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Yirmi üç Nisan vatanı yarattı, bu iman ve şuurun adım olup şarktan garba· yürüdüğü 
23 Nisan, Türk tarihini doı- hamlenin akışı içinde tekrar.. bir na güneşe baş çevirip hızımızı tazeleyelim •. 
TEMEL GÜNÜ 

an büyük ve şerefli günlerin ---------------------------------7"""'-------------------------------------------
Parlak bir yıldızıdır; bugün- B •• 'Ti•• , ı. ·ıı f • • 'TIJ: • J. d l f • • 
~kuvvetli Türk devleti 23 Ni- U gun .ı_ .UrH ml e l yeni .ı. urH eV e lRln 
nda doğdu. Bu· devlete istik- , , 1. t • 
'Zkfer ve inkıl~p ufuklarıııı kuruluşunu tes it edeceH ır ... 

'ı'. B. M. M., Gazi tarafın
bugün açıldı. 

23 Nisan Türk devlelİ•ıİn te
l günüdür. 
l'tirk millet:nin gfü:d taliine 
ltuvvetli delil surlur : 
llaşlarını ortaya 1 ·oyarak, ha 
t ve istikbal · · dü§Ünmi-
:tek bundan on sene evel ona 
tfiyet , zafer ve inkılap kapıla 

. :ıı ac;anlar, bugün de aynı fe
'gatJe onun mukadderatını ic!a 
Cdiyorlar. Onu mütera,kki, 
·deni milletlerin seviyesin~ 
;arınağa çalışıyorlar. 
ilınanın yıpratamadığı kuvvet 
de,kutsi ve ilahi bir sır vardır. 
~sl ve ilahi bir sır vardır. 
'I>hesiz Gazi ve refiklerini!ı 
. di milletin kalbinde aldıkla-
. bi.irmetli mevkı, on sene eve!- ı 
~isan 23 de orada yaşıyan 
llısa!Jerinden daha yüksektir. ı 
23 Nisan, Istanbulda esaret 
lıııcta bulunduğu halde Türk 
laııının istilaya uğramıyan kı
arıntla hakimiyetini , tahak-

~~i.inü idameye çalışan ve mil-
ııvvetleri boğmak için düş
, a birleşen sultana ve onun 

%ınetine karşı milli idarenin 
~ ve sert bir cevabi idi. An
,·~~a toplanan B.M.M idaresi 
~.ni açmıştı. Artık millet, 
fdı mukaddaratıru bi.ı:zat ken 
~ İdare edecekti. Mec!is, mil

.,'.1 ınüsterek idaresinin ;ıüJa-
''llı te~sil eyliyecekti. Baş
~ic bir makamda rıtıfuz ve 

et tanımıyor, hangi makam 
i !!'elirse gelsin, millet mu
,~ratının idaresinde vuku 

\ı her nevi müdahaleler, 
· t'ttıe reddolunacaktı. 23 Ni

~i.inü , bugünkü cümhuriye
~'.? bir ır.üjd~wlen, iıu

' ~ ~halk cümhuriyeti idare
() 'tın~n bir müddet için e-

t~ tarıhte hamiyyetli ve akıllı 
lj. tıeıı, bazı zevat diyorlardı 
~: '"T" . 'illıj urk vatanınm smıasın-
~ll r.nı.usibet havası esti . Türk 
~ı '

1
tinin bir münıLddet için e-

~: tııası mukadderdir. Ancak 

~~ ~a~~t ebediyete kadar süre-
1' tqb~gıldir. Şimdi mukaddera
~ı. ?. ı olmaktan başka çare yok 
tıııi/ıtıan ile, çalışma i:e kcn- 1 
~t e~ t~plar,hürriyetimizi istir 

~ 'liıııu ~tız. Lehistan misali gö- 1 

~İlsu ~un llnündedir ?" Acaba bu 
tıı;lerı~e Yalnız bazı idaresiz a-
1e tıı tın, fikri mi idi vol;sa tarih 
lı:ıı İd~ltadderatın da· hükmü bu 
~eıııa~? lierhalde Gaz:. M m;tafa 
ttıııecı.' her iki hükme de iltifat 
1
' ı. 1'a 'h' d d · h" 

1 ıııu rı ın e aıma ı:~ 

b7'tıirı Stakil yaşamış olan mil-

Dokuz sene evet bugün Türk nıilleti b "/eğine vuru/aıı esaret 
zincirini kırmak için Gazisinin başında toplandı, milli 

haki- miyetiııi ilan etti 
bugüll aımı :ıımumda Türk t;Dctfğrfllun bayranıgiiııiidiir .. 

fındarı işgal edlllnce millet vekillerinin artık 
burada toplanabllmeslne imkan kalmamıştır. 
Bunun üzerine Ankarada ilk meclis toplandı . 

M illet veklllerlnln Ankara gibi emin, dilş· 
man tecavüzünden uzak bir yerde to;>· 

!anması Gazi Hazretlerinin ötedenberl elzem 
gördükleri bir nokta idi. Vekayl bu fikrin 
isabetini çabuk gösterdi. 

Onun azmü iradesidir Ki mllletln lstlkliill-
nl kurtarmış, unun pek uzaklara varan nü
fuzu nazarıdır ki Türk mllletıne rehber ol
muştur. 23 Nısan yeni Türk devletinin te
şekkül ettiği tarihtir. O zamandan beri 
dokuz sene geçti onuncu sene ııluyor. Büyük 
mllletlmiz11Tbu müddet zarfında vücude ge
tirdiği inkılap pek büyük olmuştur. 

çocıık bayramı 

Bugün yavrularınız da kendi bayramlarını 
· teş'lt edecekler... çocuk bayramının 23 

nisanda yaptırılmasında kuvvetli bir isabet 
vardlr. Eski lmperatorluğun esaret zincirle
rini kırıp dünyaya tam bir istiklal ile çıkan 
Türk mllletl 23 nisanda yeni devleti kur
muştu. 23nlsaiı demek Türk azminin, Tilrk 
cesaretinin düşman dünyasına meydan 
okuduğu tarihtir. istikbale hazırlanan Türk 

Bugün 23 Nisan ... Bu tarih hiç bir Tür- çocuğu için · bayram yapılacak bundan 
kün unutamlyacaıtı bir günü Tilrkiln var- daha münasip bir gün olur mu?.. Türk 

lığında yep yeni bir devrin başlanı?ıcıdır. çocuğu bugün hem bayram yapacak, 
1920 senesi nisan ayının 23 ünde Ankarada hem de Büyük Gazinin yaptığı işleri düşü· 
Büyük Millet Meclisi açıldı Büyük Türk mll- necektlr. 
!etinin mukadderatı. omecllste takarrür etti. çünkü Türk azmü dahasını Gazi büyük 
O meclisin verdiği kararlar mlletl zafere şahsiyetinde toplamı~tır. 
götürdü Birinci Meclisin büyük hatırası Türk Bugünkü ve yarınki ne ' tiler hep bunu 

nesillerinin dalın amlnnct ve şükrfnlıı. yadc- dü Undükçe kendllerlnde k ı 'Yet, kudret, 
deceklerl aziz bir hatıradır. 1 hayat ile dldlı;mek için cesaret bula-

lstanbul 16 mart 929 da düşmanlar tara- caklardır. 
-----!!!!!!!!!!!! .. iiilaliimm!!!!!!l!!!!l&!!l'Bl!liEr.. ..:=;;;;;;;;;;;&;;;;iiiiiioı;;;;; .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iliö-----

~ o cu k la r bayramınız mübarek olsun! 
Bu~ün çocuklar Taksinı~en ~a~hJarak otonıo~illerle ~ir ~eçit resmi 
Ja~aca~, ValiJe, Fır~a nıületti~ine ~eJanı te~rikat e~ecekler~ir .. 
l~le~en sonra Tepeba~ı liJalrosun~a ~ocuklar bir müsamere verecekler, parkla 

e~lenceler yapılacak, yarın ~ürbüz ~ocuklar müsabakası tertip olunacak, 
-26 Nisan~a ~ocuk balosu verilecektir .. 

1 Çocuklar seUimlaııacak ı 

Rusya ya i~racat . · 

Tacirierimiz ınü,kül bir yaziyeHe~ir. 
lklisaı vekalelinin lelkiknu --Rusy,aya ihracat meselesi 

dlkkata fayan bir safhaya gir
miştir. Ruslar, tacirlerimize çı
kardıkları mUşkilatın kendi tica
ret sistemlerinden ileri geldiği 

iddiası gayri varit görlllmekte
dlr. Muahede mucibince tacirle
rimize bir kısım e~ya bedeline 
mukabil vermeleri lllZım gelen 
malları Ruslar, memleketimizde 
menfaat temin etmiyen garip 
bir takım maddelerden intihap 
ediyorlar. Bu vaziyet dolayıslle 
ticari munasebat durgun bir 
bale gelmiştir. HllkOmet, .bunu 
dUzeltmek için teşebbUsatta 

-----
25 senede 10,000 
kilometroluk de
mir ağa malik 

olacağız 
Nafıa v11ki/imiz R<'C<'JI Bq 

193_4 senesinde 2,264 kilonıetlroluk şiıııe11diifeı· hatlı 
lkınal edilmfş olacaktır 

Ankara, 22 (Milliyet) - Nafia vekili Recep bey bügün 
B. M. Meclsl nafla encümeninde demir yolları ve liman
ları IAyıhası ile şosalar ve köprüler ile sulama işleri liiyı
hasının müzakeresi esnasında encümen azalarına Nafia 
işlerimiz hakkında dikkate şayan mufassal maJQmat ver-bulunmustur. 

~ 

1 

mlş, encümeni muayyen mufassal meseleler etrafında 
tenvir etmiştir. 

Recep bey ezcümle 929 dan 1 Bundan başka hilkOmetin 

iktisat vekili Rahmi Bey 
Ru 1 r mil~kilat göstermelıte 

devam eftikleri tııkdlrde buna 
karşı mukabil tedbirler almak 
zaruri görülmektedir. 

lstanbui Ticaret odası erka
nından bir zat bu mesele bak· 
kında demiştir ki: 

- Ruslar tacirlerimize ver· 
. mek Dzre yaptıkları listede 

mevcut yirmi kalem eşyadan 
şeker, hav~ar ve kauçuk eşya 
ile çimentoların bittiğini ileri 
sUrerek çok yUkııek fiatlarla 
oyuncak, ıtriyat, demir ve ah· 
şap maddeleri teklif ediyorlar 
ki bunların satışından taclrleri
mlz zarara uğruyorlar. Verdik
leri şeker burada 50 kuruşa 
geldiği için satılamıyor •• 

TUccarımızıo bu gibi madde· 
lerl olmaması llzerine galiba 
latife ol11rak buz vermett teklif 
etmitler ı.. Mamafi bu tUrlU 
mes'ele ile lktlsı;t vekaletimlz 
meşgul olmaktadır. 

Rııs kömürü nıes'elesl 

Şirketi hayriyenln Rus kömll
rll alması meselesi Sanayi 

mUdUrlyetlne verilmiştir. 

Felsele ~on~rası 
__... ....... ..__ 

1 

sonra tatblkı mukarrer nafla henüz tasavvur hududunu 
programının hututu dahilinde ğec;miyen bir projesine nazaran 
bulunan bazı işler hakkında Adapazarı - Bolu uzerinden 
bir ecnebi grubun inşaata talip şarka giden hat Amasyadan 

1 olduğu takdirde hUkOmetln geçirilerek Şark! Karahisar 
, · tavru hareketi hakkında bir ıızerloden GUmllşhaoeye uzatı· 
I" suale cevaben demiştir ki: lacaktır. Erzurumdan şarka 
1 - Makul vı meşru bir tarzda doğru giden dekovil tabii hatta 
memleketimlzdı çalışmak lstlyen tebdil edilerek ~imcndUferin 
bir gruba kapılarımız açıktır, şarka gitmesi temin edilecektir. 

Recep Beyin encUmende bU· Mersin - Diyaribekir hattının 
yUk bir dirayet ve muvaffakı- bir kolu Vana uzatılacaktır. 
yelle müdafaa ederek tasvip - Antalya-Konya hattı da KU-
ettirdiğl yeni Iılyıhalardan de- tabya hattına bağlanacaktır. 
mir yolları layıhasıım nazaran Bu tasavvurlar filiyata inki· 
~llkllmetin yeniden inşasına ka- IAp ettigi takdirde Ttlrkl)a 25 
rar verdiği llç hat var-dır. Bun- sene zarfında I0,000 kilome-
lardan biri Filyos-Ercğll, ikincisi troluk bir asır surat vasıta•ına 
Sivas- Erzincan-Erzurum digerl ve d;mir ağa malik bulunmu 
de Adapazarı • Bolu- Bayender olacaktır. 
hatlarıdır • 

Bu llç hat Usj Utse 845 kllo
metrolıktır. içlerinden yalnız 
Sivas • Erzurum hattı 5'.!0 kilo
metredir, 

Diger taraftan 934 senesinde 
ikmal edilecek olan 2,264 kilo
metroluk demir yolu programının 
son safhası şu merkezdedir: 

Fllyostan başlayan kllmUr 
hattı 934 senesinde ikmal edil
miş olacaktır. Bu hat 930 sene· 
sinde lpsarıya varmış ola
caktır. 931 den ltib.aren Çao
gırı-Zafranbolu arasında faali
yete devam edilecektir. 

Fevzi Paşa - Ergani hasıtı 
yakında Kllr Başı mevkiine var
mış olacaktır. 930 dan Malatya 
istasyonunun resmi küşadı ya-
pılrr.ı" lolacak ve 934 de Ergani 
madenlnlne varılmış olacaktır. 

Bu hat 435 kllomctroluktur. 
Samsun - Sıves hattında ise 

inşaat ilerlemeK.tedlr. Bu sene 
zarfında Musa Köy istasyonu 
açılabak 931 senesinde Sıvasta 
lokomatıf dUdUgU duyulacaktır. 

Kayseri • Sıvas hattın da 
ise bu sene nihayetinde 

---·-Ne zaman? 
Ali İktisat meclisi haziratl 

da topla11acak 
Ali iktisat mecllsl haziranın 

llirlnde toplanacaktır. Ruzna
mede TUrkiyenin tediye muva
zenesi meselesi vardır. Meclis 
kAtibi nmumlsl Nurullah B. ha· 
zırladığı raporlarında harice 
tediye ettiğimiz para ile mem
leketimize giren parayı muka
yese ve aleyhimize olan netice-

nin telafisi için bir çok tedbirler 
teklif etmektedir. Nurullah B. 
raporunda bir çok kıymetli ve 
mUhim istatistikler toplamıştır. 

Kız ve erkek 

Mektepliler 
Müsabakası 

t es.ı tatıhine bir esaret devri, 
~i. ~et fasılası katmak iste-ı 
rı, rek tae~;: .. o millete istinat e
ı:ı 11~a<lde-rı ın hilmkünü, tali ve 

1 
hi(ıııı. bu ratı ~enmeğe azmetti. 
t\t~tılei-in;2 nH; tarihinde, tarih 
~i '· 1'iir1ı; e ~tikümlerini altiiı; t 
~~tıııı f ınılleti bu anda 2.3 
<1~. lııııueyz\i neticelerini. top
~il& ıs~11 .~uyor. On sene cvelki 
tı~ lııda1t.' e bugünkü 23 Nisı1n 

Yolda Vilayete, C. H. F. sına, 
emanete, Beyazıt ve Fatih ı 

belediye dairelerine uğrayarak 
resmi tebrik! ifa edecekler ve 

1 selamlanacllklar. Bundan sonra 
saat birde bUtUn çocuklar TUrk 
ocağında toplanacaklar ve ke
ndi aralarında intihap ettikleri 
bir haftalık reis ve katibi umu· 
mi Ocağın bUtUn muamelatını 

devril teslim alacaklardır. 
Tebrik lelgı·afları 

. Mayıs ni~aJelin~e Roına~a 

\ ~öJ~~~~r~~~P!~~~~r 
yedinci felsefe kongrası topla
nacaktır. Bu 

Şarkışlaya varılmış olacak
tır. 930 da Ankara ile Sivas 
demir yolları baglanmış olaca
ktır. 

Kayseri - Ulukışla hattı 930 
senesinde 130 incı kilometroya 
varacaktır. 931 de hat Kayseri 
ye bağlanmış olacuktır. Balıke
sir - kUtahya hattıda bu sene 
Balyeye varmış olacaktır. Bİı 
hat 940 da ikmal edilecektir. 

~t .4tır1ıa ı zaman mesafesine' 
~ 1't' n asker' · , ·d -·~ ' ırııa· ı, sıyası ı arı 
~i;.<lcı;e .' zaferler bu n~ticele
'·"~ rıne en b .. ' .. "1-1 ~illet· uyük şahittir. 
1 ti~~ti o\cıu '.;--başında aziz reh
i'th· aı v ... gu halde-emniyet 

·•ı l\ı · ıslah ' li llVaff k at Yolunda yeni 
"~ıı.~tkesin ~i 'Y:~ler kazansın! 
\ı ~anı.ana legı bu olmalıdır. 
~ıı. · d;ı Unu~ her Türk vatiı.n
''.tıe~~et, refah am~Jı ki vatanın 
ı,<if ırıcıe ke a·v~ ıslahat müc,ı; 

e diiş u" n ısıne mühim bir 
Yor! 

ıyIAHMUT 
~ Suıt M eb'ut u 

~ıhh:-~ ........ ~ -
ıye Vek·r . 
8 

ı ı nın 

Sıfıı eyahatı 
llJ lf} c v 
it ~}·ıs fıa ekili Refik Bey 

teı.; Anışında Şehrimize g:. 
crtkaya gidecektir. 

Türk ocaxınm bir lıaf/a/ık rl'isi 
llıırlııı11el/iıı Bey 

Bu gun Hakimiyeti Milliye bay
ramının yıl dönUmU olmukla 

beraber çocuk haftasının da 
başlangıcıdır. Bu gUnden itiba
ren bir hafta zarfında blltUn 
ıyocuklar geceli ır.UndUzlU eğle
necekler ve hayatın her saf
hasında en mUmtaz mevkii 
işgal edeceklerdir. 

Otomobilli resmi geçit --------------Hlmayei Etfal ve tUrk Ocağı 
cemiyetleri tarafından çocok 

haftası için bilyUk bir proğram 
ihzar edilmiştrr. 

Buğlln saat 11 de çocuklar
dan müteşekkil bir ktltle Taksim 
meydanında toplanacaklar ve 
otomobillerle Fatiqe kadar gi
derek )·olda teznhurat yapaca
klardır. 

Gazi Hz. !erine Büyük Millet 
meclisine, ismet paşa Hz. ferine 
Hlmayei Etfal cemiyetine, Tllrk 
Ocaklarına tebrik telgrafları 
çekilecektir. Aralarından intihap 
edecekleri bir heyet Daruıacze
ye vesı 1 r yerlerdeki hasta ve 
muhtacı muavenet arkadaşluını 
ziyaret edecek ve çocuk haftası 
için kendlleri_ne ibda edilen bis
kUvl, çukulata ve diğer yiyecek
leri bu arkadaşısrına verecek· 
!erdir. 
Tepebaşmda merasim 

Bu gun saat 14 de Türk Oca
ğı tarafından Tepebaşı ti

yatrosunda bir müsamere veri
lecektir. MUsamcreyl çocuklar 
!dare edecekler ve içeriye ço
cuklardan başka kimse alınma
yacaktır. MUsamerede temsiller 
verilecek monoloğ söylenecek 
ve Çin dansları yapılacaktır. 
Dayak 111ese/es111 irı milnııkaşası 

Bundan mada "çocuklara da
yak atalım mı? atmayalım 

mı?, mevzuu etrafında serbes 
münakasa cereyan edecek ve 
bir haftalık Ocak reisi hatiplere 
söz verecektir. 

Parkla eğleııceler 

B u gun saat 14 de Saraybur
nu parkında çocuklara mah

sus olmak Uzre muhtelif eğlen
celer tertip edilecektir. Yine 
aynı saatta Fatihten Şişliye ve 
Yedikule ve Topkapıdan Bebe
ğe çocuk r a ilclerinl alacak 
tramvaylar tahrik edilecektir. 

Saat 11 de .Taksiaıden Fatihe 
giden c;oçuk kafileleri köprU
den geçerken vapurlar dUdUk
lerle alayı selamlayacaklardır. 

giirbiiz Çocııklar 111ilsalıaka.1 1 

Yarın ocakta doktor Ali Şllk
rll bey anneleri alakadar 

edecek bir konferans ;·erecek 
, .e birde blnema gösterilecektir. 

