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r Türkün vazifes · GENÇLİK 1-Yerli malı kulla mak h 
2-Harp mı var?. ıtalya ve Sırbistan~i:I .,iddetli heyecan Her memlekette gençlik, is

tikbalin en kuvvetli istinat nok
t.ııdır. Bu hakikat, hiç bir mt:m 
lekette Türkiyede olduğundan 
tlyade kuvvetli değildir. Türk 
•atanı, gençlikten çok seyler 
lıekliyor. Türk inlallbı gençlik
ten emniyet ve hassasiyet isti
l'or. 

Aceba gençlik bu ağır vazi
fesinin hududunu biliyo~ mu? 
Rııgünkü gençler, yarının keıı-1 
di!erinden beklediği vazifelerin, 
fedakarlıkların ağırlığını duyu
l'odar mı? Türk gençliitinin i-l 
Çİnden zaman iaman kayruyan j rilli ve vatani tezahürata bakı- 'ı 
tsa, istikbalden emin olmak 

1-:zungeliyor. Bununla berabe,· ı 
tlhınine, ihtimale tabi ohm bir 
'ıııniyet, hiç bir zaman bh,im i
~!n İstinada medar olamaz. ls-1 
1'.Yoruz ki, vatanın istikbaline j 
tıt olan emniyet, daha kat'i ve . 
daJıa kavi olsun. Onun için hü
~etin, maarifin, ilmi ve ıçti
~lli bütün müesseselerin genç
~ğin bayat ve terbiyeleriyle ya 
. tıdan alakadar olmalanna ih-
•}aç vardır. 

Gençlerimiz unutmamalıdır. •r ki, her memlekette milliyet 
~e ınilliyetçilik rubu, her şey
en her zamandan ziyade bugün 
~\'\>etini ihsas ediyor, tesııini 
tOsteriyor. Bütün dünyayı bey-

1 
~elıııi!el bir vatan haline sok
~tk fikri iflas etmiştir. Taraf 
~-taf ortaya atılan bu efsant:l<"r, 
~er ınuhitte milliyet fikrini tak
lııYeden başka bir şey yapına
ıııi~dadır. Medeni hiç bir millet 
~lı fikrinden, milli hüviye!in
t .bir zerre bile feda etmek is
tı~1Yor. Hiç biri mazisini, a
) ili, atisini unutmuyor. Bu hal 
~\tıı:z yeni doğan ve uyanan 
tq l~tlerde göze çarpmıyor. Es
d llıılletleri tahrik eden amiller 
b: 'Ynidir. Bundan başka milli 
~i ''asiyet yalnız ilmi ve mane· 
d' Cephede gösterilecek d~ğil. 
~~lıM~s'elenin bilhassa iktisadi 
ha, eaı çok mühimdir, umumi 
1\ httaki tesiri çok büyüktür. 
1ıe:11 di nıenabiile yaşıyabilmek, 
İle . 'Vasıta ve imkandan istifade 

lıt"h buı 1 salatı arttırmak, gerek 
ihr Çelerde ve gerek ithalat ve 
>a.:ca.t ınikdarlarında tevazün 
de llı11, " bunun için de-dahil-

'Ve h · ·ıı · 'h 1 'İir arıçte-mı i ıstı sa atın 
ıınıu .. • k h tn11d nu temın etme e~ va-

~· faş İçin milli, ve mecburi bir 
ı:~hı I~ l'rıahiyetini almıştır. Türk "Ç, •.. 
deki E:ının bu mevzular dahilin 
• "11kııf b" . . f" k liııj .. unu, ter ıyesını, ı -

lııek n:~lenıadiyen kuvvetlendir
lıı1~ ika.~1tndır. içinde yaşadığı. 
t~ncı lıı~t ve hayat mücaddes! 
d • el' ıç· b" • 'h •bıd ın ır ımtı an mey-
li..,_. ır. Gençlik bu imtihan ne-
"""ltıd • :Pte liy e kl~~ğı notlarla, emni
'r~kt atının derecesini gös-' 

ır. 
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J ıst=~bi::::t:ak Fi~::~i~;::.~ ) Tacirler ne i~ttro~lar1 
Sabık komiser Al- kuruş duştu 1-E~Janın sur aile ı~racı 

Yerli malı Avrupa kumaşları ile pek Ala rekabet edebi
liyor ve böyle nefis eserler vücuda gelebiliyor. 

Tale~e ··birıl~inin nıülit te~e~~üsü 
• • •••• • • 

Birlik Jerli malları koruma ceıniyeti te~kil e~iyor ~ 
Cemiyete ~irecek aza yerli ınal knllanacaklarını 

naınnslarile temin e~ecekler 
Talebe yeri malları için cemiyet kurdu 

Yeril mallarının kullanılmasını temin için Türk Talebe 
birliğinin hayırlı teşebbüsleri ameli ve fili bir safhaya 

intikal etmek üzredir. 
Türk Talebe birliğinin teşebbüsü üzerine bir "Yeril 

malları koruma Cemiyeti" teşkil edllmlştır. Cemiyetin ni
zamnamesi temamlyle ihzar edilmiş ve müsaade alınmak 
üzre alakadar makama muracaat edilmiştir. 

Cemiyetin teşe!..külünden maksat ve gaye yerli malla
rını kullanmak ve korumak isteyenleri bir araya toplamak 
ve bu fikri halka telkine uttraşmaktır. 

Cemiyete aza olnıah ifin şartlar 

Ni;;;;;;ameye göre cemiyete aza olabilmek lçln bazı şerait 
lazımdır. 

Her vatandaş aza olabilmek salAhlyetinl haizdir. Azalar bir 
taahhütname imza edeceklerdir. Aza şu suretle taahhütte buluna
caktır. " Gerek şahsıma gerek aileme alt bilcümle levazımı 

tercihen yeril mallarından alacağımı ve muhitim! de buna teşvik 
edccejtlmi namusumla taahhüt ederim .• 

T a!ebe birliği rebi Ferruh bey taabhut hakklnda şunları ıöyle
mektedlr 
· - Cemiyete girecek zata yemin ettirecek değiliz, çünkü bir 

çok cemiyetler azalarına yemin ettirmişler, fakat gayelerine vasıl 
olamamışlardır. Biz azalarımızın idealist ve sllzündc duranlardan 
tetekkill etmesini istiyoruz •• 

Yerli malları koruma cemiyeti bir çok müderrieler ve iktisat
çılar nezdinde büyük bir hüsnü tesir yapmıştır. 

Cemiyet Azaları vasıtasile yapacağı propagandadan mada 
Birllk mecmuası ile de prop .. ganda yapacaktır. 

Bu gayeyi istihtaf için bir de istihlak koopetalill teşkil edile
cektir. Bu kooperatif bllyük bir teşekkül olacak ve cemiyetin 
gayesini temamile tatmin edecektir. lstihlilk kooperatifi sayesinde 
ucuz su~ette halk yerli mallarını tedarik edecektir. 

Dariilfiinunda yeni bir ictinıa 

O•• nUmUzdekl Perşembe gUnU Darıııfilnun iktisat mUderrisleri 
Telebc birlljtl binasında bir içtima aktedeceklerdir.Bu içtimada 

yerli mallarının kullanılmasını temin için yapılan teşebbUsat tetkik 
edilecektir. içtimada bilhassa teşkil edilecek istihUlk koopratlfinin 
esasatı tespit edilecektir. 

Cemiyetin teşklll için mUsaede lstlhsaı edildikten sonra cemi 
yetin resmi küşadı icra edilecek ve bu merasim esnasında yerli 
malları etrafında tezahurat yapılacaktır. 

Diğer ceıniyellerle teşriki mesai 

B u gaye etrafında çalışan diğer bazı cemiyetlerin de yerli 
mallarını koruma cemiyeti ile teşriki mesai etmesi muhtemeldir. 

Bu meyanda kadın birll2i, milll sanayi birliginin mUzaheratta 
bulunacaklan tahmin edilmektedir. 

Cemiyet teşelıkill ettihten sonra teşkiliıtını tevsi edecek ve 
Anadolunun muhtelif vllAyetlerinde bilhassa sanayii nesçiyenln 
inkişaf ettiği mıntakalarda şubeler açacaktır. 

Propaganda bütün Türkiyeye teşmil edilecek 

B u suretle bUtUn Türlı:iyede yeril mallan etrafında propaganda 
yapılacak ve cemiyete aza kaydedilecektir. 
Cemiyet aon bir kaç gün zarfında faaliyete başlayacak istlhlAk 

koopcratlflde bir kaç aya kadar teşekkUI edecektir. Bu huııusta 
propaıan da yapacak Olan mecmua 1 mayısta intişara başlıya
caktır. 

Ticaret oda,,, da sergi açacak 

1 manyaya kabuı edil- Fiıatıar daha ziya- 2-Tarif enin tenzili 
mediğlnden şikayet de de düşecek 3 @ h f 1 k f .. 

ediyo_._r_ Emanetin Hasır l8kelc&I tarlklle -oerues DllD a a esısı 
Almanya hükıinıetinin ret ccv~bı kuzu muvaredatına vazcdllen lstaobul mıntakası Ticaret 

' uzerine §ehrimizde yerleşen M. Troç memnulycti kaldırmuı ve hava- odaları kontrası tarafından teş-
kı gazetecilere yeniden beyanatta bu lann iyileşmesi üzerine derhal kil edilen encümenler dlln top-

• et flatları chmmlyetli surette ıanaralı, '"cndllerlne tevdi •dl-/unmuş ve demiştirki: "' 
düşmcte başlamıştır. ı i ı h kk d !Ak d ıar "Şimdilik lstanbulda ka/ıyowm Trakyadan kesllmi<> olarak en fer a ıa a a a ar -

T .. k h 'k" · b k · · ·· Y dan izahat alm•~ıar ve rapor-ur u umetı ana at ıyen muş- Hasır iskelesine günde ı 1,500) "" 
k ·ı· · t k d' T" k' !arını hazırlamışlardır. Bu ~n ı at gos ermenıe te ır. ur ıyen. n kadar lıuzu gelmektedir. Bun-
d h ·ı· · ı · k k · .. · saat on beşte ilılncl • lçtlmaını a ı ı ış erıne arışma ıstenıccıt.ı- lar, Emanet baytarları tarafın-

/' b · · "k · · elıtcderek bu raporlar üzerinde mi söy ıye ılırim. Türk hu umetı dan muayene edildikten ~onra 
mUzakeratta bulunacaktır. Ra• buradaki ikametım esnasında her toptan 90 kuru"a ve perakende 

• Y porlar kontrada okunduktan 
til.Jii teshılatı göstermektedir." 1 JO lıuru .. a muamele aormclıte-

y • •onra azanın tüccar! ihtiyaçlar 
M. Troçki. Lenine ve halel :erine dir. etrafındaki teklifleri mevzubahs 

ait Fransızca, Ingi/izce ve A/nıan~a Bu mallar Mezbahade kesilen 
eserler yazacağını söyledikten sonra kuzu fi Atlarına nlı•petle ( 40) ku
A/man hükômetinin iki ay sonra ret rn' ucuz ol<luj!;u için mezbaha
cavabını gönderdiğini acı bir Jısan
ı. söylemiş, nihayet A. vrupa hüku
metlerinden birinin kendisini kabul 
edeceği ümı~dini izhar etmiştir . 

M. Troçkinin yakında Yeşi/köy ve 
ya Boğaz içinde bir yere nak/edece- ı 
ği haber alınmıştır. 

Viyana sefiri 
Hamdi B. dün geldi 
Merhun1 kızının ce

nazesi de geliyor 
Cenaze merasimi Cuma 

gUnU yapılacak 

Viyana sefiri Hamdi bey, dün
kü ekspresle ~· rinıizc gclmişfir. 
,.,..!"""_...,.-...,, Va'.i \'ekili fu

hlddin Hey, kt -
lordu kumandd
nı ~ükrli Naili, 

:\lcrkez kuman
danı ı·:min pa~a· 

IRr ile bir .,:ok 

zcvııt tıırnfından 

krş:! 'anmıştır. po 
fü, Zabıtai bcle-

Hamdi bey dıy~. Aa hri in-
zıbat memurları da <cl:lm re:<mini 
ifa ctmi~lerdir. 

'\luhiddin Be\ ve diğer ze\·at, 

kerimesi hanımın vdatı dolayısı 

ile, Hamdi Beyl' beyanı taziyet l 
etmi~lcrdir. 1 lamdi Bey, rahmetli 

kızının tedavisine çok .,:alıjıldı~ını .

1 
fakat mukadderatın bu clım akı

betinden kurtarılamadığını giizleri ı 

\a,lı olarnk söyliyordu. 

( ena.ı:c hı gun ve yıı \arın 

\ iyanadan !!,cleeek 'e Cumıı g(nıı 
merasimle def. ı)]ıı nacaktır --·-

Geııç ressamlar 
• • 

sergısı 

Ankara, 15 (A.A ı Avru
pada tahsil eden genç san'at
karlarımızın eserlerini ihtiva 
eden sergi bu gün saat on al
tıda etnoğrali müzesinde maa
rif vekili Cemal Hüsnü bey ta
rafından açılmıştır. Sergide 
dördü hanım olmak üzre onbir 
san'atkArın eseri teşhir edilmiş
tir. Resme ait eserler 95 parça
dır. Ayrıca beş tanede heykel· 
clllge alt eser vardır. 
Balıkesir vllllyet bUtçesl 

Balıkesir, 15 (A.A.) Umu-
mi vilAyet nıecllal lıu gün mesa
isini ikmal etmiştir. Balıkesir 

vilAyetlnia hususi bütçesi 1586956 
liradır. 

M11lıillin Bey 
nın kuzu kesimi durgun bir 
hale gelmiştir. 

Alakadarlara gllre, Hızınlyasa 
tesadüf eden 6 Mayıstan sonra 
Trakyadan kuzu muvaredatı 

yevmiye (2,500)e baliğ olacak 
ve fiat 70 kuruşa dü,ecektlr. 
Mezbeha kuzuları 150 kuruştan, 
lıoyun eti 1 120) den, sığır'S0-90) 

kuruştan muamele gOrınektedlr. 
Et fiatı hakkında Şehremini 

l\\uhiddln Bty, dün bir muhar
ririmize şu beyanatta bulun
muştur: 

"- E.t fialcri yazı!dı~ı gibi 
160 - 180 kuruş dcl('ildir: azAml 

140 kuru'a satılıvor. Sı""r eti ise 
' - h' 

80 kuruştur ki her keseye elve· 
ri~lidir ... ----·----

Hf!flanın 
en mühim haberi 

Her Türk talebenin 
iştirak edebileceği 
müsabaka 

olacak ve bilhassa liman ve 
serbest mıntaka meselesi hara-

retli münakaşaları muçlp olacak
:_.. Azanın ekııcrlsl, llnıaıı ltl•
rinln, alAkadar tacirleri mllfklll 
vaziyette bıraktığı kanaatinde· 
dir. Bu vaziyetin dUzolmetl ve 
liman muamelAtı hakkındaki 
flkayetlerln izalesi için 

1 Tllccar eşyasının lntl• 
zar yerlerinde beklettlrllmemeal 
ve tahmil ve tahliye lflerlnde 
sür'at temini 

2 HUkQmet tarafından 
ihzar ettirilen projeye terflkan 
serbest mıntakanın tesisi 

3 Liman tarifelerinde ten• 
zllilt yapılması muvafık ıtörUI· 

melıtedir. l<ongraya l~tlrak eden 
Ticaret odaları murahbaslannın 
bir kısmı liman mauafının faz
lalığından flkAyetle bunun hayat 
pahalılığında amil oldupnu 
ileri sürmektedir. 

Bunlar, kongra kararlle hü• 
lıtlmete müracaatla teşebbllaatta 
bulunulmasını muvafık &örmek• 
tedlr. lstanbul Ticaret odaaı 
reisi vekili Hamdi Bey, serbest 
mıtakaya ~arfedllecek para ile 
limanın şimdiki vaziyetinin lsla· 
hına tarafdardır. 

Kibrit varidati 
Safi kazanç 2,050,000 

liradır 

l(lbrit lnhl~ar umum müdürtl 
Tahir l(evkep Bey,ldarenln(t Q211) 
bütcesinl takıp için Anka~aya 
gitmiştir. 

Yeni Bütçede varidat faslı 

(3,163,000 lira olup buna mu 
lı:abllc (594.000) llra11 kibrit 
bedeli olmak Uzre bUtUn masa• 
rlf (1,113,000) liradır. 

Varidatı safiye ( 2,050,000) 
lira olup mefsuh şirket zama
nına nispetle r 305,000 ) lira 
fazladır. -·-

Darülbedayi ._ ........... 
Haziran iptidasında 
lstanbula dönecek ---Nisan iptidasında Anaduluda 

turneye çıkmış olan DarUlbedııyi 
Meralnde bulunmaktadır. Temsil 
heyeti Antalya Tarsus ve lzmlre 
de uğrayacak Haziran lptldasın· 
da avdet edecektir. l(aradeniz 
turnesi henüz mukarrer değildir. 

