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UYDURMA HABERLER 

Rirka\· hafta cvclinc p;cllnceye 
kadar nıcmlckere yayılan uydur
llıa hnherlcr arasında şunlar 
1 ardı: 

Her şeye rağmen yerli malı giymeliyiz ... 
Cazı Hz. a~ır surette hasta 

ııi~ ... llukOmct erkanı arasında 
trln ihril;\flar YMmı~- Devletin 

illall \aziyeti, ı-lah cdilcmiyecek 
hır halde imi~... 1 llç bir c;;asa 

illıistenit ulmıyan hu uydurma 
lıcrler, rnü>pet hakikatların 

rşısında nckadar ya~ayal:ıilirdi? 
lrtık hu ~lıi efsanelere ..ı·&&ll ... J 
tdenlerin sayısı a:t.ahnca, başka 
llıcvzıılar içinde yeni haberler 

~Ydurnııva ba;ladılar. Şurası mu-
0akkak ki, dahil ve hariçte, 
\aJkın manc\ iyatını, lıaridn em-
~ij'ctini kırmak i~in memleket 
~lcyhimk bir diiziye ıahrik~t 
lapacak bir tcşkih\t, hiı; yorul
.ıııadan ~alı~ıyıır. i~cc ~imdi de 
l\irkiyenhı mıılıarcheye hazır
landı!!;ı, a;;keri i<tihzarata başla
~1~ı hakkında ri\·ayetler ur. 

Rir defa lıütlin de-v lctierle olan 
ıııuııascbctimizdc bizi ~iddctli 
tedbirlere sevk edecek bir sebep 
illevcut değildir. J lariciyemizln 
lakip ctti~i sulh politikası, rnuva
lfakıyyet yolunda yürüyor. 
. Tali mc<elclcr yiizünden ken

dıkrile ihtilaf halinde hulunduğu
ıııuz devletler, bizim itilalkarane 
teıııaylilatımıza kar;ı ayni randa 
hareket mecburiyetini duyacak
larına ~lıphc yoktur. (ünkÜ onla
nn da dUrı umumiyc>i, sulh 

~ılitik:ısına nılitcnıayi!dir. O halde 
U ~ayıaların sebebi, birinci dere· 

t"dc aıılattı!);ımız tahrik;itçıların 
!t. irinden, Sonra da hor>a oyun
~tınd:ın istifade etmek btiycn 

ı;,, mulıtekirlcrin ııydurm;ıların

dan ha;;b bir .,eye Hrilcnıcz. 
~Lııt; da ıınuımanıalı ki, ha· 
~- ınkıl;\1""1117.ın nmai 1' ıve

~ ', nıcn''cket itlarcsi"İn nor~ıal 
r ha\~ ı: rdil(inc inanmıpınl2nn 

~.-~ı az dL *i"dir.Garp cfk.lrı umu
l 11c•i, 'l urkl~,tıcıı !!;Cl -ı halJerlerı 
~lnıa rr lıalaga ılc tef ı c mı •c
~ay;k'.r Hu hal, tarihin tc ırınc 
e ur oı ınahili . Yazık ki, tarir ı 
~rk,,, \ c T ırkk- ' .ık .;ndı. 

'I' 
1 •ıtılrc yer .,tırdiği \a• ~ r, ak-
h 1 •i i,,Jlc Ldccck \ n ııal·•ı 
ııa ·y ırıı,. 
lluldı·)tun-.,z '. ·t.ıl" da- ) ine 

:\ i ı" hin tc<irılc ohckk b:zim 
• ız .ı p 111 •• u:~fi cepheden 

'11. ıvorl· r. Turkiycyc ait frna 
" h ıa r, ı ıkh m smatilc dı. \'J-

Q n er t.ırahr ,,ı}• ı\or. Bilaki 
~llllckct 'llize ıaallıık ede!' iyi 
~lrr nndirc ı ) er lıııluı eır. • 

~ C;cçen 'ene J'ransanın orta<;ır
,1~ lıuJmınıı Ru\JY\'a ( Royat 
~ lıir ay kal·nı~tım. Hulundu 

nı 'ıııyı.k ntdi•ı cıı ı v :ıtk 

1 
'.e çarpan J,.r kıı~~ ine, 1 lav:;s 

c·~ll. ınır lıültcnlcri a.ılı '.lrdıı 
·~~ u:neııilcnlc•ı ibaret olan 
k ,,ın nıisafirkri, kendi mLmıe
ık C~inc .. ır olan hahcrlcri, ~ık 
bıı· aın ·-ı lııı tehli~lcrinde hula· 
!\ 1 ~Crlardı. Hen ise bir ay içinde• 
~~ ı·q c aiı yalnız iki fenıı 

1
;r "kum u~tunı._. 

, Ur ·n \·;ıng;mı_ lznıir harckctı . )· 
ı1~· 1 lalbuki çok eyi biliyorum 
rı:, ~' 1ı ajnı1q hemen her giin 
haıtıılck.ı dalıı indeki mlihim 

'~r c · 1 '- • i ' lktı :rı, mcnı c~etın çıinını ve 
' 1, ~' ı -~r ılnnndnki i'lki-afatı~ı 
ı tıı halinde l•aricc tchlilt 

\ek ,tı . · 
'ltlınactrıı~ ajar.sın ı kar~ı m ıc'·abilen 

11 
~lan ha\ as ajar. .,, bu hareketini 
"•lı cdi,oı lıilmiı orum. llıldigim 

· \ırupada Türkiye)c dair hakı 
Crdcı . d 

ı r 1 -ıyarlc yalanların uy unna 
~ , ~n daha k.Jla ylıkla ) ür~düjl;ü 
ııı n] , •k'." hl7 kentli muhitimizde. 
tı diğ~ e.ııı umumi ıdarc'i için 
1 • lltiz ı·oi<ia a?.m ile, st:ktln ile 
\ıru°'" n ı ızgcı·ecck de~iliz. \ncak. 
lit ı" lkArı UmJnıiYC>ini,Türkiyeı o 
J· tı •n h k'k 'lzuııı a ı atlcrc imale etme~ 

• 

Her şeye ragnıen yerli malını tercih edersek bugün 
henıeıı hemen atıl bir vaziyette bulunan bu JJli/li f ab
rikalar işleyecek, Türk işçisini, TiJrk alle.~ini, Tilrk 
bütçelerini refaha götürecek ve ihtiyacınıızuı dlJrtte 
ilcünü temin edecektir. 

-=-- --- ---

Yerli malı mitingi bu gün 1 
••••••• 

Binlerce talebe, muallim ve 
halk bugün darülfünunda 

toplanacaktır 
Türk gençliğinin ve türk milletinin 
giyinme düsturu şu olacaktır : daima 

her yerde ve her şeyde yeı·li ve Türk malı! 

T Urk talebe birllöi tarafından yapılan te,ebbUs 
Uzerlne yerli mallarını korumak ve revacını 

temin etmek için bugUn saat 13 buçukta Da~Ul
fUnun konferans salonunda bir kongra ve milıng 
aktedllecektlr. Bu talebe mitingine, DarUlfUnun
lular müderrisler, mualllmler, bUtUn yüksek ve 
orta mektep er ve liseler talebeleri i~tirak 
edeceklerdir. 

Binlere kız ve erkek talebanln toplenacaQı salonda 
içtimaı idare için 13zım galan tertlbEt blrlliln "Yerli 
malları korum;ı,, grubunun dUnkU lçt!maınd'<l tespit edll· 
ml,,grup namına, kcngraya arzadllEıcak t kllf ve teman
nilar hazırlanmıştır. 

Halhta11 da isteyenler 111itlngte b11luııacaklar r•e söz 
söylt·mekte serbest olacaklardır. 

Mallar teşhir edilecek: 

Sanayi ve Maadln bankasına merbut müesseseler ve dlger 
mill i fabrlkalar, yerli mamulat numunelerini bu miting 

münasebetile teşhir için Darülfünun kanferans salonuna 
koymuşlardır. Bu suretle bütün Milli mallar bir arada 
görülmüş olacaktır. 

Kongra nasıl açılacak ? 

Kongra birlik reisi Ferruh bey tarafından açılacak ve söz iste
yen Hanım ve beyler sıra ile kürsüye davet olunacaklardır. 

Birlik reisi , mitinge iştirak edenlere , yerli malları tamim için 
yemin edilmesini , ve şimdiye kadar bUtU<ı mUhlnı fikir cereyan
larını idare buyuran Gazi hazretlerinin bu teşebbüste de genç
liğe zahir olmalarını istirham için Ankaraya bir hey•et gönderil
mesini teklif eyleyecektir, Kongrada lktısat müderrislerinden 
Nlzamettin Bey ve diğer bazı mutahassıslar nutuklar Irat edecek
lerdir. Konferans salonu haricinde hiç tezahurat yapılmaması 
mukarrer olup kongrıı ve miting kararı hllkOmete telgrafla arze
dilecek ve daimi teşkilatla çalışılacaktır. 

l(dngrada, resmi kabullerde yerli kumaşların tercihan giyilmesi 
ırkAn ve memurininin bilfiil bu hususta muzaheret etmeleri de temin 
olunacaktır. Kongrada intizamın temini için tertitııt alır:ırıştır. 

Birlik reisi demiştir ki : 
- Talebe aı·kadaşlarınıızın içtimai rüştü, konm·anın 

mııtedil olacağını göstermektedir. lllaksadı mızı istilısal 
için taşkın lığa lüzum görmüııoruz. 

Bu işin propaganda sahasında sükOnetle iyi neti~e vereceğine. 
tam itimadımız vardır. Talebe arasından doğan bu ceryan botun 
içtimai teşekküllere teşmil olunacaktır. Kongrıı kararı Mayıs 
iptidasında uyrıca tezahurat yapıııı:ıası muhtemeldir. Yüksek 
tahsil gören bir çok Hanımlar da birliğin teşebbilsllnc taraftar 
olduklarını bildirmişlerdir. 

iktisadi muvazene 

Allkadar fabrikaların teminatına göre re,·aç olursa yerli 
kumaşlarla ihtiyaç temin edilecek ve bu iktisadi muvaze

nede en ehemmiyetli amil olacaktır. 
Birlik riya.çetinden : 

Bilumum müderris ve muallim beylerle Talebe arkadaşlarımıza: 
4 nisan 19:?9 perşembe gilnil saat 13,30 da DarllllUnun konfe

rans salonundaki içtlmaa teşrifialz reca olunur . 

1 hııı, 1 u. u da 'JZun müddet dah• 
•ra •nu t<lcmcıiz. (,.ünkü milletler 
1u nın a en ziyade ıaarüfc, tc<anüdc 

'an 1 ı 
'r drvır:lc \a•ı,·orıız.. I ••-• D ·--' :; a vet :: 

JJtah11111t B gu·· 1 .,. c 
1 

•ı b' .• U J ::: __ 1!11!

1 
C.H.F. MUfcttlşfiğinden : 

.,. t l I ""' " e 'ISU •UrJı: 1~h Fallh Rıfkı beyin Cemiyeti umumiye! belediye 

:•lı.ta ef~a~ hakkında çalışıl- Büliin müvezzi- azayı muhteremeslnin 6 nisan 
l •~•le 

1 
u,.unn meuzu bahseden cumartesi gllnil saat 14.30 da 

l•Yııııss;d~ ismi geçen gaıete 1 [erden ilavemizi fırka merkezinde ln'ikat ede-
a hilı eğıldlr • Daymcyldlr. I i .# • • ı cck gurup lçtlmıtında bulun-

oıunur. kımmımSı:ı''ı:ı'eıiyiiıııııı:ıını:ııımz•'•••i malarını rica ederim. 

Son teklif 

Yunanistanın cevabı 
ne merkezde olacak? ---.. ·-.--
Yunaıılılar Tefik Rüştü B.in 
Ronıaya seyalıatuıı 11asıl 

tefslı· ediyorlar 

-·-···-
Al/itil, 3 ( Aııeksartlto.~)

Dün hariciye nezaretinde 
yeni Türk tekllflerlnln ve 
bu hususta M. PapR tara
fından gönderilen raporun 
tetkikine devam edilmiştir. 
Tetkikat bir iki gün kadar 
sürecek, netice! tetkik M. 
Vonlzelosun riyasetinde mü
taUia edilerek kat'I karar 
verilecektir. 

Yunanistan nokta! naza
rını şu suretle tespit ede
cektir. Yunanistan bütün 
meselelerin toptan halllnl 
kabul, fakat her hangi şe

kilde tazminat vermeğl 

reddecektlr. 
Roma,3 ' Aneksartltos: Bura 

siyasi mahafillne gelen haber
lere göre Tevfik Rüştü Beyin 
Romaya seyahaıı TUrk-Vuaan 
meselesinin halli için M. l'l\uso
linln dostane tavassutunu talep 
etmeğe matuftur.Vakıa tavassut 

talebi haberi teeyyüt etmemiş ise I 
de M.Musollnlnln Türk-Yunan 
ıtııafınıı taraftar olmak haı.eblle 1 
mesai! ceınilesini eslrğ 'tllyc
ceğl tabiidir. 

Lodosl. 
-Dün 1 stan~ulu 

alt üst etti _ __,, ........... ....__ 

Bir çok ağaçlar dev
rildi, kiremitler uçtu, 

camlar kırıldı 
Evcik! gece başlayan lodos 

fırtınası , sabaha kadar bUttln 
~lddetlle estikten sonra, dUn de 
devam etti • Fırtına gece yarı
~ından sonra şiddetini artırmıştı. 
Bu yüzden dUn sabahleyin, bazı 

şirket ve scyrisefainln liman 
vapurları mutat seferlerini yapa
madılar. 

Bu meyanda Köprüden 8,20 
de Adaya hareket eden ilk se
fer ve öğleden evelkl Harem
Salacak-KöprU seferleri yepıl~-
mamıştır. Mamafih öğleden son
raki seferler muntazaman ve 
arı;ı:asız icra olunmuştur. 

Fırtına sebeblle, limanımız

dan dUn kalkacak olan bazı 

gemiler de hareketlerini tehir 
etmişlerdir. 

Fırtına, limanda ve civarda 
bir kazaya sebebiyet vermemiş-

Çocuk ha/fasıl 
1 

l,stanbulun muhtelif 
yerlerinde müsame

reler verilecek 

Aynı zama11da teberr11at 
kabul edilecek/il" 

23 Nisan çocuk bayramı ve 
çocuk haftası için gerek Himaye! 
Etfal fıtanbul meıkezl ve ıerek 
TUrkocağı fevkalldo bir surette 
hazırlanmaktadırlar • 

Don Hlmayei Etfalde tehrl
mlzln yüksek tabakasınamensup 
hanımların lştlraklle bir içtima 
yapılmıştır • 

Bu içtimada çocuk haftası 
zarfında şehrimizin muhtelif 
eğlence yerlerinde bilhassa 
Taksim ve Tepcbaşı bahçeleriyle 
Üsküdar ve J(adıköyUndı mü
samereler vermeye karar ver
mişlerdir. 

1 Müsamerelerde Himaye! Et
fal için teberruat kabul edl -
lecektir • 

M Usamerclerde Hlilli Ahmer 
san•at evi tarafından çocuk 
eşyaları da teşhir edilecektir. 

SIIJHİYJı: VEKİLİ 

Refik Bey şerefine çay 
ziyafeti verildi 
-·-

"Dün •kşam cın yedi buçukta Türk 
oca~ı salonlannda Fıılıha muhadcncı 
cemiyeti tarafındın "ıhhiyc vekili 
Refik Be; şcrc!inc hır çay zıyafcti 

vcrifmi 'ir. llu mü,a dıeılc l<•ı>lanan 

zcraı • a;ın 1-ı Tıp fakuJ-c i mtidcr· 
ri<lcri de \ardı. Refik lky mesleki 

Flora11sada 111ühi11ı .ıir 
ınülakat yaptıkları ve gö
rüşülen ınese/eler üzerinde 
tenıamen mutabık kaldık
ları bildirile11 Sir Cham
berlain ve M. JJfusolini. 

Bir mülakat ·----
M. Müsolini İngiliz 
Hariciye nazın ile 

görüştü .. ___ ... _ 
Görüşülen meseleler 

üzerinde tam bir 
mütabakat var! 

Keııaıı B. hapisantgil 
teftise başla ı 

1 ihtıyaçları ı!Orıhmti-nir. 

floraıısa, 2 ( A. A. ) 
Stefani 4.jansı slJr Chanı· 
berlain ile ıH. iWusollninin 
bugü11 ıız1111 11ıiiddet ı•e dos
tane bir .\ıırette göriiştük
lPri11i teblig etmiştir: İki 
hükıimet adamı ı11e11ıleket
lerl11i a/akad;;r eden eıı 
elıemmiyetli siyasi mes•le
ler hak/unda iki hükümet 
arasmda ililiif ııe fikir bir
liği mevcut olduyunu ml1-
şalıede eyler işi rdlr. --·- 1 

lstanbul müddei umumisi [ 
Kenan Bey dün maiyetinde 

1 
ır.uavlnlcrl ol-

ı duğu halde I 
, ha pis lı an e 1 

umumiyi tef
tiş etmiştir. 

Bu teftiş es
nasında mal>
kumların sicil 
closy aları, m- ! 
ahkıimlara 

nasıl yemek 
Kenan Bey verildiği, ve 

diğer 1 dar i noksanlar o
lup olmadııtı aranılmıştır. 

Bir müddet eve! bir 
makkfim haplsaneden kaça
rak Gebzeye gitmiş ve ora
da derdest edlllrken ölmüş
tür. Bu mahkumun haplsa
neden nasıl firar ettiği me
selesi alakadar makamlar 
tarafından tetkik edilmekte
dir. Bu husustaki tetkikat 
yal\ında bitecektir, 

Kenan bey tefti şatı hak-. 
kındakl raporu yakında ve
kalete gönderecektir. 

Boğazlar komisyonu ---· .......... 
Tahlisiye resminin 
tenzilini temenni 

ediyor 
--·--

Boıtazlar komlslonu dün 

ıir. Ticareti bııhriye mUdlriyetl
ne de kara bir haber gelme
rolştlr. 

Selılr dahiline gelince lodos 
fırtınası sade bazı ağaçları 

devirmiş ve· bazı damlardan 
kiremitleri uçurmuştur. -----Necati mektebi -----

~!erıınm Nseali i~in kıyıııelli birer 
talıallür vesilesi -·----

Maarif Vekili ıncrhum Mus
tafa Necati b~yin namını yad 
ve tebcile gllzel bir vesile olmak ı 

Uzre ı;enç Macrlf Vekilimiz ve 
merhumun aziz arkadaşı Vasıf 

B. Balıkeslrde inşa edilmekte 
olan bUyUk muallim mektebinin 
Mustafa Necati bey mektebi 

tevslm edilmesine karar ver-
miştir. j 

Bundan başka şehrimiz , 

lzmlr ve Balıkesir caddelerinden 1 
bazılarına Mustafıı Necati B. 
caddesi ismi verilmesi hakkında 

Dahiliye Vektlletinden her Uç 1 
Villlyete tebligatta bulunulmuştur. 

BUyllk ölülerimizden birine 
karşı mechur ve mccbul olduğu
muz lıörınet vazifesi bu suretle 

ifa ediliyor demektir • 
Maarii ve Dahiliye Vekllet-

lcrlnln bu kadirşinasane hare
ketleri derin bir memnuniyetle 
karşılanmıştır . Aziz Necati be
yin namı her tarafta yaşatıla
r-aktır • 

Vasıf Paşanın riyasetinde!-----------
toplanmış ve azaya tabı hitam 
bulan senelik raporun tevzi
ine başlanmıştır. Rapor nus
halarından bir miktar Cemi
yeti akvama ve Hariciye 
Vekaletine giinderilmiştfr . 

100 sahifeden ibaret olan 
raporun· hemen (70) sahifesi 
kavanln ve nlzamata tahsis 
edilmiştir. 

Bu seneki ra porıın baş

lıca hususiyeti bahri seyril-

sefer işlerinin tanzimi etra
fında hükıimetlmizce alınan 

şayanı takdir tedbirlere ait 
bahistir. Bu hususta hüku
metimiz tarafından göste
rilen faaliyet raporda şük

ranla karşılanmaktadır. 

Heyeti umumlycsl lehi
mizde olan raporda tahli
siye rüsumunun tenzili için 
temennlyalta bulunulmak
tadır. 

\·ek 1 Hey, doıkıorlar :ı.·a·ı da 
alıatStZhğının \ ~'~ ı~ ctti~iri 

o~l r s '"' i-.pı.to mt ! 
daki , l} ılcri diıılc-nl, f • 

ok ııı-

~li Riz,ı ile • \!" k r r , 1hi 
~c.r ıdar sin il L t:ın4.:·cı le .ı k. 1 .. 

le il'ttiyacı ,ıı"ı doktor1 '"l c ·k , 
fiv:ıtL."' Hl. kur•ı; l:ı:z' 1 i :>irto 
\c,mc~·c ITIU\.ı .1k.. c 1

0
1 , n:nl::ır 

hergainot c:ar~ı kar t·~· .. .: ğın1 .. < y
lemi~tir. 

Vekil llcy b ıne elenin me 1 kın ' 
kat'i 'Urc c !ıailcdilcu 'lc\an 
eım tir lh\e,. c ç.ı \C pa t3 

ık •am cdilm .,tır. 

\\~kil • C\\ <liin (:ı.."cha haSt3-
nc5İni \C c;chıi ı., z 1eki sıh"1i hazı 

müesscsaıı zir:ırc:t ctmı~ ıır. 

Hattanın en ınllhinı 
~a~erini se~nıe 

nıosa~akası 
Türk genfliğinin bü
yük bir alaka ile 
karşıladığı müsa
bakamızın ba!Jllya
cağı günler yakın-

laşıyon 

Şimdiden kendinizi 
hazırlayınız : 

- /fafta11111 eıı 111iihi111 
Jıaberi lıa11yisidir? 

i~tirak ~erailini ayrica nesredecegiz 

1 
Roma, 2 (A. ~.J - istcf. ... -

nl Ajansı bildiriyor: Slr Clınm· 
b.erlaln bir kaç gün ikamet 
edeceği Floransa cl\arında
kl Giolosa köşkünde.\\. l'ı\u
ssollnl ile buluşmu,lardır. 
Her iki devlet adamını yek· 
dif;erlne rabteden şahs 'c 
samimi dostluk hisleri için
de vuku bulan uzun mülakat 
esnasında :,ır Chamberlaln c 
M. M.ussollnl umumi vazlv ti 
tetkik ederek ltalya 'e • ın
giltere arasında samimi mıi
nasebatı bir kcrrc daha teyit 
etmişler ve iki memleketi 
alakadar eden en mühim si
yasi meseleler hakkında iki 
hüktlnıetfn mutabık bulundu
ğunu müşahede el lemi !er
dir. M.ı\1ussollnl bunu mü
teakip sır Chamberlaln 'e 
refikasına "J\\ontelbano~ şa
tosunda hususi bir öğle zi
yafeti vermiştir. 

Macar Baş-vekili de Gidl}or 
Paris, 3 C A.A. Echo de 

Parls gazeteinln Roma muha
birinden aldığı bir habere naza
ran Kont Betlenln bir kaç gün 
kalmak Uzrg ltalyaya gideceği 
ve M. Mussollnl ile görUşccegl 
söylenilmektedir. 
M.Grandlnln Seyakatl Uzayacak 

Roma, 3 (A.A.) Yakında 
Tirana azimet edecek olan 1\1. 
Grandlnin BUdapeşteye, hattıı 
Varşuvaya da gidecgl rivayet 
olonuyor. 
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TEM 
Altın ordu artık kalmadı 

•••••• •+----
Temirlenk bu zaferden son cı ordusuna 

bir hafta şenlik yaptırdı, köle ve 
cariyeler hizmet etti 

Buna karşı jlliiiiilil•i!iililiiiiiiiliiliillll!l•l!lllSll!lilllili,S~~Si!i!~~ 
Toktamif de or-
dusunu hareke
te geçlrml~, Al- H:~ ... "\ 
tın ordunun ile
ri hatları bir ya
rım daire teşkil • ~.· - ...... ..,~ 
edecek surette 
ilerlliyorlardı. 

Bir halde ki 
Altın ordunun 
cenahları, Tatar 

ordusunun yao 

taraflarlle kar
~ılllşıyordıı. 

