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soı,HuN ~,'!?A-FAAsı Toprak altında yatan siyah elmaslarımız bize .çok daha nafi olabilir 
Bir taraftan teslihatın tahdi-ı 

~:~~~~;::~:~:~~~~:~:::r 1 Kadın birliği ' Pocu1r haJranıı 1 Fırka grubu 1 

lan, gene sulhun mudafaası te- ,. ,, Y 1\ JJ 
~ııe dayanarak teslihat lehinde, -·.. · 
·~be hazırlanmanın lüzumu Beynelmilel teşkilata 
~ında yeni yeni beyanat ya· raporlar gönderilecek Merasim alayı nere~en 
Mıyor. • · 

2-~ar~ea~~::ı:.n arze.ttiği man- Kadın btrliğı~-;eynelmileı ka- nePecek Ye nasıl tertip 
B dın itıihadı teşkilatının müracı:- !J V 

l ir ingliz gazetesinin müstak tı üzerine ka- e~ı'Jecek C) 
ut! harp hakkında açtığı bir an- f tc dınlığa ait me- , 11 

.. te, Ceneral Guro (Gouraud) sall ile meşgul 
löyıe bir cevap vermiştir: olmak ıızro 8 -·-

- "Eğer yakın bir harbi is- Vali ve Belediye iııüdirleri 
~yorsak tamamen harbe ha- komisyon teş-
ı kil etmiştir • çocu~arı selaınlaJacaklar 
~rlanmış olmamız icap eder. Avukat hanım-
tınleketimizde kanunu muta ıarın da iştirak 

~1lınak için nasıl zabıta kuvve- ettikleri bu kc-
"llıiz mevcut ise; aynı mantık 
1tabı olarak muahedeleri muta
%;;ak için de ordulara ihtiyaç Zonguldak ve Ereg/l könıür ocakları sahasına bir nazar 
"a.tdır." -= :ıı:.. ~- - = ~ 
Ceneralın söylediği sözler, bi i Yeni bir kanaat ifade etmiyor. 
~ar en iptidai devirlerdeo 
~ a bir hakikatten ibarettir 
azık ki bu hakikat, zamaru
~da da ilk devirlerindeki kuv 
'Ct ve şiddetini muhafaza et
llıelttedir. Yaşamayı istemek 
Ilı" la qCadeleyi kabul etmektir. Ne 
I< dar amiyane bir mahiyet alır
! illsın, devrin en büyük haki
'"ti gene budur, 
~· ~Urası da anlaşılmış ki, han-
111~timai heyette mücadele kuv 
~·.mücadele vasıtaları nok
~ ıse, o heyetin sulhu müda .. 
~ etmesine medeniyet ve terak 
llıa sahasında faideli bir iz bırak 

MilJonlar ~etiren siJa~ elnıaslarnnız 

Bunları sürümünü lemin i~iıı ne ya~ınalıyız 1 
Taciner ne istiyorlar 1 ... 

•••••••• 
Zonguldak ve Ereğlide istihsalatı 1,5 milyo 
na iblağ etmek mümkündür. Rus ve Ecne 
bi kömürleri ile rekabet edebilmek için ... 

mlsyoııların ha 
zır laya cak lan 
raporların me\'-
zuları ~unlar- Uittft' vrkir 
dır: Hanım 

1 - Eıılennıenıiş anne
lerin vaziyeti ; 2 - Sullı 

ve lenıiyetl akvanı; 3 -
Evli lladınuı liibiiyetl; 4 -
Genç kızların barlarda bu
lunmasına nıa11l olarak 
bunları ve çocukları hima
ye edecek kadın polisi; 5-
kadın ticareti aleyhinde 
teşebbüsat; 8 - işte kadın 
ve erkeklerin nıüsavah; 
'i - Kanun müvacehesinde 
kadın ve erkeklerin nıüsa
vatı; 8 - Hükumetin fakir 
çocuklara yardınıı. 

23 Nisan çocuk bayramı 
programı temamlle tespit 
edilmiştir. 

Bu programa nazaran 23 
Nisan günü saat on birde 
50 otomobil çocuk ve diğer 
bir otomobil içinde Gazi 
Hz. nln büstü etrafında 
temsili periler bulundutu 
halde alay halinde Taksim-
den hareket edecektir. 

Başında Bahriye bandosu 

bulunacak olan alay fstlkl!I 
caddesini takiben ~elecek 

ve Şişhane yokuşundan 

inerken Beyoğlu belediye 
müdürü Hazım B. çocukları 

selamlayacaktır. 

sına ihtimal yoktur. 
~"tabiatın zaifler için çok zeı
~ Olduğunu, bazen söyleyip 
~ Yoruz. Bu şikayetimizde 
~ lı olduğumuz mutlaka iddia 

11 liııınaz. "Tabiat, zaiflere kar 

Kömür piyasamızda durgunluk 

Mayısın ikinci gllnü kadın bir
liğinde, Nebahct Hamit hanım 
tarafından kadınların belediye 
meclisine aza olmaları hakkında J 
bir konferans verilecektir. 23 ,._.. ___ .., 

_çok merhametsiz olmasayuı. 
~ada medeniyet ve terakki 
ıı, na hiç bir şey vficut bul
~dı ', diyenlerin hakkı var-

~atihi yürüten hakikatin bun 
~ 6 •• başka bir şey olmadığını bi-
;ı;0Yiemekte mübalağa yoktur. 

'liti~ı;tıanımızda herkesin dile
lıti ~ sulh" ten bahsetmek, yal
~lilı Uvvetli olanlara düşer. Zaif 
l'i, t etlerin bundan bahsetmele
loı-ı lılhun müdafaası lehine sö,; 
~er Ctneleri bile gülünç oluyor. 
'~raek, beynelmilel münasebc
~'hiıe suJhperverlikten bahse
tıl'et tn~k başlı başına bir mazha 
ll~ bır kudret ifade eder. 

he11 . zamanda hayat ve ahliik 
llıe~ SıpJerini mutlaka te 1if et
d~§la tnecburi yetindeyiz. Vatan
~Iİ§ııı rı askerliğe hazırlamak, 