Darülbedayi san'atkArlığı için 
tiyatro müdüriyetine müracaat 
eden kız ve erkeklerin çolı.Jutu 
nazarı dikkate alınarak bunlan 
yetlştirr.ıek Uzre bir mektep 
açılması takarrür etmiştir • 

Cevap verecek 
Atına, 16 ( A.A ) Ceneral 

nisan C pangalos geçen lntlhabatta nU-
19taabul Tlcarst odası, yeril ınallan korumak üzere, Avrupa M. Rivas hasta 2 o U - maylşçllcre karşı ittihaz ettiği 

•egrllerine müfablb büyllk ve dalml bir meşher ac;mağa karar Muhtelif mübadele komlayo- martes/ tarzı hareket dolayıslle haklıın-

r! 

Sırblstanın harp hazırla • 
dıtı haberi ltalyada çok şid
detli bir heyecan uyandırdı 

Harp mı? 
• 

Bir Italyan 
gezetesinin 

ifşaatı! 
Sırbistan dahiliye 
nazareti bir tebliğ 
neşrine mecbur 

oldu! 
Londra, 16 (A. A.) - Röyte. Ro 

madan istihbar ediyor: Or1unJ n 
mında gizli bir Yugoslav teşkı/atı 

hakkında bir ita/yan ga2etesiııin ii 
§Batı ltalyada büyük bir heye< ın 
tevlit eımi§tir. Bu teşkilatın b'/lıa;
sa Italya ve Macaristana kar~ı giz
li ve tahTikcuyane bir faaliyetle har 
be zemin hazırlam~k istedigi >c bu 
hususta askeri nıemurlardan nıii.: ... • 

heret gördüğü iddia edilnıekteı 1ır. 

Belgrat, 15 (A. A. - Avala 
ajansı bildiriyor. Hariciye nazı
rı tarafından neşrolunan hır teb 
!iğde deniliyor ki: «Comale d' 
ltalyaıı gazetasi 14 Nisan tarih
li nushasında T ryeste mulıaLi
rinden aldığı ve sıhhatını iddia 
eylediği bir takım vesaik ne~rc:
derek Yugoslavyanın komiteci 
tetkilatını tevsi etmek suretiyle 
harp hazırlığında bulunduğuna 
dair şiddetli hücumlar yapmış
tır. Yugoslavya hükumeti ne§
rolunan vesaikin kamilen sahte 
olduğunu ve ihtimal bazı hususi 
maksatlar altında mezkUr gazc. 
te tarafından tasni edildiğini be 
yan eyler. Bizzat mezkur vesaı
ka müteallik neşrolunan tafı!ilii
tın manasızlığı ve askerlik nok 
tai nazarından gayrı kabili t 
hakkuk olması meselenin nıu
banna olduğunu aynca isb ta 
kafidir. 

Be/grat, IS ( A. A) - ltalya 11 aı

baatınrn Yııgoslavyanın tedarıkd 1 

harbiyede wlundugıına dai. ,akı o 
lan neşriyatı Yugoslavya maıbu • 
tında ve efkarı umumiycsinde buy.ık 
bir nefret ve infial uyandırm,şıır. 

Bu ak§Bmki Pravda ga.•tes: bu 
mes'eleden bahıs neFetıigi bı.r n1.ı~ 

kalede Yugoslavya tarafından gerek 
sulh gerek sc diğer devletlerfo iy· 
mıinasebat tesisi hususlarında ge,. -:-tc 

ri/en müteaddit de/aile ragmeıı bu 
gibi neşriyatu: ltalya matbuatını!a 
yer bu/masınr hayretle karşılıyoı,ve 
diyor ki: "Yugoslavya, ita/ya ve ı. 
ta/yan milletine kar~ı en samim: his 
siyatı dostane ile mutehassistir. Bıı 
gibi matbuat hareket/eri iki memle
ket arasındaki havayı' bu/and,rabi
lir". Pravda gazetesi her.şeye ratnıen 
Yugoslavyanrn hariçte .<ulh ve dahil 
de milli kalkınma siyasetine deva.71 
edeceğini i/ive ey/emektedir 

Belgrat, 16 ( A. A.) - Zehir/eyio 
verınlştir. Au serğide bütün mahsulAt ve mamulAtımız Halka nu reisi M. Rlvas hastalandı- da acrdedllen ithamlara bıvap gaz istimali memnuiyetine dair 192S 
t tıl lı F glinünden iti- .. • anı aca tır. akat Ticaret odası reis veklll Hamdi Bey, kafi ğından Ankara seyahatı teah- vermek için cinayet mahkemesi tarihli mukavelename tasdik ewı-
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HARİÇTE ALnıcıMız TELGRAFLAR ' 1 !Son Haberler ı __ ~ 
Fr-eada Ceneı•rede ~ ~ 

ı Milliye! J ia Tarih! lelri~ası : 56 

.RLE K 
Avrupa ile münasebata 

başladı 

komite içtimaı Tesli~atın ta~~i~i ~ h d • d 1 · · .. t r ,, il 
Tamirat meselesi ne aa~ laJhıasınua ıneı ınrnı uerece erını ~os eren bHuVe BI' 

-····-
Parıs.~~"~::.? Mil~ Tür~, Rus, .. M.ına~teklilleri (20) lira maas .alanlara (80) ı·ra 

tehassıslar komitesi umumi 1 ıııu~ıın~ır __ ..!_.. ...... - -

bir içtima aktetmlştir. M. M" L 1 -l""l-~11 . - k h Vilayetlerdeki memurların ondört bindeıı 
Schacht alacaklı devletler UZhera ve .u~ ! erın Ç8 8 enı- b • b • • k • • ~ .ç l l 
namına verilen muhtıraya oıiye!li olacagı anlafılıyor. llnıanların on ır illi es ısınuen ,a za para a acaktı 

sız Kraluıa yazdığı ve bir papasla 
yolladığı iki mektupta Tenıirlenk 

r:r 

ne diyoı·du? 
d 1 kuvvetlerile birleşebile- naların tamamiyle yakılması-
kt". , nı, cami ve kiliselerden başka 

nazaran alman) aca ifa olu- i leklı'lı' nedı"r ?, 

nacak taahhıldat hakkında ı 

bazı tasrlhat talep eylemiştir. 
Komite mütemmim izahat 

-- Birinci cedvel mülkiye memurların111 ikinci cedvelde 
Sah Ruh geldiği _ n Te-1 her ıeyin altüst edilmesini em-
~. B gdat surları önunde bu retli. 

Cenevre, 15 (A. A.) - Ha
vas ajansı bildiriyor: Tahdidi 
teslihat hakkında Salı günü ce
reyan edecek müzakeratın heye
canlı olacağı zannedilmektedir. 
Alman murahhasları Fransız 
murahhası M. Loudon tarafın-

ordu mensubininin derecelerine aittir 
utaalı teftiş etti. işte Bağdat şehrinin akibeti 
Bayrakları kalkık olduğu hal bu oldu. Şehrin harabelerinde 

de bu büyük kıtalar geçit sonradan oturuldu. 

verilmesine karar vermiştir. 

Ve yarın sabah tekrar top
lanacaktır. 

Berlln, 15 A.A. ı - Nevv
yorktan bildiriliyor: Relslcilm-

ıesm" yaptılar. Fakat Bağdat Lakin dünya i~lerinde ogünden 
hnlkı Tatar ordusunun kuvvet- sonra artık buranın eıki ehmıni 
E olmasından korkmadı. yeti kalmadı. Bağdadın zaptı 

T emir ordusunun istediği te- Temir'n ülkesi dahilinde he.- ta- hur mösyö Hoover ile haz!- dan tanzim edilmi olan mesai 
siri hasıl etmediğini gorunce rafa mektuplar yazılarak bildi- ne nazırı mösyö Mellon ve programının aleyhinde bulun
şiddetle harekete karar verdi. rildi. Ayni zamanda Yıldırım hariciye nazırı mösyö Stlm- mak niyetindedirler. Ve Türk 

Dicle üzerine sallarla köprü Beyazıta da bildirildi. Bağda- son beraberce bir muhtıra ve Sovyet munıhhaslarının mu
c<uruldu. Bağdadı muhasara e· dm gaiplere karı§mış olan sahi- tanzim etmişlerdir. Ve he- :ı.aheretiyle Almanların muka· 
elen Tatar ordusu bu suretle ili bi Ahmet, Tatarlar bir mücldE.t velename projesinin acilen ikinman miiteha !ıtslar komlsyo-
sahil rasında nakliyat yapabi- I sonra çekilip gidince tekrar Bağ ci defa olarak kıraatmı talep et-

d T 1 d d ıd . B h b ı nundakl Amerikan ınurahha- h iiyor u. atar ar b!1 ıure!le mu 1 a a. g_e ı.: ~nu a ?r a an meleri mu temeldir. Mecburi 
hasara altmdakilerın nehır ta· Temır bır suvarı kuvvetı yolla- ına göndermişlerdir. ı\\urah-. askerlik hizmetinin ref'i hakkm 
ikile kaçmaları imkanını da ka dı, Ahmedi yakalatmak istedi. has, hükOmeti metbu asından· da Çin heyetinin muhtıra şeklin 

• p mış oluyorlardı. Vakanüvisin anlattığına göre müttefik devletlerin matallbi de yapmış olduğu teklif hayreti 
Bir taraftan bunu yapan Ta- Ahmet gene kaçmağa muvaffak hakkındaki noktal nazarını mucip olmuştur. Mamafi mu

arlar diger taraftan da orman- olanık Yıldınmın kanadı altınJ. 

Ankara , 16 ( Mtlilyet ) 
Meclise se\ kedllen maaş 
la)·ıhası maliye encümeni 
tarafından tetkike başlan
mıştır. 

Barem liiyıhasına dört 
cedvel merbuttur. Birinci 
cedvel mülkiye memurları
nın. ikinci ced,·et ordu men-

snblnlnn derecelerine. üçüncü 
cedvel derecelerin alacak
ları maaşlara. dürdüncü ced
vel de tekaütlük esasatına 
aittir. 

Mülkiye memurları 17 

Yl·:f)i. ·cı kaı makamlar, :;ı-TI 
' %1. ( k hir'ıa,ı'ar, DUhl %l '("L 

l\ıdrnıli YU7.ba~ılar, () l CL 
Yıızlıa~ılar, ( J ·ııtRI l\I rniıbzınıı 

lı dler,U :\ 1 Ki\ Ci nıulazinıi 'anilcr. 
O\L \'l :\('l zahit \ckillcrL 

\,kcri ııı:ıa~l;ırd:ı ıınııınıi nıa-

:ı-;ı li!'\tl'~ine tahitlir. 

:\Tülkiye listesindeki 
dereceler 

:llull ıre li,tc indeki dLrLLı:krc 
nuareıı 'ckılkt mudur nıua\ in
lcrı. mı:<lııfaad;ıki mel" ı.bıni a-
kerh c mudur mıır. ı inkri 
ind dcrt:Cc<lcdı•. 

V c k:ıIL ttd.ı lıiri r ci 

seki-

~ını[ 

müıııeı izk-r tluh;r.da , i' ind 
"'111\f rı ·:.nncyi,:1· ·r onlht, hirinci 

1 1inei~}r. t~' ıı, tl.t; ~ :l1tı\J7.CO 

rnııi.:11 clat ı·ı: hcwbat nı·ı<lur c 

;ıltinci ,!ı:rcceıJcdırler.llin:ıl·1 ıoı 

mal nıudurh:rı clokuz<b. ıııa 

mudllrleri onda. ııı'":ncu ,ııııf de 
tcnJarlar. sekizde Son sınıf ı a 
liler altıncı ıl<:[ı:Ledcdirlcr. 

Bırinci. ııııf i.11 nıak·mı ycciıd' 
ikinci ,;ınıf ckizdc., ıı ·uncu 1111 

el ıkuzd .dır. Birinci ınıf ııahİI 

ınııthr eri ı, ı il;hd :naı}ll nıc 

ı Jriıın on iıç•.-ıc•ı <lnccu:k<l'r 
ıı.~iııl'i 'l~ıl .diki h ar 111" 

ım,ri ırı ın ikircidı: Jırıncı sın 

orıı-Jan \ L' ıır l&t mudui !crı l'r ı 

cu ducçcdcdi r . 

!ardan kestikleri cesim ağaçları sığınmıttır. sormuştur. J ı·ahhasların ekserisi nihayet M. 
T · Londra 16 (A A ) Pa Loudonun tekliflenru' 'n kabul e-oağdat kalesi önüne yığaral. emır kuvayı küllıyeyi, ağır • · · - • 

'tluazzem ehramlar vücude ge- levazımı yava, yavaş kendini rlsten Röyter ajansına bil- dileceği fikrindedir. Fransa ile· 
irdiler. Buradan kaleye man- takip etmek üzre geride bıraktı. dlrlllyor: Son olarak mütte- müttefikler arasında tam bir i-

dereceye, ordu mensublnl ise 
13 dereceye ayrılmıştır. On 

üçüncü dereceye zabit vekil

leri isabet etmektedir. Dlıter 

rutbeler esası maaş listesi 
mucl blncedlr. Derecelerinin 

1

1 
• ";[ t tkı' ı he .ıl .t nıı:mur'arı 
onl•irhLi<k. 

\'i!avetlenleki n1e 
ınurların on dürt hin 

! den oi1 hir hini e."kisin 

ık atmaya ba~ladılar. Bi.- Kendisi Şah Ruh ıle birlikte flk müteha ıslarca tespit lilaf mevcut olduğu kaydedil
anfla kale duvarlarına cesim Tibrize döndü. Mayetinde pek edilen rakamların M. Seha mektedir. 
as.lar atılırken dig-er taraftan az bazı kumandanlar da vardı. Cenevre, 15 (A. A.) - M. 

cht tarafından kabulü gayri Alb d (F ı k) a bu duvarların dibi kazılarak Bagdat 1401 senesi haziran a- ar a e emen , · M. ele 
mümkün telAkkl edilmesine B k (B ı "k ) M .di ler açılıyordu. Fakat Bağ- yında düşmüştü. Temir gene ay rouc ere e çı e • Renaı 

tlılar da buna karşı boş dur- ni senenin temmuz ayında tek- rağmen komitenin müstak- del (Fransa) ve M. Wels (Ai
vorlardı. AçıJan gedikleri rar üıısülharekesine gelmiş olu- bel müzakeratına esas teşkil manya) dan mürekkep olan be-

-m~n cesim taşları kapatıyor yordu. Temirin torunu Mehmet edecejl;I zannolunmaktadır. . ynelmilel amele sosya list hey' 
• , derhal duvatlan tamir ed!- büyük Horasan yolu üzerindeki 1 eti M. Loudona bir muhtıra tev 
orıar, ateş yakaı-ak düfmanın Ni,abur •ehrine gitti. •-uıI•erede 1 di e~erek tahdidi teslihat ihzari I 

·;eri girebilmesine mani olu- . ~e!11irlenk dü,manlarından Vergilerde fazlalık ıkomısyonunu mesaisini tacile 
oTrlar~ı.. ku d 1 btmırı~ntı. bKırakkmış ötefkinde karkşıbgi Londra 16 ( A. A. ' M. davet etmiştir. M. De Brouck<'-

emırın man an arı umu- ş 1
• ır ay zar ın a pe Ü· re hey'etin bu suretle milletle-

• b" h b ı '"k 'k" h b Churchlll muhtelif vergilerin mı ır ücum areketi yapı ma· yu 1 ı mu are e yapmış, muaz rin bu husustaki arzu ve irade-
ını ileri sürdüler. Sıcak da _rt- zam ordular sevk ve idare et- kaldırılmasına raıtmen 4 1 sine tercüman o mak istediğini 
"ca artıyordu. Hatta vak..nü- mişti. Taarruz ve hucum saye- milyon lira mlkdarında bir beyan etmiştir. M. Loudon bıı 

r: rivayetince sıcaktan kuş- sinde de aşağı yakan on iki ka- fazlalık gösteren bütçe pro
m ölüp yere düştükleri bile leyi zaptetmişti. Temirin gör- jeslnl avam kamarasına tev- teşebbüsünden dolayı heyete te 

görülüyordu. Kızğın kale du- düğü bu işleronkTTSTTmföyp dl etmiştir. şekkür etmiştir. Matbuat mü-
varlarını delmeg-e og-ra•an Ta- retle Yıldırım Beyazıt sahnede J meuillerini kabul e 1 M. D<' 

• Londra, 16 (A.A.) - ntl- B k ı· tar askeri sıcaktan bayılıp dü. görünmeden eve! Temir onun rouc ere sosya ıst enternasyo 
şüyordu. bütün müttefiklerini ortadan habatın ve fırkaların müca- nalinin Temmuz ayında bütün 

Temir umumi hücum hareke- kaldırmıt oluyordu. deleslnin yaklaşmış olmasına memleketlerde bir tahdidi tesli 
tine rlızı olmadı. Bu suretle bir Türklere karşı yünimek için rağmen, liberal gazeteleri hat haftası vücude getireceğini 
hafta geçti. Tatarlar öğleden j. mevsim çok geçmişti. Tatarlar mali vaziyet hakkındaki lza- beya~ etmi_şt!r· M_umaileyh u
kindiye kadar dinleniyorlar, di- harekatı gelecek seneye b rak- hatından dolay! ,\\.Churcchllll mumı_ t~hdıdı teslıh~t _konfcı·'.ln, 
ger zamanlar kaleye mancınık mıya çoktan razı bulunuyorlar- tebrik etmektedir. : sını°: ıçt~~aa da~e!ının t~hiri 
at~ay~ devam ediyorl~rdı. dı. . . j , , keyf'.!etı~m sulh ıçın tehlıkel~ ~ 
Bır oğle vaktı güncşın her Temırın torunu Mehmet Se- Mes ele ne olacak oldugu mutaieasında bulunmu•-. 

t rafı kızdırdıgı ve parlattısı merkanten asker getirtti. Bütün, Londra, u A.A _ Dail tur. . ! 

mukabili olan maaşı ala

caklardır. 

