1erı -ez Heyeti binasının ınefi·uşat ' \: - .. 
ve tesisatına sarfediJınek üzre, bu sene de-zeng-in bir ca pivangosu tertip ediln1iştir. 

Bu piyangoda ikramiyeye 5ü bin Jira tahsis edilınişt~r. Bu seneki ikrau1iycler geçen 
senekinden çok daha kryn1ettar<lır. • lerkez Heye6 bilhas_ a vcı i eş) amızın revacını 
temin için ikran1iyelerİn kısnnazamını en nefis yedi ınaınulatından intihap etmiştir. 

Arada lüks oton1obiller ve heher,l ~oou-~50l' Jira kıyı11etindc pırlanta pantantif ve küpeler, 
beheri biner Jira kıvınetinde büvük ·alon halıJan, pilc"ıtin erkek ve kadın aatları, salon 
tal ımları, elmas ,iizükler, ipek seccadeler, O parça nadide halı seccade, 400 nra kıyıne
tinde minvatüı' re~in1li para vanalar, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastıkları,
verli fiıb~ikalarnnızın maınuh'\tından zarif bavullar, e\'rak çantaları, Esirgeme den1e-
ğile Hilaliahmer Sanat Evinin en zarif ve en nadide el · den ikiyüz parça 
vardır. İkramivelerin 111ecmu ıniktarı bindir. 

~ferkez Hey'etinin hu piyango u şiındiye kadar Tür ·i~· rtip ediln1İş eşya piyango 
!arının en zenginidir. 

PARIS PANAYIRI 
l J-2(ı '\fa)IS J()2!J 

Alemşumul w bey el milel l '128 sene irde :ı 1 mem1eketc 
ait ;" 145 tüçı-ar ,-c ·an"atkilr iştir;ık ltmi,ti·. 

2,000,000 Kişi ziyaret etmiştir. 
Er arıcılar! dünpırun dört köşesinden elccek ih'otılarca 

ınuşterilerle temasa geleceksiniz. 
Ey mnbayaııcılır! lüstahsal~an mu~m ıı amı için en ~on 

tekemmültıt ,.e icatları ile her cin numunelik eşya caksımz. 

Her türlü tıl>ildt için milra.caat mahalli: (lswıblıl · 
korner; Fran,ez cemivetinc. 41 Kabdstan sokik Ben> Ju/ 

- ~ 

ilan 
('ins kantar çeki kilo Mkı • tari ı ihale 

atprl-li1rl ekserıva taklit 
edilirler • ~ .,._ -

.Takht.lertnden R&kı.ıınınk- ıQın°";I&.iQIA 

rmızı bandırollu ( 
,.<a"'P*" ıı:ıarkıili lıalciki 
ambııla ima dikkat v_e 

dıgerlerırıı redderlmn ~ . 
• " Koknar fidanı 154 

~ 
(_itta 25 
Yerli çayı 180 

Pımnaklık ' 420 
.Vlahluı komiır 192 28 \ı;an <r.19 

Weşe kömürü • !i(t 

:ITahlt\t hatap 4 

r " 
:; 

l\lefe kömilrü :l! 

1 ! 
1 

HER TARAFTA 
Sovlenmckte h i:i~ 'mck<c olan 
EGER ıencıı~hc \IKJ <an'' 
EGER onmot ile b ccck c nz 
EôER ..:u,'1a'ar zi · ·i 1 .ı 
EGER l • hulı, 

~\akinasını alınız 
' 11'.odak foıoj!r.1f m kinaları, 

L:imleri \C \ c' k :.~ıı-:·Tan 

Her yerde sahllr 

KOLİ.'OS ~ • 
!arını, iliJlerin l:U

n1mesine vcdiş'Glleri
ıı i n hustalanl!1115ına 
karşı yeglıne si blır. 

!\uru lıir hr__çıı fbe. 
ı-ine konulncıi · ir 
santiıııetre mlk rila 
l\olinos macunu ili' 
aralntıııdaki yeme!: 
nrlıklımuı, <lişlerde 
tophıııan ııışları çlka· 
rir ve dişleri çarnten 
nıikroplnrı malıv ,-~ 
ifna eder. 