Allın ordu-
n un sol cenah 
nünteha. ı, Ta
tar ordusuna 
yüklendi, onu 

arsmay a baş

ındı. Seyfettlnln 
kuvvetleri çelin 
bir hOcumla 
kar~ılaşıyor lar dı 
Bu git gide , ld-
det kesbeden 
hu muharebe 
esnasında o ka
dar gDrOltü o
luyordu ki Te
mlrln bulundutu 
)·erden kuman
da vermek için 
çalınan davul 
,.e nekkareleriı. 
~e ini diğer lı.ıtı.ulın lşltmesıne 

imkan kalmamıştı. Muharebe
nin cereyanından anla ılan şey 
b J müşkül harekiltı Temirln 
rıalyyetlndekl emirlerin idare et
tiği idi. Teınlr bittabi ayni za 
nanda blltUn ordunun muhtelif 
:enahlanna yetişmek ve her 
tarafa ayn ayrı kumanda ver
mek imkanına malik olamazdı. 

Kendisi bir tarafa yetişince 
bıı.rcUtı orada da idare ede
biliyordu. Fakat umumiyetle 
muharebenin cereyanı emirlerin 
sevku ldare~lne gllre devam 
ediyordu. 

Mü,kUI vulyette kaldıgı an
laşılan Seyieddiae imdad kuv
vetleri yollamak !Azını geldi, 
yolladı. 

Tatar ordusunun sağ yanı 

tamamlyle ileriye evkedildl. DDş
manın yağdırdığı ok yağmuru 
rasında bu kıtaat beygirlerini 

dört aala sürerek ileriliyorlar. 
duşman üzerine gidl)Orlardı. 

Temlr, mutat üzere, emektar 
sllvari kuvvetlerini sag; cenaba 
yerleştlrmi~tl • Bu Uvarilerin 
ayrıca"lleri kun·eıleri • ihtiyat
ları , mahir kumandanları vardı. 

Altın ordu iazla bir muvaf
!akiyet kazanamıyııcağını anla
yınca geri çekildi . ÇUakü daha 
ziyade irıat etııeydi Temirln ağır 
süvari kıtaatı tarafından tehlikeli 
surette sıkıflırılmış olacağını 

Toktamış anlamıştı • Temir bu
nun üzerine Miran fahtn tanı
fına imdat r;öndermek zamanı 

geldiğini gördü ve merkez kıta
ahnı ileriye sevkederek Miran 
Şaha yardım yolladı • 

Bu çetin muharel>ed• her 
iki tarafta da bir birlerine karşı 
merhamet hisleri yoktu. Her iki 
tarafın ordularını teşkil eden 
bu adaınlar bir birlerile okadar 
slddetll v• merhametsizce dll
ğüşmeğe azmetmlşlerdl ki da
marlarındaki kan akıp bitinceye 
kadar biç bir taraf düşmanını 

bırakmıyordu. Hayvanın Uzerin
tle düşmanın silahlarile yarala
nan L~kerln nihayet akacak 
kanı kalmayınca beygirlerinin 
sırtından yere düşüyor , kanla 
yuğurulmuş çamurun içine yu
varlanıyordu. Ordunun merke
zinde cereyan eden harp sah
ne. 1 kat'i bir halde degildl. 
Her iki taraf flddetıc döğüşU
yor, çelik uçlu oklar bir birini 
takip ediyordu. 

Sol tarafta ise Tatarlar ade
tçe duşmandan az oldukları için 
bir birini takip eden ~iddetli 
hücumlar neticesi olarak geri 
çekilmeye mecbur olmu !ardı. 
Selduz o)·mağının mensupları 
bu şiddetli hücumlar neticesin
de darına dağlnık o dular, çok 
kırıldılar : 

Ömer Şeyh ise bala kendi 
bayratını mDdafaa için oğraşı
;.or, düşmanla muharebe edip 
duruyordu. 

işte Tatarların vaziyeti oı. 
merkezde bulunduğu, Altın or
dunun mııvaffaltlyetıer kazan
dığı bu sırada idi ki Toktamış 
cür'elklr bir hareketle meyda
na çıkarak Tatar ordusunun 
merkezine doğru en yakın hat 
hıra kadar llerledl . 

Temlrlenk • kendi ordusunııu 
merkezi tarafından yapılan ileri 
hareketi takip ederken Altın 

ordunun bayraklarını kendisi ile 
sl>I taraftaki harp ~ahnesl ara
sında gllrdll . 

Bunun llzerine geri döndll , 
ihtiyat kuvvetlerini de çekti . 
Temlr müteakiben şiddeti! bir 
hücumla Toktamişin cenahına 

olanca kuvvetile yüklendi . B~ 
ani tazyik üzerine Tokta iş 

artık işin son raddeye ge:di~lnl 
hissetti. Altın ordunun a•ilznde
lerini yanına toplayarak onlarla 
birlikte ğerl döndü ve harp 
'ahnesinde döğüşenlerln ara
sından kendine zorla bir yol 
bularak atını Qlancn hizı ile 
garbe dogrıı koşıurmay n baş
ladı . Toktaml~ , artı!< tutuna 
mıyacağını anlamış , şiddetle 

hücum ederek y üklennıiş olan 
Temirin galip geldiğiııl • 
Temlrin muhafız kıtaatının ken
dine dogru yaklaştıklarını gör
mU~til.Buradan kaçmaktan baş
ka, canını kurtarmak için çaer 
~öremedi. Fakat kendi başının 
çaresini arayan Toktamiş harp 
meydanında binlerce ia•anı ar
ka ında bırakıp ğidiyordu. Tok
tamiş ölUm kabusu görmnş gibi 
kaçıyordu. 

Toktamıf iş•e böyle gitti, 
onunla beraber Altın ordunun 
bayratı da artık yere dllştü 

demektir. 
Moskoı•a iizerint! 

Bundan sonra Tatarların yü
rllyDşleri rahat rahat oldu. 
Toktamişin karargAhını :<aptel 
tiler. Artık yiyecek için de ııt 

için de ~ıkıntıları kalmamı, tı. 
Temir yedi alay çıkararak 

kaçan Altın ordunun lıaçan 
askerlerini takip ettirdi. Altın 

ordunun b~ında artık eski 
asılzadelerden kimse y fl!;tu. 
Çünkü bunlar tehlikeyi anlar 
anlamaz, ordunun bayragı artık 
aşagılanınaya ba~lar baş4.nıaz 

onlar da kendi adamlarını :ıia

rak firarın yolunu tııtmı: 1tarciı • 
Altın ordunun geri ka: nları 

şarka doğru yollandılar. Bunlar 
Volga nehrinin bataklarına 

doğru gidiyorlardı. Lilkln Ta
tarlar bunların arkasını bırak

madıgı için Altın ordunu baki
ye ide bataklık içinde Tatarlar 
tarafından kılıçtım geçirildi. 
Vak'anüvis , bunların yüz bin 
kişisi harpte ve kaçarken öldU
rUldügUnli söyliyor. 

Her ne olursa olsun Altın 

ordunun bal'.iyesl bu suretle• 
müthiş bir katllAma ugramış 

oldu. 
bitmedi 
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HARİÇTEN A_LD_I~IM_I_Z_HABER_L_E_R_' [~~~·~~son Haberler --.-:1~· 
I1!!11pa-yftda 

Vaziyetfe a 
Fikir ve irfan hayatı 

lavakkufa oğradı 
l\\adrlde, 2 (A.A.) Aca-

demie reisi M. l'rlmo de Rivera 
ya tahriren muracnat ederek 
dar hü'lunun hayatını muvak
katen lnkıtaa uğramasından 

talebe için tevellUt eden maddi 
ve fikri zararlara celbi dikkat 
etmiş ve hükOmetin darülfUnun
lara karşı ittihaz ettlgı tarzı 
har keti deği tirmesinl talep 
eykmı ·ıir. 

Başvekil verdiği cevapta bu 
milıaı aların dogru oldugunu, 
çlinkü ilmin ve fennin terakkisi 
içi" "ariedilen gayretlere hukıl 

metin de karısması lizım geldiği
ni, anc k darülfUnunlann masai~i
:ni ınu hasıran ilim ve fenni neşir 

ve tamime hasretmesi kap etti
ğini beyan eJlemlştlr. ın.dö Ri
vera darDlfUnunlar memleketin 
melaatlarına muzir ve gürllltUIU 
nUmaylşlere •ahne olunca hll
kllmdin bazı teılblrlere ve cezai 
ahkil.ma tevessül etmek mec
buriJetinde bulundugunu iU\ve 
ederek mektubuna nihayet ver
miştir. 

----·----
Meksikada 
Hudutta lıadise oldu 
Moco (Arizona 2, (A.A.) 

A 1 kuvvetlere mensup bir Mek- ı 

sika tayyaresi Moco şehri üze
rine 2 bomba atmıştır Moce 
şehri Meksikıt Amerika hudu
dunda kAlndir. Bazı r.ıaddi ha
sarat vuku bulmuş olduğu bil
dirilmektedir . Bir Amerikalı 

mecruh olmuştur Umumiletle 
bunun bir yanlışlık eseri olduğu 
zannediliyor . Bu gibi hadise-
lerin ıekerrUrUne mani olmak 
için şehirce tedbirler alınmıştır. 

Londra, 3 (A.A) Meksi-
kodan bildiriliyor : Jiminez Fe
rallar ile asilerin kuvvei klllli
yesi arasında iki gUn devam 
eden kanlı bir muharebe olmuş 
ve neticede asiler tamamen 
maıtlup ve milnhezim olmuştur. --.._.u•-••••:nda 
Triılın ileri Jıarekalı 

Veni Oelhl 2 (A.A.) Röyler 
ajansı bildiriyor : 

Amanullah hanın Kabili is
tirdat için clyevm malikoldujt'u 
kuvvetle;in miktarı yedibln ka- 1 
dıır tahmin edilmektedir . 

H!ndlstandatahrikiitya anlar 1 
Yeni Delhy, .ı (A.A.) Hint 

te)rii meclisi relsi umumi cmnü 
asayişe ait kanunun ınUzakcresJ 
hususunun ksatçıların muhake
mesinin hitıı"' r. kııc!ıır teiıi ri 
teklifinde hulur.n, 1 tur . - ··-

meri aua 

Ütihsalat tahdit cdiiıııiyeceh 1 

Londra, 3 A. A. Röyter 
\\ ashingtondan i~ıihbar cdi .. rır: ı 

Rei•icunıhur M.Hoover yerli is
tlhsalıltır.ın tehdidine katiyen 
muhaliftir. 

Paris :;efiriııi11 iiliimü 
111ıi11a.\elıeli/e 

Parls, 3 ·AA. M.Ooumer-
r;ue ile M.H1>over, ff\.Briand ile 
Amerika hariciye nazırıM. Stim
son Amerikanın Parls sefiri M. 
Herrikln vefatı münasebetiyle 
taziye ve teşekkür telgrafları 

taati etmişlerdir. 

SırhiMa11da kar yagdı 
Roma.3 A.A.) Belgrat, Za~

rep ve Liubllyana şehirlerine 

ter yajtı:ııştır. 
Tahdidi le81ihal işi 

\\ ashinglon , 3 (A.A.) Tes
llhatın tahdidi meselesini tetkik 
ed~cek ihzari kor.fcrıınstıı Ame
rikııyı Bru elles sefiri l'ıl.Gibson 
temsil ede ektir. 

ıll. Kelloggu tebrik 
Paris, 3 A.A.) Paris mi-

.· akının Fransız Ayan meclisince 
tasdiki üzerine M. Briaad c lıe 
de France • vapurunda bulunan 
M. K.ellogga bir tebrik telgrafı 

<ı;öndermlştlr .. '\\. Kellogg ver
diği cevapta teşekkür ettikten 
sonra M. Brlanda bu bUyDk 
ve sulhperverane eserinin ne
ticelenmesinden mütevellit mem
nuniyetini beyan e)·Jemlştir. 

- - .. 
Ll'lıislan- -tnıerika serınayesi 

Nu}ork, 3 A.A. · Çift
çilere uzun vadeli lkrazatta 
bulunmak üzre gayet kuv
vetli bir mali grup Lehis
tanda bir ziraat bankası 

vücude getirecektir. 

,, ra çok iT( rr \ ])-~~-l·\ ·t \Rı 
Bt!vnelmilel bh· kon----··--

"şletilmek için 
yatırılan paralar 

artıyor 
Londra, 2 ( A.A. ) Hitam 

bulan mali se11e zarfında lngil-
terede işlere yatırılan sermaye
ler 373 milyon lngiliz lirasıdır. 
ı 927-1928 de 335 milyon idi. 

İr.gillere - ft!ln11,,nk 
Londra. 2 (A.A.) lngiltcre 

hükCmcti, Felemenk hUkllmetine 
Felemenk Hindiştar.ı yolu üze
rinde' i İngilz: tJnare meydan- , 
farından istifade etmek mezu
ni) etini vermiştir. ----manya a 

~-

Tnoıiral İ{"in ledly;ıl 

Berlin. 2 A . .\.) Tamirat 
hesnbına Alman sanayii taralın
dan verHme~i llzım :;?;elen ve 
Ni~anıo birinde vade,; hıılıll 

eden altı aylık il'- taksi in bı:liğ 
olduğu 150 milyon mark tami
rut umumi ajanına muntnz:ıman 
tediy cdilmlşti•. 

Ba,,. vekil hala hasta 
> 

Berlln, 2 A.A.) Safra ı;o-
klugundan ileri gelen bir has
talı?; tutulmuş olan başvekil 

M. l\\ııller henüz iyile~medigin
den bir hafta daııa yataktan 
kalkm.ı)·acaktır. ----
·ı-•e 
tuharebt! şiddetleııiyor 
Londra. 2 (A.A Nankin 

gllzet«!leri, nıare~al Fenyoutchi 
ang ın milli hllkOmetin davasını 
müdafaaya hazır bulunduğunu 
beyan ve mczkılr hUkOmetten 
asilere karşı hangi cephede 
harp edeceıtlnin tayin edilme ini 
talep etmiştir. Mumaileyhin 
\\"ouhan ın şimalinde kitin Ho
nan eyaletinde bir takım kuv
vetlere malik oldngu rivayet 
edilmektedir. 

İngiliz gn11ileri göııderildi 
Londra, 2 A.A. -Changnai 

dan bildiriliyor : Hafta nihaye
tinden evel Hankow un ~ıılm

tuna iııılzar olununyor. MezkOr 
~ehir öıülndc hali hazırda 5 

1 ;glllz harp gembi bulunmakta
dır. 

Giimriik resnıi 
Clıaııghai, 2 A.A.) ankln 

hUkll'Dcti gümrükten geçen her 
tllrlll maddelerden 10 nisandan 
itibaren 2,5 nispetinde munzam 
bir vergi almağa knrar vermiş
tir. 

Mağlup oldular 
Şanghay, 3 A.A) - Nankin 

ordusu Hanko\11 tehdit eden . . . 
Kantoelnları mağlup etını~tır. 

-gra akde!tiler 
Paris, 2 A. A. TUtün 

alt:yiıtıırları bcyne!mılel kongra
·ı bugUn açılmıştır. Bir çok 
Frsnsıı. ve ecnebi mümtaz dok
torlar taraiındıın nutuk . öylen
miştir. 

Ar11av11tlu/1-fransa itilaji 
ParL, 3 (A.A.) Ticaret 

nezareti Arna\ utluk il~ 
Fransa arasında münaklt 
ticari itilafın en ziyade mü
saadeye mazhar millet mu
amelesi hakkında bir mad
deyi havi olduğunu tasrih 
etmiştir. 

Romallya -Alma11ya licareli 
\in~ o\:a. 2 ~\ .. \. .\lm -. 

ına11annın Ru-.,·a uıdki\ le C ~in 'c 

Jap<>n li'rıanlanna kadar mklı iç•n 
l~L .,y;ı l .iLY311\a ... \ 'nı:ın,-a dcınir 

, 11 ır1d·ı dı>:tr• d::ın tlo~rtJ\(I nıüna· 

İ ·ıl.\t ıcro-ı 1-·kkoıda ınııZlk.raıra 
l ıılunan k .. Jn l' -ın ınes:ıı .. ı bir itı 

laf ile nctıçclcnn1i'='tir. --- -
İrland;ı - İspanya arasında 

Dubliiı. 3 (A • A.) - İrlanda 
ile ispanya :ırasında bir tıcaret 
m!lkavelesi akli için cereyan 
etmekte olan müzakerekr neti
cdcnmek üzredir. 

İ11qiliz /(ral111rn oğlu 
Kahire, 3 A\.A. lfükado-

ya dlzbağı nişanını tevdi etmek 
Dzrşe Japonyayıı gitmekte olan 
duc de Glouce~ıer buraya 
gelmiştir. 

·~~--~---~~~~-
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Abdullah ve İngiltt!re \ ,,,.... • ~,.,!, 
Amman, 2 (A.A.) Röyter TıCARET ve ZAHıRE 

ajansı bildiriyor : Emir Abdul- BORSASI 
lah Mavera! Erden meclisinin 
açılması merasiminde söJledlgi 
nutukta İngiltere ile aktolunan 
muahedenin aynen ve bila kayt Buğday 

ve Şart kabul edileceği ümidi- 'iuruuıa< 
al izhar etmi ·tir. lngilterenln ·11.ılcı 

Suntt-r 
Filistin ve maverııyl Erden ko- :<ert 
nİiseri gönderdijti tebrik tclgra- Dunm• 

,ı-o 

O- Jtl 

()-(1 

fındı; - lngillz Erdeıı muahedesi Yumupk nı<thlut 

ıastik edildij!';i zaman Erdenin ~erı 0~1 emir Abdullah idaresinde mll~- l\nm••" 
Uul~arictatı 

tekil bir develet olarak tanına Zahir! 
cagını vadeylemlştir. .. -

Sl.rfJ - Yu11a11 misakı 
\tina, '.! \. \ \lt'h"u:-:aıı ıncc 

li.,ı \ ııtı•nistar. ılc Yul(<»la11a ora 
:-ııHlı r.'1iıcn aktolunan n1i:-:ıkı rnti.l
rcfikun tztsllik ctmi tir. 

Romanya kralu·a111 
( adelup, ' \ \. Roman.\ 

kr!hçı-.n:! kızı bu a\a :;t'1mi~lerdir 

Cenubi merikada 
\lı>iltl'\İdı:lı, ~ \. \ 1 a.,;\a 

rcd jınıirocı ile l~J, s rakıp lııılıın 
duklan ·· ıc>U del graıı poder.. '' 
ınindc i ;:ı,: ·:-c ılc Pi,·11 do .l:tnc} 

rod;tll hu ·a\a ,ı:clmi..;ll'rdir. 'l'oı~ ~arc· 

cilt.,. cenubi \e ati 4'\ıncrlkadj 

\ ir <i<\U <e\"ahaıı \apacaklardır. 

Fraıı.\ız tayyarecileri 

(
1
',t\ dar 

.\rpa 
:\1ısır 
Yul•I 
l\.ettn tohunlu 
ı:·a~ulye 

:\ılcrt:lmck. 
:'\'.oh ut 
ll-OrUkc 
Haki~ 

Hububat 
~u .. :ını 
h.tı!\ı •ni 

Un 
t ksua I~ tr1 

Ekstr.t 
Birinci 'unıuşak 
Birinci en. 
ikinci 
tlçiJncu 
Kaz.nıol 
f\tl'et 
p.1 pal 

1 <ı <! ,, 
.\ZMII 
K. P. 
tı0,00 

1ı0.on 

IKl.Oll 

1; .l:. 

•111,t,0 

00,00 

tb.•kı 

110,IHI 

u •. •• 
00,0(1 

·•S,(Ht 
ttU,00 

.tl,OU 
ttll.00 
1 .00 

ı ı(ı,oo 

(40'},()0 

la60,0U 
ı.,1JS,OO 

l '!50,UO 
lll,l().011 

\llaha\ıat. 2 ( \. \. ra\\arcci 
Dueı 

00,0() 

00,fJll 

00,0'1 
• 90 

uo.oo 
ııo.oo 

l",hO 
IJO,IKI 

1-1-,:!!'i 
llO.f\4j 

ı . .:;,oo 
IKJ,011 

.lo!,00 
ııo,oo 

l.?.00 

.,o.on 
no.nrı 

l.t!0,00 

!2.>",00 
ııso.uo 

121.0,00 
OQM,00 

ıo• ı.no 

llaill' ile ltc~incn>i l\arachidcn hu
raya gclıui'°lcrılir. 

,\llahabat 2 \. \.) - Tanarcci 
llaı!I) tle l'rgincn,i ~•~t altı huçuktı 

Kalkiıt:11 a /(itmek üzre lıavalanmı~ 

lardır 

7--J-r:,?Q Pazar j!;lİnu !";HLC 16,.10 ta 
(;üJh;tncnin ..;ekizınci miis:.tml•rcı nh· 
hiYe~inl' haşlanaı-ağından ari':u bu-. 
\'Uran cllhba he.\ lı:rin tc~riflcrı rica 

OllUlllf 

Milli su eler ve köprüler 
' ___ .,.• ... ••o • 

Yol vergisinde· esas ıniihellefiyeti bedeı 
yedir: isteı;eıı para 11e1'eceh, i.{ôte11en 

yolda çaltşacahtır. 
Ankara, 3 ( Milliyet) - 1'adilet1 haurla11at1 mi.ti 

şoseler ı•e klJpriiler layıhası bufJİİtı lıev'eti ıw/1ileyt' lafı• 
tim edilmi.~fir. Layıhatım hu hafla İ('İlldt• miizukere ı•ı' 
iıılacı ilıtimali kuı•ı•ellidir. 

Eski layıhad;ı yol nııikelle/iyelinde esas nakil idi· 
Şimdi e.~a.<; miik(•l/efiyeli bede11iyedir. İsleyen para ııt." 
recı•J; , istegnı yolda ratışacal1tır. 

Tııfısilatın yıi:cle ellisini fıükıimcf. yüıJe ellisini Je l'ilıiycl/ı 
aiacııklır. Hühıimetııı aldıRı yüzde elli ile mi!lı şoseler 111şa er • 
!ecel.tir. bu şoselerirı tamiratı esasiycferi için ıfrıofct bütces11ıı' 
ayrıca tafısısat konacaktır. 

* ,,, * 

Talı~i~i tesli~at ~onf eransı 
-----~---

Hey'eti m11rahha.fijamız salı giinii Anka
radan hareket edecek ve şehrimizde te

vekkuf etnıeııecektir. 
Ank:ır;ı · :ı ( \. \. C:ııe\l"e l>eyııclıııi 1 cl ı.;ılıdidi rcs.ihılr koıık· 

ran ... ıd~t hükLnH.~·ir ızi ttn1:-.il l.dtl't.:k ol:ıı' he~ l'ti nn,rahha-.inıız :--ait 
.l!:llntı \ııkaradrııı nnifarck:ıt cı!u:tJ., \L l,rnııl • lda te\ekkı. ctrni)L 

rck, '" ııi .J!;lın ı:cne\ rnT hareket eylı:yccekllr. 
1 lı-y eti ıırnrahha-aınız 1 larkiye Yekıli TL di. llLi:tıı lıcvin 

ri) a'ctııııle Ri,·as-tırnnıhır k:lıihi umumi,; Tn f k. llırn ~dirimiı 

\lııni' iıe\ lcrlL :lli :ıirııyı a-heri .ın-l'ıda ( L\ .. r P":m!:ııı 
mı r,,kkc·ptir 

1 in üi nıuralılı:ı;.;:ıııııza 1 iarici\·e 'ek;\\cti bir 'Kİ daırc ınııdurı• 
\uııı··ıı \lıfor. k:ıknıi nıah-t" rr. ıdiını kcnı:ıl ,\ziz \ c· ~iirc ıııııı!ını 
:-;~ı;ır lıc} kr rdakdt edccchkrdir. 

* * * Adliyede mülazemet müddeti ne 
vakittan başlar? 

Ankara, 3 Milliyet) Meclisin lef~lrlnc göre avukatlık kanu· 
nunda yazılı olan ··muıazemet.. hukuk fakültesinden mezuniyet 
lstihsalinden sonra yapılacaktır. Mektebe devam sırasında veyahut 
devamdan evvel adliyede geçmiş olan hizmetler mUlazemete malı· 
sup edilmiyecektir. 

~ * * 
Hayvan borsası 

talimatnamesi 
\ııkar:ı, -~ (.\lillıvct. J,tan-

hul han an lıursa'ı hakkında 

h:ızı rl:ıııaıı yeni talımatnamcııin 

rarhikıııe ba~laııma" icr3 \ckillc

riııce" kabul cdılnıi:tir. 