( Mabadl ikinci sayfada) 

kongraoın ih- .. -----. 
zarı ile meş

gul olan fahri 
komitesi başta 
M. Mussollnl 
olduğu halde 
Jtalyanın en 
maruf alimleri, 
mllderrislerln· 
den merekkep. 
tir. 

l(ongra Ma
yısın 26 ıncı 

gUnllnden 29· 
uncu gününe 
kadar devam Melımet Ali 
edecektir. Ayni bey 

l(ongraya lstanbul DarUlfU
nunu ilahiyat feklllte•I müderris 
!erinden Mehmet All Ayni bey 
davet edllmlştlr. Kongranın 
ruznamesinde şu mesail vardır: 

1 - Felsefe ve Devlet; 2-
Felsefe ve hırlstiyanhk; 3- Umu
m! mekteplerde felsefe ' tedrisatı. 

,.......,... ________________ ..., 

BUGÜN · 
f 2 inci sahifemizde : 

t- Bu taınirac i~ i lııi~ le nL olacak? 

3- Son lıa lıe rl c r 

3 Uncll sahllemiz<le: 

ı- T.ln a tıinıı \C CJ.,.; h .l Si lll 

J:ıya:- ı dün •:ıı r u ! Jı l 

4 üncil sahifemizde: 
ı - lf;n .ı rapı u 
ı - l c.c. 
3- ( arı' c<lchiya~ ı 

5 nci sahifemizde: 

ı - 2.1 .Vha11 Çscıık lıuftası: 
Şairi üıaın Alııliillwk llı11mt be 
yia lıilabclcri ı · ı güzel yıı: ılar -

l 4 lünçü günündeyi;,ı 
Cunıa günü akşanııııa 
{{adar gazetenıiz<le ~·ı
kan haberlerin en n1ü
hin1ini seçiniz. 
200 kelimeyi geç
memelı iizre yazıp 
matbaamıza gön
deriniz. 

Istanbuldan ve tas
ı-adan 2 nıavıstan son
ra nıektup l~abnl olun
nıaz. 

• .. 
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~ocuklar baJraınınız ınnbaek olsun 1 HARİÇTEN ALDIGIMIZ TELGRAFLAR ~ilifj ~So~11~Hl_lalb_@e~r~e~rd· ·~~ - ( Birinci suyfadan mabat ) 
Ayni gUnde görbUz çocuklar 1 gl açılmışıtır. Serıfd• çucuk 
müsabakası yapılacaktır. MU· levarı111alı, çoe11t 1Jdalan. ço· 
sabakaya ı ııa 6 ya ındakl ço- cuk hıfzıssıhasına alt tablo 
cuklar lsllrak edecek ve birin· ve kabartma resimler teşhir 
cilere m~dalya ve altın kalem edilecektir. Sergiyi bütan anne· 
hediye edilecektir. ler ziyaret edebilecclder ve 

Çocuklara sinema ken_dllerlne lazım gelen izahat 

Yarın Beyoğlu sinemaları saat 
13 den 14,5 ğa kadar ço

cuklara tahsis edlleeektir. Şeb· 
zadebaşı sinemaları ile Alemdar 
sineması da saat 10 dan 14 de 
kadar çocuklara meccanen tah· 
sis edilecektir. 

Taksimde eğlence 

Yirmi beş Nisan Perşembe 
gUnü Taksim belediye bahçe· 
sinde saat 14 de şehrimizin ki· 
barı nlsvanı bir eğlence ve tom· 
bala tertip edecektir. Sonra 
gürbüz çocuk müsabakası ya· 
pılacaktır • Ve 23 Nisandaki 
program tekrar edilecektir, 

Ocakta çocuk balosu 
26 Nisan Cuma gOnü Türk

Ocağında çocuklar bir balo 
yapacaklardır. B~oya çocuk
lardan başka kimse giremeye
cektir. 27 Nisan Cumartesi gUnü 
Sabiha Zekeriya hanım tara
fından sinemalı bir konferans 
verilecektir. 28 Nisan Pazar 
ıünü doktor Galip Hakkı bey 
Türk Ocağında bir konferans 
verecek, sinema gösterilecektir. 

Çocuk baltasının devam etti· 
ti müddetçe bayram yerlerinde 
salıncak ve atlıkanncalar ku
rulacaktır. 

Esnafın teberru/'!!!... 

Çocuk haftasının devam ettiği 
hafta zarfında esnafın kaza

nçlarının bir kısmının Himaye! 
elfale terketmelerl içi Esnaf 
cemiyetleri nezdinde teşebüsatta 
bulunulmuştur. BuğUn Himaye! 
Etfal rozetleri tevzi edilecektir. 
IJfekteplerln tatili 

Bilumum talebenin çocuk haf
tasına ıştıraklerl için bu gUnden 
ldbaren ilk mektepler iki • 
ter goıı, orta mektep ve liseler 
birer gün müddetle tatil edile
cektir. Mütebaki çocuk haftası 
günlerinde mektepler tatil edil· 

mlyeğecektlr. Ancak her mektep 
talebesi muallimleri nezdinde 
tezahuratta bulunacaktır. 

Ocakta sergi açıldı 

Çocuk haftası için Türk Oca
ğı salonunda büyUk bir ser-

•• ılccektir, 
K nıler honf erans verecek? 

.ttihadıMilli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta ınuamelesiH 
icra evleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir. 2 
~1erkezi İdaresi: Galat.ada Ünyon Hanındadır 
Acmı-si ıılınınnıayan şehlrlt'ı·ıı .. a<'<'Hl<' arnııınaktaılır 

..... Telefon: lleyoj!hı • 2003 

Deniz satın la!ma komisyonundan: 
3,000 kilo sab~n 

i\<lünakasti aleni ·e ile ihale tarihl 30, 4, 929 Salı günil saat 14 te. 
Ueniz levazım Anbın ihtiyacı için lüzumu olan bıl!da muharrer 3000 

kilo sabun .nünakuaya konmuştur. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün itaya talip olanlann da yu 

karda yazılı gıin ve saatta Kuımpaşada sann alma komi yonun• müacutlarL -· --Istanbul Limanı sahil sıhhiye 
merkezi sertababetinden 

Merkz ve mülhakatta kullanılmakta olan motor ve sandalların 
ihtiyacı için 15 kalem boya ve saire ile 29 kalem makina yağı, 

halat ve saire münakasai aleniye sure tile mübıı ya.a edileceğinden 
yevmi münak a 13 Mayıs 92!1 Pazartesi olarak tespit edilmiştir. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzre her gün ve münakasya iştirak 

etmek ilzre ycvm ve tarihi mezkQrde saat 14 ondörtte Galacada Kara 
mustafapaşa sokağında kAin merkezimizde miiteşekkil ihale komis
yonuna müracaatları i!An olunur. 

Kadı ç~mesinde muit Ahmet efendi medresesi 
Kasımp~ada Abdülkadir Çavuş mektebi 
Dil"an yolunda darüsaade ağası mektebi 

., ,, ., ,, medresesi 
• Balada muharrer emlak icare verilmek üzere 19 Mayıs 929 

Pazar günü saat on bire kadar encümene mliracaatları 

Vilayet daimi encümeninden: 
Mevcut numunesine tevfikan ilk mekteplere mübayaıı olunacak 

pir kanape ik:ı kolcuktan ibaret yirmi takımın imal ve itası 15 

mayıs 929 Çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya konul· 
muştur taliplerin cnciımeni viUyete .müracaatları. 

Bolu maarif Müdürlüğünden: 
Oüzçe kausı merkezinde 7 inci tip alo dershaneli eSK] plan nümunesi

~e tevfikan in "'"" başlanılıp natamam kılan ille l\lektep binasının ikmali 
b~aau 6965 lira 9 "ku.ruş .. bedeli keşifname mucubince ve kapalı zarf usulile 
ı·e Mı},• ayının diırduncu Cumartesi günü saat 15 te ihalesi icra kılınmak 
i!zrc 20 gün mtiddetle münakasadadır. Talip olanların ~eraiti anlamak üzre 
L..:nbu!da lstanbul maarif l\lüdürluğüne ve Boluda vil•yet encümenine mü
nı:aat cylemclen 

~m-ya.d.a 

izahat dinlendi 
Tamirat mütahassısı 

iki saat beyanatta 
bulundu 

Uerlln' 21 ( A.A) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 
M. Schacht ın seyahatının se-

bebi yalnız Perşembe günkü ha
dbeler değildir. Belki bu husus· 
ta en mühim Berlin mali piya· 
sasındaki gerginlik ve Iskonto 
nisbetinln yeniden tezyit etmesi 
nııhtemel bulunan Reichsbankın 
son vaziyetldir. Nazırlar mecll• 
sinde M. Schacht ile M. Voeg
lerln içt!maı iki saat devam et
miştir. M. Schacht slyast mahi· 
yette hiç bir teklifte bulunma
mış olduğunu beyan etmi~tir. 

Kabinenin mUzakcratı son 
derce sUkQn içinde geçml11 ve 
nazırlar mütehassıslann beya
natını tesçil ile iktifa ettiklerin· 
den hiç bir munakaşa olma
mıştır. Nihayet nazırlar bundal' 
sonraki milzakerat için mUte
hassıslara aynı serbesti! hare
kt:tl vermeğl kararlaştırmışlar
dır. M.Schacht bundan sonra 
Reichsbank erkAnı ile Iskonto 
mes'elesl hakkında görUşmflştUr. 

Zeplin yola t;ıktı 
Frledrlchshafen, 22 (A.A) -

Graf zepelln balonu Akdeniz 
garbi kısır.ında Uç gllnlDk bir 
cevelan yapmak Uzre sabahleyin 
bavalanacaktır. 

•-g:1•~ ........ ~ 
Parlamento dağılacak 
Londra, 22 (A.A.) ·· - Hil-

kQmetle muhtelif fırkalar 

arasında parlamentonun 
feshi ve umumi intihabatın 
icrası zamanının tesblti 
hususunda ltlliif hasıl ol· 
muştur. Parlamentonun 10 
Mayısta • feshedilerek 31 
Mayısta intihabata şüru ed
ilmesi muhtemeldir. 

/ngiliz tayarecisi aranıyor 
Londra, 22 (A.A,) - Milla

zım Kelth Andersonun tay
yaresinin Avusturalyanın 

şimali garblslnd'"' ıssız bir 
mıntakada her tarafla mu~ 
vasalesl munkatı bir halde 
kalmış olduğuna dair bir 
haber alınmıştır. Ancak 
mü!Azımın ölmüş olmasın

dan endişe edilmektedir. Ya
rın vak'a mahalline beş 

tayyare gidecektir. Kendi· 
sinden bir kaç günden beri 
ma!Qmat alınmamış olan 
Anderson ahiren bulunmuş 
olan "Southern Cross,, tay
yaresini aramağa gitmiş idi. 

F.-an.•n.d.a 

Yeni teşebbüsler -----Almanlar siga.çi Fransız 
fırkalarile giirüşüyorlar 

Paris, 22 (A.A.) - Eko dö 
Pariı gazetesi M. Schacht ın 
Pariate kendilerini Alman nok
tai nazarına imale için Fransız 
ricali ıiyaaiyeaiyle temas hasıl 
etmeğe çalı,tığıru yazryor. Mu
ı:ı::.aileyhin radikal sosyalist fır· 
kasının salahiyettar mümeasil
leriyle görüttüğü ve Almanya 
ile Fransa arasında sulhu temin 
edecek mahiyette münasebat te
sisi hakkında M. Daladier ile 
fikir teatisinde bulunduğu riva
)et olunuyor. 

Berlin. 21 (A.A.) - Salahi
yettar mahafil gerginliğin bu
gün hiaaolunur derecede azal
mıt olduğu kanaatmdadır. Ve 
mütehaaaıslar konferansın akim 
kalmasından tevellüt edebilecek 
neticelere mahal bırakmıyacak 
muvakkat bir sureti tesviye der 
pİf etmektedir. 

I•pan.yad.a. 

iş büyüyor 
Darülfünun talebesi 
yeniden nümayişlere 

başladı ----Paris, 21 (A.A.) - Journal 
gazetesinin Madritten aldığı bir 
habere nazaran darülfünun ha
diseleri vahamet keıbetmiştir. 
Barselonda talebe Cumartesi 
günü bir nümayiş yapmış, yir
mi İngiliz seyyahından mürek
kep bir grupun etrafını alarak 
ihtilafın menşei hakkında bun
lara izahat vermişir. Valansta 
ali mektepler talebesi Primo de 
Riveraya taraftan bir muallimi 
alenen tahkir etmiş, terakkiper
vt-rane fikirleriyle marf diğer 
bir muallimi alkışlamıştır. 

Darüffünun emini dersha
r.eleri boşalttırmıştır. Bunun ü
zerine talebe "Yaşasın Cümhu
riyet, kahrolsun hükumet" ni
dalariyle sokaklara dağılmıstır. 
Valan fakültesi reisi darülfünu
nun yakında kapatılacağı hak
kında neşrolunan son tebliğ ü
zerine M. dö Rivera ya bir çok 
muallimlerin imzasını havi bir 
protesto mektubu göndermiştir. 

Londra, 21 (A.A.) -Times, 
Madritten İstihbar ediyor: lspa
nyol hükuqıeti Barselone darül 
filnununun mezkur <larülfünun
<la hüküm sürmekte olan inzi
batsızlık dolayisiyle seddine ka
rar vermi~tir. 

Suıı'i petrol uapılıyor 
Berlln, 22 (A.A.) - Boya

yan maddeler tröstü Standat 
ovll kompany ile sun'i pet
rol fstlhsall için bir ltlliifna
me akdetmek üzredir. Bu 
maddenin imali plyasaalrın
da ticareti karlı maddeler 
arasında sayılacak derecede 
terakki etmiştir. 

yeni limanlar 
5 O milyon lira sarf ile 

yeni limanlar 
yapılacak 

/Jfersin, Ereğli, Trabzoll, 
Amasra, Sam.~un liman
larının inşası ve Nafia 

vekiiletimiz 

Ankara 22 (Milliyet) - HUkQ
metin inşasına karnr verdiği 
limanlar Ereğli, Samsun ve 
l\ler~in limanlarıdır. 

Evelce başlanmış olan AmllS· 
ra ve lnebolu dalga kıranlarının 

tevessUUne karar verilmlştir.Trab· 
zonda da sonradan bir liman 
inşa etmek Uzre bir dalga kıran 
yapılacaktır. 
Ereğli limanının inşası için 10 

milyon lira sarfı dllşünlllmekte
di;, Bu liman en asri tarzda 
inşa edilecektir. 

Büyllk bir iktisadt ehemmi· 
yeti haiz olan /\\ersin limanı 
için 17 milyon lira sarfı kAfi 
gelecektir. Samsun limanı için 
15 milyon lira ayrılmıştır. 

Oiger dalga kıranların inşası 
4 milyon liraya mal olacaktır. 

-

Sulama işleri 
Hühumet Meclisten 
yüz milyon lira istedi 

Bu sene t allgi nehirler 
tenıizlenecelı 

Ankara 22, (Milliyet)- Su
ama işleri i :in mecli~ten yüz 

milyon liralı!; bir tahsısat talep 
eden hük\ımet 11 senelik bir su-
1 .. ma programı hazırlamış bu
hınmaktadır. 

Hüklim~t bu programa naza
rım sulanması lazım gelen yer
lerde muhtelif tesisat vücude 
getirerek irigasyonu temin ede
cek ve luzwnundao fazla suya 
malik nehirlerde, çaylarda ya

Srbistaııda tekaütlük taklar açmak suretile tahriba-
Belgrat, \!-! {A. A) - Kralm tın önüne geçecek, sıhhat nok

bir emirnam'e;ı, şimdiye kadar tai nazarından muzir olan batak 
hükOmetin cnıl/ne Amade bulun- lıkları kurutacak mühtelif deniz 
durulmuş .'al~tl o e>~i nazırı !erde nehirlerin mansap nokta
kat"l surette ·atide scvkctnıek• lanna giden !usımlarında seyri 
tedir. seferi temin edecektir. 

:i: Hükumet bu on bir senelik su 
l!IJWl.erede d ı. -k 150 -'-"'...;;;;.=;;,,...;;;;.,=..;;:; lama programın an ı.:a~ a 

Ameriha'tun iştiraki "milyonluk yeni bir_ p~ogra~ın 
Cenevre, 22 (A_\) . S"tl'ah d~ ana hatlarını şımdıden çıı-

1. · ı \[ (' lı" , mış bulunmaktadır. ce >e<ınt e . • ı.son An er rn- B d 't"b 1 
hd. · ·ı u se:ıe "n ı ı aren su ama 

nın ta J<lı te,Jı ata mutcallik tb'k '"l "" 
programının ta . ı eaı ecegı 

siyas ti lı:ıkk,.ı•la iza1
1at nrmij- }erler büyük ve küçük Mende-

tir. Berri ıc '·hat hakkında i\l res ve Kediz vadileri ile Bursa 
lloover n re ı:ı 'e bir ;ı!' \f civarında Nilüfer ve Susığırlık 
lıusulL ~ü ko.ıay J tırncak mııhi- hııvalisi Adana civarında Sey
yctte 1 J7.1 iT' a•da·ta lııılunaca han ve Ceyhan nehirleri Tarsus 
ğmı süyliycn \1. Cibi'>c :- Ame- ç.ı:yı yeşilırmak, kızılırmak Sa
rika hiiktlm ·tinin lıa"ri tc•' h ıtın l::arya, Frat, Dicle ve Meriç va
tahdidi hu usunda bir itilafa va- dileridir. 
sıl olmak için 'il. l'aul Boncour 4ll_k_a_r_a __ T. .. ic'"a_r_e_t_o_da.çı 
un 1927 sene,dmlc teklif ettiği 

sureti tesviyeyi lıcnimsenıckkdiı. 

Çin· Japon duşmanlığı 
Londra, 21 (A . • ı\.) - Chan

ghai dan bildiriliyor: Çinliler bir 
Japon vapurunu bombardıman 
etmişler ve remi dahilindeki mu
h~[ız kıtaata kumanda etmekte 
olan bir mülazımı telef ve 67 
bahriyeli vı: taifeyi cerheylenıiş
lerdir. 

Avusturgade yeni kabi11e 
Viyana, 22 (A.A) - Ilırısti

yan sosyallardcn ."ı . Enderyeni 
kabineyi teşkil vazifesini kabul 
etmiştir. 

.... ,...~lll!ll!ll!lml ...... 
Beyoğlunda l>riklAI caddesinde 1 

369 numorolu 

lBIMEtE~H 
k3dm perukA.r salonu müdüriyeti 
muhterem müşterilerinin memnuni
yetini temin maksadiyle l\larsel 

1 
müessesesinin mütehassıs ser pe· 
rukar! Mösyö Jorj ile yeni ve 
mücerrep müstAlıtiD'lin angaje 

r.:tedij\ini tebşir eyler. 

hongrası 

ı\nkara, 22 (ı\.ı\) Ticaret 
ve Sanayi odaları ,\nkara mın

ka,;ı 929 kongrast bu gün içtima 
etmi~tir. Kon!(ra mıntakayı ala
kadı\k eden diıı;er mesaili müza
kere ederek içtimaına nihayet 
vermiştir. 

Meclis müzakeratı 
Ankııra 2'~ ( A. A. ) - Büyük 

l\lillet Meclisi bu gün reis vekili 
Nurettin Ali beyin riyasetinde top· 
lınmışar. Meclis Dahiliye memurini 
kanun lilytbasının perşembe gLinkü 
içtiınaında müstacelen müzakere 
edilmesi hakkında Dahiliye vekili 
Şükrü Kayıı beyin teklifini kabul 
etmiş ve per~embe günü coplanmak 
üzere içtimaa nihayet vermiştir. -Sizin ve çocoklannız için 

en mükemmel kumaşlardan gayet 
şık ve zarif 

ELBİSELER 
ller yerden ehven fiatlarla almak 
için Beyoğlnnda Luvr karşısında 

148 numerolu 

Dazar ~eko slovak 
ticarethane ·ini zivnret ediniz 

Almanlar gene geldi 
Parls, 22 (A.A.) - Müte

hassıslar komltasındakl Al
man murahhasları Berlln
den' avdet etmişlerdir. l Facialardan silkinip ! 