Zabitan derecleriııi 
gösteren liste 

\nkarn, Ilı l \li':ijct ) 

ı 1 tJ'l.lul ı c lzrrıir tıc.ırct mu 

ı durkr·, sc kizıncıde, ı ı•ıc ıt \ e 
sm .\i. mc ai ile l' yt r, Urm~l) 

IH' zira.ıt r- lııru ıırr• nikri cor-1 
. " :u. • r ot.. l tdımıı •en ve 

;şlctı\,; mtıdL 'rri nltida, fep i~

kc-ılC ınııd r ıı ıı•ı iri< ri Hclıde, 
.\yrı l ı lbte ile ffJ dcrLCC}c ı jt.:n llll rc~tı"lt.:ri, 

n1udı.r 1 , .. ~\ııde, 

mı·'·cııd:,; dcı 

auilrr'1 1.alıirn· ,:-.·re' c Lf ,<>ı :( 
<lir. 

BIRl \Cİ tlcrcccde Birinci 
!'erikler, İKi el derecede ILrikl~r. 
L Ç( • Cl fırka ı-,,ıııand:ıııları; 
livalar , D(lRDL \('(." Jiı·;ıl:ır 
ııı:şı C'l :ılay kıınıaııe'Jr Jrı mi 
ralaylar, ,\!.TL ·cı 

tt.::zı,r:ıf ı~hnk 

ıelµ;r:ıt falırık.ı'ı 

ktzdadır. 

--lliri'1ci 'llllf ı ıl:iı er t:ılırırat 

nıiı<lL.rlcri el ''·''e. ikiı11:i 'ııııfl:ır · • 1 
dok. ;r.d,, ı.ı;ıını:ıı ınıf!ar ondadır 

.\laliycdeki n• :,ırıchitı rakdiıe. · 
ıncn11r:ıı, iL \az1nı, ka\~·-ın .. nıu-

* .,: .. 

rfürk - Yunan müzakeratı 
Yunan sefiri M. Papa Saracoğlu Şükrü 

beyle uzun müddet görüştü 
Ankara, 16 ( Milliyet ) Yunanlılarla muallak meselelerin halli 

için mukatemat devam etmektedir. Yunan ~eiirl hup;un hariciye 
Vekaletinde Saraçoğlu ŞUkrU Beyte uzun mUddet görUşmU~tür. 

Yunan gazeteleri şehrimize gelen .M. Diyamandapolosun yeni 
talimatın geldiğini, anlaşmayı muhakkak gördüklerini kaydedi
yorlarsa da henUz mUkillemelere devam edilmektedir. Bu esnada 
indi mütalealar, tahminler kaydi ihtiyatla telekkiye şayan görUl
mektedir. sırada Temir hiç belli etmed~n Tatar ordusu bu suretle asıl bü. Mail in \\ asthingıon muhabiri Berlın, 15 (A.A.) - Cene\- • 

harekete geçti. Bu saat kale mu yük harbe hazırlanıyordu. Meh 1 bildiriyor: reden bildiriliyor: Tahdidi tes- •••••••-••••••••••••mı•••••• 
hafızlarının pek azı müstesna 1 medin kumandasındaki <ıtaatın Amerikanın ım Alomo mr.s'e- lihat ihzari komisyonunun son İspanyada İstanbul Hayvan Borsası 
oldugu halde, kale burçlarını 1 da-:ılları her tarafta ni~idiliyor, · fesi hakkındaki l(annda nota- içtimaında reis mösyö Lu~ıdon k • Jl • ? (ı,1:4 • 1 :2!1 Dl i\ri l statış~~fo !"•" 
b.rakıp istirahata çekildikleri 1 çe§ıt, <;<?şit renkteki bayrakları sına vermiş olduğu cevııp, beynelmilel tayyareciler cemi- ım ıme • • ,ınsı ı' < e aımıı ugar 

bir vakıttı. Temir bu fırsattan herkesin gözünü kama~tırıyor Kanada tarafından 192.ı tarihli y~ti reisi mösyö Clifforcl nun _ -· _ 1\1\ıroık 
ittifade ile askerlerine merdi- duİ<.ı muahede hakkında yapılan tef- bır mektubunu okumuştur. Mu- ispanyada gene bir Da~lıç I 
venlerle duvarlara tırmanmala- .. 

1 
__ rn:ıızı~ yeşil ve daha bafka sirden bam başka bir mahiyet- maileyh, bu mektubuııda havai Karaman ı ıoJ sıı tıO 

ı,nı emretti.Tatarlarbuna muvaf turu turlu renkler vardı. tedlr. JV\es'elenln bir hakem taarruzların caniyane ve bar- gürültüdür gidiyor Karayaka J 

fak olarak tepeye çıkınca zaten Fazla olarak her kıtanın as- mahkemesine tevdi edilmesi muh- barca olduğunu beyan etın .. l:te- -- --·-·- - Kuzu 2112 8.'i l\!I 
az olan nöbetçileri nüzerine s~I k~ri bayrağının renginde giyin- temeldir. dir. Madrid, 15 \ A.A.) Her Keçi 
dırdılar. Bunlar ne olduklarını mış bulunuyordu. Temirin bir Cenevre, ı6 (A.A.) Alman sınıfa mensup binlerce haik .; 1 ~ır 
anlayamamışlardı. takım eski emektar "askerleri Bir leşebbii.~ dalıa murahhası !<:ont Dernstorff tah- ve biltUn eyaletlerden gelen Dana 

Artık bu Tatarların muvaf- vardı ki bunlar her muharebeye Parls, 16 A.A. Ekselsl- didl tesllhat komisyonu reisinin \fanda 
fakiyeti için kafi gelmişti. Tok iştirak etmiş, Hindistandan Ka yor gazete ı tayyareci Assolant mesai programı hakkındaki murahhas heyetler harbiye 
tamiş ile muharebe edilirken Te radeniz sabillerine, sonra ora- ile Lefebvriıı Bahri muhiti atla- teklifine M. Litvlnifuo mUzaherc- nezaretine hükumete taraftar 
mirin hayatını kurtarmış olan dan ta Filistine kadar her harp· siyi geçmek için lıazırladıkları tiyle, şiddetli surette itiraz et- olduklarını natık vesikalar 
Nureddin, bu sefer de kale bur- le bulunmuşlardı. Bunlar bu tek satıhlı tayyereyi bu ı::un miştlr. 
1 k • k • k k lngiltereye götOreceklerini ve e arına çı arak oraya Tatar nr- rengaren yenı ıtaatın as er-

dusunun bayrağını dikti. Bu !eri tarafından İstihfafla görülii Nisanın yirmisinde Newyorka 
bayrağın tepesinde altından bir yorlardı. Fakat hakikatte bu gitmek Uz re oradım tayyı1reye 
hilal vardı. eski emektarların şanü şerefini bineceklerini bildiriyor. 

T · b h k • lıepsı· kısk d ' Mıı.~ırda köylülere arazi emır u are ette muvaffah anıyor u. ·• 
ılduktan sonradır ki ordunun Temir Avrupa ve Afrika ara- Kahir<', 1 fi l.\. \ lt·ı~ı·ekıl 
cesim davulunu çaldırdı. Bu u- sıinda ticaret yolları hakkında 
mumi taurruz için emir vermek tetkikat yaptı. 
lemekti, Açılan kale kapısun- Sultaniye şehrinde bulunan hı-
an Tatar ordusu içeri dalıyor- ristiyan rahibi Y ohan vasıtasiy 
u. le Fransız Kralı dördüncu Char 
Nureddin şehrin sokaklarına les (Şarl) a dostane bir mek

. erek öğle sıcağı altında tenha tup yolladı. 
i · halde olan mahalleleri bas- T emir Avrupa ile de mün.,
ı. Diğer taraftan nehir tarikiy-1 sebat tesis ~tmiş oluyordu. Ce-

\luhammct pa~:ı t~"lamcn ufak 
enılilk t-ııaftarı <>ldu.,. ndan l'cı 
yumda hukıiınetc ;ıit ıki bin 
akr er 1.i tcızı cdıl:nı,ıır fiirind 
,c,ri"dc ikı• u i'I' lcızı C:ıra 

' 
apıl ca1n h~b \CrıllT' ·ktedır. 

ita/ya KrJlı 
lmperator mu oluyor? 

!torna, ı .ı 1 o 1 ''"k hır 
men' adan ı uku lıuhn ı ıh boratı 

----- brakmışlardır. ''"·Dii Rivera 

Sui kast mı? balkona çıkmış ve ahali tara 

Dclh,.ıı, ( \ .. \ Jliddictan fından alkışlanmıştır. 
ı alıi unıtını -ı iord in' :n i lıaııııl Barselon, 16 A.A. Son 
ı ol:ın trenin g,cçnıc,indcn cı el lıir sul kast esnasında tevkif o
koprıı iızcrindc bır ı nn ın kc:- lunanlar kefalete rapten tah-
fr,lilm~rir. · ı llye edilmiştir. 

A.'liler ne iilenıde? Teokif edile11 IJiri 
Londra, ı 6 A.A.) 111 eksi- Paris, 16 ( A.A.) ı\\ad-

kodan blldirlliyor: Asiler, Sin alo i rltte oturan ve zevcesi ls
hilkOmetı dahilinde kilin San· 1 

blası tahliye etnılşlerdlr. Bu panyol olan genç bir Ame-
sıırette ıilezkar hUkQmet asiler- rlkalı başvekil M. Oö Riva
den t marn a tctl:ir cdılmi~tlr. ranın siya etini tenkit ettl
HOkOmet kıtııtı şiındi Sonara 
hU!<UmcU dahiliııdckl asiler !tinden tevkif olunmuştur . 

de asker şehre giriyordu. Ar- n~vadan elçıler geldi Bunlar ye 
k b dan sonra şehirde başl.ı nılmez Tatar hükümdarına dos 
n hşeti sükut ıl geÇlllek te luk arzetmeye geliyorlardı. 
' olur. Temİri:l vakanüvisi Cenovanın rakibi Venedikti 
ağdadın zaptından bahseder- 0!1u~ için Venedi!rten eve) T e~ 
n diyor ki: mır ıle münasebat esi sinde Ce-

llzerinc yUrümektedir. Amerika sefiri bu gencin 
~üre --dece• l'ı, unı. f •ı t ,ulu il / 
ıle intihap tdıleıı ı enı prfamoDır,nıın l A 111 arı 1'f'riyorl.1r ım? serbest bırııkı imasını istemiş-

Ba~dat ş~hrine Darıisselam nova çabuk. davrandı. 

içtima munaseb ıle \1. Iu alıcı ,I} ' llı .\ \ Bank do 1 tir. 
fa,i ılik nr ktai nazar· ıdan it 1 a11 1 ru . ıııa burada ım, kııf 
te tdliude ev ~cctk <klı ' t l il \. 19,.ı ılt .tJU m·:- Haııgi numaralar? 
hu.umeuc z t Jılar l · 1 1 l '-' \ n L ıar .. tıo .ııı er r ·ıır0 • Kahire. 12 (A.A YUzde Uç 
na ';,tQ"! nt ı ı 

Cinsi 

j(l -ı2 4'2 
IJI 1 :ı ~;;; 

'25 25 
14 ıs ;l2 

Et satışları 
Okka fiotı 

den fazla para alacak 
lardır. ~o lira ınaaş üı• 
rindcn (54) lira alanln 
~in1di ( SO) lira 111~Hh 
alacaklardır. 

BarLn 'ııı.ıile me~ lı~ 

ı d'er t · ıLdilmi;tir Ya'. ; , ı "' 

~;~re 11:1.·l 1 "u!'ıJa;-a te\ ziı rr: .. ıı~re· 
nıcldır La; ıhanın cıın arıc-d 
gıımı illl'cli k k' ıl halimi· ~ıut.3 

J;crı: cdilnıc<i i ıinıali !...uı ı etli'11 

\lll\at.cıır c··c•ııııcnı la)ıh 
.. .terinde y:ırııı tetkıl-.ntıoa de\·3 
edecektir. nz tndıht ıcra'ı i 1 ıtın1 

mc\ cuttur. 

İruk sefaretıııın hir tekzibi 
\nkara, 1 h \ .. \ ) şclı~ 

ınızdcki lr.ık setareti \'akit f!,3ıc 
tc>inin <l nb:w tarihli ıw-ha· 1~ 
da ki lıa~ ınakni.:' t' mı.:\ ,11 ı lıt 
ccııur 1'·ıclııd•ınııız·h n,irctier,lc~ 
lıır ordu tc,i-il cdi"li!.'inc el·' 
hdııııaıı \lı ırth nıııntc~i· f'ır.t 

l!AZltesı nııı~uli"·ıin ht) .ı,,ati 1 

,,'...: bir t :"! ... i-..t:·':tt c:t·;1(:di;..1 

hı!dh JL~.tcdir 
Jtıbarl zürai kanunu 

\nk ra. l l• \ \ ,14 ı r 
rih'' itil•arı zıırni birlikleri ı,- ~: 
kındaki kam•nun bazı ıııcı Jt ~ 
ahkılmının mıı-kıılM tc\ 1tdcrt1• 

. 1 <t! 
anla-,·ıldıgmd:ııı lıunıın daha ~1 

. 31 
ve daha i-ti[addı c'a lara ;re t 

için ikt;"ıt nlk:\kti ı ~ ıir~~ 
~ı· 

lıank:ı,ı tarafından Yapılnı_:ı eri 
olan proıc yakında iı:r:ı ı ckıll 
hC).-ctinı: tenli ı:dilcn:ktir. 

Köprüler ve şose/er 
Ankara , 16 Milliyet 1 - ~~ 

iia encilmenl vekilin iştir•"1

01 
köprüler ve şoseler ıayıhll51 

tetkik etmektedir. 

ni seliimet yeri dahi derler. • ~elen clçıler Ista~buldaki hı· 
'kin zaptedildiği gün bu şeh- ~stı~an lmperat?r ıçin Temi. 
cehennem denebilirdi.» . ı-:n _hımayc etmesı h kk da giz 
Müdafilerin kumandanı olan: lı bır reca ile geliyorlardı. Si
rac bir kayıga binerek nehir- ız.ans lmperatoru, malum olduguj 
n kaçarken karşıdan atılan u~r~ o sıralarda Yıldırımın teh
r okla öldiınildü. Cesedi sii- dıdı altında bulunuyordu. ' 

1 ı' ı h '. kın<lı •tı -~ lıii ıld' faizli ve lkramh·ell Mı ır kredi 
ı:mı uelı mp 
l•u u t < , • it hı dırı!• ı k dır. Rol · b k fonsiye tnhvilatının bu gUnkil J<)ZEF ZİGETİ 

· klendi. Kesilen başlardan ku- Temir Fransız Kralına rahip 
ler yapıldı. Doksan bin kisi Y ohan vasıtasıyle y /Jamıs 0 ). 

dürüldü. duğu iki mektup haıdcında 
0

muh 
T<>ın"r kale dıvarlarının ka- telif rivay tler çıkm"ıştır. Buna .... 

