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{}jlJ)i.lk afra ın:ıı ilk dlidlik çalm1ık suretile sclıim· 
~- doJayıs·ı . • Çocuk 1 c şehrı. lanmıştır. 

rıı ala\'f· 
~ · cras:nıı · .ırı, ınuh. Çocuklar ellerinde çocuk-

p 01unrııu er, c~Jcnceler lar hakkında dimlelcri muh· 
l' Ştur b 1 1 h 1 ~ .. ı · tevl u unan av a ar tası- . , t "l{Sftr.d • 

tıı.. 11 de • e mışlar, bahriye bandosu, ço· 
~ıı trd ınuhte: lif ilk cuk kafilesinin önünde milli k en b' 

Çocuk al1tyı Beyoğlu cadde~inden geçiyor 

1 
' 'f 111 im ır<!r gurup havnlar çalmıştır. 

r"_~rtl ıneydanında Vilayette 

B. Cmumi katip Sevim, mu· 
hasip r.Ilibeşşer 11. lar ve 
idare heyeti azalan hazır· 
bulundu~u halde, ocak umu· 
mi kcltibi Fethi B. ocağın 

mühri.inü anahtarlarını teslim 

.nıctık ır. 
hı>t. Kafile Babıftli yokuşunu e b ·1f:~lert 
ando~u u~~ burnda =-~EııııQ"'' .. ll•ııı:ıız'"'"'ı:'''ıı'iıııl'z'"ıııı•ııuııı( 

d ııra Is. ak etmiş E U ı 
0~u h tiklal cadde· n = 

• J. ard arcket ~cliJm· u· ~Çocuk müsameresini~ ıırı 0. ış r. _ _ etmiş yeni idare heyetine, 
reislik ye umumi katip! ik 
vazifelerini Izah eylemiştir. 

ere bi 1
: kısmı oto- ~ teşrif ettiler § 

.an lu~Lı~~ış öbiir kısmı j Ankara, 23 (Vakıf)-\ 
u ıı, tür :ı 

· b;r k · Babiyc ! Bugz'in lfiTna;rei ( 
'il br, :ıınyonda mey. ğ E~t:. l . = 

) 'f; a cenıireti An- U 
~ l\uPtiide % kara palası a bir j 

·l c.ı~?·'. Ilcyo~ıu '"~ l ço.cuk ınzl.sa ıneresi \ 
r Prlı.yc sınrJ<'n geçe- ~ ('erdi. Gazi 11.z. ve ~ 

c teçC'tk~a 11 
• olmuş, ' İsntet, K<i::.1111 ]Ja- I 

Ocak idare heyett teslim 
merasiminde hazır bulunmuş
tur. 

Bir haf talık reis Burhanct· 
tin B. burada arkadaşlarına 

\aflJrl n lımanda - -
r()"ukılr tarafın.dan ' şalar un'isa1nereyi ' 
\,, \. f lıuzurlarile .şrref- ~ 

b reıs \ le!zdirdiler. E 
Gey '-......._ · l-...1rıııııı11111ınııııı11111ıııııı111111ıııııı111uııııııı~ 

hitaben kısa bir nutuk söyle· 
miş ve kendisini Türk oca
ğına bir haftalık reis intihap 
ettikleri için tcşckkiir eyle· 
mi~tir. · 

Çocuk heyetinin telgrafları 

f 
anatt b- çıkarak Vilayete Ya~ıl olmu~ 

~~ a ulundu bur:tda teYakkuf etmiştir. 
Türk ocağı idaresini ele 

alan çocuk heyeti tarafın-

dan füiyiik Gaziye~ l'.Iillet 
vekilleri reisine, ~evgili baş
vekilimizc, Tlirk ocakfarı 

merkezi rebliğine, Ilimayci 
etfal merkeıi reisliğine adrcs
lerilc şu telgraf tanzim edil
miş ve çekilmiştir: 

~e· ~hiti . Çocuk kafilesini \'ilayec 
llllte~ ~ hılc ~ir- namına muavin Fazlı B. kar-

l 

2:tp edcr·m şılamış ve çocuk heyetlerini 
selamlamıştır. 

Fırkada 

Çocuk heyetleri Vilayet
ten sonra fırkayı ziyaret et
miş, fırkada çocukları CeY· 
det Kerim B. kar~ılamıc;tır. 

Cevdet Kerim B. çocuk! rJa 
hasbıhal etmiştir. · 

Emanette 
Çocuk kafilesi Emanete C! 

ugr.ımı~, burada Şehremini 

l\Iulıittin B. çocukları knr~ı· 

Telgraf sureti 

"Bugün Hakimiyeti milli
ye bayramı. Bayramınızı teb
rik ederh:. Biz bütiin Türki· 
ye çocukları lıiiylik bir se
vinç içindeyiz. Bu mubarek 
hakimiyet hüniinde çocukların 
da hakimiyetini kabul ettiği. 

Türk.ocağında açılan çocuk sergisinden bir köşe 

l:ımı~ ve çocuk heyetlerine nj;~ için size ayrıca teşckklir 
iltifat etmiştir. ederim 

Çocuk kafileleri mütraki· İstanbul Türkocağının 
ben Bayazıc ve Fatih bele· bir haftalık reisi 
diye dairesini de ziyaret et- Burlıanellin 
mişlerdir. Umumi katip 

Türk Ocağında Seoim 
Miintehap bi~ çocuk he- Resmi xiyaretler 

yeti saat ı 3 te Tlirk oca- Bundan sonra reis Burha-
~ına · gel~rek ocak idaresini nettin B., 11mummi katip 
~le · alpuşlardır. • . Se~i,m ''c muhasip l\lübeşşer 

.Türk ocağının bir .hafta- H. Iar Vfü\yeti, Iırka miifet .. 
hk reisi Burhancttin Sıtkı t4Iiğin~ polis müdüriyetini, 

-~--'4Rıll, 

şehremanccini ziyaret ederek 
kendilerinin Tiirk ocağının 

bir haftalık idare ~ıcyctini 
teşkil ettiklerini söylemişler 
ve hakimiyeti milliye bayra
mını tebrik ctmi~ler<lir. Ço
cuk idare heyeti azaları bu
lamadıkları kimselere kartvi· 
ıit bırnkmışlardııo 

Tlirk ocııgmın lıir lıafrnlık 
rcM Burhanettin B. on ya· 

Fethi B_. 
Paris sefirimiz dün 
şehrimize geldi 1e 
aKşaın J\nkaray~ 

hareket etti · 

Seyehat 
hakkında 

bir şey 
söylemiyoı 

Paris sefiri .. 
miz Fethi B. 

şmda bir çocuktur. Burha
ncttin J3. bugün Tiirk ocağı· 
1)3 gelerek meşgul olacakur. 

Çocuk sergisi 
Tiirk ocağında çocuk eş

. yalarını, elbise, oyuncıık ye 
1 ve saireyl lhtirn eden çocuk 

sergisi dün açılmış ve birçok 
nnn~~rlc çoı:ük.lar tarafından 

ziyaret edilmiştir. 
[Alttırlifı 4 üncü şayıI.ımı.ıdadır[ 

dün Paristen ı.::İiİiiiiİ ... :;;m;:..::m-...~== 
şehrimize gelmiştir. 

Fethi B. Sirkeci istas
yonunda vali ve şehnmini 
Muhittin B., üçüncü kolor-

du kumandanı Şükrü Naili 
paşa, polis müdürü, Fran-

;g1111111ııııı11111ıııııı111111ıı.ııııı111111ıı.ıııı11111ıın]_ 

§ Tahdldı teslıhat ~ 

(Projemiz) 
E 5 

~Konferansın he-~ 
1 ziran içtimmna. \ 
~ talik edilmiş.. § 
g ~ 
~ Atina, 22 (Fos) - P.a- E 
g risten bildirildiğine göre, ~ 
~ Tahdidi teslihat konferansı § 
~ Tevfik Rüştü B. tarafından ~ 
§ vaki olan teklifin müdce- ~ = c 
~ resini haziran içtimruna I! 
= = E talik etmiştir. Bu teklil Pa· \ 
~ ris mahafilinde müsait bir § 
~ surette tefsir ediliyor. ~ 
\ Bcrlinde Hari- f 
~ ciye vekilimizin~ 
J ziyaretleri \ 
~ Deriin, 22 (A. A)- Ha- 9 ı 
ğ rciye nazırı M. Ştr~an ğ 
~ hariciye vekilimiz Tevfik ~ 
ğ Rüştü bey şerefine bir öğle ~ 
g ziyafeti vermiştir. ~ = = ~ Berlin, 23 (A.A.)- Ha- ~ 
~ riciye vekili Tevfik Rüştü ~ 
~ Beyle katibi umumi T e~fik ~ 
°'ğ Bey. refakatlerinde Berlin s = a 
~ büyük elçimlt olduA'u halde ~ 
§ bu sabah Rayıtag reisi ta .. { 

~ rafından kabul edilmijtlr. e 
Ö Berlin, 22· Yarın uşam ~ 
t baıvekil M, Mülf cr T evlik ! 
i RilolO beye bir ziyafet ve• ;; 
El recektir. B 
Ai111111111111lllllllUtıllllllllltılllfflll1tınJJllllll1111ut1N1f,; 

sız sefareti erkanı, akraba 

ve dostları tarafından kar
şılanmıştır • 

Ayrıca polis ve zabitai 
belediye kıt' alan tarafından 

resmi selam ifa edilmiştir. 

Paris sefirimiz istasyonda 
kenisini istikbale gelenlerle 

ayrı ayrı musafahada bulun-

Fethi B. iscasyndan çıkarken 

muş ve birkaç saat istirahat 

etmek üzere Necmettin 
Molla beyin evine gitmiştir. 

Fethi B. dün akşamki 
konvansiyonelle Ankaraya 
hareket etmiş ve seyahat 
hakkında gazetecilere bir 
şey söylememiştir. · Yalnız: 

- Görüyorsunuz, bugün 
Ankaı:aya gidiyorum, orada 
kaç gün kalacağım malUnı 
değildir. J3elki 5 ~ 10 · gÜn 
kafırım demi§tir. · 

M v S l\iO /a .;{ A 1\ IJ P o·~ 
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Şüphesiz; ok d r 

seviyorum ki .•. 
Çalzşınak benim. için biiyiik bir; zevk, 

bir ihtiyaç halindedir 
Güzelleımck ve çirkinleımek muhtelif 

omillcrin tcıirile vücudo gelebilir 
Avukat Şü· , 

kafe Hf. de 
yeni neslin, 
hayat mücade .. 
sine büyük bir 
aıimle giren ve 
muvaffak olan 

simalarındandır. 
Ricamızı bü· 

yük bir neza • 
ketle karşılıyor 
ve iş hayatına 
ne 7.aman, ni .. 
çin ve nasıl 
girdikini şöyle 
anlatıyor: 

- Ben, lise 
tahsilimi bitirip 
ali tahsil için 
da rül fü nu nun 
muhtelif fakül
telcrindeıı bi • 
rine girmeyi 
düşündüğüm zaman, muhi
tim ve ailem, üzerimde çok 
miie:ssir oldu. Çocuklugum
dan beri etrafımda geçen 
hukuki ve iktısadi mübaha· 

Re~ôrlı~ uernisi 
M~sH~a~anıız 

-20-
Avukat irfan 
Emin B. ne 

diyor? 

" Vergi vermeme:. 
için evlenmek: doğ
rusu bu, b~na çok 
tuhaf geliyor. 

Şüphe yok ki ev· 
lenmek içtimai bir 
hedisedir ve her içti· 
~Alt tarafı 3 iıncıı sayıfamızı.la] 

Müsabaka mızın 
şekli nedir? 

Bir beklr'lık Vıfri\•l mli•abalıaH 
açiık. Bundan makıat Yo~at meb' 
u•u Süleyman Sırrı Beyin Millet 
Medlalne yerdl'I teklifi kanuni 
Ilı.erine münnkaııı edilen beklrlık 
Yerı;ld hrudtında muhtelif fiklr)erl 
1 u c kayc!ctmcl< ve bu fiklrler-
ncn hanııhlnln ga"elemlz karileri • 
o.raaında ilaha fa:ı.!a taraftar bu
lundatunu teıplt eylemektir. Mü. 
ıabakanm ıckll ıudur. Gıuctcmlıc 
hc:r ırün ııördütünüz rtbl muhtelif 

• medeklero mcnıup ve maruf ze
vallan birinin bc:l,lrlı!< ver~&! 

hakkındaki nokta! nuarını blrkaç 
aatırla ya~caktO'. Aynl ıründe ıı:a· 

zctcmh.ln bir k6fuinde bir d• 
kupon neırolunacnktır. Karllcrlmf;c 
ıu•tede eıraalle vc~nln lehinde 
yahut aleyhinde olnrair çı:i..a :: a.k 
noktal nazarların ve bu.,:arm e•· 
babı muclbc•lnln bımgı.1011 tar.f. 
tar olurlana o flkrlıı lntlıar etUll 
ıruete nllshuındakl kuponun, ü:e. 
rlne adreılerlnl ve ım&alarını ko-

yarak dlAer kuponlarla birlikte 
mııtbl\&mna ıımdereceldndlr. Mat· 
baaınızda toplanacak kupaalarua 
lhtl•; edeeelt re1ler bıllhare tu

alf olunaeaktır: Neticede en dyade 
taraftar bı:ıh.ıııen fikre .re;.· Termit • 
olanlar ara1111da b17 kura çekllecek 
Yt kaz-"acak 10 llarlmlze ıal.ıhtellf 

-. hediyeler takdim eİ}ılecek\lr. • -

AYukat Şük~fe Hf. 

seleri büyük bir zevk ve 
alaka ile dinlerdim. Binaen· 
aleyh f8kültelerden birini 
intihap etmek lazımgelince 
hukuk fakültesini intihapta 
tereddüt etmedim. Bilirsi -
niz ki bundan be.~ altı sene 
evvel kadınların hukuk tah
sili ve mesleğe intisap et -
me!eri .çok yeni bir şeydi . 
Arkadaşlarımdan hiç birisi 
henüz fakülteyi ikmal etme
mişlerdi. Binaenaleyh bizi 
bekliyen istikbal tamamile 
meçhuldü. J3u meçhuliyete 
rağmen hukuk fakültesi 
beni cezbetti. 

