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0CuK SiYAS~~Ti 
•• • •• Ruslar tacirlerimizin paralarını vereceklerini 

' . bildirdiler.o 
İ!iıııayei Etfal Cemiyeti bir 5ocuk 
1tası tertip et,;,iştir. Bu hafta zar 
da Yapılan tezahurlar, küçükleri 
1•ndirmek olduğu kadar büyükle· 

de Çocuklar üzerine dikkat nazar
''Iııcelbetmeğe matuftur. Buyükle 

Ocuk dÜnyasına karşıaiakalarını 
' dırtııak için ne yapılsa azdır. 
.~ noktai nazardan Çocuk haftası
.. ~Şka memleketlerde olduğu 
'la~ bizde de artık çocu~ as~ıı;ıa _i'l· 
ı ~etmesini bütün mevcudıyctım
~ternenni ederiz. 

kaklarda yılısrk tavurlarla di-
tn - · · · ı 

1 ' mekteplerde uçuk benızı ı e 
;,ada~ının yiyeceğinde gözü olan, 
~kat ve is sahasında küçük ta

. Ülünün f~vkindc istirap çeken 
, ltııcağında fabrika ve imalatha
•ttin ÖldürUcti havasını teneffüs 

e '1ıahküm olan, mahalle ara
~ g«liz ve iıırcnç sözlerle 'ıır- 1 

:"~~~:\~~;!:!~~i-.:~~~:r~~!~~~ Rus ticaret ınüınessı·ıı· teını·nat verdı· •ırer bırcr ortadan kaldırma- u 
• ~""'.•,lardır ... Çocuk fa.:'~.•::: 1 
:1 §c:rı ıstirapların en buyugu
a~ l-layata henüz ilk adımını atan 

-~.~ ~~~- .:;:ı~~d:~::nile r::~;.·ı~:; Günırö~ler~e ~e~liJen enıtiannzın tesrii ~aracı 
ta e •hm bir vazıyettır? Dunya-

v,"'~~:~. v:aş~:;::.iy;~~n°~::yc:: tacirlerimize nıatlô~larıuıo tesviJeSi i~D hütô.-
~ ıstırap çekmesi kadar feci ne . 

~~·~::::~~·:, :::~:, ~;:,::, meline ınüracaal e~eceğioi va~elli ... 
locuk . .. h . . 1 d merhametı, sup esız ınsa-
u -

iıı h~ıiuların en büyüğüdür. Fakat 
· •t de milli ve istikbale ait nok· 

~ardır ki, burada hepimizin da

~~ad: düşünmesi iktiza eder., 

ı'ııı h~'>zat milletin istikbalidir. l 
'•it Utün maddiyat ve maneviya-

llııl!i l , ı· ı· ... var ıgı onun e lne tes ım 
•• .,,._ "d d 

~· c..ger bu el, onu ı are c e:-

llı ete, eğer bu el sahibinin ru-
'- Cdcııt h . 1 • • < •yatın ıcap arına ıntı· •1. 
;; Cck kudrete malik olmaz~ 

~•rı k 
biı· 1 nasıl devam ve inkişaf 

lr> ~ 
iti~· · ltısusi varlıkların intikal 

l -~tk eyı görüyoruz. Ecdattan 

~it "ervcııeri güzel idare ederek. , .. 
'tıı ı.._0Ylc dursun. muhafaza ede

ç •>le gösterilebilir? Cemi

' ~,:ihayet geniş bir ailedir? 0-
ı.ı, •k bedeni ve fikri kudret i

rtıa~ ~ 1 ~ • .., . u yoksulların ve gerek 
'lıira, cıyıe noktai nazarından has 
b Yed· tı •lcrın çogalması mılli 

t. il.ılı 
• 

3Yct tehlikeye uı;ratabi-

1 "<:·~· ı..ı 1( Ve g !"'" . . . \! b enç ıgın vazıyetı, ıs-
' lıoı0." de_rece müessir olduğu i-
'1tın1, vhe •stikbalde bütün millet 
'1 .. a . 
. c hu .. rısi olan devlet. bu me-
.1~ oı/Uk bir hakkı müdahalayc 

·l) Ugu . 
;11 t\ ta nısbctte büyük bir me 

) tr; >ır. A 1 l . . . , 
~ tı ç ı c crın, ıçtımaı mu-
h-vlzif~uk dünyasına karşı bü-

• 
1
llt.r ,,,. C~ı vardır. Fakat aileler. 
t~ \ı•zıfeteıerini ifa etmezler 

1 • biı- vadfclerin ne oldug"unu ı ,, ""'ezle 
• "hr:~ rsc, devlet bütü. vasai· 

~llı.ı , •~erek. tenvir, mürakabe 
'ııt 1~• veı_'.tra kudretini ku il anır. 

t c ""!etim· · · · · . trıtı . ızın ıçtımaı mtıa-
•..ı 'tl cs.ıne . 
"ıj"t \'c ,,. aıt vazifelerinin en 

1- · tı. nazi1t· •. 
ı,1 . nca'- ... 1 uu noktaya temas 

' •n· ~ •çt· 
' .1 tı hu b ırnaı muavenet" Ve-

. . .... . ' 
Ticaret o~ası ~u teıninalı Hüküıneli ınerkeziyeye 

ve Moskova sef aretinıize ~if~ir~i 

Xo\Jel licarel mü111essilinie bir ziyareli 
R usya)'a ihracat yapan taclrlertmlze çıkarılan müşkt:at 

üzerine vukubulan neşriyat ve alakadarların müracaat
ları nihayet tesirini göstermiştir_ 
Şehrimizdeki Rus ticaret mümessili M. "ohof dlln lstanbul Tlca-

ret odası reis vekili Hamdi beyle görüşmüş, 
mlllAkatta, (TUrk-Rus ticaret muahedesinin 
hşlıklar mevzu bahs olmuştur. 

"'· Sohof11n ııerdigi · ıe111/11al 

çok uzun suren bu 
tatbikatındaki yan-

Rus Ticaret mümessili, Türk tacirlerine gösterilen mUşkliAt hak
kındaki şlkayetlerl teessürle karşılamış ve bu hususta temi· 

nat vererek mevzubııhis meseleleri hllkılmetinin Türkler için, en 
müsait surette halledilecegini söylemiştir. 

M. Sohof, bUtUn yolsuzlukların, bazı sui tefehhümler yüzünden 
çıktıgı ve iki memleket arasında mevcut kuvvetli ve dosta~e 
rabıtaların teslrlle licari mUnasebatın inkişaf edecej!;l kanaati ndedir. 

Tacir/erimiz b11 l'aıtleri11 infazını bekliyor 

Ruslardan, tacirlerimize ihracat emtiası bedellerinln muntazaman 
tediyesi ve bir kısım paralara mukabil verlimek istenilen 

ııızumsuz şeyler yerine Türklyede revaç bulan malların itası talep 
olunmuş ve bir aralık durgunluğa uğrayan ihracatın ancak mua
hedeye riayetle devam edebileceği bildlrlimiştl. Alakadar 
tacirlerimiz Rusların verdikler! teminatın tatbikat sahıısrnda 

tahakkuk etmesini beklemektedir. 

T. Odası rei.~inin beyanatı 

Ticaret odası reis vekili Hamdi Bey, dUnkU temas hakkında bir 
muharririmlze ~u izahatı verdi; 
- On gün evci odamızı ziyaret etmiş olan Rusyanın memle· 

ketimizdeki Ticaret mııme~slll M. Sohof ile buglln ı dlln) de müte
kabil ticari münasebatımıza dair görUştUk. Bundan bil'istifade 
tuccarımızın Rnsyadaki ticari işlerinde maruz oldukları mUşkilAta 
mumaileyhin nazarı dikkati celbedilmlştir. 

Emtiaımzın te.~rii ihracı ııe lacirleri111izi11 nıatlubali v,;.1ıe tava"Ptaki proğram, henüz 
ıı, 1 bit zzuh cdcmemistir. k 

' r ·ı tenı· - M Sohof Rusyada bu sene tüccarımıza tarholıınan azanç 
~4• i' lı dik1t;ı 'Yet hayatı kuran • vergi;! bahsında, mercilnden malOmat Is temeği ve gümrük• 
"t~ llııta,,11 t ve ehemmiyeti ço- lerde geciken ve kalan ticari eşyanın muamelesini tesri ile tUcca-

' (ı ~I~ Lı·r a •tfctmeg-c m•cburuz. 1 h d t 1 fi b 
• tt;ıı. en ev 1 . • rımız matlubatının bir an evci tesvlyes ususun a c gra a teşe -

ı1~d •kilerin ~ _e•kı adetlerin. bilsatta bulunacağını vaıdetmlştlr. Tüccarımıza teshilAt için mu-
'<ıı ~n k •stısmar mevzuu mailehin gösterdi"I mUsaraat ve himmet odamızı mütehassis ~lla Utlarm l " 

h-r 0 Iursa ol a •~ız.Bizim han ederek kendisine teşekkür edilmiş ve bu bapta iktisat vekAletine 
d,, .~•Ytııiz sun ısraf edilecek ve Moskova sefaretimize telgrala arzı malOmat olunmuştur. _ 
t :• 'Staf. Yoktur. Çocuk ale- ..;.;..;;.;,;.;;.;;,;...;... _____ _.,_~----"'!"!~-------
ı "o' ıse en t h . •ıı1 Çurur B e lıkeli bir va-

t ~ i b unun · · ı t~ iit.. ıçın umumi 
\ı le un mil! 
~ t• &•tire k et faaliyetini ' ·ıv._ <e bi 
oı,ı .'~ ••tııa r çocuk siyase-

ıı~Qna k n_ının çoktan gel
•nı bul J • unuyoruz. 

lııl'· '-· 2Eın MEsuT 
•1:i\· v···-

~ ~ k' \ı~ oılj._ ~ e ıli Ronıada 
l>rı"' tı;ı;I 7' (A.A) TUr
qil \" lleı~Ye Vekili Ro
~~" IJ""ly ı,, lstasyon
t>rı, tıcıı .,e seflrlle M. 

''ıaltı ""' rı ~ hUkOmet 
l"ı"lları tarafından 

Ilı ıştır. 

YUNAN HARBİYE NAz.nnı 
Atina, 27 (A. A.) - Ahıren 

şarbôn hastalığına tutulan Yu
nan harbiye nazırının rahatsız
lığı oldukça ağırdır. 
İTALYADA TUTULAN 

EŞKIYA 
Roma, 26 (A.A.) - Yedi ka

til ve iki kız kaçırma cürmüylı; 
maznun 85 şaki cinayet mahke
mesine sevkedilmiştir . . 

HİNDİSTANDA GREV 
BAŞLADI 

Bombay, 26 (A.A.) - Bom
bay pamuk imalathanlerinin u
mumi grevi başlamıştır. 84 ima 
lathaneden 38 i kapanmıştır.100 
bin kadar ameleşini terketmiş
tir. 

FRANSADA FOCH PULU 
Paris, 27 (A.A.) - Matin ga 

zetesine nazaran üzerinde mare 
şal Fochun resmi bulunan bir 
pul çıkarılmasr için tetkikat yap 
ılmaktadır. Bu pul 3 Ay sonra 
Jandark nulunun yerine kaim o-

Ucuz ekmek 
Emanetin hisapla
rında yanlışlık 

mı var? 

Muallimler toplandı 

Maaş meselesini ko
· nuştular. Bu gün. de 
Ankaraya mürahhas 

gidiyor ,· 
' . 

Aile f acıası 
Bir tütün eksperi 
·karısını kıskanç
.· /ılıtan öldürdü 

Muavin Hamit Bey - ıiarlıın . Barem ıayıhasında muallim-
Soiıra da keııdisini tabanca 

ile ağır surette yaraladı 
aşağısına değil fazlasına ~ lorlu , :4 l!ncu · dı-receden adde~ 

ekmek satl/nııyacağını \ . ·dmesi ve mu- Dün gene bir alle fac!-
' alllmlere 55 il- ası olmuş, bir erkek karısını 

söy· l•üy. or ı' ra . ıiıaiıŞ tes- öldürdükten sonra kendisi de 
plt edilmesi Uze . intihara teşebbllı etmiştir. Ha-

lstanbul meb'usları_o, ·ekmek 
nahını iki kurvş indirmek üzre 
vukubuian teşebbüsleri · hükO.
met tarafından ehemmiyetle na
zarı dikkate alınmıştır. Yakında 
halkın lehine olarak neticeıe-

necek olan bu me~eie hakkında 
salllhlyet sahibi bir mütahassıs 
demiştir ki: 

Aksaray, Pangaltı ve Üs
klldarda 14,5-15 kuruşa ekmek 
satılması la r.arhın tashihi ııı.-

2lm geldiğini gösteriyor. Bu 
ekmekleri. diğerlerinden farklı 

değildir. Fırıncılar bir çuval 
undan 99 ekmcğ ~ıkımyorlar. 
Bu ekmeklerin halitası Emane
tin aradıgı bütün evsafı halç 
olmıımakla berabe~ musadere 
edilmeyişi de kerestesi bozuk 
olınadığıııa dellldtr. 

Mamafi En:anetln halitası da 
olsa gene narhı indirmek mııİıı
kUndUr. Francıla unları 2 lira 
dUştuğll hıılde ııarh değiştiril-

. memiştlr. Em'!netln hesabatı 

. yanlıştır. Müstehliklerle un ta

. cirleri fırıncılar ve değirmenci-
lerin mümessillerlnden mürekkep 
bir heyet huzurunda çeşni tut
mak zaruridir. 

Tek ehnıek 11ıesele~-I 

Tek ekmek kanunu çıkınca 

fırancıla unu ancak hususi 
müsaade ı."e :.a .ıılabilecek ,.e 
ekmek için bir cins un çıkarıla
caktır. Furun·:uların şimdiki ek
mek halitasına göre iki kuruş, 
Emanetin resmi halitahına nl· 
zaran ekmek yirmi para indir!· 
lebilir .• 

EMANET NE DiYOR? 
Ekmek flatlarının tenzili kabil 

l ~ rine dün mu· . dise fUdur. 

1 
-'lllimier Birlikte Topkapıda Kemikli burun so· 

1 ikinci bir "ı çtı- kağında oturan Çapa tutun 
ma yapmışlar- lmaUlthaneslnde ekıper muavini 

! d Necati efendi ile klrısı Zebra ır. 

1 DllnkU içti- hanım arasında ötedenberl kıe-
maa her ilk kançlık yUzllnden kavga çıkmış. 

Necati efendi dün saat 15,30 da 
evine gitmiş biraz sonra karı 
koca arasında gene bir kavga 

mektepten mu-
;:.;:.,;. ____ ...;;'2 rahh aslar 1 şti-

. ;ak etmiştir. 

,f11allimler içtim.. içtimada birlik 
lıaliıı<fe heyeti idare-

sinden Tahsin Demir Ay bey 
şu izahatı vermiştir. 

Layıhada derecemiz tay;. 
edilirken maa
şımız 1500 ola· 
rak nazarı dik
kata alınmıştır •. 
Halbuki maa
şımız 2,500 dl!· 
blZim 8 lira 
mesken bede
llmlz ve ı O lira 

da makam ma
aşımız vardır. c:;::;;...-:--1 
Bunun için de
reccmlzln 2,500 

kuruş üzerin· ·
den tayin edll- .Wual/imluden 
mesi IAzımdır. bir grup 
Şimdiye kadar maaş alan arka
daşlar 9 derece llzerlnden ma
aş almakta idi, timdi bu 9 de· 
rece 55 iira içine giriyor. Şeh
rimizdeki 431 mualllmlıı ııncak 
33 U 55 liradan fazla alabilecek• 
!erdir. 

Diğer muallimler de muhtelif 
nllktal nazarları mUdefaa eltiler. 
Metlcede Ankaraya iki murah
has gönderilmesine ve bir de 
şehrimizde heyt teşkil edilme
sine karar verilmiştir. 

intihap neticesinde müralıbas 
ve komite azası intihap edllmiştlr. 

başlamış. Lakin bu ıeferkl kavga 
birdenbire bllyUmllf ve Necati 
efendi tabancasını çekerek Zeh· 
ra hanımın üzerine boşaıatmata 
başlamıştır. Zehra hanım aldığı 
yaraların teslrile hemen ölmüş
tür. !(arısının öldüğtlnü gören 
Necati efendi tabancada kalan 
iki kurşunu kendine sıkmış ve 
intihar etmek lstemltdr. Her 
nekadar Necati efendi ölmemiş 
lsede yaraları tehlikelidir. 

SllAh sesleri üzerine Polis 
memurları yetişmiş ve tahkikata 
başlamıştır. Hadiseden müddei 
umumtlik le haberdar edllmlPtfr • 
Necati efendi Cerrah paşa has
tanesine kaldırılmıştır. 

Dayck var mı? 
Tahkikatı doğrudan 
doğruya Polis mü

diri yapacaktır 

Galatada Kapıcı Polis mev
kllnde dört kişi dayak yediğin· 
den şikayet 

etmişti. Bu hu· 
susta tahkikat 
icrasını Vila
yll, Polis Mü
dllrlUgUne teb
liğ etmiştir. 

Müddei umu
millk te evrakı 
memurin mu
hakemat encu. 

Heyeti as~eriJeıniz 
Mu gün Ef uan~an 

~ ~stanbula geliyor 
-o-·-

Dün miralay Cemil ve kaymakam 
lsınail Hakkı B. !er ile dört zat geldi 

Kazım Pş. 

Efganlstandan Rusya tarl
klle avdet etmekte olaa hey' 
eti askeriyemizden dört kişi
lik bir gurup aralarında mi
ralay Cemli ve erkanı harp 
zabltlerlnden kaymakam ls
mall. Beyler oldutu halde 
"Loylt,, in " Gallçya,, vapu
ruyla Odesadan dün lima
nımıza avdet etmişlerdir. 
Kazım Paşa ve malyyetlnln 
bil gün limanımıza gelecek 
olan "Çlçerln,, vapuruyla av
detler! muhtemeldir • 

Kadriye H. 
DUn validesi isticvap 

edildi 
K adriyc hanım Ye arkadaşlorı 

tahkikatı ile bir müddetten hlri 
ınc~gul olan 'llti<tantik .Nazım 

ve Hikmet beyler, diın de Kadriye 
han.ırnın .snnE'ı.;i . ·adille hnnın11 

bticvap etmi~krdlr . .\"adid~ ham
ının isticvabı sabahtan akşama 

kadar devam ctmi~tir 

:\adide hanım lıtıi!;l• ı de 'tiç
rnp olunacak, nııda" 'odra di.ltcr 
bir meYkufun •,tJçıahınJ !ıa-lr. 
nacaktır. \Ievkdlar ;htiıitt.ın 

memnuniyetleri c!u a;ı llr'. ·ktel r. 
---..... +•·---

Komite ılzası bu sabah Maarif 
v ~ Muhasebei hususiye mUdUr
leri ile temas edecekler ve bazı 
noktaları tespit ederek mUrah
hasia.ra direktif vereceklerdir. 
MUrahhas Tahsin bey bu akşam 
Ankaraya gidecektir. Bu husus
taki masraflar her mualllmden 
toplanacak yarımışar lira ile 
temin edilecektir . 

:eer~~;t1r.gön- Mektepliler 

h'a ııil Bey 
olup olmadığı hakklnda Ema
netçe tetkikat yapılmaktadır. 

Emanet muavini Hamit bey 
dün bu hususta bir muharriri· 
mize şunları söylemiştir. 

Narh azami fiattır. ekmeğe 
narhtan fazla satmak memnu
dur. Yoksa aşağı satılabillr. Bir 
fırının ma;;rafı az, satışı çok 
olur, narhtan aşağı satar. Bu 
yüzden bazı farklar olabilir. 

BUGÜN· 
2 inci sahifemizde : 

ı- l';ııihl tctldllcr: Ay lıtuı 
2-- ·rahdjdi tc .Jih:ıc l.onrcran~ında yeni 

hir "°'fha 
3- ·r:ırlhl tı.:frikJnıız;. ·rcrııirkn k 

4- Son haberler 

3 üncU sahifemizde: 

ı- t r~a ıuıidı..l<:I umunıi 1 l fa ııı Ziya 
Reyi r.ı .. ıl C-ildLirdiıl~ r ' LI 

4 Uncu sahifemizde: 

1- 1lara raporu 
2- Fıkra: ) 'akup Kadri 
3- Felek 
4~ Kadın güıii~ le 
5- Kul.ık nıi afirl 
h· .. l liJ. •. lvr. Rrıııwn 

___ , _ __....., ... __ _ 
Ankara müzakeresi _ ....... ...._ 

Muvakkal biı• ıevekkul devresi ge~irdi~i 
l!inadan bildirili}or 

Atinadan şeli:imlz Rum ga
zetelerine geler •c:grdnanıelere 

göre Ankaradr -~==~"'""; 
'I Urk Yunan E 
mllzakeratı mu· 
vakkat bir te
vakkuf devresi 
geçirmekte ve 

1 
HllkOme timiz if:, '~'ltl:"!. 
bunun için Tev
fik RllştU Beyin 
avdetlni bekle· 
!emekte imiş. 

Ayni menable 
göre mllzake· 
rat ancak 15 M. Papa 
Mayisa doğru tekrar başlıya. 

caktır. 
Yunan mahalili Ankara mll

zakeratına bitaraf mübadele 
azasının iştiraki teklifine henüz 
cevap vermediğimiz iddiasında
dır. 