Ju,z-u tec •u o ı ı. r 'ıı <! ııı mı !il l' rı P .c ke idcslnde; 
Asayiş nnunu : c li, <' c ı, lir L«ıiınLz bu ;:-, ıaJc 1886 senesinde çıkarılmış olan 

Yeni-Delhi, 14 (A.A.) - Vali! \UI ctktir. ~03,539 numaralı tahvll 100 bin 
umumi, teşrii mecliı;te bomba Ura, 1903 sene8inde çıkarılmış 

\ ı lı "~t ·n, 1 h (A. \) fr~!l- h · ile sui kast icrasına sebebiyet olan 533,772 numaralı ta vıl 100 
vermiş olan ve emnU Asayişin sız ,Jn 1• <Iaı lef, C'! ırks bin lira, 1911 senesinde çıkarıl-
tahkimine mUtcallik tıulıınan tl.ırulf. · :ııınıı h:1ri dol.tor: ı;;unJ 

'J in ı..;Oiıni tir. 

·isan·n 20 iııcı C'uınart~i gun 

TEPE B1\ŞI KIŞLIK 'riY ATROSL 
birlııd kon aini ıe•ecektir. 

Ru kOll,crin pro rnmı v 
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· Lı. ·YE TİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 

Bir cinayet 
IJ ----

il<lnıll Jiaınında biri 
Çorapçı JJfustafayı 

vurdu 
1( aragum;;;;;7e~velkl gece 

e. bir cinayet yapılmı,hr. Muı· 
t tara iSMlnde blr çorapçı ıece 

'~ine giderken meçhul bir adam 
~~rafından arkasından pek atır 
1
•
1r halde bıçakla cerhedllml' 

\ e bihuş bir halde hastaneye 
ı~lılırılmı~tır. Zabıta vuranın 
<lfrtıı !{amfi olduğunu tespit 

"' tııııış ve derdestlne teve11Ul 

1f ~llılştir. Bu cinayete bir alacak 
e elesi sebep olmuftur. 

<hen lıanımın hllvlyyeU 
~~tiki gece Cataloğlundan 
n geçerken fUc'eten ölen Ha· 
n'ıtıın Etyemezde 39 numaralı 
~aaede oturan mUtekalt Ferit 
aln zevcesi Afife Hm. olduğu 
nı•şıımıştır. 

, t"t. Yatakları aşırırken 
U Un gece Mustala Nuri ismin· 
lf de bir Jıırsız l{umkapıda 
~1~tııdı ve Yahya Ef. ıerln evine 
~ erek yatak, çarşaf aşırırken 

' 'kaıanmıştır. 
' Diinkü yangın 
( {jUınuş suyunda Ekselsior 

Ilı 11P•rtımanının bacası tutuf· 
~ tıı~ş ise de derh•l söndUrGI· 

••t" r ,"r. 

, ltıfihar mı firar 1111? 
S1v:rr ' lnıı •ısı vefat ettiği cihetle 
IQp har ettl~ine d11lr bir mek.· 
~en bırakan ve OskUdarda deniz 
nı, 1 arıııda kasketi ve paltosu 
\taUnan talebeden Faik beyin 
ltç~Jnı öldUrmiyerek Eıklşehlre 

1 f::ı tahmin ediliyor. 

b l'ııe hireıı Jursız 
Q lbıkali Nafi gllpe gllndllZ 
tiızıı~Yasofyada Rıflk B.ln evlae 
~ ır,ş ve bir takım elbise ile 
torııı 11 Para çalarak kaçarken 
bittıcd~ıtUnden koltuğundaki el· 
b•ıııı rı bırakarak sırra kadam 

1 Ştır. 
<'lce 

~ llıl bir motosikletçi 
1~ılt cı <>prakta oturan Muzaffer 

~u,dfl~Odl dlln motoslklctlyle 
~a~e 1nden geçerken yanlıf bir 
~~ııı 1;re neticesinde Halit B, 
'-tııış da birine çarparak yara· 
~tıey kendisi de ınotoslkletlyle 
~t+t11~ Yuvarlanarak yaralan-

lt~~·~f>IZin alllnları 
:~ o:~~Yllnde Veldeğirmeninde 
1 
hş 110 Refik namında biri 

'n •nda b 
1 

llıck ulunan Ayfcyl ev-
1 •1ıı1n, Vadiyle lbrabim ata 
~.~' buı götUrınuş ve bir fırsa
'11i~ı ''11k boynundaki iki beti 
4.d~ kaçmıştır. 
"1.!!J!!!! 
ij !~:~~l e

1
ttiler 

. Y~kaı cındc rva kövünde 
• ana ı ı . · . ı. tr-

1 arnparsun ısın1nde 
"<lb· <ııcnı· · t.ı~d )'l para mu • 
' c k ' ı-. U)ır malda maz mın 
O<[ Cl'kl-

~ on· 1 \~ndarma karako
c t. tıa,, 11 
, lly ih .' • ·ıın H:Mi efendi 

t· 1 tt\ar . 
1 

~ırcc · neyetinden bazı· 
0 ıııı, a·u 'ada muh:ıkemc altına 
\rıı ı. 

tı~ hakc>ıı . 
" d~~ . c nctıce,inde h maz· 
l'c tuınıe . ı 

:tııı t kararı ' 1 
t e ndtmi mes'· 

ı •. bı almı lnrdır. 1 lli,cvin 
1irı' r çlfl kte \'alı<an .er· 

a tııı uı h eti . . . 
1 e ihı"' 111 gızltıuedi~i 

ı Ilı ıu. ~t . 
' · R mlı oldu><u nn-

. ıtı . 1 "' 
İ\a • ,a ııs hakkında lıır 

ıırıı • ı da 1 ~ ·'la ınp '' nıadıi';nıdan 
a larıııy~~ı curuın addi rnurn. 
• 

01
1 viJa . ~~ı dtt\linıılmıı~tür. 

"''"' \ Ct , •J' •. ııq '. 'Ciıc k .ec hının ltizumu 
ıviıı .. ,. ıardtı n,ıH c.la 1 lanıp·r-

"· '\l 'iUk • 
~l\ı.~,ıııe gelecek rn·dinelcrlc boğaz 
eı k nıak auı ·ı uzır cıha•ıkarşı-

k aı· . 1 e gitme i muht 
• •tıı 'nr lır ki e-
~k ' ile•·.. • yapılan mu 

/,•. ~lıl,: ;·• ı~uc 1 u ihtimalde 
qlk b · mı~ıl. 

~·, ır ıı ey daua aırotı 
t · Pv'1 ~ 

in (;diJerı r .~ .ılurluı;üne 
<l • Jllll, 'ahık ik d ıru . . ın. 

\lau -ı ı..ı~ aık bey tara-
tı 1 1 v-u .• 

ru - v ı n iftira 
Ilirinc ez.ı 
rııı t't 

Emanette ------
Emanette işler 

Yüz üstü kalıyor ... 
iddiasına Şehremi

ninin cevabı 

Dünkü akşam gazetelerinden 
biri, Emanette biı· çok işlerin 
yüz üıtü kaldığını yazıyol'du. 
Bu netnyat hakkında Şehremi
ni Muhiddin Bey, dün bir mu
harririmize demiştir ki: 

• ,_ Ben resmi bir m~murun1. Ga~ 
zeteler ile münakaşa etmem. Jk; mer 
cüm var: Dahiliye Vekaleti. Bele
diye Cemiyeti. Bu makamlar icap e
derse bana sorarlar ve ben de izahat 
veririm. Bununla beraber efkiüı u
mumiyeyi de tenvir etmek isterim. 
Fakat tevcih olunan sualler hüsnü
niyete makrun olursa". 

Yakacık belediyesi yeniden 
tssls edilecek 

y nkacık halkı namına bir hey 
et ,. ali vekili Muhiddin beyi 

ziyaretle kışın bu sayfiye yerinin 
nüfusu (2000) kişiye baliğ ol
madığı için belediye~!nln Ilga 
edildiğinden bahisle vazın nilfus 
mikdarı ( 4000 ) ld~İyi bulduğu 
cihetle belediye ihtiyacının nazarı 
dikkate alınmasını rica etmişler
dir. Bunun üzerine Vali bey Ya
kacık belediyesinin ilgasını mu
vahk bulmayarak yeniden tesisine 
karar vermiştir. 

İtfaiye mütaha.~sısı 

Vıyana itfaiye müdilr mu
avini M. gönlg 700 Ura 

maaşla lstanbul itfaiye mute 
hasıslığını kabul etmiştir. 

Sui istimal nıi? 

Şehremaneti Mezat daire· 
sinde memurlardan biri 

zlimrilt bir yüzüğü bir 
kaç liraya pederi namına 
kapatmış, bir kaç giln sonra 
1000 Ura karla satmıştır • 
Emanet bu hususta tahkikat 
yapıyor. 

Sohaklaı· sulanacak 

Şehremaneti Mayıstan iti· 
baren lstanbul sokakları

nı sulamata karar vermlştfr. 

POLİSTE TEBEDDÜLLER 
Polis serkomiserleri arasında 

yeniden bazı tebeddülat yapıl
mıştır. Aya Sofya başkomiseri 
Zühtü bey Beyazıda, Müteferri
ka komiseri Fahri bey Ayasof
yaya, Beyazıt başkomiseri Arif 
Hikmet bey Karagümrüğe, Ka 
ragümrük başkomiseri Hulusi 
bey Kumkapıya, Kumkapı baş
komiseri Tevfik bey Galataya, 
Galata başkomiseri Hulusi bey 
Pangaltıya, Pangaltı başkomi
seri İbrahim Fevzi bey Beşik
taşa, Beşiktaş başkomoseri Ra
sim bey Fatihe, Eminönü baş
komiseri Ali Necip bey Beyoğ
luna tayin edilmişlerdir. 

Hey'eti askeriyemiz 
ııezaman bekleniyor 

- ·la •I A f),!;ani>tanda bulunan lıey'etl 
a,keriyemiziıı Rusya tnrikile 

:tYdec etmekte nlduJtmıu eı·elce 
tcl,11;raf haberi olarak bildirmiştik. 

1 J~ber aldıgıııııza na1.:ıren hey'
di askeriyemizin ayın 28 inde 
Ç!çerln vapıırile Odcsadanşehrl · 
mize l(dmcleri muhtemeldir. 

-
lüj!;ündc bıı!ııııduğu mada bir 
'"Kara kaplı defter,. mesele~! 
çıkrıııj \C hakkında rnhkikat 
rnpılını~tı- .\lülkh·e hcvcti tefti . . -

llıtısadt H. 

Is. limanı 
1928 senesinde 

2,261,647 ton eşya 
tahmil ve tahliye 

edildi 

1927 senesine nisbetle 
172,882 ton noksandır 
İstanbul Liman Şirketi tara

fından hazırlanan ist.atirstikle
re göre, (1927) de limanımızın 
faaliyetini teşkil eden tahmil 
ve tahliye işleri 2,433,530 ton 
olduğu halde (1928) de (2,261, 
647) tondur. (1928) de limaru
mrza gelen mallar (1,437,622) 
ton, buradan giden eşya (824, 
025) tona baliğ olmuştur. Bir 
senede (760,431) tonluk kömür 
muamelesinden (269,406) tonu 
limanımıza gelen Türk ve ecne
bi vapurlarına ihrakiye olarak 
verilmiştir. Ayni zamanda Ec
nebi limanlarından muvarrdat 
477,758 ton olup bunun yüzde 
yirmisi buğday ve hububat, yiiz 
de on beşi demir eşya, yüzde do 
kuzu şeker v eyüzde sekizi ma
nifaturadır. Türle limanlarından 
gelen eşya, evelki seneye naza
ran (20,000) ton noksanla (122 
927) tondur. Haydarpaşa de
mir yollarile ( 80,422), Şaıkde
mir yollarile (141,960) ton gel
miş ve limandan Türk bayrağı
m taşıyan vapurlarla (78,812) 
ton, Haydarpaşa tarikile ( 177, 
749), Sirkeci hattile (50,628) 
ton eşya sevkedilmiştir. 

Liman Şirketi müdürü Ham
di Bey, İstanbulun faaliyeti, 
bu istatistiklere göre, Pire lima
nından yüzde on fazla oldu<Tunu 
ithalatın, evelki seneye nis~et!e 
yüzde on arttığını, !!İmdi mü
varedat azaldığı için antrepo ,.e 
mavuna buhranı kalmadrğlill, 
Şirketin ( 450) mavunası mı-v
e ut olduğunu, Teşrinisaniye ka 
dar daha elli mavuna ilave edi
leceğini söylemiştir. 

* * * 
Borsada vaziyet 

İki borsacı alacaklılarına 
teminat vermişler 

Bor_<>d• .geçenlerd~ Ünlfiye.nin su
- kuru uzerlne mi4kül ,·ayıettc ka-
lan acenteler, dün alıcaklılanna ıe· 
minıt vermişler ve me0tle kapanmıştır. 

Tedrlci surette ytikselmeP;e baflı 
mış olan Düyunu mu1Ahhıdc, parls· 
ten gelen telırafların tesirile (206,75) 
lirada açılmış ve (210) Urayı çıkmış 
n oldukça hararetli ıınıame!e olmuş 
tur. ln~Hz ilrn~ı 986 kuruş 20 pıtı 
alnın 838,5 kuruşa sıulınıştır. 

Oda reisini ziyaret 
govye.t ti.c~m mümes.ili l\T. Sohof 

dun l lcRret odası reis vekili 
l lımdl Beyi zıureıle oda hakkında 
bazı malümat almıştır. 

Kömür ilıtiklirı 
H avalorın iyileıınc,inc rağmen kö

mür ibtiktrı <le,·anı etmektedir. 
Ht!A kömür kı9 fiatını muhafıza ile 
9 kunı~tan muıınclc ghrliyor. 

':' ,, * 
Maadln bankası 

Bir senede 400,000 lire 
ki retti 

İktısat ve Maliye Encümenlerin
den teşekkül eden Türkiye Sanayi 
ve Maadin Bankası heyeti umuınt. 

yesi Ankarada toplanmr~ ve mesai
sini bitirmiştir. 

~iyesine vaki nlın mi.irncaatlerde 
Faik Be} İn teftişine memur bu. 
lundu!(ıı bazı evlerden para ııla· 
rak vazifesini >ııi istimal etti~i 
ileri surülmti~tu. 

fzmittc yapılan mu:ıakemcsin
dc !ııı isnatların garazkarane ol
duj!'u anlaşılmış ,:e Faik Beyin 
hcractine karar Yerilmi,tir Tcm
yi7. mahkenıo,i de bu' hükmü 
tasdık ctml;ıir. 

Bankanın kendisine mevdu mühinı 

işleri başarabilmesi ve acil ıslahat 

yapa bilmesi için yeni nakdi mu?.· 
venetlere muhtaÇ olduğu tahakkuk 
ederek bu noksanın telafi•i ve mües 
sese11in takviyesi hususunda mukar 
rerat ittıhaı olunmuştur. İdarenin 

tevdi eylemi' olduğu bilanço kabul 
, edilerek heyet ibra edilmiştir. 

Bunun tlzrrinc Faik hey de 
k~ndisı hakkında bu ihbarda 
bulunan .\!adam Eliya hakkında 
dava ııçmı9tır. Faik beı bu iftira
lar \ uzlinden açıkta kalmı~ oldıı
ltundan IO hin ııra da maned 
zarqr talep et•nc\ tedir. 

. luhakcmedc her iki tarafın 
La vekili ha: r bulıınmu 1 tıır. 
'etlc'~lt yapı: a ı i>in ;nuhakenıe 

\ Bankanın bu seneki dört yüz bi11 

1 
küsur liralık temettüü geçen se·ıe 
oldugu gibi sınai tehlikelere karşı
lık tutuldu ve ihtiyat akçesi bu su· 
retle bir milyon lirayı mütecaviz 
bir mikdara baliğ olmuştur. 

Bütçe müteferrık bazı tenkrııet ya 
pıldıktan sonra kabul edildi. Ve Ma
yıstan itibaren tatbikına müsade 0 • 

lunmuştur . 

Slgortn tarifesi 
SiKOl'I• t.rife ~'>misrnn'J dün top· 

la~.,.;ı,k :r nı hrarat sıgortası ÜC'· 

Müteferrik H. 

~ocuk haftası 
~ocuklar otoıno~iller 

ile ~e~it resmi 
Ja~acaklar 

Sinemalar na ~ocnkları 
meccanen alacaklar 

Himaye! Etfalce çocuk haf· 
tası için hazırlıklara de

vam olunmaktadır. Cemiyet 
heyeti merkezlyesl Maarif 
mildürli Haydar ve Maarif 
müfettişi Beylerle şehrimizin 
bir çok Hanımlarının lştlra
klle C. H Fırkasında bir le· 
tlma yapmış ve son tedbirle
ri görilşmilşlerdlr. 

Neticede çocuk haftası 
zarfında muzlkaların temini 
fçln Kolordu ve Bahriye ku
maııdanlıklarlle Şehrema
netlne rfca mektupları cön· 
derllmeslne karar verildi. 