ı tam istikbal hazarıan hür i 
Yunanistanda ayan intihabı t ve müstakil milli Türk İ 

Atina, 22 C\.A) - Ayan inti- J hükumeti ilanı ola11 23 l 
habatında. Y cnizclos taraftarları- f ı:isan tarihinin t;ocuk ! 
nın e~s~rıyet ~azanaca.ğı muhak- t Jıaftası mebdei olarak ; 
kak ~bı gozititmekccdır. i kabul edilmesi Tiirk gav- ! 

.. ıı=::mz:cımı:ı::ııı.mıım::a111111;11.aii 
Adopa1.arı Sulh mahkn ıcsin-

den: 
::\Jerhum KuçLik Osman efendi 

tereksiıdcrı ı ti~ ı:ıne muhtelif 
cb'atta ccvız kiııu,,u 1 1 :\layı; 

1929 Cumarresi (:\!ay ~ın on bi
rinci Cumartesi) Jilinü saat on 
beşte bilmıizayede sattlacaktır. 

Talip olanların mezkur gün ve 
saatta Adapazarı Sulh mahke
mesine müracaatlarL 

Atına, 22 (A.A) - Ayan liusuna verilen elıemmi- l 
meclisi için yapılan intihabatın yeti gösterir. llima e · İ 

IQ 1 · ı· .. yı* ma m o an netıce erıne gore tf. 1 I b ·· .. 
V · f 1 h e a yavru arı ugunu 
enızelos rara tar arı 70, mu a- d b ik d ! . can an te r e er. 1·ller 22 Azalık ı..azanmışlardır. _ 

Fırka ~ru~unun dünkü ı~tinıaı 
geni maaş layıhası mütteJ1 

kan kabul edildi 
Ankara, 22 (A.A) - CUmhuriyet Halk fırkası grubu reis ,·e 

Afyon Karahisar meb'usu Ali beyin riyasetinde toplanmış ve ıs 
mı maaş derecAt ve teadül kauıınu ile buna karşılık olacak 
ridatı mütalaa etmiştir. 

Öyleden evci saat onda başlıyan müzakerat muhtelif fasıl 
öyleden sonra altıya kadar devam etmi~ ve mali kuyudatın es 
islahını da temin eden bu kanun laythası esas itibarile ve ınU 
fikan kabul olunmuştur. 

Zabitler ve askeri meuurl 
25 yaşını ikmal etmeden evel zabitle 

evlenmeyecekler 
Ankara, 22 (l\lilliyct) - Muvazzaf zabitler, askeri memur! 

25 ya~ını ikmal etmeden evlenmemeleri hakkında hükOın 

hazırlanan layiha bugün mecliste ruznameye alınmıştır. Lnı1 
aynen şudur: 

:\Tadde 1 - Bilumum muvazzaf zabitler ve askeri memurl3 

25 ya~ını ikmal etmeden evlenmeleri memnudur. Askeri mekre 
talebesi evlenmez ve evlenmiş talebe Asker! mekteplere 1'• 
olunmaz. 

2 - Gedikli küçiik zabitlerin neş'etlerinden itibaren kanon' 
mecbur oldukları hizmet müddetini ikmal etmedikçe evlenıncl 
memnudur. Deniz ve hava gedikli küçük zabitleri baş C3 

olmadan evlenmezler. l 

~ocuk oıura~~asları Ankara~a 
Ankara, 22 (A.A.) - Yarından itibren başlıvacak çocuk kafta.;ındr fl' 

telif merkezleri temsil edecek olan çocuk mu,,;kkaslarının ikinci kafile~ 
gün saat on alada şehrimize gelmişler ve istasyonda Başvekil lsın•t. 
hazretleri namına yaverleri Atıf Fikret beylerle 1 limayet etfal cemiy•P 
mına merkez hey'eti, Ankara çecuklan ve mektepler! namına kız ve 
tafebeleri ve muzika ile kalabalık bir halk kitleei tarafından bari 
karsılanmışar. 

Ankara, 22 (A.A.) - yann 23 nisan \"&!Anın ümit ve istikbali otan~ 
rulann bayramıdır. Türkiye llimayel eıfal cemiyeti umum! merk• 
dolu gün münasehellle bütün \•atan çocuklarını tebrik eder. 

O/O 5 Faizli, 1334/1918 istikrazı dahili 
tahvilatı hamillerine 

Vadesi Mayıs 1929 tarihinde munkazi (23) numaralı kul'°' 
delinin, 1 Mayıs 1929 dan itibaren Galata ve Ankara 0S 
bankaları gişelerile müessese! mezkQrenin Vllayat merakizinde 
lunıın bilömun ~ubelerinde tediyesine mübaşeret edilecektir. 

20 Türk lirası kiymetl itibariyeli beher tek tahvil kur0 

evrak! nakdiye olarak 50 kuruş tesviye olunacaktır. 

Kuponların, numara borduroları ile birlikte ibrazmda, 
bankası tarafından hamillerine, tarihinden beş glin sonra et< 
edilmek iizre ibrazı lazım gelen bir makbuz verilecektir. -

Memleketler arasında nakliyat ve muvas•1 

TUrk Anonim flrketinden . 
g :\lms 1929 tarihine müsadif perşeınbe günü saat l l de hev'cP 

miyenin ;ureti adivede şirketin Galatada Çinili Rıh~m hanıddaki ıncrkr 
içtimaı takırrur etmiştir; 

Ruznam)i müıakerat 
:\Ieclisi idare ve mür:ıkıp raporlarının kıraaıı 

2 - 1 Temmuz 19'.!8 • !il KAnunuen-el 1928 tarihine ko,W 

bilanç'>, kar ve zarar hesabaıının tastikı ve mecli<ı idarenin ibra<ı .,ı 

3 '\feclısi idare azaların• verilecek hakkı huzur mikdannın t•l
1 

4 müral<iplere verilecek ıııikdarı tahsisatın tayini •1 
lçıima<la bulunmak isteyen hissedaranın ticaret kanununun 2' 

maddesine tevfikan vevmi içriınaa ıck.ıddüm eden 7 gün zarfında > 
merkezine n1ür:ıcaatl1 his~elcrini tc. -.!i \'e n1ukabilindc duhuliye \·er' 
almaları rica olunur. 

*** ,,,ı 
Memleketler arasında Nakliyat ve mu,,a• 

TUrk Anonim firkati p1 

16 Şubat l 929 tarihli içtimada tezekkür edilemeyen atideki bus0(.!, 
zakeresi için 9 Mayıs l 929 tarihine mü<adlf perşembe günil saat ti 
hey'eti umumiye fevkalAde olarak Galaıadı Çlnilt Rıhtım banındJ 
merkeziyesbde içtimaı ıakarrur etmiştir. 

Ruznamei müzakera~ 
Nizamname! dabilinin muhtelif maddelerinin tadili t"" (l\t 
Madde 3- Teklif edilen muaddel şelcli - Şirketin unvunı •Jl 

fer arasında naldiyat ve muva>alat Türk anonim şirketi) olacak v• 
işaretini kısa isim olarak kabul ve istimal edecektir. ,,ı , 

Madde 4- Teklif edilen muaddel şekil- Şirket qadı yazılı dl-~ 
ile iştigal etmek üzre teşekkül etmiştir. Şirketin maksat ve m•"ıu~~ /., 
sanat ve ticareti olup bu itibarla gerek TUrkiyede ve gerek aıe~ dl 
biyede bu maksadın istihsaline hadim sanai, tüccari, mali her nevı ;a1I 
ve kömür ticaretine girişecek ve biıtahsis berri, bahri, havai ve efil J 
kalat ve mürasalat ile iştigal edecektir. 1 'rl'ı 

Madde 7. Teklif edilen muaddel şekli. - Şirketin serın•Y0~ı)JIJI/ 
(yirmi Türk) lirası kıymetinde hamiline muharrer (on bin) hisseye evıd!J 
(iki yüz bin) Türk lirasından ibarettir. Bu hisseler mecmuunun dl r.-' 
yede münderiç şekil dahilinde hissedar sıfatlle iştirak edecekler ~ 
iştirasının teahhUt ve im7.a bedellerinin tesviyesi meşruttur. ııP',I 

Modde 32. Teklif edilen muaddel şekli. - Şirketin uınutu ıS , 
arasından hey'etl umumiyece intihap olunacak asgari 7 azami 
mürekkep bir mecU.i jdare torafmd1n idare olunur. 

Istanbul Ticaret ve Sanayi odasında~~ii ( 
Milli Bayram münasebeti!<: 23 Niasana müsadiE Salı g 

mı:ı: kapalı bulunacaktır. öi= 
Diplomalı Lehli bir makine ınühe~ıı~ 

Uuzun müddet pek çok fabrikalard: ,r~ı~ 
nistlik şefi gibi nıevkilerde bulunup _ ~~1~'cı 
dide ve faal bir nıakine nıühendisi 1'~ 1 nJ'( 
hizmet arayor. Alakadarların zirdekı • 
tahriren müracaatl.ırı. 

J.P.T. 121 a Tovv. Reklamy 
VVej G.m.b.H. 

Rudolf Mosse VVarszavva 



-· MTLLJYET . sın 23 "1SAN 1929 a 

~MİLLİYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 

ve~ ':". kızcağız meçhul 
ıs ~,,. cis:.nin iştialinden 

k 
1 yaralandılar 

ııs ~iin Ogle vakti kasım pa
es «a Şada Aşıklar mezarlıtın· 
uı ~ oynayan Hüseyin, Burhan, 

, tthlye ve Kadriye isminde 
JJ "7 Yaşlannda 4 çocuk elle

tine baruta benzer bir clılm 
Ieı teçırmtş ve merak ederek 

:•kınışlardır. Yakılan cisim 

1 1rcıenblre parlamış, çocuk
rl:ıı •r ınuhtellf yerlerinden ya

et ~•lanmışlardır. Yaraları mil-
n. ~1ttıce oluı> hastahaneye ya

rııınışlardır. 

r!J: IJeyazıtta yangın 
ı:; ~'Yazıtta oturan R~lt Beyin 

) evinden ateş çıkmışsa da 
tUşUerek söndllrlllmUftDr. 

~ 4ıırap Mehmet yakalandı 
S•nıatyada oturan iffet Hanı

ç3 tc~ın evine Arap Mehmet glre-
1 bir çok mutfak eşyasını 

1
11tiıyarak kaçarken yakayı ele 
trnııştır. 

ııı Yankesici çocuk 
e~ ÜOn Beşlktaşta 12 yaşında 
r 11 Şevki namında bir cocuk 

d ~:nıobllcl Mehmet efendinin 
eli ~ n saatını aşınrken yalı.alan

Ştır. 
fi 

Dün çlf1nenenler 
Dtııı Betiktaşta bir tramvay 
-
1 
arabası Muhsin Efendi na

~da bir adama çarparak 
r •urette yaralanmıştır. 

lt~Vatınan Hakkının ldarealn
ı,111 tramvay arabası Emin 
ltıı 0de Eylp namında Oç ya
tır~' bir çocuğa çarparak 

Ctmfştlr. 

c Ateş küref11 ile" 
~ııııtoprakta ahçı Ali ata 

,r '•tcş küreğlle Mehmet na
~1da bir çocuğu feua halde 
~,:uş çocuk hastahaneye 
~n 1'11mış Ali ağa da karakolu 

•nıı~tır. 

llırsız bir çift 
~tthur sabıkalılardan Yırtık 
ht18b aler metresi MelAhat ile 
ıı, er Sultan Ahmet medreıl-

t ~~ kubbelne çıkarak kurşun 
'lıııı''•rı çalarlarken Zabıtaca 
~il U nıeşhut halinde yakalan
l()8tdır. 