Barem layihası 

lımh:ısı hey eti ı·ckikdc tctl-ıı

cdilnıektcı!ir. Tctl..iknta C'unıartc-ı 
l(ıınu ı!crnm .:dikccktir. 

Mülkiye tayinl~ri 
.\ııknr:ı • .! ( \!illıyct l\u:· 

:ıd~,ı kJynıakaını \lePıduh he~ 

l\ırkaıta\· kay mak;ımlıp,ıııa, htıır 

bul merkez memurlarından ~Jlıl• 

lıe\ de L rfa pıı\i, •ııııdurlıı;tıı •C 

Serınayesi: t~diye edilnıi~ ~.Lou.ooo liradır 
Pınuıni ı\lüdürlük 

An.ka a 
Subeleri: 
' 

Ankara Adana A.\'\'alık 
Tstanbul 'f rahzon Zonguldak 

Rursa Balikesir Kavseri 
İznıir (}in:son ı\1ersin 
Sanıstıı1 E<lreınit. 

~lüsait ınuaınelılt, kuınharalar, kasalar 

·ç~~~k-haftası 1 

23 Nisanda başlar 
Rimayei Etf ale bu hafta 

zarfında yapacağın yar
d1111 ıııemlekelin Jıem n11-
f11s11nu tezyit edecek ilk 
lenıeli atmış olacaksuuz 
henı dt! kimse,dz yavru
lar11ı şikayetlerini din
direceksiniz. Her 1 ürk 
bu mukaddt!s lşt! sarıl

malıdır. ·----···-----··· Pivangıı müdüriyetinden: 
\ lcn:ut nümunclcri 'eçhile 

nıikdarı hir milyon yüt. dok;an 

altı hin Adet olmak llzre dokuz 
11LVi ıınter crrakı ha,tırılaı:aktır. 

Bu rah'iyata )!;İrınck istiycn· 
!erin pey akçclerilc beraber h 
• 'ban <!'29 l'azarte>i 'aar 1 S tc 
Piyango ınüdurlllj!;llııd~ nıutc~ck

kil ıııübaıaar k11nıi,)onuna mii
racaatları ih\ıı olunur. 

lstanbul Hayvan Borsası 

2,4. 1929 Diri satışlar 

Cinsi 
l\mrcık 
Dağlıç 

Karımın 
Karavaka 
Ku'u 
Keçi 
Sı~ır 
Da.ıa 
.\landa 

j .\det Kilo fı\·.ırı 
aııuni .ı .. ,:~' 

292 46 
744 45 

1<95 33 
l.'il) 27 
Hl3 25 

2 ,il 
2 30 
9 15 

Et satışları 

Cinsi 

Kl\lWk 
lhlıç 
h:aram.1n 
Karayaka 
1\ uzu 
Keçi 
Sığır 
Danı 
\landa 

Okka ilotı 
A- .r: \1.aııı 1 , 

~ !' K ı 

I07 
107 
100 

110 
72 
55 

-IH 

12 
112 
ııo 



_ ........ -
Bir kadın kendi
sini 12 yerinden 

vurdu 
-

• z:ı:: • .:~ fırıncı Aptullalı Refik 
Eıc. dinin ze,·cesl Meryem 

Hmıım şehrimizde tedavide bu
•ıııdıığu h~~tahaneden çıkarken 

oradaki ahbaplarından kocasın111 
ba~ka bir kadınla ya,adı&ı lıa-

riııi alınış ve bunıın üzerine 
.. dini 12ycrlndcn yaraıaaııştır. 

Ayayı kesiluıiş 

l
./\clki ~ece (J.;.man ısminde hır gttnÇ 
• u:t:tn hDH:tlt'n ~eçcn tramvaya 

... ıırıiıik ı:-t .. ırı~ f:ı\..ıı mu\.il[{ak ola 

'!)ara~ du~nltı:;- '' ... ~,1haca)tl1..r:ler 
chltr ;ılumla k•larııl. kt<ilmiştir 

1000 lira dolandırmışlar 

r lt•trn i.:mınde hir hahçevan ı.ablta 
l v:1 ınürnca.1th1 11'slcfor ve Niko 
-.,nındc il:i ~:ıhs111 kcndi5inr çok 
l'n~•ndir di\'e prc7.ante ettikteri bir 

ad. ınJ 1 llfMl lir:. Hrdlklerini fakat 
f ~daınııı ıll~Yda.ıdt1. nlmıdıpnı q;, 
tn11~tır \lr ·hul dn1andıncı aran 

111.ık ~ttuır. 

İntihar mı cirıayet mi? 

ı) ı•;pJı ı ..J . < :a: mt •ok•~md.ı 
l Pturan J loçik i•'llind• bir r:enç 

cc 'lo~'im<k ı·:Ima dağı ci-arın 
~ı· o1:ir.ıı... hulunmu~tur. <. e.:;.oJ:ın 
ıd• bir ııh•nca dı buluıımuo 

ıır. l laçiıı;m bir •şl- ınacuısı yütiin· 
d~ıı ırıtihar citi~i anla~ılmı~nr. Mamıfi 

:,ıt..;clc tamik edilivor, 

:arı1'111ı ı•urnı"* 

\/ t-fJda ~-\li ısminde biri .tevcesi 
Fıtm•vı kı>kançhk ve geçim•lzllk 

JUztincleıı lı verındcn yo.ralam141Jr. 
Faımanın hayotı ümitsizdir. 

Motosikl~tle geurk~n 

\\, uıkovdc -erbetçı Mehoıct 'la.• 
>imde motLı>iklrık geztrken l h 

ıtt nıindc hi- ~"( ıcuta ~arµ.rık: 

\laralamı,tır. 

Otomobil 1tltı11da kalaııf 
l " uıguncukra \lırmııcl }{ı~el kop 
f\. riidcn ~cı;e•ken ıı 50<ı numaralı 
<ıtoınnhilin altında ;alar:ık yıtrAlan 

tnı~lll 

Aı·abacuıı11 marifeti 

(J :5küdan.ı. belcdh c~ c ı.;... ta~ı yan 
ura hacı h.unherin araba:-t C >sınan 

'~lıı ı :ıııde l.ılıf;" -ol hac•~:ın 
d.ın ım• tir. 

l\ııdıııa s;ırkınfılılı 

j )ı ,,z 11,ıkkı ı-mındc bir çocuk 
1n··~ 13. ·0"11~nl;1.nnd:ın hir k1z1a 

Suhn \hmcuen ;ırçtrKen Tıhbiyc 
all'htHıiıHit-n ( ·eviet F.rt:nrli kıza lif 
~lfll.;ş. f)i' ·-iz ! f:ıkkı hu h:ırckctrn dol:, 
tı olıuatlı~ını jı:arer c .ınl:uuken < 'c' 

dq ! 'fendi hoııa. lıır lı~ •l<lıı darht>ilc 
ll'ıuk .hrle ctmi~ , o lınndan hiddet
'•ncn uil,iz de ( CI .Jel l:fendivi hı 

~la ccrlıt nli:ılir. 

Cin11.11rt 111i iı.lillar '!'' 

Z bıtacrt :-apılaıı tahkikat p;eç 
'ı.kit ncrktlcıımi~ "" h•di-

niıı in:ihar olı!ur,u tespit cdil
'0i~,ır. liıı:.c·hir J laçikin l't:bin

<İtıı çılıan hir mekturt~ babası
~,,, tah:ııırn l\ la intihar ettiği, 
hl·r nd.adar kıdarlıı konuşmakta 
1'«lı: iııtiharınııı ~bebi 'cvds 
'lın a~ıp >dalet olduğu ve hu 
1•ictirc tk hahıısının •ehebivet 
<r<lif '111.llıdır. . 

K.e,uli11i asmış 

1'nk~irodc ,tadyum binası~ 
~ rıturan fransı:t. tabasından 

l ·~ıncnsk dun kıırvola demirine '•r k . 
u~ak ba~Jadıktın ~onra ku-

'~ 'n bir ucunu boynuna geçire
'tl; . . 
'•l ıntıhar etmiştir. intiharın 

'ehi tahkik olunmaktadır. 
Diinkü yangın 

~a,, 
"-\ lıınpa~ıla K.ulaksı;ıda oturan 
ı ~hrıyt' muzlka gedikli 7-&
ı, le · 
~vih;ınden _ Mahmut efendinin 
ıa en dun yangın çıkmış, der-

<>ndurulmu~tur. --CVeremİe mücade•e 
1 ilr:ın gilnü saat • ikide 
Vere Ocaıtında lstanbul 
erıc~ ınOcadele cemiyetinin 

~llkt k kongrası toplıııııt· ı 
q ır. B t 
~ ti un aza konıraya 

ldlr. 

Vilayette ----
Mahalleler 

Yabancı #.filmler te
mamen değişecek 

- -+ -

Adalar için bir lisenin lazım 
olduğu haklııııda bir teklif 

Vilayet umumt ıııecllal dllıı 
toplandı. Dctlştlrllme81 lcap 

ıdıa mahalle ve lı.Oy l•lmlırl 
hakkında Dablllye Velrlletloden 
gelen tahrirat okundu . 

Bu tahrlratta TUrklülrlc mtı
nasebeti olmıyan isimler deıtff· 
tlrilir iken gelişi (Uzel !simler 

konmama11 ve Tllrklllklc çok all
ltuı olaıı ı.ımıer konması !llzı• 

geldl&I lılldlrlllyorn. ı alırtrat 
maıt.ıyı encOmeııhıe havalı 
OltlDdU. 

Oıktldar ka:r.uıadalı.I judar
ıııa telıfoalanaın yaptınlması 
hakkıııdakl teskere blltçe en
cllıoeuiac roaütildt. 

Oalıill:yı Vckllctfnden relen 
Odantık tnlsl hususundaki tııb
rlrat blltçc oacDmtnloe havale 
olundu. 

Slllvrl kazasından aza intihap 
olunan Asım Beyin intihap maz
bataaı olı.uaaralı. kabul edildi. 
B0Y0KADAYA LlSE LAZIM 

A dalardan aza Hamit Naci 
bey, Büyll1'adada bir lise 

açılntR8ını teklif ediyordu. Ma
arif em:Uaıenlnc ıtöndırlldi. 
Adaları güzellcştirıne cemiyeline 
yardım cdllme•I do bütçe cncll
mcnino havale olHadu. 

MUlhakatta bozuk olan su 
yollannın tamiri için verilH 
takrir de blltçc eacllmenlae 
ııtndcrtldl. --------
PARA IDRSIZJJGJ 

Düyunu umumiye 
tahkikatının son 

safhası 

OQyunıı umumiyedekl para 
hır11:ılıtı tahkikatı b!tlrflıaej( 

ll:tredlr. M011tsntlk !allhlyıtllc 
bu meseleye alt kaaa evrakını 
tetkik etmekte olan maliye mU
feUitlerl, h11abatı toplayarak 
ıui istimalin dereceılnl tespite 
ç&lıfmaktadır. 

E\'elce Dllyunu umumlycdı 

bulunmuf olan bir ltaıyan müte
hassıs, eski paraların ıuUba

dclcıai cıuasındll çalınan para
ların 3mllyon lirayı mUtccavl:ı 

oldutunu, çalanların bir kı11mı
nm scfahetl de bllna dclll oldu
tunu,DHyunu umımılycnta bunu 
tazmin mecburlyotlnde olduğunu 
sGylemiştlr. Bu ifade, Duyunu 
umwnlycnln me!ııliyetlni teyit 
etıııektedlr 

Düyuııu umumiye Komiseri 
Zekai Bey, dUıı idarenin direk· 
törü M.Morel ile uzun bir mll
llkatta bulunmuştur. 

Bu mtlllkatta Dllyuııu umumiye 
idaresinin son •·aziyeti mcv:r;u 
balısolmuştur • Zekai bey , nihai 
tasiiycy e baflam111 olup yakında 
bltirlleccglnl bir mulıarrlrlmize 
aöyleml~tlr • 
KupOn tedlyetıne b••l•nıyor 

Duyunu umumiye birinci ku. 
pon tcdlyatına bugUndca itibaren 
ba"aıııyor • Tediyat 31 mayısa 
kadar devam edecektir • 

ALI KARAR 
Hasan ve Hliaeyln efe
. diler haklarındaki 

kararlar reledlldi 

Ali karar hey'eıı riyL>eundeıı: 
I~gıl zamanında lran;ızlar tarafından 
memuriHt kabul etmesinden dolayi 
he)''•tl mıh•n•• c• hldematı devlett< 
ademi inlhdamına karar verilmiş 
olan Uôrtvol mahlremo başkitibl 
&an Fehmi efendi Oönyol zabıt
Uıibi iken mücıfaal hukuk ceml
yetinln ve isllm halkının lsrariyle 
başkAtip olduğu ,. dahilde kalmuı 

ıoşkiltcı talniye için müdaf .. i hukuk 
cemiyetince teıısıp cdıldigı, kuva-;i 
milliye tırafdan olduğu keşfedile.ek 
Fransızlar ı.uafından azil ve mahkum 
edildiği ve ahiren mücadelei mılliyeJe 
uktr olarak ı~ıirald de vesııkı mu
tebere ile ıahakkuk ettiği cihetle 
hey'eti mabsusaca \trilıı.iş olan ka
rarın refine ittifaklı karar verilmiştir. 
n•vete ademi icabetinden dolayı 

bey"eti mabsusca nispeti askeri-
'"'' katedilmış olan ıabip kidcmll 
\İl".< ba,ı llu,evin Kud;i efendinin 
Anadolııı a .tavcı edildiği zaman 
goğsıiııden ru.ıııu! bulunması ba<clııyle 

vapılJn resmi muıyencoe gidcmiyc
cc nin tcı.,evv'Jn e-vlemeıine mebni 

~aarlfte 

LİSE KITA PLARI 
Miiteferrlh H. 

Oyuncaklar 
1 lktısadi H. 
T:ELEFO T ŞlRK~it 

-~---
Yeni harflerle Devlet Bu san'at bizde pek Müdür ve murahhası 
matbaasında basılıyor zlyadeinhi :afediııorl müzakere için A.nka-

ray~ gidecekler 
Devlet matbaaıı llH kltalan- Bir Türk san'atkllrı Avr11- ' • 

n.ın yeni harfleri• tabına 
bqlamı,tır. Matbaada jeolcjl padaklnden /aı·ksız oyuncak 
ve heııdH• tltaplan hazırlanıp yapıyor 
satı11a çıkanlmıttır. 

TUrklDk aleyhine 
propaganda 

Beyotlunda Hamalbaşında· 
ki Odlttlrlya ismindeki 

rum rnektebf hakkında rna· 
arif idaresine bir şlkAyet va
ki olmuştur. Mektebin Türk
çe hocırlarmdan bir :ı:at, me!Ç 
tepto Türklük aleyhlnde pro
patanda yupıldıtını, mekte- ' 
bin muzur hareketlere sahne 
oldutunu iddia etmektedir. 
Bu hususta müfetttı;ıler tah· 

ktkat yapacaklardır. 
Ş~hadetname alanlar 

t stınbulda şimdiye kadar millet 
mekteplerinde !lli.000 kişi yeni 

harflerden imtihan vererek Şt:h•

decnııne almıl('M mLıvıffak olmu~

lardır. 

Avrvpaya gidenler 

Daniııı ,ırl.a odlri .\lr. "\lor~ 
'e Selaheddiıı \dil Pı,a dün 

"' nıpaya ~tmişlerdır· -·----Adliyede 
İNZJBAT IVlliCLİSi 

Aza namzetlerinin 
isimleri Ankaraya 

bildirildi 

Yeni ya,ılacak olan Barcım.ı:-
11•1 lnzıball içlu Halk tırka

Aıııea toeplt edllın ııamzctler 
Anlı.araya blldlrllmlftlr • Hakla 
Şlnası P•f& da pazar ıaaıı A•
karaya ıtctıcek , bir kaç ııtıa 
sonra da namzetler ilin oın

nacaktır. 

Bir katti oııbeı seneye 
mahkıinı old11 

S irkecide l:ımlr hastanesinde 
ocakçı Ömer LOtflyl bıçak· 

ta öldürmekle maznun Efrcftn 
mııhakemeııl dOo intaç edilmiştir. 
Efref tehcvvüren katil cUrmlln
den dolayı oobef seııe ağır 

hapse mahkOm ol•Uftlır. 

Premrns Şlvekilr davalll 

Passport ka11ununa mnhalefct 
etmekle ınunıın Prenses 

Şlveklr Hıuıımııı mubakcmcalııe 

Blrlaçi Ceza mahkemesinde de
vam odlleccktır. PrenHse teb
lifat yapılamadıtıadan bu da
vaya aylardllll beri devam 
cdllemcmılı.tc idi. Bu yUzdcn 
dava dlln yine tlllk cdllmiftlr. 
Müthiş bir hırsız kadımn 

mahkılmtyetl 

Mliıaaddlt hıraı:ılıklar yap
makla maznun ll\elabıtln 

muhakemesi <!iln Ağır Ceza 
mahkemesinde görUlmUştllr . 
Mnnun bu hırsızlıkları yapmak 
l~lo Bedriye, Halime , Mualla , 
Havva ıJbl bir çok namı müa· 
tearlar kullaamıttır. 

Bu kadın hıraı:ı bcf ıcnc iki 
ay yiTml iki gUn atır hap!& 
cczaaına muhkClaı olmııftur. 

Tayin 

Çanakkale mtlddel umuııılll· 
tıııe sabık Çorum mliddel 

umumlıl tıaıılp Bey tayin oluıı
ııını;tıır. 

Elmas davası 

B irinci Ceza mahkemcelndı 
Ulviye ilanım lımlnde bir 

hanıııı Hayriye ilanım alcyblne 
bir dava açmıştır. iddiaya &'öre 
Hayriye hanım ölen hımtlrcsl 

Zeynep hanımın mührDnü alarak 
emniyet sandıtındakl 600 liralık 
elmasları ftlya kendisinin malı 

lmlıı gibi almıttır. Davacı Ulviye 
hanım Zeynep hanımın varisle
rlr.dendlr. 

- -
emrin geri alındıP;ı. harbı umumide ıı;ez-

dijti mevakiin çok luı"tu.. makamatı all
yı:yi lşğal eden amırlerinin takdirleri 
mumai!eyhın sahibi iktidar ve seci ·c 
olup vazifeden kaçacak hir mahiyette 
olmadıj!;ını göstermekte ve daveti mü· 
ıeakıp ahzı asker ~ubesine müracaatla 
ilmühaberini ihzar tttirınesi de bu 
vazıyeti teyid eylemekte oldııll;ıından 
hakiki h•stalık mazeretli• İc•bet rde
mcdig;i lmıuti hu"I <MllU~ olın•Kla 
hey'eti mah.,ıısora vcrılıııı~ nl•n karı· 

nn re(ine n1ü1tefıkıtn kını.r \ ç:nlnuftir 

M emleketlmlzde her şeyde 
olduğu ıtbl çocuk oyun· 

caklanndada büyGk bir inlı:ılAp 
ve tckAmD.1 husule relmiştlr. 

Bundan bir kaç zıımaıı evci 
pek basit oyuncaklarla iktifa 
eden Türk çocutu şimdi blltUn 
dUnya çocuklanıııa oynadığı 

oyuacatd..,r iıtlyor. 

Buflla çoc•k oyuncakları 
yaııll•d•o. ınemleketlınlzdea ha
rice giden para aldaııııdyeraak 
200 bin lirayı mütecavizdir • 

Dlln matbaamıza Osman Ab
durrahman namıada bir Tirit 
san'atklrı rcldl ve Avrupa 
•aBıulltnıdan hiçte farksızolaa 
bir oyuncak otomobil göeter• 
rck dedi lıt : 

itte ben nıemlekıtlıaiı:d• 
bu san'atın ihmal edlld.lğlal dll
fUUerck ÇöCUklar için oyuncak
lar yapıyorum. 
VaptJtım oyuncaklar ikinci 

lzınlr 9 EytOI ıercıırtndc altın 
madalya ile taltif edildi. 

Eter lılr icmıaycdarla tefriki 
mesai cdcbll~em daha çok 
fCy!er yııpablllrlnı. 

Recai B. gitti 

Bır aydan beri ••lırıolizde bulunıuı 
Sana~ı miıdiri ıımuoıJ.ci Recai 

bey dlln ıktam \nkarıyı lıarekeı 

etmiftlr. Rec•i be) ıeytlııcili~imi/. 
lıaklwıda hazırladığı raporu da veka
lete t•kdim etmek iizrc götiırmil .. ıür. 

Konferans 

Vlyınıuıın maruf iç huıaWdırı mü· 
tchaH11lanndan doktor Zinlrerin 

konferın• Yermek için bir kaç gllne 
bdar '8tıuıbulı gel•ceği hah er ahn • 
ııııftlr. 1 

Amerika geıntsi 

Bir haftadan beri limanımızda 
bulunan Amerika A mirıl 

gemisi bugun Jill'tt.nnnız.ı terlı:
edcccktir Bu munasebetlc dun 
akşam ıı;emlde bir veda ıı yafeci 
verilmiştir. 

Yaz hazırlı(Jı 

Ş lrket1 hayriye ya7.a hazırlık 
olmak üzere vspurlarını ha

vuza çektirmeP;e hıışlsmıştır. 

Şanıandra giJnderlldl 

Tieareti bahriye müdüriyeti 
.'\maHa limanına · hir şaman-

dra ıı;öndermıştir. 

Bir istifa 

Ticareti bahriye mektebi tar ib 
muallimi A.11 Rıza Scvfl B. 

istifa etml•dr. 

Dün de üç şahit 
dinlendi 

K ıdriye hanım \ e rufck19 
hakkındaki tahkikata dün de

' am edilmi~ti. Görülen llizum 
üzerine K rlstlna il'Uhııilanı, Ada
let ham odabaşısı \il A"lan, 
Metro otelinde ıı;orson Sena ha
nım Ye bcrvlcrin ~aharlctine m!l

rıcut edilm~tlr. 

Atış f.alimleri 

Poli• memurlarının anş talim
lerine 'ilündeo itibaren baslan· 

mışur. Atışları bu gün devam 

edilecektir. 

lspanyol hey'eU geldi 

Bir maraşal, bir diplomat ve 
iki de mühendisten ibaret bir 

İspanyol hey'etl dün şehrimize 
gelmlştlr. 

Gayri milbadlllere tevziat 

Tevziat komisyonu tarafından 

ikinci liste hazırlonmakcadır. 
Yakında 50 kişiye daha tevziat 

yapılaca kur. 
Vilayet işlerinden maldmat 

D ahiliye Vekıl.leti, Vi!Ayetin 
umumi ahvaline dair maJfi. 

mat istcmisclr. llu malômat ıkti

sadi 'e cojtrall cihetleri de ihliva 

edecektir. 

Erzurum polis nıüdiirlüfiü11e 

S abık Polis ikildnci şuhe mu
dtirü Faık bey fazurum polis 

Mlldürlüıtllne tayin edilmiiir. 

Arziyat tetkikatı 
narulfliı n'l Edebiyat fakııltcsi 

.:okralıp profesörü illr. ~apü 
\T ,adi lky arziyat tetkıkım 

için hu ıı;un lzmire ııldeccklerdlr. 

A hlren Avrupadan wdet eden 
Telefon ~irkcti mudürü ~ıı 

bir ilci gun urfında .\nkııraya 

gidecektir. Direiaôr ile ~raber 
Avrupadan ,\1. Veb isminde- bir de 

murabhas ılza gelmi~tir. Bu , zs d! 
direktör ile beraber Aııkaraya 

gidecektir. iVJ. Veb lscanbul lcle
!onunun ilk imdyuını alan zattır. 

Her imi Anlı:aradM htıJ..iımetle 

tekrar mtJZakereye giri~mdc iste 

mektcdirler. Bu defa yeni ba.tı 

teklHıcı hıımil l>11•unmgJ..tsdınıır. 

lstanlıuldıı. ı ıcomacil teldoıı ya-

pılm1Sı mııhteınel bulunınaktaciır . 

Hamblgo {lafları 

tngUlv. lit'ftôl dün b.ır.-adn 9rırı,2.~ 
kuru~ta ııçılmı~ ııı:'l.2!i l::l'nı•a 

dü~tüktcn sonra ık'8mı yine 
990.'l!I kımı~ta kapın·~·~tır. l~tik
razı dahlll Q2,R7 lirrrh ıçılmı~ 

92,7!1 ltrada k~panmıstır. Dlivunu 

muHbhade 220 .. 'i liracı~ ftÇlmı.,, 

22 l liraya \•ilk eldiht<n sonra 

ak~aın 21 <ı,!~ llrııdıı kapanmı<tır. 