23 Nisan çocuk bayramın
da Taksim Tepebaşı ve şeh· 
rlmlzln sair bahçelerinde 
müsamereler verilecektir. 

Şoförler bayram günfl ço
cuklara meccanen bir geçit 
resmi yaptırmağı kabul et
mtşlerdlt. 

Geçit resmi esnasında 
Şehremini ve daire! belediye 
mildlirü çocukları sel5.mlaya
caklardır. 

Çocuk bayramında sine
macılar çocukları meccanen 
kabul edeceltlerdlr. 

A11adolu deıııir yolu 
şubeleri 11ahlediyor 

Anadolu deıulr yollarının Hay
dar Paşada bulunan dai

releri Ha:ılrandaAnkaraya nakl· 
edllecoktlr. Bu meyanda teftiş 
ve ticaret şubeleri ikiye ayrıla
rak teftiş grubu hareket riya
setine rabtıdflerek burada 
kalacak ticaret şubesi ise ticaret 
riyaseti namı altında Ankaraya 
nakledilecektir. 

Bu şubenin riyasetine Muh
tar Beyin tayin edllaıeıl ınub
ttmeldlr. 

Haydar Paşa ltlclme mn
dllrllltll de Haılraıulan itibaren 
ikiye aynlarak bir kısmı l<on
yada tetetklll edc~k lflltme 
mufettlşlltine nakledecektir. 

ı,ıctıne 11:11lclUrU kltlbl umu
miliği llğvedilecektlr. 

Avrupa tiren/eri 

Mayıetan itibaren Avrupadan 
Sirkeciye trenlerin ve slr· 

keciye gelecek ve Sirkeciden 
gidecek trenlerin hareket ve 
muvasalat saatlerinde bazı ta
tadlllH yapılacağından Haydar 
Paşıı hattın dıı har11ket ve mu
vasalat saatları d•ğlfecektlr. 

Haydarpaşa • Pendik hat-
lt11da teıızilllllı tarife 

Anadolu demlryolları idaresl
ôltı Mayııtalt ltllıuen Hay

darp~a - Pendik arasında 

tenılllth tarl!eyl tatbik edect
gial ya:ımı_fhk. Bu tarife mucı
blace zabitan ve askerler lqıiu 
azimet ve ııvdet biletleri ihdas 
edlldltf ııl!JI Pendite kadar 
gidenler flmdlye kadar verdlt
ferl ücretin yilzde 20 noksanını 
vereceklerdir. 

Oöztepe ve Bosıanclya kadar 
olan Hfcrler de yapılan tenzllılt 
laşey mesabesindedir. 

Atla devri Aleın 
ebrimlııe lıııre Peak namında 
atlı bir ınacar seyyahı gel
tfr. Bu adam sekiz sene 

tarfında btttUn dllnyayı atla 
dolafrak nıemlcketlae dönecektir. 

Hey'et gitti 

s~yrisefainin al:ı~agı iki vapuru 
mu.uyene l~in umumi müdür 

mu~vlnl Falıi'i heyin riyasetindeki 
iıı~aiyc mühendisi Rahmi ve ına

kinadan l>mail beylerden murekkcp 
hey'ct dlin sahah l\lilano vııpu

rile ~lnrsllvaıa müteveccihen 

Seyrisefainde 

H. havuzları 
Vilayette 

Alameti farika 

Sadullah B. diyorhi: Kanunda yapılan 
Varnanııı lstanbula reka
beti olamaz. Bahri sefitte 
mühim rol oynayacağız 

\"arna limanında Bulı:-arların bazı 

a.:;ri liman cesisau ve ha\ ..ızlar yap 
tıklarını ve \ arnanın vapur tırr: i 
işlerile l;tanlıul limanına rakip br 
v:ı,iyettc oldu~uııu )·azmı>tık . 

Haliçcckı ha\ uzları elimle ıuw.ı 

Seyri Scfain idare;i \ arnadaki bu 
liman faaliyetini dikkatle t:ıkip etmek· 
tedlr. 

Dün bu humsta ve idareye ait 
muhtelif işler hakkında Seyri Sefain 
müdürü umumi•! Sadullah Bey 1 ir 
muharririmize dcoti~tlr ki. 

- \'amada Bulgarlar bazı t<,ı,at 

yapıyorlar ve bir de havuı yaptırdı

lar. Fakat rakobet mevzuu balı' 
değildir. 

lloliçıekl ha mzlard• tamirata 
de,·am olunuyor. Bilhas ·a haruzlar 
rıhtıma mubtaçıır. Şimdiye k>dor ~O 
metrelik rıhtım yapıldı. 

fnşaat bitince civar limanların ta· 
mirat işler! ara;ında çok hal bir rol 
oynayacağız. Tophane antrepolarının 

tahliyesine de,-.m edillvor. Ford 
müessesesi tahliye bitlnde tesellüm 
edecektir. ;\lamafl :\.layı>ın ilk haf
tasında teslim cdcbilcecğlmizi ümit 
ederim . ., 

tadilat bildirildi 
- .... 

A. lameti farika kanur.•ı.nun ;adıl::ıı 
\ ı .\\ele bıidirlmışıır; l adıl~ :.:ı 

gıjre 1 ye 2 inrı maddeler mı cibince 
al~mcti farika olarak t~ ..:· ı ı..::ıiz ol 
ml,lı~ı \e p 7 inci mtdde mucıbince 
tanzimt l4zim gelen e\' ak ~ 'csika
ların ta<hih '" ikmal lçın vaki olan 
azamı' ü<; ay zarfı l!da nok<anı ikmal 
edilmediği cihcıle lkıi-at \'ek:lleıince 
reddolunan nl:lmeıi farikalar için re· 
sinı namı ile alınmış olan pa.r:ıntn 
ya.rı~ı ~ahibine iade olunur, yarı:-ı da 
Hazineye irat ·azıtır. 

Kayıııakanılar 
·oahiliye Yck:llctı kaymak.anı ve na. 

hiye müdürlerinin )'Cnt >ıclllerlnı 
tanzim ediyor Yiliyet. mti!bakat 
kaymakamlannın >icillerini \ ek:llete 
ıöndermi~tir. 

Vilayet bütçesi 
yna,·et Umum! \Tecli<i bütç~ en· 

cümcnt ,·eni sene hütçe~ını l&n

zim etmiştir. Yeni bütçe gelecek 
halta müzakere olunacakıır. 

İskliıı işleri 

Tefliz komi,yonu diln toplanmış ve 
yeni bazı temlik işini bitirmiştir. ----· 

Memlelıette 

Halı ticaretimiz 
Geçenseneye nispet

le bu sene azaldı 

Maarifte 

Sanat mel<tebi 
Noksan levazım sürat~ 

le tedarik edil~cek 

I stanbul Sanat mektebinin 
noksan levazım ve alii.tı

nın bir an eve! tedatlk edil
mesi 1"aarlf "ekiiletlnce ta· 
karrıır etmiştir. Bu noksan
lar asgari müddet zarfında 
ikmal edilecek ve mektep 
asri bir müessese haline lf· 
rağ edilecektir. 

' Mekteplerde tatbikat 

Yüksek mualllm mektebi 
namına Da rülf ünu nda 

tahsil etmekte ve son sömes
terl ikmal etmekte olan tale
beler orta mektep ve lise
lerdeki tatbikata devam ot· 
mektedlrler. Talebeler kollel 
gibi ecnebi mekteplerde de 
tatbikat yapmaktadırlar. 

-
TUrk ocai)ında konser 

ve kopferans 
l - 18 nban 9~'1 per~cınbc 

:ık~emı ;aat 2 ı de ocakta llasan 
Cemil bey tarafından ( büyük 
lıir maarif ve mektep blıllıat 
pilanınin tarihi ) meı zıılu bir 
konferans wrıkcektir. 1 lerkcs 
p:clehilir. 

'2 19 ıı;·an ('uma p;unu 

Sadullah bey yeni bütçe ,.e <air 
idari me91il için hükOmetle temas 
etmek ü?.re C'unıa güni. .\nkaray• 
gidecektir. 1928 senesindeki halı imaıa .. 

-------~--~-- tı hakkında İzmir Ticaret Oda· 

s~at 1 u da ocakta l'rofösür k 
k:ır,cJlinin tahtı idaresind~ bulu
nan (Bas : O;maıı CaYit, Rari
tnn: Lazar k~nçalidis, Tenor: 
\' ahe Ctücüy:ın Hcylcr 'c !:'op
rann: C\l~dam Polrnn>ki) tarafla· 
rındaıı bir (~an Kon-eri Ycrile
cektir. Bütün ocaklıların te~rı!
lcri rica olunur. 

Taz111i11 ettlrileçek 

M Utekaldln, Eytam ve eramlle 
Mart ve EylUI yoklamaları 

yapılmadan mnaş verilmemesi 
ve eramill askeriyeden maaş 

almak için 3 sene mllracaatları 
vukubulmıyanlann ve ~ramili 

mlllkiyeden ilk yoklama zama
nında llmU haber göstermeyen
lerin kayltlerlnln terkin olunma
sı icap ettlgl halde bazı yerlerde 
hilafına muamele yapıldığı haber 
alınmıştır. Maliye veklletl bu 
hu~usta gönderdlgl bir emlrde 
aksiao hareket ıdlllrse tadlyatın 
me~'ullerlnden tazmin ettirilece
ğini blldlrmlştir. 

Ş/111endi1f er mütelıassısı 

Bir senelik mukavelesi biten 
şlmendllfer mlltehııssısı M. 

Zofinkin yakında memleketine 

gidecektir. 

Fllnı nıehtebl 

sı tetkikat yapmıştır. Bu tetki-
kata nazaran geçen sene İzmir 
iktisadi mmtakası dahilinde ye
dibin dokuz yüz on tezgil.h faa
liyette bulunmuş, bu tezgahlar- mm•••ırı;::•m••••ll!I 
da 22,380 işçi çalışnu§tır. İma- T}YATRO 
!at 885,690 arşın murabb::udır. 

Mmtaka harici olan Kayseri VE SiNEMALAR 

ha va ıisinde 7 ,2 oo tezgah ta 216. il!Nıııa•ş•i!!llt•B!!!!lle!lly-t•e•mıııııııiısıiıii l!l!l•e•rl!lii 
000 arşın murabbaı, Konya ha-
valisinde de 300 tezgahta 30, i\lilleı tİ)atrO>unda yarın 1l43nı 

gazelbani Hafız Burhan Bey saz 
COO arşın murabbaı halı imal Hey.etinin iştlrakile iki oyun birden 
edilmistir. Arifin hilesi oper<t J perde 'atansız 

İkti~adi mm takaya dahil olan Dram l perde !"aı hey'cıi 8llyilt 
Uşak, Simav, Gördüs, Demirci, kons.r <l•nı-.far 1 .ocalar : 200, Mevki: 
Kula, İsparta, Eğiridir, Burdur .ıo duhuliye_2_0 __ _ 
Buldan, Sarayköy, Uluborlurla Ferah >inemasında 
1927 senesinde 964,950 arsın 2 filim 
murabbaı halı imal ohınmuştu. 1\utııp facıası: l'nuh·e~ncrini şah 

e:;eri 
Buna nazaran 1928 halı imalatı aynca: ""r~üu;ıkr pqiııde 
79,260 arşın murabbaı azdır. 
Geçen sene İzmirden ecnebi latanbul icra daireıinden: 
memleketlere 4 ,543,214 lira kı- Emine Firdevs h. la Zeliha Sani· 
ymetinde halı ihraç edilmiştiı. ye h. in Hüsniye h, dan borç alôk· 
Halılarımızı lngiltere Amerika, ları üç yüz liraya mukabil lıirınci 

Şehrimiz de bir film mektebi Fransa, İtalya, ve Belçika alma- derece ve sıra numarasıyla ipotek 
tesisi ve Ertutral Muhsin, ktadır. Dünyanın başlıca halı irae olunan Davutpaşada Çukur Ç~ı 

c;: il S B 1 d 111 me sokağında cedit il No. in ham e m ırrı ey er en mua m- satış merkezi Londra, Nevyork, 
lltl kabul etmeleri rica edile Viyana ve Paristir. l•orcun verilmemesinden dolayı i 

raı,i evvelisinin yapı}mas1yçün otu .. 
cetl söyleniyor. MERSİN OAZETECİLERt gün muddetle müzayedeye konut 

Yeşil ay cemiyeti ~ersiı:ıd~ zabıtaca.ba~ı ga~e· muştur. Hududu: Tarik Hii,.yin e· 
tecıler ıstıcvap edılmışlerdir. fendi Hayriye ve Ay~e hanımların 

Yeşil r.y cemiyeti Mayıs•n •on -Tllersin valisi Ali Riza be H 1k 
Cumn11nda yapacağı tenez- . . . Y a. smı yüklü ve dolaplı altı oda ve ça-

zilh için ihzar11ta başlanmıştır. g~~etes~nde ~ızlı maksatll~ıa arşın terlıiinde araziden yiiz on ih 
Cemiyetin aza yekQnu 3,000 nl mu~tenıt n~!~1:\'.atın na.zarı dik- arşın bina mütebakısi bahc;cd'r. Müş 
tecavUz etml~tlr katı celbettıgını, şantaj yapıldr- temilati iki katlı ve binlira kıymeti 

• ğrm komünistlerle tesriki mesai muh•mmineli ahşap ve haricen ha· 
Komisyoncuların imtihanı edildiği anlaşıldrğını. bu husus- rap hanede zemini malta iki ta•hk 

ta vesaik elegeçtiğini söylemiş- bir kömürlük iki aralık üç hela· bi-ellmrllk komisyoncularının 
imtihan sualleri dUn An

karadan gelmittlr. (200)komis
yoocu '.!4 Nisan Salı gllnU imti
hana tabi tutulacaklardır. 

Hdkkı Şinasi Paşa 

C H Fırkası müfettl~I f iılkkı Şina· 
• si Paşa dtln \ nkaradan ~ehriml r.e 

avdet eım4tir. 

Futbol maçları 
:\hnt~ka Futhol lley'etinden: 

19 .:\isan!)l29 Cuma günil lcrıı 

edilecek re.;ml miisabakalnr her. 

vechi atidir: 
Kadıköyde 

Tophpu-Daril~şafıka :mat 12 
Hakem Necmi Hey. 

Kı>ımpa~a · l':yup saat ı 3,45 
llakem Necmi Bey. 

Taksım Stadyo81unda 
\ efn · Sllleynıaniye >aat 13 

Hakem laet bcı-. 

Beykoz - Fenerbahçe saat !.'\ 

l lekem Saim Bey. 

Be~ikta~ - Galac~~rııy saat 17 

Hakem \pdullah Bey. 

Cenazeye davet 
:\!illi T!irlo: Talebe Birliğinden: 
Londrada ıah<ttde iken ufuleden 

çok kıymetli ve genç arkadaşımız 

Seniha C'ıvdttin ctnaro mıra<inıinde 
hulunnı&~a umum arkıdaıları davet 
edoıiı. 

\l<fl nın 1 c•ı 'oceği gün 

tir. risi sedirli ve dolaplı !ki sofa bir kr-
.4zılı katli vuruldu ~mı yuklu ve dolaplı altı oda ve ça-

Bıından bir k:ıç gün evd lkr· tı arası istifade edilmekte olan val<
gaına 1.aza,ıııa tabi Altın ovıı fa ait çeşmenin su hazinesi hari~tir. 
nahiıc,;inin ~alihler kövlinde 1\h- Bahçede harap mutfak iki meyva a· 
Refik ];mimle bir adam, tüttin ğacı vardır bir kısmında medyunlar 
urtakç1>1 Parpı~ı ol(\u .\lt!hıuet diğer kısmında Mehm•t • fer.di ki
efcn.dl il': satılan tütün hesaplan racıdır. Tamamına talip oıon:ar v~ 
mes elc>lnden kavga etrrtiştlr. daha ziyade malümat almak i•:oycn. 
Bundan mujf;ber • olan Ahmet !er kıymeti muhamn:ıiıı~sinin yfüıte 
n f'k 'l h onu nisbctinde pey akçe.ini vr 928 
"'e.ı • " e met efendi lie dl,.er 

ki 'l " -11604 numarayı müsta•hil:cn mii· 'len · ,, ehmet ,\Ji efendinin köy 
zayede ~ubesinc muraca:.t t•tmci.eı·i 

haricinde otomobillerinin önüne ve 27/51929 tarihinde saat on altıva 
geçuek ikisini de öldıirnılivtilr. kadar ihalei evveliyee;_ yapıbca~ı i-

Katilin öldtirdügü insanların i&n olunur. 
üzerindeki nıiihim miktardaki 
paralan da ~lıp götürmU~tıir . 