İlk senenin ilk dersleri 
bana biraz yabancı gelmiş
ti. Fakat hukuk ilminin 
muhtelif şubeleri, mulILelif 
mevzuları tahsil senelerim 
esnasında beni o kadar ala-

kadar etti ki bugün hayatın 
pratik sahasına atılmakla be

raber ilmi sahada da çalış· 
mak benim için büyiik bir 
zevk, bir ihtiyaç halini a!-
dı. Bu ihtiyaç altında ben 
bir taraf tan staj seneleri mi 
ikmal ederken diğer taraf -
tan doktora imtihanlarına 
hazırlandım. Ve imlihanla
rımı müteakıp tezim için 
çalıştım. 

- Memnun musunuz Ha
nımefendi? 

- Şüphesiz 1 bugün bu· 
lunduğum vaziyetimi, mes· 
leğim, intisap ettiğim ilim 
şubesini o kadar seviyo
rum ki bu sualinize hic te
reddüt ctmcdn ınüsbet ce
vap verebilirim. 

- Türk kadınının iş ha
yatına atılması zaruretini 
nasıl telakki ediyorsunuz? 
-Bu, bugün içinde yaşa

dığmıız içtimai hayatın tev
lit ettiği zanırctler netice· 
sidir. 1-Iarbı umumiyi mü
teakıp bütün memleketler
de ba~lıyan iktısadi sarsın
tıyı tahfif etmek için, düş· 
en başların, çalışan kolla
rm çoğal maşı lizı ınd t. Har hin 
erkek nüfusu~da y:tptığı 

. • l 
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Paşa 

ti Yazan 

AYHAN 
.. 

Asker vaziyet alıyordu 
İsnıaif 11. Paşayı p;öriir görııı ez ko;·nıaıdaki 
nı e/a ıı b 11 çıkararak titri en ellcrile ozatoııştı 

VAKiT Nisaıı 

en.dil r - Liına 
Nafıa vekili izahat veri 

Neler yapıldı, neler yapıl 
or: 

- - - --- -- - -- . - - -

.. .-....-.--- .,,.,ınHıııınııı~ı:: .. : rl~~ ~"" '"";-·····~·"'"'- - ~: 
~ flMWWt~: 'tr t 
~ AtinaJıın gel_eıı t k 
i ~ Himayei etfal Tak- af Tadidi tesli~ _..-
) imden Fatihe bir çocuk g diğiııııı !""', 
İ alayı yapmıştır. Tepeba- ransına ver. ·ıııaıoa 
- · hazirn ıçtı k\tdi' 
H şında çocuklar tarafından nedı~ıldı· ~ni bildirJ!lebul 
\ merasim yapıldı. 11• d ~ 
~ ft Türkocağında çocuk + Berliıı·ı1iıııiıe 

Ankara, 23 (Yakıt) - Na- 6 - Ulukışla - Kayseri Erzurum 320 kilometrodur. ~ sergisi açıldı. Hariciye ye~ı~siysi ıar' 

20 sene sonra vatan hudutları içindeki demir 
hatların yekWıu 10000 ldlometroyu bulac khr 

fıa vekili Recep B. demlryol- lıattı: bu hat ilzerindekl mesai 3 - Adapazan - Bolu l ~ Paris sefiri Fethi B. ~ad rica!~y:
1

Teııer k 
t\ gün en·cl şubatın İş te Süleyman Paşa iyiden- ları ve limanlar ]Ayıha,ıle fO· 929 senesinde Ulukııladan iti· Bayandır (255) kilometro- ~ geldi. Beyanatta bulun- ::ıa:ktedir. ,si 

bi rinci al;şanı ı evvela Oç iyiye kendilerine yaklaşıyordıı. salar, köprüler sulama itleri barel\ yetmlı üçündl, 930 ıe· dur. ~ maktan istinkaf etmiş ve .A.Çinde M~re, ~ub 
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lAyıhası hakkında şu beyanatla nesindt l 39uncu kilometroda· Bu üç yeni hattın ehem• ~ hemen Ankaraya hareket .,,. • bır ıııs 
zırh l ı gelmişti . Ertesi gün üç 1 mail Bey farkına varını- l h kk d k ~ etmiştir. sunçan agır J.' 

İngiliz zı r h!•sıııın daha geldiği yanık koynundaki mektubu bulunmuştur: dır. 931 seneaınde ıunsundan miyet eri a m a ılsa j ...._ Tıp fakültesinin 529 yete uğraroışdtır. bir ~yı· 
1 - Demıry· olları, muhtelif mu· cenuba inen, hat Sivasa girer• malumat vermeliyim: r- - 'Y' .A.J 0 nya a rr:# 

görü müştu. [ ı ] çıkarmı ştı. titreyen ellerinde I d k ~ uncu senei ·devriyesi 12 .,,. ap ·L·t yaP 
Yirmi döıt saat içinde tutuyordu . kavelelere raptedilmiş olup hey- ken Ulukııladan ıimale çıkan maktan Fi yosa gi en ö- ~ mayısta tesit olunacaktır. mühim tahrı"" Jar le'. 

Gdiboluda altı İngiliz zırhlı~ı eti mecmuası 1931 senesinde hat da Kayseriye varınıı ola• mür hattı Filyosla Ereyli - k d [h f + Mütahassıs ıa;ıJ 
d Stıleyınan paşa da aralıktan b·ıt~ek olan ceman 2264 kilo- cakbr. arasında baa\anması ile tam ~ + Çocu i are eye ı . . •f edileJll İl 

toplanmışt ı. Bunlardan dör ü rıhtıma çıkmıştı. Tabii bpı ~~ ~ ~ ocağın idaresini de almış- tesi ıtılal tcsbit t 
ı b l · · ı· c..e ı'kisı· Jule d · ] ı ı · !Lı __ n · d 1 kiymetini alacaktır. Bu işin - a stan u a gıtınış uıı; r · d metro emıryo u meoa • nın ı< ••ına üzerın e ça ı· ~ tı.•. Reis Bürhaneddin Bey bir rapor 
G l'b 1 l 1 l yanınd'\k i ya\'crlcri gör ü. 1 - h 1 h l lı-LL d ,ı.,,, tamam olması için Ereyli - !anıyor. 

c.ı o uc a rn mıştı. l it program arına gore er seneye ıı an at ar ıuuun a ver ...... m ~ umumi katip Sevim hanım üzere to_?....,. . 1; Zı l·hlıdaıı bir filika gönde- smail Bey vaziyet almış, · --"--) l dı b h d ] ı ··t ]• lımanının inşasındaki :zaru• - -.::;.. ... • a""ı . aıt ..,.na arı şun ar r: u lza atı er itop u mu • aa J muhasebeci Mübbeşşir n:_::.-" r, Hiıtı r ~ 
rilmcsiııi bekliyordu . paşanın lakırdı söylemesinı 1 - Ftlyostan b .. lıyan ln•aat elmeı. için .ı_ı --'ha İizerinde ret barizdir. Filyos Ereyli • b d H · ·d Türk ocaı;ı 1 ·oe l,;,ı• b kr ı -. • "' 11< .... ! ey ir. eyetı ı are ço- heyet.erı . ,»' 

lııgiliz fılikası tam dokuzda e ıyorl u · 1929 da ılmalde yetmişine! ki- ayn ~vn durmak faydalıdır. hattile Ereyli limanının ya- fi k b d 1 ·ı merkez · ıerdır· 
1 l 1. 1 S l I' -.·· 1 H b .• ;ı cu ayramı o ayısı e !ar go··nderııı. ış fır'"'l·ı v a ı n ı t ı nıma ge ıp yas an - ü eyman paşa evvc a lometroda ...,_,_anbolu civarında 930 _ ı ALd · K pı ması avzanın ugun ~ R h h 1 · •• , .....,. ua manıara: " cnıı, a• i eisi cüm ur azret erme . antı ve J 

mıştı · taacüp etmişti : Serasker ya - Balikisika vasıl olacak aynı ne r.idenlz, bağlanmııtır. Samsun- nihayet senede bir milyon 9 meclis reisi Kazım Paşaya yetı, ~~ JıJ 
Süleyman paşanın karargah verinin iki arkadaşla Gelibo- cenuptan ln~at devam edecek dan Sivasa demıry· olu ıle tona varan kömür ihraca• ~ Başvekil ismet paşaya ve retettı er. ,,. .. ,,,,.., : ..J 

böl - " · f d k ğı d ·z b = 1111111 1ıı11 111 nııı sıı~ 
Ue;U c ra 1 ona n cnı !uda ne işi v ardı? 930 senesinde bu hat cenuptao. ah _._I b ı tını yakın senelerde ir .ii•"'""'"""""'"'"'"""""""'""""'""""'"""""""'""' '" ıııilere d ,. eey at ve naıdyat Af amııtır. b !h gc J 

boyu tarafına sıralannıışlardı. H I ıı-] b. 120 nci hılometroda Çankın kaç misli! arttıracak mahi· tından ağlebi ihtimal Ela· i assa b·r ıaoıs0 • f 
S 1 . · . ı k - ayro a 06 um, ıze B - Vatanın n15h garblsinde M en kısa ı ··tpil 
• üııgü tak vazıyctınue ·u • mı· gcldinı"z9. civarında (Ap••.ı) ye varacak, yeti lıaizdir. Sivastan Er- zizde ayrılacak ve urat ve . . atla k0 ,.lıi 

f · ı k .-· Eslı:ifehir, Ankara, Kayseri, k t llb tı" 
mandanlarının inip 1 i aya J•• 931seneslnden934seneslne kadar zuruma giden hat Erganiye vadisini takip ile Muş ova- matı er efeoıtl 
b. · · b k" l dı [Bitme..., Ululuşla, Konya, Afyon, (ring)i 1 ]ar V J• 
ınmesmı e ·uyor ar · Çankırı • Zalr_anbolu arasında o-iden baku hattı daha şar- sını katedecek bir büyük rilccek si 0 , 1 °' 

'ı' ı. J b d {I) Meclhl •ükell deli\• : blr kaç ı. ..,,. B tl 1 " Jıııa 
aver oey er tam u sıra a uerı 1.ı... ......... çalııılarak hat bitecektir. apanaı.,~. u ng 0 garp ka uzandığı zaman onunla hattın Vana varması icap ruatı lıaiz 0 ~ıııııı1'\ 

yalı kapısından içeriye giri - Bı•r ı•nfi}Ak 2 - Kütahya-Balıkesir hat- kOl!arı lstanbul, lzmıt, hatlan birlikte vatanın şark ve gar- eder. Bu son hatla Sivas edilmektedir · , 
1
18bil' 

yorlardı: ,.. tında Tav§3lllıdan garba ve araaıııd,a. Kütılhyadab Balikeslre hım birbirine bağlıy:ıcak -Eazurum- Kars- hattı ara- .
1 

liraya yaP ~ır' 
- Paşa hazretleri şimdi İznıird<' on bir dük,. Balıkeslrden şarka mesai var· giden hat tamamlanmııtıt. Rıtı· hususi bir kıymeti haizdir. sında Malatya- Sivas hattı- mı yon ediyorııZ- 1~ inecekler, rihtımda bekleyiniz 1 dır, 929 ••nesı·nde Ku·ıahya- ginden, şimale ayrılan kömllt d b k d lı arkta ğini hesap ısııı0_.,, 

~ Erzurum hattının her- n an aş a ve a a ş . . . kiye v~ b"' 
Dediler. !sınai! Beyi arka- kdn yandı d b k·ı lıalb &ıerinde çalııılıyor, k · b. .1 · k ı· d ] manı filr o • an iti aren yüzüncü iıomet· kesce çok vazıh olan büyük i incı ır ı tisa azım ır. 1 ları01 .ıf 

daşlnn ile deniz tarafına ge - fzmı·r, 23 (A.A.)- Gece rod (B ı) B J-L d C - Yapılacak t•ler ara· T b E h tt ark kıstın ... !" a a 1 veya a ... esir en • kiymeti bu bapta fazla mü- ra zon- rzurum a mın ve Ş nııı•· 
Çirdilcr. Serasker yaveri bir- d ·· · d k ı d d Sı ası k d ""u 930 1 h · · ·ı kısa s şa ırvan camıı cıvarın a itibaren otuzuncu ı omelro a •ın a · " an §"' a 0ı.· talaayı zait kılar. Adapa- üzum ve e emmıyetı mey- dünya ı e b·r hıl 
d~nbire uzun kasaturalannı b ı h d kk" d 1930 ı d b ı cak J ıı ı Ad B ı d • k 1 

ir si a çı Ü anın an Nusratiyeye varacağız senes n e aş aya 0 8 nıa· zanndan kalkıp Boludan dandadır. apazarı- o u temin e ece 
martinlcrine geçirmiş iki sıra yangın çıkmış ve on bir u- senesinde bu hat bitecektir. ar Erzurum btikametinde talcrl• geçerek Bayandıra gidecek üzerinden şarka giden hat vardır. .()-al~ 
asker karşı sında kalmıştı. fak dükkan yandıktan son· 3 - Balar {Feyzi pa~- ben yetmişinci kilometroya yalc- hat Türkiyenin iktisadi birinci derecede Amasya• Bilhassa deıfl' eO 

Hey Yarabbi 1 yoksa Sü - ra söndürülmüştür. Ergani) halh: bu hat §imdiden laımıştıt. Bakır hatb Malatya· kiymetince en yüksek hat- ya ve bunu takiben şarki b b bu ]irııaO ~ !ıl 
ley·man pa•a mesele'i haber ı .. -~ ... ---~~-'"'11 M h il d dır • K h. ·· · d G·· ·· era er evh' ' , Vanm asır evelkl ar~ izasına varmıştır. eri- a . \arından biri olacaktır. ara ısar uzerın en umuş- tte c dt 
alınıştı da kendini tavkife VAKiT d<>r,<n1 çalı~ılmak.tadır. 929 sene- ikinci saıha (934te manzara) Veka"letı'n tasavvurları haneye dadar uzatılır. Bü· sek k'.ym~akır Jll' tİ 
gelen yaverleri mi tutturup sinde 142 inci kılomeroda A - Ankara, Irmak- Çan· tün bunlar eksik veya faıla Erganı . cıııoı 
hapscttirccekti 'l 24 Nısan 1811) (Gölbaıı) 930 da 243 Uncll kırı, Zalranbolu • filyos (Ka- Vekil B. vekaletin istik- olması ihtimali olan ve ö- kıymetli ıhr~ı_ıir· ~. 