A.a Oo liralık sirkat 
ı~ •ıı~;l<ada Birinci sokakta otu

lıyltı n '1arbiye mualllmlerlnden 
~~~ a~aın Rasim beyin evine 
'ıı,d~~ evd, kimse bulunmadığı 
t-ı,1 1< hırşız girip 70 llra 
~~tt~h nakdiye ile 1000 liralık 

iL erat çalarak kaçmıştır. 

111 0"1.ilrıist maznunları 
l ı.ıııi . yollandı 

~ tad~deki komlinikslerle alA· 
~-~ r almakla maznun bulu· 
. Ve h 
'ı ~·. Şt rimizde tevkif edilen 

!ü l\i d 
ilııı · un ak~am lzmireWsevk 

ıl l\lerdir. 

~ l( ----- -
it esil ece k mi ? 
ıııııu .: ·-· . 

ltıutekaltlerin maaşı 

~~ ~.d ke~i/ecek ? 
ı111lıııı:~~a tabi olan maaşlı 
~11trın e müstahdem müte
~ııı'.lııı,81 tekaüt maaşlarının 
~11 '1tı tdl~~llye VekAletlnce 
111

1crden nııştır. Yalnız müte
qı11 doıc nıualllmlite, müte
~t Vt k tor, eczacı, mühen
~); idıı.~:~Oktıırıerden hUkO· 
~,1 lab11b hu11uslye ve bele
lqı11~• ıııtıb eu, eczacılık, bAy· 
lırttrın, 1 •ndisllk, kondüktör
lı, 1 Ve :Yin edllmlf olanların 
lı ~lcri 1 lsıırtı tertiplerinden 
~ı. -·~ı 11 esvıye edilerek teka-

''a tının k fi bildi . es memesi vl-
. rıırnıştir. 

ftt;b;--
ba odaları 

/\ıl ::----..:::.:: 
""ııı · le ."me buraya 

ltıfıb bıı(j edildi 
1 a Od j 

nı, a arı tc~kill hakkın-
• :.anınarn 

Y ne d . e Sıhhiye müdü-
.. •k ıntıe lııldirilmiştir 
'" Q \'. • 

'l\ıın . • 1 lı ve Sıhhiye mü-
lıı1 tıilılı~ıı-asctlcri alunda 1 ta:ı

•b•tı <ıuası ıtlare hcy'etl 
Yapılacak ur. 

iktısadi H. 

tiınan~a vesait 
Dört ~un yerine ~ir ~nn~e 

~a~lanacak 
Jstanbul liman şirketi, vıpurlırs lb-

nluye olutlı: verilen kömürlere 
alı müşkülAD izale lçın aon sistem 
bir dubıh vinç siparişine ktnr ver
miştir. Bir sene sonra limanımızı 
gelecek olan bn vlnçln (160.000) 
lirayı mal olıcığı tnltşılmışıır. Bun
dan başka öç tane buharh büyük 
romorkör dı ıımulanıcakıır. 

Şirket umum mUdilril bımdl bey 
demiftir klı 

- Yeni vinç gelince 4 günde 
boşalan kömür vıpurlan bir günde 
tahliye edilecek ve yevmiye bir va
pun (1000) ton lhnlclye verlleblle
celılr. Şimdi 250 tondan fazlı veri· 
lemlyor. Şlrkeı kullanılmış vesait 
almamağa lcuu vermiştir. 

lkı ay evci lsıanbula gelirken 
batan yeni romörkör yerine yapıla
cak romörkör J 5 Mayısta gelecektir. 
Şirket tesellüm etm<den evci batan
dan mes'ul olmadığı lçln masrafı 
fabrikasına alnlr. lzmir limanı için 
de böyle lkl geml sipariş olunacaktır. 

Ticareti hariciye bilrosu 
H azlrandan itibaren propaganda 

işile meşgul olmak tize~ şehri
mizde Ticueıi barlciy• bürosn tesis 
edilecektir. 

Banka:ar •ergl•I 

Amerika banktlın tarafından Mayı
sın yirmi ikinci günü Nevyorkta 

ıçılıçak bankalar daimi sergisine 
lsıanbul Ticaret odası bı davcı edil
miştir. 

Klllmll f lrketl 

K ilimli maden kömürü şirketi blsse 
darlan hey'eti umumiyesl dün 

ıopİmmışDr. Şirket, geçen seneki 
vaziyeti dolıyısıle ıemetıu tevzi 
eımiyecektir. 

Kamb yo flatı 

Dün borsada istikrazı dahilJ 94.1 O 
dan, düyunu muvahhade (206) 

dan, lngiliz lirası (989,30) dan, ıltun 

(840) kuruştan muamele görmüştür. 

Ticaret odasında 
Jstanbul Tlcueı odası idare hey'eti-

nln dünkü lçtimaında bazı tüccann 
sını!lan ve gönderilen muhtelif bez 
nümunelerl hakkında tetkikat yapıl
mıştır. Bu mamulftıın yerli olduğu 
te<plt edilmiştir. 

Bir değirmen şirketinin 
senelik kllrı nekada~ 

yapılan hilançoya nazaran 
Şark değirmenleri Türk 

anonim şirketinin bir senelik 

kArı 231 bin liradır ve geçen 

seneye nlsbetle 71 bin lira faz. 

ladır. Şirketin esas sermayesi 
600 bin lircdır. 

Ahmt Zogo hakkında 
Arnavutlukrn Ahmet Zogonun 

katolik olacaP;ını rumca gazetder 

yazmıştı . Arnavuthık konsolosu 

bunu tekziple Arnavutluk miı;;. 

takil Ortodoks klise-;i sinodunun 

sureti kafiyede teşekkül ve va

zifesine mübaşereti ml!nasebetiyle 

gerek Yıınaniscanda ve gerek Is

tanhulda munteşir rumca p;aze. 

relerin kaffesi o makule havadis· 

ler icat eylemekte oldukları bil· 

dinlmiştir. 

VERESiYE 
6 ila 8 ay vade ve 

75 kuruı 

15 ~ünlük 

Taksitlerle 

Trençkot 

Lacivert Pardesü 

Kostüm 

Manto -· Mus11mba 

K•7.•k -Çocuk elbiseler! 

Hazır ve 

lsmarJama 

ve her nevi lngiliz kumaşlan ls
tanbul Eminönü Köprübaşı No. 
15· l 6 Karakaş elbi$e mağazasına 
bu illnı k°'iP müTRcaaı ediniz. 

Vilayette Emanette -
Vergi borcu ~eıniyeti Bele~iye 

Borçluların yangın 

yerlerindeki arsaları 'iyana~an illaiye ınütabas-

vergl :~!:~1!:'°syonu dun SiSi ~etirıııe~i ka~ul etli 
toplanmışnr. Vergilerini ver

memlş olan mükellefler hakkında 
!Azım gelen kararları vermiştir. 

Bu kararların çoğu hacza 
aittir. Yangın yerlerlndeld arsa 
sahlplerinln çoğu vergilerini ver
medikleri cihetle bu glbl arsalar 
da haczolunsrak sarılığa çıka· 

nlınıştır. 

Vergilerini vermiyenlerin mik
tarı yüzde yirmi nisbetindedlr. 

Vilayet meclisi 
V UAyet meclisi Perşembe gilnü 

J 929 senesi içtima müddetini 
bitirecektir. Meclis yann ve Per
şenbe günü de toplanacak yeni 
s e ne bütçesinin müzakeresini 
bitirecektir 

Arnavutluk sefiri 

T iran sefiri Tahir bey Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Tahir bey, 

dün Hariciye memuru Hakkı 

beyi ziyaret etmiştir. Kendisi bir 
kaç güne kadar Aankaraya gide· 
cektlr. 

Devam 61lBllan 

naırelerde yeni devam saatla-
nnın tathikaana dünden 

itibarn başlanmıştır. lş saatlart 
sabah 9 - 12, bir buçuk saııt öğle 
tatili Akşam paydosu 1 7 dedir. 

Yeni mümeyyiz 
vilayet yazı işleri kalemi Mü

ıneyyizligine tayin olunan 
İbrahim bey dün işine başlamışnr. 

Spor 

Cemiyeti belediye dOu birinci 
reis velı.lll Tevfik beyin rl· 

yuetlnde toptandı. Riyaseti 
cumhur ve Ba,vekAlete çekilen 
tazımat telıuaflanna mukabil 
gelen teşelı.kllr telgraftan okun
duktan sonra sokakları sulamak 
için alınacak olan Oç arazöz 
maklnuına istenen 22,500 liralık 
tahsisat taleblul havi muhasebe 
mllzelı.keresl bütçe encOmenlue 
havale edildi. Emanet memur
lanndau vefat eden Emin beyin 
cenazesi masrafı olarak 50 lira 
verildiğine dair mO:ı.ekkere ile 
yeul bütçeye sehven konulma
yan bir Daroıacze aalstamnın 
llAveıl hakkındaki mllzekkere 
de lıOtçe encUmenlnlne havale 
edildi. 
Dilencilerin toplanması 

Dilencllerln toplanma111le 
Darülaceze mevcudu bini geç
dlğlnden tahsisat kAn gelmediği 
cihetle tahsisat llAvesl hakkın
daki mOzelı:lı:ere de bütçe encü
menine havale olundu. Bundan 
sonra okunau bütçe encümeni 
mazbatasında lı:ışın Bostancı 

ehallsl unııuz kaldıtı zaman 
Emanetin buraya bir romor
lı.örle un sevkettlğl ve masarın 
gayri melhuzede11 romorkör için 
elll lira verildiği bu masraf 
esas itibarile kabul edilmiş 
lsede masarifi gayri melhuze
ye alt itlerin tetkiki hesap 
encümenince tetkik olunması 
!Azım olduğa blldlrllmelı.te idi. 

Bunun üzerine tekle alt u
zun münalı:a'a oldn ve oetlcennl 
tetkiki hesap encOmenlue hava
letıl kabul olundu. 

/tfalgenln ıslahı balısı 
Bugünkil maçlar itfaiyenin lslAbı için mlltahassıs 

sıfatlle ve bir sene mllddı:tle 
Galatasaray-:Süleymanlye Viyana itfaiye kumandan mua-
lle, Jstanbul spor Alman- vlnl KOnitiu celbi tasvip ve 

tarla karşılaşacak bunun için 4,300 lira tahsisat 
Bu gün Taksim Stadyomunda kabul olundu. ı Mayıa çar,amba 

gllnU içtima edilmek n, re cel
iki hususi maç yapılacaktır. Bu seye nihayet verildi. 
maçlardan biri Galatasaray bi-
rinci tatknnı ile Süleymaniye Kemal Ömer bey nlçn 
birince taknnı arasındadır. Fut- gitml(! 
bol hey'etinin son karan muci- Hayat pahalılığı hakkında Da
hince likmaçlan ikinci devresi hlllye VekAletlne l:ı:ahat ver. 
beş haftada biteceğinden birinci mek üzre Anlı.araya (ittiği yazı
kümcnin altı taknnı arasında lan Emanet iktisat mOdürU Ke
her hafta maç olduğu malfun- mal Ömer bey dOn gelmiştir. 
dur. Bunun içindir ki takımların Kendlsfle görüşen bir muharrl
nıütcmadi bir idmanla formla- rlmlze Anlı.araya hususi işleri 
nru almaları ve muhafaza etme için cfttlğlnl söylemiştir. 
leri laznndır. Geçen hafta Beşik Ada çamları 
taşı yenen Galatasaray takımı Evkaf ada çamlarını Emanete 
bu ciheti düşünerek ayni fikirle kiralamak için cereyan eden 
hareket eden Süleymaniye takı- muamele bitmiştir. 
mıyle bu günkü tadilden bilisti- E: h ı tedavi 
fade bir maç yapmağı kabul et- manet ~sta çam arı 
miştir. etmekle beraber bir çam fidanlığı 
nm yine gençlerden mürekkep da yetiştirecek ve bu hususta 
Spor ile Almanlardan mürek- Adaları güzelleştirme cemiyeti ile 
kep bir takım arasında cereyan de teşriki mesai edecektir. 
edecektir. Her iki maçm da se- Göztepe tramvayı 
yre değer müsabakalar olduğu 
şüphesizdir. B ir ltalyan grobu Üsküdardan 

"Vefa" nın seyahatı Göztepeye kadar yapılacak 

Müteferrik H. 

Yerli mallar 
ihtiyaca klifi 
geliyor mu? 

Y erli malları halı.kında yapı
lan tetkikat, hariçten ecnebi 

emtiası getirmemek şartıle ih
tiyacın mühim bir kısmı temin 
edilecektir. 

Dabagat ve deri lmaıatımızla 
ipekli eşya ihtiyacı tamamen 
temin edilebilecek ve batta 
ihracat ta yapılacaktır. 
Milli şirketlerin tasfiyesi 

Kara Kemalin Milli mensucat, 
Mahsulat, Kantariye ve 

Mlllt ticaret tlrketlerlnln tasfiye 
lfl bir ıene daha temdit edil· 
mlştlr. 

Bıınıarın borçlan, matlubat· 
tan çolı: fazla olup henüz mlk· 
darı tespit edilememı11tır. 

Barut inhisarı 

Barut ve fişek inhisar şirketi 
hlısedarları hey'eti ıımuml

yesl evellı.I akşam senelik içti· 
maını akdetmiştir. 

Mecllslldare azalıklanna eski 
aza intihap olunmuş ve bllAnço 
tasvip edilmiştir. Şirketin geçen 
seneki vaziyeti müsait olmadıtı 
için temettu tevzi edilmemesi 
tekarrür etınlştlr. 

Şirketin tevsii hakkındaki 

telı:Iifat hUkQmet tarafından ka
bul edilmiştir. 

Zektıl B. yarın geliyor 

Yeni sene bütçesini Maliye 
Velı.Aletlne taRtlr ettirmek 

ftzre Ankaraya ıtlden MDıklrat 
MOdOrD ZekAI Bey Çarşamba 
gllnll avdet edecektir. idarenin 
yeni açacağı fabrikalarda çalıf· 
mak Uzre Avrupadan Benzi, 
isminde bir llkllr mOtehass111 
getfrtllmlştlr. Şarap ve sair iç
kiler.. için de aynca mlltahassıı 
getirtilmesi dDşOnDlmektedlr. 

Yeni vapurlar 

S eyrlsefaln idaresinin yeni 
alacağı vapurları muayene 

için giden fen hey'etl dOn Mar
ellyaya muvasalet etmiştir.Heyet 
on glln sonra gelecektir. 

Mehmet Bey Slpaho 

Umumi harpten ıonra Vngoa
lavya lı.ablnelerlnde muhte

lif zamanlarda Ziraat nazırlı

ğında bulunan Mehmet Bey 
Slpaho şehrimize gelmlftlr. Meh
met Bey feshedilen Çlfçl fırkası 
liderleri ve Bosna-Hersek mlla
IUmanlan teşkllAtı reisi idi. 

Nureddin Milnşi B. cezaya 
lllyık mı? 

Evde koyun keserek okkasını 
"50 kuruşa yedltlnl söyleyen 

Ticaret ve Ziraat borsası baş 

kimyalı.eri Nurettin Münşi B. 
Emanetin, kendisini, tecziye 
edeceği iddiasına kartı: 

- Evde koyun lı.eımem mUs
telzlml ceza değildir. ÇUnkO 
evden harlca çlkmamıştır. Nete· 
kim Kurban Bayramlarında da 
evde koyun kesebiliyoruz. Bu 
lae cezayı lstflzam etmiyor •• 
demiştir. 

Gayri milbadlllere tevziat 

Şimdiye kadar tevzlattan i8tl· 
fade etmlyen musaklı.afat 

esbabı gayri mübadlllerden daha 
(105) kişiye ay başından itiba
ren tevzlata başlanacaktır. 

Tophane antrepoları 

Geçen Cuma günü Süleyma- tramvayın inşasına talip olmuş
niye ile olan likmaçmı Sami, tur. grop, bu maksatle Üsküdar 
Halil, Emin ve Saimden malı- tramvay şirketine müracaat et· 
rum olarak tamamen genç oyun miştir. yophane antrepoları May11 

ı d iptidasında Fort mOessese-
cu ar an mürekkep olarak ya- Yıldız fıldanlıgvı sine teslim olunacak ve sür'atle 
pan Vefa birinci futbol takımı otomobil montaj fabrikası tesl-
Balikesir İdman Yurdile bir E manetin yıldızda açtığı çıçek tı b 1 ktı 

ı 1 r kal d k 
sa na aş anaca r. 

maç yapmak üzere Balikesire idan ığı ev · A e te emmül 
davet edilmiştir. Bu suretle Ve- etmiştir. Bir kısmı ağaç fidanlığı Malınıut Muhtar Pş. 
fa futbolcuları Hakimiyeti Mil- haline getirilen bu güzel bahçede vapur müllayaası için temioat-
liye Bayramını Balıkesı·rde tes' ül sız olarak (20,000) lira veren 160 nevi g·· 140 çeşit krızan· k d 
it etmiş olacaklardır. Mahmut Muhtar Paşa ya ın a 

tem, 50 cins te karenfil vardır. i i ıece"'inl ali Haber aldığımıza göre Vefa- memleket m ze ge • e-
nm yin egençlerden mürekkep çemberli taşla hafriyat sine bildirmiştir. 
bir takımla Balikesirde yapaca- H olandalı hir hey' et Çemberli- Acaba propaganda mı? 
ğı maçı, Kumandan Ali Hikmet taş ile Atik Alipaşa civarında Geçenlerde şehrimize gelen 
Paşa himayesine almiştir. asarı atika taharrisi için hafriyata 400 seyyahın öğle vaktı 

Vefalılara muvaffakıyet temen başlanmıştı. Hey'et neticeden vapurlarına dönmedikleri halde 
ni eyleriz. ümitvar p;örünüyor. şehirde yemek yememeleri yağ-

BİR HEZİMET 1 lanmız aleyhine kendilerine 
İspanyada Saragosta Fransa zmlr belediye reisi 

ve İspanya milli takımları ara- Jımir belediye Reisi Hulıisl bey yapılan fena propagandaların 
smda yapılan beynelmilel maç- şehrimize gelmiş ve dün Vali neılcesl olmasından şüpheleull-
ta Fransızlar son dakikalarda Muavini Fazıl beyi ziyaret et- dlğlnden Emanetçe bu hususta 
yaptık.lan bir sayıya mukabil mlştir. Hulıisi bey, bugün Anka' tahkikata başlanmıştır. 
sekiz sayı ile ağır bir hezimete karaya gidecektir. Marullar 20 kuruş 
uğraını_şlardır. İspanyolların al- Kışın şiddeti marul fidanlarını 
tıncı, yedinci ve sekizinci gol- •A (TÜRKUV AZ) da •• yaktığından Mersinden getir· 
!arını ikinci devrenin 35,36 ve i ! tilen marulların tanesi 20 kuruşa 
38 inci dakikalarında yaptıkla- Milll bayram mUnastbetiyle satılmaktadır. 

~mı söyl~~e~ Fransız milli ~- lTekmil eğlenceleriyle matine 

1 
• .--··....,.B-ir"--m....-il'"'le-t-in--i-s-iı""k_b_a ... ii.....,, lj 

rm.~ın ı!_Oncı _devred~ nasıl ~ır . .. çocukl11rının lidet ve sılı· 
panıge ugradıgmr gostennege dansant p;ece dıne do gala h .1 "l .. 1.. i 
kafidir atı e u çu ur. 
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Mahkemelerde 

İki mühim dava bir arada 
Casus Kasımın ve Lamia hanı· 
mı öldürmekle maznun olanla· 

rın muhakemeleri 
Kasım kendisini müdafaa ediyor, Lamia 

hanımın davasında dinlenen şahitler : ... ~ 
mühim izahatta bulundular 

A ğırceza mahkemesi vatanın 
emniyetine müteallik bazı 

esrarı bir ecnebiye satmakla maz
nun Kasım Tevfildn miıhakeme
slne dün devam etti . Evvelce 
verilen karar mucibince maznu
nun vermek lstedlği bazı ifade
ler dinlenecekti. Rcls Nusret bey 
maznuna bu ciheti beyan etti . 
Kasım da hazır.ımış olduğu kA
gıtlan yüksek sesle ukumağa 
başladı . Fakat sözlerine başlar 

başlamaz, polisin şahsiyeti mane
visine karşı tecavUzkAr bir tavur 
takındı . Müddei umumi Bürha
nettln bey kendls.ine ihtarda bu
lundu. 

Maznun bu ihtardan sonra, 
Mliclp Beyle arasının şekerrenk 

olduğunu, üzerinin taharrisi esna
ııında 35 lirası bulunan cüzda· 
runın alındığını iddia etti. 

Reis - Bir çok ifadelerlnlz 
arasında bunu şimdiye kadar 
neye söylemediniz? 

• - Çektiğim meşekkat ve 
azaplar bütün manevlyetlml pe
rişan etti. Bu sebepledir ki bil· 
tiln söyleyeceklerimi hafızamı 

yoklayarak notettim. Sonra dJn. 
leyectglniz kimseler davacı mev
kllndedlrler. Beni Hududu Millf 
hsriclne çıkarmak lçln teşebbü

sstta bulunmuşlardır. Da vacılıırın 
şahitliği nssıl makbul olur? lfa
demi derdestimden üç gün sonra 
aldilar. 

Maznun ilci saat süren ifade
sinin bir kısmını ağlıyarak söy
ledi . Seciyesinden , mazisinden, 
vatanperverliğinden ve ailesinden 
bahsetti . Sözlerini şöylece bitirdi: 

"- Ufacık bir lekem oldu
ğuna bile kani olursanız bana 
saatle, günle, ayla ceza verme
yin, benim idamıma hükmedin . 
Cesedim babamın can verdiği, 

kardeşlerimin kan döktüğü, ecdıı
dımm şanlı otağlar kurduğu sa
hada pislik torbası gibi asılsın . 

Son söz olarak istediğim şu

dur: ya beract, ya idam! " 
Sıra şahitlerin dinlenmesine 

gelmişti. Evvela lskender efendi 
dinlendi. Şahit maznunu Şişli tram
vay istasyonunda nasıl yakala
dıklarını anlam. 

Kasım şahitln bütiln sözlerine 
itiraz etti. 

Şa!ıit Ce!Aleddin efendi de 
aynı sılrette iladatta . bulunduk
tan sonra vakıt geciktiğinden 

celse tatil edildi. 

ikinci celsede 
polis müdiriyeti siyaşi kısmın 

takibat şefi Mucip bey, öl(· 
leden sonraki celsede dinlendi . 

Miicip bey , maznunun ne su
retle takip olunduğunu, nasıl yg
kalandığını anlatu . Sonra şebıı 
derinin ikinci safhasına geçti: 

- Kasım efendinin yanında 

on parası bile yoktu. Hatta ilk 
gece kendisine Polis tahsisıınndan 
bir lira verildi de kamını öyle 
doyurdu. 

Dayak ve işkenceye gellnce 
külliyyen asılsızdır. 

Kendi ile daima samiml idik. 
Hatta bize: 

- Beni hazreti .Muhammet 
çağırdı. Beraet edersem ilk işim 
ona müracaat edip af talep etmek 
olacakıır, diyordu. 

Yemeklerimi bile bıızan bera
ber yiyordun. Kendisi esasen çok 
yalancıdır. 

Ecnebi bir şahısla 
M üddeii umumi Kasımın Lala 

birahanesinde ecneht bir 
devlet memuru zannı ile ~örut 

tüğil Sedat efendinin Türk teb· 
ası olup olmadığını ve adresin i 
sordu. Müclp bey: 

- Türk tebasıdır Blr zaman· 
lar polis mildlriyetinde şofördü. 

adresini bilmiyorum! dedi . Pan
galn merkez memuru Ahmet . 
komseri Asım, Emrullah ve Şina.s ı 

beylerle diğer bazı şahitlerin 

celbi için muhakeme başka hir 
güne bırakıldı. 

Lamia H. davası 
Dinlenen şahitler 

mühim ifadeler 
verdi 

Umla Hanımın doğum esnasırd 
ölümüne sebep olmakla maznun 
bulunanların muhakemesine dün 
Ağırcezada devam olundu. 

Şahlt olarak dinlenen Neşet 

beyin haremi Madam Blrtmen, 
LAmla hanımın hastaneye gitmek 
üzre zevcine Israrda bulunduğu

nu, halbuki zevci Cemal beytıı 

buna muvafakat etmediğini: 

- Her kadın evinde doğu

rur, hastahaneyi ne yapacak. 
sın 't' dediğimi anlaın. 

Mamafl eyi tlirkçe bilmediğini 

llAve etti. Bunun üzerine gele· 
cek celsede bir tercüman bulun· 
durularak ifadesinin alınmasına 

karsr verildL 
Cemal bey, şahitten şu sualin 

sordurulmasını rica etti : 
• - Şahit zevci ile birlikte 

arkadaşımızdır. Daima görüşürüz. 
Zevceme fena bir muamele 
ettiğimi, döğdüğilmü görmüş

ler mi? • 
Şahit şu cevabı verdi: 
- Kavga cderlerdL. 

Temyiz mahkemesi sabık aza. 
sından Memduh beyin haremi 
Mediha Hanım da şu şahadette 

bulundu: 
- LAmia hanımın vefat ettiği 

gecenin sabahı Cemal bey: "Zor
ladık, zorladık, çocup;u alamadık 