FirHrl katil Koz.ak havall<lne 
doğru flraretnı!ş, fakat zabıta 

haber alarak tMkibata lııı.;laınışur. 
Netkedc Kozak havalisinde jan· 
darnıalarla bu azılı katli karşı 
kar~ıya gelmi~lerdlr. Katıl kurtu· 
lamıyacaguıı anladığı halde te,;lim 
olmamı~ jandarmaJ;ıra at~je ba,Ia
mıştır. Fakat en :;onra katil iilu 

olarak ele gıyldlmi~tlr. 

Kadiköy Sulh hakimHğinden: 
Mütevef1a Nllıolaki arayici r ğlu

nun Oalıtalfa fermeneci/erde kaın 

ilyadi Hanınm 10 Na. odasındaki eş
ye ve omvQ#ı metrukesi ve derı~ir 

kuası mflhi HıHİll yirmi ikinci p ı

zar ertesi giioıü saat on birde mez. 
kôr odada bilmüzayide satılacagı ;. 
lfin olunur 

Istanbul asliye Birinci hukuk 
mahkemeainden. 19/1.1929 Tari
hmde ilanı iflasına karar verilen 
Rella in~aat §irketinin mebdei aczi. 
sebebi ifl~s olan bonoların ilk hul tt· 
iti v~de tarihi olan 1928 scn~si Ha
ziranının dördüne ircaına mahkeme· 
ce karar verilmiş olmağla ber muci
bi kararı mahkeme ilanı keyfiyet o
lunur. 

İstanbul asliye Birinci hukuk 
mahkemesinden: İlanı iflasrna 
karar verilmis olan silt tucari Meh· 
met Halit beye ait e,yayi beytiye 
ile sütcülilğe mahsus güyümler ka 
seler ve sair e~ya ve araba ko~umJa. 
rı ve iki adet yük arabasının 22/4 
929 tarihin" müsadif Pazarte ,i gilnü 
~aat on büçükta Bakırköyünde Ş~ •· 
ran çifliginde mü ·ayede ile sat·'aC2· 
.,. ı illn olt nur. 



ı 'ır ı · 111 tu tvrı :ıu 

Bl Gf' Kf HAVA 
Pa ıhanedcn aldı~ımıı malô· 

m~ na7.aran dıJn ızımi har ı1.ret 

20 •• ırt h tdı. Ruzglr anived• 
:; metre <.:u - ,~Tc Jc.do"t!n esmi.o.tir. 

lluı:~o hau bulctlu 
rıızıı;ir c.nupıan c;ecekıir . 

FELEK 

'lıcsk. j 

Çiçekçi ve dilt>ncl 
Dün Tokatliyan ciı•arında 

oir hadiseye şahit oldum : 

Mayonezde, Salatalarda, ye
meklerde Kum, taş ve kara 

ciğer hastalıklarında 

Hasan ze ı··n ya"' ı 
Dünyanın en leziz ve nefis ve saf ve halis 
yağıdır. Paris, ondra, Romada en bü yiık 
mükafat ve altın madalyeleriyle Fransa 
hariciye nazareti ve Türkiye sefareti tara
fından musaddak birinciliği ve şehadetna

Oralarda bir kaç tane :seyyar 
•içckçi ı·ar. Bunlar lstanbul gibi 
sokaklarında yeşillik görülme
yen bir şchırde bir kaç demetle 
hal/:a lıaf,ar ncş'cs ı veriyor. 
Bu adan kırın her hafife sa- il 
kakta çiçek satmaları memnu ı~ 

meyi ihraz etmiştir 

==~==~=~·;::;===== 
YE EYTl RtNKlll M~D~Ht~~~NDE olmasa gerek, çiinku o büyük EM' 

raddede koca sırığı ve iki agır I~ 
tl'l.el·esıle • ·az maz yoğurt 

1 

1 

satilmasma " ı.saade edilirse 
e!ın.ıle /ıı, f..aı mcneA e deme
"J•!t dnlaşaı çıçe •çifefl' cadde 
Jı1>ak edileın!'z. Ama bir za
bitaı belediye memunı bunlar
ıiaıı ikisint' şöyle soylriyordu · l 

Ben öteki belediyelere 
benıı•mem. Size ceza falan 
ya:::mam , çiçekleri ayaltımın 
eı flınJa çiJ,ncrim ! 

Bu kıyak tehtit ününde iki 
çiçekçi 11zalılaşlrlar. Beş adun 
ötede hirısi kuca,t;ında rocıı

ğıyle dört Çin1; e11e karısı di
leııiyordu . Çiçekçiler caddeden 
kaçtılar dile11ci/er icrnyi san'ata 
deram ettiler. 

Bu yazımı bir muharrir ka
rihas11111 mahsulü zannetme
yınız. 

Jstanbulun imlası 
Bir taraftan caddelerdeki 

tabelalarde imla yanlışı arayan 
Emaneli aliye, otomobil leı·ha
larının imla yanlış111dan dolayı 
pek tedirgin bir haldedir. Çıi11-
kü yeşil boyalı yer; / otomobil 
le.-lıalarında Istanbııl kelimc
siımı ba şındaki • ı • harfi 
noktalı i • olarak yazılmış. 
Şirı:ıfi ll'llıaları mı yoksa ls
taııl.ıılı;n imlasınımı dei[iştir
mek lazım geleıej;ı tetkik 
edilınektedir. 

FE'LEK 

STE 10-DAKTİLO 
Turkçc \' L .\lma nc:ı muhahl'rac 

i~in h ir har ım ııranıyor. Taliple

r · ~ .n 1- tanbul ı .ı ;; numcrı • lu Pı • ;ca 

l.ı.. ı u,u ııa •:ıhr- ren muracatları. 

Crip e ya kal.ııı mak tnıı knrkıınlar 
en nı tikemıncl tnl~hiri tahaffu-

Satılık Apartıman 
lstubulda lleyo~lunda '\>l c~nıtiyel mah•ll~inde m kıep <okağında Mc,ıuıiıe: \prımanı namile maruf 

olup Bankamızın batapu mutasarf'f olduğu apartım~nın !'ltı ) ı ınüza'\' edeye konmuştur. 

2 :Vlüzayede kapa lı zd nsulu iledir, ihale I.> :>.hyı s 1929 Pazmesi ~nü \nkm·~ 'a ldaıe :\leclisi huzu-
runda icra olıı nac:ı.ktır . 

3 Satın almak 1'ti ytnl~r (84{JO, liralık 'tminat wrmeıc mecburlardır. Ru teminat mektubu tekli[ mek 
tuplariyk lıcraher ihale gilnüne ) etit m<k Liurc bizzat l'mıım müdürlü~t \e ri lir. \ c yahu: taahhütlü olarak posta 
ile gi,nderilir 

4 ihale bedelı ıhıkyı m uteakıp pq iadir. 
5 - ı"alip olaııların l< tanhıı' \Cya lzmir Su!ıderım iu 'e }&hut C mum müdürlüğe müracoaıl a mufassal 

:ır ınamtmiz mııtal:la <tmdcri H m za vedeye l<tirAk halinıle hir ı;ro mukabi linde hir nu•h3>ını alıp ıekli[ mek
lt' ın.ı ropıcyktm elerı icap cd.r 

ı. , ndrada en muau:C" 'po!ivphon) 
labrikm :• iınd•n günde !1000 
adet imal edilmekrc ·e feslerin 
tahi\li ~ i ile diin\' anı~ her tarafında 

hirin :!iği k z~nmakt· dır . 

Schrimi.1.dc 'e An:ıdo1 1Jnun mer· 
kezlerlnde ovn liaı'a a •atılır 

l k po•u: 

V. ÜTÜCiYAN 

MOTÖRLER - MAKiNELER 
'f>irkiycdc en ziyade rap;bec bulan 

DEUTZ-~1ÖTÜRÜNÜ 
sb: dahi alınız. 

DiZEL-- petrol-gazojen inotörleri 
1 kr kuvvette ve her Cipte. Vluvafık fiat ve şeraitle 

En marul fah rikalann manıulıitın<lan atideki 

. lA.KİNELER 
muc" csemlzin ih tisu'1 dahilindedir. 

1\l(JTÖRLL ~lJ Tl'Ll'l\IBALARI 

Kiralık fırın 
Yedikule haricinde Kazlıçeşmc 

fırın ı J;i ra lı ktır. Taliplerin Sirkeci 

istasyon memurlarından Suat beye 

ınüracaatiarı. 

it:vıtR VE PARIS SKR~i\ 
Rl:\DE BÜYÜK MÜK,~FAT 
VE Al :nl'. :VlADAL YA iHRAZ 

EDJ·:~ :\IARL.F 

İDEAL 
KO JSERV ALARINI 
Herkes , bilaistisna, tercih eder. 
;\TPşhur doktor Zr rgerin takip eıtip 
usul üzre sureti i nıalleri, hali 
tabiil.rinin muhafazasını temin eder. 

ENFES! MÜKEMMEL 
SIHHİ! 

Her bir tecrübesi büyük bir mu
vnffakiyet, bir zafer! Umum bak
kalive ma~azalannda bulunur. 

........ ı:ım .......... 
Zayi: Galata ltha!At gümrü

p;ündeıı 37606 numaralı beyan

name ile imrar ecciğim karbitlere 

ait me7.k0r gümrük müdüriyetin-

:ı.i ycdcn bi ri nlaıı J lamburgdc 'i\IOTORI.U DlNA\10 (elektrik istihsal r.lcr) tcnvirnt p.mupu 

den verilen 34,345 numero ve 12/3 

929 tarihili makpuzı zayi edilmiş 

olduğlından zuhurunda hiç bir 

kıymeti olmadığı i!An olunr. 
·ı, '.kc \ C :\Jnyc r fabriJ..a-ı m amu- Doğramacı \1akinclcri, Planya-Şerit Dcstcre Rende V. S. KEMAL 

Y ırınki Perşembe akşamı 

FRANSIZ SiNEMA ve 
TiYATROSUNDA 

,aat 1 4.~0 matine<inden itibaren 
Ekranın en mükemmel arti'ti cm
ce:J~iz 

vlLLI F RIÇ 
ile dilbtı 

Rl'1 \11 ,Ll:R 

COŞKUN ZE ·DOST 
nam knhknh komeJi .. ır:_ ı::ızi can~ 
dan ~üldürecekler, cıtltnclircc•klcı, 

I hütün Jertltrinlzi unıııı racaklardır_ 

~ Şehzade Jla-ı 

le Hilal sincınasında ' 
)~ B ıı gece hediyeli ~ecesı<lir. 

1 
Bu gece si nemamızdan her bilet 
alan zata birer a<let hediyeler 

t•kdim edilecektir. 

1 Çiu~ted~:a~ı:; 
K Duzıalıan Bastılıac:ık 

ıi fırhnalar arasında 
li 
il 

Şah eser lİ 
J ,ı:ın li Afri kadıı 1 

R Büyilk seyahat dramı 
~Duhuliye ;} I localar 11 7 huruştur· 
X Bundan böyle her cumarte>i 

1 
ve çarş•m"• gtin iı ak:amlan 
sinemamızın hediyeli geceleridir. X 
Pazar gününden ıtıbaren EMii. K 

1 
YANl. 'GS in ,on şah eser! olan;; 
Zaferden bozguna ,1 

son emri t' 
ıı;ösce rilccektır. 

Satılık emlak 
\yasofyada Ahmet Abut efen

di koııa~ı ve büyük varidatlı 

Alemdar sinama:;ı ve arka cara

lıııdaki kebir :ır~zi>i birden gayet 

m üsait fiac ile bugünlerde satıh -

yor. Görmek için içindekilere 

görüşmek lçin her gün öğleden 

sonra ikinci vakıf hanında Ferit 

beye müracaat. 

İLAN 
Gazi Paşa nahiyesinin Mahi 

Akça! ormani 28728 metre mi
kap çam ve 1600 metre mikap 
katran eşcan 4 Mayıs 929 ta
rihine kadar müzayedesi tem
dit edilmiştir. Taliplerin Anka
rada İktisat Vekaletine İstan
bul Antalya orman baş müdü
riyetlerine mahallinde muame
lat memurluğuna muracaatlari 1 
ilan olunur. 

irtihali er 
Ll.tındc•ı LlZOL oldup;u hilsinler. Demir l şlcmc P;c :\lahsus \lak.ineler. Turnalar-Frezeler- ,._ 

:\lakkaplar v. s. Hanımlar Alemi Madrit sefiri Yahya l<emal 
Bursa A.V.P.H. Sertababe- B. arkadaşımızın hemşiresi Ba-

tinden: 40 lira ücreti şehriyeli HANS FRANK VE. ŞERİ~(İ . ise l'lanım lzmlrdo kan zehlr-

ha~tahane bahçavanlığr inhilal DEUTZ--HlJMBOLDT MAKiNE ŞIRKETI Yalnız hanımların d ei!;il bey- lenmeslnden irtihal etmiştir. Bu 
etmişti:-. İhtisası olanların hm;- elim ziyadan dolayı Yahya l<e-
tahane scrtababetine muracaat lerin de guzecesidir. Perşembeye mal B. arkadaşımıza samlmt 

eylemeleri ilan olunur:_.---~~~~~~=~~:__:_ _ __:::__-;----:--- çıkıyor. taziyetlerlmlzl beyan ederiz. 

l ~ın pek beli olan durgunlu- hücra (Anadolu) köşele-ı bul) da~-buraya kadar gel
gunu anasının ölüşüne, gur rinde iki sene yaşaması mişti. Maksadı seviştikleri 
bet yerine gelişine buluyor, j muşkül diye onu ikna et- 1 ve yakında mes'ut bir yuva 
doktorun suratsızlığını , mişti. Halbuki genç krz se- kuracaklarnı ümit ettiği 

"h\illiyet. in edebi tefrikası 31 

Köy hekimi 
Bürhan Cahlt 

1
genç kızın derdine ~ürmel vildik~en sonra ~-nuhiti? ve (Suat)e bir sürpriz yapnıak 

konuşan bu kız bütün 0 gü- Akşama doğru kasabaya etmek maksadına venyordu maddı mahrumıyetlerın o- ve onu bu dar, sıkıntılı yer
zel kokusuna ve 0 itin-ı ile yaklaşıyorlardı ki (Suat Na 1 Halbuki yemek yerl:en nu müteessir etmiyeceğini de yalnız bırakmamaktı. 
boyanmış dudaklarına ipek ci) ona yine Fransızca ile konuşabilmek, şundan bun- tahmin ediyordu. Ve bu Hatta (İstanbul) dan ayrı
çoraplar içinde bir mu~ gibi talimat venniye başladı. ' dan lakırdı edebilmek için hisleri gün geçtikçe arttı. hrken yalnız kardeşine 
duran mevzun bacaklarına Genç kız müstehzi bir du- kendilerni zorlayan, (Hati kıtlaşan, seyrekleşen, re~- (Suat) le buluşup evlenme
rağmen şimdi ona hiçte talı dak büküşüyle bunları din- cenine) nin yanında bir mileşen mektuplarna rağ- ğe karar verince hemen tel
rik edici bir his vermiyordu. ledi: Sade kızgın, kuru bir: top kırmamak gayreliyle 'men _genç kız en leziz batı- graf çekeceğini, siparişleıni 

Bu kız sussa ve sıkılsa, - Pek ala! dedi. Anla- dudaklarnı ısıran iki . gen- ralatla bağlandığı bu vefa-· yapıp getirmesini söylemiı;,-
yüzüne bakılınca gözlerini şıldı ! . . cin kafası yüksek kuvvette sız ve lakayt doktoru unu- ti. 
kapasa ve yaklaştıkça kaçsa (Hatice nine) bu akşam bir dinamo gibi işliyor, ve tamadı. Böyle sinama kahraman
ne iyi olacaktı. f~v~alade olarak evine geç bütün söyliyecekleri yalnız Ve (Suat Naci) yiillc me lan gibi fevkalade jesler vt· 

(Suat Naci) her lakırdısı gıdıyordu ... <lsta~bul) ~a~ kalınca taşıp patlamak üz- ktuplarmda yazıp şika- hareketlerle bu maceraya 
na bir kahkaha karıştıran gelen b~ .gu~el,. çı~ek gıbı, re ağızlama doluyordu. yet ettiği ıssız dağlara, ka- başlarken kalbinde taze be
her cümlesinde vücudunun bebek gıbı mısafır.e ~kra.ı:n~a (Leyla) kırgındı. Daha; ranlık evler ve manasız çeh v~~~er: v7 he~ecanlar yeşer
bütiin hatlarını hareket ettı k~s:ır e.~emek ıç~~ ~utun ·(İstanbul) da iken onun reler içinde yalnız bırakma- dıgını hıssedıyordu. Böyle 
ren bu kızı nasıl susturaca- bıldı.klennı yaptı, butun ma çok sıcak vaitlerne aldanıp mak (Feneryolunda) sal- annesinden, babasından lıa
ğını bilmiyordu. O bilal?e~- rifetini göst~rd~. . . . . jher fedakarlığı yapmıştı. l kımlar, akasyalar altında bersiz. yolları'.. ~apurları, ~i
va (İstanbul) dan, yenı a- Fakat ganptır kı bırbın- Mektepten çıktıktan sonra yaşattıkları aşkların ona bn renlen sorup ogrenerek, gız 
lemlerden, şundan, bundan ne kavuşan iki sütkardeş genç doktor hayatlarnı bir ıssız ve hücra yerde hisset- li, gizli bavulunu yerleştire
eşten, dostan bahsedip du- bu ilk buluşma akşamı hiç !eştirmek için iki senelik tirmek için son bir fedakar- rek kendini heyecanlı .:>ir 
ruyor, ona tembihlerini söy te şen ve mes'ut görünmü mecburi hizmetini bekle- Iık daha yapmağa karar macera kahramanı gibi gô
cyip bitirmiye vakıt bırak- yorlardı. (Hatice nine) on mek lazım geldiğini söyle- vermiş, yalnız küçük kar- ri_Yor, sevinciden içi gıcıkla 

--~~~~..._~~~~~~~~~ı..ı...~~~--'~~.....,~~~~'--~'--'n;_~__;~t-..~.ı..--D~~~--lc-L-'-~~'--- nıvnrrln 

ALHA M R D 
l•panyanın ki\ rık vucutlu şehveıpere<c dansozlcrır i boğa I' •«: 

zevku ~ta 3lemlerinde ~e çen aşk maciral:ırı nı mı a\ \er 

·sPA YOL GÜZ 
l'Jlminin 7.<·nıdnliıti ~özl er kama~urıc ı luk:.ı; \-c ihti;-amt · cın. 

ranın en za rı ha\ ret 'e taktirini mucip olacakt ı ı. 