<ıııı. ~~!ara karşı kin ve ve inti-
r~. lıe~şl~rj- ile beslemek, zahi7 
~~~ııaın kı ınsani fikirlerle te'li! 
, 

1l'ete az, Ancak ınilJl mevcu
t'vetiecaviiz edenlere karşı 
: eıı lıa ~-n t~arruz kabiliyetin
'lt\,_ "ş •a hır cihaz ile de karın 
ı;nıaı. • 

' Ctha}<J 
~<: c, ı:-ıilletlerde dogan 
etıeri Ve mukavemet kabili-

1:;ıı<Ia11 saycsindeUır ki o kadar 
"il sevc1·.. · 
~ı.ı •ııu0 f •gımız sulh ve ah-
r. e<llttı a,;ıa etmek mümkün 
~ ltıı oıa r .. oksa kuvvetten mah 
ıı,~11 da,~1~mai bir heyette sul 
~"'Sııı 1 u <ıkın da temel tut-
""1rırıc:ı~rr,ak, ham bir hayal 

<osmaktır. 
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Zonguldak havzası maden kömürlerinin sarfiyatında 

geçen seneki buhran zail olmakla beraber son zamanlarda 
bir durgunluk baş göstermiştir. Havzada günde ( 5,000) ton 
kömürü yıkamağa kafl3"LAvuar,, tesisatı yapıldığı halde, bu 
ticari vaziyet dolayslle yevmiye ancak ( 2,500 ) ton 
kömür çıkarılmaktadır. 

Harice nekadar kiJnıür gönderiyoruz? 

Senede bir milyon tona baliğ olan lstlhsalatın (200,000) 
tonu Ecnebi memleketlerine ihraç edilmektedir. Ecnebi 

kömürlerinin, limanımıza transit olarak gelmesi dolayıslle 
fazla teshlUUa mazhar olmaları ve buna mukabil Türk 
mallarının gümrük muamelatının uzaması yüzünden bura
da vapurlara lhraklye olara~ekserlyetle Ecnebi ve bilhassa 
ucuz olan Rus kömürleri tercih edllmektedlr. 

Ruslar könıürlerilıi sürnıek iç/11 ne yapıyorlar? 

Rusların, kömürlerini sürme!< için mallyet flatlnden 
aşağı flatlerle sürmeğe çalıştıkları anlaşılmıştır. 

Kömür şlrketlerlmlz, bu kömürlerin kükürtlü olmasına 
binaen kullanan vapurların lskaralarını bozduğunu 

nasılsa Rus kömürü alan şirketi hayrlyenln bir 
sene sonra bütün vapurlarının lskaralarını değlştlrmeğe 

mecbur olacağını, Ecnebi hükOmetlerlnln, kendi malları
nın ihracını temin için yüzde 4 prim vermesine karşı 

kömürlerimizin ağır rüsuma tabi tutulması doğru olma
dığını söylemektedir. 

Könıürciilerinılz Hiikıinıetten ne istiyorlar? 

Y eril kömiir şirketleri HükOmete müracaatla şu temen 
nilerde bulunmuşlardır: 

ı - Türk könıürleri11in bütü11 giimrük muanıele

lerinden istisııası 
2 - Ecnebi kiJnıiirleri11deıı vapurlara ihrakıge olarak 

ı•erile11leri11 transit sayılmanıası. 
3 - Toll başına alına11 on kuruş okfruva resmin/11 

kldırılmasr, 
4 Blltuıı Türkiye resmt devair, belediyeler ve milli milesse-

satta odun yerine maden kömürü veyahut bundan çıkarılan kok 
kömürlerinin kullanılmasının kanunla temini • 

5 Şimdi ton başına bir lira olan ecnebi kömür gümrük res-
minin 8 liraya çıkarılması. 

6 l\\emleketlmlzin muhtelif taraflarında açılmakta olan 
elektrik fabrlkalarile Adalarda yapılacak fabrikada gaz ve mazot 
lstimalinln önllne geçilerek Türk kömürü sarfettirilmesı .• 
KiJnıiir istihsalatının tezyidi mümkün -
Bunlar kabul olunduktan sonra lstlhsaıatın senede bir buçuk 

milyon tona çıkacağı muhakkak görlllüyor. Mazotun mene
dilmesi (60,000) ton kömür istihsalAtını mucip olacaktır. 

Şimdiye kadar (40) mllyon ton mal vermit olan Zonguldak 
havzasında deha 6 mllyon ton kömür mevcut olduğu mütehassıs
lar tarafından beyan edilmektedir. 

Könıiirü11 ucuzla11ıas11ıa ma11i sebepleı· 

Havzadaki ek5eri amelenin çifci olması ve sık sık köylerine 
gitmesi ve Ereyii şimendfferinln henüz yapılmaması kömürün 

l cuz ııırasına mani olmaktadır. Bunun için alakadarlar, kömür 
hııvza5ında madenci amele köyleri tesisi suretlle i~cl istikrarının 
teminini ve madenci amele yeti~tlrmeği muvafık görmektedir. 

K!lmUr hauasında U0,0001 amele çalışmaktadır. Amele yevmi· 
yesi (150) kıırustı:r. • 

Nisan sah günü saat 15 te bir 
çocuk müsameresi yapılacak ve 
fakir çocuklara oyuncak dağı· 
tılacaktır. 

---·------
Eski rçlar 

Şark şinıendü.ferl nıurah
hasları Ankaraya gidiyor 

Şark demir yolları idaresinin 
hUkOmete borçlarını tasfiye için 
mllzakerata iştirak etmek üzere 
imzaya salahiyettar olan kum
panyanın idare meclisi ikinci 
reisi M. Devi ve meclis azasın
dan M. Şaseryo bugün Avrupa
dan gelerek bu akşamki eks
presle Ankaraya gideceklerdir. 

Kumpanya evelce 5 milyon 
aitun frank olarak tespit edilen 
eski borçlarının 2 milyonunu 
tediye etmiş ve mütebakislnln 
tewiyesi, bu husustaki mulavc· 
lenin imzasına umum müdür 
M. noklın salAhlyetl olmadığın
dan dolayı kalmıştı. 

---·····---
Müsabakarnızın 

Üçüncü günündeyiz 

Her gUn 100 lerce 
mektup ahyoruz 

Nisan akşamına kadar ga
zelenıizde çıkan e11 mühlnı 
haberi seçip yazarak mat
baamıza gönderiniz! 
Istanbuldaıı mada 

yerlerden2 JJ-layısa 
-kadar mektup ka-

bul edeceğiz! 

Alay Vilayete uğrayacak 
ve bir çocuk hey'etl Vail 
Beyi ziyaretle bayramını 

tebrik edecektir. 
C. H. Fırkası önünden 

geçilirken Hakkı Şinasi 
paşa çocuklara karşı iltifatta 
bulunacaktır. Şehremanc
tlnde muavin Beylerden bi
ri, Beyazıt ve Fatihte de 
belediye ınildürlerl çocuk
ları selamlayacaklardır. 

V esaltl nakliye şirketleri 
de çocuklan bedava taşıya
caklarını bildirmişlerdir. 

Bayram günü Cemiyet 
rozetleri mekteplller tara· 
fından tevzi edilecektir. 

O gün Güllıane parkında da 
fırka bandosu çalacaktır. 

Parkta çocuksuz ailelerden 
para alınacak fakat çocuk
lulardan duhuliye alınmıya

caktır. 
Diğer taraftan Türkocağı 

da hazırlanmaktadır. 
Dün çocuk müsameresinin 

verileceği Tepe başı kışlık 
tiyatrosunda çocuklar mllsa
mere provalarını yapmıştır. 

Tevfik Rüştü bey 
Berlinde 

Berlin, 2() A.A ) - Hariciye 
vekili Tevfik RüştU bey refake
tlnde refikası, kerimeleri ve 
riyaseti cumhur umumi katibi 
Tevfik bey olduğu halde Cenev
reden Berllne vasıl olmuştur. 

Tevfik Rüştü bey garda Türkiye 
Rusya, Afgan sefirleriyle Alman
ya hariciye nazareti müste
şarı M. Sohubert in riyasetinde 
bulunan bir çok erkl\n tarafın
dan karşılanmıştır. 

.Bugün Barem ka!lu
'nunu tetkik edecek, 1 

--~-
Ankara, 21 (Milliyet) - Fırka 

grubu yarın sabah toplanacak
tır. Bu içtimada Barem laylhuı J 

mDZ'llkere edilecektir. 
Barem rayıhası ile yollar layı

hasına ehemmiyet veren hllkO
met hu layıhaları Fırkanın 

esaslı tetkik ve tasvibine arzet
meden kendisine maletmek 
istememiştir. Fırkada müzakero 
edllen layıhalann maddeleri 
değil, fakat esasları yani pren· 
slp mes'elelerldir. 

Bugün Fırka içtimaı yedi sa
at devam etmiştir. Sabah (10,da 
toplanmış akşam (6) da çıkıl· 

mıştır. 

Fethi Bey 

Paris sefiri An
karaya geliyor 

Parls sefiri Fethi Beyin 
HUktlmetçe davet olunduğunu 
yazmıştık. Fet
hi beyin Pa-
rlsten hare
ket ettlıtl ha-
ber alınmıştır. 
Parls sefiri-

mlz yarın 

şehrimize ge-

lecek ve An-
karaya gide. 

cektlr. 
Fctlıl Bey 

Fethi bey, kuponlar ltllaf
nameslnl imza etmiş oldu 
ıtundan yeni daylnler veklll 
intihabı hakkında ve diğer 

mesall hususunda mutalaasına 
müracaat edllmesl muhte
meldir. 

Meclis a~ıl~ı 
Italya Kralı 

bir nutuk 
söyledi 

l.inı•n şirkt'lı ıımumi mıiJllru 
lfamdi Be; 

Hakkı huzur 
-... ••• 4-4_ 

Liman Şirketinde 
ayda 100 lirayı 

geçmiyecek 

Jstanbul Liman şirketi 
hissedarları heyeti umuml
yesl dün toplandı. 

Bu içtimada Maliye vekıi. 
letl namına bulunan Defter
dar Şefik bey, Dalgıçlık ve 
şirket temettüunun tarzı 
tevzii hakkındaki şirket 
tekllfatının, ciheti maliye 

ı tarfından tetkikinden sonra 
müzakere edilmesi lılzım 

geldiğini söylemiş ve bunlar 
ruznameden çıkarılarak bir 
ay sonra akdedilecek içti
mada milzakeresl tekarrür 
etmiştir. 

Meclisi idare azalarının 
hakkı huzuru hararetli mü
zakereler! mucip olmuş ve 
neticede ayda yüz llra' ı 
geçmemok şartile her lçtl~ıı 
için reise !25 , azaya (20) şer 
lira verilmesi kararlaştırılmıştır. 

----·-·---
Barem 
Derecelerde 
tadilat yok 

-··· -
·•İtalya sulh siyas·e- Maarif vekaleti mu
tine devam ~decektir,, allimler için bir layı-

--- ha hazırlayacak 
Roma, 20 (A.A) Meclis bllyük 

merasimle açılmıştır.B ütUn şehir 
donatılmıştır. Kral fevkal'ade 
parlak tezahllrallft karşılanan 

nutku iftitahlslni okumuştur• 
km!, ikinci Viktor Emenoelin 
1871 meclisindeki nutkunu hatır
latarak : "cihandaki mevkilmlzl 
milletin hak ıarını müdafa etmek 
suretile elde ettik ve İtalyan 
tarihinde prensiplerimizden kat
lzen inhiraf etmiyeceğiz. ,sözle
rini tekrar etmiş ve demiştirkl: 

"- Faşist hüktlmetinin kud
retini gösteren son intihabat 
ve Papalık makamile akdedilen 
mukavelenin ferdasında bu söz-
ler her zamandan ziyade tekrar 
edilebilir.,, 

Kral faşist hilkOmetlnln ciddi 
icraatına ve memleketin iktisadı 
ve meli vaziyetinin Islahına de
vam edecegini söylddlkten sonra 
terki tesllhat mes'elesine temas 

ederek terki teslihat mes'cleslnin 
yüksek bir gaye olarak kaldığı· 
nı ve her devletin devamlı tes
llhatı karşısında italyanın da 
vatanını müdafaa keyfiyetini 
ihmal edemlyeceglni beyan etmiş 
ve ltal} anın her şeye ragmen 
sulh siyasetine devam edeceğini 
ilave e) Jemi,tlr. 

-~-

KAÇAK BULUNDU 
Adapazarı. 21 (A. A.)- Za

bıta bu gün 7,000 defter kaçr'{ 
sigara kaii:ıdr musadere etmıs- ı 
tir. 

Ankara, 21 il\illiyeıı- Barem 
Jtıyıhasının dereceler kısmında 
tadilılt yapılacağı rivayetler 
esassızdır. Yalnız mualllmlerin' 
kıdem zamlarını kaldıran bu 
IAyıha münasebetfle Maarif 
vekaleti yeni bir ıayıha hazır
lamağa karar verml~tir. Maarif 
ve Maliye vekAletlcrl hu lıusust:ı 
mutabık kalmı~lardır. Bu ıayıha 
ile Barem ıayıhası sebebi ile 
muallfmlerin gaip olacak hakları 
iade edilmı-, bulunacaktır. Ba 
hususta Maarif mü•teşarı Kemal 
Zuaym Bey şu izahatı vermiştir: 

« - Barem ıayıhası tablatile 
mualllmlerln otomatik kıdem 

zamlarını kaldırmaktadır. Esase 
bu otomatik zam usuıu derece
lere tasnif esasına mugayirdir. 
Bunun içindir ki bu kıdem 
zammının yerine ikame edilecek 
sistemi düşllodük ve bir lilyıha 
hazırlıyoruz. Bu suretle muallim• 
!erin bir dereceden diğer dere
ceye nasıl geçecekleri tespit 
edilmiş olacaktır., 

Tahkikal enciiıneninde 
Ankara, 21 h\illlyet) - Muh· 

telit tahkikat encümenl yarın 

(bugUn] Meclis hey'etl umuml
yeslnden sonra toplanaca!;tı 

Bu içtimada Mahmut Muhtar 
paşa, '•fail bey mese'lesl görü
şlllecektlr. 
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TEMIRLENK 
• iki taraf arasında muharebe 
Yıldırımın malum olan esaret/le netice

lenen bu muharebe nasıl başladı ? 
Uç gün y~rüyüşten sonra Sa ırak Türk ordusu muharebe mey 

karya nehrine geldiler. Lakin danına vasıl olduğu zaman su
T emirlenk orada yoktu. Beyıı- suz ve yorgun bir halde bulun
zıt, nehrin ötesine süvari kıtaa- uyordu. 
tı yolladı. Bu kıta.atın başında Bu muharebe, daha kılıçlar 
oğlu Süleyman bulunuyordu. kınlarından çıkmadan Beyazıt 

Süleyman nihayet bazı malii için kaybedilıniş demekti. 
mat edinerek avdet ediyordu. MUHAREBE NASIL OLDU? 
Bu maliimata göre Temir\enk, Kızgın bir günetin albnda bir 