l sın ai! Bey en başta du - Tahminen allı yaş· kılomeroda Malatya lstasiyon· radeniz) lcömilr hattı bitmiş, kbale ait tasavvurları hak- nümüzdeki uzakça senelerin temin edece· tı iÇI' 
ruyorlardı. Yavı-r kol Af A~t karında ve Ramiz [arını açacagıı ')33 ıe '.>9<> "'"' .ı ,ı~, .-rlr..,.ıne yal..ın ı.tılta- km da ki sualime şu beya- göstereceği imkan ve ihti- limanının jıış33 ne~ 
Ahmet Efendi altyanda al- isminde bir çocuk kJometroda ( Kark ) ve 934 mette Karadım!Le hağlanmıftır. natta bulundular: yaçlara göre tesbiti kabil ·ı \jr:ı sarfctl edil/ 
mıştı . Dertli süvarlcig-i ortaya l d b h hed f 1 B ı;-_ 1 d 1 1 - Bu bapta size umumi . 1 d. B . mı yon h in 

Pederini gaıp' ettiğ e u atbn e 1 o an - ..... 11an ma en n bulunan ış er ır. emm u- deceğı·nı· ta ıı1 • ~ • 
almı ~,fardı . Rıhtıma çıkan ı ı..xJı d I t b·ı· · B e " beyanlle HaSlJn pa• ve ( F evzl ) paşadan itibaren Mersin imanına """ yan e· ma uma vere 1 ırım. u mumi görüşüm devletin de· S n (irııs11 1 • .ıı' 
kapı lıenanna dizilınişlerdı. ol ı · - · d ·· 1 d. • · amsu d lo•· , d •a civarlarında do· 43.5 inci kilometroda bulunan miry tı: tamam anmı tır. zemın uzerın e soy e ıgım mir yolları İnşası için bu· k'ı ana 0 •• 1ı1.· Hani sivil kıyaıette olsay ı • .. ı b ld t Şar ,., 

f k 1 ·b· la•makia iken rev• <Eergan madeni• ne •arac&Qıı. C - Yapılacak lfler hak- 'Şey er ütün ait 0 uğu gün tahsis edilmekte oldug" u or a K deııiıe .«' lar, Medine u ·ara an gı ı .. .. Y a bıı>' 
b 1 rilip baıjurnal Babı 4 - Samsun - Sivas hatb kında aynca vereceğim tzahat'a:ı makamlarla nihai bir suret- vasıtalarla 1950 senesine tfin ar ··e . . .4 deyip onlara enzetme >te ı • il" 

Zaptiyeye g6nde- Samsundan (220) inci ltilomet· anlatıldığı üzere Sivasları şarka te mütalaa edilerek henüz kadar eski baılarımız dahil ol- devletler e sııle5in 1

1 ~f asli hata olmıyacaktı. odak! Zil ıl d h t ı 1 .. 'I ı k •· b. k·ıd t k .k.1 mu''a .,. 
ı Sül d rilmic Ve $emfi gah r . e istasyonunun aç • llİ en atbn esv ye lürao yet at 1 ır şe 1 e e arrur dug" u halde vatan budutla· tarı ı C . $a"1sU~ ') 
şte , · cyman paşanın e .. .. ııı1 

ardında yaverlerile merdiven- Belfktaşta ve gAh <lığı malomdur, bu hat üzerinde En.ıncana yaklaşmııtır. Filyos- etmemiş olmakla beraber rı içerisinde yekun on bin edecektır. . j) . 

\erden inip yalı taşlıgından Kadırga tarafla- Sivas hududundan lnıaat devam tan kalkarak Havzayı katetmek nafia vekatetinin istikbale kilometroya varacak bir nın inşası içııı f Jul~:' 
kendilerine dogru gelmekte r ı nd a olduğunu ediyor, 929 nihayetinde yetrn~ lizere yspılacak hat atlebi ih- ait tasavvurlan hakkında demir yolu şebekesi vücu- Juk bir nıasrıı_ (ııeb0 / 
olduğu duyuluyordu. söylemesi ılzerine ltilometro daha ileride Musa- !imal Ereyliye glrmiı veya yak- tenevvüre medar olabilir. da getirilmesinin kalıil ola- ruz. Trabzon 1 ~~ır'~ ı/ 

Asker rnziyet alirordu. hem Beşiktaş zabı- lıoöy civarına varacağız. 931 laşmıı ofacakbr. Adapazarından Erzurum hattı : oradan cağı merkezindedir. Şimdi- Amasra da ııık bır 
f ilikadaki İngiliz bahriye ne- tasına ve hem Ka- nihayetinde Samsunla Sivas de- Bayandır noktasında küçük hat- şarka doğru giden dekovil lik yapılacak esas limanlar, beş altı mi1Y

011 ektır· :1 
fe rleri bile , ayaklanakomuş _ dırga merlcezine mir hattı ile bağlanmış olacaktır. ta iltiFlak etmek iizere inşası- normal hatta tebdil edil- Ereyli, Samsun, ve Mer: sisat ]azııııgel~C ,pıl•~ I 
lıırdı . g(inderilerek tah- Bu son kısım on be~ gün kadar na b~lana:ak hat Boluya do~- mek suretile Şarka doğru sin limanlarıdır ; bundan Su ihtiyacı. ~~k•" 

Yaver ! sınai! Bey şimdi klkatı lcizıma. bil- eve! ihale edilmlşUr. ru lıaylı mesafe almııtır. devam eder. Antalya, Kon- başka esasen başlanmış kikata göre . için ııı ~ 
ne yapacaktı ? Bunca pa,ala- icra peder ve val· 5-Kayserı-Sıvaa hattı: Anl.,ara- Yeniden yapılacak demir ya, kütahya hattına bağ- olan Amasra vs lnebolu K 

3 
1ıavalis1 ıun•c' 'I 

Öl • k • d l b ı•_:ı l s· b.ı<! .L L il 1 d ] k • 0 b • ony f O ..,) rın g gcsincıen kor up tıtre- es u uuru ama· nın ıvasa ..., anması artı>. usa yo ar: anır. a ga ıran ınşaatı ı tıyacın kler sar 1• 

dikleri zorlu nıtışirc ne diye- mıı olduğundan ve bir :ıaman meselesi olmuıtur. A - Yeniden inşası düşü- Ankaradan Kayseri, Si· gö.sterdiği mikyasta ileri e;:e s nehriııd~~i~cı 
cckti? EvvclJ. seraskerin kendisi mİSlJfirane• Kayseri ıimalinde ve Ksyseri- nülen demir yollarından meclise vas üzerinden Erzruma gi- götürülecektir. Memleketi - ra 1 si mocıb tt'~ f 

d l k ıd ğ ' d b d digi · b • af· h mukave e da 9 .~ kırmızı mumlu tahriratım mı e a ı onu u un· den yirminci ı<ilomeıro a u- gön er mız ve ugun n ıa den şark-garp attı ile Mer- mızın şark mmtakasının . . Ser i ,., 
vermek 11zınıdı ? Bekleyip dan b6yle bir ÇO• lunan •Gömep istasyonuna encümeninin tasvibine iktiran sinden Fevzipaşa • Malatya başlıca iskelesi olan Trab- fade :çı:1arıll te'~tir· (f 
nırınasi p zaman kollamak mı cuğu gaip olanla- geçilmiıtır. 929 nihayetinde etmıı olan tahsisat kanununa üzerinden Diyarıbekire gİ• zon da ihtimal ki ilerde naca. 

1
\ edi]ecek_. e..ı ı-

dalıa do
0
öruca olurdu ? rın Babı Zaptiyeye Kayserlden (130) uncu kılo- dahil Oç hat vardır. den hat Sivas ve Malatya esaslı bir liman haline in· lan ıs a 0

10 ır 
d k. sulanta si'e 

Ya\'cr Bey zaman geçir - müracaat eylemesi metrodaki Şarkıılaya varacağız 1 - Filyos· Ereyli (70) arasında bir iltisak battı kilap edecek ve bir dalga· re e ı 1ıut(1 

mcdcn karar vermek zarure- ilAn olunur. 930 da Ankaradan trenle Si· kifometrodur. alır. kıran yapılacaktır. ni bu sene r . d. oruı· ~ 
tinde idi. vasa gidee~. 2 - Sivas • Erzincan - Mersin • Diyarıbekir hat- Ereyli limanı : bu limanın vıye e ıy -- · , 1 (ı' 

e;,; ...... .....,,,,,...,~s;;s;;~s;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;~9S~~~~ ............... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;....,;S.3!:;~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~.;,,:,.~..,;,;~,_....E~~.;;,;,;~;,,;..~~~~"'=,.;,,,'°'-.::""·-.~~. . jciıı :ri 

( Vakt) in 24 Nisan 1929 tefrikası : 139 edilmez.. Eğer böyle akıllı kalmak nıüınkiin - Yiı·mi dört saat kılacak kadar para ~- üt.. ıcl:\~lnı .;11;ı11'~J' 
- -~---- J ı·ı • I~ 

1 
bir nlikyas yapılabil- değildi. Zaten yarıya- zarfında karım bulup çekemiyeceğiııi aıılı - otoıı:o >1 c JiSİ ı. ı1' 

· l l t 1 ı. · b · ı· · " \ il 1 11-' 1 • ·ı ·· · ckrıı .ıl' 

U 
ıuış o ay{ 1 ımarane er rıya oynatmış uır aııa getırınc ısını yan . plu a 1 n('ul görunc 1 ·ı,·;l . ~r 

iti m u s Karaköy tramvaylarına adanısın. Tebşir ede- - Hay Allalıın ga· mirasyedi Cemal Sa- ger bir ar~ı ,, 'd•''' ~ 
'-il do··nerdı' • İzdı'lıaı11d:111 · " k d 1• 1 b" k k ~ .. , 1 .. 1

1· ark:ı:.ııt •t'
111 .ı • rım. ı a · ırı a uiis >Ütün zc ı... ibe yanasma · care- J" , " ~j . r 

1( 
" 1 

c,ok delilere yer bu- bozacaksın.. Durma lstihkarile Mazlum lerini dfü•ü;uııe""e 'bas.- dınııı ııarı!-1 ııif'11 'r 

f ı ld " \C ' "il 

O O i1. r lunnıazdı .. Tımaraneler ıemen çı ır, ben seni Ulvi Bcv telefonu ka- ladı. Du kokain deli- lıaıı"i c .' ... ı.!11 ı 
.ı o ·kı 11( • lı' 

hakkında doğru maili- tımarane localarmdan par .. Bö)'le bir deliden sinin gözüne girmeğe, gih'ıniiŞ 1 
11

;,1 P_..( 
Ö k d ) .. 1p !" ··~ı· 

ıuatın yok.. mründe «a,anseıı » e ·oy urtıı- medet umarak her aklını çelmcğe ıııuvaf- raftan ' ·i ııc 
Alıdıarrıri: Hiism1in Ral11ııi 

Di\'aneler divanesi ol
dum .. Şimdi sen benin1 
dert ortağımsın.. İki
nıiz de ayni ateşin 
cezdesinde püryan o
luyoruz.. Halimi sen
den başka kime anla
tabilirim .. 

- Hüviyetimi talı· 
kik etnıeden seninle 

derde ~irdim. Tıma-
" ranenin hangi locasın-

da oturuyt'lrsun? Kaç 
nun1arah delisin? .. 

- Ah babalık saç
nıalıyorsun.. Tımara
neler tiyatrolar gibi 
localara nıünkasem de
~ldir. İ)eliliğin dere
cesi numarayla tayin 

hiç akıl hast~lığıııa rum. ·~ı\klın nıayerasın- nevi biedebane taşkın- fak olabilirse işi iş kati~ ııcr~e~ .::ıı:f 
uğrayıp da oralarm bir da oynanan, «operayı• Jıklarına rağmen 0 demektir. miştır. ·ıl'rı · ıı' ' 
kaç gün nıilıınanı ol- hayretle, ibretle seyr- böyle muhavereye gi- Siyasetini takipten Simdi btı ' 11,ııı:ı · nıadın mı't edersin. Fakat babalık rişmiş olduğuna neda- bir an hali kalını yan C;mal ne?~ rıJıı •j ııv 

- Allah esirgesin.. böyle şaklabanlıklarla ıuetle başını yumruk- bir diplomat ğibi bu saıınak istı~ ~ı ıJil ~ı' 
. - Vakıt ve saati ge- (•!imden kurtulamazsın.. lıya ynnıruklıya ora- maceramn peşinden Bir yo~uı;Jr'fr'''iı'~ 
lince Allah kullarını _ Ne yaparsın ki?. tlan çekilir... ayrılmıyan fotoğrafcı, Kendisin• . ~o~~ıır~ 
cennetten esir"emi·.,·or. 'T ~ · · 4 • Perranın Caualog•lundaki kd' 1 etli· ı·~ o - erecegıın emrı - ,., - o ta ıo ıı~o r 

- NeuzübilltHı.. lıele ifa etme, ne ya- Ser met Nadirden, komıktan firari günü nıonla bu 8 tıJıır,·;,I' 
- istiaze einıe .. Per- pacnğırnı göriirsiin? keııdiııi sokak fotoğ- oralarda sıkısıkıya -do- çabuk anlaŞ 

ranın kocası olup da - Emrin ucdir? rafeılı~ıııdau mlistagni laşıı·ken Hamının bü-
I 
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OCUKH AFT ASI 
ikinci 

Gün 
. 

··-••lr! 
B irim Çenberlitaşla 

Türk ve çoc 

B
azı tarihçiler ve 
Türkiyatçı lar;(T ürk) 
iireyiip tiireyici, ba

zı lan durucu ve muhallet 
manAınachr,d~rler 

T tı!la kıyılarından Do
ğumun son uçlarına kadar 
yayı!an Türk milletinin şinı
diki ve geçmiş asırlardaki 

hayatına bakılırsa kelillle• 
nin manası ne olursa olsun

! bunda bir gerçeklik gö· 
rünüz; çiinkü Türk bin bir 
engel, bin bir Ielalcet için.. 
de daima demirden ve 
granitten yaratılm1ş bir var· 
lık gibi dimdik kalm1ştır. 