Atlnadan M. Papaya mlltem 
mim talimat verilmiştir. 

Bayran1dan evel 
Gayri mübadillere 

para verilecek 

Tahkikatı biz- 'iiİlllİİİİİİİiiliiiJ , mu"" sabakası zat Şerif beyin 

Yteampmeldalsrı. muh- iki11ci haffa11111 haberle-Şerif Bı-y _ 
Henüz haklarında şikAyet 

vaki olan memurlara işten el 
çektirilmemlstir. Tahkikat netice
sinde dayak mes'elesinln doğru 
olduğu anlaşılırsa memurlara 
işten el çektirilecektir. 

Bu takdirde de maznunen 
müddeii umumlliğe verilecektlr. 

Alılkadar bir zat bu munase
betle demiştir ki; 

Yeni ceza usulu muhakemele
ri kanunu tatbik edilir edilmez 
mllddeii umumilik bu gibi vak'
alarda doğrudan doğruya taki
batta bulunabilecektir. , 

Müddei umumi l(enan Bey 
vaki olan şikllyet üzerine Ga
ıaıada Kapıcı karakoluna gide
rek mahailentahkikatta bulun
muştur. 

Taksim Abidesi 

Bir ay sonra Bizans 
macunu ile cilalanacak 

Taksim abidesinin Bizans 
macunu ile cllalanmasına 

karar verilmiş ve bu şekil 
M on ç e r 1 tarafından da 
muvafık görülmüştür. 

rini seçmeye başlnyuıız ! 

Birinci haflan111 
miihim haberleri11i seçmek 
zamanı bitti. 20 ııisa11dan 
26 nisana kadar bir hafta 
zarfındaki eıı mühim ha
ber yazısına ait 111ekt1111-
ları 2 mayısa hadar kab11/ 
edeceğiz. 

ikinci hafta 

l,_2_7_1 nisan cumartesi 
gUnUnden 

1 
3 ı mayıs cuma gU

nU akfamına 

BİRDEN BİRE ÖLÜM 
Stockholm, 25 (A.A.) - İn

giliz sefiri sir Wanghan İngiliz 
sanayii federasyonu murahhas

! larına bir nutuk söylerken bir
i elen bire ölmüştür. lacaktır. '-------------

Yunanlstanda emlak sa
hibi olan gayri mübadil
lerden ikinci listeye dahil 
olunanlara bayramdan evel 
tevziat komisyonu tarafın
dan para dağıtılacaktır. 

Bizans macunu gayrı kabili 
nüfuz bir madde olup taşın 
hem rengini, hem de salabe· 
tını uzun müddet muhafaza 

edecek kablllyette imiş. Ame
liyata bir ay sonra başlana
caktır. 

kadardır. Bu bir haf
tada gazetemizde çı
kan en mühim haberi 
seçip 200 kellmeyl 
geçmemek Uzre yazı
nız, matbaamıza yol· 
layınız. 
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TETKıKLERi 

yasofya ne zaman yapıldı'? 
Kaç defa yandı ? Kaç 

tamir gördü? 
Ay·ısofyaııuı ilk binası - Ayasofya nasıl 
yaıınuştı? Büyük bir ihtilal ve Ayasofya
"zelzeleden yıkılan kubbe! - Türklerin 
eliııde Ayasofya- Çocuksuz ölen Şeyhül-
islanı efendinin altın ve mücevherleri 

nereye harcandı?. 

Bugon hayretler içinde sey· 
ettiğimiz Aya ofya binası ilk 
yapılan bina değ ldlr. 

Aya ofyanın ilk binası ·lsa 
Peygamberin. dojtumundan tam 
325 sene sonraya tesadüf eder. 

O zaman lmparatör bCyllk 
"Ko tantin. lstanbulu imar edi· 
yordu. "Kostantin Hırlstiyanlıtı 
ilk defa kabul eden İmparatör 

idi. Hıristlyan olunca bir kilise 
bina etmeğe karar verdi. 

325 senesinde Ayasofyayı ah
şap olarak yaptırdı. Kilise (74) 
~ene bu halde kaldı. lmparatör 
Arkadyosun zamanında çıkan 

bir yangında yandı. 
Kilisenin ilk yanıtı Miladın 

4Q.l Uncu senesine tesadUf eder. 
Onbeş sene •nnrA yf'nlden yapıldı 

117) sene o halde kaldı. (532) 
senesinde çıkan bUyllk bir ihti· 
llldc tekrar yandı. 

Bu tarihte 1 tanbulda lmpa-
rntörltlk eden meşhur "JOstin-

[I] bulunan Summlkl sekiz 
mermer direk lstanbula getir· 
ildi. Ayasofyaya kondu. 

Kilisenin binası tam beş sene 
silrdil. Aradan yirmi dokuz sene 
geçti. Korkunç blr zelzele oldu. 
Bu zelzelede '.yasofyanın kub
besi yıkıldı. 

Ayasofyayı yapan mimarlar
dan "İzldorun. yeğeni tamire 
memnr edildi. Yeni mimar kub
beyi beyzi şekilde yaptı ki : bala 
yerinde duran buğilnkil kubbe 
işte budur. 

Ayasofya bir çok defalar 
zelzclcrden zcdelenn.iştir. Doku
zuncu asırda bir defa Makedon
ya inıparatöril Vasll tarafından 
tamir gördllğll gibi, 987 tarihin
de de • Bulgar katill " ikinci 
·vasil. tarafından tamir ettlrlldl. 

Ayasofya, Türklerin eline 
geçmezden bir a.<rr eve! en ROn 
tamiri gördO. lmparatHr Andrc
ııik tarafındaa şark taraf na 
"dayanmak duvarları. yaptırıldı. 

l\ihayet ( 857·1453) senesi 
Cemaziyelevel ayının yirm'ncl 
ve Mayısın ) irmi dokuzuncu 
Salı gllnil Türk lerc geçti. 

Üç gUn içinde mihrap yapıldı. 

1

(1453 Haziran ayının birinci Cuma 
J· rgir olarak )&ptırmağa kıırar giln!l ilk Cuma namazı kılındı 
~erdi. . Hemen tuğladan bir minare 

Bıiyük lhlil!Uılen kırk gUn 1 örOlmeğe bnslnnılı. 

)en,, idi. JUstinycn Ayasofyayı 

oı::ra binanın temelleri atılmaya . Topka.pı. s_arıı:ı tarafındnki 
b 1 d A t ve lziııor mınare, ıkıncı (,eyazıt zama-
aş an ı. n emyos nında yapılmıetır. 

ad!• '.ki mimar inşaata memur 981-15~3) ~ ner.indc iki bll-
cdıldıler. yUk minare daha katılC:ı. Mina-

Bina (7000 metre murabbaı reler dört oldu. Ayrıca Ayasofya 
bir arsa Ustllne kurulacaktı. etrafındaki "sedlere,, de bu 
Kubbesi 56 metr~ 15 santim sene başlandı. 
yüksekliğinde Olacaktı. 1 llivana mabe i "efe" \ani "Ay _ 

tıassatan kilisenin yer )il• lo~. da idi. Eski \ unanlılar Yun>n il• e 
1erının babJ ı 1..annc ilen .. mu teri Y'ldı· 

ztndeki crrsaliı:d n çok bil) ilk zın n ı.ızı •e •1u c ın. kız kardc dlr 
olma~ına dikkat ediliyor. Aya- \ani bilJ itimlz •. ' '· dır. •mus haı ısı 
sofy·a binasında eski - lran • idi t.cbc kaJınla "llh-:İna. 'a dua cdcr

lcnli. 1,te A)a haddi bİı)Uk nıem er 
usulü tatbik edildi. <llrc>tcr bu ·ıı •• ,,_ nın direkleridir. 

Binaya 350 ve yahut <:60 F..:o<i Romad• d• bir "llh·ann. mabedi 
vardı. Buraya Pa.p ıs olm.11.; ı .. ıe' en 

1 
milyon sarf eı!ildi. "Ayaslokda" adam kendinden c.clki Rahıbi oidurmeğc 

ki me 'o.bur (Diya~a mabedinde ıııeebıır tutulurdu. 

ı Milliye! J in Tarihi lelrikası : 64 

TE IR E 

MILLiYET 21< 1929 

HARİÇT-EN ALDIGTh1IZ 'fELGRAFLAR ab er I:ng:IIC;erc ~ 

Hint komitesi 
--····-Avdet eden Simonun 
beyanatı --

Londrn, 27 \. A.) - Sir 
John ~imonun r<yq,cti altındaki 
1 lint kanunu esasi komisyon ' 
,\zası bugün hura).1 gcln•~lcrdir. 
.ir John ~imor be)a atta oulu

cnarnk 1 lint merkezi koıııitc>in-

dcki arkııd~larınııı tekrar nuıza 
kcnıtta bulunmak üzre 1 laziranda 
lnt!iltereyc gdcceklerini ye bu 
nı.ızakcratın bilha,,;a h~iliz 'c 
1 lint hiikılmctkri arasındaki mu 
nasebetler me,'clc,inc ait olaca
ğını beyan etmi~tir. :\lumaileyh 
!Jint işlerinin umumi intihabat 
esnasında fırka I' zalarıııın hari· 
cinde kalacağı"• km Htie umit 

etmekte olduğunu \'t.: bunıı sü\ 
!erken rdiklcrı~ın lıi İ) at \ c 

efk:\rına tercüman olduı;nua kanı 

bulunduğunu <tiylcmiş \C netice 

olarak yeni p··f;ı!T'ent nun ku>'l-

dından ".lnra bu rıcscldcrin uzun 

uzadıya mcvzuıı bahsedileceğini 

ilave ctmiıitir. 

Komisyon geldikten sonra 

Londra, 27 (A. A) - Siman 

komisyonunun a\ dcti münascbc-

tile Times gezctesi im muvasa· 
!et keyfiyetinirı lnglltcrcnin önü
müzdeki iki sene zarfında me~
h'lll olacaı;ı mcs'clelerin en vahım 
ahalarından birin in hitamını 

göstcrdcrdi!\ini yazmakta ve ko
misyon raporunun tcvdiindcn 
sonra 'iyast fırkalar reislerinin 
parlamentoda mlizakere esnasın

da takip edecekleri usulü bera
berce kararlaştıracakları ümidini 
izhar etmektedir: 

sıviere 

Ta~~i~i tesli~at _ ......... __ 
CenıiJeli Atvaına tayyare 

verilmesi tetlif efüliyor 

Tevfik Rü'lü Bey ün sabah Roınaya var 
- _..,_ . 

Cenevre, 26 A.A.'ı - Tah
didi tesllhat komisyonu ha
vai tesllhat hakkındaki mü
zakereyi bitirmiştir. Komls· 
yon gayri askeri tayyarele· 
rln askeri maksatlar için 
kullanılmasına müsait bir 
şekle konulmasma mani 

Hariciye vekili Romada parlak bir sur 
karşılanmış ve ıstasyon Türk, Italy 

bayraklarile donanmıştır 
Roma, 27 (A.A) - Teflk Rüştü bey bu Hilmi bey ve umum jandarma ku 

sabah trenle Romaya muvasalat etmlşt:... Zekl !laşa tarafından istikbal edil 
istasyon Türk ve ltalyan bayraklarlle Ma<iam Grandi tarafından Tevfl 
donatılmıştır. Tevlk Rüştü bey hariciye beyfen<.'lnln refikaları H. efendiye 

olacak ahkamı vaz' etmiştir. 
müsteşarı M. Grandi, hariciye naı:aretl ket takdim edilmiştir. Fevkal ade 

Akvam cemiyetinin emri-
erkıl.nı, Roma şehrinin askeri ve mülki cereyan eden istikbal merasiminde 

ne 'erllmek üzre beynelmilel 
bir hava kuvveti teşklllnl ta
vsiye eoen ispanya mürah-

mümessillerl, Türk sefiri ve erkanı sefa- Tevfik Rüştü bey ve refikaları han 
ret!, Romada bulunan dahlliye müsteşarı GranJ otele azimet etmişlerdir. 

••• 
~[~:I~::~%~~;~~·~:~d0:~i. lnkara~a ~ür~üz ~ocuklara ~e~iJeler veril~i 
mlşlir. Hükumetlerin silah- J • • '"' • • 

ıanmayı tahdit "l'..ucesine va- Du""n hediye alanlar arasında altıdan 
sıl olmak için lazım gelen 
müsaadatta bulunmaları icap fazla ve (12) Çocuk sahibi aile 
ettiği kanaatını izhar eden • • 

Amerika murahhası M.Glbson reıslelı de vardi 
hükumeti metbuasının, mual- \ık a, 2~ r \~ - Bu,un ol!;- saati hedhe edilmi;tir. llunJan başka 
lem ihtiyat kuvvetleri hakkın· Icd,n c\el çocuk sarasında iki ya- çrık çncuklu ailelere de muk:\fatlar 
da, berri kuvvetleri askerlik şım!.ın ıcdi yaşııı.t ve ıadi ıaşındon Yerilmiştir. 
sahasında başlıca amil teşkil on iki vaşuıa kadar olan ıki ~urup \ltıdan fazla tespit edilen çok 
eden memleketler ekseriye- :ır:ısınd:ı yapılan l(lırlıuz çocuk mü· çocuklu ailelerin mecmuu onbcş idi. 
tinin noktai nazarına iştira· salıaka-ına iştirak eden çocuklar me· müracaat edenlerden faka! müdü-
ke hazır bulunduğunu beyan ıanında lıüj .ek fa anı h>rlıııc daire<i riycti umumhe<inde on iki çocuk 
etmiştir. merkez şubesi miıdurü knvm:ıkam sahihi l'ırşehirli ildik, iki hisarda 

Kont Bernstorfi cevap Ali Rıza beyin kızı d•ııt ı aşında ve mukim 1 lasan efendilere kostıimlük 
ı ,:ıo kilo sik.c.tınde '\1clda hanım kuma<, Ankara merkez kumandan-

vermeden evci düşünmek bir mahfaza derununda çatal, kaşık, iıjtı in>ibat bölük kumandanı sekiz 
için 24 saat mühlet talep k h'b' k d ı· ·· t I' r t 

Neclis nıüzak 
Ankara şehri 
n1üdlirlüğü haki 

kanun kabul e 
\nkara; 27 ( \. \. 

:\]illet \lccli.i hu~tin 

·urcttin ,\1\ hc)in riıase 
lanmı;ur. \iüdafaai milliy 
tinde kara, deniz, ha va ın 
lan fevkinde bir müdafa 
mü<tc;arlığı ihda>ı. 3'kerl 
Uckı hcm<irclerc \'C hasta 
birer nefl'r tnyini \'eriln1e 

çılıl. takibatında kullanıl 

deniz vesaiti mübayaa ve 

hallerde gümriik biııalan · peçete ve kupa. , c tclKıntlhane he)·. çoctı sa ı ı ·ı em ı yuı ıaşı '' a 
et mlştir. eti fenniye m;\durlı Zeki beyin iki beye bır komple tu\alet takımı, 13ü- Ankara şehri imar müdür! 

M. Massfgll M. Gibsonun yaşında oğlu ·c>zada ve dört ya- yük ;\lillet meclisi matbaası müret· f~t , .• vczaifi hakktttdaki 
t ahdi dl tesllhat hususundaki . tiplerinden '··edi çocuk sahibi Ra•it 

ş1nda kızl ı.. ey~ ircye masa saati, " ikinci müzakereleri vapıla 
1 1 li ' 1 il i ·· ·· beye bir mahfaza derununda kupa m esa Y s r at e er gotu- ı Jakimiyeti milliye mutemedi lsmail 

k hl · takımı, gene yedi çocuk sahibi mü· 
rece ma yette olan beya- llakkı beı·in iki buçuk ,_·a-ındakı ' hendis ~ükrü beye bir tuvalet takımı 
natının ehemmiyetine dik· oğlu 19 kilk sikletinde Ümcr Faruka verilmiştir. 
katı celbet mlştlr. A\. Mas· hcyketli saa', kez.o lsmail llakkı he- Tc.<pit edilen diğer aileler için 
sigll Fransanın imkan göre· yin beş aylık dokuz kilo sıkletinde de hedıyeler ayrılmıştır. mürnccaat 
ceıtl h ertürlü müsaadatta di~er oğlu Ömer Demire bir masa edenlere verilecekıır. 

olunmu~tur. 

bulunacağ"ını temin etmiş· * *·· .;. 
tir. Müzakereye yarın devam 

Hintlilerin nümayişi edilecektir. 
Burşada bir hırslZ çetesi yakalandı 
Bursa 27 (:\liliiyet) - Bursa polbi vekaletten aldığt emir 

üzerine bir hırsız çetesi yakalamı~tır. llirsızların bir seneden heri 
çaldıkbrı eşyalar ı\!chmct bey çiftliğinde kuyularda bulunmuştur. 
çalınan c~yaların bir khmı kazalara aittir. Takibat de\'am ediyor. 
Geç vakit bir hırsızla polis ara,ında mü,ademc olduğunu haber 
aldım. Yakalananlar fı kisidır. 

inşa edilecek askeri ha 
nizan ve mektepleri için 
zarfında tediye olunmak 
tediye miktarı l\1üdafaai 
kAleti bütçesine konulac 
tabi olmak üzre beş mil 
kadar taahhüdatta bulunma 
dafaai miiUye ,·ekAletine 
sustA senevi tediye mikta 
bin lirayı geçmemek üzre 
racı hususunda Maliye 
salahiyet itasına müte 
layıhası birinci mü1.akcrc.;i 
olunmuştur. 