Bu ı:ün Koli ııosu le· 
cı-ube ediııit ve ngzı. 
ııızın ne kadar lemi· 
zlendi~ini ve saatlerce 
dtnııı eden serinliğe 
dilı.k:ıt edeceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL. CREAM 
Türkiye için dcpozlıcrl-

MA URICL FARAGGI 
üe)"oğlu, \'t>ncdlk sok;ığl. 
lbr.ııtıim Patı aputıman 

Ba!Ad.ı muharrer emval müzayedeye çıkmlmı,tır: ubplmn Cibıılide Karadeniz tahlisiye müdüriyetinden 
haliç orman muamtilt ınemurlutuna müracaatları. 

M"stabd.emini idare için 220 ~ia 250 takım İile<-- BEBEK'l'E ·» 
yazlık eJbıse aynı mıktar pofın Ve kasket Tr.ınl\·av te\11kku! malınlli ·,, 17 A pazarhkla' yaptırılacağuıdan taliplerin tafsi- DOKTOR EO. 
lat almak üzere yevmü ihale olan 17 cari SAlli AZAR 111 
çarşamba günü saat 14 de kadar Galata en ~on fhtcm diş tc,ıaüu-
rıhtımında Maritim hanındaki merkezi i are- nesine .müracaat rrlhııı. Ku-

MEMELERiNi I J • ı;rm, hnç. ÜL.tçuk takımlar 
AMELİYAT S 1 z ye ge me en. doJ;ular ~- ai•c en mllkcm 1 

KURU D U~R KAN 1 K E&E R - • mel surette yapılır. , 
o.uHYADEEMsALsız oEvAoıR Kiralık Park 1 TESHİLAT ,ıutcdiıfiatt:ırt 

. HER ECZANEDE BULUNUR \"azlık sinema tcsi,ine müsait,. MENTEŞ KASAVI Jian 
Azimet dolayısıyle ~ Ietanbul Celil bey han No 33 

--'· o•-c - tını" alc eı,....:şli Be'ik -ı 12 • 'ısan 02fl Pzurtcsinclcn 
l" "'k 1 bil _.. -• .. 1 ~ ' • peşinen hiç bir P"" \"en meksizin 

mamu .. tı mu emme mo ye 

1 
taşın en işlek mahallesinde Mehmet itibaren Harbh_-c mckı:clıinc :m \'ERl'SI\1-: HER t\1,:\·l EŞYA 

Sarılığa çıkarılmışur. Taliplerin her gün saat 2 den dörde kadar Ali Paşa kooatımı:ı Y~ babreleri K I Z A y V tahnla girmek i;tn en rnliplcriıı 
Heyoğluııda Tepebaşında 26 numcrolu l'apadopul~ apartmanının 1 kiraya \erilcccktir. Taliplerin Galaıadı S E A O EY l E imtahan günlerini anlamak uzctc 
4 numcrolu daln:sİ.D<' müracaat olunması rica olunur i\Inmhane un fabrikuı .'O!ı±hi Jlaşim l\laruf mağaı:ıılardan \asıtamızla J Jarbiyc mcktcbı ııcıbctc• zabit'ı 

• beı-e müracatlan. temin olanur ·ine müracaatl:ın. 

verirken: "Yarın saat dörde doğ yoksa bu senin k-asanın anah- kiraya venniye razı oın-IaIDıŞ,ol- -ru uykuya daidığı zalnan~ rüya- babaya haber--vennıye !uzum 
ru gelirsin, annenin hasta oldu- tarı mı ? diye alay etmit, ihti· duğu gibi eşyaları ile bırakmış sında kendini beyaz gelin elbise görmeden onu Hasanm evine 
ğunu, beni çağırdığını söylersin yar bacı da : tı. leri ile, aydınlık, aydınlık bir yollıyabilirdi ... 
beraber çıkarız!" demişti. De· - Tam buldun adamını ! On beş günde bir, mahallede· yolda Ekreınin kolunda yürü- İhtiyar bacı demir parmaklık-
mişti, fakat nereye gideceğini Kasa kim. Ben kim ? Bizim e-· ki bekçinin gelini, Münevver is- rken gördü! 1ı kapıyı actı, yolun ortas;ma cık 
hala bilmiyordu... vin anahtarı o .. başıma da dert minde bir kadıncağız gider, yer- Ortalık kararmış, Neyran ha tı. yokuşa doğru haktı. iKaran· 

