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~rımızıncemiyethayatrçokmuğ lstanbulda hayat pahalılığı var mı ?. . Ticaret 
\~;:~~:;~~!:~:::~~~~~~: Odası bu çok mUhim meseleyi tetkik ediyor 
1 seyrini takip etmekte olan ce· -------------------=:....-----------------------------------------------------. lerin ilk düşlinccleri hayat ve 
f kuvvetlerini mütemadiyen 

ktır. Bu asırda tevakkuf ö-.. .... . . - . . 

Parasız 

İlave 

- . 1 Türk-Yunan ---· 
' 

N:9 
art u• ._ c n ._...,, 

T. Rüştü Bey ı 
' 

esi Romaya. 
idi yor 
:ki glln kala
•talyanın mi
ri olacak 
4 (Anekaartltoı) -
tH Beyin Pazarteıl 
den bııraya gelecetl 
u alıomıttır. ltalya 
•aretl lıttkbal prog
•lm ile mefguldOr. 
ı B. Pazartesi gUoll 
cek, ltalya bllkOme
-ı olacak. Romada 

Baro· meclisi 
Fırka namzetleri 

liıtlhapta 296 reyi ) 
ekserlgetle kazandı 

lstanbul barosu heyeti u
mumlyesl dün toplandı yeni 
mecllıl lnzıbat azalarını inti-
hap ettt. lfl;I ,.,,,...,,.. 

Çocuk haftasının üçüncü günü 

Geçenlerde intihap olunan 
lmff>at mecllıl aaları ara· 
larında anlaşamadıkları için 
relalerl Sadettin Ferit Bey- 1 

de dahll oldutu halde lstffa 
etmişlerdi. Ozaman intihaba
ta iştirak edenlerin adedi 
80 le 100 arasında iken, bu 
sefer Baroya mukayyet 312 
avukat lntlhabatta rey ver
mlftlr. 

.k Rilşlll Bey 
~rak Çarşamba gUnll 
reket edecektir 

Hariciye Vekili, M. 
:, M. Grandi llo iki 
.cek ltaıya Başvekili 
şerefin• bir ziyafet 
ltalya mahaflll ılya

·yaretten pek mem-
·•nll fevkalade ehom
orlar. Curnale Dital· 
Tllrk ltalya itilafına 

.n Tevfik Rllştıı B.ln 
memnunl)·ıtt mab

.·,ılandıtıoı ve Tllrk
•adenet ve samlml
s ziyade kuvve'tlen
.ıet edeceğini yazıyor. 

Rllştll Beyi Roma 
·rl de ziyaret ede-

.ıriciye Vekilinin hangi 
oeceğl malOm olma
ber Breodlzi yolunu 
·sı ve vapur Pirede 
.lzelos ile görllşmısl 
r. 

1e edilecek 
nuumumiye 
ıponları 

iti!Mııamcsi muci-
1u umumiye idaresi 
lazım gelen hazırlık

etmektcdlr : 
.~nin mevkii tııtbike 
~ ibrazı Mzım gelen 
arının yakında Diiyii
•C resLilıııalinin yiizdc 
·gi ı annedilmektcdir. 
Diiyunu umumiyede 

Reylerin tasnifi ıreç vüte 
kadar devam etmlftlr. Neti
cede Fırka namzetlortmn 
296 reyi ekseriyetle intihap 

edlldlklerl aalaşılnuftır. Dan
kü lntlhabattan ıonra Baro
nun yeni lnzıbat mecllsl şu 
suretle tefekkOI etmlftlrı BI 
rlncl reis - Halli Hilmi ikinci 
Reis - Mekkl Hikmet, Aza • 
Oallp, Asını, Esat Muhlls, 
Ömer Faruki, Haşim Rafet, 
Hamdi Halim, Hüseyin Ka
zım, lsmall Şevkat, MOnlp ve 
Nazım izzet Beyler, 

Yeni lnzıbat meclisi azası 
dün akşam v11ztfelerlnl ıelef• 
!erinden tesellüm etmişler 
ve dün akşam Fırkaya gele
rek ziyarette bulunmuşlar

dır. Kendilerine muvaffa
kıyet temenni olunmuştur. 

Bir karakolda 
4 kisiye dayak mı 

atılmış ? 
Dlln dört kişi mllddeii umu

millğe mllracaatle, Galatada 
Kapllçl 
mevkiin
de fena 
halde dl.". 
yak ye
diklerin-
den 'lkA· 
yette bu· 
lunmuf
lardır. Şi· 
kayetçı

ler şun
lardır: 

Kara
köy de 
kahveci 
Hasan, Deniz amelesinden Şev· 
ket ve Mehmet, Tiyatro kapıcısı 
Selilbaddın •• 
Bu dört kişi bir sirkat tahkl· 
katı mlinasebetlle karakola gö
tUrllldilklerlnl, orada 9glln kar
yolalara batıanarak dayak ye
diklerini iddia etmektedirler. 
Tabibi adli tarafından yapılan 
muayenelerinde dayak asarı 
tespit edilmlştlr. 

Salıdan beri bizim düdüğümüz ötüyor: düü ··ı! 
bııJunnıaktaclır. Tas
l:ıa~lamaz bu mcmur
·erine nihayet verile· 
;ııt evrakın nıuhim 
~ nakledilecek. lüzum-

Şikayet üzerine Müddei! 
umumilik icap eden kanunl ta
kibata başlamıştır. 

u """'w. llıli 1:>au11cu11Lu"; 

.ın Çocugumuz. 
' 

ı ç., Patıh Rlfkı e. 
1-. ~ç~~- haııasının lklncl gttnu nasıl 

ı •ktletın 
trfn t'Ç'( t::Jırl olmadH.Jı muhacir· 
4 llıı Ye etUrllemcz. 
ıı. cıı •ablfeıulzde: 
(i il f&pılru 
r, ,, 

• Ro an 

q ~ı •ıı Yarın 
Ve himaye! ettaı: 

Ruten E\jref 

- J tabilllklerln lzalsel hususunda müessir tedbirler alınmasını muvahk 
göruyurlar. Fakat bu itlerin düzelmesi umumiyetle uzun bir 
zaman mesel11i sayılmaktadır. 

-Paris sefiri Fethi Bey An-karada·--
Ankara, 24 (,\. A.) - Faris buyuk elçimiz Fethi bey bugünkü 

tirenle ~ehrimize muvasalat eylemiş ve istasyonda Biiyiik Millet 
MeeJisi r<~ i Kazım, B~' ekıl ismet, Erkanı harbi yd umumiye reisi 
mü,ir I:'c·\ zi Pa•alar llazaratı lle. fley'eti vekile ıızabrı, meb'uslıır 
Riyas~ti c~ınhur SPr savcri R 5Uhl bey, Haricivc vekilcti erk~· ı 

ve dostları tarnbıdnn ı rikhal ol··nmr,tur. Fethi bey şci i nlzde 
bulnnôı:.ktarı müddetle ReLl Curr.!ıur Hazrctlerinm kci~klerirıde 
mi~afir kalacııklardır. 

imha edilecektir. 

Diğer taraftan geçenlerde 
Aksaray polis merkezine tabi 
Haseki mevkıinde polis Ahmet, 

- Tahir ve muharrem efendiler 
-çrkanlmasr husu-

tarafından döğUldllğllnll iddia 
1Uavenetc Mülkive eden Ahmet efendiye alt tah· 

de memur edildi- klkata da polis divaoınca vaz'-
.u kabil vilayetlerde ıyet edilmlştir. 

dar olmak ve ona gcire ıcap e- tettız mesai cetvell~rinin Vali- ,.,.,... _________ '""il 

den tedabire teves~ül edilmek !er.tarafından teftiş gtır'lP Reis- İla" vemı"z 
lizre biri Vilayet ve kaza teffız lenne tevdi ile iktifa olunur. 
~·oınisyonları muamelatına. di- Bu taktirde Teftiş gurop reis 
ğeri kaza Vilayet ve imza ıhza- kri işbu cetvelleri tetkikten son Bu günkü gaze-
n teffiz.memurlannın çıkara- ra doğrudan doğruya merkezde 
cakları işlere ait olarak iki ret- ki müfettiş namına postaya tev temizle birlikte ÇO
vel tertip ve tanzim ve tab'et- di etmekle berabe:· kendisine td cuk haftasına tah
tırildi. Bu cedvellerin vilayet ve ğrafla da ma!Umat verir. Biı.a-
ka,alarda ne suretle clrıiduru- enaleyh bu gibi Vil:!;etlenie·1 si.~ eff iğinıiz i//ipe
lacaklamıa dau· olan izahatta l:aşkaca Vekalete telğrafla ma mizi nıüvezzi/erden 
arkalanna yazıldı. Ifımatverilmesine hacet kalmaz. v. 

Teffviz işlerinin mütekasif Yalnız bir müfettiş memur iJfemegz Unufma-
olduğu bazı Vilayetler için bu edilen yerlerde bu vazifeyi o ifa ( yınız! 
muamelatın mürakabesine ve iş eder. 1 n s s u u s :uı~ 

Çocuk hqftasınn bu J!Ün 
3 11ncl1 gflnlJnde)llZ. Dan ço
cukların bir hafta hakim ol
dukları TOrk ocalfında muh
telif işler yapılmış, muracaal- • 
fara cevaplar verilmiş, bilhassa 
kDrbuz çocuk müsabakası ter
tip edilmiştir. Resmini dercct
tltfmlz kllçllk, tafsilatı 3 üncü 
sahifemizde görllleceti gibi 
gllrbl1zlük/e birinci/iti kazan
mıştır. Her Türk çocutunu bu 
gürbl1zll1/!e sahip görmek hiç 
şl1phe yok ki en büyük eme
/imizdir. 

fakat, gene bir hakikatın 
ifadesi olarak kaydetmek la
zımdır ki mekteplerde gıdasız 
tahsilde bulunan ve yardımsız
lık ylizl1nden gecelerini koprıi 
altında ve sohakta geçiren 
çocuklarımız vardır. Onlora 
yardım etmek, onları da bu 
hale getirmdk daima gaye ve 
emelimiz olmalıdır. 

Himayei Etfal cem'iyetine 
senede bir lira ı·ermek l'C ırz 

olmakla bu ı•azijeıııizi ifa etmiş, 
oluruz. 

Kız ve erkek -
Mektepliler 
Müsabakası 

Birinci hafta 

(2ŞJNisan 
Cuma günü akşa

mına Kadar gazete
mizde çıkan haberlerin 
en mühimini seçiniz. 

200 kelimeyi geç· 
memek ilzre yazıp 
matbaamıza gön
deriniz. 

Ankara. Istanbul ve 
taşradan 2 n1ayıstan 
sonra n1ektup kabul 
olunn1az. 



, 

Dün Parls sefirimiz Fethi B. şehrimize reldl ve akşam Ankaraya hareket • 
1 

.. 
Dün çocuklar Taksimden Fatihe kadar bir ,,geçU resmi _Y.apt!l!\r ve çok alk_!Ş · 
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D 
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L 

zlnotros 
her türlü mr
yollar nazarı 

işbu ı_astl: 
binlerce kilo• 
lerde sağlam 

f<tanbul : :--eft ser· 

C:alata. lıankalaı 

\n~ara: Anadolu 

l\nyscrı: 1 ahir 

l\ı .nya: 1 lacı he_ 

Adana: C:cııç Z" 

i 
l 

2 
~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~ 

~Çocuk sevgisil 
~ ~ 
~ ismet Paşa hazretlerinin • çocuk~ 
~ haftası • için yazmış oldukları kıy- ~ 
~ mettar satırları aynen naklediyoruz: ~ 
~ ~ 
~ içinde bulunduğumuz çağda çocuk ~ 
~ sevgisi tabiiden büsbütün başka bir ~ 
~ mahiyeti haizdir. Bu gUnkli insan ~ 
~ cemiyetinde çocuk sevgisi anlayışın ~ 
~ ve medeniyetin bir kuvvetli ihtiyacı ~ 
~ haline gelmiştir. Ailede çocuk; hayat- ~ 
~ Hırı bir birine ilglleyen en sağlam ~ 
~ dikiştir. Aile hayatının gliçIUklerinl ~ 
~ kolaylaştıran, geçim sıkıntllarına kat- ~ 
~ !anarak geçiştiren, glirliltüler ve fırtı- ~ 
~ nalar ortasında kuş sesinin zevki ~ 
~ ile güzeli, en ziyade ruh okşayr ~ıdır. ~ 
~ insan ajtaçının çiçeği, aile hududunu ~ 
~ aşan, cemiyetin bir varıdır. Hence ~ 
~ insan oğlunu ot olsun hayvan olsun, ~ 
~ her hangi bir canlıdan ayırdeden, ~ 
~ ondaki gelecek kaygusudur. insanların~ 
~ öğlindlikleri bütün güzel, büyük ve ~ 
~ ölmez eserler hep yarına, uzak gele- i§ 
~ ceklere inanan, binlerce yıl öt~lere ~ 
~ yürklerinde sayğı sızlayan adamların ~ 
~ verimidir. Bir içtimai heyette her ı~ 
~ hangi bir çocuk hemşirelerden sevgi, 
~ ;!il 
~ bakım, koruma ve neşesine yardım 
~ görürse o, heyette hayatın tadı, o 
~ heyette emniyet, birbirine dayanma 

~ duyğusu okadar köklenir. Vatan yur
~ dunda çocuklar alakasının derecesini 
~ çocuklar neşeleri, şen olmalan ile j 
~ kendileri gösterirler. Yaşlının oldu- ~ 
~ ğundan başka türlll görünme marlfe- ~ 
~ tine insan çiçeği kendini asla düşür- ~ 
~ memlştir. Onun için çocukları gürbüz ~ 
~ ve pervasız olan yerlerde cemiyetin ~ 
~ onlarla temelli alakası şüphe götür- ~ 
~ mez bir gerçektir. Ne ınutlu anlayışı ~ " ~ ~ ve duyğusu böyle olan cemlytlere. ~ 
§: ~ ~ Sanıyorum ki, çııcuk haftasının he· ~ 
~ pimiz için nekadar değerli Bayram ~ 
~ olduğunu söylemiş oluyurum; Bu haf. ~ 
~ tada en zevkli işimiz çocoklarımızın ~ 

1 hoşuna gitmek için elimizden geleni ~ 
yapmaktır. Çocuk haftasında vatanın ~ 
havası çocuğun ku' sesiyle çınlamalı! ~ 