Türk ordusu ile kartılaşmamak sabah, Türkler, daima İspat et
için oradan çekilmit bulunuyor· tikleri kendilerine has bir cesa
du. Maksadı timdi Ankaraya yü retle ilerlediler. Türk ve Tatar 
rüyerek Türk ordusunu arkadan ordularının piftarları birbirleri 
vurmaktı. ne yaklaşmışlardı. Tatarların 

HARİÇTEN 
Fr•-••d• 

BlYGÜN TOPLAı~IYOR 

Tamirat müzakeratt 
gittikçe sarpa sardı 

-
l'ıris. 20 (A. ,\ 1 - Bazı müte· 

hassı lar hususi surette gurti~müşler
dir. Reis '.\!. Yung ile M. Şchacht 

dün akşam geç \'ak 1 kadar müşa\'e· 
re etmişlerdir. Bazı murahhas bey"et- • 
leı mı.iıaker;ıtın ' ·eniden Uaşl:ıma.:-;ını 
temine çalışmaktadır I' on!eran• ına· 

hafilınde Alman mutrha.-sıslann daha 
ba ka tekliflerde bulunmaları ve mü· 
zakeratın tekrar başlamasını ı>:erçdcten 
isti\ orlarsa \·eni bir teklif utrzı bu 
in.""" IAı;m geldiği kanaatı hü
küm >Ürmektedir. \lacaklılar rnziyet· 
!erini kat'l surette muhafaza etmek 
nivetındedirler. M. Schacht Berline 
gicmi~tir. Pazarce~i günü akdedilecek 
umumi içtimaa kadar ,_-det edecektir. 

•-11ıit;e:rede 

Miihim bir hırsızlıh 
Bunu haber alır almaz Beya- bir cenahı çayın üzerinde bulu

zıt harekete geçti. Düşmanı ta- nuyor, diğeri ise uzakta görün
kip için ilerlemiye başladı. melde beraber müstahkem bir 

Temirin yaptığı hareket ha- mevkide bulunuyordu. Vakanli 1.ondra: 10 \. \. Son üç 
kikatte pek sade bir şeydi. Si- visin yazdığına göre Türkler da gun zar"nda ıkinri de'ı olarak mu· 
vasın garbındaki dağlık arazıyi) vullar ve nakkareler çalarak i- himre bı sırk•t vuku bulmuştur. Bu 
tetkik etmiş, buradan ıüvarile-. !erlerken Tatar kıtalarmdan hiç sefer 4500 lngiliz lir.ısı kıymetinde 
rini geçiremiyeceğini anlamıştı.' bir ses çıkmıyordu. bankanoıları havi ıahütlü hir paket 
Bunun üzerine cenuba dönmüş Temir en son dakikaya kadar alınmııtır. 
Sakarya üzerine cenuba dönmüş atına binmemiş, muharebeyi o 
rek ve nehri kendisi ile Türk ana kadar hep mayetindeki ku
lerin arasında bırakarak ilerle- mandanlara bırakmıttı. Torunu 
mişti. Mehemt, merkezi idare ediyor-

İta/yada parlamento aç:ıldı 
Roma 20 \. \.) Yirmi seki~ 

zinei tc~ri devresi Kral, l\raliçc ile 
Prens ve Pren"t:sler ve sefirler hey' -
eti haıır bulunduğu halde açılmıştır. 

T emir bu suretle yoluna de- du. T emirlenk bu muharebeye 
vam ederken Beyazıt onu hala filler de getirmiş, bu suretle 
bekleyip duruyordu. karşısındakilerin cesaretini kır-

T emir bir kıtayı Türklerle te mayı dütünmüştür. Tatarların ingiltere - italya 
r.::ı.sı temin için yolladı. Beya- sağ cenahı karşısında Beyazıdın Büyük bir İtalyan 
zıdın oğlu Süleymanın kumanda oğlu Süleymanın emri altındaki 
sı altındaki kıta ile bu Tatar ke süvariler bulunuyordu. Bunlar gazetesinin fikri 
şif kolu arasında çarpıtıldı. Bu- şiddetli bir ok yaylımma tutul- "ll l'opolo d'lıalia" v;azete;i in 
nu öğrenen Temir Koçhisarda dular. Toz ve dumandan göz gö iltere ve ltalya mıina.;ebatından bı-

d 
hisle eıcümle divorki: 

çadır kurdurarak yerleşti ve to- zü görmüyor u. · 
runları ile diğer kumanda.olan- Ortalık karma kanşık olmuş- iki devlet adamının mülikatı hak-

N 
kınJaki cihanıümul alaka ne suretle 

na sevkulceyş dersi vererek de- tu. elice şu idi ki Türkler da-
di ki: ğılmışlar, Nureddin kumanda- tel ir edildi'/ \'e bu alaka niçin umu-

mi efkArın, nazırlar ve başvekillerin 
- Şimdi bizim için takip edilecek sı altındaki Tatar kıtaatı hücum seyahat ve mülakatlarını takipte gös· 

iki yol vardrr. Ya burada durup bey- emişlerdi. d t<" iğ'i sade ve tabii merakına tefev-
girlerimizi otlatır bekleriz, yahut Harbin ilk saatinde Türkle- vuk etti. 
ta Türklerin memleketi dahilinde i- rin ileri harekatı akim bırakıl
lcrliyerek onları bizi takibe mecbur dığı gibi Tatarlar taarruza geç
ederiz. Türk ordusu ekseriyeti itibd mit bulunuyorlardı. 
riyie piyadeden teşekkül ediyor. Yü Nureddin, Süleymanm ku-
riımek ise bunlaII yoracaktır. mandasındaki cenahı o kadar 

Sonra biraz düşünerek ili.ve et dağıttı ki bir takım askerin kaç 
ti: tığı görülüyordu. Beyazıt Ana-

- I~te bizim de yapacağımız buıı doluda bulunan bir kısım Tatar 
dan ibarettir. lan kendi ordusuna almıştı. 

Temirin yürüyüt tarzı deği•- Halbuki Temirlenk ile muha-
li. Burada kuvvetli bir dümdar rebe olunca bunlar Tatar ordu
lutası bırakarak kendisi mühim sunun tarafına kaçtılar, bu ~u
bir süvari kuvveti ile derhal ha- retle karıtıklık çıkardılar. 
reket etti. Beyazıdın esas kuv- Nureddin kumandasındaki 
vetleri Ankara.da olduğunu öğ- Tatar sağ cenahı böyle bir çok 
rendi. Atını şürdü, uç günde. işle~ ~~rirken _sol cenah da a
Ankaraya vasıl oldu. 1 det ıtıbarıle aşagı olan Türk sti 

T emir Ankara önüne gelince varileri Üzerine hücuma devam 
şehrin etrafını dolaştı, gözden ediyordu. 
geçirdi. Mehmet bu sırada atını ko~-

Şehirdeki Türkler müdafaa va turarak büyük babasının yanına 
hazırlandılar. T emir de taarr~z geldi. 
için emir verdi. Ankara vaai bir Atından inerek T emirin kar
ovanın ortasında olduğu ıçın şısmda diz çöktükten sonra on· 
Temir de Beyazıdın intihap et- dan T~t~r ordusunun merkez 
mit olduğu yerin kendi istedi- ~u~ve.~ını .alarak Türk piyadele 
ğinden iyi olduğuna karar ver- nnı~ uze~ıne gi~mek için müsa
di. Tatarlar Ankaradan geçen ade ıst~dı. T emırlenk buna izin 
çayın mecrasını değiştirdiler vermedı. 
Suyu yerlettikleri mevaziin ar- Temir, torununa, Semerkant 
ka tarafından akıttılar.Halbuki ten getirmiş olduğu askeri ve 
Türklerin istifade edecekleri di- behadir denilen seçme kuvvet
ğer yegane su ise bir menbadan leri alarak sol cenahı takviye et 
ibaret bulunuyordu. T emir bu mesini emretti. 
suyun menbaını da yıktırdı su Bu suretle T emirin pek sevdi 
içilmez bir hale getirildi. T ~mi- ği torunu kendine mahsus olan 
rin adamları Ankara kalesine kırmızı bayrağını kaldırdı, atını 
hücum etmeden eve( keşif kol- sürdü. 
lan gelerek kendisine Beyazıdm O gün en şiddetli bir muha-
yaklaşmakta olduğunu haber rebe oldu. 
verdiler. Bu muharebede Sırp kralı 

Temir bunu haber alınca ıeh maktul düştü, Temirin torunu 
re hücum etmek fikrini bir tara Mehmet de ağır surette yaralan 
fa bıraktı. dı. Beyazıt piyadenin kısmı kül 

Gece olunca oradan hareket Haile yalnızkalmıttı. Bunun üze 
etti. rine sağ ve sol cenahlardan Ta-

Diğer taraftan Türkler ise tar süvarileri hücum ettiler. T e
bir ~a~adan beri hızlı yürüyüş- mirlenk, Tatar ordusunun mer
le yuruyorlardı. Su ihtiyacı var kezine kumanda ederek ilerli
dı. Devrisi sabah kartılarmda yordu. 
Tatar ordusunu buluyorlardı. bitmedi 

Akan suyu Tatarlar kendi bu --------lundukları yerin arkasına al- Avusturyada kabine 
dıklan için suyu bulmadan evel Viyana, 20 ( A. A. ) - Buhranı 
Temirlenk ordusunu yarmak i- nuzzarın gelecek hafta bidayetinde 

Sebep şudur ki Cbamberlain ve 
:\lussolini iki büyük milleti. iki büyük 
devleti. Avrupanın iki vüksek merte· 
bc<ini temsil ediyorlar. Britanva lm
paraıorlupı bunca ıoplarile, bunca 
çelik kalkanlarile, müstemlc;.etaril~ 
:->ıerlinlerile ve bilhassa dört asırlık 

müttehit ve genişle)'ici 

kesin tanıdı~ı kuvvettir. 

1P.;jJe h~r-

lngilterenin hürriyeti de namahdut 
değildir. "Dominyon. lar ,\vrupavla 
abkalarını vasi >ıırette kesmişlerdir 
ve belki de oradakı ihtilafııa bir 
daha müdahale etmıyeceklerc!ır, hal
bııkı Londra Bahri Okyauus ile alA· 
k ısını ke<emez. "l'oreign Officc. i 
şarka do~ru tahrik eden \iman ve 
Rus mesailınden başka amırallıjtı 

c11dişeyc duşure11 muazzam \mcrikan 
dnnann13 · ı muamması da vardır. Bu 

bgıLz •yasetınin bazı kaaarstzlıkla

r.~ı izaha yaıar ki bir noktaya ka
uar hür olan bu sıyasct lıalvanınki 
kadar serbest değildir. 

Sonra Ok) an us endişesi lıaş gös
terdi, o zaman ln~iltere ı\mcrikava 
brşı hurekôtında tamamen serbest 
olmak için .hrupade işini bitirerek 
sureti nihayede Fransayı yaklaşır, 

gnriındu. Fakat bu tarz hükumeti ve 
,\vrupa sukônu için tehlikesiz olmadı. 
E~cr lngiltere Lokarno bitaraflığın
dan uzaklaşarak fransaya Ren üze. 
rinde açık kart ( serbestii hareket ) 
l>ıraksaydı, Paris <iddet ,.e cebir usu
lüne avdet ederek lngilterenin alft
kasızlıp;ı, :\!manya aleyhinde bir Bri
tanya tesanüdü •eklinde tefsir ve 
tevil edecekti. 

Bunun üzerine Almanlar mün· 
fail oldu ve lııgiJi,. f'fkArı umumiye
sinin mühim bir kısmı ayaklanarak 
;\luhafazakar kabiııenin bu hatalı 
hareketini açıktan açığa takbih etti. 
Bir çok salihiyettar, nüfuzlu lngiliz 
gazeteleri hükOmerin Fransayı bağ· 
!anarak ı\merikap tahrik edeceğini 
ve lngiltcreye Avrupada da zarar 
.ras eyliyeceğ'ini yazdılar. l\luhalefct 
ıırkaları muhafazaHr kabinenin İtal
yayı ihmal ettiginden dol•)~ teessüf 
ve şikayet ettiler. 

1 .ioyd George sulh siyasetine 
sadık kalan Mu solini olduğunu söy
ledi. Hiddet ve infial o dereceye 
geldi ki Fransız Blriıanya bahri 
itilAfı hükümsüz ilan edildi." 

lrtihller 

halline intizar olunmaktadır. Yeni 
cap ediyordu. Bu hal kartısmda kabıneyl te kile M. Endersin memur 
ne olursa alsun Temirlenk ordu edile;eği muhakk•k gorülmekredir. 
suna hücum etınek Türkler için 1\1. l\Cnbockain maliye nazaretinden 
bir zaruret olmu•tu. çekilmesi \'e yerine llhik ziraat na- . I , ~air ismall Se a ve Dariişşa-

T emir, Beyazıdı bu suretle zınnın geçmesi mohtemcldir. f d 
h C''h l l'ç k aka mu ıiriı Ali Kftmi beylerin 

arbe icbiı.r etmiş oluyordu. Be ı· an rt ,a re oru . hemşire i 4.klfe il. evelki ırece 
yazıt ıstemediği bir vaziyeti ka- Borlin 20 lAA.) Plot Stein- " 

ule mN:bur olmuıtu. Çünkü drof b450 kilo ağırlığında bir yük irtlha! etm~tir Dun cenazesi 
ndi kumandası altındaki 

0
,.. ll•.f220i~ mc:rcyeıcadar çıkarak cihan Sultan Ahmetteki hane ınden 

unun suvari kuvv ti, Orta As .ru a re mın k • tır kaldırılarak A adolu llisarındaki 
an k~P1;1P gelmiş olan ~e heri ZA Y1: İstanbul T<careti dahilıye aile nak'ıe•esine defnedilınlştlr. 
nefen bır atlı c n Temırlenk 1 gümrügündcn almış oldugum sa4 n· l{cderdide kerimclerııe ve ya 
aatına karşı t itibariyle '1ralt makpuzu zayı t im. Hüıa:-"J kı !arına tazoyetlcrımizl beyan 
agı bulunuyordu. Fazla ola- yoktı:or. Baş Aga za ı..:d ... rıı. 

ALDIGIMIZ 

NeticeleniJor nıu 1 
Müzateratın neticesi ~ak~ 

tınna A\ina ına~alili 
ne oü~ü üyor 

-· 
.tf;,ıa, 5 (Milliyet) 

Acaba müzakerat neticeye doğ
ru mu gidiyor? •• Yunan gazete
lerine göre bu hususta amit 
beslemek caizdir. Yalnız bunla
rın iddiasına göre bu bapta TUr
kiyenln samimi olması !Azım 

geliyormuş... Çllnkıı emlakın 

musaderesi devam ederken bu 
samimiyete inanılmozmış. Hal· 
bukl buna mukabil Yunanlılar 

sam}ml imişler, mutlaka bir ne
ticeye vasıl olmak istiyorlarmış. 
işte Atlna gazeteleri hep bu yol
da bir takım iddialarda bulun
duktan sonra nihayet müzake-