Geceleyin uyumak için ğöz. oldu, gene bu ay gidip biı- yok- !eri siler, süpürür, örümcekleri la döıunemisti ! hkta bir ey görülmüyordu. . 
. - Yazan MEBRURE HURŞIT - ferini kapamağa çalıştığı za- lıyamadım ... demişti. alır, odacıkları havalandırır ve Gece aıınenin merakı gittikçe Bir araba sesi i itti ..• bekledi .. 

'11 boyle bir harekete ıten aş- eyran da bilmiyo _ yalnız man bile henüz ne yapacağını Neyran oransını billiyordu. Gece annenin tembihi üzre "E- artıyordu ..• Öğleden sonra, Ha İşte sanük, sönük yanan fo 
ıın, ne büyük oldugunu anlı- daha kaç günden beri bu acı ha· bilmiyordu... lstanbulda iken iki defa Gec~ ye daima göz kulak" olurdu . .san gelmiı; Neyranı alıp götür- nerlcri de yaklaşıyordu. . . bir 
c {tır. İstersen, ben de tek· yata katlanamıyacağmı, müşfik Birdenbere, sanki kulağına annesile berabeı- gitmişlerdı. lhtiyar bacı da ayda bir kerre müştü. kaç adım attı. _ . ümidi boşa git 
l:.• ~.nu gormek, konuşmak te- bir teselli sözüne bile nail olama biri foHldamış gibi aklına Ge- Bu üç odalı, basık tavanlı, si. Fatihe çıkar, bekçinin gelinine Kaç gündür kızcağızı ,yalnız mi ti; araba durmadan geçti,ya 
ııusünde hulunurum. Neyran dan babanın hain bakışları al- ce annenin Fatihdeki küçük yah yüzlü evi Gece anneye, Ö·. parasını verir, komşularından sokağa bırakmıyan baba da na- vaş yavaş kayboldu ... 

~ 1 
<>l,çtk, o evden cık'" diyor· tında yaşıyamryacağmı, onu bu evi geldi. Bir lahza, gidip ona lümünden beri onca seneler bir kaçını yoklar, dönerdi. silsa buna razı olmU5tu. Gideli "Ya abbi, sen bilirsın 

~ zalim kararından vazgeçirtmek tasavvurunu anlatmağı dütu- geçtiği halde hala gözleri ya. Neyran Gece anneye haber di1rt saat oluyordu,<lrdla Neyran kızın başına bir şey mi geldi'" 
"c Neyran, daha iki gece için bir çare bulmak lazımgel- nüdü, fakat pek çapuk bunun şararak andığı "Hanım efendi· vermeden anahtarı alacak ve avdet etmemişti. di_ye söyleneı:ck içeri girdi, ka· 

ıı<İ .dr, ağiadr dü ündü ... dü- diğini anlamıştı. . . tehlikesini hissetti. Gece anne ciği" almıştı. Kadıncağız Na· yarın oraya gidecekti.. . Bahçe kapıımun önünde 'bek. pıyı itti. . _ ne olursa olsun ba 
ı;- L•, • •• Kimin yanma gidebilir, han- asla razı olmıyacaktı. mık evlendikten sonra oraya Ne olacağını, orada ııe kadar !iyen ihtiyar bacı hem hunları ba)la haber v.erecekti. _.belki o 
~ ~· t artık tc.reddütler bitti. gi akrabaı;mm evine sığınabilir· Neyranm hayalinde, rüya çekilmiş, konaim bütün deb· kalabileceğini dü ünmüyordu düşünüyor, hem de cıkıp baba- bir çare bulurdu. 