~ Ankara, 40 Mart J 929 ~ 
~ . ~ 
~ ismet ~ 
~~~~~~~~~~~~~ 

Anne şu alfabeyime bir şey söyle 
baffıra balfıra ders çalışıp bebelfimi 
uykudan uyandmyor. 

~1illiyetin ilavesi 

-.-~ 

--*~~ ,r;l /'Altın arayıcıları 
t.-~_..;"-'-..... ....:::.:....L........:::::=:.-J 

Faik umumi harpte Erzrumdaıı Rusla
rın alıp götürdükleri bir Tiirk ailc:;inin 
çocuı;uydu_ J\arı~ıklık ta annesini, babasını 
kaybctmi~, buz çiillui ortasında yapa 
yalnız kalmı~tı. Daha hcnii1. l 7 ya~ındııyd•. 

Sıberyıı dedikleri yerde olduı;unıı ötekin
den berikinden sorup öı;reniyordu. 

Onu yalnız teselli eden bir nokta vardt 
Bu sefalet, sıkıntı, iztırap içinde ya~ayan 

sade kendisi değildi Binlerce insan ne 
olacaklarını bilmeden bu acı ömrii siiriik
lcyip duruyorlardı. 

Yedikleri, içtikleri askerlerin artıkları 

büyük balık kcmiklcriycli. 
Faik bazen canına kastetmek istiyor, 

fakat ona etrafındakilerin gösterd!klcri 
tahammiil cesaret veriyordu. 

Bir gün artık harbin bittiğini öğren

diler. Ilcrkcs vatanına doğru yola çıktı. 

Faık ta Erzuruma dönecekti. Fakat kendi 
kendine düşiindü: 

- l lazır diinyanın bir ucundayım, 

şimdiye kadar bir çok zahmetler çektim. 
Bari dünyayı baştan aşağı bir dolaşayım 
da öyle memleketime döneyim. Ilem di
yorlar ki burada şarka doğru gidilir, or
dan gemiyle Amerkadaki "Alaska" deni
len yere geçilirse deniz kenarı hep altın 

doluymuş, biraz alayım da götüreyim. 
Yerlerine dönen rus köylülerile beraber 

koca "i\1ançurlv sahrasını geçti, Veladi
vostak limanına erişti. 

Ordan ateşçi olarak bir vapura girdi 
Alaskayı boyladı. 

Bir de ne görsün, bunlaki hayat Sibir
~YU"'~~~~h! 

- Ah kafir yumurcak gene karde
şinin canını acıttın de/fil mi, şimdi 
tokadı atınca, kendinden kOçülfü döv
menin ne oldugunu sana anlatırım. 

y:ıdaki'lden yüz kere berbat.. Dünyanııı 

her tarafından hcum etmi~ü binlerce 
altın arayıcısı açlık, sefalet içinde her gün 

yolda dii~üp ölüyorlar. 

öyle her kazdıı;ın kıydaı değil ya, ök

~ede bucakta bile bir dirhem altın bul

manın imkanı yok. 
.~atık hiç bir taraftan ümidi klama

ınıştı. ölmeyi, böyle sürlinmckten kolay 
bu irin 

Sahile gitti. Küreğini, tepsisini bir ke

nara koydu. Zihninden bütün sevdiklerine 

veda ediyord~ Bir dakika sonra suya 

atılacaktı. Ansızın kulağına çoktan beri 

işitmediği öz ana dili çalındı. Kayıptan 

bir ses şöyle diyordu: 

- Oğlum, hayatla boğuşmaya alış, 

çabuk gevşeme • Fakat altın arayı

cılık gibi kolay kazançlar peşinde koşma. 

insana en büyük saadeti veren kendi alnı

nın teriyle kazandığı paradır. Yoksa tesa

düfün kucağına attığı servet değil .. 

Faik o zaman bir sllkindi. Daldığı ril

ydan uyandı. Kedisine bu nasihat! vereni 

görmek için etrafına bakındı, -fakat kimse 

eögzün şi!imedL için için mırılddanı: 

- Asıl altını şimdi buldum. Şu işit" 

tiğim sözler o sarı madenden daha çok 
kıymetlidir. 

Kalktı, yürüdü. 

lki ay sonra Faik Amerikanın Sanfran· 

sisko şehrinde bir fabrikada çalışıyodu. 

Dört sene orada hem para kazandı 
hem sanat öğrendi Şimdi Erzuruma dön· 
dil, mesut yaşıyor. 

l·'.>ki~chcr: lsktndcr lıey zade lklıçn hey "'~~ Bursa: ~adık hey Zade :\liimtaz for<l acrnt•lıj);ı .. '" ' • ''"'""'' ....... "'""" ·~ ... "'·" UC>CU """"'"'" "c'I;"'' . ' . • ın• ı 
~ ::atnaml"•1 f;)O kuruştur. l\<t~it ve tnf~ilüt için Budapeştcdc ~l'T"i, ~ı 3'\ ..... I 
• "\11•:\lLl·:l\l·:TLl:R :\R.\Sl\ll.\ naklirat '" mıı\a 0 alat f. / 
•• lnıerconıinenıak ,\ııkar.ı - bıanbui - lzmir ~~·!.--

Ve Anadolunun muhtelif şehirlerinde 

satılmaktadır. 

~Ierkezi idare: Istanbul Dördüncü Vakıf han 
nunıcro :23-:.! ~-:.!5·. 'feleton: Jstanhul ıuıs 

birinci kat 

·~··· .. •• C::ılata (,'inili Rıhtım 1 hııı ··~ 
Sipahi ocağından: ,. 

:\banın ır. ıııcı cuma 1;ıinu ~aat ı-ı. te o~a~'.~ı. ~;•H;~l~r c'_'.../ 
cp;lcncclcr \ pılac:a~ıııdıın az:t\I mıılıtcrcmcni~ { 

ARSLAN KUVVET ŞARAJ3 , 
J\u\ vct ih\çlarıııın en f:ıidcİisidir. Baslıca maklıul lıa''"' 11 J. -.~· 

1 • • . .. ' • _ , jı_:Ul C ., 
sınırlcrc kt1\ vet, renge p:mlıclık, natıırd ı.(t1t.clhk 'c '' ı .;c~' 
!ık vermesidir. 1 lcr cczah:ıııcdc bııknur. Depo: Bahçe k;ır 
1 lacı Bckirin arkasnda ,\!. l\;\zıın ecza ık ıılSll, 



' İda.rehane: Abone Te nan ttcretleri 
~tanbul, Ankara caddesi, lf 100 Gazetemizde çikan yazıların huknku m&hfnzdur 

Telgraf adreııi: • Telefon numaraları: Abone ~rtla_!! nan tarifesi 
İetanbııl, Milliyet 9 İstanbul, 8911 - 891! - 11118 

G11Hl1 " nıafbffl'll eli hıuıulıv lçlıl ltliiddr/'fl/4 •ıatıuııuıl <4JJJıulıılır. 
/lltıddı// 6'Çm~11ıholnr 10 l:a11U1111r. o.ı.. nrolı ,.rı Hrll-. 

~ Arlııı 
Tar~,.,. 
./00 .... 
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~:r~~i~::t~~ı:~a~::ıncı:~\::c~~~: Od b çok muh·ım meseleyı· tetkı·k d. ~~,::r~~~~~1i:~:~~:~~t~;;, ______________ ~ ___ s ____ ı ________ 1.1 ________ ;;.. ____________________________________________________________________________________ e _______ ı __ ~---~ ____ .. ____ __ 
1ııı~f kuvvetlerini mütemadiyen Türk-Yunan T. Rüştü Bev ı Baro meclisi 

~~k!ır. Bu a!ır~ ~evakkuf ö- C ~ 

Milliyetin ilavesi 

müsabakamız 
12 yasından aşağı yavrulara mahsustur. 

SO kişiye çeşit çeşit hediyeler, 
mükafatlar vereceğiz. 

Çocuklar yiizme hocasını bek- ı Royunları b?kleyen çoban 
llyorlar, nerede, bulun! köpeğini gösterin! 

Bu iki resmin alt ında iki sual suruyoruz. O suallerdeki 
adanu ve köpeği bulup iki hafta içinde yerlerini işaret 
ederek bize gönderecek yahut , ilavemizi saklıyorlarsa yer
lerini açık surette tarif edecek bir nlektup yazacak 12 ya
şından aşağı okuyıcıların1ız arasında kura çekeceğiz . 

Biriciye heın şık ve kıymettar bir hediye vereceğiz hem 
de resmini ilavemize basacağız. 
İkinciden ellinciye kadarda çeşit çeşit mükafatlar vere

ceğiz. 
Ha vdi haklını yavrular görelim sizi ! 

..... 1 
1 1 
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l\\usıkı meraklısı baba n:;ürebiyeye: 
d - Baksana kızım, bunların böyle 
le~~lt1~dan ağladıkları bir şey degil ses

bırbirlne uymuyor. 

1 .J "u"u 

-Hanım efendi - Bacı , çocukları 

sever misin? 
Arap dadı 

bayılınm. 

- fyı pişmiş olursa 

3 

Çocuklara faydalı malümat 

l{an portahalları 
Bazı portakalları kcsdiğimi~ zaman 

içcri&i kıpkırmızı çıkar. nunııh için adına 

kan porcakelı derler. Bir rnkıml.1ri hunla
rın hakikaten top· 
raktan çektikleri 
kanla ycti~tiklcrini 

zannettiklerinden ye-
mezler. , , ,. 

...... ~ 

Tabi yanlış bir-.__ - ::::::":· 

itikat.. Kan porta· ~ 
kallarına o rengi veren yetiştikleri iklim 
ve güneştir. fakat bazı portakal tüccar
ları hile ile kan portakalı yapıyorlar. 

Resimde gördüğünüz gibi biraz şekerli 

suya boya katarak bunu portakala bir 
şırınga vasıtasile sıkıyorlar. 

Eğer delinen delik fazla büylik değilse 
bunun bir zararı yoktur. Fakat delik 
büyükse aradan giren mikroplar insanı 

hasta edebilir. 
Arslanın faydası 

Gülmeyin .. O bizim yırucı, vahşi diye 
bildiğimiz arslanın faydaları da varmış ta, 
şimdiye kadar biz duymamışı1 .. 

Di yeceksinlz ki cey- -.... 
lan, geyik gibi ken
dinden kuvvetsiz hay
vanlar, hatta müda· 
fasız insanları parça 

!ayıp yiyen arslanın 

ne faydası olabilir? , 

Öyleyse dinleyin. Afrika kıt"asının içerile
rine doğru uzanmış memleketlerde ekin 
ve hububat tarlalarını yabani eşeklerle 

geyikler gelirler, yer içer, mahvederlermiş. 
Bunlara mani olmak ta çok müşktilmüş. 

llalbuk.i tarlalar, mera"lar civarında 

tesadüfen bir arslan ailesi sakinse o ci
varda dolaşan yabani eşekleri, geyikleri 
yalayıp yuttukları için mahsulat yerli ye
rinde kalırmıs. 

AErikanın o taraflarında bir arslan se
nede aşağı yakarı 3o0 geyik yahut ya
bani eşekle geçindiğinden bir arslan öl· 
dürmek ötekilerin neslinin bu kadar art· 
masına sebep oluyormuş. Şimdi o taraf. 
!ar halkl bir "arlslanları koruma" cemiyeti 
kurmak U4ere lıtıişler. 

,=~~ç;,;~-iııi~pliırı·~~, 
! Hlmayel Etfal cemiyeti çocuk-Ü 

ı larımızın ruhi gıdalarını de nazarıf 
! ltlbare .afmış "Gürbüz Türk ÇOC_!!- 1 
ğu ,, isminde bir aylık mecmua '! 

1 

çıkarıyor. Hele çocuk külliyatı 
serisi başlı başına bir muvaffakı- ! 
yettır. Çocuklarınıza o kitaplardan! 

ı hediye alınız. Çünkü o kitaplar ! 
:1 hem onların bir ihtiyacını tatmin il 
f edecek, hem de bir çok yetim 
! yavrularının korunmasına sebep İ 

,,~~~.~~~~ :: a ~=.J 

- -

, 

esi Romaya_ 
~idiyor 

!hl gün hala~ 
!ta/yanın mi
ri olacalı 
~4 (Anekeartltoı) -
.tU Beyin Pazarteal 
.den bııraya geiecetı 
•er alınmıştır. ltaıya 
~aretl iıtlkbal proı· 
zim ile meşguldür. 
-ü B. Pazartesi ıtınü 
.cek, ltalya hükOme
•i olacak. Romada 

:k Rllştd Bey 
·arak Çarşamba gtlnli 
.reket edecektir 

Hariciye Vekili, M. 
r, M. Grandi ile iki 

.:cek ltalya Başvekili 
şerefine bir ziyafet 
ltaiya mahaflll aiya

iyaretten pek mem-
"'.lna fevkalade ehem
•orlar. Curnale Dital· 
: Türk ltaıya ııııa.rına 
~n Tevfik Rüştü B.ln 

memnuniytd mah· 
·rtılandığını ve Tllrk· 
!ıadenet ve samiml
.a ziyade kuvvetıen
·net edeceğini yazıyor. 
Rüştıı Beyi Roma 

'iri de ziyaret ede· 

•ariclye Vekilinin hanıı 
~neceğl maıom olma
~ber Brendlzi yolunu 
esi ve vapur Pirede 
.ılzelos ile ııırıışmısl 
•r. 
ye edilecek 
·nuumumiye 
~ponları 
- itil.ıfnamcsi muci
.;nu umumiye idaresi 
lazım gdc.n hazıriık
ctmektcdir : 

:tnin mevkii tııtbike 
n ibrazı lazım gelen 
rnrının yakında Düyii
•ye resiilmalinin yiizde 
·cp;i nnnedilmektedir. 

Diiyıınu umumiyede . 
bulunmaktadır. Tas
ba~lamaz bu mcmur-

•lerine nihayet verile 
,cut evrakın muı ·m 
e nakledilecek, lüzum
\ imha edilecckrir. 

~ ç;karılmast husu
.nuavenetc Mülkive 
i de memur edilcİi
bu kabil vilayetlerde "' IUıırn ~QıuıcuuLuır;; • 

ÇOctıgumuz. 

ı ~. •Uk ,!aiıh Rlfkı B. 
a !•çıı' haftasının ikin gü . 

tabiiliklerin izalsel hususunda müessir tedbirler alınma~ını muvafık 
göruyurlar. Fakat bu ı,ıerin dllzeimesl umumiyetle uzun bir 
zaman meselui sayılmaktadır. 

dar olmak ve on:.ı. göre ıcap r-· teftız mesai cetvellerinin Vali
den tedabire tevessül edilmek ler tarafından teftiş gur' ıp Reis
lizre biri Vilayet ve kaza teffız lerine tevdi ile iktifa olunur. 

- -

Fırka namzetleri 
intihapta 296 reyi ) 
el!serlyetle lıazandı 

lstanbul barosu heyeti u
mumlyesl dün toplandı yeni 

meclisi lnzıbat azalarını lntı. 
hap etti. 

Geçenlerde intihap olunan 
lıntbat meclisi azaları ara
larında anlaşamadıkları için 
relslerl Sadettin Ferit Bey- 1 

de dahli oldutu halde istifa 
etmişlerdi. Ozaman intihaba
ta iştirak edenlerin adedi 
80 le 100 arasında iken, bu 
sefer Baroya mukayyet 312 
avukat lntlhabatta rey v~r
mlştlr. 

Reylerin tasnUI ıeç vakte 
kadar devam etmlftlr. Neti
cede Fırka namzetlerhım 
296 reyi ekseriyetle intihap 

edlldlklerl anlaşılınıotır. Dün
kü lntlhabattan ıonra Baro
nun yeni lnzıbat meclisi şu 
suretle tefokklll etmlştlrı BI 
rlncl reis - Halli Hilmi ikinci 
Reis - Mekkl Hikmet, Aza -
Galip, Asım, Esat Muhlis, 
Ömer Faruki, Haşim Rafet, 
Hamdi Halim, Hüseyin KA· 
zım, lsmall Şevkat, Mllnlp ve 
Nazım izzet Beyler. 

Yeni lnzıbat meclisi azası 
dün akşam vazifelerini aelef
lerlnden tesellilm etmişler 

ve dün akşam Fırkaya gele
rek ziyarette bulunınuşlar

dır. Kendilerine muvaffa
kıyet temenni olunmuştur. 

Bir karakolda 
4 kisiye dayak mı 

atılmış ? 
Dün dört kişi mUddeii umu

miliğe mnracaaııe, Galatnda 
Kapllçl 
mevklin
de fena 
halde d: 
yak ye
diklerin-
den \llkO.· 
yette bu· 
lunmııf· 
!ardır. Şi· 

kayetçi
Jer şun· 
ıardır: 

Kara
köy de 
kahveci 
Hasan, Deniz amelesinden Şev· 
ket ve Mehmet, Tiyatro kapıcısı 
SeiAhaddın •• 
Bu dört kişi bir sirkat tahkl· 
katı mlinasebetile karakola gö
tllrüldllkierlnl, orada 9gün kar
yolalara baa;ıanarak dayak ye
diklerini iddia etmektedirler. 
Tabibi adli tarafından yapılan 
muayenelerinde dayak asarı 
tespit edilmiştir. 

Şikayet llzcrine Mllddell 
umumilik icap eden kanunt ta
kibata başlamıftır. 

Diğer taraftan geçenlerde 
Aksaray polis merkezine tabi 
Haııeki mevkıinde polis Ahmet, 
Tahir ve muharrem efendiler 
tarafından döğUidüğllnU iddia 
eden Ahmet efendiye alt tah· 
klkata da polis divanınca vaz'· 
ıyet edilmiştir. -- - --- ---- --""I L:...ZUMU~• 

İlavemiz V'ct~ı nu nası1 

lt:rı t:Urı ,."'n 1 
tı et 1 ı.ııı{ olmaaa.., nuhaclr 

ı 4 Uncıı Y• •t tem • 
ı' ıı • •abilemızde• 

Paris sefiri Fethi Bey Ankarada 
Ankara, 2-l (A. A.) - Paris buyük elçimiz Fethi bey bugünkü 

tirenle şehrimize muvasalat e~lemlş ve istasyonda Riiyiik !\fület 

komisyonları muamelatma. di- Bu taktirde Teftiş gunıp reis 
ğeri kaza Vilayet ve k::ıza ıhza- lcri işbu cetvelleri tetkikten son Bu gÜllkÜ gaze-
rı teffiz .memurlarının çıkara- ra doğrudan doğruya merkezde 

a 1 rapor 1 .. 

~ . 
1 

o n 

Yarın 
Ve hlmay ! etfaJ: 

nu,en ~rel 

leelisi re ı K!tzım, Başıekil ismet, Erkanı harbıyci ıır.:-ı.mlye reisi 
II" ,ır F uiPaşalar llazarı: ı lle.Hev'eu veki e aza!ırı, me•ı·uslar 
Riya ti Curhur srr yaveri Rusuhl-1'cy, Hariciye vekftletı erk .ı 
ve dostları tar•'ı"dar ' ikbal o' nmu tur. Fethi rey ş.' • nlzde 
buln-ıdııkları r.:uddctlc Rei i Cum\ı;r lI.ızrct!.rin.1 ko~iJeri de 
rıı a!ir kalacnklardır. 

cakları İJ?lere ait olarak iki C"et- ki müfettiş namına postaya tev temizle birlihte ÇO
vel tertip ve tanzim ve tab'et- di etmekle beraber kend;ı;inc tel Cllk haftasına fah
tirildi. Bu cedvellerin vilayet ve ğrafla da malumat verir. Biı.a-: 
ka,alarda ne suretle tl"idııru- enaleyh bu gibi Vil:l;etlerde·1 Sİ.ç eff iğinıiz i/tliJe
lacc. tlaruıa daır olan izahatta l:aşkaca Vekalete telğrafla ma·, mizi müvezzi/erden 
arkalarına yazıldr. lfımatverilınesine hacet kalmaz. i v. 

Teffviz işlerinin miıtckasif Yalnız bir mlifettiş memur! iJfemegı unufma-
olduğu bazı V~~aye~ler _için ~u edilen yerlerde bu vazifeyi o ifa l y ın iZ / 
muamelatın murakabcsme ve ış eder. • u• ._ .... ..,___. 

Çocuk hqftasmn bu gün 
3 Onca gOnandcylz. Dan ço
cukların bir hafta hakim ol
dukları Türk ocagında muh
telif işler yapılmış, muracaat
fara cevaplar verilmiş, bilhassa 
gOrbuz çocuk müsabakası ter
tip edilmiştir. Resmini dercet
tltf miz kOçiik, tafçi/fıfı 3 üncii 
sahifemizde görO/ecegi gibi 
gürbüzliikte birinciligi kaıan
mıştır. Her Tiirk çocugunu bu 
giirbüzlage sahip görmek hıç 
şüphe yok ki en büyük cme
limizdir. 

fakat, gene bir hakikatın 
ifadesi olarak kaydetmek 10-
zımdır ki mekteplerde gıda:;ız 
tahsilde bulunan ve yardımsız
/ık yüzünden gecelerini köprü 
altında ve sohakfa geçiren 
çocuklarımız ı1ardır. Onlora 
yardım etmek, onları da bu 
hale getirmdk daima gaye ve 
emelimiz olmalıdır. 

Himayei Etfal cem'iyetirıe 
senede bir lira ı·ermek ve az 
olmakla bu ı 1azijemizi ifa etmiş, 
oluruz. 

Kız ve erkek 
~·~----~~--~~ 

Mektepliler 
Müsabakası 

/ "\ 

Birinci hafta 

l26INisan 
Cuma günü akşa

mına Kadar gazete
mizdeçıkan haberlerin 
en mühin1ini seçiniz. 

200 lıelimeyigeç· 
memek llzre yazıp 
matbaamıza gön
deriniz. 

Ankara. Istanbu) V< 
ta<;;radan 2 nıa;ıstan 
sonra nlel·tup kabul 
olunınaz. 
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Dün Parls sefirimiz Fethi B. şehrimize geldi ve akşam Ankaraya hareket 

Diln çocuklar Taksimden -~atl_he kadar _!!!r_gt:çit resmi taptıl8r ve çok alk_!: 

Di 

Re2lnotro
her türlü n: 
yollar nazar 

işbu lıis' 
binlerce kik 
lerde satlar· 

f.,tanbul: :'\tfı 5, 

Cşlata: haııka! . 

• \ nkara: Anadol 

Kayseri: Fahir 

l\onya: 1 lacı 1 