Londra, 26 (A.A) - Ilint Parls, 26 (A.A.) - Müte· 
milll kongrasının Londradaki hassıslar komitesinde rapor 
gruplarının azası siyah bayraklar tanzimiyle mükellef murah
çckmişler ve ~Hindi<tan için hür- haslar bugün içtima etmişler 
riyet, istiklılJ" yaz :ı kvhalar dlr. Bunların Pazartesi günü 
a mıılardtr. Hint milliyetperverleri toplanma!arı mulıtemeldir. 
bir takım rb·ılclcr dağıtmı~lnr 'e Katiplerin ihzari mesaisi de· * * * Ankarada inşa oluncak 

milllye vekaleti Erkanı har 
İZMİRDE YERLİ MALI si tekilfi alkışlarla kabul olun-

Simon komi yonu ista yona gel- vanı etmektedir. Bilhnssa M. izmir, 27 (A.A.)-Yerli malla muş ve gelecek sene içtima edil miye riyaseti ve sunufu 
dıl';i zaman bir nünı.ıyiş yapını~- Schacht arasında mükaleme- nm koruma cemiyeti umumiye- mek üzre toplanmaya nihayet mületfülikleri binaları ıçi 
!ardır. ler devam e~ !emektedir. si dün Türkocağında içtima et- verilmistir. verilmiş olan iki milyon 

Aya~oiyaıtaki mt~hur ktır"U l 13 suıun dUzeltıldi. biıyük. miştir. İçtimada senelik rapor • satın iki milyon üç yiıt 
ardındaki "sora,, ı 1~0-1166) da 1 kubbe iki demir çenberıc baıt- okunarak tasvip olunmuş ve me- Sıhhıye vekili Ame- ibıag ve scııcvı tediye nıi 
yapıldı. 1 lendi. Dışarıdr.ki kurşunlar de- sai hakkında ba?ı izahat ve te- rikaya gidiyor hin lirayı geçmemek iızrC 

Klitupl\ne ile hunun yanındaki J ğişılrildl. Ayrıca ı···~ .:~ye daya- menni yatta bulunulmtı tur. Yer racı hu<u unda memniyet 
hl 1 ( 1152 1739) ih . d · · ·ı \nknra, '.!7 \lilliıc• - Sıhhıye n ma e • · tar ın e nan dört tar.c kc::ıer zararlı 1i mallarının teşhirı icın sergı er hnkkımfaki kanun ladh3S1 

in•a olunmustur B"ld"""·m·z •a \Üıli Refik Bey salı günıi .\merib- · b~ 
Y • • 1 ı,;ı ' .,, • görilldü. Ve t:!b1t bunlarda kal- kü•adı, yerli mallarım • koruma miızakcr<,i yapılarak k• 

<lırvan bu tarihten bir sc.ne ., '" lıorekct edecektir. bl 
dırıldı. cemiyetini cem·yaa hflyl'İye: ıir i\lcelıuri hizmete ta 

sonra yani bundan tam (189) İ Ü · t Bu günkU sOslU mahfcl de meyanına it'·al ve r.ülli bir ko- RAN-IRAK M NASEBATI top mczunl:ırına mcmurn< sene evel yapılmıştır. d k 
f · · 1 "Fasati,, nin eseridir. Camiln on_ eratif teşkili lı:ışlıca temenni- Londra, 26 (A. A.) - Irak için muracnatlan halı• c. Ayaso yanın en m!lhırn tamır 1 

iki sene süren t·,.,irine dehşetli !er cümlesindendir. Bu temen- devletinin İran tarfından tanın- bir sene zarfında ına•I 3 

asıl (82) sene eveline ait bulu-
masraf gı"tti. Fakat, o zaman niler aliikadar mak:ımata arze- mış oldug"u Tahrandan bildirili- olunmak uzre iki vüz li33 

nuyor: bu tamir çok mühimdir. · k 
Çocuksuz ve rnirassız ölen şey- dilmek üzre tasnif edilmiş hesa- yor. Bu keyfiyet İran başvekili ı;ına dair kanun layiha>' Ayasofyayı bu gUnkü şekliıı.e 

sokmuştur. hUlisll\m "Meki zade Asım,, batın tetkiki için iki kişilik bir tarafından telgrafla Irak başve- muıtur. 
Tamiri yapan mimar (Fosati • Efendi külliyetli para ve kıymet encümen tefrik olunmuştur. Es- kiline bildirilmiş ve telgrafta i- i\leciis pazarte;i günıi 

dir. Tamirat (1847. 1265 sensl biçilmez sayısız macevherat ki idare hey' etinin mesaisi tak- ki memleket arasında teessüs cakur. 
Remezan ayından evt:I bitmiş bırakmıştı. (?) Bu hazineler alı- dir olunarak ipkalarma k:ırar etmiş olan münasebatın sağlam Fransız ve fıJ 
idi. Faket Remezanın birinci narak hepsi Ayasofyaya har- verilmiş ve kendilerine yeni se- \"e samimi bir dostluk ve men- sefirinin ziyaret 
Cuma gllnll ·açılma merasimi, candı. ne zarfında da mesailerinde mu feat müşareketi esasına müste- Ankara, 27 (i\Ji\liyeı 
yapıldı. işte bu gün: 1397 yaşında vaffakiyetler temenni edilmiş- nit olması ve muallak mesailin ve Yunan sefirleri bu 

Tamirat tamam iki ser c bulunan Ayasofya... tir. Reisicümhur hazretlerile bü- mütekabil hüsnü niyetle halledil Rüştü Beye vekalet ed~~e 
sUrdU. Camiin üst mahfellndeki Ayhan yüklerimize arzı tazimat edilme mesi temennisi izhar edilmi§tir. Şükrü be\i ziyaret cuııı~ 

- Pir Mehmet,- cıhangfrın-oglu. öbür taratma geçiyordu. Olü- lalarlann güzide sınıfı böyle derli toplu kalırdı. -talı haberi uzak yerlerY' 
benim yerime geçecektir. Kendisi münün gelmesine hiç itiraz et-

1 
idi. Diğer kısma gelince; ordu- Lakin bir kerre Temirin elin !ere bildirildi; öle~!Jl ed" 

payitaht olan Semerkantte oturacak miyerek, SükUrı gösteriyordu. nun efradı ve şehirlerin halk: di den düşmüş olan dizginleri baş min geçeceği tebhg 
ve gerek ordu üzerinde. gerek diğer Maiyetindekilerin bir kısmı ğer ırklara mensup adamlardı. ka hiç kimse kaldırıp kullanma meirlenk hanedanlll111 

işler hakkında istediği gibi hüküm ağlıyor, kadınl .. rm feryadı işidi Altın Ordunun Mogolları, Türkl• dı. Ortadaki ordu kumandanla- lunmayan diğer erkiııl 
sürecektir. Hayatrntzı ona hasretme liyordu. ler, lranlılar, Afganlılar, Suriye rı ellerinden gelen her şeyi yap- dar edildi. . kİ 

•• nizi emir ve vasiyet ederim. Bu aralık şu ses yükseldi: liler vardı. Fakat bunlar yekpa 1 mışlardır. işte bu sırada id~I 

Olürken ne vasiyet etmişti?•• Pir Mehmet ülkenin en uzak yer- - Allah birdir; ondan başka Al- re bir k:tle teşkil edece kkadar. Evvela büyük bir meclis topla esas kuvvetini teşk! e 
/erinde bile Semerkantte olduğu gi fah yoktur. yuğrı.lmamışlardır, yeni bir mil 1 dılar. Bu meclisin ilk karan Te at yola devam etmıY 

Kumandanlar arasında rekabet çıkma- bi hüküm sürmelidir. Hepiniz ona Bir lmperatorluk tesis eden Jet haline gelmemişlerdir. mirin vefatını ilan etmemek ol- muştur. " 
Mn derece itaat edeceksiniz. Aksi sonra bu devleti parçalanmadan Hepsinin Temire karşı hörmet muştur. Yalnız Temirin en genç Sağ cenaha kum~ ..... 

masmı söyledi. Fakat bu vasiyet tutulmadı t~kdirde aranrzda ihtilaf çıkar. muhafaza edebilen bir adanı, ,.e merbutiyctleri büyüktü. Hat torunlarından biri ordunun baş ordu erkanını?·. ~1 
• ..ı 

Vakanüvis Temirin son sa- mez. Son gün geldi. Temirin bu sözü üzerine hep Teınirlenk, bundan daha fazla- la o kadar ki Temir vefat edin- kumandanlığına intihap edile- oğlu olan Halıl ıçıo 
atları nasıl geçtiğini bize anla- Temirlenk yatağında yatıyor si onun dediğinden şaşmıyacak- sını yapamazdı. Muazzam bir ce herkesin yeğane endişesi o· cekti. Temirin ölümü duşman- mini ettikleri ve bu 
tıyor: Kışlanın haricinde bütün buruşuk çehresi, uzamış saçları 1 lanna ye:nin ettiler. Kumandan lmperatorluk binası kt•ran bu nun vasiyetlerini yerine getir- hırdan gizli tutulmak istndig"i i- merkant tahtına çdı 

d ku d 1 · d · olu · or u man an an toplanmış- arasında gömülmüş bulunuyor- l:u· T emire dediler ki: azmü ıra et sahibi adam Tatar mekten ibaretti. çin Tatar ordusu büyük ıedin birdenbire şayı 1 
lardı. lçerde Temirin zevcesi du. - Diğer torunlarınınzm hepsini ların üzerinde daha ziadehakim Fakat Temir, kendi yerine önüne varınca Çinlilerin bu mü üzerine ordunun ~0ıeti 
Saraymülk Hanımın etrafında- Temir son vaziyetlerini ileri ~·ağrrtrnız buraya gelsinler sizin bize olamazdı. geçmek üzre tayin ettiği o sıra- him vak'adan haberdar olmama mandanları da erıı~JJJ 
aa cariyeleri toplanmıştı. Te- gelen kumandnlara şöyle :m- ettiğiniz vasiyetleri onlar da duy- Tatarlar o zamana kad3:r ni- d_a H~n~istanda bulunmak sure !arının temini düşünüldü. ki ~ıtaatı .a!ara~riye 
mirlenk son zamanlarda hasta- lattı: sun/ar!. ce lmperatorlar kaybetmışler- tıyle ışın başından gaybubet et Ordu bir kere Çin sedine gi- zerıne gerısın g 
'anmış, gittikçe ağırlaşmıştı lıu- _- Kılıcınızı d.ıima cesa,~tl" d'.· Fak:ı-t ~emir bu fikri kabul di .. Te?1irlenk hunları tasavvur miş ~!~_asaydı vaziyet b.elki ~aş dince bunun başında Temirin başl~d~~ar. . uhraJI 
nün üzerine Sa ay Hanrm Se- nızde tutunuz. At •ruzda ıyı geçını- etmedı. Bıraz sabırsızlıkla · şu edılemıyecekkadarkuvve vekud ka turlu olurdu. Otrar ıle Hın- bulunmadığına Çinliler ihtimal Buyuk bır b t.lı1' 
;ncrkantten b raya kalkıp gel- mz; çünkü ni/ k n sonu perışanlık-1 cevabı verdi: ret mertebesine yükseltmişti .. distamn ve Semerkandin arası vermiyec.,klerdi.Hülasa bu mec termişti. Bu karışıaııd 
mişti. t r. Hatay üzerıne yürumel-te don: - Artık bu son görüşmemizdir Temir onlara yol gösterdi, dev-: az yol değildi. Bir de eğer Temi liste Çini bir an evel zaptetmekl en ileri gelen ~~e, 

meyiniz! hemcm Allah dıledı"gımiz gibi yap- lctin lıütün idaresini elinde tut-~ rin kıymetli oğlu Şah Ruh vali için her şeyin temini düşünüldü.' cümle Nureddın ~ir ı:ll 
Tcmirin ~ lunduğu oda ka

pısı önünde hafızlar toplanmış 
,'ur' an okuyorlardı. 

Haftalarca böyle devam etti 
1 afızlar daima Kur'an okudu
lar. 

Nihayet hekimlerin başı Mev 
1;:.na T eb~izi etrafındakileı., de

Bundan sonra . Temirin s~s; •ın. lu. Tatarlar, Temirin sayesinde 1 sıfatiyle o aralık Horasa.,ıla bu- Temirin cenazesi Olug Bey 1 lan~ar da başkbu hıılde 
citgide kısıldı. Sır fısıltı halın- Sonra &ustu. Müteakiben ken dünyanın yarısından ziyade bir lunmak mecburiye inde olmasa (Şah Ruhun büyük oğlu) ile ve !adılar. ~r.~ık iyeCC 
de sözüne devamla dedi ki: di kendine söylenir gibi yavaı- ülkenin sahibi oldular. Tatarla idi netice belki daha başka ola- kuvvetli kıtaat beraber olduğu zerine yuruneııı 

-Sizi bırakıp gidiyorum diye çıl- ça dedi ki: rın ileri gelenlerinden çogu, Te caktı. Diğer taraftan şunu da halde geriye gönderildi. Saray- verdiler. da ııJ 
t;ınlık etmeyiniz. Perişanlık göster- - Şah Ruhtan ba~ka hiç bfrıni mire hizmet etmiş adamların o- ilaveetmeli:eğer T emirinkunıan mülk hanım daha evel dönmüş, . Yalnız ar:• akara" • 
meyiniz. Aranızda ayrrlık çıkmasın! tekrar görmek istemem: lakin artık ğulları, bir kısmı da torunları danlan, ölen Emirin vasiyetini zevcinin cenazesini bekliyordu. bır -~vvet f ~ buicJuı.tl'. 

Nureddin ile Şah Maliki ya- hunun imkanı yok! idi. Elli sene zarfında Temirin kör körüne yerine getirmek gay Pir Mehmedi çağırmak için megı muv~ 1 
reket 

nına oturttu. Sesinin kuvvetini Teınir bu sözü söyliyecek ka iEtediğinden başka bir dilek, o- retiyle Çin üzerine y ürümeyi tec bir çok posta Tatarları yola çı- Hej en ~tındaki 
~; . ~~_,_~t~o~p~h~y~a~r:a:k~o~nl:::a~ra~~u~va:;::•~iyze!t~i~e~t~-~d::,ar~ku~vv~e~t~b~u~l~a~bi~·ı~m!!!.!i ~t~i.'--~-.l!!n~u~n~e~m~n~·n!!S!d~en!l..:ba!!!Jll!LJ~· ı:....sıyı;.uru~··~be~e!ı...~·un~· -~m!!!!e~sesse~r:!!l.~~l...!HLUkga~r1ıl~duı~. ~Beyuni!!!Jl y:.,_ı!lYılW!™ll..l!~l l!ll~m=.:a~n~d~a~a-n __ • ____ ~.....;; di ki : 

ı · • A 
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MİLLİYE TİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 

~ii~lıeli a~anı 
~--

.mnu nı 1 nta~aoa oola~ır
len yatalanoı 

1ntakai memnuada dolaf
llıakta olan Yak o lım inde 
eıı bir adam zabıtaca tev· 
'dilmiştir. Hakkında tahkl· 

k Yapılmaktadır. 
o.~/oı•ak konsolatosunda 

bir sirkat 
•I 
1 ıece evci Pangaltıdakl! Çe-
0sıavakya konıolatosunda 
hırsızlık olmuş, bazı Cfya 

1 Qllııştır. Zabıtaca yapılan 
klt, neticesinde faillerin 

t Ahmet, Ara;ı. Hamdi ve 
tf namında Uç sabıkalı ol· 

anlaşılmış ve dün yalr.a-
1Şlardır. 

'~rtlsine kızdı(Jından ken
disini denize attı 

'ide hanında kağıtçı lranlı 
sııuııı efendinin yanında 

~ k l<erlm efendisinin kendi· 
tekdir etmesinden müteessir 

1 '•le kendisini denize atmıf 
tı.ıde Yetlşllerek lr.urtanlmıttır. 
tcunu lJdemedl(Jinden 
~lıçe,mede Mlthat Beyin 
~ tbakaneslnde bekçi Mur-

1()() lira borcunu ödeyeme· 

1Qden intihar kasdlle kendi· 
tabancayla sol bacağın· 

•tır surette yaralamıttır. 

lloru belini kırdı 
il" b~lar elektrik fabrikasında 

•·11 Yük bir demir boru oalr.
tken birden bire amelenin 
~n kurtulmuş ve amele 

1 ~bin kaburıa ve bel lr.eml
an1'mıştır. Necatlnln haya· 
O Uınıt yoktur. 

ç arkadaş arasınd;• 
~altıda Franaız mez 

ddesiode Şükrü, Andı , 
1 . 

• namında Uç arkldaf ara-
kavsı-a çıkmış Davut ŞOk· 

ı~ ŞUkru de Andrlyayı bı
(). ~."•muştur. 
ruacü kattan düştü 

'il d ktaşta bir tUtOn deposun-
tq' Çalışan ameleden Aflşan 
• kattan düşerek ağır su
:••alanmıştır. 

'b iltı baktılar diye 
b~~alı l\Urt Arif sarhoş bir 
t e At pazanndan ıeçer-

t e en<li•ine yan bakmışlar 
s~'_llekçi Hüseyin ve hel

't, lırnı bıçakla yaralamıştır. 
~~tııtnvay teli koptu 

d!'bah saat 10 da Alem-
10 r caddesinde tramvay 
ııı~tııuş nüfusça bir kaza 

'• ~tır. Seyrüsefer bir saat 
esıımiştir. 

·~e ..._ -···----
IJ.!:i!ef ain de 

r2Phane anbarları 
. 4~ ----
111~ ~ordun mümes-
~ tıne teslim edildi 

~!tf .-.--
trc~ının wl'ophane,, Jeki 
'Jı ları "Ford,, tarafından 
ltınııııştı. Dün " Ford ., un 

1 \ ' 
asıayi haiı mümessille

Cnd· 1
' ve mimarları gelmi~ 

"!ır,lar k J'I . ı· tir en ı erme tes ım 

"'~ . b:ı, 1 ~cr ıknp istihzar! faa-
l a.nıııtır. Gruha riyaset 

n · l\olcns aglebi ihtimal 
I~ ı· 

· alt t ırcktöni olaı:aktır. 
, ·Qı~ıı aydan evci ikmali 

b "10<1 llıcınckteJir. 
~ ~i a~ Yüzdürüldll 

' 1 .• 1 
l!;lin sis yüzünden 

d . rıturan " Moda ~ 
'i~ thLın ylizdünilmüştür. 
L cm . 
"diSe ınıyctli hasar yok· 
llıış, hakkında tahkikata 

' Vap Ur da havuza abn 

~~ 
"· tıılrha:i'ı ~~~'"!""--· ~ıı. 1 "•1;ı Y akufından: Şi~-
ı, •ı,lııa 8okağmda kiin Va-

~t,. rıırıın 3 
ı }'i . ve 11 numara-

~ l'rrıı . . . 
')) ~arı gıu, mudJetle mü-
t~~e~lmuştur. Taliplerin 
-~~ •- c olan 13 Mayıs Pa
l ..... t o be 

tıı •<! " şc kadar İstdn 
. , · l urı:vet d Peruvnı· 

~re 
ı _ veya encüm nt! 

. ., 1 rı 

iktısadi H. 

Türk tütünleri 

işlenmiş olarak ihraç 
edilecek 

Bertin ~efaretimlz. Türk tütiln
lerinın islenmiş olaraı ihracı 

hakkında ticaret odasına müracaat 
etmiştir. 

Odanın tüttinciller komisyonu 
dün toplanarak gerek bu mesele 
ve gerek umumiyetle tütün lhra
caanın tezyidi tçln vukubulan 
teşebbüsler hakkında mııtalAasını 
tespit edecekti. Fakat ekseriyet 
olmadığı için Jçtima kalmışar. 

Komisyon komşu memleket· 
!erin türtin vazlyetlerinl de tetkik 
edecek ve alınması !Azım gelen 
tedablrleri tespit eyleyecektir. 

Gayri mübadlller cemiyeti 
hey'eti idare;i bugün toplana
cakar. 

Dünkü et satışı 
Dün Tırakyadım Hasır iskele-

sine (2000) kuzu gelmiş 
ve bunların okkası perakende 
(100) kuruşa satılmıştır. Bunun 
teslrile mezbaha kuzuları da 
( 140) kuruşa düşmüştür. Sığır 
90, koyun 130 kuruştur. 

Borsada dünkil vaziyet 
D iin Borsada Düyunu müvah· 

bade fiati ehemmiyetli surette 
düşmüştür. 

Geçenlerde (235)Iiraya yükse
len Düynnu muvahhade dün 

(201,50) den açılmış 197ye ka
dar inmiş ve ( 198,75) olarak 
k~panmıştır. 

lngiliz lirası (989,50) den, 
istikrazı dahili (94) den, Altın 
(844) den muamele görmüştür. 

Dün akşam Borsa idare mec. 
!isi toplanmış ve vaziyeti tetkik 
etmlstir. 

Ecnebi kiJmllrlerl 
zonguldalı: kömür madenleri fevlta· 

!ide bir içtima akdederek ecnebi 
kömürlerinden alınan 2 lira güm· 
rük resminin eskisi gibi 540 kuruşa 
iblAğını hüktlmetten ricaya karar 
vermişlerdir. 

Maarifte -
Ticaret mezunları 

Müessesatı iktisadi
yede tercih edilecek 

... Ali ticaret mektebi mezunları 
cemiyeti murahhasları dün 

Ankaradan avdet etmiştir. 
Bunun üzerine toplanan idare 

heyetine murahhaslar tarafından 
verilen izahata nauır~n cemiyetin 
teşebbüsleri iyi surette neticelen
miştir. 

1 lukömet, müessesatın iktisa· 
diyara verilen vazifelerde Tica
ret mektebi mezunlarının terci
hini, mektebin sigorta şubesin

den çıkacakların sigorta şirket

lerine namzet olurak kabulünü 
muvafık görmiiştür • 

Cemiyet şehrimizde muhasebe, 
iktbadiyat ve mail işler için üç 
ihtisas bürosu teşkil edecek ve 
bu gibi miitcbassıslara lüzum 
oldukça cemiyetten istenilecektir. 

İlk mektepleri tefliı 
M a:ırif umumi 

den Hasan 
mektepler! teftişe 

müfettişlerin· 
Ali Bey ilk 
başlamışın. 

VERESiYE 
6 ila 8 ay vade ve 

75 kuruz 

15 5ünlük 

Taksitlerle 

Trençkot 

Laci\Crt PardesU 

Kostüm 

Manro -· Muşamba 

Kazak -Çocuk elbiseler! 

Hazır Ye 

Ismarlama 

\"e her neYi lngiliz kum,zlan ls
t•" ıul Emınönü ı;:öprübaşı • 'o . 
15 hı Kırakaş elbise nıağaza.ıııa 

bu il~nı kesip mıiriicaat cfüniz 

Adliyede 
AKLI EKSİK 

Akif isminde birinin 
muhakemesi 

görüldü 

G ebzede oturan:muhacirlerden Akif 
isminde birinin diln Ağırcezadı 

muhakemesine başlanmıştır. Akif, 
hükt\meti tahkir etmekle maznundur 
Fakat muhakemesi esn.,ında 11rfettiği 
sözlerden aklında kusuru olduğa 

füphesl hasıl olmuştur. Akif bir suale 
cevaben, hükt\metin ne demek oldu
ğunu bilmediğini soylemlştlr. 