'\!tın tı1Jr<ıt haricinde 8/i J kıınışta 
açılmı~. aynen kıp&ntıııffır 

Maadin balltu mildlrüigeldi 

A hiren Ankar~ya ıı;itmi~ l)lan 
Sanayi ve \laadin Bankası 

uınum aıtidııru Sadenin be7 dün 
şehrimize avdet etmiştir. Kcndl

slle görü~n bir muharrlrimi:ıe 

Sıı.dettln hey bankayı alt bazı 
1'1cri halletmek için Ankarayıı 

giımq oldugunu oylemiştir. 

Bankanın alllı:adır olduğu Uşşak 
şeker fabrtkmnın hesap işlerini 

tetkike !(iden meclisi idare aza
lan C'umarte · gtlnb Iıtanbulı 

avdet edeceklerdir. 

EMANETI'E 
Beyazıt yolları 

Beyazıt dairesi dahilinde son 
1 O ay zırhnda 1 g bin metre 

murabbaı parke ve kaldırım 
lnşaal1 yapılmı~, bazı mahallele

rin hali ~okak!Hrı tenvir olun
muştur. Tıımirııtı dt'vıtm edil 

mektedir 

Elektrik lambaları 

B~yazıt ve Fatih daireleri dahi
linde yeniden F'.Jektrl.k şirketi 

tarabndan meccanen yüzer lıımba 
konmasıne karar verilmiştir Beya

z.ıt daire•i dahiline ayrıca 50 
tane cİl .. ava ,;azı lamba.ı kona 

cııktır. 

OrtaklJy hattı 

Orcaköyd" geçenlerde yılcılan 
dı varın molozları Şehrema

neti tıırafından kaldınlmağıı baş

Jaaı~r. Yakında yol açılacak 

ve tram ... aylar çift hat iizeriııfen 

ışleyebileccktir. 

CengAver köprüsü 

Ş ehrenıancti lri)k~udaki ( ~nıı:a
\'er köprüsünü yaptırmıjtıı 

ha~Jaınışnr inşaat bu yaz hlıe
cekth. 

l!.,t sahş yeri 

Mezbaha darında yapılmakta 
olan et saoş yerinin duvar 

!arı ikmal edilmiştir. Binanın 
bir an cvel hitnıtJne lflllışılmak 

tadır. inşaat bittikten 'onr;ı 
toptan saoş burada yapılacaktır. 

Mebanl kongrası 
E ylul 19 da ~~landa toplana-

cak olan Reynelmild ınebanl 
k 

. 1 
ongra~ına ~eremanı:ti da davet 

eJilmiştr. Emanet bu kongraya 

i~tirak etmek arzusuda olup Da-
1-:i!iye Vekılletind .. n mı.AAde 

i .... 1cmi~tir 

Mahut balo 

Seyyahlara verlkn açayip bir 
balo münasebctile Şehremanet 

tarafından tahkikat yapılmakta 

idi. Tahkıkııu Emunet muavini 
Hamit he) bizzat d~ruhte ettiği 

cihetle •<) \llhin cemiyeti ayrıca 

tahkikat yapılmaya lütum gör
merııl~tır ~.maıKtin tahkikatı <la 

henıi~ ncticelcnnıemi~dr. 

sa ·ay ını 1.... Be~i t ~ . ı 1 ... ------Her iki talllıu 11asıldır ve yarınki maç 
ne netice verebilir? ... 

Y Rrır Galata<ar .a lle~ıkt~ 

likMnçlarının ıklnd d~vresine 

aı• mu: abakalannı yapmak ız ·re 

k:ır~ıln;ac~klardır. Bu mııçın büyük 

abemmiyetinden dun bahsetmiş 

ve her iki takını kuvvetlerile bu 

ku,·w•tlere nazarın alabilecekleri 

nt'tlceden bııbsı bu gilne bırak

mıştık: 

Evvel! her iki takımın bu 
gıiııkii vnztwtf nedir? 

Be~ikt:t, r \lthol takımı fill'1 

adet r.ıe\ im:ııd.: yapılan ferdi 

idmınlarJ"n sc.nra son !jeklinl 

bulmuştur. Bu ş e kil <on :ıamın

lardakl huım~I musıbııkalırda 

~rdillttiınllz ,eklidir. Bu :ekil 

o kadar muyaffık olmuştıır kl 
bir yeni uyuneu ikamesine ,.e ya 
ller hangi bir d-:gişlkll~ mahal 
yoktur; eoasen ~taşın elinde 

mevrut oyuncuJı..r da buna mtıwı 
d~glldir. Şu tıkdirdt Galıtasarı

) m l;3rşı<ınA cvelki t.'IJ·ııa Gııl:ıta · 

sııray-fcııertıabçe mohtcllrlni mağ

hıp e<l.:n Be~~ tııkımının çıkı
ca~ ıouhatkık ıdıledilehillr. 

lllnacnalr-vh mııtalaatıını.ı:ı hu 

mukarrer ~kle ıı;örr- rorutecelı: 

olur.ak hata ctmi, olmay11. 

Beşilua~ •» uııcıtları bill iHl.•
ne idman cı:mi\' ve nel& 1.abi

ltyetlnl ıamanrerı dde enıa~ 

bnlunmalctıdırlar. Beşllrt~ takl
aunı teşkil eden gençler umu
miyd illbarilc bo)Ca 'c Y(icut•;• 

GalaC&>lll'&)·lıları hakimdirler. Açık 
lan va bilhasııa :.ag açıklan ani 
tehlikeler ibda edeoelı kadar 
•erfd!rln. Tıkıının ıılwbeten en 
7.alf hattı mııavln bıtu olmakla 

beraber oldukça kuvvetli bulunan 

ıııiidafaa ham ile, seri oyunlle 
müdafaaya yardım eden muhı
clmlcr arasında yazlfeshıJ icap 
etti~ dcrcced~ yapabilmektedir. 

Galatasarayhlara gelince: on 

beş giin eve! oyunculardan bir 

çorttı hemen hemen tamam!le 

idmansız ldikr. f'akat .-azi etin 

nezaketini takdir ederek çııh~

o.klannı son zamanlardı ::ıtad

yomda yaptıkları talim mtısaba

kalBnndı cördök. Bundan başkıı 
her ihtimale kar~ı Anlı:aradı 

ferdi idmanlar yapımş olan ka

lecileri Ulviyi de bu maç için 
getirttiler. Bu itibarla on bq 
gün evelki bir Galatasaray tah
mıle bu günkü bir Galato.saray 
takımı ara.sındı dağlar kadar fark 

vardır. Bunun için kat'lyetle 

söyllyebillrlz kl Beşlkca~ yarınki 
Galatasaray takımının lı:an-ısındıı 
muhtelJdn karşı!!ndak:lnden çok. 
fazla uğrasmık mc-cburlvetfnde 

kalacllcnr. 

Çlıııkü bünın futbol ılikıdar
Janmız bilirler ki •~ çok pılışınış 
'"' az çok iyi t~ldl edilmi~ bir 
c:alaıasarııy talıımına tehlike kor

kı»undaıı mütevellit yenilmemek 

1..1.mi girince l~in ren~ değişir. 

Bu keyfiyet o kadar muteaddlt 

tccriilıelL re mustenittir iri mısal 

zi ~ rınc bile lüzum görmüyoruz. 

Şimdi geriye Beşiktaş takımile 
mtivazenı: te'1s edllebilme•i için 

Galat&saray takımının iyi teşkil 

edilebilmesi, falkiyet temin ede

bilmesi için dı- bu takımın iyi 
bir oyun ıam takip edebilmesi
noktaları kalır . Galıtısarayın 

elinde daha fazl11 anasır bulun
ma~ı itibarile iyi vr- ya fena bir 
takım yapilması., takımı teşkil 
va7.lfeslle mükellef olın kimselere 

~ittir. O) lın ıarzır~ ciince-mll

saadelerine i~tirarc - hu hususta 

bir az yol gösterebiliriz : 
Beşıktaşa karşı vıicut faikiye

tinden ziyade t~knlk ve sür'at 
faikiyetile tş görmek kabildir, 

Zira yukarda izah ettiıı;imiz uzre 

Be~iktaşlılu umumiyetle vücut 

mukanmctlnl tenmlye etmiş bu
lunıııaktaılırlar. Nef('S kabiliyetini 

ınurmı~ olmaları kendilerine 
mutadanndan fazla surat ··er-

m4tir. Rinacna'cv1' havadan oyı 

onların vücut. nefc 'c sür' 
knhllivetlerinın tCZ&) ut ve taz 

hiirüm· imkAn verir. Bu keyfiy, 

muhteltte karşı vapmış oldultla 
maçta fazlaslle bit oimuştı 

Daima Yerden oyanla bu vüc 
mukavemetini, kara vuruşlanı 

dakl hakimiyeti ve nefeste 

faiklyetl iptal emek ltahildtr. 

Zira yerdeıı oyurı daima ıe, 

nlk oyun tawdır. Bu busus 
ille Gal-..areym ıecnıbe ve ııı 

bareti her halde ~lrlr 
faiktir. Galata•arayın ehemmtyeı 
nazarı dikkata almuı lhım geh 

~hce iki nokta daha vard. 
Blrind.J - OJIMlııldığı takdfrck 
Kemal Şdl.ğe gerek muhadml 

nn ve t;ttek mua riıılertıı yerdt 

pa.o; nrmelerl lüzumudur Ak 

takdirde ınuhaclm hııttının stir' 

undan pclı: i«ifıdc: edcbilcce 

bu oyuncu hoyunun kıoalıAJ J 
zundr-~ ademi mıwııJfakı) ete i 
bu edllmiş ohır. lı·fnci nokta < 

müdafilerin pek ileride uynım. 
malım nı.,cburiyeddiT, lk,ikt. 
ıçıklannm sur"ııtı kale lçtıı dııir 

tehlikeler :nraıa'!'ıillr 

Olahllir ki Reı;lha'.blar. ""ni. 

yalnız Galııtısırıp ol ~iiotcı 
yorsuonı'?,, dlyebılirler. l lemt 
cevap Hrelln:ı : 

Galaı:aııaraylılara t.O.t,;rdigimi 

yolun alı:ı.ıni tutunııa, yahut ı 

onların aksi yolda ~tmesiı 

wııı. ediniı, lehinize iş görmı 
olursunuz! 

S. Galip 

ARm•.EJUBI-.:E 
Sıine 11lJrflndü 

M llil nalılycılndc liiııa lıqcre.U :11 
har eyledlll haber alııımuı az. 

riıM: lleıbııl mlicaddeye bql;uıma 
için ublvt müdürlillwu emir ••rl 
mlştir. 

Kaza kıymalıanılerıııa çekilen b 
ıelgrafnımede onlarda sUnt haıere 

zuhur eylemif ise hemen mücıdele\ 
bı'11'1\11!u1 lUzı:ımu ıebllg edilıuişfu 

Bir cam yakalandı 
f mnd!ııin nmil karyesinden , 

sabıka! mUlterrere uhııhında 

Rımaun olfu 22 yaflanndı Emı 

karyesinde bir cinayet ıka edere 
Balıktilre firar eylcdltJ jandarm 
ıarlflndıuı ihbar edilerek merkm 
polis marifetli• yablanarat !aJJda· 
maya tesUm edllmlftlr. 

MADEN SUYU 
Hilaliahmer Karahisıı 

suyunu sıhhi surettı 
şişelere dolduracak 

Hlltliahmu "'1Biyetı lıcndi mai 
olıın Afvonkarölsar IUdcıı soy' 

mentı.ımda bo aene buı aıblıl ve ası , 
tesisat yıpmaktadır . 

Cemiyet •llJ'Dll -nıı..kn sıhl 
bir ~eltilde şifclcre doldıırolmasın 
temin eımlftir Maden ııryıınun mt 
buaa mOhcndlı ıe gönder!lmtstlr. 

Cemlyeı: şlmdllil: çlnr halkuı b. 
sudan istifadesini temin için b12 · 
ıetlsat JIJ>tıııfrıı. 

Hll.lliabmu ileride ıuyun menbı 
ında bir otel ·e bir de ufak butan• 
yıpılmaınu taS&VYW' etmtrudtr. 

Bu •urede mide ve böbrek rahat 
sızlıklan için çolı re•lrll olan suyuı 
mcnbaında ıcdaYiye gı:lcıılerin isti 
nbatleri ıcmbı cdilcccltrir. 

Çocuk balosu 
Ttlrk ocağınd.aıı : 
Çoculı Hafta111nın 26 maıı 

cuma (11.ntl ; Çocuk llaloıunı; 

haaredllmlftlr • O rtlD çocııltlar 
Türk ocağında bir balo tertlr 
edeceklerdir. Saat 15-16 ya ka· 
dar dovam edecek olan bu ba
loya 6 - 12 yafıııdald çoculı.laı 
ve her çocııtun refakatinde 
aileden yalnız bir büyllk lttlralc 
cdcbllcccktlr • Salonun arzu 
edlldltl t•kllde mnaatt olma
ması haaeblie ıııtızamı muhafa:ı 
etmek için bu baloya mahsue 
davetiyeler ihzar oluamuttur • 

Bu davetiyeler TUrk ocatı 
mUdUrlyetlnc mllracaatla ıılha
yct 10 ııfsan 929 tarihine kadar 
tedarık cdllcblllr. Ondan ıonra~ 
müracaatlar maattecastıf lt'af 
edilmlyeccktlr • 
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FgLEK 
188 Çatlak 

Sinop kıbrit fabrikasını 

'tikik etmışler, tamam 188 
allak bulmuşlar. insaf, 188 
a/!ıı.ftrn da artık lafı mı olur? 

Demek ki demir gibi fabrika 
imış lrı.~a11 bite Allah yapısı 

ıldurru halde J:ışın ötesi berisi 
> 

·allıyor. fabrıka çatfam çok 
'TIUI' 

Silıema baiıisleri! 
Düşünüyorum: Acaba sine· 

7W elenilen şey mevcut olma
<:aydı insanlar ne görüşecekti? 
Halk arasında bu mübarek şey 
n kadar taammüm etmiş ki, 
tasavvur edemezsiniz. Geçende 
babamla sinemalara dair giJrü
~üyorduk; bana {ilimlerdeki 
ılpiicüklerden bahsetti ve öplf
cük olmıyan bir film yok bu 
ıwsıl iş? hem nekadar gayn
,ıhhi bir şey? dedi: Filvaki 
tiraj edelim ki fllmlerde t'JptJ
lik göre göre öpflcagün gizli 
c günahkdr zeııki kaçtı. 

Bizim zamammızda do!fu 
ı/drüst el öpmesini bilmeyen 
ocuklar daha şimdiden tJpme

'Tİn envaım biliyorlar, içlerinde 
'ııı yüzden el öpmesini bile 
ıruıfmuş ofu11/ar ı•ar. ileri 
rençliğin terbiyci lıissiyesi fena 
ı(l!Jflr. 

Terko.~ 

Her şeyin bir derecesi ol
ugu gibı sıkılnıanıarırn da bir 
ııddi rardır 

Oyrcnıyoruz !i Terkns şir
tfı imtiyaz müddetini temdit 

rr/, fıinde bulunmuş, 1 (' bu 
ılefJine • ıstanbulun her tarafı
,a sıı ııerece.tti _ !'adini de ilılve 

'f/111$. 
l>fanbulıı Kubelıiya çeı•iren 

ııı kumparıya e.~<!r bıırıa da 
·ıııı affak olursa o zaman her 
>raf Sa/ırayı Kebire döner. 

Al/alı hemen bir ayal: eı•ve! 
"aşımızdan irak etsin. 

Ff,'LBK 

AHIF BAH lSLl<~Rl 
11 asır 11ıedeni11et terblye

.~inde felsefi esaslar 
1 ıırkiy~ ,ı-ırlorca fe,a e menfi 

-·•it içinde kıldıktan sıınra nilıayet 
ıtıı.:k rnkil, bımızla bizi tarıkki ve 
ılAu sevk ed<cck < lorı en ,•o~ru 

c11: !,)ali~ l3liKımeti almı..ş: bulunu~ 

.r z. Bugiin rıc:nlek timızde hakim 
'.efe tam rr e 6:ırp m deni\ eti 
idir. 

• 
ı 'etı:;ıccc tJrk nr ·:-ıi hu 

fo ılo ~eli t ec•ğiz. 

1 · t pi rımı de \C ıcrıı e sis 
• mıı.de ıat'">ik·ıe ha ·ladı mız bu 

ı'n ter °\ \e J·ıllı k eden na 
u. ı· ı !arda hır nebze 
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Bu bir lhtlsııs lşldl. Fakat 
ıciyle vakalarda umumiyetle 
ıtblk edilen muayyen mad

lclerl tecrllbc etmekte beis 
ktu. Genı; doktor lzmlr) 

len bir kaç paket ~apyolln 
apoto) kapsülü retlrttl. 
!lr tanesini genç kıza kul
.andırdı ... 
Artık ev ilaçlarından üml

llnl kesen ailesi bu mini 
nlnl haplara hiç emniyet 
tınlyordu. Fakat daha ilk 
'da o kadar kat'ı bir tesiri 

:«ir!lldü ki hayrette kaldılar. 

Ayın bir çok günlerinde 
-ı1n sancılar içinde olgun 
r aproık gl ı yatıp kalan 

mile nln si,) ah ıı-özlerl 
nlandı. l<irplklerlnin ıı.liını 

.ırartan giilgeler dağıldı. 

bahsetmeyı kırilerlmtz için falcltden 
halı bulmadık. ·uphe izdir ki terbiye 
ve maarif bir millıtın ruhudur, hayı· 
tının lk•lridir, kunuluş ve yük elişl

nin yegt:-e ımilldır 
Bu itibarla g nç ne.lin terbiye· 

inde biltün bir mılletin yıkından 
alikadar olması ve bütün mtiessese
le<In bu pr•nsiplerl urbik etmesi icap 
eder \lua ·ır terbi} e fesefesinin ana 
hatlann çılmcde, evel aırupanın 
tcf,•kkur ve kiıltür t&rihindekl •n u
mumı ve ~umullU ter >11 e n~zariyele· 
rine irnşbakı~• br gö>< atmık lüzu · 
mum. hi- cdi) uruz 

F.skı Yurr•m·wnın ıe muahhar 
\ rıuparın en buy k rerbiyecisi <• 
,,ıma~a layik ola,-ı Efütun dıhı o 
zaman 2400 ~er.ee\rel. heman aynen 
bu günku nazarireyi kurmui!tJ. Bu 
fikso! terbiyenın gaye'i olarak "fer· 
dl lnldş•f, içtimai ın<icam ı e iscikm· 
ile hemahenk nlmalıdı'. demi~ti. 

"('umhıırlrcr~ un1nnlı p~k m•ruf 
ofan e<eriode iivle ideal htr devler 
ta<ı' etll"i;ıirki. Jiada h r fert üç 
içtimaı .. ınıftaıı lıiriııe mensup olmak 
:zre dn~a ·aktı. llL uç ''"'i ••nat'. ılrlar, 

a:;kerler \ e tle\ Itt ·1cali idi. Hunlann;. 
her h•ngl lıiri<ine mensup bir aileden 
yetişen çocuk hndı fikri kudret ve 
kalıilivetl•rine ~ore diıter "r.·flara da 
ıı;eçehilirdi. 

Bu ü1w· ... ınıfın mütemayiz \IStfltn 

olarak halk tıhakasının .anııkAr, as
kerlerin ce,ur ve ruhlu, devlet adam· 
!arının da en fa>iletli \'e en akıllı 
olduklarını kabul ediyordu. Hattı bu 
üçüncü sınıfın filosoflardın olması 

icap ettıl;ini ileri >liruyordu. fü!Atun, 
terbiyesinde musiki ve id!Mll olarak 
iki nc\·i drr=-i csa~ ittihaz etmişti. 

;\luı;iki namı altında felsefe. edebi
yat ve hitabet denlırl de dahildi. 

Ru iki nevi dersden mu&k.i ruhun 
neşvü neoıasınL ldıııan İ<e bedenin 
inki~a!ına hadim olacaktı. :\lama!ih 
idman bedenin Jnklıalile hırlikte ru 
ha da ce•aret verdigı için daha çok 
liızurnlu ıelakkl ediliyordu. Bu iki 
nevi terhiyeden ıı;onilüyor ki l.;f!Aru 
nun sistemi ferdi 'c içtimai ~aveyi 
birlikte takip cdivordu. Ancak Efil· 
tun bu gıizel ve denıokrıtik ılhnıyeti 
Yunoni,tın sitelerinde (Şehir devleti 
sistem) küçük bir ınıf olan ı<ıl Yu 
nınlılua hı;redip biıı ük bir ek eri yeti 
e;irler 0 

0 75) ihmal ettiği için tıt 
'?ikinde tımımile mıı,affak olım•-

mıştı. 

Eflatun terbiyenın 'ı:ı:ifosı olarak 
htiyordu kı fertlerı ıçtımai bır taıu:zı 

içinde kabiliyetlerine göre la}ıl.: ol 
duklm ıne>kilerc ve vazifderc ayır 

.'ın. Ztrn "'bir cemiyetin taaz7.;~i kcn· 
di ~ıyei mevcudiyetinin marifetine_ 
ı~unat eder ve hfiyle :;uurlu bir he~ 
eti içtimai) o ancak fertlerinin yc'fli 
yerinde olınasile müıııküıı •>lıbilir. 

l liç bir frlsefi ıtfekktlr si,m11indc. 
bir ıaraftan içtimaf tertibatın terbi 
·e\ i mana ı dip;er taraftan bu ter
tiplerin r<rlıiye1.f u•ıtıları hundan 
daha miıkemmel bir idrake mazhar 
ı)lmamıştır. 

::;ah<i kabilıHtleri ke,f e onları 
ha,ka iaaliv•tlerle ırıibat edecek bir 
urcnc trrhiyc ctmektrn dn11a denn 

f'İr ruh \"e mana hulmak im· ın~ııdır. 
J·:ft\ltunun h,:inde ._ ı•adıı).ı c mivcıin 
büyiık lıir ekseriıctinın dcmuk.ratik 
olmayı"ı hu fikirlerin tamarnile tıt· 
hikine mu\affık. cılma)t imki.lnsız 

lıırıktı. 

Eflttunun iukılapçı terbıve nİu 
rheleri olduğu gibi durgun hir ta 
kım mefkôrelerı de ı udı 

CJ, taht\.'\li: \it: ıa.;a\·urıu l\.anun 
suz biı ,•<el:lna ~gmct gibı telıı..ki 
•derek hık'ki ·çıımıl ~enlvetl sıhit 
addetmi~u. 

Hunun içindir ki c<mısetin lı•li 
hazırını e:-ıa~ından d~ği~tırmek jster 
ken, hf'dc'i o\ !c hır cemi ret kurmak 
idi k onda artık hiç hir de işiklik 

• • 
ımı 

Bilrhan Cahlt 
Ve genç kız bir yonca gibi 
rengini buldu. 

(Suat Naci) nln bir ekslr 
şifasını veren llAçları cevap
sız kalmadı. ( Hakkı) Ef. 
ell açık, verrlll bir adamdı. 
Bir tane kızının derdine 
şifa bulan doktora para 
verdi. Hediyeler verdi ve 
ziyafetler çekti. 

(Bucak) merkezindeki ge
çen ve doktorlukça hiç te 
mühim bir vak'a tetkll etme
yen bu hadise neticesi itiba
riyle ( Suat Naci) yl bir müd
det alAkadar etti. (Cemlle)ye 
kaşeleri verirken muayyen 
ıamanlarda kullanılacatını 
da ö reten doktor heman 
iki hafta geçmeden yine at
lılar çıkarılıp (Bucak) aça-
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h. 
volti nlmrnn. \ani ~;tlAtun hA>a<ın 

ı e cemi yetin nihaı gaye•inl tespit 
ediyordu. Muhtelif mizaçların tama· 
mile degll, ancak derece derece bir· 
birlerinden avnldıklırım ve her ferdin 
başlı başını· bir kili tcşldl ettijtinl 
nazın itibara almamı~tı. 

EflAtunun ıerbi)C felselesinJen 
~onra kurunu VU:ttada hakim Olan 
Hırisd} anlı· ve i' eodıllzlm terbll'esl 
gelir. 