- ,/ _ aksam Ha ..:nla gön- di? Neyran küçüklüğünden heri ğörüyoı·muş gibi küçük odada. debesine rağmen ta gençliğin- bile. Gülmeğe çalışarak: "Baba ya haber vermekten celtiniyor- Köşkün önündeki merdiven-
• 

1;r k.ıgıda "Ekrem, yarın babadan, Gece anneden, Misten ki konsolun çekmesi tecessüm den beri hasretini cektigi başlr çok öfkelenecek, belki de iztirap du. den cıkarken arkasında bir r;ı 
:ırJ;ı <>r,t" "A .. "bagmın ya- b-şka kimseyi tanımadı. Oku- etti ... Geçenlerde, orada bir sey bişına "ev hanımı" olmak zev- çekecek ama hiç olmazsa onu ne Namık, o gittikten biraz son- cırtı isitti .. _ döndü ... küçük 

rabaPla benı bekle . . dugu kitaplarda, amcalar, dayı. ararken eline yaygının altında kini tatmak istemişti. Fakat kadar sevdiğimi, manasız bir ;a oda:>ma çekilmiş \7e rah:ıtsu o\.r gôig:e kosa ko!ra geliymıfa . 
ıı 1 

_ _. b"r ev suy.ı em_ e- !ar, tevzclcr, kardesler görüyor. saklı duran bir anahtar geç- hevesini alamdan felaket, fela- kapris için saadetimi feda ede· e<l{imerner;:m t~h1emişti. ' - i:~e o? dıve S<c!;l ôi ve 
· uru t t'" di~·e n 1 Ne ya..oık Nevranm böyle kim· :nişti; hatta: ket üzerine gelmis ve Namık, miyeceğimi anlıyacak >·e izdiva- Acaba Neyraıun hala dönme Ha&annn: "Benim ... benim, <lı•· 

si yok · · .. -:: Vay ... !ay ... vay ... bu ne 1 anı_ıesi ölüp .te ~;ıu,_tekrar y.a~ı~~ cımıza razı ola~ak!" diyordu. _ diğini .söylemeli_ mi idi? ını~mz !" _diyen ince_ s_esini isi· 
r ıı' 1 ' Has~n <-liin • k am ı-:ıektübt buyuk n agır şey Gece annE' ~agınnca bır turlu "Evcıgım' Hatta bu sevınçle sabaha doır Barı Receo :ıca evde olsavdı. cliııc '•' ındı l'ı • .ıı 
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Bin Söz 
Resim 

,Uaarif Vekaletine tayin edilen Cemel Hüs.ı~ 
bey yeni makamında. 

Hinıayei etfal Ankara şubesi 
kongraşı azaları· 

~tuallimler birliö-i kongrası dUn toplandı. Hey'cti idare istifa etti. 
Yerine muvakkat bir hey~t intihap edildi· 

1 

l)i.in stadıyuında Üsküdar ve Beylerbeği .r Tale~e birliği kongrası dün toplandı. Eski hey'eti idare istifa etti. 
takımlar_ı arasınd~ yapılan ı;qaç. Yeni he 'eti idare intihabı y~ıldı. _ _ __ _ 

Federasyon taratindan tertip olunan kır 
koşusu dün EPılmışbr._ 

• 

Zlrdekl eşyayl ay nihayetinden evvel elden çıkarmak i; -! B U Y U k -, ' 
mecburiyetinde bulundutunu • 

i\HTJITEHEt\I HANIM EFENDİLERtN ~tayyare piyankosu== Jı / ~ + -z 
Enzarı istifadesine arz eyler : _}(il ( ):\('! \(' 

Adet asıl llatı verilecek fltı.t Keşideler her ayın 11. ndedir = ~ /' ~ 
12 incilerle muzeyen ipekli rop 80-100 Ura 20.30-40 Ura 4. Üncü keşide l l Mayıs 1929 dadır ~ ... J.\ ~" , 
6 ipekli rop ( model ) 150, ,, 75 ,, ) ~ 1\ ,, 

12 Akşıım ropları 100- 70 ,, 56-25 ,, B 0 
- k • k • W ~ 

n ipekli pijamalar ıoo- 15 ., W-40 ,, UYU . l ramıye: J ~ 
12 Vade ipekli rop dl! fAmbırlar 75 ,. 40 ,, 45,000 lı"radır ~ :__/~ 
12 l~kli rop dl! , ambu 100 ,, 50 ,, _, 
50 ıp.uhtelif kumaşlarda rop dl! şambırlar 25 ., 15·7,5 ,, 