Mahkeme saçmalayın maznunnn 
Tıbbı adilde müşahede altına alın· 

maaına karar vermiştir. 

Kaçak rakı th!•aaı 
ceza mahkemesi Koço isminde bir 

rumun muhakemesine dUn devam 
etmiştir. Evinde kaçak mi!sklrat bu· 
!onan Koço yakalandığı sırada hükll· 
met aleyhinde söğüp saymakla da 
maznundor. Fakat buna mulcabil 
kendisi de memurlardan dayak yedi· 
ginl iddia etmektedir. Kendisi der
destini mtiteakip muayene edilmiş 
olduğundan, mahkeme bu husustaki 
raporun celbine karar vermiştir. 

Viktoryanın davası 

Kalyoncuk:ulluğu cinayeti yüzünden 
ermenice No~lur ve Jamanak 

gazeteleri aleyhine bir dava açılmıştır. 
Davac~ Nazif ismindeki aşıkı tara· 
hodan 'nnesi ve büyük annesi öldü· 

rüldükıen sonra 7 yerinden yaralanan 
Viktorya Hanımdır. 

Viktorya. mevzuu bahis iki gaze
tenin cinayetten dahsederken hakkında 
yalan yanlı~ malt\maı neşrettiğini 

iddia etmektedir. 

Emanette 

Borçlar 
Emanetle Türkiye 
Milli Bankası ara
sında iti/lif hasıl oldu 

Şehremaneti 1909 sene
•lnde Türkiye Milli Banka
ııından bir milyon lnglllz 
liralık bir istikraz akdet
mlştl. Bu istikraza alt ve 
borçlann tesviye suretine 
mütealllk müzakerat cere
yan ediyordu. 

Haber aldığımıza göre 
bu istikraza mütealllk mü
zakerat, diln tamamlle neti
celenmiştir. 

Bu husustaki ltlliifname
oln müsveddesi hazırlanı
yor. ltllafnamenln bu gün 
Emanetle mezkOr banka 
mümesslllerl arasında parafe 
edilmesi muhtemel bulun
maktadır, 

Gazi köprüsü mühendisi 

G
azi küpnisünün inşaoı için 
Fransdan celbedilecek mü

hendisle, Emanet hey'sti fenniye 
müdürü Ziya bey Pariste görüş
müştür. Mühenis yakında şehi
rimize gelerek drojcyi saozime 
başlayacaknr. Proje altı ayda 
bir cektir. Projenin ikmalinden 
sonra da Emanet köprünun inşası 
için iş bankasından istikraz ak
tedccektir. 

Su projesi Naftada 
tetkik olunuyor 

Jstanbulun su yaziıetini tetkik 
için geçende Nafia komi:ıeri 

Mustafa Arif Beyin riyasetinde 
Emanet namına su mühendisi 
Burhaneddin Beyin iştidklle bir 
içtima yapılmıştı. 

Bu komisyon, fenni bir 
proıe hazırlamış ve Nafia 
VekAletine göndermiştir. Vekalet 
bu projeyi tetkik etmektedia. 

Şirket bir sene zarfında şebe
kenin tevsi ve projedeki mevadın 
tatbiktni deruhte etmektedir. 

Buna mukabil şirket imtiyazı
nın temdidini istemektedir. 

Belediyelerde teftlflat 

Kadıköy ve Üskiidar belediye 
dairelerinde yapılmakta olan 

teftişat bitmış ve her iki daire 
mıııımel:\n da düzgün görül../!uştür. 
\akında di~er dairelerinde tefti
~ine ba~la~acaknr. 

Bedestan su/ is/imali 

Geçenlerde Sandal bedestanında 
kapaalaıı zumnit yüzük 

hakkındakı tahkikata devam edl
mektedir. l\lüfetti~ Cemil bey 
mııcssesenin bütün muamelatını 

tcfti~e liizum göstermiştir. Bir 
bdar teftiş başlaya 

Müteferrik H. . -
iskan talimatı 

Mübadil, mühacirler 
hakkında müsait 

tadilat vş.rl 

M 
uhacir ve mübadillerle sair 
alakadarların ikamt etmekte 

olduklan emvali metrükc evl~

rlnden çıkarılmamaları hakkında 
Vekiller hey'etı tarafından tanzim 
ve kabul edimiş olan talimatna
me ile bu tallmamameye ait 
lzahatnamenın gönderildi~ Dahi-

liye VekAletinden Vi!Ayete bildiril
miştir. Talimatname ve !1:ıhna· 
me henüz gelmemiştir. 

Mı:mafih bunun evelce de 
yazdığımız veçhile temlik sure· 
tile verilecek emval için uzun 
tetklkat yapılmaması, temlik mu
amelelerinin intacı hakkındadır. 

Bu mühim talimatname tefflz 
muameleleri hariç olmak üzere 
temlik muamelelerinin ne suretle 
bitirileceği hakkındadır. Temlik 
suretile mal almak teşebbiisünde 
bulll'!lan mübadil, muhacir ve 
mülteciler için bu talimatname 
ile lzahnamede müsait noktalar 
vardır. 

Hasta bakıcılar dıplomalı 
olacak 

Şehrimizdeki bazı hususi has
taneler ve kliniklerde dip

lomasız hasta bakıcılar kullanıl· 

dığı anlaşılmıştır. Halbuki bu 
çok tehlikeli bir vaziyettir. 

Buna riayet etmiyen müesse· 
seler tecziye edilecektir. 

Bir emir 
Maarif vekılletinden Eminllklere 

gönderilen bir tamimde büt
çelerinde karşılıkları olmıyan i~ler 
için tahakkukat yapılmaması 

bildlrJJmiştir. 

Çalıştırma yurdu 

C· H. Fırkasının Aksarayda yap· 
tırmıkta, \ıtJlunduğu kadınları 

çalışnrma yııtdu binası temmuz
da bitecek[\r, Yurda konulacak 
asri makineler Avrupaya sipariş 

edilmiştir. 

Romanya seyahatı 
H imayei etfal cemiyeti lstan· 

bul merkezi 20 Mayısta bir 
Romanya seyahaa tertip etmiştir. 

Seyrlsefainin Gülcemal vapu
ru ile yapılacak olan bu seya
hate 200 kişi istirak edecektir. 

Köstenceye gidılcrck oradan 
Bükreşe ve Sinayaya hareket 
edilecektir. Seyahat beş gün de
vam edecektir. 

Seyyah akını 
Norveç bandıralı "Meteol" va-

puru dün öğleden sonra kula
babk bir seyyah kaEileı;ile lima
nımıza gelmiştir. Seyyahlar Bursa 
ve Mudanya, hnvalislni de gez
mişlerdir. 

Sörf namında lngiliz bandıralı 
bir yaııa limanımıza gelmiştir. 

Yaııa lngiliz seyyahları bulun-
maktadır. 

lzm r vapırrunun tamiri 

G
eçende bir müsademe netice

sinde yaralanan S. Scfainin 
• lzmir ,, vapuru dün tamir edil
mek üztre havza alınmıştır. 

Altun kum vapuru 
IO Mayısta limanımızda bu

lunacakolan şirketihayriyenin yeni 
Alrunkum vapuru ı 58 kadem 
uzunluğunda, 26 kadem genişli
ğindedir. Sürat 13, 16 mil ve 
hacmi 236 ton, makinelerinin 
beygir kuvveti de 5 77 dlr. 

Fransa ile ticaretimiz 

J stanbul Ticaret ve sanayi oda-
sından: Türkiye cumhuriyetinin 

(Havr] fahri şehbenderi muvııkka
ten lstanbulda · bulunduğundan 

Fransa ve bahusus (Havr) ile 
olan muamelAa tlcarlyemiz hak
kınJa izahat almak isı~yen tüccarı· 
mızın 29 nisan pazartesi günii 
saat 10-12 arasında lstanbul tlca· 
ret odasına müracaatları. 

1ip talebe' kongrası 
Tıp talebe cemiyetinden: Se-

nelik ikinci kongramız 2 
mayıs perşembe J!:iinli saat l 4 te 
T~rkoc~!ııııJa • akdol~ı~ı.ıcajtından 
bil11mum iıj:anın tcşriUerL 

Vilayette 

SUİİSTİMAL 

Memleket Haberleri 

~rla cinaJeti -nasıl ol~u 1 .. 
Yolsuzluk yapan me
murun işine nihayet 

verildi 

Hatiın ı~san ZiJa Bey sui kaste nasıl u~ra~ı 1-Mer~unııı 
sinemaya ~avet e~enin ~u meselene ~a~li var nıı 1 
Bır hafta evel Urla hakimi FİRARİ KATİL Edlrnekapı Maliye Tahsil 

Şubesi memuru Şerif e
fendinin vergi milkelleflerln
den salAhlyet hilafında ve 
makbuzsuz para aldığı, zim
metine de geçirdiği Defter
darlıkça haber alınmıştır. 

İhsan Ziya bey gece sinemadan TUTULDU 
çıkarak hanesine gitmekte iken Dikili kazasının Salihli köyün 
bir sui kasta maruz kalmış, ca- de Aliiiyyeli Yusuf ile Mehmet 
ni bir el tarafından başına indi- Ali efendilerin katledildiklerini 
rilen bir demir parçasile ağır su yazmıştık. 
rette mecruh olmuştu. Yaralı Katil Ahmet Refik; siliihr e
İzmir memleket hastanesine ge- tinde olduğu halde Yusuf ve 
tirilmiş ve yatrnlmış ve hasta- Mehmet Ali efendilerin bindik
nede nezfi dimağiden vefat eyle- leri otomobili çevirmiş, ikisini 
miş, fethi meyyit ameliyatı ya- de öldürmüştü. 

Defterdarlık bu memuru 
vilayet inzibat komisyonuna 
vermiştir. komisyon Şerif e
fendiyi kefalet kanununun 
altıncı maddesi mucibince 
memuriyetten ihraca karar 
vermiştir. 

Maaş Çarşamba 

Mayıs umumi maaşı bu Çar 
şamba günü verilecektir. 

Mektep arsaları 

vııa.yet Meclis! BaşkAtlbl 
Zühdü Bey, bu gün An

karaya gidecektir. Zühdü Bey, 
yeni mektep binaları için 
maliye ve Evkaftan alınacak 
arsalar işini halledecektlr. 

Vilayetin bUlçesi 

VllAyet umumi Meclisince 
kabul olunan Vilayetin 

1929 senesi bütçesini Hü
kOmete arz ve tastlk ettir
mek üzere Hus1111i muhase
be Müdürü Cemal Bey, ya
kında Ankaraya gidecektir. 
, Hacı Mehmet Bey 

I zmlte tetkikat için gitmiş 
olan lsklln Umumi Müdü

rü Hacı Mehmet Bey bu gün
lerde şehrimize gelecektir. 

----~-çocuk haftası 

5 inci gün nasıl geçti'? 
Çocuklar g~len hedi
yeleri Darülacezeye 

yolladılar 

Dün çocuk haftasının 5 inci gılnü 
idi. 

Dün Ocakta konferans verilmiştir. 

Yalnız validelerle ve çocuklara ço· 
cuk bakımı ve oyunlanna dair film· 
!er gösterildi . 

Dün Ocağın reisi olan Vail 
vekili Muhiddin Bey Ocağı ziyaret 
etmiştir. 

Kendisini kapıda Oacığın çocuk 
hey'eti idaresi karşılamış ve Muhid
din bey muvakkat reise: 

- · Mul'affakiyeıler temenni ede· 
rim halefim: demiştir. 

Vali Bey hcy'eri idare ile konuş· 
tuktan sonra Ocağı terketmiştir. 

Dün bes ki~ilik bir çocuk hey'eıl 
muhtelif müesse<attan gelen hediye. 
!eri Darül'aczedeki kardeşlerine gö· 
türmüşlerdir. 

Çocuk haftasının son günil olan pa
zartesi günü Tepebaşında crkftnı memu 
rine ve süferaya bir müsamere verilerek 
veda edilecek ve hey'eıin bir hafta· 
!ık raporu okunacaktır. O gün Saray 
bumu parkında fakir çocuklara clbisr 
ve saire dağıtılacaktır. 

Hamdullah beyin telgrafı 

Türkocakları merkez hey'ctl reisi 
Hamdullah Subhi Oey çocuklara 

şu telgrafı göndenniştir: 

Telgrafmızı aldık. Cumhuriyetin 
sıhhat ve afiyetle ve tam bir tahsil 
ile veıişecek memlekete hayırlı olma· 
nızı bütün kalbimizle dileriz ve si
zin mitil hakimiyet ve çocuk bayra
mımızı tebrik ederiz, pek aziz ço
cuklınmız."" 

Tl!;k Ocağından: 
Nisanın 29 uncu Pazartesi günü 

saat 17 de Tepebaşı kışlık tiyatro· 
sunda üçüncü roüsımeremizi zeva.tı 

muhtereme ve ocaklı kardeşlerimızin 
huzurile tekrar edeceğiz. Her ne kadar 
davetiye göndermişeık te geç vasıl 
olmak ihtimaline binaen aynca llAn 
etmek mecburiyeti hasıl olmuştur. 
Bu müsamereye bütün ocaklı kar· 
deşlerimiz davetlidir. 

Hanım efendiler 
Bahtiyar oalmlr. lstlyormusunuz 
Lütfen Beyoğlunda İstiklal cad

oesinde 370 numaralı BAKER ma
ğazalarının hanımlara mahsus eşya 
Ga.iresini ziyaret ediniz. En so~ mo
del ve en şık rop ve mantolar üze
rindeki hakiki fırsatlardan istifade 
etmek 2aman11Jız vardır. Bu müstes
na satı~ ay nihayetine k;ıdaı,: !levam 
edecektir. 

pılarak defnine ruhsat verilmiş- Vak'adan sonra kaçan katil 
tir.Bidayeten mumailcyhin ya- Çanakkalede yakalanmıştır. İş
rası ehenuniyetsiz telakki edil- lediği Cinayetin hesabın.: ver
miş ve tahkikatı o şekilde yapıl mek üzere Dikiliye götürülr.ıüg
mıştı. İhsan Ziya bey vefat edin tür. 
ce hadise cinayete münkalip ol- İZMİRDE AT YARIŞLARI 
muş, suikast failinin ele geçiril- İzmir, 26 (A.A.) - Yar~ ve 
mesi için tahkikatın tarnikine islah encümeni alisinin 929 se
başlanmıştır. İzmir müddei umu nesi ilkbahar beşinci at koşusu 
mi muavinlerinden bir zat Ur- bugün Bucaalanda icra edilmiş
laya gönderilmiş ve Vilayet ta- tir. Birinci koşu üç yaşında ve 
rafından da sahil jandarma bö- hiç koşu kazanmamış yerli ve a
lük kumandam Cemal bey tah- rap erkek ve dişi taylara mah
kikata memur edilmiştir. sus ve mesafesi 1200 metre idi. 

Müellim hadise Urlada ve ad- Bu koşuya iki tay iştirak etmiş 
liyemahafilinde büyük teessürle tir. Birinci Susığırlıktan Hakkı 
karşılanmıştır. Katilin kim oldu efendinin Sadası gelmiştir. İkin 
ğu henüz tespit edilememiş ise ci koşu dört ve daha yukarı yaş· 
de bazı izler üzerinde tahkikata ta ve hiç koşu kazarunamış yeril 
devam ediliyor. Merhumun va- ve arap at ve kısraklara mahsue 
zifesinin kurbanı olmuş bulun- ve mesafesi 2800 metre idi. Bıı 
ması çok muhtemel görülmek- koşuya üç hayvan iştirak etmis
tedir. Zira vak'a gecesi İhsan tir. Yüzbaşı Kazim beyin Kar~· 
Ziya bey vazifesinden çıkarak ceylanı birinci, yüzbaşı Osman 
doğru evine gitmiş gecelik elbi- beyin küçük Mebnıkü ikincigel 
sesini giymiş bir arkabaşile ko- miştir. Üçüncü ekin koşusu dört 
nuşuyormuş. Bu esnada kendi- ve daha yukan yaştaki halis 
!erine o gün aleyhinde bir hi:- kan İngiliz at ve kısraklara mah 
küm verdiği diğer bir zat ilti- sus ve mesafesi 2000 metre idı. 
hak etmiş. Sonradan gelen bu Bu koşuya iştirak eden altı 
zat ile merhumun arkadaşlıkla- hayvandan İzmir meb'usu Ce
rı da varmış. Bu zat İhsan Ziya lal beyin kapgirini birinci, İkti
beyi ısrarla sinemaya davet et- sat vekili Rahmi beyin Misten
miş. . . Sinemadan avdette yan geti ikinci, Suphi paşanın Bana
gm yerlerinin arasından çıkan nı üçüncü gelmiştir. Dördüncü 
kısa boylu, tıknazca bir gölge koşu 1929 senesi zarfında kazan 
merhumun kafasına bir demir dığı ikramiyeler yekfuıu 1000 li
parçasile vurmuş vederhal te- rayı tecavüz etmemiş olan 4 ve 
ğayyüp eylemiştir. daha yukarı yaştaki arap ve yer 

Binaenaleyh bu sinema dave- li at ve kısraklara mahsus ve 
tini yapan adamın hareketi şüp mesafesi 2800 merte idi. B.ı ko
heli görülmekte tahkikata bu şuya yedi hayvan iştirak eırııiş
noktadan da ehemmmiyet veril tir. Fikret beyin Karacahcyi bi 
mektedir. Mamafi bu davetin rinci, Balcızade Hakkı beyin Na 
b~r sui tesadüf olması da der- sibi ikinci, Şükrü ağanın Krs
pış .ve ta.hkikat bir kaç noktadan meti_ üçüncü gelmiştir. Beşinci 
amık edılmektedir. centılmen koşusu dört ve daha 
tamik edilmektedir. }rukarr yaştaki halis kan İngiliz 

İZMİR1N BÜTÇE AÇIÔI at ve kısrak ve idiçlere mal1s\ls 
Bu seneki İzmir Vilayeti büt- ve mesafesi 2000 metre idi.Yal

çesinde 600,000]iralrk açık var- ruz Akif beyin Kavzikası koş-
dır. muştur. 

Meclisi Umumi Bütçe encü- EDİRNE ÇOCUK HAFTASI 
~eni açığın kapatılması için tt:t _ Edime, 26 (A.A.) - Edime 
kik~tın~ devam etmektedir. ve bütün Trakyada çocuk haf-
Şım~ye .kadar yapılan tetki- tasr şenliklerine devam edilmek 

k~t netı~~~ın~e muhtelif daire tedir. Türkocağmda konferans
butçelen uzenn?e yapılan tetki- lar verilmekte ilk ve tali mektep 
katta. 600,000 lıralrk açık 200, !erde müsamereler verilmekte-
000 liraya tenzil edilmiştir. dir. 

Ankaradan mektup 

Türk ocaklarının vaziyeti 
Yerli malların tamimi iÇin bütün ocak

larda büyük bir faaliyet sar/ediliyor 
Ankara, 25 (Miliyet). -

Türkocakları milli mesailerine ha
raretle devam etmekte ve bilhassa 
her ocak yeni harflerin tamimi ve 
yerli malların revacının temini için 
gayret sarfeylemektedir. 

iLiM VE SAN' AT HEYETi 

İlim ve san'at heyetleri İon gü~
lerde sık sık toplanarak şayanı dik

yapılabilmesi için celbedilen nümu
nelerden mürekkep olmak üzere ye· 
ni Ocak binasında inşaatın hitamını 
müteakıp büyük bir sergi açılacak
tır. 

Garbi karaağaç ocağı elli üç ki
şilik bir yerli malları koruma hey' 
eti teşkil etmiş ve faaliyete geçmış
tir. 

kat mesai göstermektedir. Avrupa BiNA NE ZAMAN BiTiYOR? 
müsteşrıkleri ve ilim müesseseleri· 
yle, Türkiyat enstitüleriyle temas 
ve muhabere eylemektedir. 

Hey'et konferansçılar celbederek 
her hafta konferans verdirmiye ka
rar vermi§ ve bu haftadan itibaren 
fiile geçmiştir. 

İlim ve san'at hey'etinin vazife 
ve salihiyetine dair bir talimatname 
de kaleme alınmıştır. 
YERLi MALLARIMIZ VE OCAK 

Yerli mallarımızın revacrnı temin 
için önayak olan her taraftan vaki 
sual1er üzerine hangi şehirlerde ve 
hangi fabrikalarda negibi mallar 
imal edildiğini tetkik ve tespite baş 
lanmıştır.Bu hususta her fabrika sa
hibinden malların nümunesi ve ima· 
Hitı hakkında tafsilat istenmiştir. 