Bilh-or ızki Hır -ıiy lık ' Jmu· 
mlvetle dı~ler ne • alık mivetı 
ti"I l u.ler ne Kunılr.!tıŞla·dır f lıri:r 
ıiyan dinınin hu ,, kk. i bittabi 
ahret için bızır k an haıke hiç hir 
şe zapmıvordu. 1 !er tnrafta ahret 
kapı ı ıl , mın••tırlar •• ılmış. 'e 
bu k 1\ c:t!l nııfuzun çok te:;ir aı

tmda k ılar ~ih& et dunvadan el 
\'.•k rek •)!; ho-'arına kııp.ınm•g• 
h:l:;-laı!lı d1. 

ı li·~·t: 'rafa 111 l'arh1rların \ ah~t:t 
abaLtan lıcrat'cı g·etir<lil-.h. d ve l~oma 
medenivetinin sukutundan ~onra 

·\,' upad• tathlk e "•ıl•dıkları ipti 
dal fcoda' bir c mıı;ct .. ic;tt-mı tees,üs 
ttm~tıı Hu i~temı.: öı e bir tarafta 
il ebe e". dı~c tar ı,. u<crn kabi 
l!nJcn olan halk bulunurdu. llere
beyler bırlriderile d&lmı mücadele 
\"&7.İ\"ctinde idiler. nu cemiyetin 
prcn~ilıi. halkın çılı~ma:-:ı, beyin va 
,aması idı. Bey ferdiyetç~ halk cem· 
iyetçi. flöyle bir terbiyede demok · 
ratik me\hum daima mahl;ôm ve 
arbtokrat ruh hakimdir. 

lfü taraftı 1 lıri<tiyanlar eski Yu· 
nan medeniyetinin •ııaasını scindürilp 
o \'uk\ek eserlerin okunmasını men
cderken, di~er taraftı manastırlar pek 
iptidai bir terbi) c ve tedrb cari 
olmajtı hı,lanııştr llu ,ko!a,tik ter
biye, Ari;todan gelme bir takım 

çorçivell fikirlere 'e pren.ipkre ha· 
}atın biıı.in tecel+iıann• uydurmaktan 
ilıArettı. Hu tarzı ıe!ekkiı r "Deduktif. 
usul dlye tanınmış ı e a<ırlarca ilmin 
inki~:ıfına mani olmuştu. Zira hu 
dop;mal11 tecrübelerden halcikatlar 
çıkmDa~ı a<la hhul etmez, anc•k 
me•cuı hakı~ıtlara gôre her h'di.•eyi 
do~ru ijl;ri iıoh eder. ' 

l.ıtc \vrupll. 'unaır '" Honı., me
doniyetlerinin izrnilılfündcn <Onra 
biiyle kiıtü \e akim bir zihni;ct ve 
a~ır ahr•t b1>kılm altınd• hin >ene 
ya~ad> "ihı)'ct Jcalrada lıaşliı•n Ro
ne«ıns ı·cni de\ in milheş iri nldu. 
( ;eıec makalt:mizde hu vcııi dev
rin 'c Kuronu ahirenin terbi) c na.la 
riy:!Jinden \C mua31r dernokrat ik 
ıncfkurerle·ı balı eucc~l. 

.l/EHJIET ._.,'AFFEt 
--~~~~~~~~~-~ 

SlHIIf BİL(;lLER 

Şeker hastalığına 
mahsus tedbiri ekli 
Scbıeler: 
1.ah.nı, hı,·i oldug-ıı a. ınıvcu 

p<>ta.,tan dola11 müdrir oldutu ve 
<lialıeti-,tc ın~\"~dı gid~lyc :tnkaıının 

\·e tok .. inlcri n \ ticUUAn r.srdı için 
muleleri miltehammıl olan ~eker 

illeılilerinc en muıa k bir sebzedir: 
me\ıtdı ııışaiyttı az olJı:*"ı.ndan \C 

ı;•.:r:i havi bulıındu~ıındın ı;panalıta 

hu hı sıılık ir;irı \'."k mun •İp bit 
"'1 ,zcdir 

Taze laoul;• , hinuıb• , pıra.- . 
hııt• ı tr elması. soğana bile iııdal 
d•lrelınde mü-ad, olıınalıili. llıı il 
lctlt mi!hlm ııian -eker, k•mıı (1 
.. c!(~ri \ e l(ilikoz \'tı.ni iizunı ~~ke 

ridir Halbuki y•r cima ı, -. pıra<a, 
:;g~ında hulunan ,dct:r. I·amı~ şekeri 
deil\Idir. inulim dcnilon \ e aııdiz 
otunun kokündek m•dd ı es <ive\'ı 
te kH eden bir oe\'İ .şekerdir ki·\"~ 
cuıta gillk<ıza dejttl leniloz denilen 
"ekerc t•hil\'vtil t:der. onun için 
'tr elmı:-.t vo \;aıre zannolun<lulu 
~ıJar muzır de~ildir. 

H. il /. 
Muhidd11 

ğırılmata başladı. (Hakkı) 
Ef. den selim ıetlren adam
ları ondan rica ediyorlardı: 

Kızı yine hasta, sizi 

lsti}orlar. 
\ e (Suat ·Naci) ciddi bir 

hastalık eseri ıördütü halde 
kaşelerini kendisi almakta 
tereddüt eden genç kıza 

evelkl söyledlklerlnl tekrar 
ediyor, lıtlrahat tavsiye 
ediyor, (Hakkı) Ef.nln ganlce 
harcırahını alıp dönüyordu. 

Bu ziyaretlerde (Cemile) 
nln yanında ekseriya annesi 
bulunıyor ve kadıncatız 

kızının her tarafını muayene 
eden doktorun yanında 

ancak iki rözilnü belli ede
cek kadar kapalı duruyordu. 

( Suat !\acı ) bu hallere 
o kadar alışmıştı ki hayret 
detti dikkat bile etmiyordu. 
Kaç tane kadın hastası 

nabızlarına bakmak lstedlti 
zaman sıkılıp cerl ç11kllııl'ık: 

O gece , bir 
an yalnız kaldık. 

nan,;, kahkaha, 
giırültulı.i lıir 

ne~·e içinde adeta 

bunalmıınk. Dtdı 

iti: 
- Hir1lZ ~u 

ku~uk ot' ada 

..,ttıraltm mı ~ 

K uı;ıık odada 

oturduk 

Rlr iıı;ara \ ~rcı im mi? 
Siıı-aralarımızt ınKtık. kar~ım· 

<laki e:enç kıza lıakıyonlum-. 

Otuzuna yaklaşmı~, dul bir ka
dına bı:nzlynr Rtı ya~a kadar 
evlenmemesine, evlenmek iste
me,-i~inc hiç bir 'tlıep yok .• 
Hem ,,uzel. hem zengin bir kız. 

Bir sual . ormama ınüsa 
ad~ edı:rmisiniz 1 

Boynunu biiktu ve canlı göz
lerini havaya kaldırarak yilzüme 
hal.:tr: 

:ionııııız. 

:'<leden eı Icnınedlni1, -! 
Cıildtı; hen ek sualimin ay

kırılıl(ını o zaman kavradım, ve 
bunu iirtnıek i-tiyormuş ~ibi, 

ıı;ülüm.;edim. 

.!\eden ,ordunuz? 

Hi~ .. 
Kı,a bir se>sizlik oldu. Bazan, 

yalnı7. darnlun dcjtil, piyanonun, 
kahkahaların da sesi, uzaktan 
ho, ~clirnr... l 'zttktan gelen bu 

hoş ,esler arasındn, ı;enç kız 

anlattı. 

\ıılM;amnnınzlık yuz:inden ... 

'I eı:rülıc dti~iz denıl'k. 

!·;,et, iki kere ... Rir l'rl.eklc 

lıir kac •mn ıınl.,n,a~ı çok giiç 

olara~ıııa ·ani oldum, \C cvlen

ın~ktcıı ,n maı.ır ctıiın. 

- '.\ lademki bu kadar söyle

diniz, hu iki cecnibenizi de 'iir· 

Ier ml.<iniz? 

l lay lıaı: ... I·:ı \'ela )(eııç hir 
adama a ık ııkı..-nı. ı ıııtı çqk 
heıtcrıdinr Ye \·ol.. ,cı dinı. 

l'abt er, !(cnı; hir J..ız oldtıi!ıım 

için lın:•a aldırmadı. L çurı ,np· 
J..ııılıj!,tni l•arlnrda tatmin ccliıor 

ı c lıcıılnı vuzumc hakıııınırdtı. 

bir ;ece kılktıııı. hara )(İttim. 
\la,a-rırn ıt~rdtırıL l)aıı-a kalktık ... 
l)clt (\hi t ""tıı ırdum _ l ı hiim
nıalı dıi~u ~rn,ıt'da mak-adıma 

nail old, m. dt d~k dııdaj!:a ~c!dik ... 
( >11da ı ',·lra otıı-duk. !lir ııılld 

dd geçti. "Dan cddiıTI" dedim. 
--ı !ayır, dedi 11"ıın ı chrııcurduıı ... 
\ arın durttc hana g;cl .. • p~Jd .. 
diye cı:ı ap ı er,!iPı, \ e lıirn/. <onra 1 
i!:\\c cttinı. 

·'tıu ılk u~,_ımJır: ,enden cH' 
hiç bir eri.ek t~nııPıyord<ım . ., 

kahhha .ırla , ,!ıı 'e dedi kL 
··r l:n li c:uıım 'Lmle bunu 

lıana i~:ııı<lıratrıaz-ın. llu ~ünL 

Olmaz doktor, nalı:r.ıma 
bakacaksan uzaktan bak! .. 

Demişlerdi • 
Bu ı:rada albinl l.apınııı 

arkasından dinletmek lste}en 
kocakarılar, karısının has
tahıtını selAmlıkta tarıf edip 
llılç bekleyen kocalar, hükQ
met dairesine kadar gelip 
hastasına muska yazdırmak 
isteyen biçareler de pek 
çoktu. 

(Suat Naci) bu birbirinden 
zavallı, birbirinden glilllnç 

sahneler ve insanlar arasında 
yuvarlanıp g-lderken (Bucak) 
ta (Hakkı) Ef.nln kızı (Cemi
le) nln has ta lıtı tekrar 
etmete başladı. 

Bir glln yine ansızın 

(Yaylı) ile nahiye merke
zine inen renç doktor (Hak
kı) Ef.nln kasaba ortasın

daki kon•ıtına gfttlitf zaman 
(Cem ile) yl büyük divanha
nede bir sedire uzanmış, 

yalnız buldu ... 

llC.o•••&.lr1l T:iya•ro 
- - -- --- -~- -~~---

Milliyet Matbaası ·--Son sistem nefis ve muhtelif 
renkti basan makinelerle 

mücehhezdir. 
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. ar·ıu,lu bir kızım ıli\c yu· 
/.i.ınıc haknııyan, namll'"ı.1zum 

zihahına dü~tükten sonra l(önül 
cl!'lcndirınek i~tlyen n ı,tençle 

evlenmedim_ 

11

-~-=ı;;Ult::ımı:ııan -,~-~ülams:ı::ıziz ... [şehremaneti iıanatı 
Şehremanecinden : Şeiıird.ı Sevrii· 

;eforden bilumum Otomobil ve Kam
yonetlerin levhaları yeni rakamlarla 
yaptınlmış levhalarla tebdil edilecek 
Ye ayni zcmanda \esaltl me;okurenin 
muayene! fennlyeleri lcra kılınacak

tır, Bu işe l /4/99.9 tarihinden ltlbı· 

ikinci sefer sev<li~im adamı 
hıışka türlu tecriibc ettim. Gö
mıl e~Iendirlp e~lendlrmiyece

Jtini anlamak istedim. bir akşam 
evine p;ittim. Beni kar~ısında 

~öri.mcc: 

Siz beni çıldırtmak ra.ı 

istiyorsu nuz? diye haykırdı. 
Deli olmayını~, dedim, 

hir fincan çay ikram ediniz. 
kuzum alayı bırakınız, ne

den geldiniz? 
- Sizinle ğörıi~mek için. 

- Rica ederim gidiniz... Be· 
nimle evlenmeyeceıtini'l.i hili· 
yonım. 

Canım >iı~ evlenmekten 
kim bahsediyor? ... Sevişmek, eı'

Ienmek dcp;ildir. 
~ahi mi silyiılyorsunuz? 

- Tabii. '2S ya~ındayım. Hu 

ilk c1tlencem de olmıyacak. 

Demek h•kkınızda sövlc· 

ncnler clnğru? 

[ lıçkırJrak a"lanıava bı,fad•· 
~ "' )i ., 

ve artık süzume inanmadı. soy· 
lediğimin ynlnn oldujtuna kan· 
madı. l\uıiınlc evlenmek ist~-

nıedi. 

ilen de ondan sonra, kimseye 
Yarmadım. l~t~ ... 

\aklcJı:n 

Sel8mi izzet 

irtihal/er 

Nasıl hal'edildf! Nasıl 

intihar etti? 

Ya%an: Ayhan 

·2 inci cilt 
Dün çıktı. eski harf

lerle en son eser ... ............... uıı=-•• 
Kırtasiye munakasası 

Ticaret ve zahire borsasının 
enelik kırtasiye ihtiyacı müna

kasaya vazeJ!lml~tir. 8 Nisan 
pa:.:arteoi ak~amı saat 4 te i!ı.alesl 

haddi !Ayık görüldilğii takdirde, 
icra edilecektir. Talip olanların 
kırtasiye cedvclinl görmek ve 
mıinakasıı ~eraitlnl öğrenmek [izre 
Borsa kı\tlbi umumll!k b urosuna 
miiracaatJgrı. 

-· 
Devlet matbaası müzayede 

koml•yonu rivasetinden: 
Doyç marka -lO lıe\'ııfr kuıl'etinde 

gaz motörü 
Körtin~ marka 1

, bey~r kuvve· 
tinde natemam ve hurde motor 

'l'an\İ marka 1 1 hev~ir ku\·ve 
ılndc hurde mott>r 

1\':ı) con ,)ot!ıır\1k :20 hcv~ir ktt\·~ 

\"C[İ :1dc e~ki m"thr 
l'ahli~ markalı •orf ınakin,;ı 1 

':/. l'ek e<kl torna t••z~Ahı 
J Çift lswıbııl iımund• hnrde lito 

ınakinAsı 

l l\ıl de<tcrc cczAahı 

2 Kın!.: tel <liklş ınakinrn 
1 Biçki 
l i{aru ,·iıit malın<tsı 
1 Dam~a ıııakina<ı 

ı<ı f.ük' l-\mbrn 
l lurdc demir p;ırpları J .'OüO kilo 
illi\'< çemh -ri 101~) 

Devlet nıatba.a:ıın-
da nıcvcut \~c isti
male gayrı sallh ma
kine ve sair hurde 

ren başlanıp nihayet bir ay sonra nihayet 
verilecejl;lnden alAkıdıranın doğruca 
ser,rilsefer merkezine usulen milraca
at a muıyenei fennlyı ve muomelel 
tebdlUyeyl lfı ettirmeleri ehemmiyet
le UAn olunur. 

* * ... 
Şebremınetlnden: Gılatada eski 

Borsa Hll\lnda alt katta 13 No oda 
pazarlıklı kiraya verilcektlr. taliplerln 
6/4/929 Cumartesi günti sut on beşe 
kadar Levazım mUdürli!ğiine gelme· 
!eri. 

Mevlut kıraatı 
Ayandan merhum Raif paşa 

kerimesi merhume Ihsan Raif 

hanımın ruhuna ithaf edilmek 

Ülere :'-llsanın ;; nci Guma briınÜ 

öltle nnmazını müteakıp Aksaray· 

da \'alide camii ~criflnde mcvlôdu 
ııı.:lıc;i kıraat cdileccjtiııden akra· 
ba Ye 1111 anı dlnııı teşrifi eri rica 
nlıııııır. 

Kirahk 
lldıekl< l laşim paşa ) ;ı/ <ı i.ar,ı· 

~ında ıntikcnunel halıçc • hin1cncnt 
hir ınaıızara. tclelon. clt:l..tril-:. g.tra1 • 
hanvo. gibi lıütiın e;lıalrı bıırah:ıtt 

caıni () rHlılı 1 l:ıticc hanını küşkii 

mobihcli Vl' ınobih·e:-iz 1-.irnlıkur. 

11a:'a.n t:t.:z·ı <ll'po ... tına müracaat. 

Fatih icrad:ı;re-indcn: 

liJ<cyiıı efendi ve Ferih~ 
hanıma nıcd;un (,'apad.ı .'arnç 
Juı;:ıııJa 1 O nuıııcrnltı mdndırad:ı 

<litçiı ~erif efendinin •ıahcnz !)onanma ınıtkir.e mlıft'ltİ7i Hin 
haşı Fahri He\ dün \ azift:-ıııe 
~clirkcıı kalp sc: ıt ... in<l("n ol:nü~tur. 

.\ lcrhumun ceıı:ızı.: ~ı tlün iht fJl:ıt ile 
kaldıı-ılını~ 'e aile i ııutkhrreı,;i'le 

dc'·1olt: 1ıtnu:,.tuı .\il.ıh ~ır, cbin 

demir kınıreııkt~ bir r~i- 'ıeyt,.; ili 

ni:'Hll n:,!q \ili"· ar1 ba r nu ~·uıt 

1 \! dL' l ':ttilı :I[ p:tZ:lllllda f ll'lllıt 
ı.:diiL'ı.: 'J!.'lldc11 ıi;{n ~lıınur. 

1 ashih, f)iinkti nıı hamızJa intişar 
eşya 25 Nisan 929 ı ı ı,uı ı.ra .ıai•c,ır,1cıı. 

"den ta fi h i 11 C 111 Ü S d d i f l\rr 11< rctnn ılı ıiH 11 m;ıhcLt, 
1- ı ı k · ·ı· k \ p b ·· 'c luruhtu mıikıırn·r -tıulıı:rnn v.: 
'rnn ııı a-ap•tlrı ur · no- er~.·cın _ e .0·1.ın U .. S", at 

'' h · u .)irl-.e..:idl' inkara hanında \lu.<yıı 
nim ~iri.etin ıı J 
ııı.,cdarın :ıcı·eri ,.ıu , i 0, 15 CıC müzayede SU-- C:otyc \idalinin vzihanc inde "apd 

k il _, · nın!ıcıız lıulırıınn ımıı. h<a. k.t· 
·a 'uc çııına' ~ "' • •t '" ''" retı"le ı·uı·uı'1t edı'leck-iı.ınua .18 nı:ı ın· ti' J 111 l r l'r ve Jazı nı,ıkina .... ı v~ air vctı:ı· 

•emeı ' 'lfı ti l' ıi e ın 1• ' tir. 1'a] ip olanların hane c~~a-inin 10·4·11211 tari 
lt=\t.ııi"dc ıniic~.. ı 1c ıı. "'L 

1i e 1 hiadı.: :-:ıat on huc;ukcu. alenen 
mık arın , r•ld'.~U ) tl ••k ;ron lnatb aya mün caat- lllUZil\L'dC •llrl' 1 li~ furı}lt oluna 
,e:ı" t tip ıılo·ak 10', ;ekli de 1 .1, J c:ıı<;•ndaıı tRliplerin hazır hulun 
di,ilmi.. t hihl .eı .11e • nut arı ı an o un.ur. malan i:.111 olunur. 

........ ~~----..;;,,_.;,;;.;.,,..:..;;.;.;,,;,,;,;;;.;.;_. .... !""'! ............. ~,;,;,;;,;.;... ... ._. __ _ 

Genç kızın iri siyah göz- ki bu cevva!iyetl gösteren 
lel'i hiç bir hastalık ifade bir kızın hasta olrnc.sm:ı lm
etınlycrdu. Su.~t 'acı sordu: lı:in :;oktu. Yumuşı.k ~dire 

- Yıne san.:ı mı vıır Efen- l<,.ı.d!ı;l bırakını~. n :ı,;hu l 

dlm. kaşelerin izi aldınız mı? j bir kuvvetin verdiıtl lr Mdcs iz-
( Cemil utanır. üzlililr gibi ilkle bitap ve perişan yntı

yattıtı yerde bütiln vücudu- yordu. 
nu kıvrandıran bir ihtilaç (Suat Naci) ne gözleri, ne 
ile kımıldandı. gürilnü ~ii hiç hl.' hastalık 

- Sancım yok doktllr B. ifade etmlyen genç kıza 
fakat öksilrlyorum, ateşim dedi ki: 
var. (Cemile ı H. gözlerlnlzl 

(Suat Naci) ciddi bir en- bana çevirin bakayım. 
dlşeyle ırenç kıza yaklaştı.. iki sıra boş dgğ araımda
Onun ince parmaklı yumµ- ki (Bucak nahiyesinin bu 
şak ve beyaz ell genç kızın görgüsü dar. giirüşü dar, dü-
esmer alnında dolaştı. şünüşü ı".ır fakat kalbi yüce 

- Okadar ateş yok, eli- (Anadol · yaylalarında biten 
nlzl veriniz. nadide kırç!çeklerl kadar te-

( Suat Naci) nabızları oka- mlz ve berrak olan genç kı 
dar muntazam atan bu yu- zın çevrilen simsiyah gözle
varlak bileğe temaıı ettltl ri bir anda gölıelendl, bu
milddetçe genç kızın yüzüne lutlandı ve sık kıvırcık kir
baktı. ' Cemile l nln slyıı:h, plkli göz kapakları ağır ağır 
büyük bebekli gözleri bu gün hareket etti.. Alçaldı, alçal
okadar canlı ve hareketllydl dı, yükseldi ve kapandı. 

·suat Naci) bir · siyah el

mas parçası gibi parlayan, 
ışıldayan bu berrak gözlerlll 
bir an içindeki ifadesinden 
bir çok şey anladı. Nabzını 

sayan parmakları halıl g-enÇ 
kızın blleğlndeydl. Onları 

yavaş yavaş ceklyordu. 
Kına yerleri taze bir ner 

giz gibi göz alan bu kalıll 

ve sert ell bırakıyordu ld 
parmaklarının hafif bir taz· 
ylk altında kaldığını h ısset· 
ti. Bu gayritabii temas genÇ 
adamın damarlarından ke· 
mlklerlne doğru mlhanlkİ 
bir careyan hallnd yayıldı. 
işledi ve genişledi ..• 

sınama sahnesi rlbl bl( 
anda değişen vulyııt (Sııııt 

acl nln bütün şüpheferın 1 

dağıttı.. Hücra nahiyenin e9' 
mer y!lzlü, kınalı kızı sade• 
sakin, masum bir gönül bıı11' 
ranı geçiriyordu. . 

bitmedı 

i 
ı 

' 
'• .• . •• •• • 
" ·: 
" •' " •' •' " •' 
:~ 
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~LIYETİN 

.,, nkil :ı-enl bilme~c.ni.t 

>Oldaıı ~aga: 

• Liri... \ cııır \sra 
Itır \ "'iİs '.~) 

"ı 6) 

cif.oti (7) 

\ l'nıek r .! l'nr:t r,ı 

I· -kı ~aiı'"1den Lil .'i) 
J~ ... \ap \apıl;uı ~e\ .:;) 
"-ı·nıız1 .., Hol Pln'! l\an 4) 
L l•k ni fa,, (2 
"'ı:h iıni ~ 8' 

• 

EYLENCELERİ 

Dünkü bllmccemi:ı:lıı 

halledllmlş fekli 
Yukardan aşağı: 

- Ci:1ö-mi p'ma. n kuş ( l.1 
2 - Ce>et(l,.,'1rkw bır ~chlr,4) 
3 - Dünya \.ı, Kuca>11. kalanrJ) 
4 - 1 lünıa -t t •zak nidası (2) 
~ 
(j 

L. 