makine boıuldu. Tornavida ile 
açıp çıkardık• dedi. 

Cemal ·bey bu şahadet üzerine: 
- Son derece teessür içinde 

idim. l\faltlmat kabilinden söyle
diğim bir iki kelimeyi hanım 
efendi yanlış anlamış olabilirler! 
dedi. 

Şahit olarak dinlenen 50 ya· 
şında Cemile hanım bazı muğlak 
ifadeler verdi. Bir aralık dedi ki: 

- Çocup;un içinde ölü oldu· 
ğunu ben anlamışnm. 

- Ebeliğin, doktorluğun var 
mı, nasıl anladın 'i 

- Evel zamanda yapmıştım. 

Yarım saat zorlıımışlardı, çocuk 
kendilğinden gelmedi. 

Yarım saatten bahseden blr 
şahide kaç dakika olduğu soru
lunca cevap veremedi. 

Bundan sonra Kenan Hasan 
Bey aleyhine K~driye hanım ta
rafından açılmış olan bir uzvu 
iptal vakasında bu muhakeme 
ile tevhidine ve bazı şahitlerin 

celbine ve cevabı gelmlyen tez
kerelerin tekidine muhakemenin de 
7 mayıs öğleden evele tehirine 
karar verildi. 

ANl{ARA PALAS 
(ANKARA) 

Bütt:n odalarda telefon, sıcak ! 
suyu, kalörlferl vardır. Husust 1 

banyolu apartmanlar. l 
Odaların flatı: 6 - 8 - 10 ve 12 1 

! liradır. Amerikan ban orkestra,! 
erkek ve kadınlara mahsns 1 
perukAr salonu, çamaşırhane, 1 
garaj, tenis, lı.ütüphaue, yatakb 1 

' ._.v_ .. .!:g.;.o:;,ul;.;a:;.r.,ş!..:.ır;..:k;.;e;..:tl;;;;u.:.;lu~u;.;c~eu:;;talı:;:;::l'ı;:.· : 
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Liseler mubayaat Komisyo-
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ıs ., çar, ııha ak 111 

MELEK SİNEMASINDA • u • t olduktan mu,·af'akiyctln mahiyctl ııu karuını <ebep ııe T Koca<ına "ıır e>erJir. f;minır cazibe,ine kapı : Salı günü saat on altıda ihalesi 
-t' •• ,~· birdir: bunlar da, onlar da ıahiatın karşı ıeni bir muhahbet hi•setmek lan mcr,ıklılan '1clki tatmin etmez. icra kılınmak üzere kapalı zarf 
,).J- ·.it' "'-" bir kanunıının hükmünü icra ederi«- mit Yobı ,·azifesinin ~iisterdl~I Fakat lıiıyle lılr ıne•zu üzerinde usulile münakasaya konulmuş-

bir kanun ki çok ,.; ·levcn ve yüksek yoldan arnlmak ı;ıememc nıi? llayı• "ülünç yahut mu;tchccn olmadan tur. Taliplerin şeraiti anlamak 

1.1.\:\' 1 IEU 'e L \ \',\ .\ ıın tem< rrı 

İKİ KIRMIZI GÜL 
A>RI 

2J 
l \IOESI ",'t\ILLIYH "TIR 

; 'i;an 1929 

Bl GÜNKÜ HAVA 
1 hin c, çok hararet 16 en 17. 

ı derece ıdi. 

Ilı ';;fi~ n;zg:lr poyrazdan e;ecek 
\e hava bulutlc. 0lacaktır Yağmur 

uğmaya~aktır 

FELEIC" 
Bir saklı tahkiha t 1 

izaha lüzum ı•ar mı? kadın 
ı·c erkek olmak hakikati gizli 
bir hakikattir . Bunu sadece 
itiyat/arımızla güslermekleylı. 
işte bıı gizli hakikati meşhur 
artist Refet Süreyya Hanım 
meydana koydu, iki gün eve/ 
gazetelerden birinde bir mülô
kalı intişar etti. Diyor ki: 

- Kadın kadındır, erkek le 
erkektir! 

Sevgili artist acaba bu güne 
kadar bunun aksini zannedenler 
bulunduguna mı kaildir? 

{'Ocak bagranu nerede? 
Dün rüfekadan tılrine bir 

ıhpabı sordu: 
- Kuzum allasen I Çocuk 

bayramı nerede olacak? 
Bu suale arkadaşım ceı·ap 

ı ı rmcdi, bana döndü ı·e sordu: 
- Ne dtrsin? nerede olacak 

acaba? 
- Şeker bayramının oldujtu 

ı rde. 
Hayat pahalıfıgı 

Her gün o kujoruı. 
'Hayat palıalılıgı lalıqmnıll

lıııı feı•kiııe çıktı . Buna çare 
bulmalı .. 

Lôkin dikkat edıniz· harat 
pahalılıgı ile ugraşanfarııı için
de bu işe çare bulacak bir tek 
'11ıitahassıs yok. O kadar ki. 
böyle bir mütahassıs çıkar da 
ıare bulursa 100,000 lira ik
ramiye veri/ecelini cemiyeti be
lediye azasından bir zat söy
lüyor. Artık buııa bl/e bile ld
dC's derler. Madem dokloryok. 
Hastayı hırpalamıyalım kendi 
halinde kalsın! 

Vatman ol111alı 
J.Ieslek hemşiremiz Şükufe 

Nihal lıanımm dün intişar eden 
bir mültikatını okudum .. Hem
şiremiz: 

- Kad111 Vatman olmalı I 
eliyor. Ben bu firkirde delfi/im. 
Kadının ratman olması "gez
mek,, içinse kadına otomobil 
rakışır, tramı·ay arabası de/U. 
Ef!er "ezmek,. içinse tramvaya 
ııe lıacel! Bunu her güıı yaz
/erce kadın tramı·aysız tatbik 
etmiyorlar mı? 

FELEK 

ET> EBİ BAHİSLER 
Garp edebiyatı 

·l.ııka dair bir kitap daha ... 
lot~ar eder etmez gür!iltülü alkış· 

' r , .• munakafalarla kar;ılan•n eser
i r daima ürklitiır Onlar, parlak 

,•!erile şöhret bulan hoşsohbet 

ad•mlar gibi lıır ne\İ endiıeli ihtiraz 
uyandırırlar. <,'ünkü 0 büyUk geve7.eler, 
le ~ilrültüliı klııpların mazhar 

··'"l!liyet, in edebi tefrikası 36 

söyleyenlerle etrafına 
0

hemcln<lerini 'edece, Roland'dın usanmıştır ve mu~affak 'Jlnt~nın müşkülaıını bilen- üzere komisyon kitabetine mü-
ıoplıms;ını bilenlerin hayatta mu\'lf- hunu keıfetme-ine hayatında hsdis lerl eder. racaatları. 

güre, halkın alakasını uyandıran kitap-' \şkıa ıı<ancın rıiıınu hiliınr<tınu7.. Şehremaneti 
fak olmalarını amirdir. Bu kaideye olan ciddi bir 'ak'a sebep ıılmuıtur. Reşat Nuri I' 
lar, kendilerinde bir ne\ 1 skandal Onun uptığını bir şey yapamaz. KULAK l\f İSA Fİ Rİ 
unsıırıı ta<l\·anlardır. Mesela \"iktor \ndr~c do;tun<lan lııkmış ve onu 
!\lırıı:ueritt~. gibi bir herzevekilin ıerkctmcktc bir sanive tereddüt 
klıapları etrafında kıyamet kopar. cımemiılir Roland bu karar karşı-
gazetoler birbirine ı;irer, biilün bir sındı baıını alıp gidiyor. 
cemiyet çalkalanır da l'uul \"alcrı \zade bir kalp ile c;kl haratına 
gibi bir <anatkdr, kc~di.i.1i tanıttırmak a\'dct eden Andree. koca'ııLı müııı 
içi, bir tesadüfe intizar eder_ sebetler,ni ıckrar ıe;is etmek kcy 

l'akat bu u'.lluı:>ı kaide harldn<le fiyetini. c\ i süpürtmek. pm•iın 
olarak hem biı\'le bir nlkı: tufanı ütülcimek. aşcının piıirdi~ı \emeğin 
koparan, hem de kı\'metlerl cclbet nefa<eıini temin etmek b'1hi bir e'' 
tikleri bu ıakdır ve alaka ile miı- hanımına terettüp eden vaıif clim-
tenasip olsn cscrl~r yok <lc~iL. l\luh- lesinden adderek bir senelik fasıladan 
telif kari sınıfları arasında lıir nc~·i sonra kocasına tskkarilp ediyor. Fakat 
vahdet ,.e ahenk temin eden bu eser- l\lichel Langeller, c;k.isi gibi, kocalık 
lerin muvaffıklyct sırrı belki filan HZifesini gayet basit ve kısa bir 
sıatta filan hslcti ruhiyeve ce••P ne\i mcrısımin zaruretlerine nazikAne 
vermeleri, yahut halline pek çok hir mü;araat \'C ciddiyetle katlanı-
uğrasılmış bir meselenin en basit bir yormıi ı:ibı ifade deram ediyor;a 
formill le hıllcdircrmelerindcdir. lite \ndrec o eski Andre~ de~ildir. Genç 
bu tilrlü kitaplardan biri de son kadın görüyorki bu yeni nçılan der· 
zemanlarda intişar eden re en mü9 rede mürebbilik ,·:ı..zifcsi kendisine 
külpcscnt münekkitlerin lılle hsyrct düşüyor . Rdand'ın >ayesinde 
re takdirini mucip olan ~!. l\lartln o nzifed bih•kkin ifaya muktedirdir. 
l\laurke'in Ask: keşfedilmemiş diyar ,\ndrc~ ilk tecrübede kocasının zannetti 
isimli romanıdır l I • ,\şka \ e bilhas;a ğı ks•lar basit ve beceriksiz olmadığını 
cin$İ münasebetlere dair eserler daima keşft:diyor. 'Tine büylt: ate~li hir gecede 
merakı celbeder. .\şkın ,.. cin'i .\ndret,aık rn<lbinde ınü;terna bir bil~i 
meselelerin mahiyetini gerek tetkik, sahihi ııl<lu~unu ı;österiyor Flkat bu. 
gerek tecrübe ile q~rcnmi; bulunan ~lichcl'i derhal ikaz ediyor. .\ndrfr 
ve ha;kalarının bu mc-ail hokkındaki hu derece maharete kendi kendine 
fikırlerini bilmek ihtiyacını hissetme- \arına mı;. mutlaka bir macera<ı olmuş 
yenlerin de bıı "merıklılar, kütlesine tıır. \liehel, karı mı istie,·•p etmek 

Haı•yar ... 
Akşamcıların yanında bak

lava börekten bahsedllmezya .. 
Ya rakının lafı edilir, ya meze
lerin ... 

Dün böyle bir akşamcı ile 
brebardlk.Havyardan sös açıldı. 
Mllftehl şeydir. Anlattıkaça 

birer birer ağızlarımız sulan
mağa başladı. Meğer havyarın 
salata haline getlrllmesl de 
epeyce bir maharete mütavak· 
lafmış: 

- - Efendim, evvela güzelce 
ezersin, sonra Uzerlno mayonez 
yapar gibi azar azar zeytin 
yatını akıtmafa başlarsın. Mü
barek anide bembeyaz otur. 
Ondan sonra da ... 

Tafsilat böyle uzayıp gidi
yordu, Herkes kendi noktai 
nazarına göre havyarın, naaıl 

hazırlanması !Azım geldiğini 
tarif edip bitirmişti. Sıra kalen-

derlerden bir zata geldiği zaman 
hazret şöyle bir yutkundu : 

- Söyle bakalım dedik, 
sence havyar nasıl haırlanır? 

Güldü : 

Ş.-hremanetinden: Sirkecide 
Muradiye caddesinde eski bele
dıye mevkii, Eminönünde Reşa
diye caddesinde Kantar mevkii 
yanında ( 17) numarali arsa 
Balatta karabaş mahallesi Di
bek caddesinde numarasız arsa, 
Yenikapıda katip Kasını mahal 
lesinde Al boyacılar caddesinde 
(62) numaralı baraka, Edirne 
kapıda hatice sultan mahalle
sinde çukur Bostan sokağın
da numarasız bağçe kiraya ve
ri imek için ayn ayrı müzayede
ye konmuştur. 

13 Mayıs 929 tarihinde ihale
si olacaktır. Taliplerin şartna
me almak için her gün müzaye
deye girmek için mezkur tarih
te levazını müdürlüğüne gelme 
leri. 

:ı;: * * 

harikul:ide filını. Bu film . d<irl filim mıisohakasının 

~PERl ~İNEMl~I , 
yarın ak$amdan iıibare iki lıü

yiik fil'." hır ~ro~ram~a. 1~~- ı 
~10. , O\ .\O - hL. 1" , 

.\DOIH·'. ıarafla'1ndan · 

Kltr HIR~IZI 
111udern n~k dramı. ı\ynca; 

KOIIEN HARB~: 
GİDERKEN 

komedi dram Mümesslllcri JORJ 
ı~:ssıu. - l'ATSI ıtLn' Ml!.
LER Suvareye ıam 9-30 da 
başlanacaktır. Loca ve numaralı 

mevkllerln e\·eldcn temini 

Şimdiye kadar ekranda görülen yıldızların en dilberi Blf.f .1 
en meşhur ibdaı olan 

G(ZELLER Gt'ZELİ 
fılmindc iinümüzdeki perşembe akşamı 

ASRI Sİl\"El\IADA 
arzı endam cdocektır. Bil .1.I DO' bu filmde tabiatın ihsanı olan 
~üzelliği Sl\'C-inde :\e\'\'orkta beşinci a\·enüde Eler ant \ e ~ık 
kadınlann kraliçesi olan genç bir kızın· rulünü 

iltihak etmeleri için 'u bahsa dair ,.e hal.Jkatı üğrenmck iç,n müsait 
yazılmış binlerce e<er aı a-rıdan yük bir fırsat bekliyoı 
seleıı kitabın hu-usl bir iupneti olması 

Birader, dedi ; bizim ha
vyar kesmekten havyar yemeğe 
vaktimiz olmuyor ki ı ... 

Kulak mi.~afıri 

Beyoğlu Dairesinden: Sahip
l~rinin bulunamamalarına bina
en tebligat yapılamayan Haskö
yde Aynalıkavak kömürcü so
kağındaki 12, 14, 16 numaralı 
maili inhidam kagir binaların 24 
saat zarfında mahzuru izale edil 
mediği takdirde Dairece hedme 
dileceği tebligatı kanuniye me-

l kamına kaim olmak ilzere ilan •••••••-••••••••••••••ıııııiıiııii•-,1 
olunur. Yarın akşam 

lı•rc- etti)tim -.uitc!clıhuın ", e'. 
I~· :ndıı ,\ 1. '\ laıt;n :\ laurkejc ki ta' ı, 
me,elc, hal değil r. edilecek ~e ,j 'c"di leri ı::ünden başla mı~ 1'uknu 

__ O_c_a_k_v_e_ç_o_c_u_k__ Şehrema~:ti:d•en: Hazinei A L H A M R A 
llu ~un çocuklor. Turk \lcağma Evrak için yapılacak etejerli 

vaz'ıvet cdijrır' 11 Çcıcuk llafta-ı Dolap (277) lira bedelle talibi 

DA 
ı· < k , fenni \'e tabi ıiz,e amel rnrdc. [\ lcnmcden çok e\ cL kcndi-
bı' ş kilde vaz' cdı~ r K \meti de imle kdtiına'" a~ •karşı ;cvkılAde 
bandadı. Nr ini imik hı •etniş olan \Jichel, 

:\lcuu şudur c;crln ıtun man•- her şey,lc'l c\·el ç>lı 1mak \C mura-
sı mc\Zııunda.. yani ,Jkalarda mun- ffak , 'nıak i<tediği için bu inhimAkl• 
demiç olda rı; için m:.fa,.alan \C mücıdele ctaılş, onun harare" se-lni 
oldaj!;u gibi nn'<'nak 1:17.ım) : An <luyma~anın yol Jnıı lıulmcıtu. i\d>i 
drce Langelier isminde bır kadın_ rn üzerinde ihraz eıtı)ti bu ~alebeyl 

manın hemen f.aşında bir maceraya mütcakıhc" evlendiği zenıan, çekingen, 
atılıyorki o maceraya ôebiyet ve tecrübesiz ve m~hıeriz hır ırenç kız 

ren amil bir ne•i -cillii suiıclchhüm" karşısında bulunmuı ve ilk tem"'· 
dür. Andree giızcl, •ğlam, mü kem larında onun dnsı mlina,ebetten 
mel bir ddikan!ı lle c•. lendikden ze,kalmadıj~ını hükmetmiş \C genç 
biraz sonra. kocrnnm lcndi•İni Utı kadını iz'aç etmemek mak~•dile bu 
derecede tatmin edemcdi)tini ~örüyor 1 hususta muhteriz dayranmışıı, Ilıl
llk zemanlır ırnnediyor kiııgradıkla:ı bukl Andr~enln kocasını avdeti 
inkisarı hayalı sebep binat kendisidir üzerine bir birlerini keşfctıikleri ze 
~oğıık. lıkayıt bir kocanın ZO\'Ccsi bu- man hayretten hayrete duşiiyorlar. 
lunmoktan hasıl olan asabiyet >ayesin O kadu ki, tekrar tesis ettikleri mü· 

de Andree.. günün lıirindc l\lichel Lan- nısebctlcrlnln iktisap ettiği mütezayit 
gelici nin arkadışlarmdan bir gencin cazibenin me~tbi önünde l\licheL 

mü<ldetlnee Ocak, ço~uk' .Jraf n uzerinde olup ihale müddeti 27 
don idore olunc k Nisan 929 tarihine temdit edil-

llu, ıne>ut h lıadiscdır. lhıı;1 . 
nıış olduğundan taliplerin sar

ocağın c;ki samimi güıılerıni hatır tname ve keşif evrakını go"rm. ek 
!attı. O \akitler, Balkan 11 tbından -
veni çıkmıştık ve bizim nesil de için her gün ve münakasaya 
henüz mekteplere devam ediyordu. girmek için mezkur tarihte le
,\kşanıları mckırplerdcn ı·ıkınca vazıın müdürlüğüne gelmeleri. 
doğruca Ocs~a k.ışardık. İ".l\a Ctik 
alp \e :ırkadaşlan bize daima mil 
liyet ,.e Türkçülük duv~ıılarını 

a~ıla.rlırJı.~ scrlıc .. Lc münakrış:ll3r d:ı 
yapardık. , 

Ocak bizim 'en ırıiml 'uıamızdır. 
llu gün. eski bir l >caklı ;,fatı ile se
\'iniyonıın ki, u, ıı.: daha >••k genç
leşiyor. 

Çocııklarınızı ıclırik ed·-riın 

1eufik Necati 

* * * 
Şehremanetinden: Açık mü

zayede ve münakasaya konup 
23 Nisan 929 tarihinde ihalesi 
olunacağı ilan olunan Çırçır 
yangın yerinde Türbe caddesin
de 22,83 metro murabbaı arsa 
ile İstanbul Tephirhanesinin ta
ıneliyatt dolayısile Ü sküplü cad 
929 Cumartesi glinil ihalesi ya
pılacağı ilan olunur. 

* * * 

dehakar BERİGİT HELM büyük 
bir aşk ,. e ihtiras eseri olan 

RUS AŞ Ki 
ı'ilmlııde. 

Uviyet ... şefkat ... heyecan -.. , • ._ ... kahkaha 
ljte bütün hunları 

MAJIK SINEMASININ 
önümüzdeki !'crjembe akşamından itibaren saat 21. 1/2 de lraesin• 
başlayacaıtı J \\Tf.S l\1L,RRAY "" HELENF. KOSTET.LO nun tem>illoıl 

MUKADDES VAZiFE 
muazzam e>erdc göreceksiniz. Öntimüzdeki haltının programı pe~ 
parlak olacaktır. Zira ayni zamanda DOVYA. bilyUk DOVY A, dchakAt 
DOVYA en son repenuvanndı arzı endam edecektir. 

kolları arasını atılıyor. (J Rline ksdar 1\ndrfc'nin kendine bir dım intihap 
zevciyle münascbatındski ıot>ızlık ve etmekte haklı oldııtunu \'e kendisini, 
cazibesizliğin mes'uliretini. kendisine ysni l\licbcl'i, çılgın bir lptll:\ halinde 
aıfedcnAndrce, • inıihıp ettij!;i ste~in n seycn karısına kari• perestiııcn bı~ka 
mahir aşıkın kolları srs,ında. ,·anildıP;inı hiç bir his be<lemedij!;ini itiraf 
görüyor. Roland l'rieur, .'\.ndree nin edivor · 

-~~~~~~~~o:.o:.~T~~~~~~ 
ca1~::i:~=~~~::~~~a~~~r~!~~ ~F~~L}O;;R~.~!Nk~··zAınLlbUtKiln!Mlı•AyNCatınıln ruoguCnDkul· L2 sARnısaHn ;aFaTt ~ se ılc 
liyatının ikmali için mezkur cad V A .ft O 
denin uzu Çarşı ile Balkapanı 
arasındaki kısmının 23 Nisan mtlnuebetile 

büyük. bir çicck ı;ibi sçılma;ına, ncş Cortirnrsunuz ki bıı roman mcr· 

irtihal/er 
929 tarihinden itibaren vesaiti KO~RAD VAYT 
nakliyeye kapalı bulunacağı i- ••llllilıiıı• .. •••••ı•I vunema hulmrnna vardım ediyor zu iıibarile oldukça açık bir eserdir. 

Andree, bütün bir alem olduğ~nu Fakat müo11If bu macerayı, ilk sa 
keıfettiği aşkı kendi. ini bırakl\·Myor. hifedcn son satıra kadar, şayanı ha\- Ahmet Ihsan Metbaa~t şirketi 

Zeman, ki herıe\'i normal mecra- ret bir nezahetle hikdye ermiştir mUdOrlerlnden ve Ahmet Ihsan 
<ına sevk etmek ,e bizim hisabımıza \bazı zerk hatalarını i;ti<n• ediyorum; Beyin kardaşı Muhtar Halit 

lan olunur. " * * ı· 1 al\ n 
Şehremanetinden: Unkapa

nında Tulumba caddesinde icra 
edilmekte olan kanalizasyon a
denin uzun Çarşı ile Balkapanı 
desi ile Hoca Y akup Efendi so
kağı arasındaki kısmın 24 Nisan 
929 tarihinden itibaren vesaiti 
nakliyeye kapalı bulunacağı i

her i~imizi halleımek hu;usund.ı bunlar da münlıa<ıran iislüba aittir - Bey mUbtelA olduğu hastalık-
enısalsiz bir urdımcıdır, zeman, /.aten lıu m:İcerarun zeycin ga tan kurtulamayarak tedavi 
Andrte iı,;in bır muamma halinde Iebesilc bitme<i e;cre ahlAk! bir ma- edilmekte 0 ı d u ~ u GUlhaoe 
kalın bu uziyctc lilzım gelen h . 

iyet ver.yor. hastanesinde irtihal eylemiştir. 
vüıuhu vermekte gcdkıAiyor. \radan ı· J l k ık ı ,serin. men:uun an ıa~ a 'i katı cc Cenaze bugUnkU Salı günü lıas-
iki sene geçmi;tir. Birine' ıene b d h · d Jd d B 1 

k e en cı eıı e yazı ıgı t • .z ır. cıy c tanede kaldırılarak Ayasofva ca-içinde Roland, \ndr~c den ·oca· b' , 
ır mc\zuun bcccriksi7. lıirromancının misinden öğle vakti namazı kı-

sı~1a miına:;ehctlerini kesmesini iste· ı· d k'\I · l ı · h , e ın e ne şe ·ı ere gıre ıı ecc~ıni ta lındıklan sonra makberlne nakl-
liln olunur. 

mi< ve ricası kabul <•lunmuştur Bir J · · B' l' ı d b 
' min c ersınız. ın 'lr teli e e i olunacaktır. Ahmet Ihsan bey ZAYİ·. Osku"dar ahzı asker zeman sonra. .'\ndrte dostu ile kaç- lı b ı dk ı· 1. ı d şu-re a m ça ınma 1 · tc 1 •• maz " arkadaşımıza samimi tazlyetle-

mıya karar .eriveır. Fakat kaçacak- 1 !albuki .\1. :llartln :\lauricc'in c;cri besinden aldığım vcsikai askeriyemi 
k d d 'I rimlzl beyan ederiz. . . y ... lan gün genç ·a ın ostunu ta. p saat ~ibi kurulmuı. lıir hende;e z~yı ettım. enısını alacağımdan 

etmekten nzgeçıyor. \ndr~enin kıtabı gibi nzlh, keskin, çıplak, Prens Fazıl beyin vefatı hükmü yoktur. Osküdarda kızlar a-
gölgesiz ve çalgısız, hiı; hır :\!ısır Kralı lıirin.ci fuadın akra· ğasmda İsmail efendi ~anesinde 3~4 ~J) l\1artln .\laurice: 

Terre inconnue. ,';'aşlri: 

Revue Française. Pari;. 

<1ırıour, 
_ 'ouvelle noktası unutulmamış, her kaziye>! basından prefö 1 ıızıl bey bu ayın tevellütlü arabacı Suleyman bın 

bir birini biaman bir mantıkla tutan 1 7inci 3ünü !\btc vefat etmiştir. ~H•u•"sc~yl"!in!!'.~"'!"!~'!'""'!'!" ____ _ 

~l\Jll\ Sl\E'1:\S! müdilriyeti, 
2 ;\\ayı;ta ha~lıvacak olan lıilyUk 

film silsilesi mıısabakrnna filmlerini 

istirak eıtirmek istcven film sahip-' -
!erinden filmlerini şimdiden takdim 

etmelerini rica eyler. 

ME~EI SIN~MlSI 
c·ınl Çocuklara mahsus mec · 

bir matine verecektir. -' - ..... l 

GÜZEL HELE~ 
(BEL !IELE'\') 

WWD ~f: 
MAHLÜLAT VAKFİ~ 
MÜDÜRİYET1NDE ıO 

Kıymeti Muhameneçi Jir.• serr 
Aksarayda mercümck Caıt1 11 i~e" 

brl' _, 
ti ankazmdan bakı kalan ta 1~~~ 
kırk elli çeki mıkdarmda lı~ ye&" 
taslar bir hafta müddetle ınüt• )#' , Jel • 
ye konmu~tur. Talip olanlar ıi~6· 
tın yUzde yedi buçuğu nisb'

1
. ıı• 

Ç ııer 1 ı' pey paralarile beraber en _ ııi~ 