Tetkikat tamam olunca her tarafa 

Binanın dahili tertibatı da bitmek 
üzredir. İngiltereye siparif edilen 
linolyumlar döşenmektediL Viyana. 
ya ıamarlanan tiyatro salonuna ait 
koltuk ve sandalyalar .yoldadır. Sah
neye ait malzeme Berlinden bu ay ni 
hayetinde çıkarılacaktır. Elektrik 
malzemesi de vürut etmiştir. Yeni 

bina üç ay zarfında ikmal ve tefri' 
edilmiş bulunacaktır. 

DIGER ViLAYETLERDE 

Mardin Türkocağında intihap o
lunan yeni idare hey'eti faaliyete 
geçmiştir. Diyarbekir ve· havalisinde 
bulunan Ocak müfettişi Hüttyin Re 
şit B. teftişata devam etmektedir. 
Mardin ve Savir ocaklarının teftişi 
bitmiştir. 

Tlirkocağı Ahlat ve Adilcivazda 
tamim iç,in oc?klara bildirilecektir. birer nümune köyü 

Mamafi daha esaslı· propaganda vermiştir. 
tesisıne karar 
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ya~:ro ... r, i. r& - ..... 
blyaıta dtmakrasi yalnız halk 
sevgisini çağırmalı:, açların, çıp· 
takların, mazlOm ve matdurla· 
rın hakkını mUdafaa etmek de· 
ğlldlr; mazmunda oldutu kadar 

• Moda • vapuru harem önün
de oturmuş. itiraf etmellvlı ki 
bu oturuş hiç degilse mevklin 
iyi intihap edilmesi noktasından 
hiç te fena del!lldır. Gazetelere 
nazaren halk telctşa düşerek 
simitlere. sarılmiştır. Vapurda 
bulunan birine sorduk: 

derhal muhabereler, hatıralar, r;aze· 
teler tead ediliyor. 

Çocuklann bu cemiyetlere aza 
olmaları için llk şart olarak kendile
rinden temizlik ve sıhhat isteniliyor, 
~·akıt bu temlr.Jik \'e •ıhhat Yüve
nılin prenslpinc riayet ederek, onun 
mefhumunu genişleterek i<tenlyor. 
Çocuğa yalnız temız ol, hıfzı<sıhbayı 
rıayet et, çünkti· 11hhatln ve saadetin 
bununla kaimdir, denilmiyor. arkada· 
şın da tcmir. olacak, hıfzıssıhhayı 
riayet edecek. çünkü onun da sıh
hati vt: :-;ısdeti hununla kaimdir ve 
hundan sen me:;~ul'\ün, deniliyor. 

H ütüt( HitWE 
Ilı:. ölümlu dun vııda, kadırın 

kocası <ildıi. ı,, dın~aP;ız, k<.>Oliu 
·nı apartımandakl "''·eh akislerı. 

uzun müddet valnız dinlcycıncdı 
Rir erk<:k bulup ev lendi. 

A'RI~ DJDF.sl "MILLIYJ!T. T11' 
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! BCGC KÜ HAVA 

j 
1 >ı." hararcc azami 20. asgari 

~ d· R zı:ar şimalden e;miştir. 

b "' ~ 'a 'ıulutludu., hafif 
rn muhtemeldir. 

mutlaka şılı:llde de demokratik ol· 
mak !Azım ıt•llr. Nazım Hikme
tin şiirinde her iki vash da ga
yet çıkıntıfJ bir halde gllrUyoruz. 

Bana baki 
Hey! 
Avanak/ 
Elinden o zırıltıyı bıraksana! 

Zannedersiniz ki sokakta bir 
arabacı, bir arabacıya batırı

yor. Nazım Hikmet Pltrre Lott 
den bahsederken, birden bire 
şu sesi çıkarıyor: 

- .Evet ama korkudan de
ğil, iki saat bekleditfmiz için 
karnımız acıktı da ondan! dedi. 

KOMŞULAR 
Geçen gün arkada~larımdan 

birine gltıniştim. Odasında. sade 
giyinmiş iki kadın gördüm. Yal
nız kaldığımız zaman anlattı: 

1 
dan tarlı siizler, opu~me sesleri 
duyulma~a ha~ladı Ye- tersleşen 
adam .~ene yumu~adı. karısına 

a~ık oklu .... \rtık yan apartınıandan 
duyduklarını, yan apartınıanıı 

\ma bu kadıııcagız, erkeğin 
crkej!;e lıcnzenıcyccej!;ini hiç Ju• 
~ünmemi~· ·· Ko~~u dairede ~cııi 
karı koca sCYi~tikçe, adam her 
tarafta. kadıncaj!;zı, sinirlenip Jiı· 
\ Livornıu~. 

rtKRA 
Nazım Hikmet 

FELEK 

Kadın gözüyle 
Çocuk Hilali ahmeri 

Demek ki çocuk llillliahmerinden 
beklenilen hızmct iki ttirlüdür; biri 
milli, diğeri beynelmilel, .\lllll hiz· 
mette çocuk "hhatine riayet ederken 
komşusunun da asıhkatinden mes'ul 
tutulacak, komşu halkası genişleyerek 

Kira taksitlerinin tediye 
günu azizim. Senede dört defa 
bu iki kadın bana gelirler. Biri 
kapıcımdır , öteki de... Kirasını 

eliyle vermeğc gelen bir kiracım. 

duyıırma!(a haıladılar 

Fakat genç aııkla ıııa~ukanın 

kunturatlan çabuk lıitti, kirayı 

ı·:, et ama, dedim. buııı 

raP;mcıı · 11;elip ;ana, kiranın faz· 
lasını neden 'eri yor V 

- Hundan bana ne? .. Hen c ' 
kendisinden bahsetmekte da

lma bUyUk bir haz duyduğum 
genç şair, Nazım hikmet ,ım
< iye kader, çoğu ağızdan ağza 
dola~an şllrleriniıı ilk serisini 
"835 sutır. ba IJğı altında mey
dana koydu. Bu 8.15 satır Türk 
şiirindrki, hatta Türk dlllndeki 
inkılabın ilk satırıdır. 

Şark 
Yııtmayacırk 

artık! 

Bıktık be bık/ık! 
başka bir şllırlnde: 

Bellcı arkamdan bana 
-bu kalhlrıi 

(,'ocukların hayatına ve terbiye· 
şine çok büyük bir abommiyet veril
uığini avlardanberi itina· ile hazırlanan 

bu çoçuk haftası i<hat edıyor Vaktile 
ebeveyn şefkati istbna edilecek olursa, 

büyük bir cemaa~ husule gelecek.Temiz_ 
ve sıhhıtı ~idame eden yerlerde yaşamak 

isteyecekler. lfemlz evlu,~tomlz mek· 
tepl•r, temiz •ok~ genif bahçe
ler talep edecekler ve bunlın yapa· 
cakl.u-. B<iylelikle Yatanı karşı mede 
nr vazifelerini ifa etmiş oı•caklar. 

Apartmanım basit bir binadır. 

Dört katlıdır, ve her katında, 

Öörder odalı iki daire vardır. 

Bu dairelerden biri kuçuk, di
ğeri hıiyüktür. Gördul!;ıın kadın, 

arttırmak istedıııı . Razı olmad ılar: sahibiyim, !..adınla aramızda nıu· 
"Çıkarız,, dediler. Bunun iizPrine kavck rnr. Ccnç a~ıkla m:ı~u~:ı 
bu kadın geldi. Bunları bana da aparcımaııı iki sene kunLLl 1'

11 

anlattı ve: '· Fat.la istediğiniz ettiler. 

Nazım Hikmet, ta Aıık Paşa-· 
dan beri alıştığımız blltlln na· 
zım k11idelerini, vezin si!temle 
rlni alt Ust ederek ve Tllrk 
kamusunun hudutlarını kırıp ge
~irerek yeleleri dim dik olmuş 

şahlanan bir demir beygir • 
üstünde sıcak ve acip nareler 
atarak ke~uyor. 0, yalnız TDrk 
siirinde yeni bir çığır açmış bir 
edcbiyııt inkilapçısı değil, hiç 
gurmege alı~madıgımız} ep yeni• 
bir şair tipidir; s:m yok, nazı 

',..._; A mc• Haqiml'.1 dediği gibi 
b.lt!ln ruhunu /Jir bak" bnru 
iç'~de havalara Uflü)or. 

P.ır:ı'<. o saz dediğin Uç 
telli zırıltı) ı! i·te esiyor or
kcstıram!" onun bediinin en 
c,ı •n •ildi•. Ve hakikaten Na· 
ıır.1 H l.met n şliti çalı .an bir or
ke•lrıı değil, esen bir orkestra
dır. Bir ormanda bir fırtınayı, 
hlr iht aı gUnllnde bir şehrin 
i~indcki velveleyi andıran bu 
orke ıranın, bu bando muzıka· 
n·n l 11ngi ııletlcrden terekküp 
ettiğini anlamak kabil olamaz; 
hir atın nalı, bir kopuk elektirik 
teli, bir ırık künk, bir kapı tok 
mıığı, bir bahçenin demir par
ımıklıkları, belki hep bir araya 
gelip Nazım Hikmetin görbllz ve 

haykıraiıa 
• Kııçık! -

diyen 
sen de eifu 
iitekiler 

giln kazsan, 

adam' 

işte size sokatın bUtUn çıplak 
yankıları. Llkln şair ne "zaman
dan beri bir sokak mUnadlsldlr. 
Bunu, bir başka makalemizde 
tetkik edeceği~. 

Yakup Kadri 

FELEK 
U1111ll11ktu ! 

Bır kaç zamqn evvel bir 
• Bekcirlık ı;crgisi , sözü çıktı. 

lafı oldu ıe urıu 1uldu idi. 
Fakat " Vakit • arkadaşımız 
o zemandanheri an/..ı/ tııtfıırdıı 

gidiyor Sor•iıı 1 Soruy,ır ! Ve 
soracak! Kime? <)rıune gelrnı 
soruyor Bu ~üal serisi ya!'aş 
yavaş bıitün fıalka siray"t 
edecek [>ibi. Başka yerlerde de 
böyle anketler JOptlır amıı 
hem çok uzatılmaz, hem de 
sonunda bır • hıikurn çıka

rılır Siz bu "Bektlrlık l'er,(!isı" 
anketinden bir şey arı/adınız mı? 

ı'ar mı ? Yok mu? 
marlietli cllerlnin içinde bir bir bir· 
ıeri!e tokuşd Jkça bu sesi çıkarır Ticaret odusı rıiesasınıtan 
•ar; belki de genç adam bazı Hamdi Bcyfe11di ilıtikcir hak
anı loglar gibi bUtllo bu sesleri kında !{azetelerden birine be
t .. " bl alet k~llanm~dan kendi j yar.afta hulunmu~. Bu beyanat 
gllğsilnUn derınliklerınden kopa- ı gazeteye yanlış geçtigi için bir 
rıp ~açıyor... digerine de bunu tashih için 

Ulkin, i~te, bunun blllnmeyi- beyanatta bulunmaya mecbur 
şidir ki Nazım Hikmetin yaptıtı 
i~in kıymetini arttırıyor. Şair, kalmış. Zannediyorum ki bu 
sihirbaz gibidir; san'atının sırrı beyanatı da tashihe mecbur 
meydana çıkınca bütUn nufuzu, olacak. Görülüyor ki munıa

tesiri, yani buğusu datılır · i/eyh • beyanat • ilmiRe !'akıl 
Klasik san'atıa modern san'at detil. Bir taraftan bütün rtsnıi 
arasındaki fark ta buralladır. 
Klasik san'atkara eseri için ı• e gayrı resmi müesseseler 
mutlaka mermer tilzımdır, hal- hayat baha/ılıgı oldujfunu 
buki modern san'atkar ,ıze ça- iddia ederken Hamdi Bey/endi. 

murd;;1 bir Venüs heykeHyapabt- Bizde az para kazanrl 
lir; tıpkı Nazım Hikmetin bize dıtı için hayat pahalı geliyor! 
sokak lehçesinden yüksek bir- Diyor. Bu gürıe kadar hiç 

edebiyat yaptığı, kendi aramızda 
bile agzımıza almaktan çekine- kimse lıayat pahalılıtının se

cegimiz en amiyane tabirleri, söz- bebini bu kadar garlp şekilde 
teri şiirin asil kamusuna soktu- görnıemiflİ. Aceba bu söz de 
gu gibi." tashih edilecek mi ? 

Onunla beraber, Türk edebi- f Modanın ilfltrahalt 
}atına, ilk defa olarak detRok-

ru., dedigimiz şey gfriyor. Ed~- Cuma günü seyrisefainin 

I f•>cuklu hiç kim;cnin zihninde, hatta 
tcrhıyc mlı.esse.,.elerinin programında 

bile, !Ayık oldukları ciddi yeri işgal 

eımıyorlardı. Onların has.ıs kalple 
?rınl: ıar.e dimı,;Jınnı inkı af ve is

tümar ettirmek için kitıplınn basma 
kalıp ezbercilitınden ba;ka bir şey 
bulmak mümkün mü idi t Fakat ıı;e 

~ırdiğimiz büyü~ inkılip, \crdıği bir 
çok dcr<lerle beraber çarpık kalan 
r'ıyeıimizi de ı-erin• ~etirJi. L<tıkbalın 
} egaııc hakimleri , varl141mızın ve 
n1edenı\·ctimizin ~·cgılne \·aric:leri ço 
cuklar olduğunu bize ritrettl; ve 
huııdaıı sonra artık çocuk l'e ~ençlik 
harckrtler vt\'a~ ~ara~ tl'ı'andı. 

:\l~ınkket mizde ilk defa olara\; 
çocuk barranıı tc·• ıt edilirken, çocuk 
terbı<esroln temeı;11 Je ciddi hır 

u'°tte k Jrmak ne iyi ,ıır >e~ c la 
caktL \ ınn ı ne,Jh, ıneşhu. lacın 

ı i \ h<nalin deJiJ;i ibı saP;lam 
vLcuııa sa~lam u c..lduguııu arzu 
cdı,;orsak, ~ımr kı ç ıcukları valn 
•be\ em 'e m •allim eline te ketme 
yelin: ı.ı. 'arı ken"" kcndileı ııun elle 
rine tc; ).; cdclıın 'e kerdi ke ıdilerını 
korumalrnnı •>gı·etdlm. ~u da ancak 
çocuk ~ılAlı •hme te k dt ile nlur 

llu "ı ın_derı memk c .rde ço· 
cuK sıli.. ahr.<: ' ~Kıfatı \ardır \'e 
bund . azamı ırette ı •rle edil 
diği bir çok c.e'.llerle salıı-tır. ilk 
-'efa o! ak çoc• ' ' libı ahmeri 1ıar 
: ın ıda\etındc 1014 d ıunaıLıJa 

Kel...,k şchri~dc \aralı • kerlcre n:.u 
•v•n ' maksadlk t •ştKk~! etmiştir. 
Çocuklar ;1rp hazırıı ... ,rh• e<np 
dik \' ıı lar, 'unıu eşya oriıl'Orl:ır 
KastaJur. 1 

>r için basit Lir ra.r;.da 
marangoz lak Yapt\'orlar. \ t~lha~ıl ya 
ralılrnn iztiralııtıı tahfif için hiç bir 
şeyden çekinmi\·ıırlar. Bil:lhare bu 
hareke~ \merikH'l geçtigr zaman, ~ek 
!ini tevsi ediyor. çocuklar pralılardan 
mada \\'rupadaki muhacir çocuklarına 
da yardıma başlivorlar. llırbin hitı 

mında hu ıeıkilitın devam edip et· 
meme:ııi için bir çok münıka~alır O· 

luyor, ve nihayet bütün tcrbivecile 
rin itıifıklle devamı temin edilivor. 
Çiınkü \ınerikının zengin çocukları 
Avrupanın fakir, gıda.,ız çocuklanna 
yardım ederken, valnız hayırhahane 
arzuların tatin etmekle kal mıyor · 
lar, aynı ı:ımında yabancı ıncrule 

ketlerin vabıncı çocukJarıyle tcma;a 
itliyorla' Bu >Ur<tle güzleri iinündc 
yeni }eni ufuklar açılıyor. Kendi 
memleketlerinden b~ka tanınmamış 
memleketlerin udeılerini ve yaşayış 
lannı ügrtnh orlır, kendilerininkinden 
bııka tanınmııuı~ çoçukJarın ruhları 
na vakıf olµyoılar. llu hareketin do · 
ğurduğu ilk neüce, yardım gl>ren 
Avrupa memleketlerinde de aynı ıeş 
kilttın vücuda getirilmesi ol~yor, ve 

Bevnelmilel hizmet te aynı derecede 
ebemmh·etlidır. ıı;ıka memleketlerin 
kendileri gibi çocuklarını tanıyıp 
ahbap olurken, onlara karşı adavet · 
be.lemek miımkun olmayacaktır. Çün 
kti tanışmak do;tluğun en büyük 
esasıdır. Böylelikle beynelmilel dost· 
lııp;un temelini kurmuı olacaklar. 

işte bu >uretlc l:lkay hir çocuk
tan, has.'.lmtk h:ısamal 'nk:-ielerek, 
vazlfe<ıni müdrik, hayırperver, halkçı. 

beledi,·eci. millicL ümaniter bir iman 
doğJc•k , .• cihan aadoti lıulacık. 

Efzayiş Suat 

~u~e.~raaa 
Oramofon {'alacak! .• 

K'Jmşu/ardıın hirınin lıen/Jz allı 
yuşırıd.ı bir kı ı çncrığıı rar Ama 
ttörmeyiııiz ii)'le afacaıı şey ki 
Jıer gıiıı cviıı altını üstt111e getirir. 
Bu afııca111 >;ere11/erde arıa mekte
bi11e ·azdırdılar Dün babc~ı elin
den tutmuş getıı di 

işit, dedı. sana huhsettigını 
şeytan çekıcı ... Snnra çorıı/la dö 
11erek 

Öpsene amca11ın rlıni! ih/a 
rında '111/ııııdıı. Fakat Emri lıanıııı, 
bu ihlara ı.ı11men /Jflyıık bır 

lıaııııne/mdi gl ıı ııwktıı~pıaıııelll 
bir reverılfls. yapıp iskcmley.e yer 
leşti Biz de şıırııdı111 bımıdıuı ko
nuşıııa.iia başladık. Söz , musiki 
üzerinde idi ki koııı~um iskemlede 
kurulup otııra11 küçük kızıııı hatır
ladı. 

Emel, dedi, saylı' bakalım, 

büyü}'fl11ce kema11 mı çalacaksın, 

ut mu, yoksa piyano mu? 
Kllçiik· gözlerini saurek ceı•ap 

ı1crdi. 

Za/en şimdiden ü1trendinı , 
ben gramofon c;u/acatım baba ... 

Kulak misafiri 

lrtihaller 

\.akıt tahrir ailesinden .\. Sırı 
Beyin büyük valideleri ;\fünire H. 
Dün vefat ttmlıtir.' C'enıze,i bugün 
Saraçhane başındaki evlerinden kal 
dırılarak Edirne kapı meıarlığ'ın:ı 
defnedilcçekti r. 

Sırrı Hel·i \'e keder ~ormüş aile· 
sini Lllzive ederi1 •. \ll•h gani ~ani 
rahmet e~ liye. 

· )<:üçök tarafta oturur. 

; iyi b>r kocası vardır; Ç'ok ça- 1 
lı.şıyor.- a7. kazanıyor, l•akat ka· 1 
rısını iyi geçindiriyordu. :'llesut 
ya~ıyorlardı. 1 liç kavga ettikleri 
vaki de!tildi. Belki de hayat ha-' 
kkında 'alim bir fikirleri olma 
dığından kavga etmiyorlardı, Kadın-
" Peki,, dediP;i zaman, kocası da 
•Peki" diyor Koca" -olur nıtH ~ 
deye sordu mu. brısı derhal 
kolur!, deye .:evap veriyordu ... 
Saadet, ~üphc,İ/. ki, bu kadar 
basit değildir f:ıkııt ha,it bir 
karı koca için kafi gelir 

Hl' aki bLlutlıı .ıir hayat, 
amma ya!ll'ttr ya~mamusı ne 
mutlu. 