Adana: Ccııç • 

Çocukl'ıra 
aln z 

"us ti} atro 

Milliyetin ilavı 

sus tıyatr 
}erinde çocuklara 
ardır. ()ra"'ı da 

' o~ko a,. ehridir .. • 

, a 
t c eı r ı 

ıA Aaf 
rlı r 

Rusyauın merkezi Moskova şehrlrıde 

sade çocuklara mahsus olmak üzere bir 
tiyatro vardır . Orada sırf çocuk

lara mahsus piyesler oynanır. Bu tiyatro 
yedi sene eve! tesis edilml~tir. Çocuk 
tlyııtrosunun müessisi ~ Natali ~ isminde 
bir kadındır. 

Moskovanın meşhur tiyatro mUellil
leri ve sanatkarları tarafından da mua
venet gören bu tiyatro bugün çok ilerl
lemiş bir haldedir. Buradıı bir çok defa 
çocuk aktörler piyes oynarlar. Bazan da 
kukla ve sinema oynatılır. 

Bilhassa oyunlarda musikiye de çok 
ehemmlyet verlllr. 

Vakıa Avrupanın diger memleketlerin

de sırf çocuklara mahsus tiyatrolar yok
tur. Fııkat sık sık çocuklara mahsus tem

siller verilir. 
Bizdeki gibi her l:ıangt bir oyuna Ç<>

cuklar götürillemez. Çünktl on sek.iz ya
şından aşağı çocukların velev velilerile 
birlikte de olsa hökClmetln çocuklann 
görmesine müsaade etmediği sinema ve 

Ba ı p1 ı s/ı rı ı /rule111ı J ı1şın-ıı1 1 o 
ıu!. ı ıdbrla o 11ar/ar 

tiyatro p:ırç<1larını seyretmeleri ya>aktır. 

I lükumct çocuklar üzerinde ailenin fcv
kında bir kontrolu haizdir. 

Halbuki bizde memedeki çocuklar si
nemalara getirilip hem biçare yavrular, 
hem de diger seyirciler rahatsız edillyot. 

On on iki yaşındakileri sormayın . Bun

lar, gündüz, gece, velili, velisiz en ciddi

sinden tutun da en açık saçıj!"ına kadar 

istedikleri tiyatro ve sinema parçafo~~nı 
seyredebiliyorlar. Hatta böyle yerlerde 

ekseriyeti teşkil ediyorlar. Bir zamanlar 

. bu mesele bizde de mevzuu babsolmuş, 
' on sekiz yaşından aşağı çocukların 

rasgele sinemalara tlyatrolara,glrmemelerl, 

onlara haftanın muayyen günlerinde 

hususi temslllcr verilmesi konuşulmuştu. 
l\Tcsele unuduldu glttl. -Yazıktır, günah-

Tı>afr(Jnıııı sııı<,nurıaa çocukların ıl 

soslarını ıstedıklerını yazmalarına 

ur, slnltl bozuk, mütereddi bir gençlik 
yetiştirmek istemiyorsak bir çok Avrupa 
memleketleri gibi biz de bu lüzumsuz 
scrbesliğin önüne bir an evci p;eçel!mJ 
,..,.._...-"-........ "'-------~ Çocuk haftası 

Hlma) el Etfal Cemiyetinin 
Ç<ıcuk haftası hatırası olarak 

çıkardığı bilyük eserı muhakkak 
alınız. En kı} metli makale ve re
simleri onun sayfaları ıırıısındıı 

bulacaksınız. 

Bin Söz 
Bir Resim 

4 

T üllı e ıeş elı fıcılık hayatına 
111/Z I 

ll!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!ll!!!!i!l!!!!!!lli!l!!!!!!ı!!i!!i!!!i!i!i!!!!!!i!ii!ll!!!!~ 

Çocuk oyunları 
Kör ebenin yeni bir şekil - Kör 

ebede berkesin bildiği gibi biri ebe olur, 
gözü bağlanır, ötekiler kaçarlar, ebeye 

tutulmamaya çalışırlar. Bu bizim anlata
c: ğı ııız şekil büsbütün başkadır. Ebenin 
gözü bağlanır sonra iskemleye oturtulur, 
ebe de onun dizine ilişir. Ebenin elile 

yoklaması merrınudır. Ebe dizine iliştiği 

arkadaşının kim olduğunu geride kalanla
rın seslerinden, gülüşlerinden anlayacaktır
Tabi oyuncular ne kadar çok olursa oyun 
o kadar tatlı olur. Ebeyi dizinde oturta-

ı-:,ki~ehcrc f,1"_-ndcr hey zade lklıı;ct !ley ·~ Bursa: ::>adık bel' Zade :\liimtal. fon! accımlı~ı 
•• !)" 't .,.._.._.,, ... ._. '"°"•-'"v .. •1t•11U& '\"' • IJ'.\,. U\.l\..U RIUllllQ, .. "-''-IJ;tlt.- l.:Ol.'.'" .... ,.-;;;t' ı 
~ satnamc~i 1 :iO kuruştur. l\a.Yit \'l.! taf~il~it için BudapeştcJc ~ergi 1t'.~tı.. ..;, 

<C) \lE\ıt,El\ETLl-:R ~R.\Sl:\D \ naklirat '" mı \a-alat ·r. \. 

Ve AnadoBunun muhtelif şehirlerinde 

satılmaktadır. 

ı\lerkezi idare: Istanbul Dördüncü Vakıf han birinci kat 
nuıncro ~3-:2}-:2i. 'felefon: Istanhul ıuıs 

<C~ lntercoıııincntale ,\nkarı - l,tanbuİ - lzmir ~~ 
<C~$ ...... C:alata <;inili Rıhtım 1 hın ··~ 

Sipahi ocağından: _ .·' 
k ,_ . r '• r 

::\i..;anın 2h 111cı cuma J.:;.ınu ~ac,t 14- tL <)c:t\ttı oııı..tı h 7" 

cf\lcncclcr ıpıl:ıc·ıj';ııulan 3z.wı nıııhtcrcmcniıı tc:rifltıi rir•
1 

'' { 

ARSLAN KUVVET ŞARA13~ ,, 
J\u, ,·ce il:\<-l:ırının ı:n f:ıiddisidir. H:ıslıca maklıııl ha,,.,1'

1 k• ·,.111'' 
l' 1 t ' .. • 1 

sinirlere hm\ct, rcnv;c p~nılıclik, nawrd pızcllik \C ,ucu'" ~c~c'' 
!ık vcrnıcsidir. 1 lcr cczah:ıııcdc lıult'.mır. Depo: B:ılıçc hapı ' 

1 Jııcı llekırin arkasnda .\1. l\;\zıııı ccba dcpo,Lı, 



sısnbul, Ankara radde&i, /f 100 
Ab-One Te ilan Uaretleri 

Gazetemizde çikan yazılann hukuku mahfıızılur 
TP!graf adresi: ... Telefıı numaralan: 
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:rıw-ı..--!.___ ~- &: ........... ~-
TERBİYE İDEALİ 

~Brımızın cemiyet hayatı çok muğ 
lır. Milletler arasındaki mücade

lır çok çetindir. Bunun için her
~~ bir milliyet etiketi altında te
".'lıul seyrini takip etmekte olan ce· 
.!.etlerin ilk düşünceleri hayat ve 
;.<>ıaf kuvvetlerini mütemadiyen 
:«ırmaktır. Bu asırda tevakkuf ö

U ifade eder. Fertlerin refah ve 
deti kuvvetli bir cemiyetin vücu
. ihtiyaç gösterdiği derecede ce
Yetin hayat ve inlci13f kudreti de 
Yyen bir ideal istikametinde ça
vatandaşların fazilet ve aayine 

•ı İftikar eyler. 
lı:er içtimai heyetin kendi ihtiyaç 
.ndan ve beynelmilel mevkiinden 
iln bir hayat telakkisi ve tahak
lt ettirmek istediği milli bir mef
.. si varaır. Cemiyetler bu huıusta 
ru yolu bulmak için çok uğragır
lıarpler. , . inkilllplar. . . hu uğ

run zahiri neticeleridir. Cidal 
•sini muvaffakıyetle atlatan ce-
etler, tarihlerinin. ihtiyaçlannın, I 
.. k adamlarının kendilerine gös
İkleri yolda emniyetle ilerleme
ltoyulurlar. Ancak cemiyetler
ltrkipci kuvvetler kadar inhilalci 
Her de faaliyet halinde bulundu· 
1~in birincilerin daima galip gel
in; temin maksadı ile istikbali de 

. tlamak icap eder. Bir milletin 
hali ise gençliğidir. Bunun için 
'•miyet,kendisinde hak, hakikat 
lilzellik namına ne varsa bütün 
ları gençlijte tevdi etmek iıter. 
cemiyetin bu arzu ve faaliyetin
onun terbiye ideali doğar. 

~edenberi milesses ve içtimai iti
~. zabıtalarıçok kuvvetli olan ce 
:tlerde terbiye ideali nihayet bu 
J>etin muhafaza ve devamı ile 

Utrin oay ve ihtisas kudretlerini 
tıııağa inhisar eder. Bu gibi ce
•tıerde fertler esasen hemen bü
. hayat telakkisini içtimai muhit

den alırlar. Mektep bu muhitin 
. et küçülmüş bir şeklinden iba-
t. Cemiyet ve muhitin bu terbi

faaliyetine en ziyade Anglo
n zümreıine mensup milletler

lt1adüf ederiz. Daha doğar doğ-
~Uvvetli ve cazip bir cemiyetin 
liirlü rabıta ve ananelerine gayrı 
~ bir surette teslimi nefseden 
hi:iliz veya Amerikalının sonra· 
iraz da pragmatik bir hayat te

laine temayül etmesi, mahzurlu 
• !.,tle cemiyetin kartılıklı mü
·tleri arasında bir nevi müva
teınin etmesi itibarile faideli 
tilrU!e bilir. 
ilap yapan ve inkilap devri 

'ıt~n cemiyetlerde ise vaziyet bu 
•de değildir. İnkilap zararlı 
•n eski cemiyet rabıta ve zabı

·tnı yıkmış ve yerlerine yeni ra-
•e zabıtalar koymak gayesiııi 

~. •tmiştir. Henüz itiyat haline 
J>en ve yalnız dimağlarda yaşı
·~ yeni kıymetlerin cemiyet ha
~a yerleşmesini temin için kalp 

~başka bir ateşin yakılmış olma
llıdır. Taki bu mukaddes ateş. 
!tadar devam edtn muzur iti-

'ıın, tenperver sevki tabiilerin 
~Ucumlarına mukavemet edc

\rveti versin ... Bütün vatan
oı:•n ve bilhassa gençlerin kal
\ıhıı ateşi tutu;turacak bir ha-
lıi'<fesi vardır ki o da idealizm
lıt kHap yapan milletlerin efradı 
ir •ı asker mahiyetindedirler. 
~ ~hsi hayatlarını yaşamaktan 
ı e tnkilap emanetlerini muhafa
,,.•e inkilap mefkurelerini kazan 
~ıı,"!•trıurdurlar. Böyle şerefli bir 
~ 1•e her şeyden evci fedakar

i ,1~ fcragatı nefsi icap ettirir. 1-
ı,~lmıyan vatandaş için böyle 
,. karlığı bütün mevcudiyet 
'ı, 'tııiyetile ihtiyar etmek imka
·lı1 llııdır? . 
~pl!ıenııeketin inkiliıbı ve büyük 
· ~ Çılaıı takip olunacak milli 
~,'•ler; az çok vuzuhla meydana 
b;~.İşte bunların bir tahlil ve 
l;n.' Yapmak en doğru terbiye 

·~ i:ktespit etmek n;ıaarif siyase
''İh· eve! nazarı dıkkate alaca

'"' bir noktadır. 
ZEKİ MES'UT 

BUGÜN 
2 ine· · ı eahifemızde: 

Çocuk vc demokrası,. 

l 
Yakup l{adrl B. 

b~Uk RJıtıi Bey mar al Hlnd<n· , ~.~hl le müıokaıta buluodu. 
S tc!rtkaınız· Tcmlrlenk '.;11 • 

haberler 
3 

Uncu sahifemizde: 
Bı, 1 ın Çocogumuz, 

~ Pallh Rllkı e. 
~-"lcak 
~ÇtJ? · ırtasının Jklnd gllniı nasıl 
' •k~ı. 1 
•trtı:ı. et n c"llrl tlmadan muhacir· 

4 ''' tahliye cttlrllcme._ 
ı; Uncu •ahlfemlzde: 
'' a rap ru 

c, R m n 

q 'Is Yann 
an ve hlmayef cıtfal: 

Ruşen Eşref 

- 7T- -

lstanbulda 
Odası bu 

hayat pahalılığı var mı? .. 
çok mühim meseleyi tetkik 

Ticaret 
ediyor 

"• •.r--~, •r •. • , 

Pa~alılık ~a~kın~a Ticare o~asınınt tetkikatı 
1 •••••• ' 

Ticarel odası reisi Hamdi 8. diyor ki : lstanhntda hayal 
ancak kazao~ların azlı~ı :dolaFsile ~ahalıdır. Halkın 
ekseriJefinf n kazan~ seviyesi dun oldu~u için havayici 

zaruriye fialları aıır ~eliyor 
Esnalın ~oiluQu, salı~arın iüçilk kıııoılara ayrılması 

nisbe!ioin arlınasıoı mucip olur.,, 
ne!icede leınello 

Hayat pahalihğı ve İktisat meclisi 

H llkQmet tarafından hayat pahalılıtı hakkında memleke
timizin her tarafında yapılan tetk1ka alt raporlar ya

kında Ankarada toplanacak iktisat meclisi Alisinde mev
zubahsolacaktır. 

Bu hususta mütahassıslardan mürekkep komisyonla
rın faaliyetinden mllspet bir netice çıkmamış ve lhtlkArın 
mahiyeti hakkında kat'ı bir şey tespit edilememiştir. 

Bulunan yegAne mllcadele çaresi boledlyelerln buyuk sorma·· 
yelerle teşklltu yaparak havayicl zaruriye satışında rekabet temin 
etnıeğe c;aıı,masıtır. 

Mutavassıt ve kiiçük esnafın pahalılıkta rotil 

Türk-Yunan T. Rüştü Bey ı Baro meclisi 
Ankara müzakeratı Pazartesi Romaya Fırka namzetleri 

ilerliyor gidiyor · · ı;,lih!Jpta 296 reyi) 
Yun~n murahhasla- Orada iki gün kala-:- ekseriyetle kazandı 
rından biri Jstanbu- cah ve ltalyanın mi- ıstanbul barosu heyeti u-

l l '..I• safiri olacak mumlyesl dlln toplandı yeni 
a ge ul mecllıl lnzıbat azalarını lntı-

Ankarada ceryan eden Tifrk
Yunan mtizakeraunm ilerle
mekte olduğu şehrimiz alAkadar 
mabafiline gelen haberlerden 
anlaşılmaktadır . 

Bir kaç günden beri Ankaradn 
bulanan Yunan hey'eti müşavl
reslnden M. Mamapulos şehri
mize gelmiştir. M. Mamapulus 
müzakerat neticesi hak.kınJa 

nikbin bulunmaktadır. Yunan 
hty'etl ın1Jşavlrl bugünlerde tekrar 
Ankaraya gidecektir. 

Tütün layıhası 
Gelecek hafta Ankara

ya gönderiliyor 
Tiltün inhisarı M. Behçet B. 

, HrrUmüzde"'! hafta içinde tütün 

1

. 
kanunu !Ayıba· 
sın ı Vekalete 
takdim için An· 
karaya hare· 
ket edecektir. 

Behçet !ley 
temennidir, 

Behçet B. bir 
muharrfrlmlze 
demiştir ki: 

- Ti/tün lı1yı-

1ıası baştan başa 

:ı:nrraı sevindir
uek şekildedir. 

!'!.. Mt ilsin ce 
kcı bulu şayanı 

Bundan mada beraberinde 
929 hesabı kat'ı bilançosu, kar
ton ve amba!Aj kAatları hak· 
kındaki projemizi de götüre
ceğim. 

Behçet B. Ankaradıı bir kaç 
gün kalacaktır. 

Tahliye yok! 

Roma, 24 (Anelı:aartltoı) - hap etti . 
Tevfik RUftll Beyin Pazarte11l Geçenlerde intihap olunan 
gllnU Berllnden buraya gelecetl 
reımen haber alınmıftır. ftaıya inzibat meclisi azaları ara-
hariciye nezareti lıtllı:bal prog· larında anlaşamadıkları lçtn 
ramını tanzim ile meşguldür. relalerl Sadettin Ferit Bey- 1 
Tevlllı: RUştU B. Pazartesi gUnü de dahli oldutu halde istifa 
buraya ıeıecek, ltalya hUkQme· etmişlerdi. Ozaman tntlhaba
tlolo mlaaflrl olacak. Romada 

Tevfik Rüşlll Bey 
iki gtın kalarak Çarşamba gtınU 
buradan hareket edecektir 

Türkiye Hariciye Vekili, M. 
h1usolini bir, M. Grandi ile iki 
defa görüşecek ltaıya Başvekili 
tarafından şerefine bir ziyafet 
verilecektir. ftalya mahaflll ıfya. 
siyesi lıu ziyaretten pek mem
nun olup buna fevkalade ehem· 
mlyet veriyorlar. Curnale Dital· 
ya gazetesi Tllrk ltalya ltlllliına 
taraftar olan Tevfik RUştU B.ln 
bu ziyareti memnunlyıd mah
su•a ile kartılandığını ve Türk
ltalyan muhadenet ve samimi· 
yetinin daha ziyade kuvvetlen
mesine hizmet edeceğini yazıyor. 

ta iştirak edenlerin adedi 
80 le 100 arasıncb iken, bu 
sefer Baroya mukayyet 312 
avukat lntlhabatta rey v~r
mlftlr. 

Reylerin tasnifi ~eç vakte 
kadar devam etmiştir. Neti
cede Fırka namzetlerinin 
296 reyi ekseriyetle intihap 

edildikleri anlaşılmıttır. Dlln
kll lntlhabattan ıonra Baro
nun yeni lnzıbat meclisi şu 
suretle tefekkill etmiştir: BI 
rlııcl reis - Halil Hilmi ikinci 
Reis - Mekkl Hikmet, Aza -
Galip, Asım, Esat Muhlis, 
Ömer Faruki, Haşim Rafet, 
Hamdi Halim, Hllseyln Ka
zım, lsmall Şevkat, Milnlp ve 
Nazım izzet Beyler. 

Yeni lnzıbat meclisi azası 
dün akşam vazifelerini selef· 
terinden tesellllm etmişler 

ve dlln akşam Fırkaya gele
rek ziyarette bulunınuşlar

dır. Kendilerine muvaffa
kıyet temenni olunmuştur. 

Bir karakolda 
4 kisiye dayak mı 

atılmış ? 
Dün dört kişi mllddeii umu

millğe müracaatle, Galatada 

Bu malların bir çok mutavvasıt ellerden geçmesi vı bu işlerle 
malfetlnl çıkarmata mecbur kUçUk esnafın ihtiyaçtan fazla 

bulunması flatların temevvüç ve tereffuunda yüzde 50 nispetinde 
amll olduğu ııöylenmektedlr. Temettü her malın hususiyetine ve 
masariflne göre değiştiği için bu hususta da muayyen bir 'ey 
tespit edilmiş değildir. Beş on llralık sermaye ile günde Uç lira 
kazanmat;a uğra,an esnafın rayrl tabii vaziyeti Emanetin hayat 
pahalılığına kartı geniş bir mücadele açması !Azım goldlf;inl 
gösteriyor. Vekaletin tastiki olma 

dıkça hiç bir muhacir 
tetkikatı hahkında evden çıkarılamıyacak 

Ticaret odası reisinin beyanatı 

Ticaret odası reisi Hamdi Bey, odanın 
demiştir ki; 

Tevfik Rüştü Beyi Roma 
Yunan ıeflrl de ziyaret ede· 
cektlr. 
Türkiye Hariciye Vekilinin hangi 

yoldan döneceği ma!Qm olma· 
makla beraber Brendlzi yolunu 
takip etmesi ve vapur Pirede 
iken M.Venlzeloe ile görllşmesl 
muhtemeldir. 

l{apllç 1 
mevklin
de fena 
halde d~ 
yak ye
diklerin-
den şlkA· 
yette bu· 
lunmu'
lardır. Şi· 
kAyetçi
ler şun
lardır: 

- Ortada ihtikar yoktur. Biz et meseleslle sırf mezbahaya 
dair bazı şlkAyetler üzerine meşgul olduk. Her hangi bir şirketin 
fazla temettu elde etmesi bizi alakadar etmez. Et llatlarının !! ay· 
evelkl tenezzülü rayrı tabii olduğu için vaziyet icabı olarak pabarı 
olması bekleniyordu. Serbest ticareti müteessir edecek bir tazyik, 
yani ihtikar olmadığına göre Ticaret odası müdahale etmeye 
!Uzum görmemektedir. 

Bl::.lm tetklkatımız, bütün ticaret şubolerlne teşmil edilecek 
olup bundan maksadımız ticaret işlerinin ne halde olduğunu 
anl11mıştır. 

l?t işlerindeki k<lrışıklığın sebebi 

E t alım satımındaki giriftlik bu işlerin, her yerde oldu~u glbl 
hususiyetinden ileri gelmektedir. Ehemmıyetll miktarda hay

van zayıaıı elması pahalılığın en mühim amtlldir. Hayat pahalılı
ğında esnafın vaziyeti yüzde elli nlsbetlnde tesir ettiği iddiası 
mübalaır.alıdır. Liman şirketinin masrafı azalması (lzımdır. Fakat 
esasen bu fiatlar üzerinde bariz ve calibi dikkat bir tesir 
yapamaz. 

Hayat ı.~lanbu/da niçin pahalı ? 

Dahiliye vekaletinden vila
yetlere telgrafla verile~ bir. e
mirde mübadil, muhacır, hank
zede ve mültecilerin iskan edil
dikleri evler hakkında dahiliye T f · 

edilecek vekaletince tastik edilmeden as ıye 
hiç bir tahliye apılmaması bil- D .. ~---- . 
dirilmiŞtir. Bu emir Yunan ev- uyunuumumıye 
!erinde iskan edilmiş bulunan kuponları 
mübadiller ve muhacirlerinde Kupaıılar itilMnamcsi muci-