Türicün çoğalıp diyar. 
diyar taşmasını üreyip 

türernesinde... Payidarlığım 
tarihin göz yumduğu eski 
ve meçhul asıl'lardan kalma 

asaletile hiç bir millete na
sip olmıyan yüksek kabili
yetinde aramalıdır. 

,Su halde varlığımızm, 

iıtikbılimizlıı temeli çocu'k· 
latıD ıayıf varlıktarı üıtüb· 

dedir. J-ler ümit onlarda!. 

ÇNuk bal&ırqt, çocuk· 
ları koruma şüphesiz 

ki tnilletimize, sevgili yur· 

dumuza yap1lacak hizmel· 
lcrin en mühimidir. 

Hele toprak]anmıııı:ın ıe· 

ni§, imparatorluk zamanın· 
daki kan ve caa ianfl pz 

önüDe ptirilirse nüfutwlhU· 
zun artmuıwn ne kadar 

lizım oldutu kendiliğinden 

merd-a çak.. Medeniyet 
ve terakki de nüfus iste• 
mektcdir. Nerede terakki 

vara, orada kilometre ba· 
şına düten nüfusun da faz• 

la olduP görülmektedir. 

Eter şimdiki nüfuswnuzu 

bir iki misli arbrmak ~· 
Nliai bullak JRCdCAi vo 
milli emelinıiie tahmita 0-

~·n cüha al U• 

marıaa kaTIJŞacağıl'htn ~p· 

be yoldur. Çalışan eli ve 
düşünen b•ı çolc olan bir 

memleket herfeyi elbette 

daha kolay eld eder. 
.... M.ft ~ milltt a•i 

vasıtılar.la. da teçhiz 

· ı edilnıiş olunca her isteditini 

1 yapmutna hit bir 1DBni 

1 
kalmaz 

Tabiat ve hakikata tapan 
-----~. -..-.-._....11 eski Türkler insana da e-

ti . 
~ . ~ Jandtırmaya emı:eHi: 

lır;,1; ... 
.... ler<·.~i, di)~e IJağırdı çe bir az ,ı;Qnra 

~clenç<'l. ı.. ı - l" . . . . J. r . ı uu· ıi.O""lt ıcet•ı o·ıruı 
J ' l:""' 

48 - Y amn: SaJn Bera 

-- Efendi baıretl~ri, ahahaia 

• istediti oldu, halcamet te 1~ 

edm~ J.a. .a-r. 
LOtft'1l halk a1tl11a. 

cihada Se)it E!e;ıdi: 

- V.ali de yem edealer 

arasandadtr. 

OD Artık cl.jdmı&, ben l>ar.J~ 

........... ÜllİİM ... 

Fakir ve gıda· 

sız çocuklar 

~ bekli
yor; himayei 
etfaf cerqiyetl

ne aza ol.unuz, 
vereceginiz a

zıcık para ile 

çok işler yapı

lıyor. 

IMm_,ct verirle L 
tu çok ol.Nan baş sedire 
pçırirler, dedelerinin ruh
larını takdis ederlerdi. 

fşte şimdi de çocuk 
denilen büyük varlık için 
bayram yaptyoruz. Şehir 
yavrularını öksüzleri koru-t 
makla, onlara yardımla şu
urlu ve özden bir sevinç 

-;;-erkini Yilayet odası~• çekd· 

diler, aradan bet dakika geç

meml,tir: 

Kapı vuruldu: 

Y aveı- içeri girdi, .dlm 
vttdL 

- Ef~din'9 dedi, Aııtalt6y

den bir esir aldık .. 

Süleyman bendeniz kardeşi 

Paz"lantoğlunu görmek için gil

JRifli gclirk~n yolda ruta,elmif.. 

1-lcmcn ~ııı de~ Boluı>·• 
g\tmiı, adamı tf'vkif ettirmif.. 

Enllr buyuru·larsa huıutUn\lza 

gettreltm. 
v.ıi cevap vttdt: 

- Geliriniz teresi .. 

Jandarma ıabitinia yaaında 

k.ekpççli bir köylii ~eri ~ 

Vah sordu: 

- 1JabM'ıa eda.. 
_. O.sun!. 

-~dn~ 

- Slıh .. 
ıa... llertRe lilftte n-.ımıeq · b\a\.fe bUDl8r nasıl at \i) 

Ka,IG -... ..llach: 

muhterem müze 
müdürümüz ara-

ı•ııııımna11 ı 
smda ıarip bir alaka var· 
dır. Gazeteler ne zaman 
Halil Beyin bir seyahatin
den, bir faaliyetinden bah

setseler, hemen ayni gün-

Çocuk 
ların 

beyannamesi 
''Aç çoçuldar 

kalbi ınizin en büyük 
easıdır 

• laafta ~ rk ocağmı bize teslim ettiler. 
'Bu ıün hayat.-- •eı'ut da4)ir. Biaim mevkiler· 

•ili bıllldıtm.z. ~ laepinize teşeklcür ederiz. 
Bizim birçok dertlerim nr. Aç çocuklar, basta çocuk

lar blbimizia •ısaclır. • bir hafta içinde size bu dert

lerimizi anlatacatız. Bu hakların müdafasmı size b1ra

wc1z. .. -,..,lımı Wzden airpmiyecetinizi ümit 

~ ,.. _,. ............... --
... .. -tl 

T~ lü• eca\ı.w 6u ıamim m~bu göntlerilmişlir 

~ kardqift', 
as aiidda bizim haftuuil başlıyor. Bu bir hafta :zarfında 

~ bize telfjm ectflec:ek. Mcpimiz canü &önülle ~Jaşacağız. 

tiP.ttn arzumu lıkir ç:ı:st•Mlıa yardnn ctmtk, onların her türlü 

ihtiyaçlarım temin dme1c, Türk ~ufunun halrlıruu vır kuv
vetimizle müdafaa etmek, onu hiç bir ıaman «!Zdirmcmek ve 
daha bazı jeYler. 

Tabii bu müddet zarfmda bir birimizle mektuplaşacağız. Si
zinle münasebet temin etnıek için bizim bu ufalc, hatalı, fakat 
sırf kendi ağzın1'fdan çıkan iki satırıınızı kabul tdtrsiniı ~ğil 
nü? Oradaki bütün kardeıterimize se1ftm ve maha~tter. 
1-...... Tiirk ....... bir Wtlıllk' t.t.aw Titlr _.._.. Mr ~k 

duyuyoruz 

Ne matla, o kudretlilere 
zenginlere ki onlarca 

..... 
Burltondin 

mak svetile bir çok ve 
herkesten çok çocuğa ma
lik olmak saadesini tadar
lar! 

izzet Ulvi 

Anneler! 
Çocufunuz niçin 

allıyor'! 

(oı.:uk, pek küçükken 

btc~ini anlatmak için 
yapacağı ycg:\ne ~ey ağ

l:ımaktı r .• \~lamayı kap 
ettiren schcp ortadan 
k:ılkınc:ı ağlamak da du

nır. ('ocu~lm mutedil 
hir halde aj!;lamac:ı iyi
dir. a~l.ımak, cijtcrlcrin 
haYa ile dolma ına hiz
met eder. 
('ocuk niçin ap;l:ır? 

1 - .ı\çlık \ C . ll'llZlUk 

kll\ 'etli hir a~lama ile 
ifade olunur. Tnbit hal
de hulumın çocuıtun :ıç

lıktım miıte' cllit aj?la

ırnı ... ı cmzinnc r.amanına 

yakındır. 

2 - (ocuk tam bir m
h:ıt içinde olmaz..;a hid
detli hiddetli ağlnmı~ a 
ha~lar. Uu takdirde ya 
altınd~ıki bezler kfr
lcnmi~tir. ynhut clhi· 
sc i ~ıkıcı. gıdıklnyı-

cı • tahriş edicidir. 
Çocuj!;a kund:ı~ınm iğ

nclcri ndcn biriı•inin bat
mı~ olma ı muhtemel
dir. Yahut çocuk rahat 
cdcmi1·cck .., ıızlycttcdir, 
) ahut dn ha~tadır. 
3 - Çocu~ım edindiği 
fena adetler Hizum uz 
)"Crc sık sık ağlama::ını 

mucip olan, ağhıchğı 

:1..aman kcndL ine daha 
ziyade ilikl~at eoitdiğini, 
mescl.A yattıttı yerden 

kıWtnJ~ b.ildiiL 
k konu~uldu~unu ve· 
va O\'nandığmı, ya -
hut a\landı~m sezen 
çocuk, lıilhhati yerinde 
olmak şsrtiie ur.un uzurl 
ağlar. 

ÇocuA"un ihti,·ıçları tııt

min «Hldikten., hic dcık
tor caraf ından da çocu
~un :-ıh ha ti ~erinde 

olup ağlama ... ı içiu ciddi 

hir sebep olmadıj.tı te
min olunduktan sonra 
çucuğLJn uğlam:mna e
hemmiyet "ermemeli. 
8<.i) lece {:OCUk )~IB,. 

U1. \"C~ apmtak hu
yund~n 'az geçer. Ço
t.-uk ağlı' or diye !'nkın 
yu nıya yi) ccck 'er
meyin iz, midcJni bo· 

1 lerde Divanyolunun o 

il 
meşhur ve eski abidesin
den de dem vururlar. 

Gene Halil Bey Berlirı 
seyahatine çıktı ve gene 

=-ı gazeteler, Çcmberlitaşm 
_ kaidesinde sondaj yapıldı

i ğını yazdılar. 

i Evelki yıl, müze müdürü 

l lstanbuldan ayrılırken kor

kunç bir haber sütunları 

i dolaşıyordu. 
! - Ccmberlitaş yıkılmak 
15 tehlikesine maruz mudur? 
!i H O günlerde ben de kısa 
= bir fıkra yazmış ve şu ma-

ald.t bir şey söylemiştim: 

"Müze müdürü Halil bey 
Ayrupaya müteveccihen ha
reket ettiği cihetle muma -

• ileyhin avdetine kadar yıkıl
maması lüzumu Çemberli -
taşa bildirilmiştir.,, 

Bu sene de ayni ihtara 
füzum görü!memeli mi? Bi
çare nbide bu yaşmda ope
rasyon geçiriyor. Ya buna 
taba111mül edemezse ... 

Sonra Halil Beyi naııl 
avuturuz? 

w 
Çlndekl harp -~n lf9ır bir 
nYdMltiuldsıı uörad• 
Novyork, 22 (A,A)- Ş..·mtu11,? 

eyaleti dahilinde Çe<adan ~len 

bir ...... MDl'ID )enertl 
Luyaçeuyenin kuvve-tleri d~ı 

2'ece yaphkiıtn bir hucrıır. m
ticesinde mareşal ç.,1geunçan
.g1n kıtaatııu hüyük bir beziınt-

te u~ratrnf$hr. Mareilhn !ıer 

füflü ıap ve r~bıt~n mahrum 
olan Ye huzuru i~in bir tehlike 
ttŞkil eden 2S bia tifilik bir 
or~u ttrkcderek. O:ırrene 

kaçt&iı .ri\'ayct olunuyor. 

Çefu, 23 (A.A) - Buipenni
rnia kumandası alttraki milli 
kuvvetler Sllbahleyin Çefuya 

girmificrdir. Milli kuvvtUer bu 
ltftri 12 ay r.arfında üçfmcü 
defa olarak şimalliJerMT1 almış 

bulunuyorlar. 
~ ... ~~-

Prens Fazıl öldü 

çocuğu korumak, yüzlerce 

çocuğa faydalan dokun• 
zarsmız. 

Afyonkarahiaar me'buıu s:·:ı:-.::::=:ı:::::: m 

Masır Kıralınm amcazadesi 
Prens Kamil fazıl 18 Nisanda 
Nis şehrinde vefat etmi~ir . 

- Btı Türlt~ ~·· Diye 

cevap verdi. 

Vali mecliste ~utunan ülema

dan Seyit efendiye döndü: 

Efendi hazretleri, bunların 

ıfeb.il liiıe rar.Wir. Hu.il& bu 
uıdlklar mOslÜllllliİ eaam'Uıine 

bile uıhip dqih 

Hoca Seyit e{endi cevap 

verdi: 

P&14 efendiıpiz.. Hakkı 

uaflleri derglrdır •. Ancak bu 
domuzlan iyi b'~niz.. Bun· 

lardan on para a1malc mümltiln 

d~ldir. Para almak canlarım· 

almak ctbi bir ıeydir, ~sa 

talebei ulom gibi Jrullmrnz diaü 
dlyaMti çokıan 51retlrlerdi. Htpl 

dini bütün müslüman olurt.rda. 
Fakat ıu,dtklar pek 1'asis şeyler. 

V •li istic\·abıoa devam etti: 

- Aaannt ~ 
- Y.-Wh.. 
- Ne~ at. .. 
Koyll b"ln ban 1>ab .._ 

IU111ıiyerek ceftP v~: 

=p;; 

Anan da si%1n gibi tc· ti de bu manada dır. Kitabı 

illlıidc mezkru:dur ki, ehli bc

daYet, köylaler tehirlkden 

ancak blr sene __. ttftnete 

girebileceklerdir. 

hırhdir de onun için ona kibar

ca at koymüşlar. 

Muftu söze karttı: 

- Efendim eski a4ottendir .. 

At konacalt zaman kurandan 

tefc"ül olunur. 5.t vcsol uy· 

laladaki Ltmi hul.rdan biri 

dotan çocufa verilir. Bu he
rifin de ...- lıesadof tefitrde 

cloinJ'11 .qqun .için bu nknetten 

lllifade etnütl yoba hadişi 

..,.ifte mezk6rdw köy hlilkı 

küfür ehlidir Vali kırata sa· 

~ılını sınzlıyarak s<>y1edi: 

Bu da mudzatı nebevlden 

birisidir. Hakıkatcn öyle... Şu 

aaile berteraf olsun. 

Bu cünılei tayyibeyi h&t1at 
R-üttü efudiye bir llvhai 

... belia* ymlMr.,... 
MiM: 

Koylülerin kltla-. Ôllr 

nice, nieelltiMtıidıtt •dar, hatta 

kurana.ki Arabi tlflhtn ve 

nlft\ın eteddde mal61dur. aye-

Seyit efeadi Valiye döndü: 
e.lıam• .. zmG+ wal 

fU mGbarek 96tlere lhayvan gibi 
bakıyor. 