ra İstanbul evkaf müdüriyeti rııurf 
sında mahlıilat miidüriyetin• 

Köy hekimi 
1 
ta ailelerni tedaVI ettirmeklçin ı li olacak kimsesi -yo.ktu. Ona [1°zi.iimdiye kadar k":iaiSfrii 
onu evlere çağırmıtlar, ağırla- yaşça en yakın olan janclarma ideyen gençlerden birine ol~ı.ın 
mışlar ve kendisini memnun bı · kumandam böyle maceralarla hus'?si_ bir teveccüh göstermiş 
rakmışlardı. Hatta kaymakam ülfeti olmayan, bütiin ztvki at değıldı. Hatta son kanlı vak' ada 
bile onun bu mevkiine hayret üstünde gezip vak'a peşinde koş bunun bir neticesiydi. 

İstanbul icra dairesinden: Fo
tini ve Konstantinie kadrnlar A
leko, Petro, Niko\a, Vasi! efendile
rin bilesalc ve bilverase borçlarına 

nıukabıl terhin eyledikleri İstanbul
da Ahiçelebi mahallesinde Yemiş 

iokelesi caddesinde cedit 40 No. ma
ğaza borcun verilmemesinden dolayı 
ilıalei eveliyesi icra kılınmak üzere 
o1 uz gün muddetle müzayedeye ko
nulmiştir. MezkCır mağaza liman is
kelesi üzerine müsadif cephesi dört 
kısımden murckep astar kepenkli 
zemini beto, çantlsı ahşaptir. Mösyö 
Eşgembu mahdumlari ardiye olarak 
kiralamıştır. Yüz yedi arşın terblin
de olup hududu sarraf Naum Eıke
nazi, Yani ve sairenin rnağazalaryle 
mahdutdir; talip olanlar kıymet mu 
haminesi olan 10_ 100 liranin yüzde 
onu nisbetinde pey akçcsiin teslim 
vezne itmeleri ve fazla malumat al
mak isteyenler 926-5508 dosya nu
me:raslle muracaat itmeleri ve ihalci 
eveliyesi 30 Mayıs 929 tarihinde saat 
on altıye kadar icra kılınacağı ilan 
olunur. 

caatlarr. ~ 

MAHLÜLAT VAKFİ~ı;: 
MÜDÜRİYET1NDı;:N ~ 

. )ir• "' Kıymeti Muhammenetı a~'ı., 
Kadeh tıkırtıları, gramofon 

sesleri, zevk ve şet'e kahkahala 
rı ile başlayan sahnenin üzerin
de şimdi yalnız yorgun ve müs
terih nefes sesleri hakimdi •.. 

(Suat Naci) bili nefis bir 
uykunun lezzetini alamiyarak 
göbeğinden ayrılıp dütmüf bir 
.;arı gül yaprağı gibi yatakta st
rilip kalan (Leyli) yı iştihaıız 
gözleriyle uzun uzun seyretti. 
Bu bebek gibi (htanbul) kızı 
ona neler neler yapmıştı. 

Kararsız, muzdarip ve yor
~un yavaşça kalktı, kendi oda
,ına geçti, yatağı karıştırdı, ı;e 
yindi ve (Hatice nine) henüz a-
agıda akşamdan kalan tabak
arı, bardakları yıkarken ditarı· 
ıa çıktı. Şimdi keskin bir başağ 
ısı içinde ne yapacağını şatıı·
nış bir halde hükumet dairesin-

Bilrhan Cahlt 
şıyordu. 

Bu akşam (Sarı bağ) yolun
da (Zehra)yı bekliyecekti. Genç 
adam dün çam ormanındJL (E
mine) ile batbata geçirdiği neş' 
eli dakikaların arkası bir tehli
keyle nihayet bulacağını unul
muş gibiydi .• , 

Mütkil bir vaziyetti. itin leh 
likeıi yalnız bu üç kadını idare 
etmek, hepsinin gönlünü hoş e· 
debilmekten ibaret değildi. Bu 
ufak kasabada, her hareketin, 
her adımın nazarı dikkati cel· 
bettiği bu dar yerde rnevkiini, 
şahsını tehlikeye düşürecek ma
ceralara girişmekteydi. 

Burada her şeyden evvel res
mi bir vazifesi vardı. Sonra şinı 
diye kadar bu mutaassıp yerde 
ciddiyeti, ağır başlılığı sayesin· 
de o kadar eyi tanınmıştı ki gen '. . 

etmitti. Kendisinden evvel bu- maktan ibaret bir adamdı. {Hacı Yakup) oğlunun bir 
rada daha yatlı ve hatta aile sa- Kaymakam akşam olunca can tek kızını elde etmek için yüz
hibi bir do~tor vazife g?rürkcn ciğer dostu malmtidürü ile bah- !erce genç hayatlal'nı tehlikeye 
(Suat Nacı) kadar emnıyet ka- çelere gidip rakı içen arası~a koym f b'I' 1 d 

ayı şerı: ı ıyor ar ı. 
zanmamı,tı. karısından gizli sazlı, sözlü a- B 

Genç adam timdi henüz oda- k myapan deryad;l, babayani u vaziyette bir kızın (Suat 
cılardan batka kimsenin gelme- bir memur tipi idi. Naci) ile münasebet tesisi et-

d . •· h k d · · d (Suat Naci) bu hücr'I a:ı.ado- mek is.teyişi ne büyük tehlikey-ıgı ü ilmet aıreıın e çayım d' G 
lu kasabasında bile kadın yı1zün ı. · · enç kızın muayene esna 

içerken ça mormanı, (Sarı bağ) den üzülüp iztirap çekitlne hay- sındaki vaziyeti bir çok şeyler 
yolu ve evdeki o renk, koku ve ret ediyordu. Fakat bu ne zev- ifade ediyordu. Fakat onun et
neş'eden mürekkep garip bir çi- kli, ne tatlı bir iztiraptı. Genç rafındaki sıkı muhasara r.enbe
çeğe benzeyen o güzel mahluk adam odacının getirdiği çayi yu rinden kurtulup (Suat N~ci) İ
arasmda kıvranan kafasının git dum yudum içerken bu akşam le görüşmek isteyiti büyük bir 
tikçe ağrıdı&ını, akıamki içki söğütler altında (Sarı bağ) ın cüretti. 
ve atk aleminin hali vücudun- samur katlı yeşil gözlıi vahşi Genç adam bu davetin k!'ndi
da kalan yorgunluğuy)e kemik- güzeline neler söyleyeceğiııi dü. si için bir tuzak olup olmadrğı
lernin sızladığını hissediyordu. şiiniyor, genç kızın bu mülakalı nı düşündü. Bu heyecanla (Zeh
Karaı-aız, evhamlı, müteceuis ne fikirle arzuladığını anlamak ı-a) nın mahut iki satırlık tezke 
düşürüyor, dertleşecek, danışa- i~tiyordu. resini aradı. Ceplerni, portföyü 
cak bir dost arıyordu. (Zehra) yalnız kasabanın de- nü, her tarafını kanştırdı, bula

Ve burada, bu hücra k<isaba- ğil bütün vilayetin genç!terni madı ••• (Leyla) nın gelisi zih-
da onun en büyük mahruu·iye- düşündüren hem glizelligi, hC'm nini altüa( etmişti. · 

İbrahim çavuş mahallesinin 
gizlice Evliya sokağındaki 1 Snu 
maralı Hane tehlikeli surette 
harap olduğundan bermucibi 
kanun 15 gün zarfında mahzuru 
izale idilmediği halde dairece 
yıktırılacağı ikametğahı meçhul 
olan sahibi hane İmam Halit 

Bcyoğlunda Hüseyin ağa/1',l'lo· •1 
.. 

sinde Dıvarcı sakalında ~ tiPe ~ 
mürakkam hanenin harabı}'• ıl• JI' r 

"dd• _ .. 
nae nankazı bir hafta mu. oll"' 
zayedcye konmuştur. 'falıP_ ıı ııi~ 
kıymetin yüzde yedi buçuı: 5"1 t' 
tinde pey paralarile ~cr~be~at ıS~ 
cic mahalli neyine aynı gU~111<af ıı' i· 
Çcnberli Taşta İstanbul. •t I<•ı•"' 
d.. . . b' d mahlul• urıyetı ınasın a 
ne müracaatları. . eel'' 

ZA YJ: Şehremaneti seY';,ıı 1~~ 
merkezinden alınan 1 l nu~a "{•11 • 

d. ııniştır. 
ı übe plakası zayı e 1 • 

.. biikn' 
aiınacagından zayıın 

ciığı iliin olunur. . ,, ti ıs'' 
ıı·ı sır~ M. Berliye otomo 1 · , 

lıul Şubesi. ·ııefl 
~aşit bey te111 5• 



MasaiUe 

Nisanın 

~irmi üçüncü gününü tes'it 
Abdülhak Hamit 

/Jl·alrimdıır /.:i /ııı /ıa)•at geçidinde çocuk olmamış insan yoktur. 
Erkek. /;adın lıiç bir fal çocuk olmadım el'el adanı olmuyor. 

ıt ne gariptir ki rnktiy/e kendimiz de o kliçllk ınalılıikattan oldaJfu
lıa/Jt tııı.~i/11 bir çoğuınuz onların kadir ı·e kıymetlauıı lıilmiyorıız. 
• ı•ak l:i cısmeıı kliçllk oları çocuk munen çok biiyiik, yalıııt bllyli

' ı·e biiylitmejfe çok /ıiyık/ır. Tafu/iyet bizim {[eçmlş iimrllmllzll 
1 cl/il!ı gibı f:Clccek lıay .. 1ınıızı da miımessi/ addolıınabilir. 

'·•'el. 111ı1zide beslenip c.tide açarı bu zirııh çiçeklı r fecri beşerı)·et 
1 de ufku fmliJ•ettir . Faka! ilım l'e marifet giineşi ile 
~ktar lmazsa o ft'cr ile o ufuk zulmet ıçinde kalır Celıalel zekı1-
ur/•ştı/!i ve fikrin, manlıgrn ınalıpas kaldı/tı bir zindandır l'e, o 

'· c !itmedikçe 1111/ııeı•ı•rr olamaz. 
''ifa/in lll'irı·bbisi, mııallinıl, mulıajızı l'e r•hbere• alan hu ı.rilrıcş 
lan da doflsa şarkı t•nrir eder, ıfsmıeden de tıı/ıı else tarilıe 
?tur. 
''ir çocuk içJ11 tcrbıyei cvveli_ve mide rikkati 
J'es; ile dernm eder r;ıkal aile ınıılıiti çok 
llllihim ıoe mlifit ftldugu 1:ibi bazı kere de 

ile başl<lyıq peder 
kere bir ınekll'plen 

bir dı1rı işaretten 

t ı·e /ıir dıırı siyasetten beterdir. 
' 11ına mel1111ı/ir ki baş~·a bir yerde dtdiftim gibi: 

E ifa/, o lıilkateıı mli/eazzıııı sigarı nOs, 
Rawn Jıata/arıle bliyl/rler zemanede 

'1ifkuteıı miiteııazzım olmakla beraber çocuklar ııe kadar nazik, 
ı·e ııe kadar şayanı merhamettir/er. 

Oenaebilir ki onların yetimleri bil~ nıırıııı re güzelli~iıı akrabasııı
,·4ır ı•e bazıııı g/Jkteki yıldızlar bıı yerdeki lıeıncinslerine uzaklan 
iefakatı maderane ile bakarak sabavcl ve taravelleriııi bıı veçhile 

, q~•t ve rahat ı•e sılıhatlarını biu emanet ediyorlar zanııo/ıınıır. 
't . ı~'. o kadar yüksektir! 

1 
11/aı; ctfal ııaını ile Nisanın bıı haf/usı clbclte lıer ,,ene lesi/ 

'rıe/;, Zaten scııcltr onların deme~·fir. 

foııııın İSIİJOf UZ 
Iarôını eôiniz 

Muharriri : ~taı1111ut 
:ıı 1 h 

arı. •yatın. medc,i ha\'atın 

lıtıra teal'undur; hele kimsesiz 
, b \ardım ctmeıi her millaha· 

<ka ':aı "•<ifenın fütünde tJtmak 
( ~~ı •ındır. 

ltl!J,t •tına kar~ı !oka) ı kalan 
,~ 1 gelecek nesilden hiç bir 

~· •ıniı· . . ·~~i or demektir l midini, 
·~ >ocukJ d \ ne 1. ar an rncut hulacak 
r ı a · 

ıııu, 
11 

tıye hajtlamayan millet 
·~ •1 ''Yie lıir millete medeni· 

\'e ·ı •n tı t lıilirml? 
ıncd 

'<t ~Ud cnı milletlerde ,-aıayan 
•· ur• B' ~,, , · ır memleketin çocuk· ·e l 
~dır . >abalarından 7.iy!de ce· 

• k ırrıc: ..... 
·'ar h '<>ız çocuklara gelin 

Ctkc ·· b' .. .._ llıij, >41, iltun ,·atandaş 
. , •1 ek ı 

g,,< . ev Adıdır. Bu masum· 
~. ~~~ ~."şiarını silmek, kimsesiz· 
' " ıs etıi •ı "' hi rmemek insani ve 

ıı.... r val.if . 
ıp ·•itsj · cmızdir. Bu nokta 
<il) ili~' Yavrulara Ciz hıbahk 

ı '"•veı F ı , '. tcş;kk'· .tfal c_emlyetine teb-
l>ıfcd· Urlerlınııi sunmak ta 
~ ır Su 

ı' u lıaı ıt·ı' n J da ilAve edelim 
ı\ \ · 1 cern · 
~ e teı•kk ıyctc var·ılacak 

~ Herde urün tarzı, ona mad· 
un l )ltdım etmektır. 
· aşlavan . k 

1 • ~ ıcukı çocu · hıfıası 
' nıı7.i g·) ıra karşı olan şefkat 

~ ste 
ıı, lapllıak rınek, bsınt , azifc 
\ ıçı 1 en m .... ~ııt btr 
'< 

1 '•tand 
4\.: il~ ... ' 

• ' t v t ı 
1 t( en JZIK ve 

t: C"c 
•arşı koı· .ıak i.,in 

4bdillhak HAmit 

Hürmet günleri 
Dün onlar gibldih, ga-

rın biz m gibi olacaklar. 

1 
Çocukluğumuzu hatırlaya

rak 01ılara . efkat ııe bügü
ı geceklerini diişilnerek te 
hürnıel edelim. Hcnı de iki 
hat hlirmet. Zira bunda 
hem büyüklüğe, hem de 
istikbale karşı aşkımız 

birlı:şigor. 

Peyami Sa/a 

Çocıık.. Çacıık.. Büyle kanlı 

canlı. f!ÖZıiııdeıı iıııuıı I'<' zekı1nııı 

ateşi taşan çocıık islıyorıız. 

Anne dikkat: Rlr çocuk 
bir ı•atandır. f. ı. 

istihsal çephcslnc, irfan cephesine, 
harp «pbcsıııc km ı eılı \'Ocuklar 
hazırlav•n 1 lima\'d Etfale ı ardım 
ederken, vicdan·nız mü,tcrih olsun• 
ki .., 'ı:ırdım·- ır. '! e--ı ha\ ırlı en 
fa;d lı Hr m .«e C\'e ıapılııor. 

,Jf ll lı 11111 t 

Tilrk 
çocuğuna •• 

E henı izzet 
Muharebe. 
Düsman sale:mı. 
Ölüm! 
Daha sonra: zincir, borç ve 

yaban! 
Biz. bu toprakta bunu bulduk. 
- Bir abam var atarım. Ner-

de olsa yatarım ... 
Diven babadamz, 
Mütereddi baba! 

Bi~.' d~marlarımızdaki bu nu
huset kam e:erine e:erine akıtttk 
ve zaferimizin neş'esini şarap ta 
sı gibi ağzımıza dike dike içme
sini bildik. 

İmanı kuvvetli olanın bileği 
de kuvvetlidir. Bu iman ve ..• 
yumruk: Türk milletinin yıldı
zındaki karartıyı aydınlattı, bi
leğine vurulan yedi kat zinciri 
kopardı. 

Bu: ölüm, hiyanet, düşman 
padişah, halife, medrese, fes ve 
böyle bir ana bir babadan güçlü 
küçsüz ne varsa hepsini; bütün 
orta devir zincirlerini koparış

tır. 

Sana şunu bırakacağız: 
Taze bir Cumhuriyet. 
Yapılı bir vatan. 
Sağlam bir temel. 
Şen bir memleket. 
Mes'ut bir millet. 
Kahri biz çektik! 

Senden İstiyoruz: 
Sağlam bina. 
Sağlam kafa. 
Sağlam iman. 
Sağlam bilek. 
Ve ... daima kuvvetli, daima 

büyük; yer yüzünün medeniyet 
meş'ali bir Türkiye. 

Dünya kuruldu kurulalı gii
neş şarktan doğar. 

Bu emel. . . ve bu çocuk da 
şarktan doğdu. 

Mustafa Kemal güneşin ço
cuğudur. 

Güneş soğuyuncaya kadar 
bu millet bu Kemalin sahibi o
lacaktır. lsrafilin suru bile bu 
düşünük ve bu imam kımıldata
mamaJı ı 

Çocuğum, 
Senden bunu İstiyoruz. Böy

le büyü, bunun için büyüt. 
Bu şaşmayan iman ve baba 

"asiyeti daima boynunun mus
kası olacaktır! 

Hadi gül, eğlen. Bayramın 
kutlu olsun. 

Merhaba! ETEM İZZET 

.FELEK .. DİYOR Kl 
Çocuk ve çocukluk 

Hep çocuk olduk değil mi? Şim
di hangimiz o hayatı, o yaşı ve o 
kaygusuz demleri aramayız? Hangi
mizi, çocuk iken muhat olduğumuz 
garazsız muhabbetle severler? 

Ben çocuk iken sevdiğim şeyleri 
düiündükçe o zamanki hüsnü tab'ı· 
ma hayran oluyorum. Yemişlerden 
•~kız leblebisi, Amerikan fıstığı, iki 
kavrulmuş şeker, oyuncaklardan, u
çurtma ve makinah vapur, eğlence
lerden karagöz ve kukla. En zıddı
ma giden şey krsa pantalon giymek
ti; çizmeye bayılırdım, Karagözü sev 
diğim kadar Hacıyvattan nefret e
derdim.O zaman llaciyvatın tavrun
da mürailik vardr, şimdi o karagö.<
lcre de sirayet etti. Küçilk iken on 
he.şuma giden şey yaşını fazla söy
lemek idi, şimdi bunun zıddını jJti· 
zam ediyorum. Eğer büyümeyip 
- yani yaşlanmayıp - çocuk kal
saydım, bütün Hacıyvatlara karsı i
lanı cidal eder sakız leblebisi v; A
merikan fıstığının ihtikarına mahal 
bıraktırmam, resmi uçurtma musaba~ 
katarı tertip ettirir ve nihayet bir 
hayli çocukluk ederdim. Ama o a
man çocuk oldugum için yaraşırdı. 

FELEK 

Sev 
çocuğum! 

Ba hafta stııin /ıaftaıı, 
Karışmaz arran atan, 
Şenin eınrindt ı•atan, 

On!, oyna, .l(tz çocuUııın! 

Başınıırın tacışm, 
Oamlılar il/kısın, 

51ilmtz aJ!acısın, 
Sen yarınııı çocııJtıım! 

Sözünli fumaıı yaptık 
•çucuk" adına taptık 
Seni sokaktan kaplık 
Saray verdik çoctıJtımı! 

Başı/Ilı çelenk fakw,, 
"Gazi,, le "ls111ct., arkar. 
Sana şefkallc bakaıı, 
Milleti seı• çucaUıım' 

M. SalAhattin 

Çocukların ktndılcrinc mahsus 
bir dtinyası Yardır. Zcnı:inlip;i hayret 
'eren muhayyilelerinde yarattıkları 
hu alem, istediklerine görünmek, 
istemediklerine görünmemek gibi 
daima arzu cttij!;lmiz hır kudrete 
malik fel'kelbeşer m•hhlkaı, kimse
sizlerin imdadına' yetişen cinler, dev
asa kahramanlar. in<ınlarlı anlı 

şan ye onların hayatına karışın 
munis hayranlarla meskundur. Bu 
alemde hastalık yok. fen•lık. iılüm 

yoktur. ihtiyarlık: tatlı bir rohnct ve 
kemal çağıdır. lztir:\p çeken Ye iılcn 
yeglne mahluk :ıı;cnç prenseslere 
göz koyan cjdcrlcrdir. ln5anlar ve 
hayvanlar nchayet>ir. lıir saadet içinde 
\'e her dakika tckcrriir eden ınuci· 

zeler ara>ında yajAtlar. 

Y aşlanılıAımız l'akit, her tarafımı

zı saran dert ve krdcr ıçinJc daha 
mesut bir dünyanın iştiyakını hi!'set· 

tiğimiz zcmam gözümUzi.ın önüne 

gelen, bu çocukluğumuzda kurdu)!;u 

muz. her çocuıtun aynı şekilde kur 

duğu için hakiki ve yeg:lııc wtılıavyel 

alemimiz diyeçeğim hıı alcnı dql;ilmi 
dir? işte onun iı·indir ki daima taze hir 
hevecanla, seve Se\c avdet ctti~imiz lılr 

edebiyat ıarsa o tl:ı çocuk edebiyatı, 
yani bize, her şeye raj\'nıen d;ıiına çıı· 

cuk kalan insanları!! ezeli evilik YC· 

saadet rüyalarını o\şayan edebiyattır. 

l'erraunt .'\ndersen. 1 )iden>. \lme de 
Segur J'ibi ve onlar aynrıntla daha 
bir çok muharrirlerin kitapları lıizc 
crnsalslı bir inşirah \'erirler. 

(,'ocuk edebiyatının lezzetini !At· 

mıyan, onun bize açtığı nen"' alemin 
mu•ttar rnllarında ıteılnme,·en çocuk. 
iar bedbahttırlar. Emin olalım ki 
onlann fikrl ve ahlAki inkijaflarında 

bir ekslkHktir. F.n ıüksck, en muka
ddeı; yazifeletimizden biri de memle 
ketimizde hir çocuk edebiyatı varaı

ınakıır. Fikri temal'ülleri itibarile 
eyili~e, güzelliğe, miirü\ ıctr, hu lası 
maddi ve manevi her tUrlü mııohuı. 
nı• karşt fcvkalAde ha.,., olan çocu
j!;un ruhu, kendi;! için l'Ücudı getiril· 
miş bir edebiyatla he~Ienmezsc o 
<;ncuk ilerde, heme~ hiç bir !'Rl.iletin 
galebesine müsade etmeyen hayatın 

c•·5aret kırıcı merare• 1den kaçmak 
için iltica cduccğı 'lluba)Yel alemle
rin en tatlısından mahrıını kalı· 

Bu 'atanda eli kalem tutanların 

memleketimize edecekleri hü\'ük 
hizmeti.eden biri de hlr çoc•Jk ede
biyatı Yilcud& getirmektir. 

ReşRt N ı ıi 

• 

O(Jluma 
slJzüm 

Se1'oıl İ~et 
Evlat, 
Bugün, senin haftan başlıyor. 
Bu gUnden itibaren, altı gli· 

nün bütlin saatlanna sahip ola
caksın. 

Bir güne sahip olmak demek, 
bütün dünyaya sahip olmak de· 
mek_tir: Sahip olmasını bilmek 
şartiyle. 

İyi çalışanlar iyi eğlenirler ve 
çalışmanın, eğlenmenin kadrini 
bilenler mes'ut insanlardır. Saa-

' 

d~t ve refah insanı dünyaya sa-ı HAY ~ T VJı~ ÇOCUK 1 
htp kılar. .. . . 

Dünyaya, topla ve tüfekle değil ı Bu~un memlcketımııın her ta:• ı 
dimag- ve fikirle sahip olunur. !ında ço~uk h.a}ramı başlıyor·-. C. <~ 

. . _ cııklar ıçın boı le hır lıavram 'e hu 
Saadet, kuvvetlı dımagın, pas 1 vükleri onlarla <l•h• 7.ivade mr~'1JI 

tutmayan düşünüşlerin mahsu- ~tmek iç<n \ıiı ha!•a terıip etmekteki 
lüdür; ve ancak mes'ut insanlar fikir ''" te,dıhu u takdır rrnemek 
zevki tadabilirler. kabil mi. ilu bır hafta bize çocuk· 

Unutma ki bir zaman scnraı !arımızı d•ha ç"k duıjnmck lırsaum 
yalnız bir haftaya değil, bütiin ",.,.,•cck lıilyu lcr' ı < nlar i.,ir. l•es 

günlere, bütiin haftalara sahip lcdigi "•ıı daha zı. ıJc :ı;o;tctmr\e 
\'c•dl ( lac •. J;,tır 

olacaksın. < ·l)l'U;J.U dU iı;ınıek ya~nı:r. l'ir ar~ 
Bunun için sayin zevkini tat baba vazibi ,fr~il; hır de ınhn hor· 

ki, eğlenmenin zevkini tam rlu- rndur. (,'.ıcuk y i;ıinııetliklen ıçin kcn 
yasın. Sayin zevkini tadarsaa ,Jilcrini rıl- t ve hıızur içinde f:ıı 
'l · h edenler havat•n en tatlı ne~r>ıindcn, 

cg enmenın azzınt du~·ar \C' nna bala olmak <ra,!eıinden ınahru11 
mes'ut olursun, refaha erisirsin.' kalmakla ıcıba Pe<er k:n'ıet ikler,.'ı 

Refaha erisenler, bütün dün-1 \ıilirnrlar mı· 
yaya sahiptir. evlat. . . ! ·ilu 1"ahrumi'd ı.ıi in-an -aşla 

Memleketinin, fikri ve dima-' nmca kendini •.:' .ıcı duııı·uı. 
C,'ocugu duş~ımcnın bı; Jc l'atıın 

ğıyle, dünyaya hükmedecek mü- hnrcu olduJ!:ıınu tckm• liızum \-armı 
reffeh insanlara muhtaç olduğu- Bunda tcrrdJı.t edenler şu c;ki 
ııu unutma. hakıkaıi hatırlamalıdırlar. 

SELAM! İZZET 

Yoksul anrıeler; kimse
siz çoc11klar Himagel etfR
lln kanadı al ındtıdır. 

SAN A.T ALEMİNDE 
Çocuk 

Bütün tahakkuk etmemiş emelle
rin tesellisi.. ·~{er yUzünde olmasını 
temenni ettiğimiz ne varsa hepsini 
ondan bekliyoruz. O, ifade edilme
miş heyecanların en beliği. 

Bugünün çocuğu y11rıı11n ada
mıdır~. 

Hunu hill'rek yarının nd;ı,mJ3nnı 
ona ~orc haz1rİan1tt1ıyıı. '\"arının 
adamı hav:ııı. kuneıli c•s!Tetli 

ıı lmağa mecburdur. 
(.'.ocuktaki kUI ıct, azmii iradet 

tohumlarıııı ezecek her türlü telik· 
kileri, biz büjükler, zihinlerinden 
atmalıyız. (,'ocup;un i;tikbal kador 