kısmen endişelerini izale edecek hince Duyunu umumiye idaresi 
mahiyettedir. tasfiye için hizım gelen hazırlık-

Dahiliye vekaleti tcffız işleri !ara devam etmektedir : 
hakkında vilayetlere gönderdi- 1tilafnamcnin mevkii tı,tbike 
ği yeni bir tamimde diyor ki: geçmesi için ibrazı !Azım gelen 

Mübadillere ait tt:>fızi emval kupon miktarının yaklnda Dliyii
muamelelerinin biı· gün evvel nu umumiye reslilmallnin ylizde 
intacı emrinde Vilaye~ ve kaza kırkı geçccc~i ıannedilmcktcdir. 
!arca vukubulacak ıne~aiye dair Elyevm Dliyıınu umumiyede 
merkeze her taraftan bas.ka baş (4 ) k ı b J kt dır Tas Istanbulda ha vat, an:ak kazançların azlığı dolayisıylı pahalıdır. im . O at ar u unmH a · · 

l{ara
köy de 
kahveci 
Hasan, Deniz amelesinden Şev· 
ket ve Mehmet, Tiyatro kapıcısı 
Selllhaddın .. 
Bu dört kişi bir sirkat tahki
katı mllnasebetlle karakola gö
tllrUldllklerlnl, orada 9gUn kar
yolalara ba~ıanarak dayak ye. 
diklerini iddia etmektedirler. 
Tabibi adli tarafından yapılan 
muayenelerinde dayak asarı 
tespit edilmiştir. 

ŞfkAyet üzerine Müddei! 
umumllik icap eden kanuni ta· 
klbata başlamıştır. 

Çocuk hqftasrnn bu giin 
3 ilncil gilnilndeytz. Dan ço
cukların bir hafta hakim ol
dukları TOrk ocalfında muh
telif işler yapılmış, muracaat
lara cevaplar ı•erilmiş, bilhassa 
gOrbuz çocuk mıisabakası ter
tip edilmiştir. Resmini dercet-
1/flmlz kOçiik, tafsi!dfı 3 üncü 
sahifemizde görillecel!i gibi 
gorbiizliikte birincilil!i kazan
mıştır. Her Türk çocugu11u bu 
gürbOzlOl!e sahip görmek hıç 
şüphe yok ki en büyük eme~ 
/imizdir. 

Fakat, gene bir hakikatın 
ifadesi olarak kaydetmek /0-
zımdır ki mekteplerde gıdasız 
tahsilde bulunan ve yardımsız
/ık yüzOnden gecelerini köprü 
altında ve sohakta geçiren 
çocııklarımız vardır. Orılora 
yardım etmek, onları da bu 
hale getirmdk daima ga}'l' ı•e 
emelimiz olmalıdır. 

Himayei Etfal cem'iyetine 
senede bir lira ı·ermek ı·c az 
olmakta bu ı•azifemizi ifa etmiş, 
oluruz. 

Kız ve erkek -
Mektepliler 
Müsabakası 

/ 
.s--~ ........ 

r -· • :2:. ,~. 
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Birinci hafta 

Halkın ekseriyetinin kazanç seviyesi dun olduğu için havaylcl lra şekillerde malumat veri esı flye başlar başlamaz bu mcmur
zarurlye fiatları ağır geliyor. Bu seneki ahvalin hususiyeti ltlba- bunların bir cedvelrle birleştiril !arın , azifelerine nihayet verlle
rile bu hal daka bariz olmuştur. l{Uçllk Esnafın çokluğu &atıfların mesine imkan bırakmadığı gibi cektir. :\levcut cHakın nıuhim 
küçük kısımlara ayrılmasını ve cironun azalmasını ve neticede böyle müteferrik ve . muhtelif kısmı Parise nakledikcck, lüzunı-
tem eltu nispetinin artmasını mucip olur. • malumat üzerine esa;;ic tetkikat sus olanları imha edilecektir· 

Halk koopratlfleri yapmalı ve takibatada girişil.~meyceğin- . ____ _ _ 
den bundan sonra Vt!ayet ve ka Jerin çabuk ç~kanlması husu-

Emanet iktisat mUdUrlyetlnln sermayesi olmadığı için pahalılığo zalardaki teffiz dosyalarının sunda fili muavenetc Mülkiye 
karşı Halk kooperatifleri tesisi zaruri görUlmekte vehayatı yüzde her onbeş günde bir gec:irdikle- müfettişleri de memur edildi

otuz ucuzlatacağı söy!enmektedlr. Bazı mütahassıslar lkti~adlya- ri muamele netaiciııden haber- ğine göre bu kabil vilayetlerde 
tımız üzerinde ciddi bır murakaba ile fstlhlllk ıahasındakı gayri dar olmak ve ona göre icap e- teffiz mesai cetveli.erinin Vali
tabilllklerln lzalsel husu•unda müessir tedbirler alınmasını muvafık den tedabire teves:;ü 1 edilmek Jer tarafından teftiş gurı ıp Reis
göruyurlar. F~kat bu işlerin dllzelmesl umumiyetle uzun bir üzre biri Vilayet ve kaza teffız !erine tevdi ile iktifa olunur. 

Diğer taraftan geçenlerde 
Aksaray polis merkezine tabi 
Haseki mevkılnde polis Ahmet, 
Tahir ve muharrem efendiler 
tarafından döğUldilğUnü iddia 
eden Ahmet efendiye alt tah
kikata da polis divanınca vaz'. 
ıyet edilmiştir. 

l26jNisan 

zaman meseluı sayılmaktadır. komisyonları muamelatına di- Bu taktirde Teftiş gurup reis 

Paris sefirfPethi Bey> Ankaracfa - ğeri kaza Vilayet ve k::ıza ıh:ı:a- kri işbu cetvelleri tetkikten son 
1 rı teffiz. memurlarının çıkara- ra doğrudan doğruya merkezde 

Ankara, 24 (A. A.) - Parfs btoyiık elçimiz Fethi bey bugünkü ı cakları işlere ait olarak iki te:.- ki milfettiş namına postaya tev 
tirenle şehrimize muvasalat eylemi ve istasyonda Bliyiik Mlllct vcl tertip ve tanzim ve tab'et- di etmekle beraber kend;sin~ tel 
Meeb1 reisi Kazım, Başvekıl J,mcı, Erkanı harbiyci t.ınumiye rei<i tırildı. Bu cedvellerin vilayet ve ğrafla da mali'ımo.t verir. Biı.a-1 
mü;ir Fe\Zİ Pıışaiar I •az atı ile. Hev'eti vekile azal ırı, meb·u.ıar kaıalarda ne suretle drıiduru- enaleyh bu gibi ViJ:!yetlenic•ı ı 
Rlya•eti Cı mhur Sf'r y~\cri R 1 ı b,y, Hariciye vek:lleti erkıl.'lı lacaklanna daır olan izah:ıtta l:aşkaca Vekalete telğrafla ma l 

1 

arkalanna yazıldı. Jumatverilmesine hacet kalmaz. j 
ve dostları ta•af .da 1. t'İi"" ' olun!!'.'~, tur Fct ! bey şe' rl:nlzde Teffviz islerinin mütekasif Yalnız bir müfettis menıurl. 
tu' nö· i<la•ı ı:nuddct, Reisi Cur. . ..,r 1 lZrctk .. ~ın kö~kkrinde olduğu bazı Vilayetler için bu edilen yerlerde bu va;ifeyi o ifa 
mi afı- kalacnklnrdır. muamelatın mürakabesine ve is eder. 

-~~ı 

ilavemiz 
Bu güııkü gaze

temizle birlikte ço
cuk haftasına tah
sis ettiğinıiz ilave
mizi müvezzi/erden 
i.:ltemeği unutma
yınız! .. .... _ ...................... 

Cuma günü akşa
mına Kadar gazete
mizde çıkan haberlerin 
en mühimini seçiniz. 

200 kelimeyi geç· 
memeh ilzre yazıp 
matbaamıza gön
deriniz. 

Ankara. lstanbul ve 
taşradan 2 nlayıstan 
sonra n1ektup kabul 
olunn1az. 
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TE RLENK 
Niçin Avrupa taraftna 

d .? geçme ı . ... 
isteseydi buna muvaffak olabilecekti, 

fakat hiç beklenmiyen bir 
kederle karşılaştı 

Bundan sonra Temirlenk e-ı ordusu bu adama mağlup olmuş 
mir verdi, Despina Beyazıdm tu. . .. .. .. Hen 
nezdine gönderildi. Padişahın lngıltere kralı dorduncu 
gözdesini kendisine iade ettiği ry Temirlenge bir mekt~p yol-
haberini yolladı. !adı. Kendisini tebrik ~ttı. 

işte Yıldınm böyle geldi, geç Fransa kralı da1:emırlenk ta 
ti. Bir iki ay sonra vefat etti. rafından evelce rah~p Y ohan va 

· ı .. d ·ı ıt olan mekAVRUPA KAPILARINDA sıtasıy e gon en m . 
Türkler o kadar mağlup edil tupları hat~rladı,T:~ıre ~ektup 

ı lar ve hedıyeler gonderdı. 
mişlerdi ki artık Tatar ara ara- A d dım istemek i 

d 'ki . b' h b vrupa an yar • 
!arın a ı ncı ır mu ara eye cin öteyi beriyi dolaşrp gelen Bi 
mahal kalmamıştı. • M ·· ı · 1 

k 1• 1 B zans lmperatoru anue ıse s-An ara tes ım o muş, ursa d T · 
'1.-.ı Iznik zaptedilmişti. Anadolu tanbuklat kaparunll ış, orkakand' ~mı 

d 
re me up yo ayara en ısıne 

yarım adasının her tarafın an . . . 'b' h 
h·ı d - · T·· ki şch bıat ettığı gı ı araç ta verece-

sa ı e ogru ınen ur er, • -· · b'ld' · f 
d l ı b'tl Rum gını ı ınnış ı. 

za e er, paşa ar, za ı er B ti A 1 h"'k" , . .1 R u sure e vrupa ı u um-
ve Cenevız kadırgalan e ume· darlarda bulamadığı himayeyi 
li l'.a~asına geçtile_r. Acaba . b~ T emirde bulmuş oluyordu. 
hınstıyanlar ~angı. se~be ıst~- lapanyollar Tataristan hü
nat ederek Turklerın böyl" salı- kümdarı ile münasebet tesisine 
men tekrar karşı tarafa geçme- ehe · t d'I K 1 ·· ·· 
!erine yardım ettiler? ... Buri\St .. Hmmıye vekr ~ki:r. b~a ~çudn· 
b il

. d -·ı cu enry şar a ı za ıt gon er 
e ı egı · · t' P l F d n 

Türklerden aldıkları ücrete mış 1
' .e a~o .ve enıan ° a-

karşılık Rumlar bunu yaptıkları mındaki bu ıki şevalye Anadolu-
ibi her tarafta iyi geçinmek yu dola~mışlar ve Anka~8: mu

;aten öteden beri adetleri idi. harebesı batlayınca Temırın or-

0 · · R ı T · ·· dosuna karışarak harbı seyret-nun ıçın um ar emıre mu- . . b' 1 · k 
.. d . l d' hı mışlerdi. Temır bu za ıt en a-

rahhas gon ermış er, pa ışa n . 
J h' ·ı ·ı d'-' t kd' d k bul etmış, hatta onlara Beyazı-

• ~c e! ıne 1 erı e ıgı. a ır ~. len dm cariyeleri arasından birer de 
u1sıne para ve gemı venı•egı a- hı . . kı · t' 

nstıyan z vermış ır. 
ahhüt etmişlerdi. Lakin Rumla- Bu kızlardan biri Ancel-
~ın .m~ydana çıkan _iki yüzl~I~- yana isminde bir Macar dilberi, 
gu ıhtıyar Tatarı bıllha~e ıyı· diğeri de Marya namında bir 
den iyiye kızdır~ııştır: Bıl?assa Rum kızı idi. Temir lspanyol 
Tatar kıtaatı Turklen takip el- şevalyeleri avdet ederken Ken
körfezi üstünde yüksek bir mev di tarafından da bir elçi gönder 
ce Rumlar vesait tedarik etmek di. 
ten imtina ettiler.. .. . Temirin elçisi gidip de döne-

. Bu mu~arebenın uzerınden ceği zaman ispanya kralı onun
bır ay geçtıkten sonra artık A- la birlikte üç kişilik bir hey'et 
ayada silahlı biç bir Türke tesa- gönderdi. 
düf ':di.lmiyordu. . . Bu hey' etin batında kralın 

Lakin buna _mu~abıl Rumelı mabeyincisi Goıu:alea ClaYijo 
yakasında da hıç bır Tatar yok- bulunuyordu 
tu. Ta Se~erkantt~n getirilmi! (Mayıs 1403) i 
olan b~yg;ı~ler. denız kenarma Lakin hey'et lstanbula gelince 
k~dar. ın~ınlınışl~r. sede Tatar Tatarların Anadoludan çekildik 
ıuvanlen ~u._denızı. aşamıyarak !erini öğrendi. lspanyol hey' eti 
karşıdan gorunen Bızansın altın bunun üzerine Temirin arka
kubbeli saraylarına uzakbn ba- sından Semerkande kadar git-
ka kal~ıtla~d.'r. .. .. mittir. 

Beygırlennı surerek guzel TEMİR NEDEN AVRUPA-
Helenin bir zamanlar buhındu· DA GİTMEDİ 
ğu e_ski Truv.anın h?rabelerini Temir Avrupaya geçmek için 
geçtıler, lzmıre geldıler. . . gayret etmemittir. Filhakika 
Or?~a Sen Jan şevaly_elerımn Bugazlar yolu ona kartı kapa

kalesını buldular. Mevaın kışlı, iz idi. Lakin Karadeniz sahilini 
şiddetli yağmurla'. . yağıyordu. kamilen dola,ıp Avrupaya iler
Fakat eı;elce İzmınn B_eyaz;da lemek isteseydi onun için hiç 
altı ay mukavemet etrnış old~- de imkansız bir şey değildi. 
gunu işittiğinden burayı gelıp bitmedi 
görmekten kendini alamamıştı. , • oı• • , 

Hiristiyan şevalyeler, ! zmir 
korfezi üstünde yüksek hir me
kide bulunan müstahkem kale
lerinde bulunuyorlardı. Teslim 
olmağı reddettiler. Bunun üze
rine Temir kaleyi muhasara et-

Temir şevalyelerin kalesini 
almak için hiç bir tertipten geri 
kalmadı. 

Temir nihayet lzmirden çeki
lip giderken arkasında hıriati-
yan tevalyelerin kesilen 
kafalarından yapılmış üç tane 
cesim ehram bırakıyordu. 

Temir artık Anadoluyu tah
liye ediyordu. Hezimetten aon
ra her biri bir tarafa giden Kara 
Yusuf ile Ahmet ayrı ayrı yer
lere kaçmışlardı. Ahmet Bağdat 

,..,, Satıhk Mobllye ., 
Hemen milceduet bir halde 

kelepir liatına satıhk yemek, ya· ı 
tak odaları takımları, Portmanw, 
muıbak levazımatı, ı\cem halı ve 

seccadeleri Şişlide hacıhubc nu· ı 
mero 77 Despoti soka!\ı 77 Di· 
mitriade.; apartımanı karşısında 

Ayak ağrıları 

düttükten sonra Mıaırdaki Mem A k ~ ı k ı ki ya a6 rı arı, aya · yorgun u · an 
luk sultanına iltica etmit, Kara topuk zafiyetler~ taban alçalmaları. 
Yusuf ta Arabistan çöllerine düztabanl11 romatizmaya benzeyen 
kaçmıştı. O, çölü her hangi bir ağrılar, ayak parmaklarının tebeddül 
saraydan daha emin addediyor- şekli, küçük btiyiık her nen nasırlar 
du. Şlkagoda W SCHOLL sisteminin 

.A•m-yada -Tevfik Riil}tü bey 
Mareşal Hindenbury ile 

glJrüştü 

Bcrlin, 23 ( A. A. ) - Rel· 
sicumlıor mareşal Hindcnburg 
l'ürkiyc hariciye vekili Tevfik 
Rüştü beyle rei~icumhur kfttibi 
umumisi Tevfik beyi kabul ede
rek kendileriyle gdrüşmüıtür. 

Zeplin hareket etti 
Friedrichshılfen, 23 (A. A) -
Graf Zeplin Akdenizde ikinci 

lıir sefer icra etmek iizrc saat 
13/32 de hareket etmiştir. 

Liyon, 23 ( A.A ) - Graf 
Zepplin balonı,,•1 Şalon . Sur-Sen 
ı e l\loulbs sehirlerl üzerinde 

• 
t çmuştur. Perpinvan \'e Ali kant 
tarikiyle Cebclittarik boğazı isti· 
kametinde ilerilcn·ektcdir 

.4lmalllar mes'uliyeti 
reddediyorlar 

l\erlin, 2 3 ( A \ ') - Reichı t ı r; 
mcc!Lindc Kont \'i' estarp, mütc· 
has;1>brır. yanlıi bir esasa, harp 
rnes·, liyct: c J>ına i>tinut etmiş 

eıldukJJrını bey .ın etmiş ve de· 

rniştir ki. '" böyle bir miızakere 
esasını reddedcl' milLyetpcrver
ler l CJ50 milyonluk senevi tak

sitin Almanların tcdıye kabiliyeti 
fevkinde olduğu mı.italnasındadır· 
far.~ ~1. ;\lullcr, harp rne;uı:ycti 

rnes'clcsiııin Pariste icra edilen 
müzakcratta hiç bir rol oynama
mış oldllp;u surcthıdc cernp ver
miştir. :\Turnaileylı, bu mıızake· 

rat mlısbct bir neticeye vasıl 

olsun olmasın, diplomatların her
halde yeniden birbirlerine mu· 
l<lki olmaları !Azım gcldigini 
ilave eylemiştir. 

Çocudu ylyell klJpek 
Berlin, 23 (A.A) - Rhurda 

kain Neibcrrch den bildiriliyor: 
Bir köpek beş yaşında bir çocu
ğu yakalamış ve yemiştir. 

.Al-e:r:lkada 

M. Hooverin fikri 
lngiltere ile gerginlik
ten mütevellit vaziyeti 

düşünüyor 

Frııa9•d• 

Tamirat ınnza~eresi 
Netice ~a~~ın~ati ra,or 

~azırlanıyor 
____.,__ 

Paris, 23 (A.A.) Tail tesvit 
komit •i muıehassısların nsıl olduk· 
!arı nctıcelcri kaleme almak maksa· 
diyle me..;aisine başlamıştır. Komite, 
bilhassa mUzakcratm ilk haftalarında 

alman ıak<itlerinin ikiye tefriki. hey· 
nelmilel bankanın vazire ve faaliyet! 
gibi mutabık düşmüş oldukları hu
susatı r.:ısrih edecek YC bundan son· 
r:ı rakamlar faslının miizakcrcsine 
geçecektir. lley'eti ınurohhasalar re· 
i>lcri lm ôuretle ı• müşterı;k bir ra· 
pora nyahut daha kuvvetli bir iti
mat ile, eksetiyetLı raporana·ki huna 
,\iman mıitehassı !arının ekalliyet ra· 
ı oru da il:h e cdı!cccktir- i;tinaden 
bir kar:ıL ı·ercbilecek erdir. 

ı fi..' rı. ı sl krnkr•n ınıı I:; 
. fayım~ e\-e[ H 1!!' bulacak olan 
mesaisi r.c'ice ., mu:eakıbn ot.ılın 

dar hü ılmctlc c tevdi olunacakur. 
l\u esn .: muhreliı gnıplor, bir itilAf 
elde c:-ıc,':e gay et eı.leccklcnlir 

Fransızlara güre çare 
l'ari - ~J '\ .. \. ', cmps ı;a 

ıcte:i m t ~assıslar l~on.er ... "c:ı h:ık 

kında ,vı c )""ı"r. "ı\lmanla 
fhwe planı"ın ı·erinc başka lıir ŞC· 

k ika!T'c,ine mani oldukları ı1kdirdc 
bu planı muhafaza etmek mümkün 
olan \egaııc <Ckli haldi.. Feragat 
yolunda daha ileri gitmek lıir hata· 
dır ve Almaalann dünya ınüvacehe· 
sinde me>' ıliyetk"ir hbul tmelcri 
Bzını ge'ır. 

Az para değilmiş 
Pari•. 2:ı ( A.,\) 10 milyon 

frank ıhtilas etmekle maznun üç ban
ka memuru te\"kif edilmiştir. ··---Rusyada zelzele oldu 

l\Jo.,koıa, 2-1 fı\,:\., Bir ho-
rcketi arz neticesinde lrkourt - Çita 
yolunun kapanması üzerine bir tren 
yoldan çıkmış, altı kişi ölmüş. dokuz 
k~i yaralanmıştır. ----

İta/yada kar yağıyor 
Turen. 24 (A A.) - Turen ha· 

valisine mebztıl surette kar yağmak
tadır. Soğuk çok şiddetlidir. 

DD.Iga:rl.•~-da 

Tür iye ile dostluk 
SOFY A SEFİRİ HÜSREV 

BEY BEYANATTA 
BULUNDU 

Türkiye ve Ceıniyett Akvaın ....... ' 
Tevik Rüştü Beyin beyanatı 
Türkiye-Almanya hakem muahedesi 

Milletler huhukullUll tam mu.snvatı, tam bir hakilıat 
lıalille geldiktell sollı·a Türkiyeııill Cemiyeti akııama 
habulu talebillde buluacağı prellsipi deği.'}memiştir 

•••••••• Berlln; 23 (A. A.) Hariciye 1 oun tam mUsavat, tam bir lıa-
veklll Tevfik: Rüştil bey Volf kikat lıallne geldikten sonra 
ajansı baş muharririne verdiği Türkiyenio cemiyeti akvama 
bir mUIAkatıa TUrklye ile bir kabulu talebinde buluııacağı 

çok devletler arasındaki milna- hakkındaki prensipimizi değlş-

sebattan bahsederek Tilrklyenin tlrecek lıiç bir hadise şimdiye 