' ratın bugünkü safh11sına ı:;eli
yorlar. 

Atina gazetelerinin yazdığına 
göre Yunan hükOmeti Ankara
daki sefiri 11\. Papaya telgrafla 
tebligatta bulunarak Türk tekli
fatına esas itibarile muvafakat 
ettiğini bildirmiştir. Muallaktaki 
mesailin tasfiyesi için Yunan 
hUkılmetl Türk tekliflerinin esa
sıoı kabul ediyor demektir • 
Bu baptıı mUtememin talimatın 
verileceği ilave ediliyor. 

lstanbula gitmiş olan M. 
Diyamandopulos da tal imalı, 
hamil olarak buradan gitmiştir. 
Mamafi verilmiş olan talimatın 
ne olduğu hakkında her.Uz hiç 
bl şey tereşşuh etmemiştir. 
Yalnız anlaşılaı cihet şudur ki 

Yunan bllkOmetl son zamanda 
Türkiye tarafından yapılmış olan 
teklifatı !adli mahiyetinde cevap 
vermiştir. LAkln esas itibarile 
TUrk nokta! nazarının kabulll 

hakkında Atina gazetelerinin 
şimdi verdiği haber ile tezat 

• 
teşkil eden diğer iddialar var-
dırki bu da daha bir hafta 
evci den bu gazetelerin Tllrk 
noktai nazarım kabul için imldln 
bulunduğunu yazmalarıdır. 

Türkiye Hariciye vekili Tevllk 
Rllştll beyin ahiren izhar ettiği 
nikbinllkten ve geçenlerde bura
ya~ gelmis olan mllbadele ko
misyonu bitaraf reisi M. Vlcuna
nın da bu nikbinliğe iştirak et
miş olması üzerine Yunan hll
lı.llınetile nıllnasebetl olan Etnos 
gazetesi bu suretle izhar edilen 
nikbinliğe mahal olmadığını, 
çllnlo.ü diğer ta~aftım em!Akin 
vazıyet edilmesine devam olun
dujtunu yazıyor. Halbuki bunda 
Yunan gazetesi haksızdır. ÇUn
kll Yunanlstandaki Tllrk emıa
kinln ne vaziyette olduğu mey
danda iken Yunanlıların böyle 
bir şlkAyete ne hakları olabilir?. 

Buradaki alakadar mahalll 
bir neticeye vasıl olunacağı 
hakkında fazla nikbinlik göster
miyorlar. Bilhassa Türkiyeyi 
terketmlş olan Yunanlılara alt 
enı!Akln bilkOmete geçmesi mes
elesinde yakın bir itilaf hasıl 
olması uzak görünmektedir. 
Fakat M. Venizelosun başında 
bulunduğu hilkOmctln er geç bir 
neticeye vasıl olmak için çalı
şacağı bekleniyor. 

Yunan/standa Ilgan meclisi 
Atına, 20 (A.A) - Ayan in

tihabatı yann yapılacaktır. in
tihap mUcadclesl bllahadiee ceryan 
etmiştir. 

Bu intihabata Venizelos taraf
tarlannın kazanmasına intizar 
olunuyor. 

___ ....., __ _ 
Ahmet Zogo 

Katolik mi oluyor'! 
Roma , 20 ( fos ) - lı.ıya 

hariciye müsteşarı M. Grandinin 
Tiran şehrine vuku bulan ziya
reti münasebetile Arnavut kralı 

Ahmet Zogo lıalya kralının keri
mesi Prenses Yolanda ile izdivaç 
etmek şartile katolikll)ti kabul 
için Papalık ile gizil müzakereye 
giriştiği burada musırren şayidlr. 

Papa galiba bu izdivacı ter
viç ettiği cihetle Prenses Yolan
danın Bulgar kralı llorls ile ev
lenmesine mani olmuştur. 

Tirana bir katolik kerdlnalımn 
izamı takarrür ettiği ve orada 
Balkanlardaki en biıy!lk katollk 
kilisesinin inşa edileceği haberi 

ıu mesele ile ıı!Akadar göriilll.yoc. 

NiSAN ·-· 1929 

HABERLER 
l:•vic:rede 

ZEHİRLİ GAZ 

Almanlar yeni bir 
tehlifte bulundular -·---

~ıso·~~atierl_!r -'• 
. -

Yerin altı başka, üstü başka 
Yeni maden liiyıhasına göre arazi sahifJ. 

/erinin madenlerde hahhı yohtur 
Jlerlin;:?O ~\ .. \.) Cenc,·reden A 1 21 (A A ) ı·k · ı· 1 · · 1 n <ara, . . - tı- sıne azım o an arazıyı· ışga 

bildirildiğine göre harp esn3'ında sat vekaletince ihzar ve tanzim debilir. Arazinin işgali üç se 
zehirli gazi erin istim:ılinin men ·ı 
mes'elesi hakkında cer , .• ~ eden hır eclik:iş olan yeni maden kanunu den ziyade sürerse arazi sah 
mL:l3kaşa e< :lasında \lm:ın mıırah· icra vekilleri hey' etine esevk e- işgal olunan arazinirunacl 
bıı..ı ııu mc-ınuivetin hava muhare- dilmek üzredir. Yerin altının ve sc.hibi tarafından satın alının 
belerbc dahi te;milinc dair Hr tek- üstünün. mülkiyetini biri birin- nr talep edebilir. Ancak ınad 
lif dermeyc.c etıniştır den tamamen ayıran bu kanu- sahibi bir araziyi cebren sat 
Kalpazanlı(ja karşı (~Bre nun hututu esasiyesi şunlardır: alamaz ve kendisine lazım 

l 'cne1 rr. 20 (ı\. \ .) Kalpazan- Maden cevherlerinde arazi sa- matlığı zaman araziyi sahibi 
lı~a mani olacak tedbirler dü;ünmek hibinin hakkı tasarrufu yoktur. iade etmeğe mecburdur. S 
için toplanan konferans me>ai<ini Taşacakları madenlerden ayni-. lan arazinin geri satın alırun 
bitirmiştir· Lehistan• Portekiz• Ru· mıştır. Bunlar arazi sasahibinin ·hususunda da sahibi evveli 
manya \'e Fransa da dahil oldu~u 
halde 2.ı hükômeı lıe'., nclmilel bir malıdır. Bunların işletilmesi taş- hakkı rüçhan vardır. Maden 
mukavele imza etmiştir ocakları nizamnamesine tabidir. hibi yer yüzüne yaptığı zar 
-------------- Ebniyenin altı ve yakınlan müs tamamen tazmin etmeğe m 
TiCARET ve ZAHıRE tesna olmak üzre menafii umu- burdur. L.:.adin imali hakkıı 

BORSASI miyece mahzur ol.mıyan yerler- nez'i ancak maadinin imale 
de hususi bir müsaade almaksı- mediği takdirde mümkün o 
zın herkes maden arayabilir. caktır. Madenlerden eskiden 
yalnr~ t_aharri .. ameliya~ maden duğu gibi resmi mukarrer 
ıdaresımn murakabası altın- resmi nisbi namları altında 
dadır. Ve ye~n yüz~~e yaprlan 1 resim alınacaktır. Kanun ayr 
zararlar tazının edılır. Maden· devlet maadin teskilatından 

21 .1- ~isan 1929 

Buğday 
.\Z,\'.\11 F~~GAR 

K. P. K. P. 
Yum l1~ 3k .) .. ;) ılO.fHl 00,00 

K17.ıl c 1 M ·OO <)0, :")l ) 00.00 
SUnter oo.oo 00,0IJ 
Sert ı ~ . 35 ı;-,ro 

DOnmc 
Yumu~a.k mahlut 

.Sert O- l1(),1)0 O<J,00 
Homanr:ı 0·00 oo.ııo {)(),00 

Bu lJrarlet:ın 

Zahire 
Ça\•dar Hı f2 fh,12 

Arpa l ·l,fO lJ .• \U 

~lıs ı r IS. Hl 14.UO 
·yuıar 11 .00 I 1,00 

Keten tnbuuıo 
Fasuı~· c !i'l,00 .ıs.ıo 
~1t:rdmek f)(),00 00.00 
. ·ohut 
Börülce 0000 00,00 

Baktı 
on.oo 00,00 

Hububat 
4 ıo, ı)I) oo.oo 

su ·am 
Kuşyemi .~;l.00 .1.1.00 

Un 0<1.00 oo.oo 
~;k stra Ek!>tr.t 
f.k stra ı :ıso.oo 1200,00 

Birinci vumo$3k 1400,00 !t00,00 

Btrtoct sert ı .ı . o.oo !270,00 

lkincl 1.150,00 1250,00 

Oçuncü oııoo.oo nooo.oo 
Razmol 0<12:;,oo 0~2.5,00 

Kept'k 
Paspal . -

Hayvan Borsası Is tan bul 
20,4,1929 

Cinsi 
Diri satışlar 
Adet Kilo liyau 

azanıl a.-.gar 

1102 49 62 
Kıvırcık 

Dağlıç 

Karaman 
!\ara yaka 
l\:uzu 
Keçi 
Sığır 
Dana 
:\lan ela 

~o:ı 45 4.5 

43 18 25 
l :ıo 30 
9 15 Hı 

Et satışları 
Cinsi Okka flotı 

A~ı;arı A ı. ıml 

K. p K. p 

I\ıvırcık 120 145 
Dalıç 1 1 fi l ,J.5 
Karaman llh 135 
Karo yaka 
Kuzu 90 135 
Keçi 7:) 100 

Sığır 57 78 
Dana 7;) 85 
;\landa 54 70 

Zayi - l\Jaaş tatbik mührüm il 
zayi crtim. Kim..,eye borcum ve se-
nedim yoktur. Atik Alipaşa camii 

imamı 
Mustafa S•bri 

KOLİNOS dişleri-
nizi, diş etlerinizi 

ve oğzınizı temizler. 
Kollnosu vUcuda Ret!-
ren terkibat oAfzdaki 
tehlikeli mikroplıırı 
imha eder. Diş ogrıla-
rıııa diş eıleriniıı şiş-
mek gibi rahatsisli-
klarına meni olur. 

KOLINOSU kuru bir 
firça ili.erine koyarak 
ditlerinizde teçrabe 
ediniz a~zınızın nasıl 
teınizlenıp ferablandı-
ğını hissedeceksiniz. 

KOLYNOS 
OENTAL CREAM 
Tılrl<l(Je için de~zlterl: 

MA RICE FA AGGI 
Beyo~lu. Veoedlk ıol<aAl. 
lbrah m Pıp apartımanı 

1 

taharrisi hiç bir hak bahşetme~~- 1 bunların haklarından ve vazi 
Hakkı ~ncak i~at, bulı:ıa tevlit• !erinden ve muvakkat hükü 
eden ~~teha.r:'.~ çı_k~rdıgı cev- !ere Ereğli havzasındaki hu 
her~e.rı ıstedıgı gıbı tasarruf e- karışıklığının sureti izalesind 
d_ebılır. İhale •alebinin en birin- ve maden işletenler arasınd 
c~ şartı bulmadır. Kanuni şerai- münasebetlerden ve maadin 
t~ haiz olan bir ihale talebi mat- ketlerinden bahsetmektedi 
lup sahada ihalenin icrasına bit- Maden isletenler taaddüt e 
hak ba_h~eden mad~~i tazminat ve arala;ında anonim veya Ii 
mukabılınde menafıı umumıye tid bir şirket teskil etmezıe 
mevzuubahis olmıyan ahvalde aralarında bizatihi bir 
ve bazı kaytlar dahilinde kend;- şirketi teessüs eder. 

* * * Grup içtimaında r ye att vazircıerin dahi idn 
\nkara, 20 (A.A.) Cumhu- hususi yerice yLiklrnmış olduğu a 

riyct l faik fırkası grubu reis şılarak idıırei umumiycye 
vekili Afyonkarahisar meb·usu olan vazifelerin tefrik ve tem: 
ı\li Re,in riyasetinde ıoplanmışttr. düşünüldLi~ü görülmiıstiir. Cc 
Nafia vckfiletinin kanun liyıhast bu mevzular l'C ger· k 1 y 'ı:ın 
mLinasebetilc idarei hususil'elerin diJ.tcr madd e i h:~ ı a v r

1 

yolfara ait vazife ve vasıtalan izahattan soııra rey~ mu ~.;;ı 
mlizakcrc edilmiştir. Bazı hatip- olunarak kanunun csa'1 kab 

ler bu kanun l~yıhast ile idarei cılunmu~tur 
hususiyclcrin muhafaza ve ııık- Çlfcl çocukları AvrupaY 
viyesi prensibinin haleldar olup tahsile gidecekler 
olmtyacap;ından endişe izhar et- Ankara, 20 (:\Tillil'et) !\lcrnl 

kette asri çlfctlihin tamimi için 
mi,Icrdir. ldarei hu•u•i ·clerin >ahlhi çifcilerin çocuklan·ıın ,'\ yru 
muhalazast esas ulduğundan hu ya gönderilme<i lkusat vek~ledn 
mevzu uzun tetkikata zemin tekorr~r etmiştir. VekAlet avdetlerin 
teşkil ctmi~ ve neticede hu "Ün bunları hizmete mecbur tutmivA' 

" egncler arazilerinde >erbe t çalı; 
yol faaliyetinde _idarci umumiye caklardır. 

KRAFORT LAKSATIF 
MUshll sakızı 

Crawford'ı< 
Chewin§ Laxativc 

En evi Amerikan sakızı gavet 
lezzetlidir. On adedi ihtiva eden bir 
kutunun fiatı 25 kuruştur. 

1 ve ya iki sakız 60 gram hinı 

yağının tesirini yapar. 

ÖksUrUOa kar'ı sakız 
"Kravford Con ~h Cum" 

Öksürük boıtaz ap;nlanna karsı 
pek faideli ve le>.zeti !Atif olan bu 
sakız bilhas<a tütün içenlere tavsiye 
edilebilir. 

Bütün eczaneler ve ecza depo
larında satılmaktadır. 

Türkiye vekili umumisi ; Rişar 

\'olf Galatada Voyvoda ban 7-10 
Pos:a kutusu 447 Galata 

Tayyare piyango mfJd/Jriyelinden: 
l\ümunesl veçbile (IOO) adet iane 

kutusu imal cttirileceJtlnden yspmağa 
talip olanların (25) Nisan Perşembe 
günü saat (15) ıe Piyango müdüri
yetinde müteşekkil mübayut komis· 
yonuna müracaaılan ilan olunur. 

Adapazarı icra Daircsind~ 
Adapazarı islam ticaret hanka;ı 
bir kıta ilam mucibince ,\da 
zannın Camii cedit mahallesin 
olup tcgayyup etmekle hal 
bulunduP;u mahal meçhul bulu 
keresteci 1 lacı kadem ojı;lu fa 
Galip efendinin it.sına mahkÔ 
bulunduğu gayri ez tesviye 1 
lira ile mıısarlfimahkeme ve iJ 

ret! vekalet ve resmi tahsll rıı 

bali!iin bir hafta zarfında tesviY 

emrinde namına yaıılnn ihbıırn3 

nin ilanen tebliğine bcrmucibi es 

karar verilmekle tarihi ilAnd 

30 p;ün zarfında borçlu aıuoı 

ileyh borcunu Adapazen icr• 
. . . ,,şh 
ıresıne tesvıye etmesi ve, 

bir itirazı kanunivesi var i 

müddeti mezkür za.r!ında cab 
ren beyanı keyfiyet eyıerııe 
!Azım gelüp aksi surette hUJcf!l 

ilam alacaklının tıılebi uıerl 
infaz olunacağı birinci ibb•~ 
menin tebliği makamına Jc 
olmak üzere ilan olunur· 

Milliyet Matbaası 
Son sistem nefis ve muhtelif 

renkli basan makinelerle 
mücehhezdir. 

-· -· -· .. .. -· ------------------·-·---·----· -----· ------------