\ . 
ıın ;i. 

a su aktı 2) Ra 
hı: eda 

'J 
2) 
\ adoh, ıuıı ;ık>l (ti) 

! 1 1111111111111111111111111111111111~ flllttıııııı11111111111111111111s1111. 
~·lıaı 1111il111111111111111111111111101111111: 1 uı11ü11111111111111 ~~ 

ı"' -.. 
j~ Sİ(iORTA ŞİRETİ §§ 
\' ... 
~i Türkiye iş Bankası tarafından ıc~kll edilmiştir. SS 
\lo --:: Yaııy,ın - Hayat - Nakll,ye - Kaza - Otomobil - mcs'ullye- :: 
:~ timal!ye Sigortalarını kabul eder. :: 
~.. :: 
:~ Adres: 4 ııucll Vakıf han lstanbul ·-
'"' :: 
", Telefon: lstanbul 531 Telgraf: imtiyaz ;; 

1 1 •1ıa11ıuı:1111111111111111111111 ıtıı... _..,, 111111111111111111111111111111111111 

~·;ı~·M~~;i{'iVi li<lü'~!liğti~<l·~~: 
\kça~1.:hir ;thire'i ınerke7inc.le \.fimar \lukhil l\emal hc\"iı t• sld~ehir 
ıltı <lcr;,anc:li ,edinci tip ilk. ın~kcen pilan umunc~inc tevfikan in~asını 

'ınılıp \alnız temel kı,mı ,,ıpılmı? ulan nlrı der>0nelı ılk m<ktep hina 
) rı ikmalı ınş:ııtı 1 C):269 J Ara hcdeli ~r~ilrı3rnc n1ııı.:ihinc~ 'e kapıl 

f usulllc ye t .J -.ı. {J:,:!l) uırihinc n1usadif ( umırtt: ... i gtinü ~a:-t on he~te 
le$i icra kılınm•ıl\ üzere yirmi gün müddet,· ıniinaka!':t):ı k.ınuirnu~tur. 

1

'
1ip olan1Arırı ~enıiti anlamak üz~rı..! f:-.t:ınbulda l ca:ıhul .\faa ·if nli.ıJürlii~ünc 
l~Jluda ' \:İ\'ct l':ncUıncıı ı,a~cınitıc fi· r.ıcua .... '.L· r . ..:~cn. 

ısT \ .RL ı, TR.\'\ı\ " ":ıu~ı:Tı 

iLAN . 
~anblt. 'l'rarıı\·a, ~ırı..cti. 2.l i\'Jarc 19~CJ rerıhinden ıtiharcıı, ~ru:a il3n 

1 
4İŞ ola,. '')r1 cfer 'Oatımnı müş.ir ıa,.;fe muci1'ıncı SL 1 T\'\ 1 IA
\tı, K\ll \Kil\', AZ\PKAPI. Sl.)llA'\F:l\\R \KO .U. 1 ~rU,,\HA~I. 

L., l ile Bc~azıttan ·rdk,iı11e kaJ. r me·-:ır~ u"r-ı.ıdc ()'('()f~(lÇ,; 'CJrü .... 
r ne te~rar ıptidar edilecc~nl ilm ile kesbi 0ercf eyler. 

MiLLİYET PERŞEMBE 4 NiSAN 1929 

Gümrükler U. M. lstanbul mübayaat komisyonundan: 
1 l;.vvoice kapılı zari u,ullle münakuaı v•pılan 100 adet 22 santimlik kurşun makinası yeniden açık 

münakasaya koıımu?tur. 
'i \ lünakasa 2 \layı, l <ı28 l'erşemlıe günü saat 14,JO da icdma •alonun da yapılacaktır. 
8 - .\lakinaların 25 \layısa kadar Tesllmi şnrttır. 

4 - Sartnamesini ve nümuneıi !{Örmek lstiyenıer kitabete mütu.caat etmelidirler. 
5 ~ Una~ ı;;:a\a ginrek ısti\en :r remirat mektup ve ya makbuziyle yukarda yazılı gün ve saatta knmsiyona 

~elmelidirler 

1 E M A L ı M E R U K E İL A N AT 1 11 

Lımiıc;;ı:rı::cz;:~~::=m:ıı;;...:1:::3131~!as:ıli!BIBm181:11mm ... ;;;;:ı;ı--m;:mıı;m;:::::ôlilm;;ı;J~:m::;:il 
semti ~lahsllc~i 'ol.agı '\u ,.e\'a J';ımamının kiymecı ırnuhamnıeni 

atik cedit atik cedit lira 
Beyoglu fluseıinaga \lektep füyram 12 29 7000 . ekiz tak>itte 

~lüıtcmilatı: Bodrum katı, odunluk ve komL -ıuk ve mutbak. Zemin katında: Büyük ve küçük iki odL 
Birinci katında büyük \'e küçük iki oda, bir halt, ikinci katında üç küçük oda bir hal!, dördüncü 
kırında bir küçük oda 'e lıir >andık oda,ı, beşinci kot taraça ve kiremitlik olup elektrik ,.e ıerkos 

suyu te'~i.;;at \'t! tertibatını havidir. 
ReJeli sekiz eııc ve müsavi taksitte tidive edilmek iııre halıda evsafı muharrer hanenin ~()()() lira kıvmeti 

mııhammenc ile 'e kap•lı zarf ıısulile mülkiyeti müzayedeye çıkarıldı, 8·4-929 tarihine musadif pa1.artesi günü 
saat 15 ıle teklif zarfları k(iiat ve lıilistizan hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrerdir. Taliplerin 
yüzde vedi lıııçıık hesıhilc ~2' lira teminat akçelerini ın:ıl sandığına teslim ederek alacakları makbuz ve ya 
mute1 ~t hanka rnc'..:Ppianll~ yc\·ıni llltz'·t;:-J; ctn\:ıli ınet ıke satı~ komisyon:.:na ınüra~aatları 

-------------
Bir KO. Ti \ T \L l~·ti!' intihap 
ve para hu::;.usuı.da tasarrui' yapmakcır 

TÜRKiYE VEKiLi c;ii,ta' 

etmeı.;- r.ıkit 

Turki ye için 
hanında 

EŞr' 

~ 

Karacabey Harası 
müdürlüğünden: 

Haranın kadro fazl•;ı olan dıımızlık koyunlarından kuzı;lariyle 

berahtr her p~r1 a,ı ikiyıızclli~er ha1 olm3k ıızre \2.+00) hn~ nisa

nın '.\Ol uıın. >alı ı:;Hnü müzaycdei alenl)'e ile 1ıHra mt'rk.:zinde 

satılac·al!;ıııdaıı rnlip olanların şernirimiıi aııkım3k iız ·c ham idaresine 

mc.rncaatları. 

* * * 
Karacabey harası 

müdürlüğüden: 
Karaı:abcy hara,ının danıı/.lık knyuıılarıııdaıı 800 ha; di.:i ~i,ck 

lichcri diirdcr vuzdı:n nüirckkep iki par~ada mu1.ayidei aleniye 
l(c s:ıtıi:ıı::ıi(ı~d:ııı ~craiti a 'lamak arw edenler hc·r !{tın ve talip 

"!anlar y~uni ih:ılı· olan ~ ıııavı-'12Q tarihine mü,~dif pazar c;iinli 
hanı idaresine muraeaiıtl:ın ilan "lunur. 

ıi t ınm~Rmırıımm ı~ı~mııwtrnr mınııımıtıfııt~1t~mıııııı1• 

Ka;ı 

.ımuml deposu lstanhuld:ı. llencibara 

S't!I: Taksimde Sosa mağazaları 

1 TAVlL ZADE ~TPSTAFA, 
w hiraderlrri vapıırı ı 

~lııntl\7aın Ayvalık f'.,..ı~sı 

Selamet 
\iljluııı 

] lrı Pı'r~ıııhc• gıı
ııü bıaııbııld:ııı lı:ı
ı ekı !~e ( Ç:ıııakkalı· 

Körfez) İ;-kı·!rılcrııı<' ıığı~ı

yarak \_y,·;ılıl!':ı :ıziıııeı' '" 

ayııı ıaıiklı• l•t:ııılııı!a a\'tlrı 
ndc ·d,ıir. 
l\lahalli ·müracaat: \ t!mİ-': ·ra,il zade 
biraderleri Telefon; l~t:ınhul 2~111 

111 ==:si 
-~ 

Bu gün 

JOHN BARRVMOl~E VE DOLORES 
KOSTELLO tarafından 
MAHKÜMLAR CıEMISI 
bı.dı. • 

ı\vnca 3 kı ımlrk 
v~ c:;cr~uze t dramı 

omcdi 
Varyete prcı;amı ıd• ılerlin rC\USti oıtistler "de 
K 1 rı ILF •:. Z.\:\BJIT \'e rlD\ Gltl'BJ-, l<)HN ....,..y .. ORI 

taraf' ından fe\kJllti.! ek 30 tk 'lUrt:; ,.. (4 't C 11\.'TH.:ı 

ıer e in cvelden tedar kı. 

Düıı ak~aın 

Melek sinemasında 
lrae olunan 

KONKETI 
filmi hütün tcma...;ageranın :ılk1ş 
ve tıık<lirlerini kazanmiştir. 
KO:\Fl~TI için hıısu'i surette 
\'litudc r;ctdlmiş mükl!mınel bir 
ınusikJ ;1daptasvonu çalınmakta· 
dır. F: 1 ınin iractiİ csna-.ında me~
lıur ı, "Or \DK\f \lı\GA\lEZ 
kitar ~alm:ıkl• berabor muhtelif 
napolitcn ş:trkı1arını terennüm ı 
etmektedir. 

Son derece merak aver ,-c reali'.'ıt 
tabl<lbrı havi 

St~GAPUR 
GECELERİ 

filminin mümes<ili dehaklr 
RAMON NOVAROO nun 

p~restişkılrları akın akın 

ALfTAMRA 
SİNEMASINA 

g-itmekıedirler. 

l IJ,\\'ecen: HAROLD LOYD 
in 2 kısımlık hir komedisi. 

Ferah 5ineınada 
~ film .\şk uıtruııda katil 

kı~ot: Düztaban, r&>tıbıcık. 

nın en me~hur hokkabazı 
ınali~ır f, 

ve Doo
Dünya
\ felldf> 

Bugün ~::ı:.z;;=a 

HEMOAR SINEMlSINDA 
şen, şuh ve diihcr ~ti .. t 

BİLLİ DOV 
t:ır.:.ıınJan 

SARI 
ZAMBAK 

1 
Aırıca iki kı<ımlık 

ıı;uıünçlu kııınedı 1 
- GllndUz 2 - 4 gece 9-' 

.\leşhur Rus ı·azii sahnesi 

PUDOVKININ eseri 

CENGİZ 
EVLATLARI 

filmı el)evm bütün :\rnıpada 
sinema aleminin en büylik muzaf. 
feriyetini ihraz etmektedir. 

Fran~ız realist ~arkılırının 
raliçası 

JAN MARSO 

kı- ı 

Oniımüzdekl Pazardan itibaren 
her ak~ım \'t- cunnırct.:. I ve Pazar 
günleri matinelerinde 