Almanya ile bir hakem muahe- kadar vaki olmemıştır. Binaen. 
desi milzakere etmekte olduğu- aleyh cemiyeti akvam meclisi 
nu ve yakın bir zamanda bu baki kaldıkça TUrkiyenln bu 
muahedenin akdedileceğini soy- mecliste bir azalık elde etmesi 
!emiştir. mevzuubahlstir .• 

Tevfik Ril\'til bey Türkiye ile Tevfik RDştU Bey Tilrkiyenin 
Cemiyeti Akvam arasındaki mil· son seneler zarfında tahakkuk 
nasebata temas ederek demiş- ettirdiği millılm harsı ve iktisadi 
tir ki. terekkiyatı kaydettikten sonra 

"Tilrkiye her hususta cemiyeti TUrkiyenin Alman dostluğuna 
akvam ile teşrilıi mesaiye ama· ve teşriki mesaisine bUyilk bir 
dedir- Ancak milletler hukuku- kiymet atfettiğini ilave clmişilr. 

Almall baş vekilinill Tevfik Rüştü beye ziyafeti 
Berlln, 23 (A. A.) - Başvekil M. Mililer ".e refikası Harlci~c 

vekili Tevfik RUştü beylu şerefine bu akşam hır :ı:lyafet vermlştır. 
Ziyafette Riyaseti Cumhur kAtibi umumisi Tevfik bey, Berlln sefiri 
Kemalettin Sar. 1 paşa, TUrk sefareti erkanı, bütün nazırlar, 

meclis reisi M. Loebe ve bir çok mUsteşarlar hazır bulunmuştur. 

Divani Mahmut Muhtar Pasa 
A o ' 

Alıye veriliyor 
Ankara, 24 (Milliyet ) - Tahkikat encUmenl Mahmut Mutar 

Paşa!lın men mes'uliyeetine ve divanı Aliye sevkedllmeslni meclis
talep etır.eye karar vermiştir. 

·Türk "" Fransız müzakeratı 
Adl:ara, 24 ( Milllyet ) - Mersin 

ŞükrU Beyle Fransız mütehassısı 

etmektetır. 

hattı etrafında Saraçoglu 
nrasında temaslar deyam 

İsmet Pş. Hz. ve Devlet demir yolları 
Ankara, 24 ( l\lilliyet ) - İsmet Paşa hazretleri '.Jugün devlet 

demir vollan idaresine gitmiş ve .umumt müdürle görüşmüştür. 
· Villlyetlerde Çocuk bayrBmı 

çocuk bayramı Gelibolu, Sıvas, Muğla ve Denizlide parlat 
bir surette tes'it' edilmiştir. 

Kurak yerler için hükumet şimdiden 
tedbirler alıyor 

Ankara, 23 ( milliyet) Geçen sene kuraklık olan An ad ulunun 
'orta yayla mıntakasında henllz ıtayrı kAfi derecede yaımur yag
mıştır. HükDmet her ihtimale karşı nehir boyu mıntakaları için 
esaslı tedablrler dUşilnmc:ktedir . EzcDmle tulumbalar getirterek: 
oehire cıvar yerlerin sulanmasını temin ve halka mısır ve darı 
ektirilecektir. Bu tııdabirlerle yalnız Eskişehir mıntakasında ( 70) 

Sofya, 23 (A.A.) _ Müsta- bin kişiyi doyuracaklır. 
-~----... ·~C»C>••4• ... ~-~ 

kil «Pladne» gazetesi mezuni- Gazı' hazretlerinin ismet Pş. Hazretlertllill 
Londra, 23 ( A.A.) - Dally- yetten avdet eden Türkiye sefi- teşekkürü 

Mayii in Nuyork muhabiri 1 ri Hüsrev beyin bir mülakatını teşekkürleri Ankara, 24 ( A.A ) _ Baş-
blldlrlyor: neşretmektedir. Hüsrev bey iki Ankara, 24 ( A.A ) ·· RiyA7 veklt ismet paşa haZt"etterl Bil· 

M. Hoover in Cenevrede komşu memleket arasındaki mü seti cumhur kdtibi umumiligin- yük rıllllet Meclisinin ilk toplan-
M. Glbson vasıtaslyle bahri nasebetlerin mükemmeliyetini den teblig edilmiştir: Reisicum- masının yıl dl!nUmil milnasdelile 

te811hatın tahdl ,.I lehinde ya- hatırlattıktan ve mün'akit mua- bur hazretleri 23 Nisan bayramı teııı:rafla ve mektupla tebrlkQtta 
'!.1 ha bulunım zevata teşekkUr ve teb-

pılan yeni teşebbüsü NuyorK- hed:ıt ".e itilafatm bu mi.inase münasebctile bir çok zavattan riklcrinin lblagina Anadolu 
• d bl tın ınkisafını tahtı zamana aldı- Valilerden , kumandanlardan , Ajansının tavsit buyurmu~lardır. 

ta fevkelade derin r mç:m- ğı hakkındaki kanaatrnı izhar müesseset ve cemiyetlerden ai- Ve"alı/ar galip 
nunlyet uyan ırmıştır. un- ettikten sonra Ti.irkiyeye yap- dıklım tebriknaınelerdan fev- 1 ' 
kü Reisi cu.!11hurun lnglllz- tığı seyahat intıba:-trndan hah- kal'ade rnütehessis olmuşlar, Balıkesir, 23 (Milliyet) -

Amerikan munasebatının pek sederek demiştir ki: Türk-Bul memnuniyet ve teşekkUrlerinin Vefa birinci takımı Balıke-
okadar memnunlyetbahş ol- gar mesailinin halli ve derdesti iblagına Anadolu ı.jansır.ı tav- slr idman yurdunu 0-2 mag-
mıyan lnklşafatından müte- tasdik bulunan misakın akdi slt buyurmuşlardır. IOp etmiştir. 
velllt endişelerini dostların- Türk zimamdaranı ve efkarı u- lr.ebofodn (;ayranı Karaağçla bayram 
dan gizlememiş olduğu Nu- mumiyesi tarafından büyük bir lnebolu. ~! ,i\lilli;ct) - Çocuk Karaağaç, 23 (Milliyet) _ 
yorkta malOm idi. memnuniyetle karşılanmıştır. bayram• çok ,.mimi bir surette tes'it Haldmlyetl mllliye ve Çocuk 

fnglltereyl bütün selef- Türk miUeti Bulgar mi11eti hak edllmiııir. ~ lekıeplcr xivaret edilmiş 
k d ·· · b. l"k çocuklar bı·r birini tcbrık eımi-rir. bayramları büyük bir şevku 

ıerlnden daha iyi tanıyan ın a mutezaıt ıra a a ve sem • ı ı dil ı ti 
· · h k d' B 1 fnebolıı •azete>i ba,,· muharriri Musa heyecan a tes t e m Ş r. H. Hoover bu memlekette patı ız ar etme te ır. u gar ~ k b ı il ı 

·ıı · d" h d k' ·· bey tarafından Belediye önünde ha· gece çocu a osu ver m Ş· 
vukua gelecek her tilrlü içti- ~ı _etınin iktısa ısa a a ~muş raretli hir nutuk irat edilmi>tir. tir. 

t h .. 1 A lk kulatı yenmek ve terakkı ve ~;;.;nmm~ııİİİmİıİİİİİİİİıiiııİll•ıııİıı•• .. ••••11!1!••1111!1•• 
ma ercumerc n mer a sulh yolunda ilerilemek için sar BEHİÇ BEYlN zlYAFETİ A. Nün1une hastaha-
lçln bir felliket olacağı ka- fettiği mesai ittifakla takdir e-
naatlndedlr. Mumalleyhe na- dilmektedir." Budapeşte, 23 (A.A.) -Tür- nesi ser tababetinden 

1 Ilı A h ------- kiye sefiri Behiç bey dün Turan zaran nı Z merlkan ba • ~ 1. _ _. k Hastahanenin 1 Haziran 929 tari-
k b ti .. ü ••v c:r-e cemiyeti reisi fahrisi Arşidü d M 930 .h. k d ri re a e yuz nden sana- hin en 31 ayıs tarı ıne a ar 

Ri i h l · François Joseph ve cemiyetin b' ı·k ·h · ı H ı y 
Y

le yükletilecek her yeni mgev arp mese esı ır sene ı ı tıyacı o an a ep a-
r•- o 3 ( \ \) ·ı· hd·d· azası şerefine bir ziyafet vermiş g· 1, şeker ve sabun, pirinç ve bilu-

mükellefı bir feı"ket tohu- vcncvre, • , ·' - a ı 1 
11 · • t'r mum kuru ve yaş sebzeleri ve ek-tesliiıat komısyonu kimyevi harp mes ı · 

munu taqır Bu hal son mek, süt ve yog" urt ve gaz, benzin ve 
Y • elesi hakkındaki müzakereı·i bitirmi~, Ü FİYE 

A ık t kllrlerlne karşı MAHL LA TI VAK vakomyağı ve sairesi tanzim edilen 
mer an e muharebelerde kim\.·a ~ilAhına müra· MÜDÜR!. YETi. NDEN 

1 f d münakas~ kaimeleri mucibince 22 
nğlllz matbuatı tara ın an caat edilmesini mcn'c matuf Belçika Kıymeti Muhaır..menesi Lira 25 

lü Nisan 929 tarihinden il Mayıs 929 
&'ÖSterllen hüsnü kabu n tcklirini mukavele PWiesine d•hil et- tsıinycde Mehmet ağa sokağında tarihine müsadif Cumartesi gününe 
Amerlkada uyandırmış ol- meıı;c karar verilmiştir. Leh ınurahha- 15 No. ile mürakkam köhne ve ha· k.,dar ayrı ayri alenı munakasaya 
du"'u meseı·r"tl izah etti. sı tem;ııata ,.e herhangi bir müeı". i· . d . d b 1 ve et ile kok kömürü ayrı ayrı ola· 6 ,... rap hanenın o un nevın en u u-

deye istinat ctmiyen böyle bir taah· rak kapalı zarf usulile munakasaya 
Artık Mıaı• da Temire karıı tatblkıyle en seri ve kat'i surette tc· İRAN-AFGAN HUDUDU 

kendini muhafaza edemezdi. davi olunur. Dr. SCHOLL ıara[ından Moıkova, 23 (A.A.)-Afgan 

nan ankazı Maysm birinci Çarşam· hüdün kAfi olmıyac•ğını beyan etti· vaz edildiginden talip olanlar şerai-
ba =b .. nü mahallinde bulunacak me- t' · . .- k ·· h ·· h g;ndcn komisyon umum!, tahdidi tcs- ını ogrenme uzcre er gun as-

Onun için Mısır sultanı daha gönderi~n bir mütehassıs her gün -İran hududundaki mucibi en-
lfoat konferansı t•>planıncaya kadar muru vasıtasilc satılacağından talip tane idare memuru ve mutemtliğine 

olanlar yevmi. mezkurda saat 13.30 ve ihalesi içinde il Mayıs 929 Cu-
T · b' saat 2· 7 ye kadar meccanen müşte· 

eve! davranarak emıre ıat et- dı'~e vaziyet hakkında Karahan rilere izahatı Uzımcyi ,·ermak üzre " tir 
eserini ikmal edeceğini taahhüt etmiş- d h 11 . d b ·· t t ı · m-crtesı· gu··nu·· saat ı'kı'de temı··natla-a ma a ın e ıs atı vucu e me erı u 

tiğini ve haraç vereceğini bildir emirlerine amadedir. tarafından İran sefiri Ansariye · --
di. Hutbede de Temirin namı ISvEÇ ENSTiTÜSÜ tevdi olunan şifahi nota ile ala- 1NGİLTEREN1N AMERİKA-
zikredilecekti. Bedbaht Ahmet i kadar olmak üzre Ansari, Kara- YA BORCU 
ae zındana atıldı. istik.ili caddcı;i No 303· Mısır a· hanı ziyaret ederek İran hüku- Londra, 24 (A.A.) - Mali-

Avrupa hükümdarlarına ge- · partımnnın birinci kat No 3· metinin Afganistana karşı dos- ye naziri bugün avam kamara-
lince: ikinci Ticaret mahkemesin- tane vaziyetini muhafaza eyle- smda lngilterenin harp borcu 

Avrupa hükümdarları ne dü- den: Müflis Haci Kazım Tibrizi diğini ve ne Afgan hükumeti- c-larak şimdiye kadar Amerika
§Wnecelderini §aşınnışlardı. Bir \'e şeriki iflas masasına ait kırtasi· ne, ne de Afgan arazisine karşı ya ödemiş olduğu mebaliğin 
kismı şafrp kalınış, bir kısmı da ye eşyasının Matpuççularda Halil tecavüzkar hiç bir niyet besle- 264 milyon 600 bin İngiliz li
endije ediyordu. Hanında S No. odada satılacağından mediğini temin etmiş ve Afga- rasma baliğ olduğunu halbuki 

11irkler Avrupada bir asır hü 8 Mayıs 1929 Çarşamba günü saat' nistamn dahili karışıklıklannı sabık müttefiklerinden aldığı 
küın ıünnüşlerdi. Halbuki fark on altıda ve ertesi günü aynı >aatte bizzat kendi kuvvetlerile berta- paranın yalnız 33 milyon 700 
tan bir Tatar gelmi,, birdenbire talip olanların mü::a.r~rle memuruna raf etmesi temennisinde bulun- bin İngiliz lirasından ibaret bu-
meydana çıkını~tr. Beyazıt ile roüracaa: •tmeleri ilan olu~ r. mu~tur. lunduğunu beyan etmiştir, 

ilan olunur. rile birlikte hastanede muteşekkil 

lstonbul Mücssesatı Sıhhiye müba· komisyona muracaatları. 
yaat komisyonu riyasetinden: •••• .. 

1860 senesinde müesses Balmköyündc kftin Emrazı akli ye 
ve asabiye müessesesinin fenni çama· GALA TADA 
şırhanesi için !Azım olan kurutma , 
sıkma makinaıarı ile teferruatı tanzim Lazzaro 
edilen şartnamesi veçhile ~ :.\Iayıs Franko 
929 Salı günü saat 1 5 te kapolı zarf 
usulile ihale edilmek üzre münaka· 
~ara konulmuştur. llu hoptaki ~artna· 
meleri görmek ve fazla izahat almak 
isteyenlerin mezkôr komisyona müra· 

caatliırı ilan olunur. 

Mahdumlan majı;azalarında 

ıı-ıetıs el lflemelerl, Kadın-

ı 
!ara mahsus çamaşır ve 

cihaz takımları 

Demokraside 
Çocu 

----:-
Baş ve k 11 ismet paşa 

nutuklarının birinde şu el 
leyl söylemiştir. Yarına i~;Iİıiiı-.ılııiıi"J 
mayanlar, bugün bir 
mektebinde heceleyen 1'~ 
çocuğunda yarının kııdl 

Devlet Reisi ışığını araııı>'lllll,,..~ 
yanlar cumhuriyetçi olall1~1 

!ar. Bu cümle Türkiye cU a 
lıuriyetlnin pedagoji telek~~·--""! 
sine temel taşı olacak ~ 11 be 
bilyilk prensibin ifade<idıt• 
Yavrusunun beşiğini saııayaP 
anadan talebesinin zihnır.e dı 
hitap eden hocaya kadar ço· 
cuk hayatının mcsullyetlPI Uy 
tlstUne almış her insan onun ~ 
rnhundeki bu ışığı bir ınilll ~t 
istikbalin işareti gibi telekkl '' 
ctmeğe alışmalıdır. Bu itib&1 t, 
ile çocuk, her hangi bir ads· kar 
mın çocuğu bir imparatorluk· tı 
ta bir vellalıt kıymet ve eheJ11· "s 
mlyetlnl haizdir. Demokrat lış 
bir mllletln çocuğu dogduğU ,G 
gilnden l!ibaren cami anın bı 
elinde bir mukaddes emanel· -a 
tir. Onun ruhu ve bedeni ııe 
hepimiz ayrı ayrı alakndB1 lq 

olmak mecburiyetini ta vıc· 1~1 
danımızda duymalıyız, ÇilnkD 1•~ 
ismet Paşanın işaret ettlğl 14, 
gibi belki o yarının (Millet· ı ~ 
başı) namzcdidlr. Belki yB' 

rın o vatan için mukadder ~' 
zaruri olan en bOyllk, en ııı· 
yırlı rolll oynamak nubnveti' 
nl körpe ruhunun esrarlı dl· 
binde tası maktadır. O Jıil 
k:u!Ubede 

0

de dilnyaya geııııli 
o bir çıı banın yavrusu veY' t 

bir reçberln yetimi de ols' ~ııı 
gUniln birinde mutlaka ezel• 
den tesellüm ettiği bu vazife' lqııt 
yl ifa yolunu arayacaktır. 

işte bunun içindir ki bD' ııı 
yUk ve haklkt demokrasifel' ı ~I 
de herkesin her ferde bu vB' ~ı, 
zlfenln ifası imkAoını kola)' ı 
!aştıracak bir dilzenln teşo~· liı1 
kUlilne, bir havanın tekevvD· lı 
nüne, yardım eden vasıtaıs; ~ 
rı hazırlamak o demokr•' 6• 
vatandaşlarının boynuna ııo· o, 
rç sayılır. Bizde bu haleti rd' lıııı 
hiyenin esaslı bir sure11~ t)Q 

hasıl olduğunu iddia edenıeY1 ı ~ 
belki, bin zalımet ve hlnıııı" 't 

f(ll' . 
tle teessDs edip inkişaf el '~t 
kte bulunan çocuk sars): ~ ~ 
gDnUn birinde bu yııks' 1 l 

1 

idealin tahta ıeçeceğl Y' "1~ 
olacaktır. Anın içindir ki şl~ ı, 
diden bu mües~csenin k•P 1 ~ sına sevimli Başvekilfnıiı1 · ı, 
yukarıya geçirdiğimiz curıı 1~ ~i 
sini altın harflerle nakşetJ1101 'lıı 
lazımdır. Her biri kendileri , ~1 
göre bir demokratik caııı1' GıQ 
nın tarihi olan bUtUn ınu~~ !\ı 
ddes kitaplar hep bir ço~ 1 ı 
ğun hlkilyesile başlar. MU· r \ııı 
dan Muhammcde kadar del 4ıı 
vam eden bu annna 1•"1

0 
t Çı 

pıışanın bahsettikleri (ışığı ,ı ııt 
o devir insanları tarafıod 

1
, ~~~ 

ne derin bir hisle anlaşıl~J 1~ 
olduğunu ispat eder. DeJll •' 
ki çocuğu takdis dııY~~j t~ 
moderen milletlere ınP~ i ~lif 
bir şey değil beşeriyet k~ 1 
eski bir akidedir. I 

Yahup Kadf 
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--~LLlYETiN ŞEHİR vE-. MEMLEKET HABERLERİ 

Yol vergilli gene 
10 liradır 

1 
Vilayet Umumi Meclisi dün 

toplandı. 11129 seneei masraf 
bütçesinin müzakeresine devam 

Emanette 

~inıitler noksan 
Za~ılai Bele~iye siınit~ileri 
sıkı konlrola la~i tutacak 

olundu. sııııltlerln yirmi beşer dirhem 
Maarif bütı;esi 1, 71 7 ,550 lira- ol arat çıkması lcabedertea 

dır. Muallimlerin mesken bede- bu mlkdardaa çok aoksan sa
li bütce müsait olmadığından tılmakta oldutu anlatıldığından 
tezyit ·edilemedi; geçen seneki Emanet slmltçllerl sıkı lılr kon
gibi kabul .olundu. trola tabi tutmaları 191• :ı:abıtal 

Mekteplerin tamiratına 4 7, belediye memurlarına emir ver-
593 lira verılıyOl'du. Azadan ml~tlr. Noksan simit satanların 
Mustafa Bey, tamirat için bu slmltlerl musadere edilecek ve 
mıktarm çok olduğunu s~yledi. kendHerl tecziye olunacakhr. 

350 MEKTEP VAR Meyvalar açık satılaııyacak 
Maarif Müdürü Haydar bey: 9uı meyvalann açıkta ıatıl· 
«- Çok değildir. 350 mek- ması memnu olduıt;u halde 

tep vardır. Bunun ancak kırkı bir kısım esnaf buna riayet 
bizim binamızdır. Fakat tasnire etmemektedir. Eman et bu işin 
muhtaç olanları çoktur. Tami- flddetle takibi lçia emir ver- · 
rat yapamaz isek tedrisat nasıl aıJ(lllr. Hllalıada hareket edH• 
olur.» lerdea ceza alınacak inat edan 

Bu tahsısat kabul olundu. esnaf ticaretten menoluııacakhr. 
MİLLET MEKTEPLERİNE Hamam ücrell pahalı 

PARA 9azı hamamlarda şeraiti sılı· 
Millet Mekteplerine 50,000 blyeye rlyayet olunmadııt:ı 

lira vcrılıyordu. Maarif Müdürü ve Ucretlerln pahalı olduğu Ema-
Haydar Bey dedi ki: nete şikayet edilmiştir. Emanet 

«- Bu para azdır. 2,550 der bu hususta tetkikat yapmaktadır, 
sane açtık. Birinci devre olarak Köpekler nasıl iJldilrlJlecelı? 
40,000 kişi okudu. İkinci devre 
de bu ay sonunda bitiyor. La
kin 2 ve 4 aylık yeni devreler 
tekrar açılacaktır.» 

Fakat bütçe müsait olmadı
ğınden tezyidi mtimkiim görü
lemedi. Yalnız masarifi daime 
olarak 10,000 daha verildi. 

YOL VERGİSİ 
Nafia bütcesi müzakere ohın

du. Yol verğisi geçen seneki gi
bi 10 lira üzerinden kabul edil
di. Ziraat ve Sıhhiye bütçeleri 
de kabul olundu. Yeni yapıla
cak dispanserler için 15,000 li
ra veriliyordu. Haşarat ile mü
cadele için de 2,000 lira verildi. 
VEREM SANATORYOMY 

Heybeli adadaki verem dis