\lhn mra n ın nrke :-.trı•q Bizctin mc.~hıır h'.armı:-n <•pcra .. ınııı tn 
parçalarını çalacaktı r. 

• tı ı1111ıııı ı ıııı1111111 111111411111111111 1 r,•• • ıı ı ıııı t ıııııııııt ı ııı ııı • 
~~ ...... MELEK ..................................... .. . 
EE Sl~.EMASINJ N --== bu akş:ım ~ a at 2 1 . O da i r~c 
ES edeccgi Tian rj fltı tayın sııh e~l!ri 

§§ J~N ANJ1~LO, 
s~SUZi VERNON --
~Eve EMMİ L1N --:: in muazıam tem!ıillerL --
!!~ılım Bakire 
:: filmi için hiletler kapıı ılıyor. 
EE İki num:ıravı hııvi olan bu hi-
:: leclcr mıİ lı3faza olmah<lı r. --=~··•11 ııııııııııı11ıııııııııııııırııııı ı ıı • ıı• ı ı t ı ı . ,ı•ı ııııııı ı ıı ı ıı 
•lllll ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııı ı ıııııı ı ııııı 

.. Harik, hayat, kaza rn otomobil sigortalannı;ı;ı 
Galatada Ü'nyon haııınrh ko ' ıı Ünyon 'igorl ;t k ıımpan y;ı• 

1 pyatmnız. 
Ti'ırkiyede hilafaı,ıla irrayı muamele etrnektı~ olan 

ÜNVON 
umpanyMına bir kere uğramadan sigorta yaptırm&yınız. 

Telefon: Beyoğlu - 2002 

stanbul Esnaf Bankasından: 
lstanbul esnaf bankası hbsedaranı 27 i\Jayıs 1929 Pazarı 

saat ı .ı tc ., irketln Bahçekapısındaki merkezinde fovkalılde 

in'ikac edecek hey'eti umumiyeye davet olunu. 

Ruznamei müzakeret 
l - Sermayenin beş yüz bin liraya çıkarılma:;ı 

2 - Nizamnamenin bazı mevadınm tadili. 

Karacabey Harası müdürlüğünde 
Karacıbeı· Harasının bu sene tevellüteden •rkek ve dişi Kuzuların 

baş ufak parçalar ( ckıli 400) 23-Nisan929 ıırihine müsadlf Salı 

onbeşte Hara merkezinde ihale edileceğinden talipolın!ınn şeraltlm 

mak üzre Haraya teşrif!eri ilin olunur. 
• ........... -=--~!!11!!1!1!1~ .... .., 

JSTANBUL ViLAYETi 

DEFTERDARLIK İLANA 
.......... D .... _. .................. ... 

SATILIK DENiZDEN DOLMA ARSA, Galatadı Arap camU mı 
eski Yağkıpanı iskelesindeki N. :24, 138 ar~ın 7 parmalr, muhamm 
3622 lira 80 kuruş bedeli 8 senede alınacaktır, müzayede 22 J\:isan 
Ddıerdarlıkıa yapılacaktır. (367) 

* * * 
K1RALIK DÜKKAN, Galıtada yangın kulesi d!bind• Rereket?. 

hallesinin Kule wkağındo N. 3-2, senellk kirrsı 90 lira, müzayede 
1929 da Defterdarlıkta yapılacakur. (536) 

* * * 
Kiralık Ar<•. Gılatadı yangın kulesi d!binde Bereketzade m 

kule sokağında 450 arşındır, Senelik kirası 240 lira, müzayede 
1929 da defterdarlıkta yopılacalttır. (533) 

* :ı: * 
KlRAlJK DÜKKAN, Calt.tada Yangin kulesi dibinde Bereketzad 

lesinin Kule sokağında N. 3/1, senelik kirası 90 llrıı, müzayede 
1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (535) 

* * * KiRALIK EV, Galıtada yangın kulesi dibinde Bereket?.ade ma 
kule sokağında N. 5, 3 odası vardır senelik kirası 240 liradır, 

28 Nisan 1929 da D•fterdarlıkıa yapılacaktır. (534) 

* * * 
KIRALIK ODALI DÜKKAN, Silabdar ağada Fil köprllde, Bakkı 

üzedndt 3 odası vardır, senelik kirası 135 liradır, müzayede 1 M 
da Deherdarlıkta yapılacaknr. (552) 

* * * 
Kiralık çukur Bostan, 'fopkapı sarayı dahilinde Mecidiye kasrı 

tahminen 9 d()nümdür, kirası 127 lira icar, müddeti üç sened!r, 
ı Ma\'15 1929 da Dcfterdnrhkta (316) 

. * * * 
SATJLll< DOKKAi\, Beyuğltında ŞahkuU mahallesinin lstiklil cı 

N. 595,589, mııhanımcn bedeli 4000 liradır, müuyede 7 Mayıs 1 
günü Defterdarlıkta yapıl acaktır. (614) 

* * * SATlLlK DÜKKA:-<. Çakmakçılarda küçük yeni han alı lı:aıınd 
muhammen bedeli 450 lira, müzavede 7 Mayıs 1929 Salı glinü 
lıkta yapılacaktır (606) 

* * • SATILIK E.V , Üskildarda çifte bakkallarda lcadiyede aranik 
iki katta 2 oda bir hal~ btr sola bir muıbak bir bodrumu ınii 
muhammen bedeli 300 lira, müzayede 7 mayıs 1929 Sılı günü D 
lıkıa yapılacaktır. (613) 

* * * SATllJK DEPO, Mercanda Çakmıkçılarda Dayahıtun ııı• 

Küçük yeni han alt katında No 11, muhammen bedeli 200 llra. 
7 Mayıs 1929 Salı günil Defterdarlıkta yapılacalcnr. (605) 

* * * STH ,tK ODALI DÜKKAN, Fatihte Dülgerzade mıhalleslnln 
caddesinde N. 34· 11, bir oda bir sofa bir halAyı müşısm!ldir, ın 
bedeli 1200 lira, müzayede 7 mayıs 1929 salı günü Defterdarlık 
calmr. (615) 

* * * 
lzmir Defterdarhğından: 
Haziran 929 tt.rihlnden itibaren 2 ve 4 senelik olarak müz•Y~ 

nulın ve senevi 25,000 lira bedel tahmin edilmiş olan lzmlr balı 
Urla, Karaburun, Foça kazalan savdiye rusumunı talip çıkıııadığııı 

·• ı ı .• ,... .. , ,, '""n . u • ı. ,.t _ • _.J:~ -->ıı-ı ... .-ı .. 
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Cektiı·. Taliplerin teminat ak ... e
ıe . 
..!!"le müracaatlan. 

Edirne icra dairesinden: Bir-

Asri matbaacı için en elverişli olup her gtinkil alellde işler 
için asri bir matbaada bıdunmıısı elzem tamamile otomatik bir 
makinedir. 200 tiraj için elverişli oldugu kadar ıo.o:ıo ve 
hıııta ıoo,ooo gibi azim bir tiraj için dahi elverişlidir. Saatte 
3000 oOshll Yerdiği gibi iki kalıp ile allı bin nüsha vermek 
kudretlnl haiz oldugundan· 

•vni mahkfımü bihten dolayı 

tııahc•ız ve turuhtu mukarre · 
bır "det Fıat markalı otomobıl 

1 
r, hal n yir1)1inci Cümarte~i 

-~u saat onda rucnelı garaji EN MÜSTACEL SiPARiŞLERiN SÜR'ATLE 
Q J İKMALiNi TEMiN EDER nunde furut edilecegınden ta-

ıı o'anların yevmi mezKCnla, TUrklye mUmesslllerl : 

• I• llinde hazır bulunacak '1'(;- ~DURLA BiKADELER \ E ŞÜREKASI Ilı 
r. "<ı n:,ıracaat cylemelen ilan J'~~~'.!~!!~~~~ı~s~ta~n~b~u~l _:-~G~a~l~a~t~aJ~!!!_i!!!!!!!!!~-~ 
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~M~lK YE Ef TlM 
81 l~I 
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lıı,aat ve Emlak üzerine 

mü~ait şeraitle 

Para ikraz eder 

Bil'ııınuııı Ban~a ıııuanıelalı 

1 lanbul Şubesi Bahçekapı 
Teleion lstanbııl: :ı<ı72 

::;k:ek vücudunu 
~ :ıene,tıren 
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1 ellleri 
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KARON Aiman Khaphanesl 
lkvoj\fo Tiiıı_ ıneıdanıncta ~~.ı 

Devlet 
manları 

demir 
" umumı 

yolları ve li
idaresinden: 

enuz iL ..c u c..lm \uz ın )fi nı.ı:dt·n komJ.n.inti.o mLnaka~ası 

"' <n•ı paz ıesi guc.ı saaı , ı, da \ıı~arnda uıı: mi idar l>ınınncta 
il & di _r J,f 

\ as>ı ,urd~ edecekler ıcklı ı::ekıupl ·ını \c ıcıııinau m~ak~a-
t·ı_nnı \C\inıi mezklırda ::.ut 15 'uçuğa h.adar L'mJın! ıdare y"u ışleri 
miidurlüjl;ünt rc-meleri ı,ı,. mdır 

Talipler mı nakıs ı:ırın.rncknni 250 ırnru~ mukabilinde ,\nkarada 
rnalzt:me daJn: ınden, l Ja, darpaşada mı.ilJa,·o.at kvınisyonundan tc<l.:ırik. etil'· 
bılınelc ı. 

Gaziayıntap Nafia baş mühendisli-
1 ğinden: 

< .azi.a. ıntap Bchı..,Jli yolunun 2 inci kı:tmı olan k:araca\ er.an-aşa~ı 
~, ğıı..lu ır:c: ·ulakı imalatı ".ınaiyckrinin bedeli muhammenesi olan 9 bin 
lin olup <il;ilei !iaı: uzerinden viı mi gün müddetle ·c ~ıpalı zari usulile 
mıın•k•sııı·a vazedilmiştir. 28 '\isan paı.ar >1ıııı f 5 de ihalesi icra edilece 
jtinden I·~ \ . \ c fazla ma' ımat almak isteyenlerin il. \lühendi>life müra 
caatlan. 

;c, - ·raftp olanların İ{t.rak mes1 uliyetıfe çahşt1rac.:ıklan l·'cn men1urlarıntn 

\ ollar !:mum nıüdtiriyeıinden Ye yahut \'il~nı Raş i\lühcndislij';indcn 
almış oldukları li\ akaa fenniye Yesıkalannın tarihi ihaleden 8 gün cı el 
\ ıl~ıet il. l\hıhendislijtire -ibraza mecburdur. 

3 ·rali.., ol:ınlsr ·a.r::lnın ~eraiti umumi\·e \'C husu ;ı\·cı;,inc Y1kı[ 

olr'1ılıdırlar. 

4 ·r ·'P olar.'ar 'Uli7.aycdt.: ve 'Tlünakasa ve ih:tl!t k:ınunu mucıbincc 

ve .ı.>u l thirc inde tekli zarflar'nı teminatlarını· ycrıneğe mecburdur. 

iian 
<.. ~-n! "an tar çeki kil il adet 

1 ;;4 
tarih ihale 

Koknar fidanı 

<.~ıra 25 
180 \'cıli çan 

l'ırmııklık 

:\lahlut kömür 

\leşe kömürü 
.\hhlııt harap 

192 

.l50 

21! • ·isao 929 

1 .c komiırü .12 

l5al~da muharrer cm\al muıaycdcyc çıkanlmı;ıır 

aJiç orman muaıneldt memurhı~una mi..rl':cıatları. 
taliplerin Uhalide 

" rıınıııııınıı ı ~m ~m :mı 
~ BUyUk 
=== = 
~tayyare piyankosu~ 

Keşideler her ayın 11. ndedir 
4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 

Büyük ikramiye: 
45,000 liradır 

Ayrıca: 20.(XK) 15.000 12.<xxl 10.00J liralık 
ikramiyeler ve 10.()00 liralık bir mükafat. 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

ı ıım ıı ~ ,m ı .rııımrnıııııırnıııııııımııı mı 1 mmıım 

;:=== 
= = = 

Aydın sıhhat ve içtimai muavenet müdü
lüğünden: 

oı kilo ınet:c 

ıl ı · , ·r t 

" r rr lirirctı 

ıi .ınir n:unakasa ile ınııtı,t)'aa t·dilct:cğinden tali'l 
anlamak ıızerc l,rarlıııl sıhraı ve içtim ıl ınuave 
·ıkm• • tT' 1Cl«t arı luzvmu ilan olur ır. 

\ARŞ.\ \JR.\. l :" 1929 
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' h • e 
( .. ı a ı enı c ıri , ıır.ıkap• 2-1 kav, al. 

\lu ın l,h · li.i > tan ilor l \c r \k ılc ıl<.ı oıl:ı ~ ir 1 a 1 i \3 1r 

'la da C:\ .. a n har l"f ına zı k 'ı r u 'le 1kı t:U uza • 'ı 9 l ·m 
\.lif • r,. 11),l u saır :;;; 'lıt z na ın L. ın ' :ı r"' r .atıp r'n t t a · n m 

sat m ır una r ur ıadar _, ____ _ 
E u-

• 
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n ı-r; 
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'1 a ürdt 

R 7.c·, c 
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(, 

zun, P0!atlı . · • f 

Far :-. 