Vali Sab ya...döndü ve sordu: 

Fwı ~ -- ..,, ıli-
.... ~mlb ........ ,.e 

mtna i~ ~yorsun ..• 

Saadıt~~ 9.tı mum 

gibi, Satı bir kayatfbt .mlz durdu. 

Wt hiddetle batırdı. 
- Yani hayvan bir fCY 

anlıyor musun. 

AtMn ben Türk~. Bir 
pyc:ilder WaDllJonı&. 

vali .. deiiflkdt ilkft
... ae..n -«ti: 

- Sestin ~ypnberln kim} .. 
- tMl.neıa .•• 

inkir ediyor .. 
Sen allahı bilir misin~ 

Tanımam ~am .. 
Hakim efendi söze karlfh. 

- Zındıklar zaten Allalu 
nefyen ınklr ederler. 

Dainiıe müsade -buyurun bir 

.. ı IOl'aytm: 

- Buyunm. 
HKim k6yliiyi klKO katil 

adakten .-.: 
- Hey .... blk .. Hazreti 

Aliyi .... ~ 

- Bilirim Dudu bacının 

eYtn~. Cabeft orya ihdi. 
- Pap hazretleri) bunlar 

nübü,·eti hqa süme hata haz. 
reti Ali)'e tahlis ederler. 

Bir a&llll daba IGl'a"'8-· 

- 'Buywn 
- He, •n cualye tids· 

ml$lr. L 

- Ben çifte lidettın ....... 
· Curpa pil -.. git-

JDir ... a ....W 
_..,.....~~· 

( ftltMedl ) 
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iş l1a \1atında kaclı11 
., 

[Ü•tt .rafı bınnc. ıayıfamızdaclır 1 
noksanı doldurmak zaruri 
idi. Kadın atıl bir müste
hlik mcvkiinden çıkarak 
müstasil olmak mecburiye
tını hissetti. Bu umumi 
cereyan Türkiyede de ken
disini gösterdi. En evvel, 
iptidai bir hazırlığa lüzum 
göstermiyen sahalarda ka

dınlar çalışmağa başladılar. 

Yavaş yavaş hayat, mes
lek, san'at mektepleri ça-
buk istihsale başlamak 
istiyeıı kolları yetiştirdi. 
Nihayet serbest meslekle
re: hazırlıyan tıp ve hukuk 

fakültelerine kadınların ka
bulüne başlanıldı. Bütün 
dünyada olduğu gibi bu 
gün 'Türkiycde de kadınla
rın çalışması zaruretine 
mukabil, her meslek için 

onla.-ı hazırlıyan, yetiştiren 

müesseselerimiz vardır.Ça
lışmak istiyen Türk kadı

nı, Türkiyede bugün hiç 
bir müşküle maruz kalmaz. 

Kadınlık için istedi
ğiniz istikbal, hukuki mü

savat ve siyasi haklar hak

kında ne düşünüyorsunuz? 
- Türk kadınlığı sahip 

olduğu haklara nazaran 

Avrupanın bir çok mem

leketlerinden daha iyi bir 

vaziyettedir. Yeni kanun

larımız, kadına hukuku 
medeniye sahasında büyük 
bir serbesti vermiş, hide

matı ammeden kısmı aza
mına kadınların iştirakini 
kabul etmıştir. Şimdili~ 

kadınlara kapalı olan bazı 
sahaların da yavaş yavaş 

l_..11..l1nla .... 1n rllğf"'r m_."\ k\~r

de kazanilıkları muvaffaki
yetler nisbetinde açılacağı-

na benim tam bir kana
atim vardır. 

Siyasi hukuka g.!lince: 

kadınların teşrii intihabata 
iştirak etmeleri, meb'us 
İntihap etmeleri ve meb'us 
olmaları prensip itibarile 
her memlekette kabul edil

miştir. Mesele, zaman me
selesidir. Türk kadını için 
bu ati çok uzak değildir. 
Beledi intihaplara iştirak 

etmek teşrii intihap için 

bir staj devresi teşkil ede
cektir. Türk kadınına siyasi 

haklar temin edildiği zaman 

bu hakkını çalıştığı diğer 

bütün sahalarda gösterdiği 

muvaffakiyetler gibi taına

mile ehli olarak kullanaca

ğına şüphe yoktur. 

- İş hayatına intikal e· 
den kadınların çirkinleşe

ceği hakkında bir iddia 

vardır, bunu kuvvetli bu· 

!ur musunuz? 

- Bu iddiayı hiç kuv
vetli bulmıyorum. Güzelleş

mek veya çirkinleşmek 
muhtelif amillerin lesirile 

vücuda gelebilir. Binaena
leyh iş hayatına intikal e

den, şu veya bu mesleğe 
intisap eyleyen kadınların 

alelitlak çirkinleştiğini id
dia etmek doğru olmaz. 
Maamafih buna kani olan· 
!ar varsa onlara şu cevap 
verilebilir: İş hayatına gi· 

ren kadınlar güzelliklerin

den maddeten kaybettikle
rini, içtimai hayat ve mem-

leket iktisadiyatına ettikle
ri hizmetler ile manen ve 

birkaç kat fazla. ıa.,.ı, 
telafi ederi r. 

.1. S. 

[ AD İYEDE ] 
Müddeiumumi Kenan B. 

Kadriye H. tahkikatına ait 
tiklikten aldı, tetkik ve iade etti. 

mayısın ilk haftasında tamamile 

evrakı müstan
T ahkikat, 
bitiyor 

-~~~~~~~~~~~ 

Kadriye '1. tahkikatının 

mayısııı ilk haica,ı nihayeti· 
ne kadar tcnrnmile bite~c

~i tahmin olıııınıaktadır. 

~:sasen ~ahit dinlcnilme;i 
esas itibarile hitmi~tir. '\on 
~a{hada yalnız mazuunlar 
htıcrnp olunmaktadır. Kad
riye 11. la zeni Faik B. in 
bticnıpları yapılmı~tır. 

Diğer mazmııılann btk' a· 
hı da buglinkrde yapılacak 

lii;-:um p;ürülıir•e hcp:i nıuya

~che cdilcccJ..kr. ondan >oııra 
nılıddciumumiliğin mütala<\'1 
alınacak ve kararname yazı

lacaktır. :on ~[inlerde, iddia 
nıakamıııın haiz olduğu >al:\
hiyctc binaen, müddeiumumi 
Kenan B., mibtantikliktcn 
tahkikat C\ rakım istemi~, ıah-

1,i!·atın gcçirdil';i <afhaları tet
kik ile evrakı iade etmi~tir. 

Tahkikat z;ıbıtları birkaç yüz 

•aiıife nıtnıaktadır. Talepname 
ve kararname de çok mufas

sal olacaktır. 

Bir orman meselesi 
Son zamanda Eskişehir vi

llyetinin Mihalıççık kaza.ında 

bir ormana taw-rul iddia ve 
bu hususta bazı c\nk ibraz e
den bir Hanım hakkında, tah
kiht yapılmış, bu husustalti 
ctrallı tahkikat kım1cn lstanbul 

adliyesine intikal eınıiıtir. 

Tasarruf iddia olunan orman, 
Oeğirmcnderc ormanıdır. Halc
lnnda t•hliht yapılan Hanım, 

kendisine aidiyeti lazım 

geleceğini iddia etmiı, orman 
idar.,.i aleyhine men'i müdahale 
karan almıı. falcat orman ida
resi , tahkikatı ile ölenin 
ormana sahip olmadığı netice
sine vararak, tahkikatını tamik 
etmiştir. 

Verilen malümata göre, şim-
di mesele altıncı istintak 
dairesinden geçerek, birici 
ceza mahkemesine intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Nüfus ideresi memurlarından 
buılannın da iştirakile defterlere 
sahte bazı kayitler geçirildiği 
ciheti mülkiyece bu hu•usta 
aynca tahkikat yapıldığı ve ta· 
sarruf iddia eden hanımın zev
cinin memur bulunduğu sırada 
bu mesele ile alakadar bazı 

hareketlerde bulunduğu söyle
nilmektedir. T ahkilı:atın müteakip 
salhalan da bitince, hakiki va
ziyet ~at'iyetle tespit olunacalı:tır. ~ 

]DPDDYD~I IBflUR 
Ehemmiyetli tah

ribat yaph 
Tokyo, 22 (A.A)- Dün lıe

ıııcıı hemen bütün Jap~ıyada 

bir tayfun tahribat yapmış ve 
bu tahribat şimali garbi sahil

lerinde azami derecesini bul
muştur. Oralarda 8 kişi telef 
olmuş 76 kişi yaralanmıştır. 
Yüzlerce ev yıkılınıŞ ve 3,000 
mesken vahim surette hasara 
uğramıştır. Nüfusça vukıı bu-

ormanın, ölon anne ·ine aidiye- lan zaı·iatın yekunu henüz ma-

lini, binaenaleyh onun ölümile lfını Jei;ildir. 

iv ktın 1 
• avukatı• 

İade mümkün mü 
'llcrsin hapkınc<imle sabık 

eytam miidlirli heye: 
'llahkumiyct il<iınının b

tinat ettijti ddilkri İ) iı.:c 

bilmemekle hcnıhcr mck
tuhıınıızd:ıki taf,ilaca ı;ure 

iadci muhakcırn:ye gtiYcnıııc
niz nıliıııkıin 1Jlaıım ac,ık ıı;i

bidir. Ç"ti ıkü kanun hu 1 ulu 
hirbç ımı:ıyycn hak Jıa,rct· 
mistir. Bunların kıy,.,; ile ha
rekete ıı;ctirilmc,iııc hukuk ı·e 
kamııı miı-ade ı crıııi yor. 

1 ladi. cnizdc ancak \dliyc 
Yckilinin emri uzcrlne nakz 
meselesi du,ıın,ıldıilir ki bu • 
da Ba~mıiddci umumiyi Ad-
liye Yckakti Ya•ıta-ilc hare
kete µ;ttirınek >LHTtilc olur. 
· 'cticedc mc>ck Temyiz mah
kemesinin rcckil,iııe arzolunur. 
Temyiz mahkemesi Adliye 

vekilinin ileri siircliip;li husus
ları \ arit \C haklı )J;Öriirsc 
c,·elki kararı ııakzcder. L:lkin 
bu nakzın tatbik! bir hüküm 
ve te,iri yoktur. Bununla be 
rnber .\dliyc nldlinin hu 

tarzda miiracaatıııı umum! 
intizamın temini gayesine 
atfetmek Ye cezaya nihayet 
verdirmek ıminıkiiııdiir. 

Keza yanlı~ kararlara btinat 
eden eczaların affultınmak 

surctilc de orta<hın kalkma
sına kamm imk:ln Yermekte
dir. 
- ~ -- 1 

rit:~ôA~ll 
3 Yaneın 

Kasımpaşada 5 Samat
yada 1 ev yandı 

Dun ~elıriıııizin liç muhtc· 
if mtın c uç 'ang-ın oln111~ 

Ka~ıınpa~;u.tı 5 ~anıat1 ~HJa 1 
eyle CaLıtada bir hanın ta
raça.'' ynnmı~tır. 

Kasınıpa~:ıda <ahar \lusli 
hiddin nı;ıhallc inde ta~cı ,.,_ 

ka~ında 1 .) nuııı:ır:ılı Fatma 
hanınıın :-;i~orta .. ız C\ inden 
manp;al dnrilme<i yıizlindcn 

y:ını;ııı çıkını~tır. ı::claiyeyc 

geç haber ı erildi 'i Ye ittha
limlc!,i e\ !er tahtadan oldugu 

için yaııı;ııı yaııdak i edere de 
siraycl ctmi~tir. \'erkcdc bak
kal Kadir, polis Zck:li, mer
hum Ömer Efendinin Ye :\'a
zirc haııınıın nkri tamamen 
yannıı~tır. Yanı;ın hakkında 

zabıta tahkikat yapmaktadır. 
Saıııatyada karanlık yalı 

cadde,;indc hamal \'artanın 

iki odadan ibaret evimlcn 
yangın çıkmı>, ev tcmamen 

yanını~tır. 

Calatatla Ilcrekctzadc 
mah:ıllc:;indc Kamanto hanın
da traçada bul unaıı kfüclclcr 
alt kattaki sobadan çı.J,:an 

ate~tcn tııtu~mu~, taraça 'e 
kö,t:Jelcr kısmen yandığı hal
•lc ~ön<liirülmü~tlir. 

Mtaafir aıfatlle ••• 

Tahtakalcdc Paçacı soka· 
ğımla oturan Ay~c ! !anımın 
evine Kasımpa~1h • ncıı e 
L>mindc bir kadın misafir 
sılatilc gitmiş, .\y~c 1 !anımın 

l 5 lirasını çalarak kaçnııştir. 

13 altını kim çalmıt ? 
Sirkecide Dervi~ sohağında 

l lediyc Hanımın evinden 13 
altın lirası çalınnıı~ar. 

., üphe iiıerinc ayni C\ de 
otoraıı Ane l lanım yaka
lanmı~tır. 

. Samaty ada oturan kun • 
d!H'acı Ali zevcc<inin kendi
sini terkctme:;inden mıitec ·. 

sir olımı~, eline geçirdiği bı

çakla göğsünü iki yerinden 
yaralamı~tır. Ali lıa taneye 

yatırılmı~ur, 

intihar elti! 
O.kuJarda mesdut Yemek 

yemez Jerı;alıı sabık ~y lıi 

Çocuk bayramı 
f o.ııarafı 1 ıncı ••}ıfamııdaclır J 
Tepebatındaki müsamere 

Çocuk ha) ramı nıuna;dıc· 
tile dtin .•aat ı-ı, de Tcpcba~ı 
ti ·arosunda ç,Kul l:ır:ı lıir 

kon<er ı~ mtbanıerc ı·cı·il· 

mi~tir. 

\lı\s.ımircnin :ınıı yç >C

yin:iL~rini çocuklar re~kil edi
yordu. ~ehir lı:ıntlıMı içeri
de• miit<.:<ıddit dd:ılar ndi< 

par.;alar \'al mı~ 'c kıiçuk 
sımiler tar;ıfındaıı lıararetic 

alkı~lanmı;tır. 

Prov;nıma m .;ııııı:rc id:ırl 

heyeti fc>iniıı bir nııtJ..u ile 
bailannıı~ Ye <oıır;ı b"r ~iir 

okunmu;tur. 