pans~rine 10,000 lira verıhyor
du. Azadan Reşat bey, dedi ki: 

«- Ben buna taraftar deği
lim; çünkü bu para bir işe yara
maz. Verilecekse çok olsun ve 
yahut hiç verilmesin.» 

Azanın bir kısmı bunun da 
faydalı olduğunu söyledi ve ka
bul olundu. 

FAKİR ÇOCUKLARA 
İlk mekteplerdeki fakir çocuk 

!ara gıda ıçin Hil!li Ahmere 
5,000 lira verildi. 

DİÖER YARDIMLAR 
Darüşşefekaya 20,000 Cüm

huriyet abidesi için 10,000, Ha
yat mekteplerine 25,000 Hima
yei ~tfale 10,000 lira verildi. 

ADALAR ELEKTİRİÖİ 
Adalar elektirik tenviratı şir 

l<eti hisse senetlerinden İdarei 
hususiye namına 10,000 liralık 
almması vardı. 
AZADAN NESİP BEY, İTİRAZ 

ETTİ. 

Neticede hisse senedatı satın 
alınması kabul olundu. 
EMİRGAN ve D1GER YERLER 

Emirgan, Reşit Paşa, Boyacı 
Koy mahalleleri ihtiyar hey'et
lcri muşterek bir mazbata ver
mişler; üç mahallenin. Emir
gan ismi altmdabirleştirilmeııini 
istiyorlardı. Daimi encümene 
havale olundu. 

KÖYLERE TELEFON 
Köyler arasında telefon se

bekesi yapılması için 5,000 lira 
verildi. 

Dün bütçenin müzakeresi bit
ti. Meclis bu gün 1929 senesi 
son içtimaını yapacaktır. Bu
gün daimi encümen azası seçi
lecek. 

FlRKADA TOPLANMA 
Vilayet umumi Mecliııi fırka 

~~bu bugün saat birde fırkada 
ıçtıınaa davet olunmuştur. 

ESİRGEME DERNEGİ 
Kadınları Esirgeme derneai 

m~nafli umumiyeye hadim c~
~~yetler meyanına girmek için 
h~~umete muracaat etmt:ı, Da
hılıye de Viliyetin fikrini sor-

E manec serseri köpekleri hava
gH7.I ile öldurnıck için Be

yoğlu ile Çarşambada iki merkez 
tesise karar vermi~tir. 

Çukulara makineleri muayyen 
bir meblağ muknhilinde çukulatır 

tevzi eden otomfttik makinelerin 
1 linıayd vlla\'et ·nUsade ctmi<tir. . ' 
Enıanet opereti 

Emanet bir operet tc~kill için 
~imdiden hazırlığa ba~lamış

tır. llu hususta Darlilbe<layiden 
auml istifade ccmhıi ümit edil· 
mektedlr. Emanet bu hususta 
Ali ~:krem ve CelAI f.ı;at beyle-
rin mütalaasını soracııknr. Bu 
hususta i\luhiddin bey demiştir ki: 

'· l\onscrvatvar, memle
ketin musiki 7.cvkiııc hizmet eden 
bir mlies<e~edlr. Şimdi bir ope· 
ret ~e sonra da bir opera vücut 
bulacakur. Bu başlandığı günden 
itibaren 20 sene sonra kAmil bir 
netice verecek bir teşebbüs ola· 
calcttr. ,, 

Iııtanbul11n inıarı Jıaç 
paraga a111tevalıkıf? 

ŞehrelX!Alntti mahaflll lstıınbu· 
lun asri bir şehir haline lfragı 

için lbkal ı 00,000,000 llrayıı 

ihtiyaç bulunduj!;u Znnnındadır. 
Bir Amerikalı grup lstanbulun 

inıan1ıa sarfedilmek için ı·:manete 
kiillivctli bir istikraz teklifinde 
bulunmuş fak11t hu tekllfden miis· 
pet bir !'eticc çıkmamı1tır. 

itfaiye mülalıassısı ıwk-

sanları tespll edeuk 
Jtfaiyenin ıslahı i~in celbine karar 

Hrllen mütahas<ı; yakınd~ gele · 
cektir. 'lütııha 5 ıs geldikten sonra 
evvclA şehrin vaziyeti ıımumiyesl 

vo itfaiye levazım ı c cfrııdı hakkında 
tetklkatıa hulunaoak ve nok<anlan 
teshit edecektir. 

itfaiye için buıçede m•• uf tutu · 
lan 100 bin lira tahsi•at ıne,·cııt 

olup te;pit edilen nnksanlar bu pua 
ile temin o1unıc<ı1.ktır. 

Ed rnekapı tranwayı 

Fatib · Edirnekapı tramvay hıtonm 
evc1ce biten kısımları U.1.crinde 

sefere haşlanması mukarrcrdi. Bu 
karardan ;arfı nazar olunmuştur. Haı 
tamamile bittikten <onra seferler baş · 

layacıkıır ki bu da ancak l lıziranda 
kabil olabilecektir. 

Ada t;Bmlarına 25 bin 
lira tahsisat 

A dtı çamları için F.manetle Adı 
lan güzelle~tirme cemiyeti tara 

fından müştereken 25 bin lira tah•i• 
cdilml~tir. Çamların teulr n ıslahı 
için bir mııtaha•.ıs celbolunacakrır. 

KonıOnisl maznunları 

lktısadi H. 
YERLİ MALI 

Sergisi hazırlanıyor 
Sergi ile meşgul olan
ların verdikleri izahat 

Milli Türk ~anayl birliğinin C. 
H. Eırkası lstau bul merke· 

zinde açm"~ t karar verdiği millt 
mamulAt ve masnuau teşhir ede
cek sergi için ihzarııta devam 
edilmektedir. 

Dün bu hususta birlik kAtibi 
umumisi Nazmi Nuri bey bir 
muharrlrlmizc demiştir ki: 

- Sergi !~in hazırlanıyoruz. 

~~min olabilfrsinlz ki Türk mal
ları dahilde ecnebi mallarından 
daha çok ucuzdur. 

Trikotaj ve debagat bugiln 
ihtiyacı tatmin edebilir. 

Mensucatın k.tba aksamı da 
kAfldir. Yerli mallara katŞı rağ

bet çok artmıştır. 

Mücsse~atı resmiye Ue tcmıı
sımız neticesinde herkesin evine 
sergiyi ziyaret için beyanname 
gönderilmesine karar verildi. 

Baly11-Karaaydın şirketi 

B alya-Karaaydııı maden şirketi 
heyeti umumiyesi dün sı:nellk 

içtiıuaını yapmıştır. 

Şirket sermııyesl 2,400,000 
İngiliz lirasına iblag edilmi~tir. 

Topane ambarları boşalıyor 

T opıme ambarındaki tüccar eş· 
yasının tahliyesi bugiın bite

cek ve Cumarte>i güniı ıınbarlar 

Fort mümessiline devredilecektir. 

Mllteferrik H. 

Feribot mazbatası 

2 inci giln 

Çocuk haftası 
Nafia vekAletine gön- Ocak reisi şikayetçi .. 
derildi. Mamafih tadili 

muhteP eldir Vali Muhittin beye 
müracaat edilecek 

~riboı kom yonu mazbata''"' 
Nafia vekAk ıine göndernılttl · 

1\ • amıtıh tanzim c ilen bu mazbaıı 
ihzar1 bir mazbnuc r. Hükömet ta· 
rahndan ve ya Avn padan gelecek 
lerilıot grubu mtit•ha, ıslorı tarafın
dan tadil ve ıebdil edilr. esi de mub-
temeldir. 

Çocuk haftasının ikinci gUnU 
de dQn muhtelli konferans

lar ve musabakalarla geçmlftlr. 
Dün saat ikide doktor Ali 

ŞUkrU bey çocuk bakımı hak
kında bir konferans vermiştir. 
K ·feransta yüzlerce çocuk 
annesi hazır bulunmuf, ocağın 

salo u dolduğundan, bir çok 
seyrisefainin yeni alaca~ı Fransız anao r geri dönmek mecburi· 

bandıralı Korsika ,.e Sibcr a va· yetin .e kalmıfhr. 

Yeni vapurlar 

purlannı muayene için l\Jar, yaya uuadan sonra çocukların 
giden Tahir Bey vapurları tetkıkc neşvlnemasını gösteren bir film 
başlamış~r. Vapurlar matluba muva· gösterllml,tlr. Filmde fenni ıu· 
fık çıkarsa flatta uyuşulmuş oldutun rette bakılln çocukların nasıl 
dan on beş güne kadar Tahir Beı· bUyUdUklerl, naeıl inkişaf ettlgl 
vıpurlarlı avdet edecektir gösterllmlttlr. 

Seyyah akını Bundan sonra çocuklara bir 

Y 
Ak hayvan sineması göııterllmlttlr. 

arın denizden limanımıza Nor OCAÔIN BiR HAFTALIK 
\'CÇ bandıralı "Stell:l Poluls. 

ismindeki vapurla kalab&lık bir seyyah HEY'ETI 
kafilesi gelecek ve Kabataş önünde Ocağın bOtün muameliltına 
demirllyeccktir. vaz'ıyet eden bir haftalık reis 

Hagvan ha.~talıkları ile ve katibi umumt çocukları vo 
mücadele başlıyor anneleri istikbal etmiflerdlr. 

Dün tuhaf bir hadise olmuş· 
pıanbul Baytar müdüriyeti Mayıstan tur. Bir çocuk annesi ocağın 

itibaren hayvan nesillerini "lıha 
bqlayacaktir. bir baltalık reisini görmek iste-

Hawanlarda emrazı sarivcnin mlf, fakat ocağın bUtUn odala· 
önüne ·geçmek için seroml•r celbe· rıaı aramasına ratmen ne reisi 
dilecektir. ne katlb bulamamıthr. Nihayet 

Mayısta ineklere tüberkülin •>•" bahçeye inmiş ve ocatın yeni 
yapılacak ve neticede 'eremli olduP;u hey'etl idaresinin bahçede oyun 
tespit edılen inekler ne>lı kurtarmak oynadıklarını, havuza tat attık• 
için itll[ edilekıir. . tarını görmUştUr. 

Çifıleşfrme ameliyesi için lazım KÖPl(Ü MEMURUNOANŞIJ<A YET 
gelen damızlıklar hazırlar.mı;tır. Rıı 
sene >un! çifleştirme upılacakıır. Bir haftalık ocak reisi Bur· 

haneıtin elendi bir muhar-
Liman şirketinde tasfiye rirlmize demiştir ki : 
ıııtanbııl Liman şirketinde ya- Di/11 bir çocuk köprlide11 

111ahkemelerde pılan son tasfiye neticesinde geçerken köpra parası ıoernıemiştir. 
ı'~' _ '8) memur açığa çıkarılmı~tır. Bun1111 üzerine köprü memuru 

N f ' p o" l" .. imtihan gene kaldı kil/retmiştir . Çocukların haftası a ız ş. nın umu içinde böyle bir hadisenin cereyanı 
Tabii olduğu tıbben Dun yapılması mukarrer oıan bizi tıakıı bir ııeyecanıı sevketti. 

gümrbk komlsyoncuları im-tahakkuk etti tlfıanı yine gllrUlen IUzum üze- Demin Vali Muhiddin heyi aradım, 
1ııe tehir olunmuştur. bulamadım, Vali Beyt bu kôprfl 

Ş•ybllldıbba merhum Naflr Dun imtihanın niçin gayri 111e11111runll şikayet eıteceliz! 
Pllfanın zehirlenmek neticesi i Jfıuıayyea bir zamana bırakıldı Bir mütekait a~ker dün oca-

olarak vefat ettltl şekllode gını soran komisyonculara he· ğın baltalık reisini ziyaret etmiş 
MOddoll umumllltc bir ihbar nUz imtihan sualleri gelmediği ve çocuğunun hasta olduğunu, 
vaki olmuş, bunun üzerine fethr l>lldlrllmlştlr · bir doktor gönderilmesini reca 
kabir yapılmtf ve merhumun u d bi il l I etml<:tlr. Bunun Uzerlne reis .na ın r g 11 11 raporu T 
natl morga naklolunmuştu. boy mütekait zatın evine hemen 

Mol'(, yaptıjtı tetkikatın ne- Beynelmilel kadın ittihadın• ~önde bir çocuk doktoru ıı:llndermltllr. 
1 

rllecek raporlın haıırlımak üzere 
tlcHln bir raporla talıkikatla ÇOCUI( MÜSABAKASI Y APIL.01 

( ) 
Türk kadın birliği tarafından teşkil 

D18fgul olan 6 ıncı Mustantlk- dil k 1 A'·<.am u:ı:erl gürbUz çocuk 
1 1 dl 1 i 

e en omlşrnn ar dün . toplanarak .. Y 
ı te b 1 rm ~t r. Raperda, mer- müsabaka~ı yapılmı<:tır. Mü-
k 1 d t hllll 1 işe lıaşlı~lardır . Komis~onların T umun muayenes n e a er e sabaka 1 !la 6 yatındaki rocuk· 

1 ett 1 t ki mesıist uzun ~ürcceJ:ı anlışılmıştır. T 
ve sa r sur e yapı an et - ıar arasında icra edllmlftlr. 
... tt b lhb ı d bl Bilhassa " kadın pnli< , me>ele>ile .a a u an tey t e er r Memedeki çocukların mUsa-
t hu il t t dllf moşgul komisyona Birlik av.aa•ı ara eza r ve a me e osa bakasında Nurettin Celal, mama 

J d '" lk dll ı ti sınd~ çok ehemmiyet \•erilmektedir. o unanıa ı.ı z re m f r. yiyen çocuklar müsabakasında 
Bir küstahın 111ur akemesi Kumpanyanın hilkılınete borcu Kenan Ahmet hanım ve beyler 
TUrklUğU tahkir etmekle maz- şark <lcmiryolları .kumpany•·. birinci olmuşlar ve kendilerine 

nun Anastııs isminde bir ,ının 1lukumecımıze e<kı birer altın madalya verilmiştir. 
Yunanlının muhakemesi dlln l .. ııdalyonua arkasında • ~ocuk 

ıorçlnrıııı redh·c etmek uzere "' .. 
yapılııcıaktı. Gerek maznun ve haftasına mahsus ocak hatırası_ 

tı: biti hk muznkeratıa bulunmak için Pıı- .. gere şa er ma emeye gel- cürulul yazılı idi. 
ml'ıerdlr Mahk t 'kik t rbten uelen kumıınn,,·a idare • eme e a h ÇOCUK MÜSABAKALAR! 
Yapmış Türklll"'U tahkir davas nı~clisl azası Ankara\.'a <"itnıi,,tir 

• • 1 .., Altı yatın• kadar oyun çocu-
lkamesl için Büyük Millet mec- Kunıplnyanın mud~ril ~I. Pıı;kal kları müsabaka~ında Nejat 
llslnden müsaade istihsal edil· <! 'n .\nkuradan gelmbtlr . Cemal bey birinci olmuş ve bir 
miş olduıtu anıa,ılmıştır. .. Borsada diinkü ııaziyet aıtın kalem hediye edilmlştır. 

Ancak. mahlıalll cürüm Us- Çocuk arasındaki dl"'er mU-
kud ld ır nd ücilncU ce Diiıı Hur;,ıda i sıi~rnzı tlahill • ar o u.,u en, za sabakalarda yapılmıs,· ve bu ro 

ahk 1 talı t h · · ~ üzeri'ldc .,:ok lıararetll mu• .. m emes sa iye arıcı ..,a· cul<.lara rokolata \ ' C diğer hedl-
rarı ile evrakın Müddei! umu mele olmu~tur. .. 
mlllge iadesine karar vermiştir. rıı4,2 .'i ) liraya yııksç len bu tah- yeler verilmiştir. 
Bu dava Üsküdar Haklmllgl \ ilh <)2,!2 liraya innıi~>cde ak MUsabakada çocukların boy 
tarafından rUyet olunacaktır. ~anı r l) ,l.:!7 ) lir.ıda kapanmıştır. ve kiloları ile ahvali sılıhlyelerl 
M.atbllat davaları \ı k 1 

kor.trol edilmlştlr. 
tın ~4'.! ·uru<tan, ) ii\'unu mu· 
hh 1 ( '0) ) . ı - t 150 ÇOCUGA OYUNCAK 

M
atbuat davalarının dUn BI- ı a ;ı, ~ '.< ::. uen ve n!{iliz 
rlncl ceza mahkemesinde q9 ı ,~5) ten nıuamdc görmüş- Kadın birliği çocuk bayramı için 

rüyetine devam olunmuştur. tür. hazırladıgı yerli malı oyuncak ve 
Mahkeme Edirnede bir hadise- şekerleri dün Darülacezeye gönder· 
den dolayı açılmıf ve temyiz Av11st11ryda yaz oyunları nıiştir. Bunlar Darülacezedeki (150) 

mahkemesince nakıı:edilmiş olan Her sene oldu;ı;u ıı;ihi hu se· çocuğa tevzi olunmustur. 
davaya alt evrakın Üçüncü ceıa nenin yıİz meı»imiııde de Türkocsğı kiıtibi Sevim hanım 
mahkemesinden celbine karar .husturyada :;ıılzburg da oyunlar dün biz~ şu mektubu göndermiştir: 
verml•tlr. k Çocukların dilenmesine mani o· 

T C t~rtip olu naca · nr. Etlbba Muhadcnet emly•ti· lunmasını isteriz. Yeni resim sergisi nin bazı refiklerimiz aleyhinde Sokaklarda dilenen çocukları &Ör· 
t • da aya alt evrak gllrllle Güzel san·atlar blrll"'lne aç ı.,ı V • n " dükçc içim acırdı. Hele karlar üıe-

blr nokHnın ikmali lçla MUd· mesup ressamlar Ankara- riııdc çırçırplak dilenen küçük di· 
deli umumll"'e iade otunmuftu. da resmt bir sercrl armaya "' • T lrncil<r.. Bilmem büyükler bunla-
şekle alt bu noksan henUz lk- karar verml•tfr 1" Ma t mal edllmedltlnden dava rUyet y • " yıs a rı görmed•n mi geçerler? Ben bü-

açılacak olan bu sergiye ge- yüraem sokakta tek bir dilenci bile 
edilmemiştir. · 

.\nkarada bir istinabe icrası len eserleri Jüri hey'etl tet· lıırakmıyacağım. Fakat ben bliyü-
hakkındakl mUzUkkereye de he- kik etmektedir. yünceye kadar siz annelerimir, ba-
nUz cevap gelmedltf ve Sonaaat Ser~lyl tertibe ressam- balarımız büklımet adamları bu ço· 
aleyhlae dava ikam• eden Tev- Şevket ve Vecihi Beyler me- cuk dilencileri kurtaramaz mısınız? 
ilk kamil Bey• de tebIIJat yapıl- Hem bu milletimi• igin de ayıp. 

muştur. • madı,..ı antuıldığıadall, yekftnu mur edilmişlerdir. Türk çoougu hiç dilenir mi bu si-

• ~ ~·························· "ı~ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ıeı lzıııtrdekl konıUnist tahklkalile kırka yaklaşaıı bu davalann btii aruındaki tahkir davasının rll- zin izzeti nefsinize dokunmuyorsabi 
Dün lzmire sey~o~ldiler 

................ ~ .............. 
Bizim Çocuğumuz 

içinde doğduğumıız ev, 
sıralarında okuduğumu:ı: me
ktep, arasında yetlşdlğlmlz 
dOşünceler, oturup kalkışımız 
her fey tepeden tırnağa de 
ğlştl. Bu kadar geniş karga· 
şahtı ne bir adam, ne de bir 
ne'il sekiz on yılda kafasına 
yerleştlrse bile sinirine ve 
canına sindiremez. Şarklılık 

yarası bizde kabuk tuttu ; 
fakat derimizin ilzerlnde he· 
nuz bir kabarık durmaktadır. 
Sert bir sürtUnUş orasını te
krar kızartabilir; belki yara· 
yı tekrar işletebilir. Biz ya· 
nm adamlarız : doğru fikir
lerimiz henuz yanlış hisleri
mizle botufuyor. Karısını 
kafeaten çıkarmıyan cesur 
ihtllalcllerlmlzln adedi 'az de· 
ğildlr. 

Batıııuzdan çıkarıp attığı· 

mız sarık ikide bir, adımla
rımıza dolaşıyor. Biz tam 
garplılığı çocuklarım11da gö· 
receğiz. Onlar tatla harfleri· 
al nasıl hece hece okumaya· 
cıtklarsa, bir şey lstedlklerl 
vakit kafa va sinirlerinde 
şarklılık nllksü duymıyacak· 
tardır. Bu çocuta inkılap di
kkat etmelidir. Bu gün, baba 
ve anası kim olursa olsun, 
vaelsl ancak inkılaptır. Biz 
bizi yarım yapan hastalıkla

rımızdan biç birini çocukla·. 
rımıza aşılamak cürmünde 
bulunamayız. Çocuk başka 

mllletlerde bir devam ve teke· 
mmUI unsuru, bizde bir do
ğuştur : Türkiye buğUnkü 

çocuğunda büyüyor hepimiz 
onda yetişiyoruz. 

Falih Rıfkı 
..,. _____ ı-ut -- • • 

Maarifte 
Millet mektepleri 

ikinci devreyi bitiren 
lere şahadetnaıne 

veriliyor 

Millet mekteplerinin ikinci 
devre imtihanlarında kıızıı · 

nanlarıı. şahadetnameleri tev;r.ı 

edllmi~tir. Dört aylık iklııcl devre 

imtihanı bu ay nihayetinde icrıı 

edilecektir. 

Mllderrisler eser yazacak 

nar~lflinundaki ecnebi muder· 
rıslcr birer eser yaznıa~a 

mecbur tutulacaktır. f~~er yıı.z 

mayın miıı.lerrislerin mukavele· 

leri tecdit cdilmiyccektir. 

Ana mektebi nıuallinıleri 
A n.a mcktepkri ve ana sınıfı 

muallinılip;ine talip olanların 