engin hir kıymeti oldu)!;unu 11nutmı 
Y•lım. i\lanasız lıulduğumuz lıir slıze 
çocuk l>kmlısı deriz. llilmij olalım 
ki be)!;cnmedii\'İmiz hcrhan~i bir şeyi 
çocujl;a i;nat etmekte pek fahiı hir hata 
irtik~p ediyoruz. llilaki; ço~uk en 
çok serilecek hır 1atlıktır ... 'c dikkat 
edince ~iirürüz ki çocu)!;un kıınetli 
bir mantıı1;ı. ~eni ~irdi~i ha1aıı anla 
mak iı;in daima didinen hir zek4:->ı 
vardır. Eıl;er çocıık dünyaıla ~iirdük
lcrini anlayaınıyor"a huna J?;Ülnıiyclim,; 
havaıı •nlaşılmaz hale J'Ctircıı hizlcr, 
~u kocıt koca çoçuklar dcL.ilnıi'fil? 

A. Kemal ----·----
Belki üstünde duygularını teksif 

etmek istediği eseri san'atkiırın ço· 
cuğu kadar samimi heyecan1arınrn 
varisi değildir. Çünkü çocuk ve san' 
at eseri, hislerine ses ve renk vermek 
istiyen san'atkimn ayni menbadan Aç ÇOCUk ! 
aldığı kudretle doğdu, ve her iki'i Cıd.<'z ç ,akları ~arı- mat 
de cbedile§ti. ı\-in _3 '.\I . .ın en b 1 'c llcuır 

Kundakta bir hayvan gibi bön bön Çotuk/ar tmlarınr alıp yrnıekhonqe .. 
gülümseyen bu mahluk, kim inanını~ Koştular il sesint du.l'unra ngı~ !Jstu. 
yor ki bir gün arzın mihverini de- Rah(rnin ktişesind1"' kul!P .l'~mı•kha~~)'e ... 

(]rfır1i;·C'nlc:r araf•a fıugun kımlrrc kustuı 
ğiştirmeye kalkan ahmak filozofu•ı 
kafasını tornistan ctmiyecek. {'iJTıtnltnn asıüne. innıi~ o~uruyorlur 

İki bin scncdcnberi Adem cvl3.<lı !\'._ irin biirlt• sr~sıı krclt·rft ıluruyarlar 
dün çenesini okşadığı insan yavru- '· 

f)inır/ar /l.ı • Jfif YPlltcA. i.,tr11ıi_ror cunınuz 
sunun önünde bugün eğilmiştir. Bu riilnıt.m sıı)!uknıu aldtk nedt'n biıvfe tıktt-
hcr zaman ve daima böyle. . .. .. " - ndılı:. 
İnsan gözlerini kaparken geride, /\ar t!iilldılı 11sf11111uıdc• kulnıacfı d<·rnıanı· 

kalan bu bir sürü aşk ve şehvet mah· / h mil 
Çiıurn ,re ir lıara nlınak irin u;a11dık.,, 

sulünden neler beklemiyor? 
Eli yüzü mürekkep lekesi için-le Minimini başların şu g8rünm kederi 

· Koskoca f'ıır ınekltbi11 htı•tsini ktrnıaz 1111.' 
sevkı tabiisiyle yaramazlık etmı~ Bu (ok hazin ıaakltk htr1tiin ı'Wle üıtri 
yavrusundan deha uman babalara Başka yuı rularuı <fu 11eş'e$ini kırıı1a4 nu? 
hak verelim. O babalar ki evlatları-
nı Leonarın, Mozarın. Dantenin ha- Boyunları bükillmiiş sr.ı;siz rturuyvrlar 
basından daha ar sevmediler. Çalacak ders zilini /ırkltyip d11r11yorlur .. 

P,f,IF NACI Mekkl Salt 

,, i nıınınll l ualn n lıııuunlli nnnııiiıı 

• 

• 

Eski ~ocutlar 
Yeni ~ocuklar 

A. lliıln_ı• eı 

Pek küçiıktum. Simdi hayal meyal ha
tırlıyorum: Babamla beraber o zaman bil
yUk mevki sahibi yallı bır aile dostunu 
ziyarete gitmiştik. 

, İçeri dışarı g;ir p \. karak koşup oynar 

1 
ken ev sahibinin yana yakıla ba'Jama an 
lattığt şeylere çocukluk devrın 1 uyarı 

dırmaya haşladıgı tecessus hıssıyle :ıra 

iıirra kulak veriyordu'm. Bu ande sıze bcl
kı ayni kelimelerle lekr edemiyeceğirn 

biı cümle İşittim. AşaÇı yukaı ı u m'"" -

d~ idı: 

- Efendim siz olsanız buna ~a ıl t1-

h:.mmi.: edersinıı yir:ni yat:ınta \;OCUK 

!alasız, taya :z basını alıp 1'3.P& yalnız 

sokağa fırlıyor. 

Anlıyorsunuz ya, :avalh ada:n O&lu, 
c!an şikayet ediyordu. 

Yirnıı sene evelki çocuklugu ya anı;. 
nıış gençler, belki bunu miıbalegaya h3m 
lcdeccks..iniz İnan~sanı.ı, .-.<t.bcylerı
ıııze, babalarınıza, dayıJannıza, amcata
rınıza sorun! 

O zaman çocuk iki yatında yurumcye. 
dört yaşında konu~maya, altı ya!Jında dô' 
dısıyla !>okağa c;ıkmaya ha!)lar Seki. r 
y.:şında mektebe gider, onrla on birde 
okumayı söker, ancak on beşinde iki sa
tır meşk yazacak kadar yazı OKrcnirdt, 

Yirmi beşinden evet dünyayı anlam.ık 
şöyle dursun evind(', mahallesinde cör
duğü, temas ettiği e~ya hakkında bile an 
cak miiphem fikirler edinirdi. Ru lüzum 
suz safiyet ve cehaletin devamında o u 
manın mekteplerinin de büyük bir dah~ 
vardı. Ezbercilikle çocugun lıcyninı ıu

lC'lıtdırır onun asıl lizım olan malU:ma.•-ı 

sahip olmasına imkin bırakmaıdı. 

* ·* * 
Aradan yirmi sene geçince iş doıştı. 

Vaziyet büsbütün bcr akis oldu. Bu ~e 
fer ortada hiç çocuk kalmadı. Artık ıkı 

yaşındakini bile kar~ınıza alıp onunla Çv· 
cukça konuşmak ve gafiyctinc gülmek 
kabil almıyor. 

Bir ahpabımın üç yaşında 'Lir çocugl! 
var, geçen gün lıize transat anti!:» Jer
clen babsettı. 

Bir dostumun dı..rt yaşında bir ot;l:.. 
,·ar ınükemmel oton1obil ida.re ediyor 

Bir ark:ıdaşımın be, yaşındaki kızı 
)'azı ma.kinasında istedh;.ini yazıyor ve 
piyano çalıyor. 

Çok sevdiğim bir zatın on yaşında bı 
YJzı var, Göte kadar fasih almanca, La 
nıLrtinin üslübuyla fraMızca konuşuyor 

Eskiden olsaydı bunları her hangı bır 
varyete sahnesine çık:ırıp 5.cubei 5.lem 
den, diye ıösterebilirdik. 

Fakat ne eski fazla saf ve cah·., ne de 
yeni büyümüş te küçülmüş hissini veren 
<;ocukluk benim hoy.uma &itmiyor 

Tekimül seyrini takip ederek htr ha~ 
yat devresinin zcvkını tadan ve etrafını 
tnttıran insanlar arasında yatamak is~ 

}'Orum. 
Çocuk terbiyesinde anlattığım bu ii

ratla tefritin ortasını bulabilirsek no 
mutlu! 
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EŞ1DE TARİHİ 1111 •• ... BİLETLER 
30HAZIRAN929B UYUKBIRER LIRADffi 

EŞya piyankosu 
lBİLETLER TAYYARE BAYh.İKLERİNDE SATILIR] 

ürkocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Adet Flat Yekt\n 
URA 
5000 
2500 
2200 
8700 
1800 

Kapah 929 modeB 27 katalog Nolll ~ ~ Bulk otomoblll J 5000 
2500 
2200 
1850 

• 929 " Şevrolo otomoblll ı 

Pırlanta pantantlt 1 
.. küpe 2 

salon halısı 2 900 
600 
500 
400 
250 
200 

Pırlanta pantantlt 
PilAtin çift kapaklı erkek aan 

" Kadın kol aatı 
Salon takımı 

ipek seccade 
Halı ~eccade 

Hereke battaniyesi 

• • 
• • 
• • . , 

I 

fanlazl lpekll ya.~nğı 

• • 
• • • 

• • • • 
Hereke kumaşından yastık . " " 
Herekenln ipekli mendili 
BeyKoz FabrlkAsı mamulatından bavul 

• • 
• • 
• " 
" .. 
" .. 

• 
• 
• 
" .. 

mektep çantası 

eğer takımı 

evrak çcntw 

" " 
~ • • w " 

Esirgeme Demeğlle HJJAllahmer sanıt avlnln Şömen dö tabi, 
ipekli bluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konbinezon, 
eşarp, çamasır takımı gibi new euaları 

1 

10 
10 
2 

20 
80 
50 
50 
80 
l!O 

10 
10 
10 

10 

• 
il 
5 

200 
20 
20 
50 
5 
5 

20 
50 
23 [ 

1000 

250 
100 

10 
1 5 

20 
25 
80 
10 
20 
25 
80 
25 
20 

8 
50 
80 

5 
100 
50 
l!O 

10 

600 
1000 
400 

2500 
2000 
1!000 
5000 
8000 

500 
750 
600 
500 
300 
lOO 
200 
250 
150 
11!5 
100 
600 

1000 
600 
1!50 
500 
1!50 
400 
500 

Zarif bir oya 1 l!O 

25 
25 

20 

25 

25 
El işi bir abajur 1 
Hu~.hln 1 
lkiparça ceviz sıgara kutusu, dokuz parça işlemeli fildişi hanımsıga- 22 
ra tabak~ile on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakalan 

450 

lçcri~i Türhipi minyatürlerle işlemeli büyük paravana 1 400 
200 
200 

400 
400 
400 

iki küçk paravana 2 
Gayet musanna çerçeveli minyatür 2 
l lattat Nu:i elendi tarafından bronzla yazılmış levha t 50 

50 
50 
50 
25 
25 

50 
50 
50 
50 
25 

125 

• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • 
"' ,, " . . • 
çinisi 50 santim tulünde vazo 
., 50 ,, ,, kavanoz 
,, 40 ,, arzında tabak 
,. 60 ., tu !ünde vazo 

• p:::::..., SERi YOLCU~U~ ~::::::'il 
~~ Aero-Ekspres ltalyan anonım şırketttnın §§ 
-- Haftada \ki defa hareket eden posta tayareferi ile seyahat ediniz. :: 

1 

1 
t 

1 

6 
7 
ıo 

3 çili 
10 
60 

71 
100 
180 

MaMa 
Dr. Hakkı Şinasi 

En sıhhl çocuk gıdası 
•• lstanbuld'n Atina\·a 5 saatte ve Atinıdan Brendlziye 4 saate gidilir. :: 
::\lrvkİ ıav ın .e koli p<mal mektup nakli için Löyıd Tiryestinonıın Bey :: .. •·---------.. 
§§ o~lunda Calaıasarav ile l\tumhanedeki yolcu idarehanelerlne müracaat §~ 
::. -ı l unmast . -
--"' ""11111111111....._ Telefon Beyoğlu 2490-2127 _.. Ulll lt, • r• rııttı ..... "'11111111 

eg•~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• . ,. . . 
: /\LAMI MAFSALIYE i • • • ıçın deviıl <ulann tekmil e 
: havas ve ınınasını camidir . : 

: l •ı 1; ıııaden sofra ve rejim sulannın yalnız (VITIEL) de fevaldl : 
: umumiyesi wdik edilmiştir. t 
• S<ıureklere ıesıri kat"lsi olan !\ara ciğere tesiri aziml olan t • • • • • • : damla, me ~ ne ve •eker ha<ıalığı kara cigerin ihıikan ve sancısı : 
t :\ ccnıa \O depoziıerlcri A.D'ORFANI lstanbul Şımlı han numara 1·2 t ......................................... 
Gaziayıntap Nafia baş mühendisli
ğinden: 

ı - Gaziavıntap-Behisnl yolunun 2 lnd kısı:1ıı olan karacaveran-aşağı 
so~tlti ara~ındaKi ıma!Atı sunaiyelerinln bedeli muhımmenesi olan 9 bin 
li<' olup , ;lsi 'ei fiat üzerinden yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
m ına'""' \'azedıhıişıir. 28 Nisan pazar saat 15 de lhılesl icra edilece
~ındcn t~ V. ve fazla malOmat almak isteyenlerin B. Mühendisliğe mürı
c· . ılan. 

2 - Talip olınlann iştirak mes'uliyetile çılışaracaklan Fen memurlannın 
Yollar Lmu m mud • riyeıinden ve yahut Vi!Ayet Baş Mıihendisliğlnden 

• imi$ oiduklın l ı va1taıı fenniye vesı alannın tarihi ihaleden 8 gün evci 
VilAvt t B. Mut. endıslij\ine ibraza mecburdur, 

3 - Talip olanlar Nıfianın şeraiti umumiye ve hususlyeslne vakıf 

olmalıdırlar. 

4 - Talip olanlar miizavede ve münakasa •e !halat konunu mucibince 
ve usulu <Lııresinde teklif zarflınnı temlnatlanm vermcğe mecburdur. 

~MtlK VE EfTıM 
BlNK!~I 

ennayesi 20.CXX).()(X) TUrk lirası 

ln9aat ve Emlak üzerine 
müsait şeraitte 

Para ikraz eder 

lil'uıuı Bam 11ea11elab 

latanbal Şubesi Babçekapı 

Telefon lataabul: 3972 

Tayyare piyango mOdOr/yetinden: 
Nümunesl veçhile (100) adet iane 

kurusu imal ettirileceğinden yıpm•ğa 

talip olanlann (25) Nisan Perşembe 
günü sut (1 S) te Piyango müdüri
yetinde müteşekkil mübayaat kom!J

voııwıa müracaatlan illıı olıınUL 

asan ey ı ag 
Dünyanın en leziz ve nefis ve saf ve halis yağıdır. P a ris, 

• ondra, Romada en büyiik mükafat ve altın madalye

leriyle Fransa hariciye nezareti ve Türkiye sefareti 

tarafından musaddak birinciliği ve şehadetnameyi 
ihraz etmiştir 

Kiloluk şişesi 100, Yarım kilo 60, safi beş okkalık ve daha büyük tenekelerde okkası 
12.5 kuruşa Hasan Ecza deposunda. Toptancılara tenzilAt. Markasına dikkat ediniz. 

8 e y rı s e f n ı n .1 
Merkez Acenm~ Galata köprU 

ba~ındl . Bcyogtu 1!362 Şube 
acentesı: Mahmudiye Hanı altıtda 

lsıanbul 2740 

' ra,zon ikinci pastası 
( KARADE!\'IZ ) vapuru 25 

Nisan perşembe akşamı Galata 
ıhamından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye, 
atsa Ordu, Gireson. Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of, Trab
zon, Polathane, Gireson Ordu, 
atsa, Samsun, Slnrp lneboluya · 
ıııtra, · uak ırelecektır. 

tyvall ıDr'al posıası 
(Marmara) vapuru 23 Nisan 

Salı 17 de Sirkeci nhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezktlr iskelelerle bir
likte Altunolug-a ug-rayacak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. viik alınmnz. 

lıJaal liteabkiUerioe: 
Kınalıada İskelesinin beton

arme olarak inşası mevkii mü
nakasaya konmuştur. Talip 
olanların şartn meyi görmek 
için her giia nıi.inakasaya 

iştirak lçln de depozito akçe
sini hanıiltn 12 Mayıs 929 
Cumartesi günü saat üçte leva
zım m[idjrfü§line müracaataln. - .. 

YELKENCİ 1 

VAPTJTILARr 
KARA DENiZ LÜKS VE 

SUR'AT POSTASI 

VATAN 
vapunı24 

Nisan Çarşanıba 
günü akşamı Sirkeci rihtımın

dan hareketle doğru (Zongul
dak, lncbolu, Samsun, Ordu, 
Gircson, Trabzon, Sürmene ve 
Rize) ye gidecektir. 

DİKKT: İsmet paşa 
Ltiks ve seri vapuru pek ya
kında ıstanbul - lzmir seferle-

, 

1 

L·T·PIVER 
PARIS 

KOLONYA 
SUYU 

N° 11 

EAU DE 

COLOGNE 
N° 11 

PorfOmOri L. T. P 1 Y E R A. Ş~, latanııuı Şıdıell 

şı,11 Ahmet Bey aolıak No. 56, Tel. BeyoDlu 3044 

SATiE 
Motörler ve tezgahları 

Veresiye 
size takdim eder 

En mükem
mel ve tam 
ayarlı saattir 

Dakika şa
şmaz, temi
natlı ve eh
ven fiatlarla 
satılmakta
dır • 

Başlıca saat dükkanlarınd,ıı 
arayınız. Toptan satış: 

RIKARDO LEVI ve Blrad.rl 
stanbul, Havuzlu han 9-1 "4 

Het cins saat deposu. _,;. 
Jandarma imalathanesi müdüriyedııd' 

hto ııJ 
EIU bin metro minder lalıflık 
Kapalı zarf uıulile mübay•• ~ 

lecektir. Münakasa 1!8 Nisan 1' 
Pazar günü sut 14 te lstanbu 
Gediırpışadı Jandarma lmalAtbaJ11 

ılnde icra edilecekdr. Şartname ıııı' 
lltlwıede tevzi olunur. Teklıfn•ı 
nln tarzı lmllsı fartnamede ınün 

riçdr. / 

Eşcar müzayedesi 
Sinop orman baş müdüriyeonıııil 
Sinop vilıyedne tabi Ayancık; 

zasının Karadag ormanından Beş 
müddetle Çam, kllknar eşcannın :-. 
her gıyn mamul metre mükabı ıitl 
devrik aksamının 300 kovınln ,pi 
kuruş bedellmuhamıne ile 427 5 ııı ~ 
mikap kUknar 270 Çım 100 ':.J 
ve devrik olarak 169 meıroııı' ti 
ktiknar 1356 mctromükıp Çatll ~ 
can kıpılı zarf usulile 7 Nis~n j,11 
tarihinden ldbaren otuz giln miid ..w 
müzavedeye vaz olunmuştur ıall~ 
!erin yevmil ihale olan 8 mayıt ~ 
tarihinde tekllfnımelerini ııaat öd': 
dörtten evet Sinop orman baş _ııı "" 
riyetinde miiıeşekldl ihale komıslf ,IJ 
riyaserine vermeleri ve daha ?JYIJ 
malumat almak i$teyenlerin Ankııf ,4 
orman Müdlriyetl Umumlyesln•ıııır 
Sinop orman Baş Müdüriyedne 
racaat evlt.: meleri iltn olu ~1 ur ·_/ 

ECHİZEİ 
TENEFFÜSİYENİll 

YALDA 
PASTİLLERİ İLE 

vikaye ve tuvveUendir!o 

Bütün eczaa\! •e ecza 
depolarında 

rine haşlayacakcır. Beyoğlu Tünel meydanı l\1etro Han ıa.tılır. 

VALDA Tafsilat için Sirkecide yelken- Istanbul Ank~ra caddesi No 60 1 
ci hanında kAin acentasına mü-

racaatı. Tel. İ~tRnbul 151:; ~ llJllllllllllıııım-------.. , 
ismini tıpyın kutular 
denıniinde talep ediıılJ 

:LJ:U:Y:ÇE:<' :LE:.,:.;\:ı :T:;L::lı:l:Y:;: l~FTERSDARl~KTI İLANA Ti lzmirmekteplermü~ 
Hambnrg, Brem, Anvers, ~-0 .. ----------------•I misyonu riyasetinden.. 11(i._f 
İstanbul ve J:lahrı Siyah ara. MALiYE VEKALETiNDEN - (Hariciye ve Dahiliye binalınna hlnder- İzmir san'atlar mektebı fajt .,, ! 
sında azimet ve avdet mıuıta tür sisteminde siperisaika vız edllecektir. rı için mübayaa olunacak al r ~ 

işbu tesisat paıarlık sureıile münakasaya vızedllmişdr. ihale haziranın devat hakkında mevcut ııaula f' 
!:llm posta~ı : Hamlınrg, Brem, birinci cumanesi günü saat on altıdadır taliplerin yüzde 7,50 teminatlı tcviyatı 15 l-liaandan 5 :Ma>''' . .JJ 
Stetin, Anvers ve Hoterr!am. mezk(ır gün ve saatte Maliye VekAleti mili! EmlAk idaresinde müteşekkil tarihine lı:adar kapalı %arf ıı~ 
dan Jı'maıumız·~ muvaseletı' komisyona ve mı!Omat için de fen hey'etine mürıcaatlan. .-# 

- münalı:auya vazedilınittir. ~ ı:r 
bekleııe"n vaporlar; Dev Iet demirvolları ve liman- Taliplerin Hataları görıne~.~ 
Taksiaşis vaporu 26 nisana doğru Cı lumat almalı: üı:ere Ankara, _, 

Galilea • 30 • • ları umumi İdaresinden: maarif eminlikleriyle bınir r•~ 
Goıenof • 2 Mayısa • lar mektebi müdürlüğün• "':~F.. 
Fıtcrland • 4 • • İdaremize !uzumu olan çam delme, kalas ve tahtalann müaka 1 d · k · oıan Y · arı ve epo%ıte a çeaı tJI "if 
Burgaz, Vamı, Kösıence, Kalu 

ve lbrail için limanımızdan 
hareket edecek vapurlar: 

oplla vıporu 9-1 IMıyisıa tılımilde 

Hamburg, Brem, :\n\-ers, Roterdam 
ve Dançig için ya'unda limanımız

dan hareket edecek vapurlar: 
Akayı vıporu 24/25 Nisandı Tah. 
Marmara • 28.·29 • • 
Gılilea • 30/4-S/5 tahmJlde 
Goıenof • 2-4 Mayısta • 
Jupiıer • S-4 • • 

Fazla tafsi lat için Galatada 
Ovakimyaıı llaııında kAin 

umumi acenteliğine müracaat 
Telefon; Hevoı:rhı 641-647 

sası 8-V-29 Çarşamba günil saat 16 da Ankararda Bolu palasda elli lirayı İzmir melı:tepıer .,.ııll l 
malzeme dairesinde icra edilecektir. bi meı'ulliyine yatırarak Y~ _ •• ~ı 

...<ınü ..
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mt-ktuplannı ve 450 liralık le olan 5 ~ayıt Paz~r 11:,,,iıııh·.,ı 

teminatı muvakkatelerinl yevmi mezktlrda saat ı 5,30 a kadar umumi beşte İzmırde maarıf t<Iİ!~ 
b t k . onuna ıe ·rl• 

idare yazı işleri müdürlüğ-üne vermeleri Uzımdır. Talipler münakasa mu ayaa. omısy 
1 

ıyle 111 

· k · · . . v~ depozıte makpuı ar 
<.0rtnamelerınl 250 kuruş mu abılınde Ankarada malzeme daıresın-

1 11• olunur. .,.. muracaat arı .. n fi 
den Haydarpaşada muhayaat komisyonundan tedarik edebilirler. iB I ğ ki x.u fre 

e so u Ul; ıt'' 
Posta ve Telgraf levazım oıanıana naz•" di""" ııl 

Dr. Horhor0 
müdüriyetinden: Fennin en son u<ı ;~~~ 

1 - Vesaiti nakliyede kullanılmak üzre mubayaa edilecek olan 6000/ olarak eski ve yrni beis< .~~etllr 
10000 kllo benzin kapılı zarf usulile cıiinakasayı vazedilmiştir. frengi, idrar darlığl. bel ~,Jın ıf' 

2 - 28 Nisan 929 tarihine miisadif pazar günü ihalesi icra !almaca- ve mesane ve bilcümle ııe. 
J;ından taliplerin şartname almak için şimdiden münakasaya iştirak için de hatsızlı""ian tedavi olunur- P 
mezkOr tarihte ve ıaat 14 te t.ıanbulda B. T. levazım mübayaat lınıni..vo- Tokarlıyan yanında a"ı'~;ı• 
nuaa mür•caaılan. No aş Tcls 8' O. " 
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Yaz geliyor, otomobil ve yakanıyonunuzun lastiklerini düşünecekzan1andır, çünkü: faaliyetin çokluğu ve sıcağın 
tesirile yazın lastik sarfiyatı kiştan çok fazladır. 

[astık intihap ederken, plya~ada işten anlayan ve hesabını bilen bütün otomobil ve kamyoncuların tuttuğu yolu takip ediniz. Bunların hepsi 
mutlaka (GUDYER) ı tercih ediyor. Çünkü Gudyer, nevi itibarile dünyanın en iyi lastiğidir. Gudyerfabrlkası dünyanın en vasi teşkilatına 
malık en büyük lastik fabrikasıdır. BirGudyer lastiği satı;ı alırken vasi Gudyer teşkilatının temin ettiği menfaat vemükemmeliycti da 
16atın almış oluyorsunuz. 

~oeıı-:r....c~~--::=:=!~~-7-= ... ...m.=~::=::::~.==:.~~~!~~!~!~!~~~~:: e ~:'s= o Oıı::W-.. 
.-- --::........; z :ıı ~ c =o ·--ru c 1'C'?::CC:-O~· ·-·-·-· :=::=::~::---.:-= =--::~~~·-·-· -~· ·-·-:==-· . ·-:::~ 

·il G U D Y E R lastiği kullanmak, otomobil ve kamyonunuzun işletme fül 
--- ]IJ[ 

u masrafı meyanında lastik masrafını asgaridereceye indirmek demektir. mr 
~~--1'....:--.-~~:~::=:=:.~.~....::"-~-":"-":=c.~-~.-""tlıı!.=-':"---=--.:-"=:=:=::: M ~:~~" 
~~~,;=;~~;~;:=~::=;:~:~~:;::c:::ı;;~~~:;::.::;:~=."J=;;l:=cı-_:;ı:cı;,_ ....... ;~-:~::=::~ 