---· ------------------

• 
Bilumum ticari defterler her nevı 

evrakı matbua, kitap fatura ve itantıır 
ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def
terlerimiz hazır ve satılıktır. 

Hariçten alacağımız siparişleri itina ile Jhz.al' 
ve mahalline irsal ederiz. 

Tab işlerile de memlekete hizınct 
Yegane eınelimizdir 

Telefon: lstanbul 8911 • ' - 5 

ııııııııı•ııııııııııııııııı 
111111111111111111111111111 

, , , 
~ 
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İN ŞEHİR VE MEMLEKET H 
Ad iyede 

c :·nist az ları 
'iye kurban T 11 J Adi' t 1· \ - u u an ar u ıyeye es ıııı 
alı Agah fazla 1 • 

1
. d'ld') 1

Çktden öldü Ye JS ICYap Bul ul er 
~Civarında cesedi bulunan 
'snıı Agah hakkındaki 
~t bitmiştir. Canbaz Ihsan 
~ağı olan AgAh ahırda 
llara ililç için kullanılan 
h içermiş , Tıbbı adli 
1 içkiden öldugilne dair 
~ernııştır. 

ra.ngala düştü 
~1 adamcağız düşün-

ce lildü 
~ hademesinden 5J yaş
~ncıa Rüştü evelkl gece 

ltlı:en mangala düşmüf 
~Qnden yanarak ölmüştür. 
•t yapılmaktadır. 

1 
/(umaş hırsızı 
~ hamamında terı.I Bo

n dükkAnına müşteri 
&iren iki şahs iki top 

'lalıırak kaçmışlardır. 
~ Hanımın paraları 

le oturan Fatma Hm. 
,~ "ııılnönünden geçerken 
~ dıtı iki yankesici tarafın

lira.sı aşırılmıştır. 
1 aı,. denk eşya 
tece l(abosakal yaoıın 
baıııode bir denk eşya 
ıış Zabıtaya haber veril· 
l>engln içinde yatak, 
Ve saire bulunmuftur. 

iktsı de çocuk 
~.ly•da 8 yaşlarında A vnl 
ı 10de bir çocuk 9 yaşla
:rdatı taşla batından 

~~ 1~tır. 
~- 1llıde yangın çıktı 
'~· 'U •e Majlk einemnsı ya-
,. bir evden dün yangın 

.~1~öndııruımuştur. 'fiJrün marifeti 
~ ~e beş yaşında Sabriye 
1 t~, 80lcakta oynarken 335 
' ; 0toınobllin altında ka
r.~~dan yaralanmıştır. 
~~ ... 
~ 
a.llıele pek feci 
8~l'ette IJldü 

ı: IJ~ı 
"lı~d tcrdar mensucat fabrl-

a Çok feci bir kaza ol-1 . 
~~ t. nın milel ustalarından 

K ornünlsllk töhrnetlle bazı 
kimseler zabltamızca ya

kalımmışlardı. Adetleri 16 ya 
baliğ olan bu eşhas polls 
tarafından Adllyeye sevk 
olunmuş ve dün 4 üncü 
istintak dairesinde lstlçvap
ları yapılmıştır. lstıçvaplar
dan sonra haklarında tevkif 
kararı verilmiş ve cümlesi 
tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Bunlardan başka polls 
komünistlik propagandası 

yapmakla maznun olarakı 
yeniden 3 kişiyi tevklfle 
Adliyeye sevketmlştlr. Bu 
adamların isimleri Rober, 
Mayer ve Hasımdır. Üzerle
rinde bazı propaganda evrak 
zuhur etmiştir. 

Geçen sene lzm'ır ve 
Adanada bu cürümle maz
nun olarak yakalananların 
lstanbuldakllerle alakadar 
görüldü~ünden muhakeme
leri burada tevhit edilerek 
yapılmıştı. Bu defa tevkif 
olunanların faaliyet merkezi 
lzmlr olduğ"U zannedilmek
tedir. Bu Alaka tahakkuk 
.ettiği ve lüzum görülduğü 

takdirde şehrimizde yaka
lananlar da lzmlre sevko
lunaeaklardır. 

Kenan beyin beyanatı 
Müddei umumi Kenan 

Bey bu husust muharrlrl
mlze demiştir ki: 

" - Komünistlik tahri-
katı yapmakla maznun ola
rak zabıtaca derdest edilen 
bazı klırtaeler lstlntakları 
yapılmak üzre Dördüncü 
istintak dairesine sevkolun
muşlardır. Muhakemelerinin 
nerede yapılması !Azım ge
leceğini lzmlrde ve şehri

mizdeki tahkikat neticesi 
gösterecektir." 

ltıas edenler ~11~1endi saat 9 raddelerin-
1 .e u Galat~da tütün ,rnc~ri Hacı 
~"ıi alre>inde duran bir El'llya zade Cemıl ye Mu-
ı ... 1harekcte getirmek için z:.Hcr <irketirıin. lstanbul 4 lincii 

··•ı ın .. ' 

1 
f·~k uzerine atmak i~te- vakıf hamuda Sıhhat ecza depo-

·tı, ~t o esnada birden ~unun ~ahibi Naci Beyin Alaca 

, ~~ı;}~lcn kap~ zavallı hanında 4 numaralı mağaz;ıda 
\<; · lrden kolundan ka- ticaru )·apaıı A Hnın Penso ye 

\ı Virııı· 
~ 'tr!nc _ 1~ Ye baş oşa~ı taş- şeriki Ovadya LcYi kollı:ktif 
1. ~dııı \ urmuştur. şirketin ·n marpuççularda Barna
~~vaıı eden heyni parçala- tan hanında hırdavatçı Eskinazi 

~ stt1': ~~~~~a~~ ara~ına ye Le\ i ~irketilc Dovit Eskin[z°i, 
,\\ \ ~ 1': parça olmuşt'.::. hak Lcvi ye Sııson Le\ i elen-

( ~1EJlİKA YA ı~ı;,~;n ve:.~:~:;~~~a mahkemece 

•flJECEKLER Meccani7ıd~yeneler 
tııı. -... 

J !\ L .____ Kadın Birligı meccani ha>ta mua 
14~ l\flbul için ko- yene günleri; Kadın Birliğine 
% Şa_rtl ın<iracaat edecek olın fakir hastalar 
{ ~~~dir ? cıımartc<i günleri şaat 2 den sonra 
ı ıı,\ı;.,,." Müdürlüğünden: Dh•n yolunda sıhhıye müzesi kar-
ı.:'"" ı • şı>ınd& doktor Tevfik Beye müracaat 

lt'<tt "tnerik k · · "il ının d.. a ongresının etmeleri. 
t 1 4n4tı it 0

rdünde kabul et- ,... ..... • • • •• • • • • • • • • u • • 1 

~~ıv•ch;ısınen ihtiva ettiği ve ihraç edilen kimseler ihraç tari
~'<lı t•vfikatıdır: hinden itibaren bir sene müddetle 

<ıı,ı"l~n e an tevkif ve ihrac kabul edilmezler. Megerki mesai na
l 01 •n • .,..;nebiler - kanunun zın onların, kabul için vaki olan 

• 1 1\.\41\ .._ veya sonra ihraç e- müraceatlerini hüsnü telakki etmiş 
"'' , '>ıerik;ınre tevfikan Müt- olsun. 
~1~ 1':cl'lebi~~ kabulden istisna Kanunun kabulünden altmış gün 
'ıı"<l •ti Yokı n ıhracı sebebinin inkııasınclan sonra birinci bent 
• il ı· ur. Mesel· · .. ılrtr 1n1 ge . . a, zıyarct~ mucibince hariçte bırakılrnış olan 
'ciı'\ Olan Çırmıs ve ihraçları ecnebilerin Müttehide! Amerikaya 
ı 1 ~:~ şitndı ~uvakkat ecnebi dühul yahut duhule teşebbüsleri i
<ı,tı 1 "-ınorik ~bu kanun ile ki seneyi tecaviız etmemek üzre 
tı " llı<-ıcdiJ~f~ daı_mi olarak haps, yahut 1000 dolardan fazla ol-

L 
411 '- L ş erdır k ·• · k • h t lJta rta,1uıund · mama · uzre cezayı na tı ve ya u 

ı...i,,<ı llırodi!ıen evci yahu~ her ikisi beraber olarak kabili tec
~ ''ikıik P Muttehıdeı zıyc bir cürm addedilir. 

ltı"· etmı~ olan b" · 
•ı Yere h ır Bundan sonra gayri kanuni yahut 
1 Y• ut naklıye · dd · . . 
ın<! ı:ı •• ı ma bır hakıkatı kasten gızleyc-

tı mcnbaa bak ı k ah 
n' tcvfıka ı - re Y ut kasten yalan yahut iğfal 

<lıı. k n ıhrac e- eden b b · 1 · c h ır eyanname ı e elde edılen 
ı <ıtı 1 . dühuJ hır seneyi tecavüz etmeyen 

• mış .,. ·h 
• 

1 tıv~rl• 1 . ~ya ı · haps yahut ıooo dolardan iızla ol-
• e Ctl •Ye ınfıkaklr- b" . ' 

tı b ı•ıni 1 . "Y ır cezayı naktl yahut her j. 

~ •rı.., •ıkrc: ~.ecneb.'le- kisiyle beraber kabili tecziye bir 
' <lahıl ış harı~te cilrm addedilir. 

• · koyar. 

1 VilO.yette 

Vilayet meclisi 
---···----Yeni bütçeyi müza

kere etti, maarife 
· para ayrıldı 

V llAyet Umumi Meclisi dün 
toplandı. Vil~yetln lzahna

mesi hakkında bütçe encllmeni
nin mazbatası okundu ve kabul 
olundu. Beyoğlu dahilinde 14-20 
numaralı mahallelerin yeni tah· 
dit edilen hudutları tastlk olun
du. 

l'eyoğlu kazası ~zası lsmall 
Hd k Bey, bir hafta mezuniyet 
talep ediyordu. Azadan Necmed
dln Sahir Bey, bu münasebetle 
dedi ki: 

" Çok kıymetli bir arka 
daşımız da 15 gUn mezuniyet 
almışh. Bu mllddet bitti; fakat 
bu arkadaşımız gelmedi. l\anun 
meclise devam etmiyenlerden 
Azalık hakkını ıskat ediyor. 

Reis Haşim Bey: Zanne-
dersem llzamızdan olan Devlet 
demir yolları MUdürU Haşim 

Beyden bahsedillyor, tla~iın Bey 
gelmemiştir. icap eden kanuai 
muamele yapıll\caktır. 

Bütçenin m!lıakercsine geçi
liyordu. Vali veklll Muhittin 
bey, meclise geldi, dedi ki: 

"-Maarif encümeni mektep 
binTısı mubayaa edilmemesini 
yeniden yaptırılması , esasını 

koymuş. Fakat Nişan taşında 

elyevm ilk mektep binasında 

kira ile oturuyoruz. Burası Em
lak Bankasına aittir. B:ınka 

satıyor. Münasip bir binadır; 

istis?Jaen almamıza m!isaade 
istiyorum., 

MAARiF BÜTÇESi 

M aarif encümeni namına iza
hat verildi ve .bu gibi iyi 

binaların alınmasında mahzur 
olmadı~ı cevabı verildi. 

Azadan HUsnll Sadık Bey, 
bütçe encOlt!enlnin mutalAaa -
meslne cevap olarak söZ.ldı; 

" - Maarif bütçesinde mek
tep ihtiyacıBJn tamamı ile tat
min edilmediği tasrih olunuyor. 
Otııtturulamayan çocuk mılı:tarı 
ne dlr<'. 

Sivrisinek mllcadele&lndın 
bahıolunuyor. Sıtmalı köylerin 
adedi ne kadardır? Verem ile 
mücadele için Sanatoryomda 10 
yatak azdır. Şarbon hastalığın
dan da bahis var. Hastalık ne 
derecededir? 

MUHiTTiN BEYiN iZAHATI 

Vali vıkili fU cevabı verıll: 
"- Maarif lifleri hakkında 

Maarif MUdUrll izahat verir. 
Sivrisinek ile Sıhhiye Vekaleti 
mücadele memurları me9gul 
oluyorlar. Hayvan hastalıtı yok
tur. Geçen sene Uç şarbon vak
aeı olmuftU. Bu da kaçıık et 
yemekten ileri gelmişti." 

l\AÇ ÇOCUI\ 01\UTULDU? 

M aarif Müdürü de şu izahatı 
verdi; 

"- Geçen seııe 37,000 talebe 
okuttuk. 4000 talebe ilk mektep
lerden mezun oldu. Bu sene ilk 
mekteplerde 42,000 talebe oku
yor. 9,000 talebe yeniden aldık. 
lstaabulun nüfı:sunu 700,000 
farzedersek ve ilk tahsil çatında 
bulunanları da yllzde 10-12 nis
petinde addeder isek 70-80 bin 
çocutun okuttL rulr a ı lazımıdır. 

Biz kendi ilk mekteplerimizde 
43,000 çocuğu okutturuyoruz. 
Husul ve ekalliyet mekteıılerin
de 27,000 çocuk okuyor. VekQ
nu 58,000 ediyor. Demek ki 10-
12 bin çocuk açıkta kalıyor. 
Mevcut mekteplerin çotu kira
lık konaklardadır. 

Veni binaları yapmağa muvaffak 
olursak şintdikl muallim ve 
vesaltlmiz ile dlter çocukları da 
okutacat;ız • " 

HVVAN TELEFATI 

Azadan l\enan bey, kışın şid
detinden yUzde elli telef 

oldut;unıı, ne gibi tedbirler alın
dığını sordu. 

Vail vekili; "- Bu damızlık 
me 'ıle~ldlr. HUkOmete aittir, 
dedi. 

Bütçenin mUzakereslne ge
çildi. Bütçe encümeni namına 
Necmettin Sı:dık Bey, izahat 
verdi. Bütçenin Dahiliye ve Ma
arif Vekalıtlorlnin formulleri da
hilinde tanzim olunduğunu, itina 
edildiğini söyledi. 

ikinci celtcde bütçenin mad
deleri okundu. 1929 senesi bllt
çesl 4,867,000 liradır. Çarşamba 

Mllteferrik H. 

Feri~ot mukavelesi 
Dün imza e~il~i. 1skeleler 

nere~e Japılacak1 

H 
aydarpa~a ile Sirkeci arasın
da feribot nakliyatını temin 

için hazırlarıan rapor diin imza

lanmı~tır. 
Şark demiryolları nıurahha,. 

lan. imza ederken reyleri btişarl 
surette olmak ve hiç bir taah

hüde glrnıcmck kaydı ihtirnzisini 
koymu~lardır. 

Kumpanya. ~irkccidc yapıla

cak tc>i,at mesarifinin hi.ıkumete 
ait olduğu kana:ı.tindedir. Ru gün 
hükumete gönderilecek olan hu 
rapora ve meHuf planlara göre, 
Sirkeci gıırı dar olduğu için feri
bota tahsis edilmek uzrc orada
ki giimnik "razi,inclen istifade 
edilecektir. 

1 faydarpaşacln garın rıhtımında 
yapılacak iskele yeri lodoslu ha
rnlarda mahzurlu sayılmaktadır. 
Sirkecide Yalı köşkünün ontı 

fazla akıntılı olduğu için feribot 

iskele'! bu 'erden limana 100 
metro kadar pklaştırılması muva
fık görülmiiştiir. Biri ihtiyat ol
mak iizrc iki fcrib,ıt yapuru 
alınacak, bunlar ikt ba~ından 
yanaşabilecek ~ckildc ye iizcr
lerindeki uç oıra hattın kabili 
istifade uzunltıitu (2 ro) metro 
olacaknr. 

\'apurların Slir"ttti 13 ınil ola
caktır. Rüsumat anbarlarının yı

kılmasına liizum kıı.lmamışnr. 