imtihanı \nkarada i rıı edilmekte 

idi . 

Badema bu 
Kız muallim 

edilecektir. 

imtihıı.nlarıimizd~ 

nıc·ktcbiııdc icra 

Spor 
Cuma günkü maç 

1ı6 ~L.;an Y29 cuma günü icra 
kılınacak Rc;mi mu<abak•l•r •unlar ' 
dır~ 

( Kadıköy sahrnnda.o 
Kumkıpı f:yüp <Alt l .l Hakem 

izzet boy 
l'ıtih-Darüi~afıka 14,45 1 lal:em 

izzet bey 
(Tak!im <ahuında) 

Kuleli·\ . !'anavi l l Hakem 
Neca:ıi bey 

Stileı maniye Beiiktıı 13 l faktm 
Sabih bev ' 

Galatasaray Be) koz 14,45 hakem 
SolAhatdn bty 

Vela-Fenerbıbçe 16,39 Hakem 
Kemal Halim Bey 

lktnci ve üçüncü kümelere alı 

muaddel müoıbakı !ikti•ıüriı mıntakı 
morkeıinde bulunduğundan kulüple
rin muracaatları teblig olunur. ........................... 

cuk haftası hörmeıine buna mani ol· 
mak istemez misiniz? Biz çocuk dl· 
lenciliğinin mcnolunmasını iıte.rlz.'' 

KÜÇÜK OCAKLILAR KULOBO mata göre idare 1 Mayıstan alakadar olmakla raaınun olup rUyetl Mayısifl 1 ~ lae bırakıl· yetine baılanıcıktır. Talebe Birliği zim dokunuyor. Sizin polisiniz var. 
itibaren ilk bahar tarifesini şehrimizde tevkif edilen l6 ki~I mıştır. içıimalartQtn hararetli bir celsesinde paranıE var mektepleriniz var. Bu Kardeşler 1 
tatbike başlayacaktır. Bu ta- dün akşam lzmlro sevkedllmlş- Milhim bir lfliJs Bu \ki efendi arasındaki ıtddetli yavrulara bir çatı altı bir parça ek- Bir, Tlirk oçağını idare eden ~o· 
rlfe mucibince köprüden A· lerdirr. Ezcümle Hasan, Mehmet, M er.:imekyın namında ıııoruf bir mıinakaf&, nihayet mahkemeye aks· ınek veremiyorsunuz. Çok ayıp. Zan yapmağa karar veridk. Bu J<ıılüp 
dalara son vapur 8,15 gece lbrahlnı, Ş,erif, Ali, Nihat, Adli, ' ermeni taciri \anın milyon Ura etml~dr. netlerim bu ııokaktakl çocukları siı ybpmağa karar verdik. Bu kulQb 
hareket edecektir. Yaz tar!- Ferit• Abbas, Çakır Hasan" tahmin odtlen hır ıçıkl• lflh tl!lllİfttr. Bu mubıkemtnın horuotli olıcqı görmiyoraunuı. Bieiın ı;:öıümüıle parasızdır. Aııa olmak isteyenler 
fesi de ) Jıaılranda tatbik tıUsnll, tlıılil ve Niyazi lsmla- Bir tahkir davası vı hor iki talebenin arkıdaflan ıı g;öneniz her halde yüreiiniz daha Türk oçatı kitlbine iaiınlerini adres 

• .. ilııiiiilıil,;,.,...!!.lıı.ııLA-':aLa...ıı.-~~~~-=.:.:.:.:.:..ı.:d:•:k~l~m::,az~n~u~n~l:ar::_::d.a:,:v~a~r:d~ır~,~l~zm:'.:lr~-..L.ll~"g~u~ıı~lk~in~c~i~(~'~eı~a:.Jm~a~h~k•~m~c~•~ut~d:eJ.~r!afı:n~d~a:n~•~l~lk:•~il:e~tı~k~ıp~~o:ıu:n:ac~~~lı~lço~k~~a~cı:r~.:s:ok~a~k~t:a~t~ek~b~ir~d~i~le~n~c~i~b~i·~k=-r~in:i~bi~ld~l~r~si:n:lir 
lli lma· bu rr.. Türk ocagr idare heyeti. 
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U4N HED ve, 

A511JN l'Mll'-~ •M!UIY!T.TTll 
25 Nl .. n 1929 

BUGÜNKÜ HAVA 
Rasathaneden dchjtunız mdu

mara nazaran dilıı hllfaret azaıııt 

24, 11garl 1 O ldJ, Bugtlıı rüzgar 
değişik olarak, havı bulutlu ve 
hafif çisentili olacaktu. 

· rıKRA 
Akademiye doğru 
Yangı Maarif vaklleti memur

larından bir lı:.ıımı meb'uıı ve 
muallim ıerden mDtetelı.lı:D bir 
Dil Eacllmenlaln, bir bDyllk ka· 
mos tertip etmek için çalıfmakta 
oltiugundan aanınm ld herlı.ea 

haberdar bulunuyor. Ben de bıı 
hey' etin azasından olduğum için 
mesaisini yakından gOrllp takip 
etmekteyim. Bu cihetle dlyebl· 
llrim Jı.I, Dil Encllmenl Tllrk 
milletinin muhtaç olduğu bıı 
bUyUk eseri yetiştirmek uturun· 
da geceyi gündüze katmaktadır. 

Afajtl yutan ikl yüz bin ke
Hmellk bu kocaman soz kitabı 
medent alemde ya~ayan bütün 
mefhumlarla, llmt, edebi, fennf, 
sınat bUtQn tabirleri, lstllah· 
!arı ihtiva edocdk ve ftkrf 
terakki &ahaaında vardığı· 

mız menzllln en sadık bir 
işareti yerine geçecektir. Anın 

için kendi mlbsusatıma gOre 
muhterem hDkOJnct reisi bu iti 
huııuat bir dikkat ve ehemmi· 
yetlo takip edip duruyor. 

Bu dikkat ve ehemmiyet 
memlelı:tte lfldr lflerlnln dalma 
uyanık ve yorulmaz bir bekçlal 
ve dUmencisl olan Başvelı:ll 
Pata Hazretıerlnl er geç bir 
Akademi tesisine sevk edecektir, 
zira ıt11nlln birinde bıı muaz· 
zam iş için elde mevcut aletin 
klfi gelmediğini mutlaka lıls· 
&edecektir. 

Dil Encümeni bütün lhtisae 
tubelerinl temsil eden eleman
ları kendi bOnyHinde toplamış 

bir hey'et olmadıtı için meaa· 
isine hariçteki lllm ve lhtlıaa 
erbabından bir takım yardımcı· 
tar aramak mecburlyedade lı:a· 

lıyor ve mesela zlraate alt bir 
ıstılahı ziraat mektebine, tıbba 

mUtealllk bir kelimeyi Tıp Fa
lı:Ultealne, hukulı:t bir tabiri de 
Hukuk medreıeslne ıtOnderlr. 

Halbuki, ekseriya bu mlles· 
seselerden alınan netice Eneli· 
menin koyduğu prensiplere uy
muyor. ÇDnkU, bu mUesııeı.e· 
lerln dll hakkında husust bir 
iddiaları yoktur ve olmaaı da 
!izim gelmez. Bir hekim mQ. 
lı:emmol bir hekim olablllr,falı:at 
hekimlik ıstılahlarını türkçeye 
reçlrmclı: hususunda hiç bir 
fikir ve aoktal nazara sahip 
olmaz; neteklm bir hukuk pro
fesOrU de kendi mesleklnde 
pek alim olmakla beraber lisan 
tşlerlnde cahil kalabilir. 

Demek ki bu kamus yapmak 
i# ba~lı başına bir lhtısas ve 
m!lmarese meA'elesidlr. Anın 

için Tilrk kamusunu yapan hey'· 
etin münhasıran! Dil !şile 
uğraşan muhtelli ilim mensupla
rından mürekkep geniş ve esaslı 

bir teşekkül haline girmesi elzem 
ve zaruritlir. 

verccelı: olaıı hekim bu itle 
evciden meşgul ve bn it• nef
alnl huredebllecelı: bir lı:lmao 

olmalıdır. Her lbtısu fubeslndo 
bOyle kimseleri bulmalı: ve 
OmUrlerlnl buna valı:fottlrmelı. 
gUç detJldlr. Elverir ki uzun 
hayatlı bir mUeHeH içinde 
bunların istikbali mUtmmen ve 
başları dinç olarak çalıfabllme
lcrl temin edilsin ... 

EsaHn • bir mllletln dU lflDI 
uzerlae almıt bir lıey'etla ebedi 
olması Ulı: fArttlr. ÇUnlı:D dJUn 
bizzat lı:eacll&I ebodldJr ve canb 
bir ıızvlyet olduta için mDte
madly ea, detltmeye, lı:amnau 
her clll sonede bir yolı:laaıp, 

muayeneye odllmete malılı:Gm· 

dur. 
Yalıup Kadri 

FELEK - --

Oğlumun terbiyesi 
Muhterem hanmılar ve muh- kumaşın fiyatının yüzde onunu 

terem beyler: Oğlumu terbiye elde etmiş olursunuz. Bu hesap
etmek için fazileti esas ittihaz la kumaşın metrosu kaça gel
ettim ·ve fazilet dersini ona na- miı oluyor? ' . ~.ari değil, ameli olarak veridm. Ben cevap verdim: 
Çucuğa 4 ve 4 kaç eder? diye - Bu hesaba nazaren, ku-

10raraaııu - Nıı.ııreddin hoca- maşın kaça geldiği mfüum ola
nın kavuğu 1 - cevabım. ver- ınanll§ ise de, herhalde polis
mesi muhtemeldir. Halbuki ö- ler gelmiştir. 
nüne 8 pasta koyar, pastalan - Bu da ne demek? . 
ild kısma aymr: 4 pasta, ve 4 -No demek olacak efendim, 
pasta daha kaç puta eder? di- müşteri, satıcmm gırtlağına sa
ye sordunus mu, bir ekaik söy- rıhp, basmıştır tokadı 1 
lemeeine imkin yoktur. - Sersem. 

Fasilet de böyledir. - Sersem sizsiniz efendim. 
Bir ubah oilumu karflllla - Çatı. - . Çatı ... 

aldnn: Evladını, dedim, dünya- YüzUın gözüm şiştı, kafam 
Ençolı olıuyanlar I da en büyük fazilet doğruluk- patladı: Akşam mektepten çı-

Bir mes'ele çıktı. Toplu tur. Doğruluktan aynlma ve kınca k~mşumuz Nuri efendiye 
ilııe kart vizit bastırm~ ~ herkese doğruyu aöyle. - . rasgel~. . 

iki büyük ilim bir programdı 
RAMON NOVARO - RE:<ıe 

ADORlt taraflanndan 

K!tP um~ızı 
modern <4'k dramı . JORJ 
JESSIQ. - PATSI RUT MİL 
L.ER ı:ıırafmdan 

KOHENHARBE 
GİDERKEN 
BHyük komedi dram 

Loca ve nüınerolu yerlerin 
evvelden dınm111 

Bu akşam 

MAJİK SİNEMASINDA 

MUKADDES VAZİFE 
MıimeuUlert; CEMS MURRAY ve HELEN KOSTEl.LO ilaveten; 
Meşhur DOVY A nın en aon reperıtuvanndan müntehıp nehs şarkılan. 

Localınnızı evvelden tedartt ediniz. 

IKIMiinmMt 

l-ier ak~a 

MAJR SIN~ 
ve yllfı geceden 

MAKSlı'1E teganni 

DOV 

Gelecek b 
sevimli bir 

Akşam üstü mektepten gel- - Diin ak§am baban benı 
• muallim • yerine • okutucu • dilli zaman, oğlumu tanıyama- ~kl~şt.ir, dedi bir şey söyle
dizdirmiş. " Vı1 - NO. buna dim. Yürli gözü çürük içinde- di mı? 

ıııuıı -22 ı nınwuıwıuıııııwıuı1ı1H1111m~u oM. mıııııııtı1111111tJ11111w .. ııuı ALHAMR 

M A Ji'K m sİ N.,, EM "AS'J' N J N_J ı:1==VE==s=IN:EM ilişmiş, öteki de içerlemiş gibi. ydL - Söyledi, isabet oldu gel-
Bana sorsalardı şöyle derdim: _Bu ne hal? mediği, gene ~ tıraş edecek-

" Muallim • in tarkçesi - Kabahat sizin baba. ti, dedi. 
~ okutucu • olmasa gerek, - Neden? Bir tokat da ondan yedim. 
zannederim. k tJlfreticl • daha - Herkese doğruyu söyle· Ondan sonra karşıma bir kadın 

· dim. Mektebin kapısından gi- çıktı. 
dotru. • V4 - NO • nun ıyma- rerken çopur ve şaşı kapıcnnız «Hannn, dedim, bu sendeki 
sına gelince ~u n/lnlerde hiç ' b d "l k d t -v gw aynaya bakıyordu. «Zahmet et- urun egı, sın oma esı. 
birimiz o~utucu oidutumuzu me, dedim, çopur ve şaşISm, bu . - Teşekkür ~derim oğlum! 
gtJ/!SOmOzu gere gere söyleye- bakıp görmeğe değer bir surat djye cevap verdi. İşi sonradan 
meyiz. Dogrusunu isttr misiniz değil». anladım,meğer kadın sağanruş. 
bu gflnlerde en çok okuyan Adam kızdı, kafama bir taku Telhis edelim: 
mavnacılar Onları da biz d~ nya attı. Otlum top yekUıı ı 
sevahili mOfecavlrt kapfaıdarı He!lllp dersine girdik. Mual- 5 tokat. 

k t lim şu meseleyi verdi: 12 yumruk 
o u ur. ""ı dam . ı tekme Tav ık borsa!ll «n r a , metroau 4 lira 80 . 

ı . kuruşa bir kumaş abyor. Biri 2 nalın. 
Mevsukun haber aldım ki kumllfIIl fiyatını eonıyor. Adam Yemiş ve sureti katlyede doğ 

JstanbuldtJ bir • tavuk borsası" diyor ki: «82 eninde 4! boyun- m söylememeye karar vermiş. 
açılıyormuş. Artık tavuk, lı.oroz, da bir murabbam mesahasmı 
piliç, ördek, hindi ve billhassa buldutunuı rakkamı 95 ile dar
kazların kıymeti anlaşlfır. Bu bedlp, 342 ile taksim ederseniz 

Nakleden 

SELAMİ İZZET 

borsadan sonra sıra leblebi ktıat •"l"lll'"l""'"'"'''"'"'''"'w hını1111111111111111111111111111111. 

:,;::;,,;;,_•'m;t F:;;ma r.. ~ 'ANiööLlf'"'"""'!! 
..... m.,,,., .. m .... , ...... r_; SİGORTA ŞİRKETİ ~~-

mlayonu riyasetinden. :! 
·• C. 

lmıir san'ıtlar mektebi fabrikala· :: TGrldye it Bankası tarafından teşkil edllmltdr. E: 
rı için mübayaa olunacak alit ve c· ::ı :: 
devat hakkında mevcut liatalar muh =~ Yangın - Hayat - Nakliye • l{aza • Otomobll • mea'ullye- :: 

e~eri 

meşhur rejisörü ALEKSANDRE KORDA nın 

GÜZEL HELEN 
Yınuı BEL HELEN)!\; KAÇIRllMASl 

mizansenli fllim muazzam 

MELEK SINEMASI NIN 
filim musabakasının filmidir. 

Şehrimizin kibar alemine ve san'at mebafiline mensup zevıt yıldızların 
en dilber ve dehalc&r Bll.J..J DOW en dahiyane temsili olan 

GÜZELLER GÜZELİ 
filminde temafa etmek Uzere bu akşam 

ASRI SİNEMAYA 
Şirap edecektir . Bu filmde gayet heyecanlı ve mties•lr bir mevzu 

eırafında lnsanlann. kadını daha ziyade süslenmek ve ona daha büyük 
bir cazibe vermek için ıeve~ıttl ettikleri bütün çareler gözümüzün 
önünde canlanacaknr. 

teviyatı ıs Niaandan s Mayıa 929 :: dmallye Slrortalarmı kabul eder. 5: 
:.:. Adrıs·. • OııcU Vakıf han •·tanbul :.:. 1•••••••••••14• tarihine kadar kapalı zarf uıuliyle .. .. 

1111 
münakasaya va•edilmiştir. :: Telefon: latanbul 5SI - Telgraf: imtiyaz E: YENi JJARFLERLE YENf KANUNLAR: 

,~!i~::: ~:~!:..:~~.:o~:~ ii:::::n:::r.:::ır:::,:;::;:::~ ~:::=:::::;:;:ı::::::::::miii PEZ' M"H'KEME'EBI TIQUI n ıııınNn 
maarif eminllkleriyle lzmir ııan'at- Ü tw.ı İ EYE b A U A IJ UOUIJU RJ•U U 
!ar mektebi müdürlüğüııe munıcaat- DAR Tf ALlin MUSIK H Ti 
!arı ve depozite akçeıi olan yedi yüz 
elli lirayı lzmir mektepler muhaıi
bi mea'ulliyine yatrrarak yevmü iha
le olan 5 Mayra Pazar günü aaat on
bette lmıirde maarif eminliğinde 
mubayaat komisyonuna telı:lifnamc 

vt: depozite ınakpualarıyle birlikte 
muracaatları ilin olunur. 

KİRALİK ROŞK 
Göztepede Çifte havuzlarda 

Amerikan mektebi karşisirıdaki 
43 No. Köşkün ikinci kati kira· 
lıktrr 4 oda, 1 salon, mutbah, 
hizmetci odaasi, denize nezare
ti, Çamlari vardir içindekilere 
ınuracaat. 

Ve:mecllerdekl aalonların da kışlık konserlerine hitam vermiştir. 

BOGAZ!ÇINDE ÇUBUKLU BAHÇESiNDE 

terennüm edecektir. Kemaflssabık her salı ve arzuyu umumi üzerine 
pe11embe gllnti aqaınları da orta oyunları oynıyacakıır. 

uu~e 

_... Kordon RuJ markalı 
fevkalade 

ANKARA RAKISI 
ÇIKTI 

Kibar blrahanelarla IUks bakkallarda 
müskirat depolarında bulunur. • 

va 

En yeni kabul edilmiş kanunun yeni neşredilmiş 
metnidir. Flatı: 75, taşraya 100 kuruştur. 

BUIUK USUL~ MUHAKEMELERi 
Plan: 75, taşraya 100 kuruştur. 

TÜRK CEZA KANUNU 
Flatı: 120, taşraya 140 kuruştur. 

UNUNU MEDENi YE BOR~LAll UNUNU 
iki kanun bir arada ciltli olarak 200 taşraya 225 kuruştur 

Bütün bu kanunlar en doğru, ve en nefis bir tarzda 
Edip Kemal Bey tarafından neşredilmiştir. Y egAne satış yeri: 

lstKnbulda HiLMi KITAPHANESI dlr. 

8ursadan avd• 

Süreyya O 
Cuma günU mıo 

Kadıköy Hıle TyatıO 
bey duymasın operet 

Pangalu riyat 
Bu akşam Herınin• 

Ahmet, Satı, Mazlum b 
Mediha 3 perde. ~l'· 

.\-IÜZA YE 
Nisanın 26 ncı C 

bab saıı ı O dı .Beyol 
racıda 126 numaralı 
manının 3 numarah d 
nan eşyalar müzayede 
lacakur . Som kest 
mamOI gayet güzel y• 
ceviz ağacmdan aı 

yemek oda ıaJı.ıaıı. 

mürekkep gayet neli! 
piyano <tajeri, tonel 
aynalı dolap, oyııP . 
saları, pülüş ması 
takımı, yeni halde ııı 
sair eşyalar. Gayet gil 
Anadolu ve Acem ~ 
ıeccadelerL Pey sörell 
25 teminat akçesi .ıını 

Meyveli müshil 00 

LAK.SATIN 
Çilekli, kaysı!ı, 1 

meler asla sancı .,e 
ve çocuklar tarafıod 
kullanılır, Her ecıa 

Depo: Bahçekapı şelc 
arkasında M. Ktııııı 

DEYN 
1LM 

ltl~ 
esi Lüleburgaz eczall 11 

mes'ul arınmaktadır· 
lll caddesinde DoJctOf 
be' e müracadan . 

1 
men lakırdıamı fransızcaya çe- ı sıresı .. .' \ı e dana tabii gorün· ı - ttayırola doktor H. dedi. I gım za~an kaJ.ıana_ k fartiyle. -. ı ıamış buldular. 'Mill·yct. in edebi tefrikası 37 ? M ı- d 1 d k dat 
viriyordu. meğe çalıtarak ilave etti: Bu aktam çıkıt yok mu a umya, tım ı yanız eğı· Şimdiye a . d'' 

O•• y he kı• mı• Genç kız (Suat Naci) nin bu - Bugün geç vakte kadar ke- (Suat Naci) başını salladı: lim, süthemtire var. kadar davet edıl 1 

ak9am (Zehra) imzasryle mek. 9if itiyle uğratacağız. Hatta ak - Bir iki raporum var, biti- Kaym~a~ onu kandırdığına türlü mazeretler b~ 
tupta çağırılan yere gidip git. şama gecikeceğim zannederim .. remedim kaymakam B. memnun ıçkiden ve çok yemek- (S t Naci) 111 

Bllrhan Cahlt meyeceğini anlamak için sabır- Yarma kalsın olmaz mı? O atıl, lakayt, laubali bira- ten bir torba haline gelen karnı yen ua J<arf 
B'!l küç""k ihtimal bir an için· rek gelecek sene müracaat et· ıızlaniy rdu. Mektupta tarih ol (Leyla) dudaklarını büktü ve damdr, içeriye girip onu ~mu- nr hoplata hoplata güldüı &~ın a_ral~~· ıtele 

de genç adamı korkuttu. Fakat mesini tavsiye ediyor. Malnıü- maması bu davetin· hangi za- içini yiyip kemiren, zalim fÜp· zunclan tutarak kaldırmak ıate- - Tabii, tabii. Ne zaman ia- nı sevındırd~ ııJJ 
(Zehra) nm muayene olw·ken dürü hala maaş havalesi gelme- mana ait olduğunu meıkük bıra heyi belli etmemek ıçin baıınr di: teraen. kumandanı ~Ü ·· 

gösterdiği hareketler, gözlemin diğinden ıikayet eden birmemu kıyordu. Belki de pek eski bir eğdi: - Haydi a canım, yarma lx· (Suat Naci) masanın gösleri men önündek!. 
itade ettiği manalar bu ihtimal- ra masal okuyordu. §ey olacaktı. Herhalde netice - Olur, aen nasıl istenen.. rak, dedi. Kıyamet kopmaz y~! ni kilitledi, bastonunu aldı, bera valandırarak •:;'efıl 
Itri çarçabuk eritti. Gözlemin ö- Oğleyin eve yemeıfe ııiden bu akıam belli olacaktı. (Suat Naci) bir feyler söyle- Ve onu harekete ıetirme~ 1• ber çıktılar. Ve bütün ka 