' 

n 

pa tası 

/. 

r ı 

c 

r 
( ll ·ı . 

r C lr,I 

t p;rırnr f l."e tet .• 

lak ve ytam Bankas 
mum müdürliığunden: 

1.e\:k.. "I! e\ ,a rn.1h u.~a· zıru~ mu· arrcr llr rr~a ır!·.Jlk· n 1 :-ı mu7..tı\t.de\e k ırulm ştur: J 
l .\l(m11c"e ~apalı zar ıı-ııııdedic ihale 2 ı»n •ı2<ı ı~nhinde <>anka l~.e \Jcc1 >i ı nun le f,u edile 

. . ... ' 
ıznıır sur al post ası 

Cl'ktir. 'l'aliJ olanlar zirdl' ı~ıJ:->tL'ı-ilcn rolk<larda tcrr.,nat İr;ıc-.ine ınecbur olup l'll t.cn1inat \ar:ı.ı.a .. ını teklif nı klıp\a .. 
ri\lt :)t•ıalıer ınakl uz ııakalıilindt.: biız:ıt Ye \ahut ihale \Jec -.ine \c-tı1 rncJ.\ üzre taahhtitlt. cılarak po "J\·a le\di 
ederle 

!hole lı:ıdeli hale, e\ muıoakır pe,n ;ıi 'ak .lrnır. 
.ı - 1 al ip "lanlarııı !,: ınlıııl \c.;ı lzmr ~ubdcrimizc \O )JC t 

~<...:tnaıncı;i.,. nıt=• Ja etıne l!ri \C mtıLZ3\c.d \c t., .ık hali:ıde h~· r. 
~!erk , Emlilk mtic!.ır 
1 ·lnı 1 ir lir muk 

n muncca tla k •I 
ı ,,.de , ı:n• ı 'e l Jdıf 

mcktupl.ı ın ı ap[elincll·r ıl·a: l'tler. 
l -ııumı .,uw a \h:\kll C\ İ il duuu 

1 l~ l\"~a ç' ile, rle' 
~ıha , " ıh.ap;ı 

r." ı<n- IUg " \\J an > an · tre ._f''140 .. i::ı l\.a.o:!tr antr'-110 ı'

(ı2;i 7.mı m»r · dağ ma· 
:atlı 

'J cmınaı T .• -
f <) ,0 

po u \C m-~tcmil ıı lk 
ı..iz k.nannda H ı · ı .ırdır 

~-~-Sııı-iiiimiiiiii-liiiımiiilllııiiiiiiiiiiili•m.1-

saf ispirto Doktor ihsan Sami 

Gonokok Aşısı 
lkboguklu!l;u \ c i!ıt;Lit.ıtına kar~ı 

Pek tc,irli \c t;ızc :t~](k. ili 
'.ım·oltı !>t ·:an \l.ıhr:' :t tıır

o f ~I) 

DO SA 
En mükem
mel ve taın 
ayarlı saattir 

Dakika şa-
şmaz, temi~ 3 
natlı ve eh- ·,a (\ 
ven fiatiarla t'g 
satılmakta- ~~), 
dır. 

f\a,Jıo:ı 'aat dıikl .lnl.ırından 

arayınız. Toptan :xıtı~: 
RIKARDO Lt::VI , c Bira deri 

>tanhul, l la\ uzlu han 11·14 
J ler cins saat dcp<Nı. 

Bir buçuk asırdanberl 
:\larııf ~ı Jaı:ı Ccıııalt Zade. YC 

.. l laizi imtiyaz lıırkivt C'ıımhuri 
yetL ~J\andiy:ılı çifte ·aını. nıar· 

kalı >alııınlarır.ı darn:ııklıl(ı Ye ne· 
fascti cihcti:ıdcı1 ıncnfaatinı1. için 
her nrde arayınız. Depo:,u: \sına 

altı 1 lacı Cemali zade ~l· '~ı:ın ~amı 

P \RISTI: 'ıll' "I: 1 IUTJ:ı.t 

Colcnku- cadde ı 1 Hı me' kii ) 
9.~ hütu~ l·sh:ıhı i!'tira.h:ıt ·a5an;-;ıır~ 

tuvalet kahınc;i ve lıan\lılıı :o ııda, 

Telefon .. ıo il,ı lıO frank. Te11'ra 1 aıl 

re,i. l'an; '2.l \ ll°SOTEI. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı lstanbul müdürlütündcn: 
ı:: .:ıli nıuh~f•cn tnıı ı tı} ı:.ıtı n.;z rı d, k ı. ' ı::ır ' lündr ıı 

h iT !L r rr·icr,lJ ; el r dcnıııuncLı i•ıi·tı p) A\ü 

f nı , r K 1p· 1ı ,ı,dcrlc rakı "!1 lı c mlc l ) ılerdc cı tlc• a 
t;.!c• ~, c \ •zı 1 f ıtl ' 3 c•lıc t~C' frulıı cJi' , · ·c !d ~ 

•ııo 
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.o 
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1 :bcrhart r.· r k • • 

• 
" 

a nd n K .. r rkalı 

" 

li ız~r 
Çeki zinciri 

" " " Lç. par~a • ;:ikıa tırmık 
Riıdsa' lab·•ka ı malından K I\l markalı > un · r~ ı Pu.luk 

\ \ J~ ınarh1 ı c'uner '·ulcl.lı 
~ a~ k u pL 'luk 

J · ı \-; ı ıı.1;ı L' '!!da 1 m<Jdcli 
Be\gir çap a 

' :\l.ro fab-ıka ı nmlınıbn ı <ıo hlo ııgırlıgıoda ıld p rçalı 
nh ap pk•lı llb narkalı tı/ 'lumaralı kalbu ınnkinc·s •. 

;;o 
100 

" 
,., 

20 .. .. 

Tqk:ıt ,.ı ılıetı he,abına pe,in panı ile cir:, \c "'ihtarı ha~ e 

nı"harrcr alaıi zirai) enin kapalı zarf urnlilc munakı-asır ja hıku 
bu'aıı rcklilkr matluba mt vafık gürülcnıedigı cihetle kar.mu m ·
ınuna tevfikan pazıır!ık uretilc mubayaa edilecejl;inılen, )·edek 
ak,anıik birlikte Tokatta tl"li'll olunmak şartıle t.11ip olanlann ,tr.ı· 
ithi anlamak YC tc minatlarını goodcrerek pazarlık yapmak uzrc 
22 nısan •nıı p:ızarte•i f'İ:'lu 'lokat ,·i!ayeti encümeni d~imi<inc 
nuıracaatları ilAn olunur 

Türkive ., 
Seraıuyesi: tediye edilnıi!;i 'ı,Oou,ooo liradır 

U111un1i ~iüdürlük 

Ankara 
Subeleri: 

((,(.f.(I \l\!. \ r ı ı ı 

'i, rnnıa l ı, JO ,1 ı (; 
rıhtımı daı h· cke1 k , 
,i u.oahı tz.,ır i 1 l: 

p.zar l .J,,,jÜ d:ı 'il r 1 

ketle razart 1 !~ 
\" apurda "l kc 

orke tr:ı ' ..: · . .:ınr 

~~:::~~::::::::::::::::~:: 
.\l.I:?ıtu \it Z.\I l'I ın 

\".\l'l Hl..\HI 
.. ."en., luk..: \.:ım<.t'-n p )~· ı 

Millet \.Jjl ~'.; 17 

C . b ı•uı rı :ık aı'ıo . aı sanı a 11• 18• t1. 
·rh i r • 1 t, 

7. 11 ul<l:ı lr. 1 
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anı , ( lu. ' t n, 'I 
l>' L. )0 ., l lZ \ l 

(\ .kf:kcl •• (,r rt • 1 

• f:JJ • ıı m ı!ı ı ı. 1 ' , 1 
lı. ,ıf.paz · ı yen t •ı • lı ııı 
Tl I· fiııı J 1. dJ11 ı ı; 1 

YEL 
\"API Hl.. HI 

K R '\ DE iZ 1 { 1\' VE 
. UR' T Ptı ~ \ 1 

SAiVISU ' 
' uru 17 Carsan1ba . . ısın 

e 

guııiı ak,a~ı ırl.e..: rıhtı nır 

dan hareket'. doot 0'.onwııl 

<lak.. lnch<.Ju, •· ~msun, Ort' , 1 

G•rc ın, Tnılızo , 'urm ı e . c 
Rize ı \C glde,tktir 

T f :.ıtiı;;1 •'edık ~-· r 

d ha- mla I;! •cc ' n ı ııı 

15 t raı:n:m. T l tJn. 
ı:.ı========~
İSTANBUL YATI MEKTEP 
LERİ MÜBA AA KOMl 

SYONUNDAN: ı 
Gaz pasa yatı mı kt-.:bin ... ır 

kıt' a kesifname ı mLCı .ı 1ce y;ı. 
cak bazı tadilat kapa ı rf u u ı. 

münakasaya konulınustur lhak•ı 

::5 4 929 Pcr§Cn'>e ı;üniı ,a~• lG cıa 

Ortaköyde Gazi ~a yatı mcktclı. • 

Mürebbiye aranıyor 
Biri-ı dört hucuk dij!;cri üç 1 

yaşında iki erkek çocuğa bakmak 1 

iizre ciddi bir ınurebhiye :ıranı- ı 
1 

' Ankara Adana 
Istanbul 'frabzon 

Bursa Bali kesir 
İzmir Gireson 
San1sun Edren1İt 

Avvalık 
Zonguldak 

Kavseri . 
~tersin 

"''".'"' 
1 müdürlük dairesinde ıcra cc ilccel .. 

tir. Taliblcr 7 S % nisbct ıJc k, mu 
'llakkat teminatlarını fı:: 1ık!ıda Gti 
zel san'atkr akad<:m:sindc yüksek" 
mektepler muhasebesıne tc:vdi ıyle 

makbuzunu teklif zarfa içine koyma 
hdırlar. Teklifler P<'njenbc günu sa 

ıat oı;.beş buçuga kadar komisyon re-yor. Tepe ba u'da 

!inde 'ı.ireyya beye 

Bri;ıol ote

ınııracaaı. 

Genç hanımlara 
ılı ile 22 ) ai ara,m<1a nıLt>lıı~ 

ınan hanını kızlar talep edilmek

tedir, l'ransızcaya a~ina ulanlar 

tercih olumll:aktır. .\r7u edenle· 

rin ll)ahi halin 2.J, ı:•i <;ar~amba 

.<\iınıı 'aar ı O ılan 1 l. :ıo :ı ve 1 ~ 

den 1 h ya k:ıdar 1-tıınlııılda, T:ıh

t:ıkaledc kain teldon ;ırkcti İjlct

mc ~udıırlyec•ıc ınıır~.aat eyle

ınclı.:ri. 

ıı,ın 

2: \eki kayın \C c5 çe i m,alur 
hatap ile .'i.ıo Jet kc .3llc ç"buğu 1 

2 S <J29 l'er1embe ~ıınu ihale edilmek 
üzre mi.ıza)edeye çıkarılmı~ur. J"alip 
olanların ~eni kapı orman ·nu•ıne1 t 

memurluğuna mürac:ıaılnr 

il A. • 
'00 la 2!1J kilo ki!' ı kom

'lriınc '·.ıpalı ,.arf u ulilc rrub•
yaa cd• tCC ·ti ınL 11...ı ;ı 2· :;. 
92<ı 11azartc r,L.;o~ s .:ı• 15 de 

1 tanbulda ( •Cl' kpa ad ı • ındarma 
ı nru.lthıınc · de icra cdı cet. jr 
.,art~.1ırc .nıalılthancdc ı t<.\Zi 
olunur teklı namenin tarzı iın·J,ı 

s~. tnarrcde ıııındsrictı . 

~liisait ınuan1ehlt, kun1baralar, kasalar 

YERLİ OLARAK Nil ADİ
Li, l'1Ül\1ASİLİ 
M:E\ CCT İKEN l\lİLLi 
SER\ ETİi'\ 
\.~ \HTARI\l '\ABA ·cı 
ELLERE \ ER:\lEYELl 1 

Bl CİDALI)E l\1L VAFFA 
()[)\I \K içi· l (°";RAŞA T 

.\1El\ILEKETiı T FEDAK.;\R 
\ E ~lÜNE\ VER KIS1\ıll 'A: 

:'ılanwlaı•nıııın her kesçc malum o·Jn c .ıınbinı t: 
dJha zikir _·d.tyoruı· 

kerre 

Putc \ ~urubı.ı. 

2- - !\rem Pertev 
Pt:tev .,owk podra~ı 
Pc"tev karbonat 
komprimsi 

K ~- Pe •ev 
j[ 9 - !'ere .. v 
fIO- Pertev 
l r;:..lcri 
i 1 1 - .Pertev 

5- Pertev d~ mal :ıu 12- Pcrr. v 
6- pertcv kolonya sı.lan IJ- Pertev 
7- Pertev kinin komprimeler t.ı- Pertev 

Sııdor•ıno Pcrte\' Kolt· k 

• ~al 

di~ tozu 

c-a~,Jarı 

[D0\1e• l kompri-
ok uruk içın 

Bnyaı "inı 

tun'et podra ı 
tırnak cila ı 
!o ıonla•t 

1 i~ligire verilmelidir. Şartna:nc. kr
;jlfnamc hcrgün Ortaköyde Ga.ı pa 

şa yatı m~lı:tebindc komisyor. katıp 

liğinde görülebilir. 

İLAN 
Beş bin takıınJnamul can' ,ır' 

kapalı zarf usulile muiı:::yaa e 
dilecektir münakasa 27 Nısan 
929 Cumartesi günü sact 10 de 
İstanbulda Gedikpaşada jantlar 
ma imalathanesinde ıcra edile
cektir şartname i,,alathane'.ie 

1
. tevzi olunur teklifnam.enın ~arzı 
imlası sartnamcde munderıctır. 

iLAN 
18 ila 20 bin metre kısı k .. ı

biselik kuma'? kapalı zrrt t•~ ... J·. 
le mübaya edilecektir ıT'ünaka 
sa 27 Nisan 929 Cumartesi gu 
nü saat 14 de istanbu da gt ık 
paşada jandarma imalathr·H~sın 
de icra edilecektır sartna " ı
malathanede tevzi olunur t Jif
namesinın tarzı imlası ıı ar a 
metle münderiçtir. 

EGZ 
f:.:.kı k1 ırıtı h ) eralı.ra 

Fn iyi deu 
Adana ı Dr. kr ı lıevi 

DlıRll:IUZ \,-ı} "~' lir 
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Viyana sefırlnı"z 

Avrupada tahsil ıllraıllş ıenç ressamlar Ankarada bir ııerıt açtılar. Resmimiz 
Maarif Vekili B. in ıerıfyl ziyaretini lt'ÖSterlyor 

Emanet dllencilerle mücadeleye ıfrlftl. Bunlar toplaa• darfllacızeye sevkedUlyor 

·11u MUZIR BÖCEKLER 

Y{ NLU EL81SE'LERF; 
KVRKJ.ERE 
HALILARA 

lJoJayJarınızı. •andıkJ•rııu•,., 
•\'•Dız. penl'•N>lrri lu• ... f~~ 
\·c lıt>p,ini 

LITOKI 
y AG!HLRUNA TUTIJN11ZJ 

BOTON HAŞARATI 6LoOltUR: 
il nek, sivrisinek, btt, 
Mre, tahtakurusu, ha
mamböceği, karınca. 

KOKUSU GÜZEL VE SIHHlJ>IP 
LEKE Y APM,\Z 

Onun emsalsiz tesiri. ı!özii'n g0re!11iyeceği yerlere kadar sirayet~ 

Bin Söz 
Bir Resim 

• 4 • 

YENi 1FORDA DAiR 
Ber atış verişte olduğu gibi bir otomobil alırken <le. 

ltarw· vertneden evvel eyice muayene etnıelidir. 

ıntlhabınde aldanmamak istiyen bir otomobil müşterisi 
kendi3ine teklif edilen her hangi bir arabayı büyük bir dikkatte 
muayene etmek \"e vereceği paraya mukabil eyi bir mal ekle 
edebilmek için bütün esas noktalarını ayrı ayrı tetkik etmeden 
kat'iyen karar vermemelidir. Mesel2: Şasi sağlam mı .... moıar 
eyi çalışmak noktai nazarından sarsılmaz bir şöhret kazanmış mı, 
tttnler nasıl tertip edilmiş .... emniyet ilka edebiliyorlar mı. ... 
pas tutmamak için tam amile muhafazııh mıdır •.. oturacak yerler 
ceniı mi .... yasllk ve minderlerin :1aviyesi mQl<emmel bir konfor 
j9Aıla edecek derecede nıi.,.. dirtlcslyon idaresi rahat mi. ..• 
iıkse&uarları, talıım ve anahtarları ve sair levazımatı tamam mı 
arabentıı umıııııl ınanzar»ı bütön teferr!lattnın bOyük ·bir dikkat 
ve ihtimam ite imal <!dlldifi hissini veriyor mu .... w nihayet 
a~nıı arabe kendisinden beklemekte oldu&unuz binlerce 
lı:ilometrolıllc kusursuz hizmeti, çok kıymetlen düf!Mden ve 
elden çıkarllKlk lst~niz zaman slu büyük bir ziyan ettirme
den )'llpllalıllecdt bir kabiliyette mi, •.. işte bütün bunlar menfa
ııdcıi peteıı lılr m0f&eı1rıln tamik ve tahkik edeceAi -s ve 

'IDl1him aoktalıırdıt. 

'h,.a.•,_.. ııt.eıııfıısıııa müracaat ediıılı ve yeat ford11 
iıbe ıtstelo61ıı1 blıııı edhııı. Onu güzelce bQ!Un teferrüatıııa 
<~tadar ıııııııyeae edlnlf; kapotu kaldıruııı ve 40 beygir •04 Nli.ıııı•dd moMfli.n,hıı tarzı imalind~i sadeliilfn ne derin 
td\lblıO.ler -.ıeııesf ~dıı~una dikkat ediniz. dtreksiyomı manevra 
ediniz •• -...sm kola)ı' elde emlen bir zevk hissi vermiyor mu? 
e>a e)'lsl dlıetar)uua ıeçiaiz Ye bu yeni Fordu blızat kuUa. 
aınır.. O aaıaD ~niz ki hakikaten hiçbir tarafta At 
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