\"npurlar Türk bayra~ını taşıya

caklardır. 

Seyyah vapurları 

Şehrimize buı:;ünlerdc cpiyce 
>Cyyah ~deccktir • :t·ııı 26 

smda Alm:ın bundırıtlı Stötgart 
ve 27 sinde Arkalyıı ı·apurları 
külliyetli şeyyalıla limanımıza 

geleceklerdir. 
Garbi Trakyalılar 

1918 senesi 12 teşrini evclin
den eve! Garbi Trakyayı 

terketmi~ olan Türkler hakkımla 
da garrı miibadil muamelesi ya
pılması takarrür etmiştir. 

Bundan sonrn yapılacak tcı·

;dattan bunlar da istifade ettiri
lecektir. 

Vinç getirtlllgor 

Liman Şirketi bir Yinç sipari
şine karar Yermiştir 
Bu vinç bir dubıı üzerinde 

olacak ve alu mavnanın birden 
tahmil veya tahliyesini yapabile
cektir. 

Esnaf cemiyetleri 

Vaki olan bazı şikilrctler üze
rine esnaf cemiyetleri komis

yonu cemiyetlerin bütçelerini 
tetkike başlamıştır. 

Ticaret mezunları 
" A it Ticaret mektepleri me-

zunları cemiyeti murahhas-_ 
!arı dün Ankarayıı hareket etmiş
lerdir. 

Para nıı dağıuyor? 

Şehrimiz Yunan konsolo>0nun Kur· 
tutuş coddes! harikzedesl Rum

ları para tevzi etliği roll&ırreo SÖ) .. 

lenmektedir. \'ali Bey hu hususta 
ma!Qmıtı olmı.dığını söylemiştir. 

Çay ziyafeti 

Çocuk bayramında '\i~n taşında 
VUAyct konağında 300 kişilik bir 

çay ziyafeti verilecektir. 
Pahalılık ile ıniicadele 

cemiyeti belediyenin harau ucuz
latmak imk4n ı·e çarelerini ıabar· 

ri için bir komisyon t•ı•Uül edecrjti 
süylcniyor. 

Meıımri11 kooperatif 
ı 00.000) lira ~erınayel! bir 

memurin kuoperatif tcıkil etmek 

üzre toplanan komi.yonun ra

poru Yil~yete Ycrilnıi~tir llu ku

operatiflc, memurine ha ı ayid 
zaruriye temini diişüniilıncktedlr. 

Tahlisiye meclisi 
ahllsiye idare meclhi l lazi-

Meu&lr>kette 

Kütahya zeriyatı 
-~ .... ·--

Yaz zeriyatı tabiidir 
Ziraat Bankası binası 

Kütahya (hususi M.) 17,4 929. -
I- Merkez kazası zer'iyatı 72,000 dö
nüm Arpa, 187,000 dönüm bugday 
olmak üzre 259,000 dönümdür. au 
zeriyat geçen seneye nazaren % 15 
noksandır. Geçen hafta yağan kar 
ve yağmur bilhassa yazlık ekin'er 
üzerinde müfit olmu§tur. Şimdilik 

vaz'iyet tabiidir. 
Geçen senenin kurak ve kıtlığı 

yüzünden köylünün sıkıntı içinde 
kaldığım gören Cumhuriyet halk 
fııkasmda bir taraftan tohumluk i
çin Ziraat bankasının kıymetli yar
dımı temin edilmekle beraber bu de
fa da mühtaç köyliiye berayitevzi 
buğday gönderilmek suretiyle Hi
laliahmer cem"iyetinin ~efkat eli .ı

zatılmasma da delalet edilmiştir. 

Gönderilecek buğdayın 10 vagon ol
duğu müstahberdir. Halk tam zamn· 
nında imdadına yetişen bu kıymetli 
yardımlardan ötürü gerek fırkay~. 
gerek bu hayırlı milli müessiselerc 
müteşekkirdir. Bura ziraat bankası 
için 120,000 lira kıymetinde bi•· 
bina yapılacaktır. Şehrin en şerefli 
bir mcvkiinde yapılacak olan bu bi
na için şimdiden toprak tesviyesine 
başlanmıştır. Yalnız bir nokta cayi 
dikkat görülmüştür: Oda bu binaya 
ait çini aksamın Avrupa çinisi olma
sı muknvele iktizasrndan bulıınması4 

dır. İnşaat müteahhidinin memurfa
rına milracaatla bu şekilde cevap tı· 

lan AZ:M çini fabrikası, bu kabil 
resmi ve nim resmi müesscsatın ge
ı-ek harici tezyinat ve gerek dahili 

ter9batmda Avrupa çinisinin Yer
liye tercihi ve hassetcn çini sanayı
inin tarihi merkezi olan Kütahyada
da bu cihetin <lüşünülmemesini hay
retle kar5ılamış ve bu hususta ikti
sat vekaleticelilesi nezdinde teşeb

büsatta bulunulmasını Ticaret oda
sından rica etmistir. 

Hilkümet ve resmi müessesat me
banisinde Avrupa yerine Mim çini 
mamulatımızın tercihan kullanılma
sı hususunda odaca teşebbüsata gi
rişilmiştir. 

HALİT KADRİ ____ ..., __ _ 
Devalrde vazife saalları 

Bugünden itibaren re:mi daire
lerde vazife >aatları saat 9 da 

başlayacak. 11k7am 5 e kadar de
vam edecektir. 12 den 1,30 a 
kadar öğle tatili yapılacaktir. ---Sivrisinek mücadelesi 

Haydarpaşa ile Pendik arasında 
sinislnek mücadelesine de

vam edilmektedir. Kuyular ve 
sıılu yerler de illçlanmaktadır. 

Mücadele huırlıj);ı 1 ıi giin daha 
deYam edecektir. 

Şeker ve petrol inhisarı 
kalacak mı? 

Bir hafta kadar evci hükClınetle 
temas etmek iizre Ankarıı

ya giden şeker ve petrol inhi
sarları umum! nıüdiir(i Hüsnü 
Bey a ı·det etmiştir. 

Hüsnü bey yeni gümrük tari
fesinin tatbikinden sonra idarenin 
dcrnm edip ctmiyeccğl \·c ~air 

rnallere cevaben demiştir ki: 
idarenin idame eclilmenıe;i 

mukarrer değildir. 

l\liidiirlerle ~ube ~dkri ara· 
sında bir ihtilaf varit değildir. 

İdarenin yalnız unıurıı hııku· 
!Jve nıiidürii cshabı hıısusiyedcn 
istİfıı etti. Diğer miidirnn '•azifc
lcrine de\ am ediyorlar. - -

JıtJ(f.k [,(lTC f{aiılll 

Soıı on beş giin zarfında memle· 
' ketiıniz dahilinde külliyetli mik 
tırdı kaçak sigara kdadı nkalanmış· 
tır. 

Bilhassa Adanada S2.505, Kon
yada 1,595, lzmiıte 10.00U. lzmirde 
~0,3.)b, ,\ydında 9 .. !15 '° Tckinlı
i!;ında 1500 defter kaçak 'iRara khdı 
bulunmu~tur. 

lstanbulda da Semiraıni, ı upurun
da I ':"'205. l\uruçcşmedc bir nıotı r 
iı;indc iıOOO. l'anı?;aluda 2~011 defter 
•igor• kAadı Hkalanmıştır. 

Oyun kastları 
~1'emlcketlmizin dahilinde ııyun kü· 
lll atları satmak inhi>arı I lilılli Ah 
mcr cenıiyeline •it oldu~und•n ce· 
miyet yeni •ıııın k. atları mübayu 

j /Jf aarlf.!!!. 

' Wü~errislerin vaziyeti 
Darülfünun nivanın~a ~örü- 1 ~ülece~. Ecnebi ınü~erriu- ı 
l leı ı'.un eser isteniyor 
Darülfünun Edebiyat fa

killtesl filoloji profesörü 
Ragıp HulUs! bey, Dllencü
menlnde aza olması dolayı

slle Darülfünundaki vaziie
slne devam edemediği için 
müderrlsllkten istifa etmiştir. 

Mllderrlslerln vaziyeti ve 
bazılarının tedrisatta daimi 
surette meşgul olmalarına 

mani olan hariçteki işleri 

lıakkında bir rapor hazırlan
maktadır. Daı·ülfünun diva
nında bu rapor ye bilhassa 
kendilerinden istifade olun
mıyan Ecnebi müderrislerin 
vaziyeti yakında mevzu
bahsolması muhtemeldir. 

Mamafl ketumiyet muha
faza edilmektedir 

Darülfünun Emaneti ek
seri talebenin Ecnebi llsanı 
bilmemesi dolayıslle kendi
lerinden az istifade edilen 
Ecnebi profesörlerin, aldık
ları 550 llra aylığa mukabil 
hiç olmazsa ihtisasları dahi
linde eser yazmalarını ken
dilerine tebllğ etmiştir. 

Eser yazmayan Ecnebi 
müderrislerin mukaveleleri 
tecdit edllınlyecektlr. Bu 
sene Tıp fakültesinde yapıl
dığı gibi esaslı bir program

la Darülfünunun dlter şube
lerinin de ıslahı zaruri ıtö

rülmektedlr. 
7 al ebe gilzellih nıüsabaka

l11rınB glrınlyecek 
M•arif vekAletl !\Turlf EmlnUğiııe 

gönderdiği bir emirde talebele
rin güzellik mü•ıbakılsrın• iştirak 

etmelerini sureti kat'iycde men et
m!,tlr. -------
, lktısadt H. 

lthalllt çoğaldı 
y eni ıtümrük teri!esinin tat

biki yaklaşu~dan ithalAt 
tacirleri fazla miktard:ı mal g;c
tirtmektedirler. 

Bu malların ekserisini Çeko· 
>lovak kum~arı te~kil etmek
tedir. 

Mamauh diğer taraftan milli 
fabrikalMm bilhassa Herek:enln 
yazlık kuınaıları fAzla rağbet 

gornıektetir. 

Oda heyeti 

1 stanbul Ticaret odası idare 
heyeti bu gün toplancak bazı 

tacirlerin y1ziyctlerini tetkik 
edecektir. 

Güınrükle imtihan 

Mtiteaddit defolar ı;~riilen hi
zum uzerinc tehır olunan 

p;iinıriik komi,yoncularının inıti· 
hanları çar~:mıba günü yapıla
caktır. 

Yeni antrepolar 

R iı,uınat idarc,i antrepo buh-
ranı dolayısile anbarlar ha

ricinde kalan ukc«r Cffasıııın 
muhafalast için sür'atle yeni an
trepolar nçılnıarnıı rıhtım şirke

tine teblil( ctmi~tir. 

Kambiyo fiatleri 

Dün Borsada pazar nıiinasebc 
tile i~ az olmuş \T lngillz 

lirası (Cl90) dan. lstikrazı dahil! 
(cı+) den, Durnııu mm ahhade 
'~06,~) dan nnrnıncle gurnıu~tur. 
\lem (S.39.~) ku:u~tur. llor<adan 
çekilerek .\\nıpaya g-ükn Hıırsa 

accııtası lak • 'nuınun borçları 

dolayı-ile h~:i" altına alınan 

yazıhane eıra<ı ılun diırduncu 

\ akıf hanında 'atılmı~cır. 

\lııl:ar par:ı,ı <ılan penp;o dun 
Borsayıı kahul edilmi~tir. 

Yerli mal .~ergi.~i 

o 

Ftrkaaa 

malı • 

Hakkı Ş •a.,çi p şa 
bu işte efJı· edilmi· 
yeceği flhrindedir ---

l lalk fırkrn nıüfe ıı ı l lakkı ~ı· 
na5i paşa dün hı ı 'lrı , c 
rcrli malı giyi'me i , k•n lo ~ beyo
natta b~lunmııştur. 

Yerli m:ılı f'.i' · hu u> ntl.ı 
fırkRca husus1 lıir teşchbii.< yoktur 
ve olamaz. Bu hl'{lim ızin uhdesınc 

düşen mili! ve \ i~d ın1 hir borçtur. 
, Giyim cebir btimalile o!a!?'l!Z. 

Yalnız Sanayi birliği lı•na ımirac~tta 
bulundu. Bir sergi yapcak. 13u sergide 

bütiin yerli masnu:ıt teşhir olunacaktır. 
Fırka binasının ~crgiyc t~hsisini 

istediler • '\1uvafıkar ettim. TiC'1ret 
odasından tahsisat i'tivorlnr. Bu tah

$isatla birlik mükemınc-1-bir sergi rücu
de getirecektir. Hazırlığa başlanmıştır. 
Bitince Fırka bina 0ında açılacak. 

BARO iNTiHABI 
l.laro intihabı Carşsmba günü 

olacaktır. .'iamzetl~r de o gün ii~n 

edilecektir. flenüz namzet listesi 
bana gelmemiştir. h'.imlerin ııaınzet 
olduğunu bilmirnruın. Yrılnız Emin 
Ali bey dahil değilJir. 

Sadettin Ferit beye gelince d.11ıil 
olup olmadığı hatınında kalmadı . 
Belki bütün 11..za ramamivle, belki de 
kı>mcn değişecektir. B~nlnr bütün 
(.'arjamba günü anbşılacaktır. 

Cumhuriyet abide&! 
Abidenin hüsnü muhafaza-. için 

:\J. :Wançeri bir formül bulmuştur, 
Bu forınill Malik bede birlikte mü
ıehns<ı>lar ıardından tetJ.-ik edilmiş 
YC esas itibarile kabul olunmuştur. 
Yalnı?. evci emirde çııtlnklann ara.mı 

doldurup tecrübe yapmak, bunun için d• 
şiddetli soğuk re rilz,.ı.riarııı geçmesi 
lazımdır. Emanet bu ay niharctinde 
abide etrafında inşaatı ha;l11or. r:\'
vclıl havuz, sonra bahçe Ye trut1·Y3r 
yapılac•k, inşaat iki aydc hiter, 

Pahalılık meselesi 
Pahalılık iı1ie uğraşan ayrı bir 

mıkın vardır. Benim hl' mc cle'c 
müdahalem me,~uu balı; deP;ildir. 
Emanet de uhte>inc d~ıe,ı '37lfcı i 
tabii ifa eder. 

Emanelte 
Konserveler IJ~eriııe inıil 

tarihi yazılacah 

Emınct bozuk: ı-c çilriinıüş konser
velerin satılmasınt men için ha· 

deını konserve kutularının iizerine 
imal tarihinin yazılmasını kat'iyen 
hrarlıştırm.ıınr. 

iktisat v•JıAlett yemek 
flatlarını soruyor 

İkti51t \"ekaleti hayat pllıılılıluıı 
tetkik için ıııuhıeltf lokantalardıdd 

lcmek fiıtlarını sormııştur. 

Rarap binalar 
L'nıanet kışın şiddeti ytlzünden daha 
.C. ziyade çUrUyen ve içinde cıtu
ıınlar için bir tehlike teşkil eden bu 
harap ve tamire mühtıç blnalım 

mühendi..sler vırna,ile tamire karar 
yermiştir. 

İşaret kulesi 

Gılaıadı seyrüseferi tlllzim için in· 
şı edilen işaret kule>inden bu 

ııünkü şeklinde i<tifıde edilemlyece
ği ve t~dilAt icmı ihım ııeldiği an· 
lışılmıştır. 

EKMEK FiATI 
!:iehremınetinden: 
Şehrihalin 23 ncU Salı ~ününden 

itibaren ekmeğin kilosuna oııaltı ku· 
ruş otuz para azımı fiıt nzedildiği 
ve francıl• flatlarında tebeddül olma 
dığı illn olunur. 

• •••••••••••••••••••••••••• 