nüne onun dolgun, elastiki vü- d?ktor (Leyla) yı dah~ ba§ka Yemekten ıonra (SuRt Naci) mek, bu mazeretı daha tabii ıös çin müjde verir gibi il~v~ ~~t~'. Malmüdürü on senedaıberl hak etti. . .,ai'l 
cudu, bir yeıil gül yaprağma bır ~yafe~te, ~aha zanf bulc!u. tekrar çı~aı}a. ha.zı~lanırken te~ek, gen~ ~ı tam~iyle ~~~ - ~u alq~m ~almudurun~ kaaabada ~r~eımit, ev bark, bağ (Suat Naı:') b 'r,.. 
benzeyen gözleri geldi. Kalbini (Hatıce _nme) ıle beraber sofra· genç kız bır keklık gıbı onıt yak mm e~ek ıhtıya~~nı. hıaaet~ıgı bahç'.:9~~de_bır z?af~t ~ar1 • Sem b~~ç~ aahıbı olmuıtu. ~f~aftan ret için kendıne l>i ~ 
dinlerken hisaetiği o vahti zev· yı hazırlıyorlardı. l latb:. halde bır ıeyler aoylıyemedı.Se de gotureyım, eglenısnn. Hem bınnın kızıyle evlenmıfb. En rek bir J<aÇ 
kin bir elektri~ cere.yanı gibi (Kızrltoprak) j.a, annesinin -Ağabey bugün bana kasa- l.ii.mladı, çıktı. o da memnun olur. büyük zevki kafa dengi.ahpap'... r.~t ve~e örıııiittll· 
yüzünden geçıp kalb?'e aktrğı- kötkünde mutfağın semtine U~· bayı gezdirse'ne. Geldim geleli ikindiye doğru (Anadolu) (Suat Naci) için bot geçiri· larını ark 11k davet edip ya baıf- !uzum uk g 

111 0k)ı•I• nr duydu. Ve her ıeyı unutarak ramayan genç kız burada hır h'ç çıkmad m nun bu bücra kazalannda hükô lecek daha iki aaat vardı. Sular da yahut büyük dut bahçesinde le her a 9a jıl•.ııl 
akıam olunca söğütler allına ahırdan farksız izbe ev altında 

1 
(Suat N~ci) 'batına bir demir met daireleri botalır.. kararmadan söğütler altına gi· mevsime göre ku:ru çevirmek, meğe alıtm~! . bildi 

gitmeğe karar verdi. i~ler, kokular ~çinde ona nefis inmiı gibi sersemledi. Keskin Memurlar bahçelere halk ev- demezdi. _Eve. gidip (Leyli) il.e helva yaptırmak, !esti kebabı gidemiye_c~g~t• 
Genç adam bu ~arardan aon· bır (~~tletp~n~) hazırlam_ıı, s°:'1 bir tüphe kalbini burdu .. Genç )erine çekilir ve hayat artık ta- o_turmak ımkaru Y?~tu. Ona •· yapma~ ve bu vesıley~e bol b~l kadehlennı aıııııı: 

ra kaym~~· Jandarma ku- r~ elını. y~zünu yıkayıp yıne hır kısın kıpırdamadan bakan, ce- mamile durmuıtur. Gün batın- şınd~n,. geç gelecegınden bah- lçmektı. Ralaaı!'ı kentlı çekerdı. taltırken o .1 'f• etti 
mandanı, otelci memurlar gel· çı~e~ gıbı sofranın baıına geç. vap bekleyen ıözlerinden kork· caya kadar bahçe aralarında, au •.e!111ıttı. Kaymakamın bu ~el:· Ve bu ra.~d!'n ı~mek ka~abarun ıalatmakla ı~bi J<i ı 
diler. Hücra Anadolu kasabası· mıftı. . tu. Tereddüt edecek, 1ararlacak batlannda alem yapan ihvanın lıfı tam zamanm~a gelmı,tı. zevk ehlı ıçın bır 9ereftı. ce sürecek bır ç eJı 
nın bu mütevazi hükiimet daire (Leyla) ıönül doluau bır zev zaman değildi. Kendini toplama net' eli sesleri ititilir. Ondan son Malmüdürünün evt zaten kasa· Genç doktorla kaymakam mal kavemet gösterlSI; 
ıinde itler görülmeğe batlandı. kle kendisini bu basık tavanlı ~a çalı9tı: ra herkes evine ve yatağına çe- banın (Sarı bağ) lar trafınday· müdürünün evine vardıkları za- Ma!ıniidüril ~,,e 

Jandarma kumandanı, odaam bot evin mes'ut bir kadın gibi -Bugün mü, bugün pek ola kilir. Bu aktam ikindiden •onra dı. Davetliler tam çalarkeyf ol- man onu miiddeiumumt, tahri- misafirinin 9ere eO'jrlı 
da bir bağdan çapulculuk eden göriyordu. Hatta bazen (Hatİ· mayacak gibi galiba. Yann Cu- mutadın hilafında dairede ka- duklan zaman yavatça kalkıp rat katibi, Jandarma kumanda· riye haberl~r, ·çillJ 
acemi bir hırırza çı1?tıyor, kay. cenine) nin yanında ıütkardeş n;ıa, istenen yann s!'bah (Ye- lan (Su11;t, Naci~ maaaaınm ba- gitmek pe~ ~olaydı. nı ve o g~n m.erk~~ ~:~en (Bu- Bet on dakik;.,i-
n.<akam, mektebe gırmek için olduğunu bile unutarak doktor- ıılpıaar)a yemeğe gıderiz. (Ha. şmda vaıat gcçırecek ıey arar· - Haydı oyle olsun kayma. cak) na~ıyeıı müduru ıle bah- huırlandı. T 
istida veren bir fakir çocuğa ı~ takalaşmak istiyor ve vaziye tice nine bugünden bir ıeyler ken odasından çıkan kaymakam liam B. dedi. Şu alemi bir kereJ çede cevtz ağaçları altında, ha· 
cadro u" <Iolduğunıı sövlive·, tini bir hamlede kavrayarak he- hazırlasın .. Buranın yegG.ne me. onu gör ü. de ben ıöreyim. Ama istedi- arrla ' ' 
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Galatada Karaköyde Voyvoda sokağı karşısında 

EKSELSfYOR 
Buı uk elbise fabrikası tarafından takdim olunac•ktır. 

\lüntahap çcşıtlcrimizi gc.irmeden hiç bir mübayaatta iıulunmayınız. 

Bey efendilerle çocuklara mahsus 
Sem moda biçimlerde ve teminatlı cinsten 

muhtelif ln~iliz ve fanuzi k•·cnaşlardan 

Kostümler 
ve spor kostümler! 

15 llradan 
itibaren 

l\Jcşhur l\1A. DEL tt~:RG markalı ve 
en miıkcmmel ~abardinden her renkte 

Pardesüler 
ve mi:nt:ıhap çe~itlerde Trençotlar 

1 ,., 1 liradan 
I 2 itibaren 

Hanımlarla genç kızlara mahsus 
en son nıod:ı \ e her renkıe 

mü-ı:ıbap çe,iılerde gabardin 

Mantolar 
ıe Kasha Trençkotlar 

15 1 2 liradan 
itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte fanellalardan 

6 l liradan 
2 itibaren 

Çocuklara mahsus gayet müntahap çeşilerde 

dayanıklı kostümler 

Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire 

Aylık ve haftalık taksltlerle muamele 
.... yapılır. ~ 

\l:°"Y'"V-V"'V"'V"'"""""'""",....,'""'"'V"•.'V"'V""V'"'.,.....,..."""" ....... '""'"'V"V'"" 
Gayrı kabili kıyas mükemmel cinsi 
harile her yerde birinci mevkii 

Kodak
018

fiilnidi 
bir defa tecrübe eden artık sureti 

daimede kullanır 
Her yerde satılır 

-'"'-''-"-..A...;v.....A..A.,."..A~C•·A-,.,_.....A.,A..,'-"-"'-~v-...A.-

P A G E OL 
Prostat it 
İltihabı mesane 

Seyelanı meni 

Bel soe-ukhığı; 

Gut mllliter 

PAJEOL 
En kuvvetli ve 

müessir muzadı 

taaffünü bevlldlr 

T~siri seri ve esaslı 
Tebevl'ülün evcaını 
ızale ve bütün ihtl
Uo meneder, 

\\CPTELA VE MUZTARIP OLANLAR lçlN 
PAJEOL BİR TEDBiRi ŞAFIDIR 

Parıs hastaneleri mütaahhldl: Şatölen Müesses~sl 
!5 büyük Mükii.fat • bilumum eczanelerde satılır. 

~ -----·l-ı.,ı·ıooo l\lunakasa zamanlorı saat 
lr,. 1 &ıııo l\letre kışlık elbiselik kum~ .ıo 4-29 ıo 
~-ıa30 • " kaputluk: • -l0-4·29 14 
rı. 1 şQ;'8 yazlık olbiselik • l-5-29 10 
(J. ,_ JQ Çift kundura 1·~·29 14 
fıtİ~l() adet Yiin battaniye 2·5·29 14 

~ :n Ve • beş kalem eşya kapalı zari usulile mubayaa edilecektir. mi.ınakasa 
ı·~:1'rın;•ttleri halida m~harrer olduğu veçhilc. lstanhulda Gedikpaşada 

-<Iu0 tna!Athanesındc ıcra edıleccktır. Şartname ımaldthanedc tevzı olunur. 
....._ •ıncn· a ın tarzı imlisı şortnamede münderiçtir. 

s· ZAFİYETİ UMUMİYE 
'"ir zafiyeti, ademi iktidar ve nekahat halinde olanlara 

NORO-FOR TİN 
)J ~Ostahzarı pek tesirlidir. Bi!Omum eczanelerde 

ı{t~Vlet demiryolları ve liman
kı,r~ Unıumi idaresinden: 

1

~1 8-\'~ı~e l~ızumu olan çam delme, kalas ve tahtaların münaka· 
1~erııe 

1 
. Ç.ar~amba ı;unü saat 16 da Ankararda Bolu palasda 

' ' uır · •>l,ın k · Comdc icra edilecektir. 
-t'tııi a asaya ·. · 
"'a 0 atı ınu 'k •ıtırak edeceklerin teklif m~ktuplarını ve 450 liralık 
• r~ t:ı.z _va ·katelcrini yevmi mezkilrda saat 15,30 a kadar umumi 
rt,1 

1 ışleri rn d 1. ı.-
ı. •rıı~krin· u ur u,.,une vermeleri lazımdır. Talipler münakasa 

11 
1 !~\'d 1 2 .'50 kunış mukabilinde Ankarada malzeme dairesin-

arpa,aua b . h\ • mu ayaat komısyonundan tedarik edebilirler. 

s <ı.lhre V kAI • 
1 '<ncv· J e a ehnden . 
. ı \' ı llınhanımen ded il (25 000' •. 
' _ k • leral · 1 .0 

• 1 !ıradan ibaret bulunan lzmir balık· 
\ 

1 
aiıııe 'İnd>c e l rla, ı,aralıurun, Foçatin kazaları saydive rüsumu müza· 

te ~rın c ınuharrer şern• ıle ı fI - · '"29 .h: .. · · lq c:ıcJ" .. • azıran .., taıı 1nden ıtıbaren ıkı 
. ıı.. <>lnıak uzro iz ı d <. d 1 . >.\ur 1 ·ın 9 > J da . · m r. e, .er ar ı~ınca mtizaycdeye çıkanlmış 
!:ıtiht n 

1 
hıtam 1 ulan muzayebc mudJcti giırülen lüzum üzerine 

ıtı >nren onbeş "'' d h . . . 
·ı;;:::~I~ll_:ın!!lal h"n a l temdtt cdilmış olduğundan talip 

MfI.IJYET PERŞEMBE 25 NiSAN . 

' 

DANTOS 

DiS MACUNLARININ 
' _En mükemmelidir. Hasan Ecza deposunda 

EMtlK YE EJTAM RANKlll Nl~M~Ht~G~NDEN: 
Satılık A partıman 

1 - lstanbulda Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde mektep sokağında Meşrutiyet Apartmanı namlle maruf 
olup Bankamızın batapu mutssımf olduğu apartımanın satısı mıizayedeye konmuştur. 

2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir, ihale 13 '.\l!a1- 929 Pazortesi günü Ankarada idare Meclisi huzu-
runda icra olunacaicttr. ' 

3 - Satın almak istiyenl~r (8400) liralık teminat vermeye mccburlardır. Bu teminat mektubu teklif mek
tuplariyle beraber ihale gününe yetişmek üzere 1-izzat Cmum müdürlüğe verilir. Ve yahut taahhütlü olarak posta 
ile gönderilir. 

4 - ihale bedeli ihaleyi müteakip p-.indir. 
5 - Talip olanlann lstnnbul veya lzmir Şubelerimize ve yahut Umum müdürlüğe müracaatla mufassal 

şartnamemizi mütaMa etmeleri ve müzayedeye iştirik halinde bir lira mukabilinde bir nusbasını alıp teklif mek
tubuna rapteyletmelcrl icap eder. 

Eınlak ve EFalll ~ankası ~1110111 111ü~ürlü~ün~eu 
Satılık köşkler 

lstanlııılda Büyükadnda Ni7.am caddosınJe ( Sefcroi!;lu köşkkri ) namile maruf ve iki kıt'a tapu 
senediyle bankamız uhtesindek.i ma mli,temillt köşkkrin satı~ı müzayedcvc konulmuştur .. 

2 - Müzayede kapalı zarf usulıledir. lirnlc 6 ;\lnıs 929 l'az3rtcsi ~ünü Ankarada ve banko idnre Meclisi 
huzuriyle icra olunur. 

3 Satın almak istiyenler (<350) liralık teminat irneıinc mecburdurlar. Bu teminat mektubu teklif mektup· 
lariyle beraber ihale gününe yet~mek üzre bi<ıat Umum müdürlüğe verilir ve yahut taohhütlü olarak po>tayla 
gönderilir. 

4 - ihale bedeli ihaleyi müteakıp pe~ıııJ; 
5 Talip olanlar lstanbul ve Ya lzmir ~ube cıimı1.c ve ı ah ut umum l\liidürlüge müracaatla mufassal şartnı-

memizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iıtirak Jıaıındc lir lira mukabilinde birer nushasını alıp teklif moktuplanna 
rapteylemeleri icap eder. 

Hükun1etçe tercih eJilen ve l~ürkiyenin her 
tarafında tecrübe edilen, büyük rağbet gören 
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Evkaf müdürlüğünden: 
Evkaf !\latbaaşı i\·in Jtizumu olan iki bin yüz ıirmi dön kilo hurura; 

yirmi kilo pirinç çizgi, çiçek takımı, J laydelberg fabrika.<ı mamul!tınd•n 

(26X34) ebadında otomatik pedal makinesi ve matbaada mevcut beş adcı 
makinenin tamiri ayn ayn munakasaya vazedilmiş ve ;\!sanın yirmi yedinci 
Cumartesi günü saat on dörtte ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuş oldu 
ğundan şartnamelerini ve hurufatının nümunelerini görmek üzere taliplerin 

il . i -tayyare piyankosuiiE 
Keşideler her ayın 11. ndedir 

4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 

Büyük ikramiye: 
45,000 liradır 

Ayrıca : 20.(KX) 15.000 12.000 10,000 liralık 
ikramiyeler ve 10-000 liralık bir mükAfat 

= §§ 
= 
~ 

1 -= 
==ıs= 

Bu keşidede cem'an: 3,900 _ 
numara kazanacaktır 

1 1tmııooıın11ı~~rıııııım~~~ıııı1111~mıııııııııtıı~ıııııııımınnıııfl 
Bolu maarif Müdürlüğünden: 

Düzçe kazası merkezinde 7 inci tip altı der>hancli eski plan rtimuncsi· 
ne tevfikan inşasına başlanılıp natamam kalan ilk J\lektep binasının ikmolı 

nşaatı 6965 lira !) kuruş bedeli keşifname mucubince ve kapalı z::rf usulilc 
ve Mayıs ayının dôrdüncü Cumartesi günü saat 15 te ihalesi icra kılınmok 
üzre 20 gün müddetle münakasadadır. Talip olanların şeraiti anlamak üzre 
lstınbulda lstanbul maarif :'l lüdürlüğünc Ye Boluda 'il!yet eıcümeninc miı
racaat cvlemcleri. 

MaMa 
Dr. Hakkı Şinasi 

1 
Haseki ve Cerrhpaşa hasranelerl sinir hastalıkları 1 

mütehassısı 1 
Deniz mübayaat komisyonundan: 

1 

SİNİR HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZIM 
12 Ton Coz münakasai aleniye ile ihalesi 25·4-929 Perşembe S. 14 tc lstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için ba!Ada muharrer Gaz 25-4-929 perşembe :,_ ___________ ':"'" ____________ _.: 

l~n sıhhi çocuk gıdası 

I
Belsoğukluğu frenği 

olanla.rın nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin rn son usulilc kat'i 

olarak eski ve yrnı belsoğukluğu, 

frengi, idrar darlıgı, bel ge\'şekli~i 

ve mesane ve bilcüınle kadın ra-

hatsızlıkları tedavi olunur. Beyoğlu 1 
Tokatlıyan yanında mektep sokak 
No 35 Tel: B. O. 3152 

EGZAMA 
Eski kaşıntı ve yaralara 

En iyi deva 

Adanalı Dr. Şükrii beyin 

DERMUZ ;\lerhemidir. 

Sirkeci Merkez Eczahnnesi 

Doktor Taşçıyan 
Paris Seririyatindan mezun ve 

28 sene tecrübeli Frengi ağrısız 
iğnelerle, belsoukluğu idrar darlığı 
ve zaafi cinsiyetin clektirikle kat'i 
ser'i ve ağrııız tedavisi Eemin 
önünde, lzmir sokağında N. 4 

ZA Yl: Şehremaneti seyri sefer 
merkezinden alınan 11 numaralı tec
ı iibe plakası zayı edilmiştir. Yenisi 
alınacağından zayiin hükmü kaJma
riığı ilan olunur. 

günü saat on dörtte ihale edilecektir. d • 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin yevmi Devlet emır yolları ve Ii

ihalede ve muharrer saatta Kosımpaşada deniz sarın alma komisyonun• 
gelmeleri. -

flizzat kendi \·avrularını 
Glakso ile beslerler. Çünki.ı 
biliyorlarki Glakso mikrop· 
!ardan ari, vitamini bol ve 
saf bir unsuru gıdaidir ve 
bunun içindir ki sarayı kt· 
ralı doktorları bile Glak-
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O velet demiı"yolları ve liman-
lar Umumi idaresinden: 

İdaremize luzumu olan asetilen lambaları müııakasası 3-6 929 

Pazartesi güni.ı saat (l 5) <le An karada Bolu palasta malzeme daire
sinde icra edilecektir. 

Münakasaya i~tirak-cdcnlcrin teklif mektuplarını ve ( 450) liralık 
teminatı muvakkatclerini yevmi mezklırde saat ( l 4,30 ) a kadar 

Umumi idare yazı i~leri müdürluğunc vermeleri rn1.ımdır. 
Talipler münakasa şartn:ımclcrini (21i0) kuruş mukilbilinde .\nka-

manları umumi idaresinden: 
ld•remize lüzumu olan yüz bin ton maden kömürünün mün•kasa ı 

6 mayıs 929 pazartesi günü saat 1() da Ankarada umumi idare binasında 
icra edilccekılr. 

Mllnakasaya iştirak edeceklerin teklif mekıuplannı ve teminatı mu\•akko
telerini yevmi mezkurda saat 15 buçuğa kadar Umumi idare yazı işleri 
müdürlüj!;üne vermeleri lhımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 250 kuruş mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesinden, 1 laydarpaşada mübayaat komi; yon undan teJari:, ede
bilmeleri. 

Karacabey harası müdürlüğünden: 
Karacabey harasında 440 baş erkek Toklu ile koçtan kısır 250 koyuna İC'I 

kılınan müzayedede yerilen fiat haddi !~yık göri.ılmediğinden pazarlık sure
retiyle füruhtlarına karar verilmiş olduğundan talip olanların 1 !ara idaresine 
müracaatları i!An olunur. 

Mahlulat vakfiye 
n1üdüriyetinden 

Kımetl muhammcnesi 

Lira 2.'\ 
lstinvede Mehmet ağa soka

ğında "ıs No ile miirakkam 

köhne ve harap hanenin odun 

ncı-indcn bulun:ın ankazı l\laytsın 

birinci Çarşaml a günü mahallin

de bulunacak memuru vasıcasile 

satılacagmdan talip olanlar ycv

mi.ı mczkurde saat 1 J,30 dn 

Satihk İnekler 
Kının cinsinden sotılık sütlu 

inekler ve boğa Kartal l\laltepesind• 

Baj!;dat caddesinde 40 numaralı Ku· 

leli koşkün ahırlarında toptan satı· 

lıktır. !\lüucaat edilmesi. 

Tayyare piyango ınOdüriyctindcn: 
Nümunesi veçhile (100) adet iane 

kutusu imal ettirileceğinden vapmağa 

talip olanların (2S, , isan Perşembe 

gunü saat (l~) te Piyango mfülüri· 