Dayak münakaıa•• 

Bundan >onr:ı 'ahnnL 
iki>i kız iki t:rhk olma], 

' üzere .J, ÇIJcıık çık ııu~ 'c 
C\ !erde 1 büyiıl..!cr tarafından 
küçüklere dayak aıılma<ıııın 
doğru olup olmadıgını ııııı· 

nak:ı.~a ~llni~lcrdir. 

l!,i çocuk bazı misaller 

ıı;iı,;tcrck da ·aııııı ak) hinde 
di~t:r iki'i de ı;eııc ıııi· 

sılkr go<tcrı:rck lehinde 

söz sÜ\ lcıııislcr \·c en niha-. ' 

yet hu fikirleri tiyatroda hu 
lunan yüıkrce ço~ugıın re· 
yine koyıııu1lanlır. 

iki fiJ..ir de reye 'azcdi!
nıi'j fakat dayak atılına;ı için 
hiç tıir çocuk el k:ıldırın.ı

ıııı,tır. 

Dayağı kaldırmak için .. 
Bu e>nada sır:ılar ar:1>ıııtla 

bulunan bir çocuk, 
- \Iadcııı ki bıınu kabul 

etmiyoruz, n halde hııku

mcttcn, t'\ !erden tl:ı) ıı~ııı 

kalkması io;in k:ınıın ı;ıkar

ma~ını isteriz!., Jemi~tir. 

Bıı teklif iizcrinc lıir çok 

çocukar. 
- O da nlacaJ..tır. ~abrc

deliın di) e ba~ırnıı,l:ırdır. 

Oyunlar ... 
Bunu mütcakıp çornJ..lar 

tarafından çin, !S1·cç, zeybek 
oyunları onı:ınııı11tır .. \yrıea 
Ki1. \meli lıapt mektebi 
talebesi t:ır:ıfıııdan tertip edi
len hir perdelik pi~ e.s de 
tem>il edilmi~ ıc çocuklar 
tarafından 'iiylcncn 'J"lirk 
çocukları nıar~ilc mü,:ııııe

~eyc nihapt 'crilmi~tir. 
Müaamer; tekrar edilecek 

.\ yoi pru~r:ıııı 2lı, 28 ni
;an ı;iinkri wkrar edilecek 
ve son mti. anıcrcdc sefirler 
YC vilayet crk:\nı lıazıt hu
lunJcakur. 

Hayat mektepleri 
m~meresi 

Dün S<traçanc lı:ı~ıııda Kız 

Ameli hayat mektebinde bir 

miisanıcrc yerilnıi~tir. 

i\Hisamercdc ! lak kı Şina'i 

pa~a, defterdar Şerik be) bir 
çok muallinılcr hazır bulun· 

muşlardır. 
Temıil ve teııanni 

:'.lilll nıar~ııı çalınına<ını 

-········· .... ·······-········ .. ··············· 65 ya~ında ,\ ladtin dendi 
mliptel:l olduğu kalp hasta
lığında!' nılitce",ircn J·cndisini 
odanın tıı \'anına a,arak inti· 
har ctmi~tir. 

mutcukıp :e~at uri 
eski borç ismindeki 
tcnı>il cıülıııi~cir. 

Bcyııı 

piye'i 

Bundan <onra 
.\lchnıct ı\li lıcylc 

muallim 

talebeden 
l\cyin 'c \luazzcz hanımlar 
alalranı;a bazı parçal,ır çal
nıı~lar, Bir azizlik konıcdi>i 

oynaıımı~, erkek t<ıkhcclen 

Fahim, ·uri, C'em:ıl demliler 
mll\·,ıflak olıııu~lardır. 

Daktilo mü..,baka11 
Hundan rnnra zcyhd. mu

nu o~ nann11~, daktil() musa

baka,ında Suat haııım nıııı·af· 

faLi! et ı;•i,tcrıııi,tir. 

~on olar.ık .\•ri hiilyalar 
pi) csı t,·nbil edil mi~, nıu

saıııcrc hitmi~lir. 

.\lii>anıerc p,Lizcl ıılıını~tur. 

\"alnız salon dar ı c i,J:\ha 
nıuhra~·nr. :'lltbanıcrcnin mü

rettipleri olan müdlir \luzatı'cr 
\-aıni 

• \ırcttin 
dk tir. 

ve mudur ıııu;ı\ ini 

lk\ !er ~:ıı .:ııı tcb-

Ankarada 

o 00 [!] o A 00 lj] OO l!l o 
Elhamrada: • , Melekt•: il 

Rus aıln li kırını" 1 • 
Operada: Majikte: 

Kolp hır">. 1e Kohcn ihtiraı kurba" 
h•rbc ~iJ<h.< • Asricle: 

Yıldızlarıııııı en dilberi, 
"Bll.LI DO\'.,un 

Kaf• ıant"' 

Tem< ili 
Güzeller Güzeli 

1 larikuhldc filmi yarın ak~:ırn 

"ASRİ SİNEMA,, da 
irae olunacaktır 

llın·etcn: \'eni 

Naşit B. temsilleri 
Şehzade başı Jllillet tiyat

rosunda perşembe günü akşaıı.ıı 
Na~it B. ve 1 lafız Burhan B. 
Bıiyük ııııisaınere, İncesaz 
heyeti tarafından MUAZZAM 
KOl\StR, iKI ÇiÇEK BiR 
BÔCFK, opereti 4 perde, kanto 

t1ıa1J• 
Mernıeı<:et 1 

Bayramın i/k d~ııs varyete - raks, loca 200, 
mevki 30, duhuliye 20 

lzmirde bi' 
tevkif i ,, ,, - ,J 

gunu sevınrıer ~ı1111ıtllllh11111ııı ıııı11111ı~llııu111ıııııı11111ııllllı11111ııg 
-1 ~' .E Yenı tefrikamız~ 

içinue geçti \G f d .. f i 
Ankara, 23 (Yakıt) - ~ aze U ranİ 

Çoc~k bay~a?ıı her yerde ffi ~, 
oldugu gıbı burada da ~ R ı fj! 
büyük bir sevinçle tes'it ffi eza e ~ 
edildi. Çocuk murahhasları ~ Sôzde frangın kıy- l 

j metini yi1kselimek ~ 
~ için ie'sis olunan bir ~ 
~ gazele perdesi al- ~ 
g tında elli bin /ran- ~ 
~ sızdan para dolan- ~ 
g dırılması... ~ 

oğleden evci çocuk sarı.. 

yından otomobillere bine
rek Reisi cümhur Hazret-
!erile, Meclis reisi Kazım, 
Başvekil ismet ve Fevzi 
Paşaların koşkleri önünde 
tezahürat yaptılar. 

Çocuk alayı çok canlı 
ve cazip bir şekilde idi. 
Halkın sürekli alkışlarnı 
kazandı. Alayı teşkil eden 

çocuklar, muhtelif temen
nilerine ait lavhalar taşı

yorlardı. Şehremini kendi· 
sine verilen bir çocuk he
diyesini kabul ve kendisi 
de şehir namına çocuklara 
bir altın kalem verdi. 

İımirde 
lzmir, 23 (A.A.)- Hakimi

yeti milliye beyramı müna
sebetile şehir donatılmış, 

devairi resmiye ve müesse
sat tatil edilmiştir. Çocuk 
bayramı neş' e içerisinde 
yapılmaktadır. Çocuklar ka· 
file halinde parkta gezin
mekte ve sinemalardan isti
fade etmektedirler. Öğle
den sonra muhteşem bir 

çocuk alayı tertip edilecek· 
tir. 

Elektrik şirketinde 
Elektrik şirketi bayram 

münasebetile dün gece 
Beyoğlu merkezile Ayas
paşa ve fstanbul şubele
rinde sabaha kadar hususi 
elektrik tenviratı yapmıştır. -- -
Satılık arsa aranıyor 

Koslta, Bayazit ve Li.leli 
civarında tramvay yoluna yalcın 

bir yerde ar.ası olanlar Beya
zille meydan karımnda gazinucu 
Hüseyn Avni efendiyi görmeleri. 

) İşte "Gazet dü ( 
~ fran,. rezaleti.. ~ ) v kıt ( 
) Yakında bu şayanı ( 
~ dikkat hadi eyi tef- { 
\ rika edecek.. i 
{ V akıt karileri J 
~ Fransa gibi idare leş- ~ 

~ kılalı mükemmel olması ~ 
l lazım gelen bir memle- ~ 
~ kette en büyük hükü- ~ 
{ met ricalinin nüfuzundan J 
§ iıtifade edilerek halkın ~ 
~ ne ıurette aldatıldığını g 
g bütün meraklı tefe rruatile ~ 
~ öğreneceklerdir. ~ 
~11ıııı11 111 11ııııı11ıı11:11ı11111111ınıııı111ııı11111ı11 uıııııııfF. 

Tıp bayramı 
529 senei devriyesi do

layısile 12 mayısta 
merasim yapılacak 

Tıp fakültesi, memleketimiz
de tıp tedrisatının (529) uncu 
ııcnei devriyesi dolayısile, J 2 
Mayısla büyük merasim yapıl
masına karar vermiştir. 

Verilen malClmata göre, ilk 
tıp medresesi, birinci Beyazıt 

zamanında, 1400 senesinde 
Bursada açılmış, Fatih devrinde 
F.aııh ve mütealciben Süleyma
niye medreseleri tesis edilmiş. 

tanzimatta Tıbbiyei şahae kü
şat olunmuı ve bunlar şimdıki 
Tıp fakültesinin esa.ını tctkil 

etmiştir. 

Müsamere Tıp lakültesiııde 

verilecek ve 12 mayıs her sene 
Tıbbiyelilerin bayramı olarak 

teoit edilecektir. 

Mehmet Bey 
Sırbiıtanın eıld nafia nazın 

ıehrimize ııeldi 

Sırbbtan sabık nalia nazırı 

Dr. .\lchmet B. B1J<nad:ın 

şehrimize ıı;elmiş \ c Tepe 
ba~111daki Londra oteline 
iıımi~tir. .\lchnıet Beyin lıir 
iki giin sonra :\nkaraya gitlc
ccl!;i >ôylcnmcktedir. 

--~· Doyçe Oryent , 
M. Pake istic"V•P d• ~ 

Anadolu refikıııııı İJo!I'. 
"re bl* duğumuza golz~ir şıı lı1 

Oryant bank . 0 tc"' 

Şefi M. Pake ahı~..,,; 
.. cı '" ~ 

edilmiş ve bırın ,Jırıv 
tik Ali Riza Bey tar 
. . 1 ustur· 
ıstıcvp o unrn ' kadar rİ 

Bundan 4 ay ()()O li 
bu bankada 5 ııııııf" 
bir ihtilas vak'ası 0 bııl' 
Bankada paralar~ lııf' 
duğu mahzende 

0
(1,1 

lık bir tonıarınıdufll 
b k •• t do 

eyaz agı . . ellişer 
kenarlarına ık• 
!ık konmuştu. , ı.:·ııs• ~ 

Bu hırsızlık '\kılı'' 
kında o vakıl ta . ~ 
pılmış, fakat ~ır fsb~' 
elde edileınerniştır. dıiıdit.I' 

M .. ta" 
kat evrakı us . 1 
kalmıştı . .. ,bell ı.ıı 

H d
. 0111nas ı: , 

a ıse şe•• Jil· 
o vakit Bankanın ıv 

. · vııP 
M: ~ake de ıslıÇ ,.tfl 

mıştı. t .A~ 
Dün bu za ktııOtr~. 

gideceğini . ~e edilıııi1'j'jl 
müsaade edı~ıp ile f . 
ğini bir istıda ıııufo IJıl 
miidürlüğünden sar disİ~. 

kell .,. 
nun üzerine hkikltl 
şüpelenilerek tıı f 
lanmıştır. p1-Y' ııt' 

lstidasınd (Avrıl deJll' 

debilir miyim?) Jı 
imiş. . buııii11 }:!~ 

ta 

Müstantiklıkçe l p1cl 

Pot 
Son ro ·ı;ı 

---- .. ııı ·!Jıl1"' JI 
Mütahauıılar 11~1, ttdl1 ,.ı~· 
edilmediifni tes A.) ,..- ,ır 

Paris 23 (A· · A IJll ·ı 
' · tesı "" -~~ 

tahassıslar kom• t.i t~k· 
'f edece11· tıY 

yanın ı a. ekliıııl ~' 
lerin adedı v~ Y ;tilif • t~O' 
kında hiç bır d ·r t•lı 1,. d'ğ' aı ı 
edilme ı ıne kafeıtl' el' 
mite tarafından haSıl 

·uıla 
nan rapora ı t~ 

ıniştir. ·ııı ede' 0ı 
Komite tanı• • h•ıJlfl li 

mazbatanın umum• bir 11jl 
"zre ~t 

tesbit etrnek 
11 iştir. . ıt 

komite teşkil ~tııı ıııiinıı51P 
komiteyi vaktıedece"'er· • 
içtimaa davet ,,.ı'J"'~. 

-bayaol ko n''~ 
Lis~l<r mu ., cI;ır ,, 

··- 1;·· t·ır sana ·dl dan: L s ·ııt- k t,ınıı•· ı 
cebinde yapıJac'ı . 1; 11ıııı1Jll 

. ka'·J\ ,ı Jı insaat nıüna • '· oıı ı 
' .. ,1-111 ' 

tur. ih,\lc'ı nı.ı. · ,a;ıt ~~. J'"' 
. lı n-ıııııı p"' 

düncu sa " .. •·cır· 1 rı 1 l tl'le•l'- 111<' uda icra ;ı ı • ··ırıoıı • 
·r '~ ,. •oıtl !erin kqı , iitı r 1 fi 

k ... 'l'C Jıcf l> • 1 1 
ı•örme ıııc ıırJ" 
n . • tll 
yon kitab.otıııe 

iliın ohınur. 