IFRANSIZ SİNEMA 

~~~a~!r~OSUNd. 

Pllakamı vilayetten: 
Ruşıl heyden ııı:ıll:ll eden nıeeli,ı umumii \'lld, et azalıji;ı için bu ayın 

seki7.lnci Pazarte,ı ~liııü .-aar on dörtte darülfüııun konferans salonunda in
tihap >•P•lacııtınJan )CVm ve saati mezkılrda reylerini ı;timal etmek ıızrc 
lla)Uıt ı e Fatih beledi.c )obd idariyeleri müntehabı sanileıiyfc cemi ·eti 
haledire :ızalannrn intihap ma1.b ~c.ılnrile hüviy1::c cüzdanlarını hsmllen c~.;rif 
ı . . 1 • ' ' en rıcıt o unur •• 

leyal.lt 1 <<lııı Otolıu hau.ı lıerveçhi zir t 1 ıt'avı lmidlı : 
ıır.'"'zn ı:l\n ·Cı. ·c 
~:.\11.'\li. 'L ,\ZAl'f, \Pi 
AZAP!\ \l'l U:l'EB:\SI 

= 1:::::.. 

'~tayyare piyankosu~ 

\lerhez Accnta>ı: ( .. ılall khpriı 
başıı~.Ja . Bey,~ 1H :!.i(ı.! · u~e 

aceme>i; :'ll"'•oet llani •ıırd! . 
lstanh•ıl '28#J 

iznıır sür'at post ası 
cc;L f,(~~:;\I \f,) ,·apuru .=i 

;\i;ar rnnıa 1 +, .ıo d:ı < .:ılal• 

rıhtım• ıdal' lı:ırchctlı.: nııııarte 

~i sah;ıhı lzınJrc gidt·~\;k 'c 

pazar 1 +.::ıo ıla lznıirdcıı h.ırc· 

ketle p:ızartc-i;ah:ıhı •ı:k,c:-ıir. 

Devlet demiryolları veli-

f ~~~~!~Yr~ı ~T.-~!malı?q~ı:~?!~~~!::\nkarad 
umumi idare hina;ında _ icr~ edilecektir. \fünakasaya ıştirak edcceklerinı 
rekhf mektuplarını \C (26,0) lıralık teminatı müvnkkatelcrini \'evmı mezktlrda 
~~•t 14.,ıo .. " kadar umumi idare yazı iılcri müdürlüğüne Hrmelcri lılzımdır. 
1 ~Upl~r ıntınaka,a ıartnameleıini 300 kuruş mukabilinde .\nkarada malzeme 
daıresınden llaydarpa~nda mııbayaat kvmi<Ylmundan tedaıık ed bilirler. 

TEl'Lh.\1'1 TAl\Sl\l 
< ltnhlı:ı .;eft:r 

ı~ ıo par" 
ücn.:L ·i: 

(:azikoprU ÜLTCtİ lı ku 
10 

14 
1 o 
1() 

lıo 10 

~.~:.i kopıii~ rc-.ıni dahil hlJu~11 t-alde 
•1t'd('ki kıt" ;l:_<laıı: ile zıta f.rolıı(inünA 

~~azman h.2ö 
:.tnınhn\Jndt:n fı,~:' 

.:).apkaprd 1 , ro.o~ fı.'l;i 
-ı.<:pepcL3,~ıdao l 1,2~ 0,2S 
'kşimd~ ı l fı,'.!t; ı ~,'15 

rc.·.-ıni 

Ul.'t et L"Ct\ eh: 
\, .. !\apuya 1'. Ba.ın<1 

ı n.'2~ 1.ı : ... \5 
tı,<.!5 10,'2:i 

h.2~ 

{ı,~;) 

J n.25 h.'?:<i 

6, .!:i 
10. \!5 
ı +. 2;1 
J tı, '..!~ 

Tak;ime 
f(i,2.'i 
1.J.,\!~ 

10,25 
lı,25 

llu · ı ı·ıı·k ı· f ·· ucı_t er •ı, ı. ıt·ı 'lr c:e er ı~·ın 

~!'n cfcr cı.lilmcdlrJ hılTJe dıı.hi ıiı-rer 
""Lı rniirurh r .. ı 'nlcularJ. aittir 

murcf.ıf'rdir. Kir f..ıt'a ü:r.erinde c:ı· 

uıın c ·!:ırak i.-tH:ı edilir karaküv 
1 . 

1
)tohü ... lcrdı 1lİÇ bir trtızllAt k.1bhl edil nedi.~ındea re.;mr elhisc,·i llihii 
7r da.hı .ıı. 11'.·r µ;ihi iıcret \·crnıtA"c me.:1nır<lurl;ır 
:1••ınv:ıd:ır.:.ı okluğu Tihi mecburi ıe ilıl rnr duraklar mahalleri le\ 
a g(j.r:.terılıni..;ıır 

,. y 

/arn, \.lar .çn 'crilmı~ ~J!an pa.~c,lar. aho; :rıan k rn !eri, rı-.ke ... ccıızil:lc 
·rı \ · 'f'unt:I pa!-i<ılaı, l Jt ıhti~lert· kaln:.1 ,ı. ... nrıl3'.1L&ı larLır. 

~ 1 

-= - -

Keside1er her avın 11. ndedir 
' 

3. ci keşide 11 Nisan 1929 

Büyük il{ramiye: 
40,000 liradır 

Ayrıca: 2(),000 15,000 12.000 
ikramiyeler ve 10.()()J liralık 

10.000 liralık 
bir müki\fat. 

Bu keşidede cem'an: 3.900 
numara kazanacak 

nı1füooarnn mıı ıı 111nııı1111rnti ıı ı mııı ııı ııı ı ı rıı m ıııııtm;ii ımtiı ilı"'~'tıtrN 
Galata ithalat g-ünırüğ'ü müdüriyetinden: 

İtalya irnıiği Çuval 200 
it~nh 1' m 1 Jt·2'J \.~du ll'c 

~!\'tin aya~• ene zz iı h ~ ~ ı, ka(Jı\~:ı(~~~: ::::~l~:~r l:~l,lt:.:İz lll~ll\"1'.'. :~:::~'1 li:.::~Un~~ A!llılllı'.l~l'l· lal~ı-.i~~in\c~ 
H ~~ puzar ~t:ııi >a~ı ı ııddrttc ı'1uza\, le "~ ıt ·•caitı il:\ 

~~" 1 ı·ı ,.ı ıo. m. hr•rcn 
1 
nıc1 ,.ıe ııerıniıı \""•\İ •z ma,·arı. znaret ~~~ --~--1-.u-.. -1.-1::~1.-\-:'c-Ş"'.,-c-l---c-,-r-·\-,-c--l-)c-t-·ı·-o-l-ı-.n--h-·ı·-s-·a-ı-·Iaı·ı 1

.,, u·· ~ 
~ ı ·n c ı.:nnı ... n n a :ru-.ı, e ın.; ıçın 11.ıın_t re a\Jct biletleri ... 7 ... . 11 

1 , < •iııı· lhı hile•la ı ıe,k.·. iL· tenzil edi!ıni> olan fi.1ııntl• \ıı dürlürründen: 
~ 7a 11 tı·ld1.1 kanır•t \C ca:ını ·,cı..:t..•ı c•i dahi d: ... ~ildi· Hu hilcrlcr. vol.- fl 
4 r 1 ı··erıtı l)ı.:poM oda rnı:\~ut 110 adet !\al; () ?.'Ir 1 ık tın. ill' :-atıl·v..:otktır. 
, tııı, tuı > 

1d,111 Pir ve hir c. ôrııcr ve rt\ del ~\·ahat.ıH. l;ın b;tı.;,"la t~ 

ı ıı ı . ·:·J 11plt:rin ~ .. : -tiiı "~ cı11n1.·~ . ıı:'. ır -uı .. C>IL <.H \ }) lllU:T\t: !': ,. \•hııt l'CiTI 1'11.1:' ' 
. ctıı b k 'ı k' k d <. 1 .. r. l: :ı gl.'nu .... a4 ' l\ • \ lı 1 1 ı ıme· .l •.tlh 'erme tc : ~ v 

'I! .1 .. "'rlı~;·;ı .ı:ir4"\k 

1.. ... Ja· l ırn a ı 1 r:'\ırı • 
·, 11

1.rc 1 ) • <;'.,!q crnı 

u .• ·1~· 1 J. • ·ı. 

1 ,.. . ~ ,,ı,ıt ı ıjı.; \tın 'ı ' 11.;;an •ika'ı~· \aret ctnt(k i..;tt>\"l.'n ırv.. ~ 
.~ r k~ dılcı ıe pek az .~a,;:;rJrıa ... ~,ıhat ıır.:.~tını remin tden 1..4'.ı_\·d ~ 
•• · ınun "·u tt.:~chhu-.unı. 14\ıkı veç:ıilc .. akdir edcrtklcri muhık ~ 
~ tar. ·, thnmı.ıc tlaha ıaıla SC\)aİl ce1l t: nel\. ınıtKsaJır)e ..ı\tinatla • 
.~P R.ı.ıt.:I ciırirniıı zharı.'.'l cln1ek _ı3tevt.:n z; ... \ala dahi aynı sühuler ~ 
"-._~%:X_ll~ ıc i,tifadder hah~cdumı,L aXIl--..-

111 .. ckı ,.c ('errahpa~a hı...:tah3neleri ·ın mi.ıtcha~.., 1 ,. 1 
Sl,iH JfEKlMi ŞCKRt~ HAZlM 

\lahmut Tlırbc;i. Telefon: '2h2'.! ~' l .tnnlıı ~ultan 

7V-kaf müdürlüğünden: 
.ı ,, 1 1 
~ •. 1 · at ;ı:ı- ı ıçııı lıızumu Pl:tn il..i bın vuz \Jrmı d·ırt kılo ht~ruf.ar 

{I ' . • •• 

·11 _Pıtıııç Çll~i. çiçek t:ıkınıı. 1 lavdelberg ialıri~:ı-ı ııo:ımul:ııınd• ı 
'"~ t'ladı tda f tomatih. petl:ıl maı.inc:"İ \C marhaıtdll me\Cllt tıe~ adtt 

ın ı:un 
· t ır a\ ı a\r1 ınLıııak:tısra \ar.edilmi~ \C ı~ının \HnJİ \edinci 

J, il guııu a:u on dnrt e ıi-':ıılei~rinir ic 1sı ınukırrer htılunmtı.; oldu 
ttn:r.nırlcrini ve hurul;1tının ntimuneJerini 1Tf)rnıek uzerc ralıp1erin 

~utl· · ~ 
ır,' rtinc muracaatları. 

' 
~~' ~ ~ifli~i ıniizaye~esi ieın~it edildl-

1 "~ıa· t D 
1 ~, , Y•il at> efterdarlığından: 

Pc 1 akcn le .;urı.:• ·c Yltılı:l':ı ~ı arıl:tn i l:ır:ır 
'' ın ıı,1<lJt:tlc ten1~.ıc t."dıldı 

tlila!iahıner !stanbu~ rncrkczinde11: 
(. Jr .ılcıı luzuı, tı.'t.:r Jh.: .\!acar. ~ırp. I Lırt' in .. ·r~ ı\lil ccdorom, HozJfe 

·rrak,·ıı \C ...:;ıire ınallerinden l:;.ı11.nf)l1ld11 ıne\ı..ut \C ya h:ı.rıı.:rcn i «riı'•lr-cı:k 
yemekli~c eh erhıı ..J.O<),()()() kilo HLıJ!.l•l'.\ knp!tlı ı:ıırf usu.ııe muh:l)':t:ı edile· 

cektir. 
'f"rak\a n11-ılll'ri · 1~Je .l :tnafizlc di~cr mailer tip 'JZt:rincJir. 
\lall:ı.nn ı;ıı\alları l lil:'tliahnH~r taraıından \erilt:ı.:ck ,.e nıutc:a.hhit 

malları ÇUYAllara doldurup her Çll\:tlı ıncrkt!'zinıızdı: nunnınt.·:-<l ıncYCUt sicim 4 

le ~aglnm hir '.'U!'ctll' diknıt\I \e l lavd:ı.rpa~aJ:t ,·agon \·cvı anlı:trı k11dAr 
vaki olaca1' hik·uc,'.t: ın~o;;;arifi kahul cunc\i taahhüt cdtcckur. 

4 \!allar pt.:\llt:rpt,. tt· .. lim edih.:Ct·k ve tcıniyet tl':--lirn nıuddL·tinin 

tetndlt 'e lıtk~iriııc ınczun olıı.:;ıkrır 

;, \l:ıllınıı t..,· ... afın1,.11 ll'haddü.c cd~cc\.. auııli7. rarkı Bor...:A \rLıtııjile 
h:ıliedi 1 L't'Ck ti ı-: 

f l liLıliah ıh: ll:l·.--. .. c ıtılı;tri:e rin:ı \ t.· ıni~dar·nı lJ.~ iııdt: SL'"'hL·""tir, 

lta ... ına talip olanlar beşer kilo 11unnınc \C •· 11 10 tt:nıinat :.kç-ll:-11 \C 
Y• muıel•c« bir Baıık• kdalcrname-ılc tcıhhür cdccekle i mıll•rı nihaırt kıç 
l!Undc lt.'~liıı edc:L·eklerini dt.· r;ı-.rih c~ leu1ek :-uretile b 'i:-;an CJ·JQ ( 'uın11.rte~i 
v;iinr'! .;aıu on hirt: k.1<l:ır J ... tanhul l lilı'ıllahıntr lllt:rkezine miir&cıat etmelidirlt:r 

8 1 ltr tr-lill' :ılın•~ pminin hcddi l,tanlıul 'lic'fet 'c ıahıre 110,.1 ., 

nın olhaptaki ralimatnamec:.inc tc\ ikiın 'l'iirk lira.~ı olarak na~d~n 'e def"<t.ten 
ce.;viyt: t"dilt:cektir 

(j ~:n rnu\afı~ SL·nüt h:klil t:d~nc, ttkltfinir. n1erkL·ı; unlumi ... ·e k.ı.! ulinı 
ıc.:nıinen üı,.· ı;ür "' ı;ır;t Ct'v·ıp ,-ı:rih:ccl-.tir. 

IO \iL •nalikl L·~-ıL·l ht: lı:·ı hı.. hL-.11.;;1 aır y,ınıt L·dcl'l'I\ HuA"dır~ gum 
rük re' ı~;ı den ınırnf nldtı}!ıılld:ıı.n teklil. :o<ahip;crinın raltp c·dt."L"ckleri lıt·Jeldı: 
b!I nazarı dikkate <tlnı:ılan la1.1uıdır. 

kt') 1-İ\ t:t 1:-.canbul 'I ic:ıı-et Yt zıhirı: Bors.1. 

\·apurda ıııııkc nını d hır 

rırkc,c•a ,.e cazhanc nıcı .:uctnr. 

1ra~zon ikinci pa~tası 
( \'\l{\R 1 ) vapurıı 

ni,an l'""t·ıııhc ak,amı ( alata . ' 
rıhtımından hareketle /.oıwıctak 

·ncholıı :'iırnp ~;ıınsun L nıT, 
''at<a l lrdu, ( ;ircsuıı. Tralızuıı 

Rize l ltıpaya gidı:cek ıc diiııli~t<! 
pazar i'kebi ı le Rize ()[ 

Sürmene, 'l'ralızcııı, l'olatlıanı:, 
Tirebolu ( .ire,uıı, l lrdu Fatsa 
~am>un ~iııııp lnelıulııya 
ul';raıarak ı;tkle' m 

Bozcaada postası 
( Cdiholu ) ı .1puru h ııi<aıı 

cumartesi 1 ~ de ld:ıre rılıtı
mıııd:ın harl'kcclc ( :cıılırılu 
l.tıp>eki Çaııakk:ılc İmrıı/. llıı
zc.:ıad;1\ij, t~,"idı.:t·..:k YC (,'an:ıJ... 

kale 1 .:ı.psef.l ( :clilıc'uı·a tı/:I"" 

yar.k ,clcı:c-kt'Ji 
- --------· 
Antalya posıası 

Beynelmilel tieylr ve seferi 
havai şirketi 

\ eşilköy l'ayvHe j,ta,rnnıı 

Yolcular Ye Posta 
için lüks tayyarelerile 

sür'at servisi 
Hususi tayyarelerle nal.llyatı 

Ticaret servi•i 
Hükrq, Sofra. nd~«~ llüd•reııe. 
\·i,ana.. Pra,. \ar~ n:ı uranher~. 
lmazburg. parl<. 1 umlrL Hnlk<e~ 
Bcrlin. \m..;terda.m. 1.ı~·on. \far 
sil\a, ( ene:\'re, l\.openhı~ , Fa:', 
( t!' ~air ,·c ilAh iı;iıı ~.'l\'rni harekt:t 

Bilumum malQmat için: 
slDNA idarehanesine 

Telefon \' ·-ıll"ı .l!J 

\ "'-•klı vagonlar ' • !\uk ıdareha· 
neleriıı<, Telrloo lkvop;lu .\g.~-
-t!itı '\atta idardıa" !ine Tole
fon Beı·oğlu 106-.l~<IY. \larmaruş 
lllank Banka<ı. Telefon l,t•nbul 
tını 

l\e,· 
Yt: IA>ran l'.ıhul. Telelon 
Lı ~OJ-~)4 ınUra...:ut olunur. 

(ÇarakJ..ak 'apıırıı 7 '\i;aıı 
Pazarı o d:ı (;al:ıt:ı nlıtım•ndan 

1 

hareketle lznı rıilliik Htıdrıım . 

Radıh 1 ethiıc Fi·ıike .\ntalyaıa 
ı;idecek ve dun(ı~tc mezkur 
i;L:elelcrle lıirlikte \ııdi[I! 

i-SATILTK JI \ ,E_ 

Kalkan Sakız <;aııakkale Ce

liholuya ııjtrayarak ı;elecdtir. 

+ .\i,~ıı Pcr't"'he l\ırahij!'a 

I• pnsta'ı yapılmı~-.1cRktır_ 
fi, ~ '\isan '12<1 : Kadınlara 

:< l·.erkddcrc 
" 

TıırJ..ivc sc\rİ'cfaiıı 

•ııiitcJ..:ddin, c) tam ı t' cr:ınıilinin 

.\lıırt ll2'1 mMa~lıırı balıldn mu

harrer :ı;unlcrdt· ı crilccq~indım 

'\!art ıııklaıııa,ıııı ıapcırnrhk 

ınural'.aatlıt.rı hı ı ıııdır 

Hanl[•tlr tı) 'ltl t ·unda bll ak~11.m 
l\umi\, \ ... m l lcı-rninc: \ L" '\ıı.it 

he-\·in '~fir11kiıı- 1')<1.ra, ışk, nımuı 

knmıdi ~ perdl'l 

1 
Bebrkte J\ill'e >oka~ında -ti 

nünıeroda 9 oda n1.tah:thçc. Behek-

te \!adam \lidelıon l·:d \·ard'ı: 

mürac.aat ulUJIKMi..tır 

Telefon Jlebbek '<o 176 , ..................... . 
TİYATR<) 

VE 
S1,EMALAR 

Naşit hey hey'eti 
Bu a~,.ın \lıllet tı)atro;unJa .\,·a 

l(ıden ı \lanır. f;omedi .t perde. 
('uma ~iiniı Ktındüz F.knıtkL'İ ka· 

dın dr:ıın ;) perdt" k:uıtol:ı.r Jnctcıı 

hadır ~lnki .ıo. dıılwlive ~o. ine•· 
\;ır 150, 200 

~i:-aııın 5 ııı ... I fumı sllnU .sahah 

saat !Oda llero~lıındo Tepeh:ı;,ıııd:ı 

Pı.: ·.a Pa1:t" oteli arıı<ında J\~mhi 

aparrımanının '1 ıııııııerolu daırc:-ıııJe 

hu LJn:ıı \ c J:,I\ tl nnıtehcr !Jir rtilL·yo 

ait ( Jı.n 'İ1c~1e niıze\~V<.:'l e:;ıvniar 

müz.ıyede Sllrcri]e .;,atılacaktır. 

•' p1n;adan ınıirckkep i\leı pi fab. 
rika ından ıııamııl .11ükeınmel lngiliz 

'•mek •ıda takımı, \iennı mamulatı 

)"ıtak oda takımı, Srım mejtrden 

mamul gavet zarif dlp;er vttık oda 

tıkımı, perdeler ile m!ıteaddit salon 

takımları. 2 koltu~ ile bir di,·aıı ta· 
1.:11n1, (~t,·anyan \C ~air İmZRlı JR.ğ:Jı 

,10\1 tıhlolar, <.~oblin usuli di,·ıır pa· 

nııları, \'leıpl rna'tlu14tı gaı et zc. lf 

:-'alnn nı:ı.;3<ı:ı. 1 .. ui Ken7 -=aır ,~ 

~amdan ca.kıml11rı, IJronz \·e dı~cr 

divır ~1.1.dtrı, I-:di!on m<trkılı ~ift 

<a•tll g•Ht ~"lizol dolaplı SAion ~n 

mofonu .50 adet pl~klarla. ç•v ma-. 

lan. kri..;tal hıyh va1.olar1 Şam i~I 

bronz kaşpolır, "inger diki~ m3kina~ı. 

çini :;oh1tlır. mu-;;amhalar. J .ui l\cnz 

~·aldızlı avnı. oyınalı ce,·iz L·lbisc 

dulahı . porrm.,ıto , \ili ltvhalan, 

Japon vızolın Ve "•ır c~y<tlı..r. 

Dınıman" markrtlı KÜ7.ll hır p11 an<l. 

.\nadolu ve Acem halı ,.e ;et·c-aJ<

leri. Pey .,ureulerden yu,.de 2:i te· 

winıt akçı:,ı shnır. 

Zıyi eiızd•n: '.'lritten ber~" ticnret 
lsıanbulı gelınel.ıc iken Havd.rpaş• 
ile htanbulda Sünbiillü han arasınd• 
yinnı vt:di lirı ve lüzumlu e\·raklaa 
rımı 7.avi eyledij\imden cüzdanı bu 
lu!> :drdeki ıdr.:...:e J!l'tirer zata Je 
ruıı Jndı bulıın~ıı \'İrmi vedi hrad:ın 

n1a;ıdit ay .. ıea virnu \ t•1.ti lira dıthft 
verl"c:eı:;irnı illln ..:~·IL·ı·im. ( "ıı.knıakçı 
la.rd.ı ....:üıı 1 .ili~ h d:ı Sirıt ı l la ·ı 

\lu'.'l.t .... ı. 



' 

r · açarlar be can! 5 
Yarasa gibidir bazı kimseler, 
Güneşe dayann1az kaçarlar be can 1 
Biraz ah~ veriş gevşek deseler, 
Ortalığa dehşet saçarlar be can 1 

DurR;unluğu ~vmez karıştırırlar, 
Nerde görsen çene yanştınrlar , 
Sizi de yalanla barıştırırlar 
Ağzı torba gibi açarlar, becan 1 

Bir çoğu farketmez vünJe seteni 1 
Güya ki bilirler olup- biteni, 
Şayet kızıp desen: ı< Kıs şu çeneni 1 • 
Kera nıet g~i:erip uçarlar be can! 

Atar hi.r !},t vıa : <• Seferberlik var!» 
Borsada ka~anır bir kaç bin dolar, 
Herkes hirhiriru:len aslını sorar 
Ootahğa dehşet saçarlar he can 1 

1 .MS. 
~--·· 

İngiliz ve ltalva 
~ ---------...... ----...... --........... --~ 

(j Je11 haberlere göre ltal)a bcış vekili \l. .. -
-.olini, Floransada İngiliz hariciye nazırı Çcn1-
berlayn ile göriişmüş ve ~<'ırüşiilen ınes'eleler 
üzerinde rnutahık kalmışlar . 
))ünyanın bu iki mühim adamının neler ko

nuştuklarını şimdi1ik bilemiyoruz.. Bakalim, 
~i r iki ,,.üne kadar ucuzlar ! 

~1illiyetin tefrikası 49 

•• onen ışı 
Yazan MEBRURE HURŞIT -

t:rıe,ı gıinu onu lı.abul edece
~inl , ~örüşüp konu ·acalclınnı 
•ıivlediği zamAn : 

·eyran bilmem kl, en 
SC\ dij!;in için mi nedir? Bu adam 
haUınJa henüz hiç bir malQma· 
tın ılmadıgı halde bıJy ük bir 
emnl~·et du uy(lruın. ·anki ııenln 

muhabbetinı kuanın biri fena 
olarn. /. anı orum d(dl. 

E, ~t \lis, bunu söylediği halde, 
o kadar evinç ve umitlerden 
,0 nıa ~ımdi istemiyor\ Nasıl 

ıztirap çektipmi göru} or da gene 
istemiyor .. bari söyle e. sebebini 
söv'e~e! Ha yır bu da yok.. çıldır· 
tıvor. iıkOtu ile beni çıldırtıyor\ 

·e ,•ar? Ne oldu? Anlamı-

l•rum. 
Cumıı ııbahı katlmgım ıaman 

ıutün dunya ~üluyordu. Çiçek
erle, agıçlarda, kuşlarda, ruzgAr 

da bile b~şka bir ncş'e, saade 

mi t"'lt eden bir güzellik -
'ardıl Şimdi. Şimdi her yeri 

yalı t:örlivonım.. Hıılbukl dı
ı,ocekler 

hep eskisi gibi vır.ıldıyor, kuş· 

Jar gene her zamanki gibi cıvıl

dıyor... Fakat ben, hepsinde bir 
hUıiln, her şeyde, her h<te, 
halime acıyan, beni teselll etmek 
isteyen acı bir ifade buluyonurı .. 

Gece Annemin yaşlı gözlerle : 
- Vah evlatcığım ..• vah ku

zucuğum ..• diye başlJlı sallayışını 

bile çekemiyorum. Bağırıyorum, 
ağlıyorum:. Söyleyin Söyleyin 1 
Bari sebebini :öyleyiz!. diye 
yalvanyorum. 

Susuyori Y analrlanmı merha· 
metle okşayarak: 

- Bilmiyorum ... vallahi ben 
de bir ~ey bilmiyorum 1 diyor. 

:.ııs, gel Beni aeversen gel ı 
Bu muammavı haller beni kur
tar ... niçin, niçin babam ona 
varmamı istemiyor? 

Bak Mlsclglın, o gUn b:krem 
geldi. Baba ll!iagıdak:I mai ddşe
meli kUçtik Mlona aldı. Ben o 
'abalı en glizel clblsemı giydlın, 

caçlanmı süsledim, başıma. buk· 
leh rln ara<ına robumun desenle-
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- Sağ yoldan gide
lim 1 

Dedi . küçük kardeşi 
itiraz etti : 

- Hayır sol yoldan 
gidelim! 

Nihayet uyuşamadı
! lar. Büyük sağa, küçük 
: te sola sapıp yollarına 
ı devan1 etmeğc karar 

l 
verdiler. 

hirbirlerini kucakla
yıp öpüşt:Ultr . Sonra 
arkalarına bilebakma
dun atlanın dört nala 
kaldırıp sürdüler. 

Diyordu. Huktimdar gerek bu şehirden ge
oğlu o vakit yanındaki rek komşu kasabalar
adamlann birine sor- dan hangi genç bu işi 
du: tecrübe etmek istedi 

- Bu ihtiyar oğlnu ise muvaffak olamadı, 
niçin dövüyor ve ne~ öldü gitti , 
ye ğöndern1ek istemi- Bugün de gene hafta 
yor? başı, bu ihtiyarın oğ-

y anındaki adam şöy- lu da taliini denemek 
le cevap verdi: istiyor, ihtiyar da çocu-

- Burada bir vali ğunun gitmesine razı 
vardır, hem ınerhametli olmuyor. ~1es'ele bun
insaflıdır, hem de 7.a- dan ibart . 
timdir. İşte bu valinin Hukumdar oğlu bu 
bir güzd kızı var. Vali hildyeyi büyük hir 
bu kızı öyle bir adama şaşkınhk içinde dinle
vernıek isti yor ki o di. Btraz düşündükten 
adaın evinde bir hafta sonra bu garip mace
misafir kalsın ve ga- raya atılınak için kal
dabına oğran1ayıp kel- binde büyük hir arzu 
lesini kurtarsın. Hal- duydu. 
buki şimdiye kadar, V;\linin kızı o gün de ................ ~ ................................... ..... 

Şimdi küçük çocuk 
yoluna gide dursun , 
biı ortanca cocukla 
~raber dolaşalım. Or
tanca ÇCN;uk ·az gitti 
uz gitti, dere tepe düz e i vardı? 
gitti. Nihayet yulunun Refık be\ le kansı 

Sabıkalı 
Mahkemede reis maz

nuna sordu: üstünde bir şehre tcşa~ n1iitlıiş surette kavga
düf etti. O şehirde bir ·ya tutuş111uşlardı. Ka-

rısı bağrıyordu: 
kaç gün kaldı · Bir - Bu evde ınobilye, 
gün çarşıda dolaşırken bakır takımı, perde, 
baktı ki bir dükAnın 
önünde bir kalabalık 

halı, ne varsa heJ)Sİ 
hahamın anncınin ya-

toplanmış . Herkes bir digarı, sen buraya iç 
ihtiyarın bir genç ço- güveysi diye elini k<>
cnğu dövmesini sevre- 1 unu sallaya sallaya gel-
di yor. din. Söyle hakalım ev-

ihtiyar, hem ÇCN;U- lendiğimiz vakit senin 
ğu dövüyor, hem de: neyin vardı? 

- l\ladeınki benim Refik bey süktinetle 
oğlumsun burada ka- cevap .VCrdi: 
lacaksın, hiç bir yere Dertsiz, kavgasız 

itmi eceksin l ha ıml 
rlne uyan bir •bando" talwm, 
Ye ~ehnezdcn daha liri ıut evci 
ha7.ır oldum 

Aşağı-faki büyük yemek odıı

;ınm camlı kapmnı açtım, mer
dhenlerden inerken ka~ldakl 

llZUn aynayn akseden hayalimi 
~yre<mck iı;in helkl yirmi defa 
inip çıktı111. Bacağımın uzanışını 

ıyagımın oyanıpna, elbisemin 
dal~lan~a baktım, durdum •. 
eter yanımda olsaydın bu halime 
giilerttin. c:örüyorstın ya Misclğim 
senin o 'crt terbiyen. talcbeoln 
kalbine bir kere aşk kıvılcımı 
düştükten sonra para etmiyor. 

Sen ki bana daima süslenmek 
gtızellesmek arıulan aleyhinde 
saatlerce nutuklar verirdin, .;ördün 

mü bir kere şu 'eyranmı? Bak ona 
ıçk neler ögrettl? Senelerdenberl 
ne emeklerle kurmuş olduğun 

esaslan bak o ne kısa bir za. 
manda, yıktı. 

'ilihayet o geldi ve senin ap
tal Neyrının da utancından mı
dır, nedir, bu kadar hazırlandı
ğına rajtmen çıkıµ ona gönme
medi. Camlı kapının uka:ındı 
saklandı, bumunu renlcll cam
lardan birine dayandı ve Gülzar 
önde o arkada kuçük . alona 
gir~lerine baktı. 

\llscl~m.. hele GUlzar yukan 
gidip babaya haber vermek tizre 

camlı kapıyı açoğı uman ~anki 
yeae bir şey düşürmüş l!ibl eği

lip arıruş.ımı göreyclln. ~lınelr

ten bayılırdın. 

AY. sonra, merdivenden inen 
b4banun ayak !!:Slerini do:ı-dum 
ve pcrmaklan11ıın UC\11111 hasa 
rak usulca aşığa sı vıııum. 

Telaşımdan, mutbağuı önünde 
gece anneme çarpnm ve zavallı 
şaşıran ihtiyarcığın boynuna sa· 
nldıııı, yumuşak yıtnıklanru öp
tüm, öptüm, öptuın.. Sonra da 
kollarından yakaladım taşlığın 
ortasında bıgırta, bağırta zorla 
döndürdüm. 

El.imden kurtulduiıu 7.amın 

hem iki yana sallanıyor, hem de 
küçükten beri bUti.ın ~ımanklık

laruıa katlanan o m~lik >esi 
ile: 

- 11Abi çocuk, Allah iyiliğini 