Fakat bir 11:un yağmur ya~dı,.. 
bir kaır damla çiseledi· sonr 
Kene p;une~ açtı, oııdan ;nnra 
~iddetli bir sn~nak ıı;tldi; daha 
sonra tufan ııldıi... L \ dort p;un t 
zarfında, kadınca~zı ı nıckk 1;ibi 
köcu -,, ~ckllnıe1~ ak•i hı Hanı 

clu\'erı.11. r arı 1\ L<; ınutenıadiycıı 

ka\'~'11 cdivc•, ka\ ~·ı edecek 
bahane arıyordu. 

mıktan ben cebimden verecej!;im,, \al ,ı;n I 
dedi. Derhal bir mukavele yaptık. Selami Jzz~ 

Barik. lıavat. kata ve otonı ohil ~i~ortalarınızı ~-a 
Galatada C'nyuıı. lıaııında kiıin Cny •il ,,gc,rt:ı kmı.ı aııy:t~ıııa ~ 

ı~~nnız. 1 
Tiirkıyı•ılı• l111al/1,ıla wrayı rnı~aııwlc Plır•Pklı• olan 

Km"""'''"'~"" "'"~m~ı!;9, ~•C<mnm" 1 
- -- ... Tt•lı•fıııı: llPnığlıı - 2.J02 ~; - u Wısiil . 
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eve sen mı ha -·m!ffi , ben mi? .. 
\nlayalıııı ! ,, J:rtc:<i guıı biıyle 

ba~trüı. ,, -:eni ba~ıma dart dere 
alnıa;:ıydını r:ıhat ederdim!~ 

Kadın, hu Hızü lıaşka bir d~[a 
daha duynıU\tlt. Her ·ıpnrtıma· 

nın durnrları kalın nlmaz. 1 lefe 
benim :ıpartınıan çerden çiiptcn
dir. Bu nu:sut karı kocanın kom
şuları, geçimsiz 'ıir karı locaydı. 

:abah ıık~am kavga ederler ni 
adam karısına; "Seni ba~ıııa 

dert almasaydım, rahat ederdim~ 
deye haykırır: •· Bu evde sen mi 
hakimsııı. ben mir Anlayalım ! ~ 

• ıınnı~~nırnııtmmnmrnımııııımınuıını~m~~~m~ ~A 
1 BOYük 1 

deye baP;ırırdı. 

Darvinc inan yavrum, insanlar, 
maymun a.ınasıdır. O melek p;ibi 
adam, lııı ak~i sözleri duya duya 
ak>lle~ti ve karısına fena muame
leye ha01adı. \'ihayct 'günun 
birinde hu kom~ular ~ittiler n 
yerlerine genç bir karı koca 
geldi... Kı.nları kaynayan. canları 

oynayan, bir birine a~ık 1 ır karı 

koca ... Hu sefer komşu apar ı ııan-

-tayyare piyankosu~ 
Ke~ideler her ayın 11. ndedir 

4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 

Büyük ikramiye: 
45,()(){) liradır 

Ayrıca : 2(),CXX) 15,CXX) 12.000 10.000 llralık 
ikramiyeler ve 10.000 liralık bir mükafat. 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

- ı · · --- - ı V b t - 'kmedi 1 du ki bazen -y~lnız bir tane-ı bir gül yaprağı kadar yumu9ak ı nu derhal anlamııtı. •g' i er "Milliyet. in edebi tefrllı:Qı 43 mııtı. e u emas gecı · • · . . . . . . .. . · kı b h • b H t f etti 1 

K h k • 1 O sustukça (Leyla) zalim bır Onun ruhi iztiraplarnı ve nev- sının, bazen ıkısının ~e halta. u- e~~erıyle bu çal? n, u avaı, u k •. ay~ ınk taaarru ,ıcırıı ~. 

Öy e 1 m atmaca gibi onu hırpaliyordu: mit hallerni kendisinden daha 1 çünün birden h~yalinı ve ~alb~nı gıızel batı sevıyordu. d' 1 et ~~ me ~e onubua bai IO~ 
_ Bu kü ük kasatı:ı<la neler eyi gören ve hiseden genç kız dolduruşundakı garabetı- bıle Bu.hran çok . dev~ etme. ı: 1 ma ıç!n. ya ~tan ettiiirıd • 

· ç . A ıklar ma- gözlerinden okuduğu bu inkisa- hiuedemiyordu. Ona biraz te .Le)lla nııı.. temın edicı, affedıc~ 
1 
nın gelıııLeyli:yı:ııa~ ,irıirlel'~ 

Bllrhan Cahlt ı\Cler olıyonnuş. · · ş .' t k' t k · t 'b' ona mayül gösteren herhangi bir okşayışları bu kararsız, vahşı çok fazla tahrık ettı, d lı• S 
ııuklar ne şaırane alemleı ya- rı eı ın e me u er gı ı • • h k t d' G.. ' d. d' G k b aya • çı 

Karanlıkta genç kızın yüzü gelmiıken aarip bir su- piyonnuş. Do&-rusu kıskandım. sokuldu ... Şekirını kah müliyi- g~nç kadına k~r~ı. lakayt ~9:1a- mahluku. a~e hete ge ır ':ku 0~ 
1 

:r ~: . enk:d ubir had.ise JÇ 
görünmiyordu fakat ses bütün kutu hayalle bu karanlık yuva- İğneler birbirini takip ediyor met, kih ıiddetle arzusuna ram- mıyordu. Ve bırının mulutıne yatları dın~ı, ey;:ca?~. su bl ne ~ acı g~ . . e~ ndisinı 1 
heyecanını ve' istihzasını belli dan uzaklatırken adeta dertle- (Suat Naci) arabanuı kösesin- etek isteyen zalim bir mahruk girdiği zaman ötekilerin haya- buldu ve ~ır çocu 

1 
gı 1 b' ı::~- a7::.'a ıçın e 11,ı1 ediyordu: ıecek, iltica edecek bir yer ara- rıe bu··zu"ldükçe buzu"livor - alnı gibi genç adamın aaçlarnı sevdi: !indeki mevkilernin gölgelendi- tı.~ macera ~brını. an atkıan kır du- zapG.e 

1 
ı. d'"' bö·=rtlen d• ,,

1 d · d' · ~ ' • · · b"I f k · d cuk ve tecru esız çap n ar eı ız en ıaı gu b ,rı•• - Evde canım sıkıldı, dedi. yan aenç a am tını 1 vazıyet• bazen ateş içinde kaliyor bazen -Çok gezdin, yoruldun (Sual) gını 1 e ar etmıyor u. • "b" b · .. tı' an arkasında bu mlitkül bu r .1•1 
· 1 h ki 1 L ı· ' (l b 1) ·ı 1 · d gı ı ona u garıp serguzeş • 'f• Bu çorak yerlerde asri muaıa· ta1Ramıy e a m o an ey anın soğuk terler dökiyordu yemek yiyelim de biraz kuvvet stan u a em erın e .n 

1 
.. k . t• fsi yavat 

1
,eJI' 

· d k ö l · · (D · ) . . . d ı; · · attı çınr en ızze ı ne ve .. kal.ar nasıl ohyor diye merak ya~~ a uauru~u g z ~at any Bu darbeler ve bu acı sükut eve bul olmaz mı? O~Juan . ısmını. e unu." ıçın L~yla bu aktamki hadisenin asabiyetine galebe etti. bir I<'' 
eltım çıktım. le ıtırafetmeje amade bır yara· k d d tf L 1 d h Bu son darbe onu boşaltmağa vermtşlerdı. Eski (Don1uan) h" b' ld • d" üvenen _,,ıııJ 

Su~t Naci ateş kesildi. Genr maz çocuk gibi kendine mırıl- ak ark ev(aHm te ı . . ey~· ~ a kafi geldi Şakaklarında kabarıp hali değişmemişti. Yalnız t~r- zl aten vaGı ır kşey oı· ugun~ ad~- dıne, 'gb~rburunacegraııın soır-
. . ." d • b.. " k .. . h . çı ar en a ıce nıne ) ı evıne · . . . . .. .. .. • .. <.mıştı. enç ız e ıne geçır ı- ın gı ı u ma . kızın bu darbeıı her şeyı blldı- anıyor, o .uyu pu~ tıras ma yollaını tı. Suat Naci yalnız inen damarlar önündeki hailı yı- bıyesıve duruıtlugu onu kadın- ,. · kt t b k k" beklemeğe karar verdi· ıe" 

ıini anlatiyordu.. ~.eraya kendı arzusu ıle veda et- olduklarn l anlayınca biraz fe- kıp geçmiş bir bent gibi boşan- lara karşı daha zalim, daha hür- gı .. ml.ek tup al on~. ubahşamh it Leyla ya bu hissi veren (je~ç 
k · · tikt h · ld • · 1 d . 1 k d' d. mu a a a ge ecegını e em a . dl ıl Artık vaziyeti kurtarma ıçı..'1 . en .•on~~ er şe~ o uıu ~ı- rahladı. Karşı karşıya kalmaları dı. Şedit göz yaf arı arasın a metsız oma tan mene ı ;or u. hükmettiği için dahai.kindi vak- ra run hali, kıyafetıY ~t ge~ ~ 

;~_lış~~k . beyhudeydi. 1 ıla ~ sayıp dokmek, bıraz da .gu- ona biraz cesaret verdi. sevimli başı genç ~ızın dizler- • Kendisinin f~r~ına va. ~madı- ti Hatice nine den Sarı bağ yo- kız, bu uz_u'.' ~!'lu, fa·~cııdoıı11 , 
dumduz b~r ~ızdı. Onun kaışı~ lunç olan_ ~u vak .ayı etrafiyle 

1 

Leyla) her aktamki gibi za- ne kapandı. gı. bu kara.~~e~ı~ı (Leyla) p.e~ lu, söğütlük, dere boyu hakkın- yeldirmeıu~ın ıçıncı: vu~rıslı'•;. 
s nda tedbır•ızce_ ve. çoc~kça mu a'.11~tmakıçı~ b~ uraçık,~u ı,..bek 1 ı·if, ittiha aver bir sofra hazırla- "' ., * e~ı keşfettıgı ıçı~ daha ~eldıgı da malumat almış, ve bir araba 

1 
h.atl~rı bellı olmaY~ti jfıacl.e ,ıe 

dafaalar yapmaga ımkan yok- gıbı kızda~ ıstımdat. edıyordu. mıştı. Genç adam bu fidan gibi Suat Naci daha yirmi üç ya- nın haftasında boy le gafıl avl~- kiralayarak buralara gelmiş,gez rıf bır kadın hare~ eırıJl111 e" 

lu _ Onun agır. ve ~ım sukuta kıvrak, _beb_ek gibi tik.çiçek ka- şını henuz bitiren, ve hayatı, aş nışma ~a~şı asabi ve kıskanç bır miş, dolaşmış, keşif yapmış ve 1 meyen ~u ı;ı,ölgeyı 'ti ,arıı; 
Genç adam, alnı ve yuzu a· genç kızı tazıp ettı. dar cazıbelı kızın y nında onun kı daima ince bir bahar bulutu kadın gıbı heyecnı:ıa kapılmadan onl nn miılakat s ati yakl:ışın- şayan bır du,man ~ ıarlıs 

içinde, zaten nedametle ve - Buralarda ne aşikafıe sere- çok ııcakaşkını çiğneyerekkendi arkasından gören bu tecrübesiz, c.nu sükunet ve tedbirle yola ca arab yıdaha ileride bir yerde di •.• Zehra ürkek a Jllerı 
• 1 • 1 b •ıA 1 o • d k ı O ' .h O • 1 k d" • b" adını g nr a netıce enen u mu a- natlar, ne efsanevi maceralar O· sevıyesın en uza dağ ve bağ kararsız,avare genç tesadüflerin getırmeğı tercı etmı§h. bekleterek kendisi de sık fun- sıra en ını ır b" f 1ıe ,ç 

atı sonunda munis kokusu ve Jıyormuş. . . Şaştll'l. • mahliiklarnın sevdasına kapılı- i önüne çıkardığı kadın çehreler- Şimdi dizlemin üstünde haki- dalık arasına gizlenmitti. 1 ~İp eden dr.dıa~a .1digi :ı:~;~ 
m şİki benzeyen mükaleme- (Suat Naci) kıvraniyor, üzü- tına nedamet eder gibi, mahçup J ne kıırfı nakabili içtinap mac-1 ki bir hicap ve nedametle titre- Leyla mevkiini bilmiyerek lıyer~k koruluga kg~r ,alı~,.'t 
siyle_ ~~yla yı. karşısı~da bulun-ı liyor, t~rJ"yor Genç kızın bu v~ mütees.•'.r yafa~ak İsteyen llubyet hiasedişini h.üt~". a.rzu ~e ı y~ ti.reye a~layan bu genç ve se pek eyi ta:in etmitti. Bir":z s~n 1 Le~la ~r:'işlay::ek rne'İıı~" ı 
ca butun tehlık ye ragmen ade- akşamkı maceranın tanıamiyle a gozlernı atlıyor, deşılmek içlnıneyecanlarıyle bu bırbırını takıp vımlı mahluku yavaş yavaı mer ra Sarı bag yolundan Zehra ıle n.etıc~sı ~ . nin yo 
ta sevinmişti. • Bin bir ümit ve 1 şinası olduğunu anliyoı du. Bu! küçük bir temas bekleyen kesif ederek hayatına karışan mahlu- hametle karı,ık bir muhabbetle dadısının gelmeğe başladıkları- 1 şımdı Su.at b a~ı dı 
h ye~~n, iç:nde pi_lanlar kura- 1 şeytan kız nasıl olup ta b1;1rala-

1 b~r yağmur bulutu gibi ağırla- klara .. b~ğlanışını o kadar sa.nimi aff~tmek ~çin dajtıl!'~ saçlarını nı görünce Suat Naci nin yol_u- beklemege aş a • 
c 

1 
burava ra )- ıc'ar r,el !""<, om, takı•) e• şıyordu.. bır gonul al&kasına hamledıyor- okşıyor, bır ser e. ıbı kıvrak ve 
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1'1İLİL YETİN EGLENCELERI 

llıı günkü yeni bllmecemls DGnkQ bllmecemızto 
haJledllmlf fekli 

Yukandaa •tatı: 

' 

Soldan sağa: 
1 Kayat olmıyan {4) Mukad-

•s (4 

2 - 'l'ıhta (5) 
.ı Fırlat (2) ı;:ve veriJen 

ı - Zaman '\l) ~·nnsızca 

't) 
t - l'<tUn akıi (S) Salltaya 

konan (8) 
3 Ters (4) 

Ekın biçen alet (4, 4 ~oksan (~) 
Yüzdeki kıllar (5 :\'ota (2' 5 Lan~ı ı4) 
Sarp r3ı 6 ispirto (5) Museı <J) 

~ 7 \1isahr ( 4) Hane (2) 
\ 

' Demir diivUlen yar (il) 
lııhabhet S) 8 Lü;ııımsuz yere para sarfcı· 

mek (~ Hayvanlınn agzmı takı-
~ - Seccade 1 fi) \las<ct '2'1 lan (lf) 

...._ 
11 \ota !!_ 9 iklimler \il, 
--~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~ 
,._.._ ___ .,. İ.\rl11H.'LAR • ,.. 

f.cnebl liııanlarda zaifnıo-iniz '1 

_, ERLiTZ 
1 

Mektebi sızıSE RI ve iYi bir surette kuvvetlen
~itcbillr. müptedi ve müterakki talebe için kurslar 
~Çılıyor 

~---- .\drc<; Heyog'u htiklAI C'addesi .l5o 

ı:::~m:ı 

HER ZAMAN 
HER YERDE 

Haşarattan kurtulmak için 

istimal ediniz 
~LİTOKS Tuhtakuru•u, pıre, sinek, sivrl<i'1ek, gıive, bit, 

hamambticeğt, arı, karınca ve satrt öldürür. 

FLİTOKS LEKE YAPMAZ 
f\()KlSU SIHHf VJ.3 LATIFDlR 

" "' ~MftM jCENTELIU~RI : ... l')} , y " c- ~ 1 Istanhulda Çicekpa-

, 
' 

"' .., N zarında '-v 
Altı parınak hanında 
:.!-3 nunıaralarda 

Ehrenştayn ve To-
ledo 

l'lırkiyede en ziyade rağbet bulan 

DEUTZ 
Motörünü tercih ediniz! 

C:tinkil: sHrfiyatı az, randömanı çok, ömrü uzundur. 

1 l~r 
kun ette 

() 1 z l.' l 
~ " r, ...J 

'it~ 
1 c deniz 

'l'lı 1törl · 
ı erı 

·~ ''Jcıı 
'•lııı Ve pct-

ık":'."•cri nıu
tl ıat ve c· 
~ tcsJiın cdi· 

'lir 

F.n I" ıruf fabrikaların mamulatından atideklekl 

1\1 A K i N ~, I, E R 
' { 

1a' mı ız i '"t dahil rıdcdir 

~ 

'il T L ı ı \l.AIU \! .\.R \ l.OZ "ı!AKI. El EHi ' r ı ,, n• llJ p. ya, şen~ dtı ere, r de \ 
~ h \ 1 ı •I ed > 1 ~ /.G \11 1\1 \f\I El fAI 
~ J 1 1 \f\J I· E.Rı hvutat ·ı c rr. ,reze, makkap 

~ u1.:l \ ,, ' S F J{ A ' K V ~:. Ş E R i K 1 
1 

, 
1
1
/.·IH 'IHOLDT MAKii\ E ŞİRKETİ 

· l.a ll 1 \ >l\t Ja ,adJe>I 'llı\I T~lelon Be o~.J 40:IB 

MlLLIYET PAZAR 28 

':iinomanın kraliçeli Di; erlerın dllberı Bil Ll DOV un şah ıems!ll 

GÜZELLER GÜZELİ 
filminin elı evnı irae olunmakta oldu~u 

perşembe akşamından •'11 ar.ıı h r seansta yüzlerce kişi yer bulımıyarak 
geri dönmektedir. Dcr.k lr 1111.1 .1 l)(l\, en mükemmel ve cazip temsili 

seyircileri teshir ve tehyiç ctmektcı.lir. fü, ~"' kl ,1c filmi şimdiye kadar 10,000 
kişldılı fula seyretmiştir. Saat 16.:ıo maıine-indc \' \H\ ~:TE 

--
SAT i.E 

MOTORLAR VE TEZGAHLARI 
takdim eder. Veresiye size 

lu tünel meydanı Metro Han 
m 

assıs mukavva kutu 
ustası aranıyor. 

C il F. kadınları çalı~tırma yurdu kutu imalahancsi için mutc

Jıa,sı< bir kutu u-t•sı bilinıtllıaıı aiınacartır. Sara,haııc ba~ında :\fü 
rlr p;., konağında yurt inudüri}etine mıira.:aat ol.ınmalıdır. -Hem arzunuza göre giyinmek hem de ikti<ada ri•yet etmek iswrseniz 

KeyoP;lunda lstiklAI caddesinde Luvr mağazasının kar~ı,mda 148 '.\oda 

BAZAR ÇEKOSLOV AK 
ticarethanesine ınt.iracaat ediniz. En :;on moda ye t!n iyi cınstcn pardesü 

knstümlerl burada her yerden daha ucuı satılıyor. kani olm•k 
i n hu mı azanın cımakinına bir öz otmak kafidir. • :O:ll<CHIS'apkaların en ucuz, en sağlam ve en zarlfıa+ı 

l'umaşlariylc me~hm Karamürsel fabrikası ınamu!Atı 

Şapka ıardır. Bilhassa 
Bu kere imal ~emekte olduğumuz en son moda yazlık 

gayet hafif Ye zarif tav~an tüyü şapktı.larımız şayanı tavsiye~lr. ı 
lstanbul Sultan Hamam ikinci Vakıf llanı altında ... 

rr::::-ın::...._ 'ehzadc H·• ı ~:ı·ı:,·::::::ı 
l:ı:: •::ıu~ " ""'illll' •• ..... 4 1 !j .. HillL ~INEM!SINDl .... ·--··ıı 
il Bugünden ıtıl:-arcn g 
E! t\levsimın en muazzam filmı olan :: 

!! SINGjPoP. GECH~HI !! 
i! Benhur kahramanı Rı\\IU. · . ·o il 
İl VARO tarafından tem,ıl cdilmı) ji 
l! tir. Program• ilhe olarak E! 