FLl-DA 
6 YünlU ve ipekli jarsey kostUmlerl 

( 3 parça ) 40 ,. 
6 YUnlü }arsey kostilmll (2 parça) 30 ,, 
6 Hanımlara yllnlU lroftumler(2parça1 7 1-2,, 
ıa jarsey kostüm (3 parça model) 100-75 ,, 
12 jarsey ko mmu 2 parça model) 50 ,. 
12 l(ard gan modelleri 7 ,. 
12 Kıızak jilmper) 7 • 
100 fötr şapka yeni model 
25 Hasır şapka yeni model 
36 Bevnz fOtr panama şaplı:a11 
36 1-1111 •• ki beyaz panama şapkası 
10 ,\1uhtelif renklerde bereler 
6 Yazlık ipekli roplar 
12 Yazlık keten roplar 
30 Yazlık markizet roplar 
31i Markizet bluzlar 

100 .. 
20 ,. 
20 •• 

15 " 

30 " 
20 " 

4 " 
60·40 .. 
35-25 " 

4,95 " 
4,60 .. 

2 " 
5 .. 
6 
6 
1 

" ,. 
" 50 .. 

10 " 
10 " 
6 " 20 YUn mantoları 

60 " 30 " 
20 ,, " 40,, 200 
20 " n 20 ,, 10 ,, 
20 F.antazı gabardın pardesUler 40 ,, 20 ,, 
10 Klasik ,. ., 35 ,, 15 ,, 

Kauçuk gabardin lpekll mOtambalar 40 ,, 20 .• 
Kauçuk mu ambalar 20 ., 7 ı-2,, 
Plise fistanlar 1 ~ ,, 7 

)....1:;::;:=t::~-~~-~~-·~~;e~~~·b' ~ 

Devlet demir yolları. ve li
manları umumi idaresinden: 

ldareıt'°T !uzumu ıı n yıiz hın ton maden komurıin .n mıın kasa sı 

> mav CJ2'J poz ~tesı gtınil saaı 16 da Ank .ada um~mt dar• hı"asını•a 
• edılece' tir 

\1 ,.kosa llr1 edeceklerir. tcklıf mckıupı ın ve temnaıı ~u, kı 
· 1 r ı 'mı zK r saat l 5 Luçu~a kadar L nuırı idar yazı ..,leri 
'lıtİ( ı u. \:urrre rı 1 -:ıdıı 

a pi< r ' a a ş:ırtnaC' le İl' 250 kuruş muo..abil d Ankauda 
ma\z 1. ·lai .. <f"Jen, Ha darpaşad• miıbayaat komisyonundan ıedarik ede-

1 ' • 

§§§ 
Ayrıca: 20.(XX) 15,!XX} 12.000 0.000 Hralık 

ikramiyeler ve jQ.!XX) llralık bir milk.Afat. 

t:~ Bu kesidede cem'an: 3.900 
' numara kazanacaktır 

R ıımımmmmıımımıtmıınıııııııııııınım~~m mınııınıı.ııw 
Galata ithalat Gümrüğü \'lüdüriyetinden: 

\gaç mn'obHye kanape dolap ma<:a \ e afre sıınilık' 
l lint ı ağı 

Oiki!rni~ pnmL 1.. torba toprak h~ykcl kokulu ıı ,. 
"\laııtur ~i,c'1 tapN 
Kalaylı kur~un şi~c kapaı;t 
Ec;ıayı nbbtye 
Kah\c niimunelcri .l0,8.10 kilo 
Demir saç Jev ha 
J\ara bacılık edevatı 
:\latbıı rekl<lm kağıt 

Toplama pirine 16 kilo 

" 
.. 