lanarnk yerli mal segl"1n!n ~2 1 la 
zlranda kü,a<lı ne karar vermiştir. 

Hu segiye 1 00 tı mütecaviz 
fabrika iştirak edecektir. 

Fırka hlna<ının ıılt katı muh· 
telif kelıa, orta katı muhtelif 
lnce ve en ıı;t katı de • ipekli 
sırmalı mamulat ve men,ucata 
tRh.ıs t'lUlceetir. 

Rusyaya ihracat 

Rıı' ticaret mümessili Rusy, p 
yapılan ihracat ctrafrndaki 

~ik;\)ctlerin thcmnıiyetle nazarı 
dikkate alınacai!;ını söylenıi,tir 
1 lükumet me,;dcye \ az·ıy~t ct-
nıi9tır. • 

Deri mamullitınıız 

I sta buldakı ıp Ili den labrika· 
lan, marn le numtınelcrı~ı 

Ti ar, odıı.<ına göndcrmi~lcrdir. 
Oda:ıın tctkı atına gorc huı

·ar, \ Hupa m.ıll~nml• tc'rik 
cılilınc i nııı k ıl c la ·ak kadar 

l 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Rasathaneden aldığnnu mallı· 

mata ~öre dilnkil hararet lzaml 12, 
asgari O idL Buglln rüzgtr baltl ve 
mülehavvlldir. Havı açık olacaktır; 

FIKRA 

an:ıııudur • Maurols, yakında, 
ıtınOo aydın!ıgıaa çıkaracağı 

lr.abramanın izleri Uııtonde yll· 
rOrlı:en, ouun ıı:çlrditl mace· 
raoın bOtlln ratelerinl lr.endl 
ruhunda hl18etmcto çatışıyor. 

Keşke, her mUverrlh tarihini 
yazarken bu edebiyat adamı 

kadar, isabet ve hakikat kay
ıusuna dllfebllse idi... O vakit 
tarih kim bilir ne kadar canb 
bir ilim ve aı lı:adar ilmi bir 
aan'at haline glrerdL 

Yall.up Kadri 

PtfTLLIY F.:r 

~d.ebiyaa• 

Edebiyat vazifeleri 

r Şehremaneti 
Şehremanetinden: Be 

da San Lütfi mahallesiııd 
rutiyet caddesinde 191·;! 
dükkanlar Mercanda P 

nezareti caddesinde 40, :B3 
ta Vezneciler caddesinde 
Şeyh Mehmet geylani B 
zan caddesinde 140-142,d 

1 Hocapaşada tramvay ca 
ŞEHZADE BAŞINDA de Mariça Oteli altında l 

Eski kitaplarrmı karrıtrnyor- çin, mektubu terceme ettirmek HİLAL SİNEMASI vaşc;a Şahin mahallesinde 

dum. Birinin içinden bir kağıt üzere bir arkadaımıa gönder- EMtlK VE EITlM Dün akşam pek bOyük rağbet mecilerde 1 No. dükk3Jll 
düıtü. Sık yazılmıı bir kağıtb dim, ve bir de mektup lefettim. gören EMiL YANINGS in Beyoğlunda Firiız Ağa 
bu, albnda da Cemaleddin Na- Celaleddin Nafizin eski edebi- temsil etmiş olduğu ve caddesinde 21, 390 No 
fuı imzuı •ardı. yat vazifesini aynen kopye et- ZAFERDEN BOZGUNA tan mahalli kiraya verillfl 

Cemaleddin Nafizi lim: BANJI ·~ı SON EMİR açık müzayedeye ko~ 
ELE 

" 

Hatrrladmı 1 T anıdmı 1 Sıru- «Muhterem karde9im. Sen ki l\A 13 Ma:918 929 tarihinde 
Bir Frenk milelll/l F fnnızm birincisi Cemaleddin Na Arminiyüsün lisanını bilmekle lllmlne devam edilmektedir. olacaktır taliplerin ş 

fizl Hocaların her sualine der- bahtiyarım ve ben ki bu liıani Programa lllve olarak Komik .. ı 
için Alda ima / hal ceYap veren, mektebin en bilmi-!orum, sana bir zahmet ve- ermayesi 21),(X)(),()()(Tiırk Urası Tombullu lsmall efendl, bülbül ;~=:t~~er :ı::: 

Soo gllnlerde lstanbaldan bir çalııkan talebesi. receğım. Hafız Ahmet bey •azı. dans, bale, Levazım müdürlüğüne ge 
yıldız gelip geçti. Fakat, bu bir. Abidin Daver bey biraderi- Bir gün, edebiyat hocamız «Dün sabah henüz uyanmıı, ve varyete heyeti iştirak edecektlrler. ri. 
sinema yıldızı detti; llyle oıea miz dOn bir şeyden acı acı bir tahrir "Vazifesi vermiıti. yorııanlarmım altında tatlı tat- ln,nat ve EmlAk üzerine 1 * * * 
idi, zaten, beyaz. bezin Uatlln- şikdyef ediyor. Bilmem nerede Mevzu: - Almanyadan bir h geriniyordum ki, bir mektup müsait tıeraJtle 1 LA BEL 1 Şehremanetinden: Bef 
deki •ıntkan glllgeılol herkeı (200) kadın aldattıeı için bir mektup alıyorsunuz, almanca ııetirdiler. da Kamerhatun mahal! 
ııeyrctmeğe giderdi. Bu yıldız erkegi tevkif etmişler, Daver bilmediğiniz için, arkadqları- «Almanyadan gelen bu mek- HELEN Galatasaray karşrsmda ı9 
bir edebiyat yıldızı idi; safi zeka bey diyor ki: ruzdan birine gönderip, terceme tubun bende uyandırdığı teces- Para ikraz eder yoğlunda Sartlütfi mahall 
san ruh oldutu için kimseye etmesini rica ediyorsunuz. süsü anlarsın. • • » Meşrutiyet caddesinde ıs 
uörllnmedcn geçti, gitti. Fran- 200 kadın aldatan erkek Bum~· gu"'ç deg"ildı". Eve Bu minval üzere 4 sahife yaz- 1 o YÇ[ ORYEN f BANK rıı • ( ) ~--y Bı'l'omom Bankı ıouamel'" • o drksindöeyiınm" duveakkıCağthfeanr aeğ:e., sanın en namlı edlplerfnden, tevkif edilsin de neden 200 gelir gelmez hemen vazifemi dmı. Arkadaımıa gönderdim. u ou u• , 

Andre Maurois'dan babsetmelr. erkek aldatan kadın tevkif yazdmı·. * * * " ı da 1 N d"'kknl ki . .a 
Tesl5 tarihi; ı Q()6 o. u ar ra1 ~ istiyorum. edllmesin? «Muhterem kard-im,· fU mek- On bet gün cevap çıkmadı. On lstaobul Şubesi Babrekapı k · · k al arfla arı 

Henüz ellisine basmam19 olan -• be ·· h . . Y Milessisleri; Dresdner Bank. me ıçın ap 1 z · 
A e1endim l Evvel<l erkekler tubu tü:rkçeye terceme edersen, t gun sonra yazı anesıne gıt- Telefon ısıanbulı 397° deye ko tu Talı"ple bu uenr mllcllifio otuz kırlı. J' & 1 A. Şalhavzenşer Bank, Fra:yn nmuş r. .. 

"' Y d k · ıf i sana mu"'teaekkir kalırım. Hör- tim, kendisi yoktu, katibiyle iill cilde varan eserlcrloden yaloız aldan ı lannı ı ti ro etmey metler». .. görü~tüm. Dedi ki: Nasyonal Bank For Doyçlant tname almak için her g 
bir kaçı Tllrk ammesloe malQm onürlerine yedirip fe söylemez- • V idare merkezi; Berlln zım müdürlüğüne geırııel 
olsa gerektir. Ezcümle, "Dlsra- fer ki: Kaç erkek gösterebiiirsi- Ertesi gün vazifemi hocama b - al:~hibefendim, mektu- Şubeleri; lstanbu~ lzınır. teklif mektuplarmr da jb9 
ell ... adını ta•ıyan kitap- kime•- . d .. ıf t . verdim. Okudu, sonra bana aı-, unuzu a. ı, İraz ba9tan, biraz 1 - H b nu·· olan 13 Mayıs 929 p 

y Y nız ki aldan ıtını ıtıra e sın. f d ıkı t d b d d kud Ec bi l k tl anı urg r bur lnglllz Başvekili Lord S . 200 k k ld t ır ver i ve ç şh: or a an ıraz a son an o u ne mem e ~ ere Galata tasını telefon numrosnı günü saat on beşe kada 
Beaconsfield'in roman tarzında anıyen • er e a 0 an - Kırk senedir hocalık ediy- ıonra yırtıp sepete attı.-. · giden tüccar ve Beyot;luı 247 248, 984• 985• kilr müdürlüğe vermeleri-
bir tcrcllmcihalldir - hemen her kadın do pek yok gibidir• orum senin gibi talebeye raıgel Bu aralık arkada91m ııeldi: hl lstanbul kıs.;,. telefon numro- • • • 
sınıfa mensup insan tarafından çünki 200 adedine vanncaya medİlıl. iki kelime ile itin için- - Söyle, dedi, ne istiyorsun? se~)'a ara • su· lsıanbul; 2842 2843 Unkapanı Caddesinde 

6 ayni lezzet, ayol zevkle okundu; kadar içlerinden birisi temizler. den ç~ı·~· . . .. • Anlattim. Fena hald~. kızdı.. Banks Kommrçiyala 'o.ııosu. lsıa;bulda. tütün 1 nan ve 120 H~sseden 9 
batta Ankarada Hakimiyet ga- işaret kulesi - Soylıyeceğımı soyledım - Yahu, sadece ıu gonderdı. İ l gilmrü~ telefon numrosu, sesi Emanete aıt olan 4 
zetcslndc nefis bir tcrcilmcsl Voktile altı kol ahçı iskam- efendim. ğim mektubu bana terceme e- ta yana lsıanbul 3227• B yeni No. dükkanın icJ11 
bile neşredildi. b ·11 k e akım rd a - Bu itin arkada9mıza zah- dive diye yazsa idin olmaz mı- Sermayesi 70C "'00,000 Bilumum bankı muamelatı 1 ceğinden talip olanların 

Roman tar:ıındo bir ftrcOmti 1 ne ço m " va 1
; ro met ve:receg"inden bahsetmemı· •- ydı?. • • (1 htı"yat akLrı". · · C · .. ·· 

k d l l t / d k • uno Tt husust kanlar icar 11 ıncı umartesı gunu .. hal dedik. Andre Maurols, esa- sıra ar a aş af'. a op an ı ça sin. Nalcl~dM 540,000,000 iret) racur. 8 te daire Encümenine l]lll 
sen bu şeklin mucidi gibidir. oynardık. Ezminei kablettorl- _ Bu tercemenin arkadatıma SELAMİ İZZET Travellers (Seyyahın - lan ilan olunur. 
Ondan evci, gerçi roman tar- hiy.eye ait bir oyun oldugu zahmet olacağını bilseydim, o- İLAN çekleri) ~atar • • • 
zında tarih yazıldıtı vakidir. irin bilmem siz bu ouunu bilir y azdım L" r k 1 ·ı· ı· Şehremanetinden. :Ma51 
Fakat, tarihe kanşmış, her han- • " na aşzm ·d'"' ba b k. 18 ila 20 bin metre kışlrk el- ırt, ıran • ngı ız ıı Si d 

misiRiz ? B 11 oyunda esas - unun ver ıgı ceva a · tik kum veya cloları frank olar"' k sasmın tamiri için !üzuıı' 
gl bir hakiki şabsiyed alıp da /' d k' k I kt . • Peki, kendisinin Almancayı bıse .. aş. kapalı_ z~ usuli- saıı'.an hu rPkler ı;ayesiı d 1488 metro mik'ap Ocal< 
ondan bir hayalf roman kabn- eın e ı ozan hasma ça ır- . b'ld'"' d d bah tm' ile mubaya edilecektır mtinaka- r- -r;:, ı . .-
manı yapmalı. usuıaoa lllı: defa madan kumandana bildirmektir eyı ı ıgm en e se ıyor- 27 N" 929 C . .. nereye gitseniz paranızı ke- 11111'/JIKUPUJUNIJ !kapalı zarfla münakasar 

sun sa ısan umartesı gu- mali emniyetle taşır ve her :l\I muştur. Taliplerin şa _..., 
alarak Maurols cazlbcll ve mo- Şimdi Karakôydeki işaret ku- _· "i.uzum yoktu. Eğer alman nü saat.14 de ist~bu~da ged!k ve dl~er haşara.:. mak için her gün levllV'". 
nls bir muvaffakıyet!• tatbik lesinden bahis geçtikçe aklıma cayı bilmemit olsaydı, mektubu paş~da J~darm~ ırnalathanesı~ ezaman isterseniz dıinyanrn - - - - - - düdüğüne gelmeleri v~ ' 
etti. dltı kol iskambil geliyor. Ger- terceme etain deye ona gönder· de ıcra edilecektır şartname ı- hel' tarafında, şehirde, oteli- )[.,D 1t.JR 1tJ mektuplarını da ihale gııa"" 

Buton edebi tarzların, blltlln mezdim malathanede tevzi olunur teklif- erde, vapurlarda, trenlerde KOKUSU SIHHT 
edebi nevilerin sıkılıp eıkıbp çek I Bu garip kulenin Kara- • . . iınl" b ki . k- -k t d" l VE , ATIFTIR •••il 14 Mayıs 929 Salı giill 

d k' . . l k? ş· _ Sersemi .••. Ya kendinin namesının tarzı asr şartana- u çe en en ııçu e ıva IJ'\ on beııe kadar mezkftr ııı poaaıı çıktığı bu devtrdı Avru- köy e ı ışı ne o aca ım- Almanca bilmediğini neden yaz mede münderiçtir. için nakit makamında koia-
poda yeni ve taze bir çıtınn dilik batan oradaki gaynbedii 

1 
k' . ı· 

1 
d b'I' . . ğe vermeleri. 

· hl bl mıyorsun? 1STANBUL YATI MEKTEP- t' .a ıs ıma e e 1 ırsınız. Satı'lık İnekler * * • kaşifi olmak epıyce mu m r dükkdn tezgdh, elhasıl her il ki · ı k"k 
· G ı b t dD - Malumu ilim kabilinden LERİ MUBAYAA KOMİ- rave ers çe erı ıa 1 i Şehremanetinden: ÇöP lr.c}iiyctıır. erç gara e e ş- şeyden daha ilerde daha bedii · 

mek ve ammeyi bir taç zaman olurdu. Almanca bilseydim mek SYONUNDAN. ~ahbinden başka kimsenin Kınm cinsinden sanlık .ııt:a nalan münakasası Bey 
ha} rette bırakmak şartile bazı bir iş mi görecek ? Rivayete tubumu kendim okur, kimseye Gazi paşa yatı· mektebinde bir kuillaanmayacağı bir şekilde inekler ve boıt• Kartal Mıltepeslnde tih, Beyoğlu ve Üsküd~r 
tubaf'ıklnr icat etmek boglln nazaren kulenin tadili i<lzım terceme ettirmezdim. kıt' a keşifnameai mucibince yapıla· tertip ve ihtas edilmiştir. 7 Bağdat caddesinde 40 numaralı Ku- terinden toplattrrrlan ~ 
herkes lç!n kabildir. Lakin Ma- imiş. Kimseyi tenkit için delfil, Az kaldı tokadı yiyordum .•• cak bazı tadilat kapalı zarf usulile leli koşldln ahırlarında ıopıan san- lede lağrmlardan çrka 