!! STlNLİ lfHIKJDj il 
iİ J\omik DU\11\LLLt.: lSi\L\IL i! 
ii efendi \·e hev·elİ cem:-;iliyc:-;ı ii 
!i Bülhül 1 lafız \hmet hcvin saı 1i 
!! hey"eti \laımazcl Tl TL! ;-aryeıe H 1 .. .. 
il grubuna iştirak edeceklerdir. ll 
ii ,-ann gündüz arzuyu umumi ~~ 
j~ üzerine mektepli efendilere unıumi fi 
ii duhuliıe IO kuruştur. g 
li 1·:.\111. YA."'11,GS in ıem>il ı: 
il etmiş olduğ"u zaferden boz~una) !! 
ll SON EMRİ i! 
::l'l"'"ırıı.. 'J k -····ı ... :: H:i:Uiiir gösterı ece tir ..,...;:ı::::::: 

Rus aşkı 
1 leyecanlı bir a~k macerası 

Ru< ıhtillli ıe rus kadınlarının 
fcdakArlıklan 

Alhamra da 

1 FLORANSALl 

KEMAN~I 
1 

ili r çılgın kızın aı atı 
• hazin fakat scviınli 

I ÇA HŞAl\fBA ı\KŞA~ll 
, ALfIA~tR ı\llA 

5 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara l)eniz Postası 

l~Ü'ı'Ül Lİl\l '\N 
vapuru p t • 
2•ı. ·;,an azar esı 
~[ınu ak~anıı 'i•k~ci rıhtımından 

hareketle ( 7.on"ı.ldak, lı·d>ol ı, 
(;crze~ Sanı~L!1~ ()rdu~ ( ;irc:-o!"!, 
\"akfıkdıir, Trabzon. Rize ve 
.\hpani bkc lelerine a1.iınet \'C 

Fatsa ve l'nycye o~rayar;ık aı·dct 
edecektir. Yiık Ye yoku için Sir
kecide yeni handa 1 ııumrolu 
acentc<iııc ınıır:ıı:aat. Telefon: 
lstanbul :ı ! O;'i -------------.... YELKENCİ 

YAPURLARI 
KARA DENİZ POSTASI 

ANADOLU 
'""!'""' 28 Nisan Pazar 

günü ak~amı . irkcci rıhtımın

dan hareketle do~ru (Zon~ul

clak. lnelıoltı, Gerrc, Samsun, 
l'nye, Fatsa; Ordu, Gircson, 

Görele, \'akfıkebir Tralızon.ı 

~idecektir. 

l 
Taf<il;\t iı>in Sirkecide yelken

ci hanında kaın accntasıııa mu
racaat. Tel. İstanbul 151:; 

Bartın lüks \'C sürat postası 
ı·:Jektrikle muccWıez muntazam 

kamaraları ve ~ıi\ erte \'olcularına 
malhu, m· ferralı T •• k. ==========i •ııahaJkri ha;, ur ıye 

M
&J(K 11

Q.f'u, da 1 2~,a~~~~~Pazartesi~~·~~· 
a olDBDlaSlllu 22 de siı kecidcn ha·ekctıc 

U~rejtli, :;·ınguldak. Bartın, \nı s-

Muta~~es Yazif e ra, Kurm:a ~ile, Cide) iskelelerine 
azımct \ L avdet cdccckt •. 

~lurr. <iller : 
R \' I< 111· u 

l l<ı qkşam 

DO 
1 \~tı-: ML R 
J'< ISTJ'l .1.0 
ıJ\-·cde 

YA 
1 

Fazla ta!silac için Lminonü 
Rıhtım h,ın 2 , nara)a mıır~-~:ıt 

1 Telefe· · 268 ı 

fında küçük bir krtaada başlay· 1 
up mezkur Kurt çelebi sokağı- c;C'STA \" FIÜ>J.111 ve lfüTl '' l f f 31 k 8 Ü r 3 1 p 0S13 il 
na kadar imtidat eden vasice ve 1 A\IA:\ ın ıem>illeri, Ufanın en. / (\farmnra) vapuru .ıo :'\i,an 

bir kaç eşcarı müsmireli bir bah sonAe"s" F A L T ı Salı ı 'de Sirkcd rrhcınııııdan 

EM~lK lE EITlM BlNKl~I 
Pazarlıkla kiralık emlak 

F...aı.s nuınır&.\iı 

8! 

16 

76 
147 

;\le•kii 
Kadıköyıindc Kuşdillnde dere kenarında 
kahvehane mahalli 
Şijlide büyükdere caddesinde :l86 :\o. 
garaj 
Kandillide \'aniköy caddesinde f '\o hane 
Sirkecide sabık Hocıpışa !\!aliye şube;! 
bin ısı 

Teminat mikdın 
40 

l !O 

:!O 
20 

1 ıo KüyUkadada Rıhtım caddeoinde '.!6 '\umaralı 

<liikkAn 
20 

Uıltlda mulı•rrer emlAk pazarlıklı kıraya ı-erilccep;inden taliplerin Ban
kamıza müracaat c,·Jcmelcri. 

Karacabey Harası müdür
lüğünden 

1 fara lıayvanatından 2000 baş kuzu par(jil parça olarak aleni 
müzayede suretiyle satılacağından talip olanlahn ihale günü olan ı 
mayıs 1 <l29 taribine musadil çarşıınba glinli :ut onbe~de hara 
idaresın~ nıurAcaııtlArı ilin olunur 

Rize Vilayeti hukuk hakim. 
liğinden: Rizenın muTadiye karye
sinden Ömer oğlu nami digeri hut• 
nin oğlu Ahmedın Kerimesi Sakine 
hanım tarafından. Karyeden Omer 
oğlu Cafer bini Ahmet aleyhinde i
kame olunan ketmi intikal davasın~ 

MaMa 
Dr. Hakki Şinasi 

En sıhhi çocuk gıdası 

çeyi muhtevi ve ilcibin lira kıy- hareketle Cclibolu, Çmıakkale, 
meti mukaddereli mücedet ve , 
ahşap ve hissedar İsmail Hakkı Filmin:n ıraesile buru~ filim Kııçırkkuyır, F.drcmic Hurha 

silsilesi mu~anakısına ba~,1snacak· 111·,e \1\"•lı!!-a "l'dec·~k , 
efendi tarafından meşg· ul bir ; • _. " • ~ ' ·.-

. ıır Bu filim. hu me~hur sinema döııu,cc mezkı'.ır iskelelerle bir 
bab hanenın talibi bulunan müş fırmısı tarafından mıı,akakamız 1 k ~ ı ı • 
teri uhdesine bin ikiyüz lira be- i te rnno 11 00:'1 uğruncak 

için sureti hususiyede gonderil- l{elccektir. 
delle ihalei evveliyesinin icrası- mi•.~r 

imııil••••••••••ıiiı C:eliholu i~iıı l'alnız ı·oku ııa karar verilerek bu kere yani ı · · 
S 1 k k . I k :ı ını • Yıik alınmaz. 

l S Mayıs 929 Çarşanba günü atı 1 , ıra ı -
zevali saat ıs de ihalei katiyye- ıüdıhöıünde \luhlirdar ,cadde· Lınir Menin sür'al Ptılası 
si icra kılın· ::ağından fazla be- sinde 12 ,;da, 2 sak11·, "' ,e arkada (llahınut~c\ kctpa'ia) vapuru ;ıo 
delle talib olanların kıymeti mü vasi bahçe ve mu,.cıniMtı '"ireyi nban salı ı '.!deCalata rıhtımından 
Ladderenin yüzde onu nisbetin- havi ,e nezareti r.-·kalftdcvi haiz bir 
de pey akçesini ve 928 '2265 ic- kftrgir hane satılık ve kiralıktır ' hareketle lzmir, \ııtalya, ,\J:\iyc 
ra dosya Numarasını mustasha Gezmek için '.\lodaıla llıcı ~ükrü :\!ersine gidecek ve Taşucu 
ben Üsküdar Sulh mahkemesi sokağında 48 numaraya müracıac • . .\.namor, A!Aiyc, .\ntalya, lzmlrt' 
icrasına muracaat eylemeleri i- edilmcııi ugravarak gelecektir. 
lan olunur. 

TlYATRO Ticaret İşleri umum müdür- ı 
lüğünden: Ecnebi anonim ve ser-
mayesı eshama münkasem şirketler VE SiNEMALAR 
hakkındaki 30 Teşrinisani 330 tarih- ••••••••••••llİİİ 
li kanun ahkcimına tevfikan Tilrkiye-

Ferah sinemada 
0 il m \lıı ii.ila •ynca l)tiıtahan 

Bastıbacak m:ııina 1:; te -c#!'_ ... _ 

!\!illet tiyatrostoııda Bu akşam 

SovtorgflOt 
dogru ~cl:lnik postası 

de ifayi muameleye mezun kılıııan 

Ecnebi şirkcıkrinden İtalyan tabi
iyetini haiz ''Sikmat accntahaneleri
nin isletmesı için ( Sagaı:;) anonim 
şirketi"' bu kcrrc müracaatla şırkctin 

Doktor A. KUTiYEL şubei mcrkcziycsi olmak üzre 1stan
Eleklirik makineleriyle belsoğuk· bulda açacagı şubeye şirket namına 

luğu, idrar darlığı, prostat, ademiik· t ifa edecekleri bilciımle mua nclattan 
icrasına ve ğiyap kararimn ilanen tidar ve bel g8Vf8kliği, cilt ile firen- mütevellit dcavide derecatı meha
tebliğine ve muhakemenin 27 Mayıs giyi ağrısıı tedavi eder. Karaköyde kimin kaffesinde mliddeı ı:-uddeaal. 

dan dolayı muddei aley Cafere teb
. liat icra edildiği halde mahkemeye 
gelmediginden gıyaben muhakeme 

Naşit Bey teınsilleri 
Cozdhan 1 lafız Burhan heyin 

k 1n,er' il O\ ın hırden kurTe .. ,am 
<lıraın l perde tersi dunuk komedi 
.\ pe·de 

( Çiçerin ) \ apuru 29 :'>Jban 
Pazartesi !{Ünü saat 12 de her 
sınıf yoku ile cımeal ciıccıırive 

alarak doP;nı ~clılııik: lznıir. J>i~e, 
Yafa, Porc •ait ı-c lskendcrivcye 
hareket edecektir , Taf<ilit ıçın 

Galatada Çinill Rıhtım hanında 
acentalıl!;ına mırracaat 

Tcklon !ley oğlu 2.J!'is, 2.'iO ı. •Hı2 

ZAYl: Galata ithalat Güm· 
rügünden depozitoya rapten im
rar eylemi olduğum üç sand~ 

9 9 Pazartesi gününe talikine karar Börekci fınnı sırasında N• 34 • yh ve üçüncü şahıs sıfatlaril 1 :az r 
virilmiş oldugundan tarihi ilandaı' • - . . 1 bulunmak ve l":.~temı ~ vaz'ı ıınza-
itıbarcn mudde. aley Cafer beş gim l'dPe1 rtev~ıyal ':'akfından: Şış- ya sa .ıiy ıtar olma' ' re İtalyan 

ı e zzet .-aşa so ... ,;ında kaın Vali •,basınc!an(Fron~rşlw lstr~' oş) (Ot 
za fında iti az edı, yevrnı mezkiırde 

cıe aı; rt •. anının !ı _nu!lll'•al daıresi tonc Zangrando) (Guı.;lıelmo Lang) 
.ı.ılıakemcye gclmedıgı taktirde bir pazarlık ıurctıyle _, ayede ol..:p Cfcndi .rl T.,rkıye Cı.;mhur.yeti 

daha mahkemeye ka >ul ed lmeyccegi vevmi müzayede 1 Mayıs Çarşamha !<basından (Albcrto Fresk<) (Vıt<ı

gibi ğiyab.i ilam dahi tebli idilmcye- günüdür. Taliplerin yevmi mezkur- tıs Jak Eskcnez.) Efendılerı vekil 
rek yalnız bir ihbarle iktifa edilcce- da saat onbeşe kadar Istanbul Ev- nasp ve tayııı cyledığini ıbt.ar ve ve
ğinden sadir olacak hükmun vicahi kaf mUdilriyetinden Pertevniyal i- saiki lazimcyi ibraz eylemiş ve key

daresine veya encümene müracaat fiyct bittetkik muvafık görülmU. ol· 
etm !eri. makla ilan olunur 

j l N <lemir kapt topuzlan için alman 
' 19430 numaralı 27 Te nrrevel 

Beyoglunda Taksim meydanı 1921.l t~nhh el'ı 1 ra doks. n altı 
rndd~ inde 13 u maralı Taksim' k.ıruşu h. vı makpuz senedi ka 
f:nnı bu kere klise mutevellıle- • zaen zavi olrn.us ve muame ei 
rinclen i tıcar ett.m. Önümüzde kanuruyesine tevessül edilmi
ı:i Mayısın binnci güni.inde kil- o'makla zayi olın makpuzun 
şat edeceğimden eski müstecir hükmü cari olmamak üzre iliın 
Yani Doka efendinin kat'iyen olunur. 
alil.kası kalmadığı alakadarana Galata Mahmudiye caddesin
malum olmak üzre il.3.n olunur. ele No. 39 Hırdevatçi Misak Pa 

Dimo~tı:n Hart Dimitriyacli şa ·an 
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KEŞİDE TARİHİ 

30HAZİRAN929 

mm •• BİLETLER 

UYUKB1RER LİRADIR 
ko 

[BİLETLER TAYYARE BAYİLİKLERİNDE SATILIRl 

ürkocakları Merkez Heyetinin Ter ... 
ettiği büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins 

Kapalı 1)29 

92Q 
modell 27 katalog Nolu bet ~ Buık 

" Şevrole oromoblll 

Pırlanta pantantlf 

" küpe 
Bıiyıik ~alon halı11 

Yuzuk .. 
Pırlanta pantantif 

Pilıltin çift kapaklı erkek ıaatı 

~ Kadın kol saan 

Salon takımı 

lpek seccade 
ilah <eccade 

Herek<' hattaniye<l 

• • 

• • 

l lrreknin [antazi ipekli ı amıı;ı 

r 

• 
• • 

kumaşından yastık . ,, 
1 krckenin ipekli mendili 

Bey Koz Fabrikası mamulatından bavul 

• • 
• 

" .. 
,, " 
" .. 
.. " 

• 
• .. 
" 
" ,, 

mektep çanta!! 

eğer takımı 

evrak çentası 

" .. 
,, ,, 

Adet 

otomobili 1 

1 
1 

! 
2 

l 

2 

10 
ıo 

2 
20 
80 
50 
!iO 
80 
20 
10 
10 
10 
10 
5 
."i 
~ 

200 
20 
20 
50 

5 
5 

20 
50 

Esirgeme Derneltile ı-ıııaııahmer sanat avının Şömen dö tabi, 231 
ipekli hlu7, ya~tık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konbinezon, 
eşarp, çamaşır takımı gibi nefis eşyaları 

Zarif bir oya 1 
t:I işi hir oba_ıur 1 
llurdchin 1 
lkiparç:ı ceviz sıı;ara kutu. u. dokuz parça lşlemell fildişi hanımsıga- 22 
ra tahaksile on hir adet gümuş mineli erkek ve kadın sigarı tabakaları 

lçerlsi 'l\ :hipi minyatlirlerlc işlemell büyük paravana 1 

iki kuçk para\ ana 2 
Gayet musanna ~crçeveli minyatıir 'l 
Hattat ,ll;uri efeııd tarafından bronzla yazılmış levha l 

.. • • • 

.. • • .. • 
" .. .. 

• " " 
Kııtahya çinisi SO santim nılünde vazo 

,, .. 
" 

50 
40 
60 

" " 
kavanoz 

,, arzında tabak 
,., tulünde vaı.<> 

• • 
• .. 
• .. 
.. • 

1 
1 

1 

1 

6 
7 

10 
J çlh -

Fiıt 

5000 
2500 
2200 
1850 
900 
600 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
110 
'l5 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 

8 
50 
30 
5 

100 
50 
20 
10 

20 
25 
25 

400 
200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 
25 

10 
60 

Kırklareli yarış •• isUh işleri Riyasetinden: 
- Y anş ve 1 !Ah Encümeni lU<i naınına umum trakyaya şamil olmak üzre 1llc Bahar 

ı O Mayıs 929 Cumı gilnU Kırklareli merkezinde yapılacaktır. 

Yekön 
URA K. 
5000 
2500 
2200 
3700 
1800 
'600 
1000 
400 

!500 
2000 
2000 
5000 
8000 

soo 
7:i0 
600 
500 
300 
100 
200 
2SO 
150 

l 2!i 

100 
600 

1000 
600 
250 
500 
250 
400 
500 

20 
25 
25 

450 

400 
400 
400 

50 
50 
;;o 
50 
25 

125 

100 
180 

At koşuları 

2 Kayt ve kabul muamelrsi 9 Mayıs 929 Perşembe gilnU sut on sek.ize kadar yapılacak ondan 
sonra kayt ve kabul yapılmayacaknr. 

3 - Hariçten milracaat edecekler talimat dairesinde hayvanının mükemmel qklllnl ve gireceği 
koşunun numarasıoı telgraflı Kırklareli yanş ve lsllb Encllınenl rlyasedne vaktinden evel 
müracaat etmeli ve ikinci maddeyi nazın dıkkate almalıdırlar • 

4 - Koşulara alt tafslllt dovar Utnlanndadır . 

[Ullllllllllll JII 1 llI 

1 

vf;!~~~~~~~~!~E p::::::11ıı- SERi YOLCULUK ~::::::'I 
En müessir deva Seroın ~ap- §§ Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin :: 

landır. Deposu İstanbul Sırke- :: __ 
cide İskenderiye oteli ittisalin- :: Haftada iki defa hueket eden posta tayareleri ile aeyabat ediniz. :: 
de Ali Riza eczanesidir. Taşra- :: lsunb_uldan Aıinaya 5 saatte ve Atinadan Brendiziye 4 saate gidilir. :: 
ya 150 kuruş posta ile gönderi- ::Mevki tayın ve koli postal mektup nakli için Löyıd Tirycstinonun Bey :: 
lir. lzmirde eczadepolarında ve :: o~lunda Calaıasaray ile Muınhanedek:i yolcu idarehanelerine müracaat :: 
Irgat Pazanndaki eczanede bu- ;; olunması. :: 
lunur. •m::ı:mı:ı?!!l'llıı- Telefon Beyo~lu 2490-2127 

Doktor Taşçıyan 
Paris Scririyatindan mezun ve 

ııı sene tecrübeli f"rcngi aj!'rısız 

ığnclcrle, belsouklujtu idrar darlığı 
e zaafı ı..in. iyetin dektlrikle kat't 
tr 1 '~ ~rızız ı~c1avisf Eeniirı' 

cinund , 1 mir sok tı da ~- ' 

Karacabey harası müdürlüğünden: 
Karac•beı har sımla 440 b~ erkek Toklu ile koçtan kısır 250 koyuna İC>"a 

kılınan milz• edede v•rilen fiat haddi !Ayık gllrtilmediginden pazarlık ıure
retiyle furuht'anna kırar \erilmiş olduAundan talip olanlArın !fara idaresine 
mtlucHt!a:ı ilAn· olun•r 

KARON Aiman Kltaphanesı 
Beyoğlu Tünel mevdanında 528 

, .; 1 

~ Satılık Mobllye 4m 

Hemen mUce<ldıt bir halde 
kelepir flıtını sanlık yemek, ya 
tak odalın takımlan. Portmanto, 
mutbak levazımatı, Acem halı vı 

ıeccadeleri S~llde hastane nu
mero 77 De.potl sokağı 77 Di
mltriades aputımanı karşısında 

,__ .. Meşhur-
KONTiı 1ET AI .. 

Yazı Makinesi 
Beynelmilel rakkamlannı havi 

olup Türk vr Llrin hurufAtlan 
yuı makinelerinin en mükrm
melidir. 

Nuva Bronsoviga 

il a_, 

Beynelmilel raklı:aınh en iyi 
hiaap makin«i olup müteatdlt 
bankalar \e mtll mUesslseler 
tarafınnarı k lanı' "'ktadır. 

Bu altı silindirli Arabanın kabiliyeti 
otomobilcileri bile en müşkülpesent 

Gayet so. mm olduğu için 
kat'iyen bozulmaz. 

hayrete dii~iirüyor 

. TÜRKlYE CVMHURlYı<:n 
YEGANE DEPOSU 

A. Homştıyn Kumpanyası 
Bevojtlu tekke caddesi 

583 numara 

Herke• . . . bül(Jn Buick sahipler•. . • şo· 
rörler ... her türlll otomobil kullanmış 
olan meraklı amatörler ... HERKES •.. 
1929 modeli )'<'nİ Buicl<lerin uırafel ve 
mümtaz hassalan hakkında hemfıklrdirler. 

ve ba dl!ndDrQcO bir ıar•aı elde eder. 
BenzlÔ.sarfıyat.ı ise eski modellerln ay• 
nidir. En mDskOlpeseot otomobilciler bl· 
le bu arabanın ııidlşlne hayran olmak
tadır. 

Türkçe hurufaılı Kontinental 
yazı maklneluinin yeni Utin 
alfabemize göre değiştirilmesini 
deruhte ederiz. 