Otonıobil ve kamvo~ işleten, her hesabını bilen adanun kendi kendine soracağı sual şudur :Işletnıe nıasarifi n1eva
nında kilonıetro başına lastik masarifine kadar yer tutuyor? bu hesabı yapnıağa nıuvaffak olan adam nıutl~ka 
« GUDYER » müşterisidir. Çünkü memlektimizin her köşesinde tecrübelerle sahit olduğu üzere kilonıetro başına 
işletme masarif ini asğari dereceye indirmetiin çaresi, GUDYER diş ve iç lastiği kullanmaktır. 

Türkiye için umumi vekili: 
KEMAL. HALİL. MEHMET RİF AT 

• • 

ŞÜREKASI 

İdarehane ve satış yeri 

Beyoğlu, İstiklal caddesi Nö 168 

Telefon: Beyoğlu 2124 

Telgraf adresi: TATKO 

• • • 

I . ' ı ?b 
f i 

' 

Garaj ve Tamir yeri . 

• • 
• Ayazpaşa Jandarma karakolu karşısında 
• 
~ 

• • 
~ 

'I'elfon Beyoğlu 1755 

. Tasra aca .. ta ı 

VE 

arı: 

Ankara: Zabıtçı zade ve şürekası Konia : Eknıekçi zade Mehmet Bey 
İznıir. ' ~1ahmut Celalettin bey Gireson: İsınail zade Vahit ve şürekası 
Kayseri: l\luhaddıs za~e ~]im bey Zonguldak:'faşçı zadeMehnıetçavuşmahdumları 
Adana : ' l\1uharrenı Hılmı bev . Bartın: Bartın Bonn1arşesi 
Gaziayıntap:_G~izel B~y za?e Hasan bey . Berganıa: İbrahiın Hüseyin ve biraderi 
Antalya: lstıkbal şırketı ·Af ·on karahisar : İstikbal sirketi 
Tarbzon:Kalaycı zade Hacı Abas ye l\1ardurnları [ ) . . "' . 
Diyarbekir: Pirinççi zndc Sitki Nedin1 ve Edip {Çanakkale: ~e,:ını tı~aret_hanesı 

I·eyier . Isparta : ~ntıb~h şırketı 
Bursa : ]\; ısuhi Esat bey l Edreınit : lsn1aıl Hakkı bey 
Kastan1uni : 1 IJcı yirınibeş zade Rıfın Bey ~i Edirne: H.ifat İbrahi.n1 bey 
Samsun: Eset efendi zade Seyyit Bilal·bey e_Eskişehir: TeYfik NaJır bey 



~~ 

lsn1et Ye Kazım paşa Hazretleri ile Dahiliye ve Maliye vekillerimiz Fırka grubunun içtima 
ından çıkarlarken . · • 

Cen1iyeti Belediye dün bir içtin1a aktederek 
nıüzakeratta bulunmuş ve n1uhtelif Emanet 
İ~;;lcrine ait kararlar ittihaz etmiştir. 

Türk Ocağı, çocnk haftası için bir sergi 
yapmıştır. sergide çocuk levazın11, gıdalar ve 
lavhalar bulnnn1aktadır. 

" 
' ' . 

• • _., . ....!'~ ~: :;'<~;,, .. 

NAZARI DİKKATE! 

lnglllz 
••••••••••••• 

BUSTON 
• •• 

ve HORNSBY fabrikası mamulatından DiZEL MOTORLER 

18- 340 Beygir kuvveti! 
Harman makinalarf, Değirmenler, sabit ve seyyar motörlü 

tulumbalar, çelik makinaları. 

Tediyatta sühulet yapılır . . 

Sait Arif ve Sait Ömer müessesatı 
.\\crkezi: ,'\\ersin, Şu.bcicrl, lstanbul, Adana, Tarsus lstanbul şubesi; Sirkeci Palas No 27. 29 

Telefon: lstanbul 2126. Telgraf: lstanbul Saltler. 
,.ııi- • '; ...,_ • • L • • 

!. -::' .• / .. , ..• 

1\iES'UL MÜDÜR: BÜRHANETTİN ~ 

Bin Söz 
Bir Resim 

Gazi Ayntap n1ektebi müdürü Ali bey 30 muhta ççocuğa elhi~C 
yaotırmış.tır. . __ ~ 

1 

1 Casuslukla nıaznuu bulunan Kasım tevf ıkin muhakemesine dün 
' Ağır ceza nıuhakemesinde devan1 edilmiştir. 

I 

' 
- ' 

• 

1 1 / 
·. TAHTAKURIJJ{;f 

Sinek, slvrisrnek, bit, 

- pire, hamamböceğl,. 

karınca.; 

gibi aşarat, mmır o ... 
dukları kadar 1 mülev--3 

1vestirler. ~ 
'eunıan derhal Hl~ 
dUrmek için' evleri· r 
' rılze, dUkkAnlarını·, 
za, yazıhanelerlnJze, 
fabrlkalarınıza, r- ve t 
a~ırla!ınıza :\_. 

, 
' ~ 

.Sll<INIZ:...~ l.~ 
• 'i:J":f, 
Yumurtalarına varın- . 

' ~ 
cıya kadar bütün ha-

1· sara tı kat'i ·· surettei ' 
ı öldürür. 

;FLİTOKS,in.sanlarn ve J 
ha Y"a nla ra nıaza rra tı 

' olmayan yegane nıa-

. yidir . I~ 

KOKUSU GÜZEL VE sıı4:1~ 
' LEKE YAPMAZ 