kap 
., 
..; 
,, 

ÇU\aJ 

Adet kap 
ıo 

l 
1 

2 
2 

l •J 
1 

2 
1 

5.1-12 adet keçe erkek ~apkası kap ve sandık l h 
l 8 .. hasır erkek ,., 

Elvan pamuklu ipekli uöjemeliJ, 
Şapkıı hasırı 
Pamuk çorap 
ipekli pamuklu çorap haltı 
Yün kazmir 
:\Histamd cşyayi zatiye 
Tercya~ı 
Talk tozt. 
\. ~!ıi pamuk'u peluş 
'..!4 adet il dir şapka 
arı;ılı k k ıtıt 

"\!akmalı o\ unc1k 
~argı k k ııtıt 

,.. 
,, 

., 
Jıit!ık 

,, 
,, 
.. 
.,, 

"cık 

1 
1 

1 
ı 

l 

1 
1 
r 

•ffi tlJJ 

Sinek, tahta ku-
•• • rusu, guve, pıre 

1 ve bütün haşaratı ve yumur
alarını kat'iyen öldürür.Leke 

yapmaz, tesiri kat'i ve kokusu 
latiftir • 

Sisesi 50, tenekesi 75 ve pompası 
' ' 75 kurustur. Markasına dikkat. 

' 
HASAN ECZA DEPOSU Pıına na taklidi ham ~apka 

Tel k~ ur 
) 

andık ~~ ..... ilmmııı<!:ll!IGllili:m:ı:ı:m;~;:ıırıııımıı;;:=ııımııı:m;:m:mı:::ı;eı:m;z~ 
~" 1 (l~q tarihind~n . yirmi g-ün müddetle mcizaycdcyc konı.'ıırak -ı 

Kuru çe~me antrepo unda mevcut balJda ttin,;lcri yımlı yc·tmi~ :\layı. Q2•J ve anı taklp eden satış g\ir.l"inde mah.1llind~ satlaca-
dokuz parça c~ya bila sahip hiikmünü iktisap cykdiğindcn l .l-4- ğı. ilan olunur. 

Doktor Seyf ettiıt 
Her nevi cilt, fireng-i, yeni '' 

eski belsoıtuklu~u idrar d~·'ı!t' 
ademi iktidarı en yeni yesaitlC 
tedavi eder, llabıftli cadtk''' 
Gayret kütüphanesi [istündc. J 1'1 

giln saat (12-6) 

IBelsoğukluğu frenği olanların nazarı dikkatin~ 

ı Dr. Horhoronı 
' Fennin en son usulile kati 

olarak eski ,-e y•ni belso~.ıklu~d. 
frengi, idrar darlığı, bel ,;e' şek lir 

ve mesane ve bilcıimle 1'adın ,-:ı 1 
batsızlıkl.an ıedavi olunur. Bcfl1ğl0 
Tokatlıvan yanında mekıep ,ok•~ 
N<i 35 Tel: il. O. ~152 _.../' 

Doktor Taşçlyaf1 
Paris Seririyatlrıdaıı mezun ' 

ırtı<l 
118 seiıe tecrübeli Frengi 1~·- . 
. 1 ı b . ' -il . ığne er~, elsoukluğtı ıdrar ' ' 1 
ve zaafi cinsiyetin elckririkle pı 

1 

ser"! ve ağrızız teda\ i;i ~::C11' 1 

onünde, f;ı~ir sokağında ~ 

MaMa 
• 

Dr. Hakkı Sinası 
' 

En sıhhi çocuk ı;ıd;:...~ 

lıiMIR VF: PARIS SER~~ı,~;. 
RiNDE Bl'YüK MCK•ll' \.., 
VE ALTIN MAOALY,\ tıJR 1' 

EOt:~ :\TARl F 

İDEAL 
KO~SERVALA_lH<~~. 
l fer'.ı{cs, -bilai t~.sna, tcrcıh tti i 

Meşhur doktor Zf·rgerin ıaik~ e h'I 
u~Öl üzre 'ureti imallen, . e' 
tıhH?erinin mıJhafaz ınıtc"llır 

ENFES! MPKE 1 I 
SIHHİ! o 

ır 111 
l lec bir ıccruııesı he vu• Nl' 
'ıııak.ıet, bir zafer! ere'~. 
kaliyc ma~azalnııda 1 "' 1'j 

• N~~ 
M<s'ı;l Müdiir: BüRHı\ 

•i 

d 
d 