Hiç bir otomobil, bu sene Buickin el
de elliği muvaffakiyetlere enıemez, di
yarlar. 

Bu bO,Yük kabiliyetine, m!llhlt ıor·aı 
ve aUkliğıne rağmen yeni Bulckl kullan· 
mal< son derece kolaylaşmıştır. TecrQlıe 
etmı, olanlara nauıren, isler kalabalık 
cadde~rde ister uzun yollarda olaun bıa 
arabayı kullanmak için hiç gayret aarf 
etmeğe lüzum yoktur . .. iıiıiiıiı ............. nı. 

1\129 Bulck mndelinin. bu aene oto
mobil aleminde ,.ilcude getirileo en mD
kemmel bir eser olduğunu llhe edi
yorlar. 

11•f. 4alto (•ıle tir t....ı 
Siz de tecrübe ediniz ... Buiclı: acen· 

talan tecrübe için emrinize amadedir. 
Meşherlerini teşrirte gayel elvlri,u le• 

diye tarzlannı, ve fab• 

Satılık emlak 
Ayasofyada Ahmet Abut elen· 

dl konağı ve hüyük varidatlı 

Alemdar sinaması ve arka tara
fındaki kehir arazisi birden gayet 

musait Hat ile hugünlerde satılı

yor. Görmek için içindekilere 
görüşmek için her giin öğleden 
sonra lkinci vakıf hanında ~'erit 

beye müracaat. 

1929 modeli Buicklerln methur tepeden 
supaplı motöril eskisine niıpetle 17°/, 
daha fazla kuvvet elde eder. Ve bu kuv
vet ve kabiliyet vilea de
iişlirmeyi azami derecede 
liiolaylulirmıslır. Parlak 
bir hızlanma ile gayet ıaUı B U 1 C K ~~~ıı~a~:::u l<a:uıo~1~ 

aorunuz ••• 

GENERAL MOTORS MAMULATI 

,O,T.T.A.Ş. OtomobH Ticareti Türk Anonim Şirketi, &yoğlunda, TokaUıyan kartısıada. Tel. Bey oflu 2~ 
l o 

Eınlat ve E~aın ~antasın~an 
Satılık Çayır otu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____.-/ 

OJO 5 Faizli, 133411918 istikrazı 
tahvilatı hamillerine 

dahili 

Çırpıcıda kahve ittisalinde tahminen 200 dönüm mllrdarında 

çayır otu 29/4/929 tarihine müsadlf Pazartesi günü pazarlıkla sa

tılacağından taliplerin yevmi mezkörda saat on altıda şubemize 

Vadesi Mayıs 1929 tarihinde munkazl (23) numaralı kupon be· 
delinin, 1 May11 1929 dan itibaren Galaıa ve Ankara Osınsnlı 
bankaları gişelerlle milessesel mezkilrenln Vilayat merakizinde b~· 
lunMn bllilmun ~ubelerlnde tediyesine mübaşeret edilecektir. 

20 Türk lirası kiymeti itibarlyeli beher tek tahvil kuponun• 

cvrald nakdiye olarak 50 kuruş tesviye olunacaktır. 

YERLİ OLARAK MUADİLİ, 
MÜMASİLİ 
MEVCUT İKEN MİLLİ SER
VETİı~ 
ANAHTARINI YABANCI 
ELLERE VERMEYELİM 
BU CİDAI,DE MUVAFFAK 
OLMAK İÇİN UGRAŞAN 
rt1EMLEKETİN FEDAKAR 
VE MÜNEVVER KISMINA: 

Mamulatımızın her kesçe malOm olan esamislni bir kcrre 
daha zikrediyoruz: 

1- Pertev şurubu 18 Pertev diş tozu 
2- Kırem Pertev 9- Pertev esanstan 
8- Pertev çocuk Podrası JO- Pertev [ Dower] kcımpri-

4- Pertev karbonat [ meleri öksurülc icin 
komprimeleri }[ 1 1- Pertev Briyantini 

5- Pertev di0 macunu lİ 12- Pertev tuvalet podrası 
6- Perıev kolnnya sulan ii 13- Pertev tırnak cilAsı 

7- Pertev kinin kompnmeleri I; ı.ı- Pertev losyonlan 
15 - Sildorono Pertev [ Koltuk altındaki teri kesmek için ] • .. 

OksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

bir defa tecrübe eden artık sureti 
daimede kullanır 

Her yerde satılır 
'-"''-'..J'o~_......_,.....,..._""'~"-'"-''~•.,..,_~~-.....,._,.....,'-"..,....,.."""_,....,....m 

RUHİYAT ve TERBİYE 
Köy muallim mekteplerine mahsus 

Müellifi, 

lbrahim AlAettin 

Neşredildi 
· Fiatı: 50 kuruş 

Müracaat mahal!: 

DEVL~T MATBAASI 
Satış veri 

Kuponların. numara borduroları ile birlikte ibrazında, Osrnaııll 
bankası tarafından hamüierine, tarihinden beş gün sonra tediY' 

edilmek üzre ibrazı lazım gelen bir makbuz verilecektir. 

,-llıı- Kordon Ruj markalt 
· fevkalade 

ANKARA RAKISI 
ÇIKTI 

1 Klba~ blrahanelerle IUks bakkallarda v• 
müskirat depolarında bulunur. ~ ·-.... Darül'aeeze müdürluğündeJl: 

Vejetalin yağı 
Kilo 
6000 

Gaz 
Teneke 

60 
Alpulll fabrikası mamulAtinden 

Pirinç 
Kilo 
6000 

Tere yağı 

Teneke 

Şeker 
Kilo 
8000 

6 
Zeytin 
Kilo 
1500 bfll. 

BalAda cins ve mlkdarları yazılı Aln kalem mekülat ve ın• lı' 
katın kapalı zarf usuliyle münakasaları 5 Haziran 929 Peı-şeııı rl 
günü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin teminat akçele 
ve teklifnımeleriyle darül'acezeye mürııcaatlarL 

* * • cıı· 
Darül'acezeye muktazi yüz ton kok kömürünün kapalı zarf il· •ı 

llyle 5 Haziran 929 Perşembe günü saat on dörtte müoak~;je 
icra edilecektir. Taliplerin teminat akçeleri ve teklifnııınele 
darül'acezeye müracaatları. 

• • • . bin 
Darill'acezeye mulctazi (25) teneke (Vakum) yağı ve sekiS ıı1•' 

adet yumurtanın kapalı zarf usullle 26 mayıs 929 pazar ~oll j)1e 
on dörtte icra edilecektir. Taliplerin teminat a.kçelerlle Oarül ace 

mliracaııtlan 

* • • o!C 
Darül'aceze aldatf ve belediye resmi (Depozito) suredfe "e~~(ll· 

Ti}atro ve Sinemalar as'lıııbı ile umuru bayriye menfeıınna gııl•'' 
mi~ ulan Balo ve Musamereler müteşebbisleri tarafıdan da;,1,ın 
tırılmış ve bir sebt'blc istimal edilemiyecek olan biletlerin . ııııını· 
on beşine kakadar tevdii ve muamelei mahsubiyeslnin icrası 
dır. Aksi halde paranın iade edilemeyeceği ll~n olunur. 

• • • ıen' 
ıne 

Kadın birliği namına dün müesseseyi ziyaret eden hanır) ıe' 
diler yeril mamu!Atından (Oyuncaklar) (Şekerl~ıerıııden 
ziiyle kimsesiz küçıikleri sevindirmişlerdir. Bu ziyaret ve lötu ttYıerl 111 

dolayi birlik heyeti muhteremesine aleni teşekkilranmı •" 

erendim. '1 
PAZARLIKLA YATAK MüNAKASA!:i 
Nalia Fen Meklebi Mübayaal koınisyooundao: ••• ,.,-:ı 

Mektep için puarlıltla (~5) takım yatak yapanlacalı:nr. nttınuıı ,,oıo 
görmek ve anlamıık için her gd~ ve mliniklis•y• ıştirak içlıiJ P ~:oııı~• 
nd pazar güoü &ut (14) te gümü' suyunda mektebe ıı<.uacaııı 



MlLLlYET 

• 
1 e 

r to 

'' 

~!SAN 

yan ve es hını Bile 
obilci ve Her kamyonc 

ercih ediyor, çünkü • • • 
Y:ız geliyor, otoınobil Ye yal:~ ınyonunuz~ın lastiklerini düşünecekzan1andır, çünkü: faaliyetin çokluğu ve sıcağın 
t.esirile yazın lastik sarfi)·atı kiştan çok fazladır. 

Lastık intihap ederken, plya~ada işten anlayan ve hesabını bilen bütün otomobil ve kamyoncuların tuttuğu yolu takip ediniz. Bunların hepsi 
r.tutlaka (GUDYEP) ı tercih euiyor. Çünkü Gudyer, nevi itibarile dünyanın en iyi lastiğidir. Gudyerfabrlkası dünyanın en vasi teşkilatına 
mahk en büyfik lastik fabrikasıdır. BlrGudyer lastiği satı.ı alırken vasi Gudycr teşkilatının temin ettiği menfaat vemükemmeliyetl da 
satın almış oluyorsunuz . 

.. c=ı;:::==::=c::=>::::=:::==::~.:=c~~~:~!:=f:-;==c--"!?. -"~~~=~~~=~~~!~!~~!~!~~,......._... "f!Jıı4t:::ı(- m 04S T ~ ... 
~ ~~~ .... ;:ı..;,.-;-s=i ...;:::...:,~,_.. r .. -.: ~;;=:;;=;~:;:::::~:x-.::=::=~::=:::=:-~=:=;::=::---::=:::::=;~::=:::ııı=c:.-.:~~ 

fü1 G U D Y E R lastiği kullanmak, otomobil ve kamyonun uzun işletme fül 
ım f d 1 ı·k f ~d · d" k d k · m( ııı~ masra ı meyanın a as ı masra ını asgarı eı eceye ın ırme eme tır. mı 

~~:JııC:;ı:::::=::=:::=::::o:-::~:::=:::=::=:!~::.:::i=::~~:~~W:'="'** SJ 1" ; :::ı:t=-_..::= "' =;:,....:...:_ m - ---~~;~;;=;:;,;;::;;:;~.----.:, ... -::_;::.:::..~:=::.~~~--=--~ = :Jf'"C"'ı"' .. o;:::;;;:sıc:= m = ::.-.:.-r .. --.:.-w----
Oton1obil ve kaınyon işleten, her hesabını bilen adanıın kendi kendine soracağı sual şudur :lşletn1e masarifi n1eya
nında kilon1etro başına lastik nıasarifine kadar yer tutuyor? bu hesabı yapmağa muvaffak olan adam mutlaka 
« GUDYER » müşterisidir. Çünkü nıemlektinıizin her köşesinde tecrübelerle sabit olduğu üzere kilometro başına 
işletme masarif ini asğari dereceye indirn?enin çaresi, GUDYER diş ve iç lastiği kullanmaktır. 

Türkiye için umumi vekili: 
KEMAL HALİL, MEHMET RİF AT VE ŞÜREKASI 

İdarehane ve satış yeri 

Bevoğlu, İstiklal caddesi N :ı 168 

'l'elefon: Beyoğlu 2124 

Telgraf adresi : TATKO 

o 

• • • • 

Garaj ve Tamir yeri 

: Ayazpaşa Jandarma karakolu karşısında 
• 
o 
o 
o 

• • 

1'elfon Beyoğlu 1?55 

c lı arı: 

Ankara: Zabıtçı nıde ve şürck?sı ~ Konya : .~üz~l zade l\lehmet Rıfat Bey 
İzn1ir : . l\1ahnıut Cela!etti~ bey li ()ireson: İsnıail zade Vahit ve şürek:isı 
Ka yserı : l\lulıaddıs Z<lt1_e ı~lıın bey xZonguldak:1'3şçı zade~lehn1et çavuş mahdun1ları 
Adana : 1\luharren1 Hıl 1111 bev Ji Bartın: Bartın Bonn1arşesi 
Gaziayıntap:_G~zel B~y za~c Ha-,an hey l~! Berganıa: İbrahinı Hüse':İn ve biraderi 
Antalya: lstıkbal sırketı · ı· 1 h. ı· t.kb l. · k t" · 
1'arbzon:l{a laycı zade' H~cı Abas ve l\lardunılcı rı ii t~ yon ;:ara ısa~ : 8 

•
1 a şır e 1 

Divarbekir: Pirinççi zade Sitki Nedin1 ve Edip il Çanakkale: Şc\:ım tı~aret!1anesı 
· beyler ıı Isparta: lntıbah şırketı 

Bursa : Nusuhi Esat bey l[ Edreınit: İsmail Hakkı bey 
Knstan1uni : H:.1 cı yirınibeş zade Rı!Kı Bey l! Edirne: Rifat İbrahim bey 
Samsun: Eset efendi zade Seyyit Hilal bey J Esl~işehir: Tevfik Nadir bey 

• 



· ıı \'ekili Muhiddin bey, dün Türk Ocağına gitmiş ve Çocuk haftası münasebeti ile Ocağı idare eden çocuklar 
dan murekkep idare hey'etlnl ziyaret etmiştir. 

ualllmler dün bir içtima aktederek Barem la} ıhasında ki derecelerinin terfii için An karaya murahhas göndertl 
meslne karar verml lerdlr. Murahhaslar bu akşam gidecektir. 

Havalar açtı. Bir çok kimseler hava almak için 
bahçelere gidiyor 

Havaların müsait gitmesi bahçevanları da 
harekete getirmiştir 

Ma1onezde·, ~alata~a, l enıetler~e, Kunı, Ta~ ve Karaci~er ~astahkların~a · 

Ha'~an zeytin yağı 
Dünyanın en leziz ve nefis ve saf ve halis yağıdır. Parls, Uındra, Romadll en büyük mükifat ve altın 

• madalyelerlle Fransa hariciye nezareti ve Türkiye Sefareti tarafından musaddak birinciliği 

ve şahadetnameyl ihraz etmiştir. 

Kiloluk şişesi 100, yarım kilo 60, safi beş okkalık ve daha büyük 
tenekelerde okkası 125 kuruşa I-Iasan ecza deposunda. 

Toptancılara tenzilat markasına dikkat ediniz. 

I 
1 

-
Bin Söz 

Resim 

-

• 

Fatih - Edimekapı tramvay yolunun inşası bltmeıt heredir. 
tramvaylar bir ay sonra lşleyecektl. 

t 

$ırketl hayr~yenln bu resimde ıörülen Altınkum 
vapuru 15 &'ilne kadar ıellyor 

Nisanın 26 ıncı Cuma günfi lcta edilen 
<UNIKA- TALMONE) 
~tlket mlısabakasında kazanan numerolar listesidir. 

2151 1586 1213 2509 4183 2238 
343~ 4064 3993 2449 3944 1430 
1651 2006 5131 1749 4344 1291 
1205 2663 3402 3663 1618 5111 
3573 5727 1897 4376 2139 1325 
l2Ç;7 J709 1763 4659 1791 4445 
3433 4798 4946 5649 4381 1416 
310~ 5772 2538 3400 1834 4644 
4174 1936 4967 4372 4749 5642 
2923 3710 4817 2106 4115 4838 
4914 5322 3191 1672 3638 1367 
1732 2354 1484 3258 5299 3017 
174~ 4861 4117 2194 236~ 4582 
1151 2030 3739 3787 2192 1102 
1756 4689 2610 4184 3022 2219 
4:;78 ;j269 11 ı} 2887 4096 3534 
5134 ; 2931 2703 1549 1852 2617 
1885 ~169 3937 4423 S688 l453 
2988 1258 4366 1131 4191 5766 
2752 2057 5699 2875 4871 37~3 
l576 2216 1940 2519 5091 2215 
32€4 .~ 3077 3759 1975 1504 1839 
1263 4140 3527 5717 2284 2267 
4662 2032 4622 5750 2108 2976 
ô767 4314 1284 2196 4050 2928 
1167 5083 1461 4532 2265 3858 
t674 142r 2129 4135 3659 3556 
3048 4270 4550 4611 4199 2188 
1228 4233 3107 1429 2202 2162 
4814 3416 2740 1272 1717 2961 
4227 • 3062 5212 5264 5155 2293 
4762 2232 2131 1579 5225 5383 
1162 21so 3367 3793 4830 1326 
1536 1783 2193 5732 1902 1871 
4033 j310 2631 4456 5003 2235 
4143 226~ 5062 5422 3676 3117 
1876 2860 517ô 1653 1550 2628 
1116 2038 4188 3311 . 4897 3904 • 4387 2153 ·2862 5220 1595 3832 
55~2 1882 1346 4544 • 3435 ~ 3509 
Ll56 5486 5389 4878 4318 3484 
3057 2596 2121 2016 3103 2664 
5079 5041 3644; •ı 4333 4242 4083 
1705 4171 1144 1759 4579 3302 
1127 1157 2lôl 3540 4250 4222 
2764 5495 5393 5681 2678 1175 
3364 2753 2314 5652 4536 4687, 
2843 4330 1710 4025 1670 5765 
2969 2370 5013 3860 5711 5489 
41~6 1513 1574 3602 2233 4567 

ikramiye kazanan kuponların sahipleri hediyelerini almak Uzre 
bir ay zarfında caıatada kUçUk Millet han 12-13 nıımerolardakl 
idaresine mUracaatiarı. 

Orman ve erazii vakfiye müdürlüğünden 
Anadolu hisarında tuğla fHbrikası 1 cıvarı nda vaki tahminen sekiz 

dönüm ve sayim ocağı arazisinden on parç~da elli beş diinüm 
tarla pazarlık sureti! ve Uç sene müddetle icara vecilccektir. 

Talip olanların lstanbul ~:vkaf müdüriyetinde orman ve arazi 

idaresine murn.:aar etmeleri·~ .• 

Çenberlltaşta asarı atika 
aramağıl başlandı -

IŞehremaneti ilanla~ 

Şehremanetinden: Zabitıı1 

Belediye talimatnamesinin 9\ 
inci maddesi berveçhi zir tadı 
edilmiştir. Madde 91 Binek a,· 
rabalarının ve otomobille:-in cıo· 
şemeleri Maruken ve yahut pıııı 
tazot Maruken taklidi ınusaıııb'1 
olacaktır. Temiz olmak ~artilC 
kamaş tan dahi olabilir. ~u k~: 
maşlar köhne bir hal oldugı.. ta 
dirde maruken veya Pantat0 

ile tecdidi ve yahut daima t. 
miz bulundurulmak üzre ~atı 
beyaz keten örtülerle setri caı ; 
dir. Pek eski ve kirli dö§enıe 
araba kullanmak memnudur. 

* ::: ::. 
. d .. ,eııı 

Şehremanetın en: Encun . 
emanetce lüzumu muhakerrıe~ı1 

. _ı..51 

ne karar verilen sabık Ta" 
dar Fuat efendi ikametg~!ıı!l ıı· 
bulunamadığından mezkur 1' et 
rarın musaddak sureti ~rrı.;ı~ir· 
divanhanesine talik ed1Iın1" bir 
Fuat efendinin itirazı varsa ıııc· 
Ay zarfında müracaat eyle 
si itan olunur. 

* ::: * 
B D · · d ı.;;.uııJ eyazıt aıresın en: ıı• 

pı Deniz Hamamları yapıltıdeY 
kapalı zarf usulile müzaye JJ 
konulmuştur. İşbu mah~ld:erB 
marn yapmak isteyenlerın , -iJ1 
tini anlamak ~zer eFen. ş~be~ıaı 
müracaat ve ıhale gunu tiııi! 
22 Mayıs 929 Perşembe 1J~' 
saat 14 d ekadar teklifatl Jcıı' 
zarfları Encümene tevdı eY 
)eri itan olunur . 

* * * 11pB Şehremanetinden: ~er~~cJelt 
şa Hastanesinde keşıf ııide 
6454 lira olmak üz.re ~~ •11rf 
yaptırılacak inşaat kapa tıır· l . 
la münakasaya konulmUŞ. 118ıe~1 

Mayıs Pazar gününd~ 1 k~fı. 
yapılacaktır. Talip.terın Jıtıeıe 
görmek için her gun g~evııt1 
ve teklif mektubunu .. ni.İ s$ 
M··d·· 1 .. - ·· de ihale gu · u ur ugune ıerı· 
at on beşe kadar verme 

İ L A N . Fefi1' 
Ankarada Salahattın stıı ıt1 

· · nbe~ ti bey fabrikası ıçın ° ~asın 
rangoza ve oymacı ~s rıJer ( , 
tiyaç vardır. Arzu :_ eda Ce v 
!atada Havra sokagın ıcı:ır ' 
tiye Latif Hanında rrıeı 
hesine müracaatları. 