versin!. diye söylenip duruyordu. 

Oradan, kapısı açık duran 
kilere daldım, kese ka~ıtların 

birinden bir avuç kuru iııüm 
çaldım ve kışın bile yemc,inf 
snmcdlğim bu kuru şeylude 

yepyeni bir lezzet bularak oldu
iıu gibi ap;zıma atam; hir kısmını 
da., taşlıkta hlli entarisinin ku
~aıını düzel tmeğc uı;raşan gece 
annemin agzına soktum ve artık 

onun tatlı söylenişini dinlemeden, 
gülerek bahçeye çıktım. 

- Sabıkan var mı? 
- Evet . . ()n beş sene 

evel bir kere mahküm 
olmuştum. 

Peki ondan sonra 
hiç nlnhkum oln1a<lın 
mı? 

-Katiyen .. 
- Ee . . Bu on beş ..e-

ne de ne İş yaptın? 
- Hapishanedeydiın 

efendim. 
1 *Parasını vaktinde 

ödeyen adam başkala
rının kesesine her za
man hakimdir. 

Ne~'embı bütün bu lüzumsuz: 
zannedecegln teferruatını neden 
-.eriyorum., biliyor musun.. :\UsY 
Bu kadar sevinç ve saadeti biJ. 
denbln: öldüren o beklenilmez 
felAketin acı!ı,ını, zulmunu anlı

yacın diye! 
Bahçeye çıkuğım zaman gayri 

lhdyarf bir rurette adımla"mın 
beni kiiçük mal salonun alunı 

doğru 5ürlikledlğlni gördüm. Tam 
geri donecektim ki maı odadan 
bir gurültu., >11nki yumrukla bir 
yere vuruluyormu~ gibi boğuk 
bir gürültü geldi ve ayni zaman· 
da babamın sesıni duydum. Ne 
dediğini pek anlamadım, yalnız 
~v ermiycceğim... vermiyeceğlm, 
yerer nrrık!~ ~bi bir şey işittim. 
~n,ıl koşram, merdivenleri nasıl 

çıktım, hiç bilmiyorum. 
Yemek oda•ına geldiğim zaman 

birdenbire mai salonun kapısı 

açıldı, Ekrem çıktı! 

Yüzü kıpkırmızı idi, kıravatı 

ço1.ulıııu , yakası açılmişo. 

Beni göri.ır görmez: 
- ·~aadctlmlz te1ıiikede. Bu 

akşam denlz kenMrında sizi bek
liyece~mL, dedi ve aşal(ıdan 

gelen ayak ~eslerini duyarak, 
şapkasını bile almadan hemen 
fırbdı, gitti. 

Yukarı çıkan gec~ annemdi. 
O da gürdltiıvü dnymuş olacaktı. 

her hafta adet olduğu 
üzere konağının bah
çesihe çıkmış, bir çok 
halk ta kendisini seyre 
gelmişlerdi . 
Bunların içinde bizim 

hukunıdar oğlu da var
dı. Kız bin naz ve ni
yazla bahçenin ortası
na doğru yürüyordu. 
Üstünde çok iyi biçilip 
dikiln1ış ipekli elbise

ler, başında, pamağın- ı 
da pahah n1ücevherler, 

1 
elmaslar vardı. Kendisi 1 

de o kadar yosma ve 
güzeldi ki hukômdar 
oğlu ilk görüşte can ve 
gönülden Aşık oldu. 
Kız da huklimdar oğ

luna o kadar kalabalık 
içinde dikkat etti, ba
şını salladı, göz süzdü, 
dudak büzdü. 
HukCımdar oğlu bu 

iltifatı görünce daya
namadı , gitti valiye 
misafir olacağını söy
ledi. 

Vali onu iltifatla ka
bul etti . Akşam olun
ca bera be-r yemek ye
di !er. öteden beriden 
konuştuktan sonra her
kes odası na çekildi . 
HukUmdar oğkıı a da 
gayet süslü bir odada 
rahat bir yatak ypıl-
mıştı. 

bitmedi 

ikimiz birden kÜÇuk salona gir· 
dik ve babamı yıizü koyun 
yerde yıtıyOI' bulduk. 

Ne yıp~ağımı şaş.ırınıştını, 

ellerim. bacakllnm titriyordu. 
Gece annem düşünmese belld 
saatlerce öyle ta.ş gibi kalacak
bm. Bereket versin o kolonya 
istedi. '( ukarı oda mı koşarken, 
camlı kapının önıinde Giilurla 
karşılaştım . • Oteki kız ö guo 
izınll gitmişti · "Aşağıya in, işine 
bak, çağrı lmachkça gel mel,, dedim. 

Biraz >onra merdivenleri, üçer 
üçer atlıyarak elimde kolonya 
şişesile indiğim uman. salonun 
kapısında kar!jlma Gece annem 
çıktı, ~ı~yi aldı: 
, llahn ~eni Jstemlyor ... za. 
teıı ıafıat'1llıj(ı da geçti.. başı 
dönmüş... bir şey yok. Hadi 
bahçeye çık! dedi ve kapıyı 
yüztimc kapatıverdi. 

e düşüneceğimi şaşırmış, ap
tala dönmtiştum. Sahamın "Ver
ml1ecegım!,, di}t bagıran kor
kum; s~sı, Ekrcmin garip kıya

feti, '"- aadetimiz tehlikede!., söz
leri, deli gibi kaçışı.. butün 
bunlar ne idi? Nt demek isti
yorlardı? Baba ntyl vermiyordu? 
Kime vermiyordu? Neden beni 
yanına sokmak istememişti? Ne 
vardı? 

Odaaıa çıktım. VRt~~ıma ka 

Sebze bahçeleri sH' 

bipleri kendilerine to' 
humluk verilmesini İS' 
tivorlar, tohum veril--mezse sebzeleri hu seııe 
çok fazla fiatla satnıw 
ğa mecbur olacakh1rıı1 ı 
söylüyorlar . 

Meryem hanıın 

ıVleryem isn1inde bİ 1 

kadın hastaneden çı~' 
tıktan sonra bıçakl9 
kendini tam on iki ye· ' 
ainJen yaraladı . Met' 
vem hanım kocası İ~ 
iyi geçinemiyormuş ti 
ondan kendine kıy~ 

Sahte olmasa ... 
Sadi bey pul topl~' 

mağa meraklı idi . J3ıf 
gün arkadaşı Hü er~ 
Beye: 

-1stermisin,dedi sıtı1 
koleksiyonumun kıY 

/ 

metli bir parçasını '/.6' 
tereyim. Ve pulu çıkıl' 
nrken ilAve etti : 

- Sahte olmasa ~ 
beş bin lira kıymeti 
var. 

. d' 
pandını, ağlı.yamadın, boğaZI~; 
bir yomrıı, kim bilir n~ k• 
zaman kaldım. 

Kıç '4At geçti bUmlyor~ııı, 
Kapım açıldı, omuzuma bit 
değdi, Gece annemin sesini ıl~1 
dum, başımı kaldırdım. 

- Neyram. baban çok yor~ 
seni bugün göremiyecek. oe~. 
odasını çıktı, yatağını ıçtl 
yatacak. Yemek de tstemlY"' 
bir az başı ağrıyor ... dedi ıl 

O kadar yalvardım, başk• '{r 
şey söylemedll BilmlyormuŞ ! ~ 
ınin ediyor, blr şey bUmlyoflll ıi 

Peki kim biliyor ? Çil~ 
Ekrem de bUmJyor 1 O da aııl• ııS 
mış, ne olduğunu, ne oldu~ııııı 
ne olacağımızı o da bllınlY0' dlı 

O gün akşama kadar odefll r 
çıkmadım. Ben de yemek ısıeıl'fl" 
dlm, kapımı kilitledim, beld~;, 
her kesin yatmasını befı.1 r· 

·rı 
Ne bitmek bilmeyen tztl ' 

saatlerdi onlaıi.. . f(!Vı9 
~lhayet gidip Ekrcroi ır0 "I 

Ben ki sana konuştuğuınuı 
nişanlandıktan sonra öy!l 
tı;ımi yaııyordum. İşte artık ıtil': 
yorsun. Deniz kenarına ~r şef 
fakat Misdğim ondan dı 
öğrenemedim. 
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DA haşaratı yumurtalarile kat'iyen öldürür T:ıhra kurusu. ,ıııck. l'i•clcri itl:lf 
:.;in fi .11> \ be •ıı· nlil'ız. ~i~l! 
.'iO, tem kc ;" .'i , tL mlı.ı ;-;; ku· 
nı-t ır. 1 l,2·1 ,rz.ı c ;ıo ıd 

İS' 
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{ 1/ •• Tıwaıet podra.~ı 

'.• hcdı~c n ... hl bir ta,sivcdc bulunmak istcr>enız 
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Çorlu Belediyesinden: 
Evelce ilan ve projeleri Şeh
~ınanetinde mevcut bulunan 
i.ız yedi bin lir~ bedeli keşifli 
oı'lu su yolları inşaatının 11 

r 1111 
t .isan 1929 tarihine müsadif 

bir 
.. ~-
1'1' 
ye· 
er 
ilt 
ti 
~· 

erşembe günu ihalei katiye
si icra kılınacağından taliple
rin yevmi mezkurda Çorlu Be
lediyesine müracaatları ilan 
olunur. 
--------~·~-----~--------------~ 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
1 tanlıııl ithal:lt ~uııırüıtiinde Defterhane ittihaz cdileı mahallin ut.erindeki 

lcn1ir ~·arı ctrat çinko dcn:lcrinin tamiri Yt: tathiri ile pcnçcrc Çt!rÇİ\ elerinin 
1111 nı':' ,.c nok~an canılarının talikı Yt: \·erÇİ\ clcrinin camiri \C kenar dere 

ı.:inJ..o kı:-;ınılarının ı.;ureti Fcttniyede tamirile ~a~' aksamın akan vcrlcrinin 
1•11 i an.iuv:ı~lann kınJ..larının tılikilc akrwama,ının teınini olbaptakı ~arrnamc 

1 e,ifrıaınc•i mucibince l>ranhul lthılılt Cümrüp;ünde müte,,ckkil komis 
11nca \i,an111 onuncu <~'ar~amha ı;ünü ~ııt on dörtte pazarlıkla mi..inakssası 

1 kılınacaı..cır. ·ı'alip olanların rnezkUr komis,·ona mürJca.atl:ın illln olunur. ..........._____ " 

1 

Polis müdüriyetinden: 
1 lalcn ıncmlchıimizde ikamet etmekte lıulunaıı ccanibin hamil hulumluk 

:ıı ik ınt.:t tc:-kcrcl• 'fi hu kerre me\·l...ıi mcriyclc- yazolun:ın <J,lS numaralı 
:tr.un nıucihincl· ih/.ar olunan ,.e 1~1.1..I kuruşluk deyairi l'c:-miye \"L' on heş 
.ıt..:,lul. dam~• puluna ta hı hulun an cüzdan ~ekimdeki ikamet 'c>ikalariylc 

11... 1Ckl·tin1iz\! gelecek ccanip kemaktln kanunu ınah ... u~u ınucibincc ınüddeti 
l\ 'enc:;i zarfınd:' ikamet teskcre.;i 3fma~:l nıt:"chUr olmakla herahcr 
dil cdilccl·Jtindcn zirde J._imlcri hurufu hcl'a sırasıylc tı.:rtip olunan dl'\ lct 

>1,ıJlarının isimlcrt hizasında irae olunan günlerde ikamct~Ahı Pnli> merkez 
nı· miir:ıc:tatl:ı ik:ımet tc>kclcrini tchdıl ettirmeleri il:in cıl,mur 
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Mübayaatta bulunmayınızl 

~AZAR'ÇEKôSIOVAK 
"ticarethanesinin en mükemmel kumaş

lardan mamul gayet şık 

l(ostümler, pardesüler ve 
pantalonlarını 

~<>rıneden mübayaatta bulunmayınız. 
Yüzde 20 tenzilattan istifade ediniz. 

• 
b
lstanbul ıVlilli Müdafaa Vekaleti deniz 

<l 'k ıı ı·ı ·alan nıüdüriveti umumiyesinden: 
!ııcnız fa!ırikal m d~hi' nde ·,·npılacak omanın in~ası kapa·ı zarf 

ı ı ~~.~u. nakı a ı a 'azedıldijtıııden taliplerin ) cvmi ih;tlc olan 

'lıı~ 1 t.ınhınduı mukaddem 'lllrtnamevi "Örmek uzrc ıntıdirh·e-
~D . . ~ . ' 

'' ın ıın 'c ıııtıhııy;ıat knıııı<ronuna her gun ım.racaatlarınııı 
•lunu . · 

c lln1huriyet" soğuk hava mahzenleri 
\ 

11 "d:ı hani ıılıla l'uıuıı ıt"tmugu ıde:ı\ıl•caktır. 

Kurn bir fırça Ot.eri-
ne konulacak Kali

nos 'diş aralarinda ka
lan y~mek arliklaı·ını 
ı;ılr.arır. Tehlikeli mi
kropları imha eder, 
dit agrilarına, ditleri n 
ı;Qrilmesine, diş etler:. 
n i n hastalanmasına 
mani olur. lstimalin
deıı sonra saatlerce 
agizdn leziz ve lilif bir 
rayiha bırakıp ağtin 
serlu olmasını temin 
edcr.Kolinosıı ıecrtibe 
edinll, bu ırcrllbe ne· 
ti:e&i olarak •aıııımın 
ne kadar temiz oldu· 
ııunu bissediyorum.ıdi-

kOLYNOS 
DENTAL CREAM 
Türkiye l\;in depozitcrl: 

llA URtCE FARAGGI 
üeyo~lu, \/cnedik sokaği, 
fbrahım Paıfa apartımanı 

--· BAKTERiYOLOG 1 
Dr. IHSAN SAMI 1 

Hak teri yoloji laboratuvarı 
Pek dıtklk kan tahlilAlı 

\ ~..,erman i.:t.::tnllilü l kürey\ al 

tadad.ı tHo 'l" ı.;ıtma ha.;tahkları 

teşhi~i. idrar. halgam. ccrah:ır tah 
lil~tı. ("Itra nıikrıı;kııpi ile ircnıt"i 
taharri!"İ. 

)i, anrnlıında .~ultaıı \ lahınut 
e>ı kar;ı>ında 1 lclon k '181 -Doktor Taşçıyan 

l'ari' "cririrntiııdan mezun H· 

28 sen<.: cct:rlibcli rrcııt.d a:itr1sız 

i!l;ııelerlc. lıebııukluğu idrar darltıtı 

\C zaafi cinsiyetin clcktiriklc kat'i 

,cr'i \ c agrızız tcdaybi !·:emin 

iıniindc, lzmir ,;ukap;ıııda ;'\ . .ı , ' lll60 senc~inde müesses 

GALATAllA 
Lazzaro 

Frank o 
\lıhdumları magazolarımlo 

'

Nefis el ı,ıamelerl, Kadın
lara mahsus çamaşır ve 

I cihaz takımları 

Frengi tedavisi 
\ludlifi: llr. 1 »nıaıı ::>en kttiıı. 

lkiııcı tab'ı bir çok il;h deri 

ha \idir. Fian ~O kuru,. 

... BOMO~il labrikası ~=ı 
DOPPEL birası 

1 çıkmıştır I 
her yerde sarı lır 

~- ·rESHlLA ·r -il! 
MENTEŞ KASAVI 
letaııhııl ( 'el:ll hn han \n .ı.ı 

pe~inı.:~ hir para 'erilmck:.;izin 

\ ER~:sın: 1 füR .'if:\ 1 EŞ\.\ 

SEKiZ AY VADEYLE 
l\laruf mıgı1.alnru:m \U>ıtamızla 

temin olunur 

Talebe el kitapları 
serisi 

JEOLOJi 
111 Kuru~ 

HENDESE 
1 inl'i kitap 

1 O kuru~. 

Orta ı nektepler için 
, .. 1 .. ~-~~·~1 .... ..,_. .. - ~H-1H~~---

İ Maaril VekAletince Mual- I 
% % 

; limlerden mürekkep bir I 
! bey'ete telif ettirilıniştir. ! 
--...~1 .... --..... ··~-~•-1 .. -• 

\luracaat ın:ılıallı: 

DEVLET 
MATBAASI 

Satıs yeri . . 

r 

Elbi l"icr n, kt rııa~ların 
VL' vtinlulerin tn iııt·..: 

diki, ı·crlcriııc '.ıklııııırlar. . . 
,· 'e nıınt:rtal:ırını yaparlar 

"' • 

l'cııccrclcri \ c kapurn 
.kapayınız\ ı: dcılaplarıııızla 

-aııdıklarıııızt aı~tr:ık ı:u 

\ clcri hol bir 

FLİ KS 
)3ğn1ı;runa tutunuz >nıın tt:."irİ 

Sinek, sivrisinek, 

pire, güve, tahtaku

rusu, ve salra ha

'arata karş;ı kat'I 

ve öldürücüdür. 

Flitoks 
1 la;-arıtH ill<liiren yc~.tnc 

n1:ıı idir 

LE~E YAPMAZ 

Kokusu sıhhi ve 
• 

HaJ~ar~a~a~a ~enıir ıollar 111u~a1aat 
~ODIİSJODUU~an : 

\~aıtıda \a7.ılı nıal1.cmc pazarlıkla alınacağından talip olunlann 8 \ban 
paz:ııtl·<.: san.c or i~i\'e k.ıda ... on Ye ka(ı fiat li~reler'·c ııumunelcr hııınilcn 

kom is~ ona nıü ;ıea:nl:ırı. 

.'iOn hilıı h:ııpit 

~> \det \l~tkin:.ı?ı ı.,·inıt:n makası 

l '10 h~i\11 ln~iliz ~icinıi 1 1 q ın rr 
f,"'i ., l .chiın pa~ra ·ı 

.lO ~ ~İ\ :ı.I· dı>~etı1t'ci ı,.·i,· sı ıo '11 m 

ıs 

;;o 

• 

19.'i \ılcı 

X Kilo 
J .'>O \det 
40 1\ ilıı 
~uo .~det 

1 ~J.l .,-_;, -
2.1 ı.;iıo 

lfl " 
400 -

':.!;) 'l'op 
20 l'aket 

.~ 1 )efe 

~O Rulo 
hO ı\lctrc 

ınoo \det 

;\() \lctre 
'!(I .. 

111 \det 

hl~I j, ılo 

l(MI " 

28 -
1 Takım 

~S 1'ilo 
io \dcı 

2.ı.82 '' \I 

,\luşamba ı:ıt\ .. , 

'I Jıhta fır~':l"ı 

.\ f..;cıJ.. manganez 

l~ -
211 • 

Bu~oıı Hizihl '..?S \ınrer 

\ınonvak 

~aol ,-:i~etlc ·11 1 

llezli •:np.r• kıladı \., ı H;iO. ı ı 2 ııoo.oo ı.ı.ı. :! .ı~o 
ı..:ondoktor runeri 

Bt.\'<i/. do~t:nıt'<.:İ çiYi ... i 20 m ın 

1 h emeci için ii<; tclli iplik 
Sut koqik 
h:ujc kıia<lı h«r hir top .Hı kilo ıı.I 95 
Tutkallı bakır ,·aldız 

'\ltın \:ıldı7. _;;:ırı ve lin1on rcnt,'i 

<;i,•h nıllccllit şeridi. llehcri ~üz mctrdik 
< Jıojcn için ıekıırgülü IA-tik hnnı iç kutru ıo d·~ kııtnı 211 
l la ... ır "-UpürJ,!c 

1 kıııır ga1. lıoru>u için T 1 pu>luk 
\ olcu \Agıuı camı 1000 8-«I m nı 
<,"elik çekme horu oluk için .ı~ ~5 m ın 
l'cterı ka,ış ı Halata. ka\·ı;;ı !,.•O l' nı CJ.~ 01 m} 
Sulu ho\~ fır(a~ı ı.~ .. ı.·.ı; h hc-he."'indcn '2 ~er atlcr SıuıHır) 
\ ltoınobil akkuıntıı Hıırl. iı \ tH) .\ 
l .:tına dc-n1iri 1 O .ı.=-- ıu m 
\ lü~a,·i kü~c dcn1iri hO .X nı ın 

1 )ll7! ferezc hn~lı maden 'id<tsı '.!~ nı 111 7 ı ( 6 
Y ll\ Hrlak haşlı ınadcıı 'ida~t 2:i m/m \(~rıh 
'J'iirkçc \'elik alfabe lı:ırflcrin tulü 10 mim 
lnJiliz :-iciıni 1 ın m 
Kü\et cmaı e. TııkTiha '.?O ili I> c ın 
\uıı kcç 1.42 0.fıll ın 

, Deniz mübayaat komisyonundan: 
!':.! 'l'on (:az münska ... <! iilt.:,i~c ile ihalc:-i !!:l !-9:!<) Pt:r'°emhc S. 1.J. te 

Deniı ku\'\etleri ihtiyacı içir halAda muharrer Caz ~;;.4.92ıı pcr~enılı~ 
Künü saat on dörtte ihale cdilcı.:ı.:ktir. 

~artnamesini gOrmek istl'\ enh.:rin her ~ün ,.e 'crn1ek isteycnitrin ye\ mi 

ihalede ve ın.ıharrer ::,aatta l\n:-.ınıpaşad:ı deniz sıı.ttn alma korni:->yonunı 

gelmeleri. 

. -

İşte bakınız Parker 
Duoiold Kalemi ne ka.

dar kolay bir suı·ette 
doldııruluyor 

Parker Duofold kalemi ile muhabera
tınızı her yerde ve her za111a11 

yapabilirsiniz. 
'\i:.r., 1 r\ bir 11dam ~tlati\fc • .;aatı.: bakmaktan Zl\.ıJl: \J.T.I \ r.:.;..,· 

mecbt. I\ tinde·ıniz. Hi ı:ıt·-~ic,·h ı.·min \'C dayı.ıık'ı h: urcı k pli k<1lc , 
sizr- iı. 'il 1ur sa:ıttcn d;ıha clzcın 'c d;ıha ınuı im\.lir 

l·.r,-cr hir hafta zarrınJa lir ]>aıkcr l)uofold k;\lcnuni ~u· .:ı~ır .,,;ı: ar 1• 

ondau ' z gc\·•nt:k :ıklıııız't hile J!l·imez. 

Bu, mı.:rckkcpli k1leınlcr 111 tloldurnıJ.:k ıçın a\Tl lir ... • tı'ı: 1\ 

'orhen '•••er 1 )udddu ,Joltlurm~k g"'·ct koi,_·,lır. \ o'nı eli ü ı ckcu 
l:lı.ımdıc; 

1 l .. -.:un 1i 7.t-rinde'kı 
• \ıS{a,mak, 

2 1 )uıtrncyc ha ınak ve 
• batırmak. 

--

'c:11i nıürckkt:bc 

3 ı-:Iıni ılüğınctlen kaldırmak. :\1ürekkcp 
• '.;crıdi kcıH.liuc k:ılcml" çıkar 

1 fcpsı :ını:ak hir kaç ... ;ıni\"C sürer. Leke· 
1ctml'7. \C nl' eliniz", netle clhi .. cniz 
pi;letmez. 

C:I\ et ~uzd re•ıhli olan 1 'ark er lluofııld 

ınürckkrpli kaleıninin şek1i harici.;i i.;ınlmazi 

bir ına.ddcdcn mamul zarfı. ucun uı.ın1 

müddet d~yanması "a'fl'..;indc Parkcr 1 )uofold 
kalt·mi bUtün onırtinuzde kullınıcı~ınız bir 

dnrı cin,inin fian; 

@~~ 

l?ır er 
Duofold 

Ttirkiyc •ctnt:ılıe_t btanhulda G. Dlelmıınn ve 8111, 
'lliC':'l'..,l'~İ 

------ıs•T .• ı\N.'B·l'~\19!.1.. .. Yl!!!!F:.l!l!lrı------.. 

DEFTERDARLIK İLANATI 
... 01 ................... ~ ........... ı 

l\llt\LIK ı:\ \ ı·: il \I ICI·, Kart.ıkla l'cndiktc Ba~dat c ıddc>"ndc \. t•IJ11, 
t:l::;tM) •nclr • rne\\c agac;larını .! h;ıhc_.·c\an c\'ilc ta\uk \'C t1y .. ~n kııne)lcnnı 

havuz ' hn~t;tn ktl\ ulannı 't>aire\ ı nıü~tcmH hah\C"I vardı , sc· c-lik k•r .lil 
;l()IJ Jiı~. muza yede f~ \'i•an J<J2<J da i)cfterJorlık a Yapılaca~tır. 't >.ıı 

* * * 
ı,fp \1.11-; I·:\ \C B.\I l<T. \l:ıltepcde H•>V<>n mmmla 1 ht lırl\un '• 

\. ~. i~ı hnlüklü fı ııdal: 1' donur.• lı.ıhçeli, ı,. h,-1\nn odalan. 1 m:ınl.' wn 
ror h,1, uz \'İÇek \l' ınC\\l' .:ıı:t:.ıçları \ıır .. lır, ~Onl·lik i.ira.,ı .l .. lO lira, ..,UZl\'t•dc: 

ili \i; ın IQ2<J da l)efterd:ırlıkt·ı ·ıpılacaktır. +ıll -------·-·orman ve arazii vakfive m~dürı~-c. ;{ünden. 
'!'erk ):o.ta SiJtlhtar t,::ıyırırıının :->l.'nei ha1iyc otla l 20 'i,a11~il~tl) 

C.'Liınartc-si ~unu sa.ıt (lnhc~e ktıdar n1uza' 1..de\·c "ız edı nıi"lır 
Talip ,ıl:ıııların lstaııl>ul ı·:, kaf ınudıirivcrhdc orma.ı 'c .\r'IZi 

idaresine muracaat ctıııdcri. 
• 

* * * 
Tcrko-ta \landtrau çannııın uç >ene müddetle ıcari <.. '.!O-nis.ın-

•12<1 cuıııartc>İ ~iınu ,-;ı~t ıınpc~c kadar nııızaıcdcyc ı az cl'ilnıı~tır 
Talip olanların l-tanhul Evkaf ıniıdtiriyetindc orman Yt· ,\rıızi 

idarc,inc ınurac-ıar L'tnıckri. 

* * * Terk" ııı 'akı mandacı çayırının >enei hali ye otları 20, nisan 'l:?•ı 
cıınıartc,i ~ıınu '1lat onhc~c kadar mllzaycdcve ,·az cdil.mi~tir 

Talip nl~nlarm İstımhul EYka[ \hidliriyetincdc orman \l: .\rnzt 

idarc,inc nıur;u:aat etmeleri. 

* * * \k'!lJap;ında Sultan çiftli~i ciHrmda k~in ça~·ırın otları '.!O ;\ı.,;ın 

l\~!<l ( uıııartc,;ı ı;unu saat onbc~c kadar muzayctlc~ c korulnıu~tur 

ı·alip ulanların lstanlıtıl ı·:, kaf ınudıriyetindc ormnıı ve arazi 

ı idare ı ıc ıın racaat atmelcri. 

* * * 
\r.:ıd.ılııhi,rtrında Ttı!!;hı fahri kası en •rınıfa 'aki tahnıiııc, ,ckit. 

dıınıw tıı '·tıı•n uç scnl' muddctll! icarı '.!O ·1,11.n <t'.!<ı ı ( mmartl'st 

n l.Jt ııı br.;.l' kaUur nıllza\·etit:yc konufınu~nır. 

Talıp .ılaıılarııı l,[~nlıul ı·:d,af nıudirıydindc orman ye ·ı-.v.i 

idart::'ı11•- n1uaracaat ... ·tıncl\:'rt. 

Tokat sıhhat müdürlüğünden: 
("oh.at \ ılı\,c• ha,caharıc"i için n1uha,·aa t lun1rak nl:tt \C ede' 

ccrra.hi\c \O ıhhi\'C apalı ;art usthh: \ç .. o gtin :nult<lL·tle muıakJSj\~ 
konularak tcklıf ulunan fıat h•ddi l:hıkı gor•ılduğü t xdırdc •.J an lJl'J 
t umart ,i ~ur:·ı 5aat ~ te l'okat :ncur.t: i da.im in1.c ihale• k :"i\c~ ıcr1 

kı'ı ı:ıc1ğındar: tahp c la.n1ann bı haptak ~.ırt 1 TIL ıle ıl:\t 'e ede\ . n1cı 
klirenın cins \t' ııc,ılcrıni mülıc\·,ır ~cd\c1 ;_retler ıi mczk.ôr encumeıi 

11aimi ile Tokat 'c l,mıhu• ~ıhhat '"' çıimı ~U3\enc• mudc !erinden 
almaları \C ıcklıfnamelerinı d>hi huktinıetçe \Ukubıılacak nıüTJI\ ede 'c 
müna.ka.,u \"e ilıal~t kanununun 10 \"e 1 incı n1addelenı11n t:trifa.t1 d:ııres.ı..,de 
it&\"C ır ... :ıl c\ lcınl.·lcri il:\n oluntu 

MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETTİN 



BASVEKIL ISIET PASA HAZRETLERi TAUFIIBU IERBUM NECATI BEYİN MRıABI BASINOA IRAT BUYURUHN NUTUK 

"}{ecati ", azıc "JYe«1li" dileg"in Yf· 
riııcgetirılecelı!ir. 

I lf .. 11,ıv 

'\ecati Bey n1erhunı için Başvekilimiz tarafından irat buyurulan nutuk bir levha halinde 
''Pdilcrek rnekteplcre ve diğer r,faarif mücsscsatına gönderilmiştir. 

Üün 'füı·k ()cağında Etihba nıuhadenet ve teavün cenıiyeti taraflndan Sıhhiye ''ekili 
Refik Be) şerefine hir <,'ay ziyafeti vcrilnıiştir1 

. 
l)ün Hinıayei etfal ceıniveti Jstanbul ınerkez hcveti davetlilerin istirakilc h-r. . J ' ~ 
aıtası için hizıın gelen tertibatı tespit etmistir . . 

toplanarak çocuk 

• 

Bin Söz 
Bir Resim 

Mosh:va sef irinıiz Hüseyin Ragıp bey bir kaç gün evel itin1atnaınc
sini taktin1 etmişti. Bu resim Hüseyin Ragıp beyin ınuvasa1eti csna...:ında 
alınmıştır. Sağdan itibaren Rus hariciye konıiserliği neşriyat nıüdüri'ı 
M.Florinski ile Şark işleri müdürü M. Pastnof bulunnıaktadır. 

. . 

Türk Ocağı tarafından tertip edilen piyanko için hazırlanan af;-:; dii 11 

çıknnştır • 

Şehrinıizde i~tida yaznıakla geçinıenin yolunu bu1anl~ra ınürııOl~ 
edenlerin ekserisi veni harflerle yazıların yazıln1asını tercıh etmekt 