~ l'ürkiye iŞ bankası 
'ltlayesi tediye edilmiş 4000000 

liradar Umumi müdürlük 
Ankara 

"' Ubeleri : ISRARA ADANA AYVALıK 
tl!At NBUL TRABZON KA YSERI 

!Q R GIRESON llERSIN 
SAMSUN EDR&,JtT BOUSA 

BALIKESIR ZONGULDAK 
lt8sait 1RU111ıa ı, kumbaralar kasalar 

~~' Beyoğlu v; Yeniköy daireleri 
6 nisan Türk Anonim gaz }irketl 

~~ad 1929 tarihli alellde heyeti umumiye Jçtimaı 
"rıl.~rkett ft Beyoğlu ve Yeniköy daireleri Türk Anonim 
Jt..::,~llde G eycti umumiye içtimaı Misi 6 nisan 1929 
~~'Cai)ıt 8a alatada Yoyvoda caddesinde Umumi Ticareti 
,,en firi(e nkası binasında İktisat Vekaleti cclilcsinl temsil 
ı,;:aelci 11ct" k komisti Muzaffer Beyefendinin huzurile nkt 
i~ stn:u ~rrcratı ittihaz eylcmi~tir: 1 - Heyeti umumiye 
~ • Son he hıIAnço ve kir ve zarar hesabannı uıstlk ve 
~~eti sap ba~i}•esinin scnel atiyeye t'evrini tasvip eyler. 
~ ~aın~nıumıye müddeti hitam bulan nıcclisi idare reisi 
~~h intiha Be}~ yeniden üç sene için meclisi idare azalı
lıı.:''llbas P ey.Ier. S ... l leyeti umumiye meclisi idareye 
~llda ~51• de .müdirana ait licurat ve aidatın tayini 

')J .._ li ,hıyet ıta eyler. 
l\eıi ~. ~ _ ej-J. eti \lmumiye meclisi idareyi müttelikan ibra 
llesı~~n nıur eyctı umumiye il\1ustda Hayri beyi 1929 se
'»ltr-1:...~ aynı af1P tayin eder. l\Iurakıbın tahsisatı ı 928 se-
1'ladd'1 l<i«re 0 arak kabul edilmiştir. 6 - l lcy'cti umumiye 

cı,tinde azalarına ticaret kanununun 324 ve 325 üncii 
p.. 31 rn~zkör mezuniyet ve salahiyetleri ita eyler . 

l~tlubat kAnunen·el 1928 tc1rihli bilAnço 
~~d· tı ihtida· Mcdyunat 
~t ~l~r Ve • ıye 55 I,945,15 semıaye 44-0,000,00 
t,IJıt~ tular ıo6 422 59 akçe farkı 2 ı 4,5 ı 3,25 
~e\> Urnunıi • ' ' teminatı muhtelife 34,344,23 
~fıtt~at ) e 176,671,72 muhtelif dainkr 95,855,06 

f l'lledy 
1 

10,767,61 iıcsabrı cariye 175,521,32 
.... tnı ar 124,_5 ~ 5,79 kftr '"e 1.:ırat 10;089,00 

.:. ~nk~ra Rakı s
9

1
1 

~:~ 
hıt Ugı surett .... 
lcal>t 'Ydanhe . e R uzum ve anasondan imal edilerek 

lt içindcrıb :ıctsradan getirilen hususi meşe 
c etilen ve şimdiye kadar piyasada 

~sali bulunımyan 

~~~ Yol. .f BlllBll IBKI~ 
~le I~ ~kf!>:asaya çıkacaktır. Kibar 

la lerde bulunacaktır. 

Trabzon ikinci pestaıı 
(KARADENIZ)vapunı 25 Nttan 

Perşembe ~şamı Galata nhtmun· 
dan hareketle Zonguld~. Lıebolu, 

op, Samsun, Ünye, ~atia,Ordu, 

Giresun ,Trabzon, Rizeye gidecek 

ft Of, TrabU>D, Polathanc ,Gire
ıun, Ordu, Fatsa, Sanııun, Smop 
İneboluyau ~ayar~ gelecektir. 

lzmir sür'at postası 
(GÜLCEMAL)vapuru 26 Nisan 
Cuma 14.30 da Galata rıhtımın· 
dan hare1cetle Cumartesi sabalu 
lzmire gidecelc ve Pazar 14,30 
da İzmirden harelcetle Pazartesi 
gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir Or
lcettra ve Cubant mevcuttur. 

lnıaat müteahhitlerine: 
Kınalıada iskelesinin 

betonarme olarak inşası 
mevkii münakasaya kon· 
muştur. Talip olanlann 
şartnameyi görmek için 

.her gün ve münakasaya 
iştirak için de depozito 
akçasını hamilen 12 Nayis 
929 cumartesi günü saat 
üçte levazım müdürlüğü

ne müracaatları. 

1 noılONTi fabrikası H 
DOPPEL ·; 

• n· k 1 fi ırası çı · nuştır ii 
P.::a::: Her yerde ıablır :1u11ii 

fstanbul icra Jaircsinôen: 

Beyoğlunda T atavlada Dere bo
yu Akarca caddesinde atik 1 1 1 , 
113, 1 15 numaralı hane delken 
elyevm ikamctgihı mechul bulu
nan Nestor :veledi Efrem ma· 
dam Katma bint Hocosar Gül
mezyarun hali hayatında 17 
Kinunucvel 1339 müdayene 
senedi 11111cıbiace mcd>uredea 
bir aeae müddetle lstikraı et

mif olduRunuzl üçhin yiit liraya 
mukabil lstanbulda Beyoğlunda 
T atavlada dere boyu akarca • 
caddesinde atik JI 1 . 113 -
11 5- 109 cedit ~ 05- ~ 03-
1 O 1 numaralarla murakkaın i~ 
bap haneyi miijtemil bir bap 
hanenin nısıfhissesilc rnaa ana 

bir bap fınnın nısıf hissesi ve
faen fent ~ylcdigintı halde 
tcsviy~i deyn etmem~ oldugu
nuzdan ve mezbure Kati.na ha
nım bilahere vefat etmesi üzc-

r.iııe veresi. tar~ından mezkOr 
haoe ve f ırm hiuelerinin fu. 
ruhtu talep edilmlf ve lstan
b.Jda muayyen bir ibmetgi-

hınıı olmaması hasebile bu .baptaki 

ihbarnamenin ilmen tebliğ\ ta

karrur etmif olduğundan tarihi 

ilandan itibaren üç gün zarfında 

926-507 5 numara ile lstandul 
icra dairesi müzayede §lİbestne 

muracaatla tesviyei deyn etmeniz 
ve aksi takdirde vefaen mefru~ 

mezkOr hane ve fırın hisseleri 
hilıuüzayede furuht olunarak 

eamanından tıesviyei c:lcyn edi
leceAi malumunuz olmak ve 

ikinci ihbar name makamına 

akim bulunmak izere illn Olunur. 

badenet ıve teavün 
cemlyehnden: 
Ônümüzde~i cuma tünü 

seneli~ kongre aktedilece

~ioden . saat on .b'IÇukta 

Türkocaldan merkez heyetinin ( 60,000) liralık ikramiyeyi ihtiva 
eden pyan~oaunda çok nadide ve kıymett~r eıyalar vardır 

Türkocakları ıuerkez heyetinin tertip ettiği büyük eşya ikramiyeleri 
hasılatı,1 inşaatı bitmek üzere olan Türkocakları merkez heyeti bina mın nıef ruşat 
ve tesisatına sarCedilnıek üzere, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edilmiştir. 
Bu piyangoda ikramiyeye 50 bin lira tahsis edilmiştir. Bu seneki ikramiyeler geçen 
senekinden çok. daha kıynıettardır. Merkez heyeti bilhassa yerli eşyaınızın revacını 
temin için ikranıiyelerin kısmı azamını en nefis yerli mamuh\tından intihap etmiştir. 
Arada tpks otomobiller ve beheri 2000-2500 lira kıymetinde pırlanta Jlantantif Ye klipe
l~r, bel~cri biner lira kıyn1etinde büyük salon hahları, platin erkek ·e kadın saatler, 
salon takuuları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 80 parça nadide halt seccade, 400 
lira kıynıeıinde nıinyatiir resin11i para,ranalar, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek 
yastıkları, yerli f abrikalarınıızın mamulatından zariC bavullar, cyrak çantaları, Esirge
me deriıegiıe Hilaliahn1er San'at evinin en zarif ve en nadide el işlerinden iki )1Üz par
ça eşya i vardır. lkranıiyeJerin nıecn1u ıniktarı bindir. 

Meı·kez lıey'etinin bu piyangosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyan
golarıwn en zenginidir. 

Cinı 

Kapalı 929 ınodeli 27 katalog No. Iu 
Beş kişilik Buik otomobili 
Kapalı 929 nıodeli Şe\'role oton1obili 
Pırlanta Pantantfi 
« Küpe 

Büyiik salon halısı 
Yüziit 

(( 

Pırlauta Pantantif 
Pilatin çift k:apaklı erkek saatı 
<c Kadın kol saatı 
Salon takımı 
İpek şeccade 
Hal\ 1Cccade 
Here~e battaniyesi 

« 
(( 

'(( 

(( 

,(( 

(( 

enin Aıntazi ipekli ya~tığı 
(( (( (( 

(( (( (( 

Ade• 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
10 
10 
'2 
20 
80 
50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 

(( (( (( 5 
Dereke lumaşından yaslik '5 

(( « (( 5 
Her:ekenin ipekli nıendili 200 
lleykoz fabrikası mannıl:\tından bavul 20 

(( (( (( (( 20 
« « « Mektep Çantas 150 

/') 
« « • eğer takımı 5 
« « « mık ;antası 5 

« « « .(( f(( 20 
(( (( ~ « (( 50 

Esirgeme Deruigile Hil~liahn1er 231 
San'at ~\inin Şömen dötabl, ipekl1 
Bluz, 1 yastık , çay takınn, nıasa 'ÖrtftSÜ 
ipekli kombinezon, ~şrap, çamaŞtr 
Takımı gibi nefis eşyaları 
Zarif bir oya 
FJ jşi bir abajor 
Hurdebin , 
iki parça ceviz sigara kutusu, dokuz 
Parça işlenıeli fil dişi harum si&ara 
Tabak~sile on bir adeı gümüş nıineli 
erk~k ve kadın sigara tabakaları 
İçerisi Türk tipi n1inyatürlerle 
lşlenıeli büyük paravana 
İki küçük para,·ana 
Gayeı nıusanna çerçeYeli minyatür 
llauat N\n, Efendi tarafından bronzla 
YazlWnış ıe,·ha 

(( 

« 
ı« 

(( 

« .. 
.. 
il. 

« 
~ « • 

Kiitah~ çimsi 50 santim tulünde vazo 
.. • « (< 'kavanoz 

« 40 « 1lmllaa tabak .... 
• 60 .c lui üllCle ';aıo 

2 
2 

1 

• 

l 

l 
1 

1 

~ 
7 

1 
ı 

1 
22 

Fia.t 

5000 
2500 
2200 
183Cl 
'600 
900 
500 
400 
250 
200 
1000 
250 
100 
10 
1'5 
20 
25 
80 
10 
20 
25 
30 
25 
20 
3 

50 
30 

5 
100 

50 
20 
10 

20 
25 
25 
• 

400 

203 

'200 
50 

• 

5000 
2500 
2200 
3700 
1800 
600 
1000 
400 
2500 
2000 
2000 
5000 
8000 
500 
750 
60G 
500 
"300 
100 
200 
250 
150 
125 
100 
600 
1000 

600 
220 
500 
256 
400 
500 
31'718 

20 
23 
25 
A5o 

400 

~r} 

400 

50 

5() 

50 

50 

25 

50 
1'1 

' 100 

50 



IE8Nl ~Af TlARI: 1 . Gazetemizde çıkan yazı ve 

Ttiriı.: l~·r ı '"' _Hariçte 

, Kunı, Kuruş 

1 ı .A ı ıı~ı ırn ono 

re.imlerin Lütün haldan mahfuzdur 
Cızctc\·e ıö11Crrilcctk mtttupların ~zerine 
a~arc i~ in~e ( 1Jare '\ ynıya ılt~e 'azı ) 

l ~ a r etl tonulmalıdtr 

' :. • 400 FOO 
, ,: 

! r~uJrnıya.n -.cLtıapl»ın iadesinden, luymnU• 
' mulc..dıı!.-reılr rr.eld.uplara lıon.ulmut paralum 

' 

i'SG 
1400 

1450 
2:-00 1 l eyl " 'n.a.11nda11 ve lllnlarm mündertcatmd!n 

~ - . 

~ . . . _ ıJ~•u.l defildır. 
-- --,.-- - ~ ... 

Hilaliahmer lstan 
bul merkezinden: 

1 - Gör(ilen !uzum Üzerine, Macar, Sırı • , 1 i.Ht· 
vinter, Miksctdoronı, Rozafe, Trakya ve saire nıal
rından fstanbulda mevcut ve ya hariçten getirilecek 
yeınekliyc elverişli ( 600,000 ) kilo bugday kapalı 
zarf usulile mubayaa edilecektir. 

2 -- Trakya malları yüzde 3 analizle 
mallar tip üzerinedir. 

3- Malların çuvalları Hilalrahıner tarafından 

verilecek ve mütaahhit malları çuvallara doldurup, 
her çuvalı ııümunesi merkezimizde mevcut sicimden 
bedeli kendisine ait olmak üzer!! mübayaa ederek 
sağlam bir surette dikmeyi ve Haydarpaşada vagon 
veya anbara kadar vaki olacak bilcümle masarifi 
kabul etmeyi taahhüt edecektir. 

4- Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemi • 
yet teslimnmüddetinin temdit ve taksirine 
olacaktır. 

5- Malların evsafınca tahaddüs edecek 
farkı borsa arbitraji!e halledilecektir. 

6- Hi!aliahmer menşe itibarile cins ve mikta • 
rını tayinde serbeslir. 

7- itasına talip olanlar beşer kilo numune ve 
,10 teminat akçası v~ ya muteber bir banka ke

faletnamesile teahhüt edec~kleri malları nihayet 
kaç güne kadar teslim edeceklerini de tasrih eyle
mek suretile 29 Nisan 929 Pzartesi günü saat bir 
buçuga kadar !stanhul Hilaliahmer merkezine mü
racaat etmelidirler. 

8- Her teslim alınan partinin bedeli lstanbul 
Ticaret ve zahire borsasının olbabdaki ta!imatna· 
nıesine tevfikan Türk lirası olarak nakten ve defa
ten lstanbııl Hi!Aliahmer merkezinde tesviye edi
lecektir. 

9- En muvafık şerait teklif eden, tekliflerinin 
ınerkr.ziumumice kabulünü teminen üç gün 
cev11p verilecektir. 

10 - Memaliki ecnebiyeden bu hususta vürut 
edecek buğday gümrük resminden maaf olduğundan 
teklif sahiplerinin talep edecekleri bedelde bu ci· 
heli nazarı dikkate almaları lazımdır. 

11 - İhalei kat'iyeden sonra keyfiyet lstanbul 
ticaret ve zahire borsasmda kayt ve tescil ettirile
ceği gibi Hilaliahmer cemiyetinin olbaptaki talimat
namesi mucibince bilcümle masarifi müteahhide ait 
olmak üzere mukııvele tanzim ve katibiadile tasdik 
ettirilecek ve teklif sahipleri teklifnamelerinde şera· 
iti mezkurenin kabul edildiğini tasrih edeceklerdir. 

Pazarlıkla gübre 
satışı 

... · .... ~., ·• .• .1~ r •• ,.r· ,,. . -: "t. __ .; ·. / ~ı..r;, .• ~\.~· •• .. ... ...... t .... ., ..,. 
.. • ' • ~...... • ' .. it...... ' 

• Plinlimon, iiç be tından 
beri baron; Alber C:ms; 
10 mart 1862 dt. doğm'uş
tur. Baron Plin!imon ile, 
Kliftonlu J. H. Tomsonun 
yegane c.ğlucfor. Marküs 
Mülhavzenin kızı • Safira,, 
ile evlenmiştir; tahsili hu
susidir. Aeresl: Ji Rost, 
Tayit Strit. Kolsea.,, 

işte adres salnamesinde 
bu maliimat vardı. "Cones. 
düşundü: 

- Zevcin herşeyden ha· 
berdar olduğunu ve mese• 
lede alakası bulunduğunu 
katiyen tahmin ediyorum. 

Sonra meselenin komik 
ciheti nazarında tecessüm 
etti. "Voles,, ona sekiz bin 

lirayı iade etmişti. iş üze· 
rinden komisyonu yüzde 
yirmi be~ olmak icap e· 
derdi. Şu halde yekten al· 
tı bin lira kaybediyor de
memekti. 

Bu dilıünce kendisine 
kazandığı zaferin düşünce· 
sinden fazla zevlc verdi. 

Nedense "Voles,, e karşı 
içinde derin, silizınez, azal
ma~ bir nefret hissediyor
du. Hiddet duymıyo•du. 
Fakat lıatsiz bir nefret 
vardı. 

Salnameyi yerine koydu 
ve: 

Haydi şimdi "Mort • 
mir Kollins.i görelim! 

Dedi. Otelden çıktı ve 
bir taksiye atlı yarak "Ser· 
centis Ayn. yolunu tuttu. 

"Kollins. ile olacak mü· 
lakatı hakkında hiçbir fikri 
yoktu. Y elnız "Roçester" 
• yani kendisi! • hakkında 

• en çok maliimat edinebile
ceği zemini yoklamak isti : 

yordu. • Roçester. i iyi tanı· 
yanlar üzerinde, kendisinin 
nasıl bir tesir bırakacağını 
anlamak istiyordu. 

Bulunduğu garip vazi
yette, yeni şahsiyetinin 

mevkiini tamamen tayin 
etmek, en lazım bir şeydi. 
Bu kendisi için bir zırh 
olacaktı. 

74 lisan 
192~ 
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1 

lston~uı it~olôt ıünırüiün~en: 
Kilo 
320 

65 

695 
996 

Marka 
Bila 

HTHH 
YA 463 

AC 

Kap 
s fıçı 
3 sandık 
9 » 

8 balya 

Siyah havyar 
Demir çivi 
Adi şişe subardağı 

Müçellit kAğıdı 
92 STTH 2 sandık Porselen ve pirinç alektrik aksamı 
27 1 bavul Eşyayı zatiye 

226 IJAC 1 balra Pamuk mensucat 
533 TMA 3 sandık Yün elbiselik rncnsuca' 

1107 adet OT 3 » Hasır şapka 

48 OR 1 > Şase aksamı 

44 Adres 1 > Şekersiz siıt 

663 parça Muhtelif cins ve şekilde ke
reste Sarayburnunda 

20 fıçı Gazolin Sarayburnunda 
İstanbul ithalat giımriığü satış anbarında 20-4-929 tarihinden 

itibaren balada muharrer 13 kalem eşyanın bilıniızayede furuht 
edileceği ilan olunur. 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piya~gosu 
4 . CÜ KEŞiDE : ı ı MA YISTADIR 

İKRA3IiYE: 45,000 

AYRJC.\: 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 LiRALIK 

İKRA:\IlYELER VE 10,000 LlRALIK BİR i\IÜKAFAT 

Bu ketidede cem'an 3,900 numo.rıı kazanacaktır. 

Devlet demiryolları ve li -
manları umumi idaresinden: 

Devlet demiryolları üzerinde, lstanbul cihetinden Anadolu 
dahiline gidecek yolculara, bilet satmak, bagajlarını berayı sevk 
IC$ellüm ve dahılden gelecek yolcuların bagajlarını lslanbulda 
teslim ve ayni zamanda mesajeri paket nakliyali!e i~tigal etmek 
Ozre, yataklı vagon kumpanyası tarafından Galaıada köprü 
baıında sureti mahsusada bir acente tesis edebilmlıtir . 

Arzu eden yolcular, teshilat olmak üzre açılan ve 20 nisan 
929 tarihinden ilibaren l§e baılıyacak olan bu acenteden istifade 
edebileceklerdir. 

Fazla tafsilAt almak isteyenler istasyonlarımıza ve yataklı 

vagon acentelerine müracaat edebilirler. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Malumatını kabil olduğu 
kadar fazlalaştırmak isti
yordu. Ancak bu suretle 
benzerinin hali ve mazisi 
hesabına giriştiği cidalde 
muvaffak olabilecekti. 

Kimbilir o mazide neler 
vardı? Her halde o mazi
nin hediye etmekte bulun· 
duğu şöhret hiç de özlene
cek bir şey değildi. 

-6-

Yer alhnda servet 
Serçents lnn Fli Stritin 

haricindedir. Sakin bir kü
çük geçittir; bu mahalle

deki evlerde yukarıdan a· 
şağıya adliye :mesleğine 

mensup kimseler oturur. 
Senelerden beri kanun a. 

damları orada gurup ha
linde yaşamışlardır. 

Tozlu, sakin bir köşe 
olan Şercents lnn. uzun 
müddet hakimlere ve muh· 
zırlere mesken olduktan 

sonra avukatların en tercih 
ettikleri bir mevki halinde 
kalmıştır. 

Avukat Kollinsin dairesi 
içine gırınce sağda idi. 
• Mortinen Kollins ,, orta 

yaşlı, gözü güzlüklU, seyrek 
sakallı, uzun bacaklı mu
tedil hareketli bir adamdı. 

Boş zamanlarında eski 
stampalar, kol!eksiyon eder

di. Başka bir meyelanı yok
tu. Adliye erkanı arasında 
mesleğinin en şayanı hür

met simalarından olarak 
tanınmıştı. 

Herkesi ve herşeyi bilir· 
di; bazılarının pek müthiş 
esrarına vakıftı. Kendisine 

bazen Londra sosyetisinin 

salonlarında tesadüf edilir

di. Herkes kendisine tevec· 
cüh ve muhabbet göste· 
rirdi. 

"Cones,, Bu zatın yanına 
ithal edildi. Avukat, Kont 
dö • Roçester,, in benzerini 
biraz baridane fakat nolc: -

Tllrk mekteplerile faydalı eMl'lin 
llAnlannda o/o 20 tenzilat yapılır 

Büyük vt ya bir çok de!a ıçlıı verile:ı illnfarla 
hu~usı mahiyetteki 11.t.rılann ücreti 

idare ile kırarlqtırılır. 

. sııın ~;' 
a-a inci ı.ıı f•d' t! 

:J ,, • .., 
.. • • ııtı 
2 • • 1fJ 
1 • • ) 

ı ·8 ıncı sarı!ılı ıo 
Cazet•mbe h•tıut l1tı11 kab"~ eJ~:ı ''' resmi i11nhr 

tf. S. H. llA.na.t ac:ent••I • 
.-'Y 

Eınlak ve eytanı balll 
kasından: 

Satıhk bina ikt. rı 
reıninal ın 

Esas No. 
147 

Mevkii 250 
Hocapaşa mahallesinde Camii Şerif sokağında atik 22 cedit ~ 
15 numaralı kAğir daire atik Maliye şubesi . . , 29 Nis!ll l1' 

Balada mevki ve evsafı muharrer bina satılmak iı~ere . müzaye~eye v~zedılnı;t \~n altıda baıı 
tarihinde ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan talıplerm yevmı nıezkıırda sa 
mıza müracaat eylemeleri. 

sansız bir terbiye ile kar • 
şıladı. 

"Cones. tabiatinde mev
cut pervasızlıkla taarruza 
keçti ve dedi ki: 

- Sizi görmeğe geldim; 
çünkü sizinle ciddi bir mü· 
lakatta bu!unmağa lüzum 
görüyorum. 

"Kollins. nin müsteh· 
zi bir tavırla cevap verdi: 

- Sahi mi? Yeni bir 
hadise mi oldu? 

- Hayır. Vaziyetimin 
heyeti umumiyesinden size 
bahsetmek istiyorum. Ne 
dersiniz kendimi şimdiye 
kadar pek gülünç bir vazi· 
yete soktuğumu anlamıya 
başladım. 

Avukrt Kollarını havaya 
doğru kaldırdı; açık elleri 
sanki fazla taacüpten ken· 
dini himaye için gerilmişti. 
Hareketi pek manidardı. 
•Cones. dedi ki. 

- Sizi hayrete düşürü· 
yorum değil mi? Halbuki 
daha çok haset edeceksi· 

İstvnbul hlnıcl Ticaret mah
kemesinden: Çakmakçılar yo
kuıunda Çavuşoğlu hanında 

çorap 

tegil 

hinde 

ve ırikotaj ticareıile müş

iken 2 ni•an 929 tari· 

iflasına hükOmolunmuş 

olan trikotaj ve çorapçılık Türk 
anonim ıirketinin hususatı ıf

!asiyesinin ruyet ve tesviyesi 

zimnında avukaı Sıdık Sami 

ve İsmail Agah Beyler esaleten 

Sindik tayin kılınmıı oldukla

rından müflisi merkum zimme

tinde alacağı olanların kanun· 

namei ticarelin 199 ve 200ün-

cü maddeleri 

düyun için 

mucibince tahkiki 

tarihi 

itibaren yirmi gün 

senedatını mahkeme 

ilandan 

zarfında 

katibine 

• ·ıctidoı' 
Ademı 1 __ . 11t.ı\1 

\ 'I' "EL GE\'~bl\ . .;,r 1 

A U • dc\'il "' 
En ınli~ssır 1,tan 

) su · haplandır. 1 epo . . . , t 
s;rkecidc lskendcrı'" ·ın' 

•ı· Riza e•·· ..rı-
ittisalind•: " l . , !"" 

50 kili u. 
dir. Ta~raya 1 I ·rıeeif) 

·ı· ·.1r.ıı l 
ta ile r-.önderı ır. • ıı~ll' 

Jrır,,t pa 
depolarında ve ~ 

buııııııır 
daki ec;;ancdc 

-·-------;-;la•• ·~· Naınaz vaıtı y.· · ~ 
abah Ôll• ia.ıodl "'kt•'" ti') 

s,18 • ' 
MS 12.ı2 16,oı _ı _· '>;!)1: 

1111-:.:.:..,~- ·- -' '" 1 Buıün doi:lıuua 1'•' 
Ş.:k:I 

... ' ' -,. ·; . .- : . .: -· 

niz. Tasavvur ediniz ki ka· 
bahatlerinıi, bütün kaba· 
hat!erimi tamir etmek isti
yorum. Hayatımı tanzime 
karar verdim. 

Avukat içini çekti. Ce
binden bir göderi parçası 
çıkararak gözlüklerinin cam
larını silmeğe başladı ve 
dedi: 

- Bundan üç gün evvel 
size ne söylediğimi hatırlı· 
yorsunuz değil mi? 

-Acaba nasihatlarınıı tut
mağa karar verdiniz mi? 

O gün sözlerime karşı . 
intihar ve ölüme dair ma
nası pek güç ihata olunur 
hitabelerde bulunuyordunuz. 

- Hangi n:ısihatten bah
sediyorsunuz? 

Kol!ins bir sabırsızlık 
hareketi yapmaktan kendi
ni alıkoymadı. Sordu: 

- Hangi nasihatten mi? 
Fakat..Bunu sormıya ne hacet? 
size lngiltereyi terkediniz, 
artık buradan uzaklaşınız, 
bir müstemlikede yeni bir 

hayat yaşayınız! 
mi idim? v;ırdi: r~· 

"Cones,, cc~a1ı-: orııııı·J··, - Evet hatır ı/. j.; ıJ 
· berı ço k 

kat o vakıtten k3!ıll8 

şündüın. Buracııı k j,!İ . 
ve hayat değiştirı1le •· 

ıılı• 
yo~uKın.11· bir sabırs 

... o ıns,, tı: ~ı 
hareketi daha y~P ı:ııd 

S. de ben rıı ·ı·,of' - ız . · bı I; !• 
. J'yen•ZI ., C 

vaziyetı ma ı 
1 111rıı•• , ıit 

sunuz. Hatasın . fit.:rıı 

k 
.. eld 1 •• .rir' 

mek ço guz . rat.:al b 

şayanı takdirdır. l{ıııaıd80 
ğ z çı sı· 

miş oldu unu kıırtara'~ıit 
yakanızı nasıl ıi)"'1 ' 1 t 
nız? Maylort ;~. ~'~ 

d ' ~ır· il' 
kabili is!ah . eg~t!1lck ;sak 
lıatan:zı taınır nıuvaff i 

fakat ·çet 
yoı suı uz Artık 1 

olamıyacaksınız. ıaraftsn 
Her · BY dalmışsınız. !)ır 

ıı ız a· sıkıştırılmaktası ." 1ııırtaı 
bir şey "a'·a· 

eve! gene iıc '' ' n 
bilirdiniz. Ovakıt: ııralt0 
tınızı değiştirere . IııPıoııı· 

· kıra 
Hanz Tereysı . 

. ştıı1l· ' zı tavsiye etmı (Jit,,.edl 