uroıs bu gllz kamaştıncı ve ge. sırf bir tesadüfe işaret için Hocam hiddetini güç tuttu ve 1 münakasaya konulmuıtur. İhalesi B l d lıktır. Müracaat edllmest harafat ve kara ağaç JJIC 
llp geçici edebiyat hokkabazla· söylüyorum. Bizde hiç ekşiksiz han~, aınıh_m:ızm h~ri~i~i Cel~- 25/4/929 Peqenbe günü saat ı6 da e e iye reisi smda kan tahammünıtl ' 
nr.dnn biri değildir· Roman bir yeni şey ı,apılmıyacak mı? leddın1 Na~ızın vazıfesını ver~ı: Ortaköyde Gazi paşa yatı mekteb. Btledlyelerin nazın dlkkıtlne: Doktor A. KUTJYEL kembe muhteviyatı ve 6" 
tarzında tercUmel hal, roman FELEK «Oku. dedı, oku da, hem sen ıs- müdürlük dairesinde icra edilecek- Emaye rrebanl numaralan 25. Elektirik ınakineleriyle belsoğuk- denize dökülmesi kapalı 
tarzında tarih, kökleri ta ilk t~fade et, hem arkada9ların et- tir. Talihler 715 % niıbetinde ki mu Galvanize numaralar kabartma 9, münakasaya konmuştu.~ıo 
devirlerin vak'a nllvislerlne ka- İLAN aınl» 1 1 nl 4 • k tuğu, idrar darlığı, prostat, ademiik- le · lm·'• ıor. 

Okudum
•. vakkat teminatlarını _fı,ndıklıda Gü· sokak llvba an ga va ze ,, uruşs bel kl'ğ" 'it .1 fi nn şartname a ..,. .,,~e 

dar dayanan ve sallklcrl ara- B b' taknn 1 d makine ile boyanarak imal edilmekte tiılar" g&Vfl ı ı, cı ı e ıren- gün levazım müdür!iig"'· 
sıoda Suc'tone Pluterque gibi eş ın mamu çamaşır M h d . zel san'atler aka emısınde yüksek giyi a§nsıı tedavi eder• Karakllyde 1 
bllyllk şahslyctlcrlo adıoı sayan kapalı zarf usulile mubayaa e- ~. ~ ~~~~ I' oatum. bten ~· mektepler muhasebesine tevdi iyle ve ıür'atle gönderilmektedir. 1 Börekci fınnı sırasında 11• 34 • melcri ve teklif me~;;ı. 
a~ıı bir an'anenln mahsnllldDr. dilecektir münakasa 27 Nisan ~nıyusun ısanmı m e makbuzunu teklif zarfı içine koyma Sirkeci teneke saç fabrilcası ihale günil olan 15 

929 Cumartesi günü saat 10 de b_~tiyaram, ~e ben ki maalesef lıdırlar. Teklifler Pertenbe günü sa· •""""'"'""""'"ınnıııııııı. ~"'"""'"'"""""""'""""• Çarşamba günü saat ol1 

:~u;~:~ı~u::n;o~~n~~~=t ::: lstanbulda Gedikpaşada jantlar ~urtçe l~e ~~ı: fransızcadan l •ton beş buçuğa kadar komisyon re-_-,;~: __ .............. A"'""N""'"A""""o'"o""""L'""u""'"""""'"" s:_g_:- dar mezkllr müdürlüğe 
vermekle kaldı denilebilir, ma imalathanesinde icra edile- a9 .~ 

1
11an 1 em.•• » . isliğine verilmelidir. Şartname, ke- _ n:.:':.· --------

! 1 Cektir c~rn.~~e ım' a'~thanede Boy e tam 4 uzun sahıfe o- 1·r h ··n Ortako'"yd G · I' 1 " Andre Mauro!s, nglliz a e- ..-~· "" kud b' k . . ı name ergu e azı pa· -• •- L.J\,, 
mine mensup bazı dikkat kapıcı tevzi olunur teklifnamenin tarzı k um.·' ve. dı~ opakJyeaıdnı çı- şa yatı mektebinde komisyon katip· :: S •G • • :: 200 llA 210 kilo kini~ 
almalara hemen akille/ bir alaka iaılası şartnamede münderiçtir. arrp eve ge~r* '!1• s a nn. liğinde görülebilir. ~~ } ORTA ŞJRKETJ 5g prime kapalı zarf usuıile. 
verdikten sonra, şimdi de on Kelepir Doç. otomobili B . d -- •• yaa edilecektir münak.s'1 
dokuzuncu asrın en ihtiraslı. en unun üzenn en seneler geç- K İra lık depolar :: Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edllmlştfr. :: 929 pazartesi günü sıı~111 ıtı acayip. en esrarlı •ahsiyetler·ın· Mükemmel bir halde ve ely- tbi. Cek laleddin Nafiz bir kaleme Galarada Azap kaputla ve ı--n- :: :: 1 b ld G d"k da ıs 

Y M" l" 'd " · be d h ı ·~ _:_: Yangın - Hayat - Nakliye • Kaza - Otomobil • mcıı'ullye- :: stan u a e ı paşa .1, den birine. Lord Bayron'a elleriol evm Taksimde ıl 1 garaı a aı atıp n e mu arrir 0 • bulda bulunan ve depo ve fabn'ka h edı 
b 'li duın :: dmallye Sigortalarını kabul eder. :: imalAt aneslnde icra uzatıyor. Is tan bula gelişinin ye- bulunan bir Doç otomo ı satr- · ve bilhassa tüciin deposu için pek - • •• ed ıı 

1 D · d"" " V 20 sen t "d' •· b" :: Adres: 4 llocll Vakıf han lstaobol ••• --- şartname lmalAthan ( gane sebebi bu mUlteyylç şairin, lıktrr. stanbulda ör uncu a- e son:ra, anı ıgım ır elverişli olan depolar pek münasip -· rıı 
yllz yıl evel buralarda bırak- kıf Hanında ikinci katta 5 nu- Alman kadınından bir mektup şeraltle kiralıktır. Telefon: Beyoglu :: Telefon: lstanbul 531 - Telgraf: fmtfyaz :: olunur teklünamenin t3 

tl "ı ı'zlen·nı"n Oıerlnde yllrllmek maraya mu··racaat olunmasr. aldim Almanca hilmedig"im i- 342 .. ;,ii.ı11 1111111111111111111111 • 1111111 " ..ı1 1111111111111111111111111111""""R artnamede münderiçtir. .. • ___ v~ mur~u~aat. ...,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ""'''''''''''''••••••••••••••1111111111 __ i' 
"ı'hilli)et, io edebi tefrikası 35-- ınüller zaptetmekte de o dereçe.,attı. ıvermekle beraber teklini çehre-ıh· (Suat Naci) ona İsyan etm"kj (Leyla) zaferinden eıP 

Ko .. y he k •. m •. kudreti olan ( Napolyon) bu iş- (Zeynep) artık tamamiyle bir ıini if9a etmiyordu. Netice fUY- hatta istiskal ve hakaret etmek bütün maharetini gı;.t~ 
vehaz Fransız kızını da harem Avrupa güzeli olmuıtu. Ve (Na du ki (Suat Naci) yi burada fikirleriyle içeri girdiği halde çin beraber ııetirdiğİ ,p 
d~iresine ilave. etmekten kendi- polyon hariminde. bunlardan o meı~l etmek isteyen yine bu-11 b_';' manzara ve bu kQkuyle al· ırramofonunu kurdu. (1•1 ç 

BQrhan Cahlt nı menedemedı. kadar çok vardı ki büyük adam rah bır kadındı. tust oldu. Yukarıya çıktıkları b' k . ukıl•rıı' · 
Genç ve fettan (Paris) li ha- sırf Şarklılığı, hususiyeti için Ve buralı bir kadm demek a·, zaman ıüt kokusuna yakla9an unB nlır ço. !enıd '(Suat rol~ 

(Leyla•) şu''phesız' yu'"ksek (Suat Nacı') nı·n burada · · d' · 'd h 'd b N'l h' 1 'h' la kul u ann ıçın e ..ıo rem daıresınde ken ısıne fi • oıuna gı en u ı yavrusun- vuçlan kınalı, saçları örgülü, ır yı an gı ı genç za so - dirıleY" 
tahsil görmüş, bir erkeği gönül macerası geçirmesine detle rekabet eden bu Şark gü. d~n artık bir ıey anlamaz oldu. tefaruk kokulu, basma entarili du, sokuldu, ıuurunu kaybet:i. (latanbu~) dayken kıl t ~· 
~aptetmenin yollarını öğren imkan yoktu. Onun ruhunu zelinin (Napolyon) nuıı göulü- Nıhayet (Mısı:r) ın bu atet göz bir mahluk demekti. (Suat Na- Kollan açıkdr, dudakları titre- !andığı ~ı~ çok 9ar ~ , 
niş akıllı bir kızdı. (Suat anlıyacak kızın burada ne i- nü nuıl çelidiğine hayret etme lü esmer güzeli harem dairesin- ci) gibi (lstanbul) un en tık ve di ve bir külçe gibi genç kızın dı: Mu~ıkiy!~ ko~tlıif1 

.'laci) nin burada boş kal- şi vardı. O, her halde geçici di. deki~ b~.Yük mevkimi. kaybetti. zarif kadınlarını tanmııf bir ııt;n göğsün~ dütt~. . _ ehndeki teaın ne .• ~~olı"' 
:ruyacağıru, ufak tefek ma- bir köy aşkı peşinde oyala- (Zeynep) in örgü örgü saç· Ve hır g_un ~alın ~':'yle baba- ci bu .•eviyed~ bir kızm teshır (H~~ıce _nıne~ nın afagıda, G~nç ad~ sev:~ıgı.ıi"İ lı' 

ları san çedik pabuçları bük- sının evuıe ıade edıldı. etmesıne imkan yoktu ••• Ve yemegın ıogudugunu haber ve- dıgı musıki ve ozlea 8 
;eralar geçireceğini pek tah nıyordu. Onu bu sevdadan ı;ın; büklüm kakülleri ve ;ırma- ( Paris) li terzi kızı muvaffak ( latanbul) un b uhoppa, bu kek- ren sesi onlara kadar yetiımese- larla baıbaıa kalınca ; 
nin etmemekle beraber (Sa vaz geçirmek pek kolaydı. lı cepkeni, batkalık, fevkalade- olmu§tu. En kuvvetli rakibesini iik ruhlu gencini zaptetmek i- ydi buhran, bu mestedici a9k neş'elendi ki bu hücta 
rı ha~) güz~li~in mektubu- .. G.~ç kız bun~ . dü9ünmekle lik ~r~yan büyük adamın. zevki ortadan kaldırdıktan sonr~. uzu~ çin ona onu~ ze':~alac~~ı?. onun a~hnesi daha çok devam edecek- kalbini ve hayalini dold ti• 
.1U elıne geçırdıkten sonra buyük aıklar tarıhınde (Napol- ne gıdıyordu. Bu esrarengız nok zaman (Napolyon) un gozde~ı anlayacağı hır şeKildegorunmek tı. t·· t d""fl · vak'ala 

1 ) (M ) d ki h 1 k h ··kü· .. d" . 'd ·1· . kı 1 il . A d 1 G d un esa u erı, d·' '.:ıu tahmininin yanlış o du- yon nun ısır a meş ur tayı keıfeden genç Pariıli ka- n ara u m ıur u. ona ıptı aı ığın, na ı e enn, 9ağıya in i er. enç a am k 
1 

. "bi ol ~· , 
mac b t 1 d B b .. ··k kl ·· "'l·· ı ··ı·· ld - at en unutur gı et ~unu anlamakta gecikmedi. erasını a ıra 1• dın (Zeynep) in bu hususiyeti- u macera uyu af ar ta- orgu u aaç ana gu unç o ugu- (Leyla) nın çiçekler, tabaklar, • f . İP 11 ıtl' 

Ve ince düşünüşlü bir ka (Napolyon) (Mrsır) da jene- ni ortadan kaldırmak için evelii rihinin en canlı bir aafhaaiydi. nu anlatmak lazımdı. kadehler, beyaz örtülerle hazrr- (L_eyla) za erı; uıı~ Jı' 
ral olarak bulunduğu zaman 9eh onunla samimi bir dost oldu. Ve (Leyla) hunu hassas bir ka (Leyla) hu fikirle hu akıam ladığı bu temiz aile sofrasına o- kendı .de her f~ t tlı ııır 'I 

::;ın hissiyle bu vaziyete da- lerden birinin (Zeynep) isminde Kendisi yüksek bir kadın değil dm dimağryle o kadar iyi sakla onu bir balo kıyafetiyle kartı- turduğu zaman ne zamandanbe- Gençlık raş.el.e~ı. ~ de~ 1 
na hesaplı bir pilania muka esmer güzeli _kızın.~_meftun ol- eli. (Paris} te terzilik eden or- mııtı ki ıimdi Anadolu içinde iamağa karar verdi. Ve giyin- ri görmediği böyle mutena bir rüzgari gibı ,'~ 5•1~~n erıtı·,~ 
)ele etmeyi münasip buldu. muş, onu teşkil ettıgı harem da- tacıktan bir kızdı. (Napolyon) sevdiği gencin böyle sade ve menin, süslenmenin bütün ince- sofra batında, çok güzel ve çok .. tini ve kemığını .~':"1111 ıe 
( St!at Naci) burada genç- iresine getirip Şarkın bu aln~ sı u uzun zaman teshir edemi ye- mahdut kaaaba kızlarda mace- !iğini göstermek üzre saatlarca şık bir kadınla karşı karşıya, ye- nin de yardı~ ettıf ! ııırJe'ııı 
ik, bekarlık do!ayısiyle r~ s_ıra altınlı, kolları altın ~ıle- ceğ!ni ~a~min ettiği. içi~ eve la raya. giriıtiğini. his.sedince bir- uğraşt~, .m"'.~teşe~ bir bar ka- mek, yiyeceğin~. inanrak 9en ve lezzet alemi içıı:~dee ~~llı.~1 
JÖy]e maceralara girse bile zıklı, kırmızı çuha şalvarlr guze- rakıbesının bu hususıyetıni sön denbıre bu hadıseyı hatırladı. dmı gıbı suslendı ve anlayışlı, mesut gevezelıge başladı. kuldular. Ellen v .lcıPeı)ı·Jıll 
)Unlarla sıkı surette bağla- liyle yaşamağa başlamıştı. dürmeyi düşündü. Ve (Zeynep) Rakibi kimdi nasıl bir kızdı hassas erkekleri tütün kokusu (Leyla) geç kaldığını aöyliye rini bulmakta gecı baıııll ~ 

f . O sırada ordu zabitlerinden buna okadar samimiyetle inan- yahut bir kadı~ıdı bilmiyordu'. al.mıt bir fil gibi azdıran o müt- ·rek (Hatice nine) ye izin ver- ki saat sonra k
1 
asavı" eri. ~ı"..ı 

ıamazdı. Mama ı genç kız 1 h (bel ) kuk k ı k t an ı e .,....-birinin ( Paris) ten yeni gelen dı ki ya vat yavaı bileziklerini Elinde düşmanına ait yalnız bir ış sezon usunu ana miıti. Yemekte kendisi servisi ve a ça av v••' 
ıer ihtimale karşı silahını metresi, fettan bir Fransız dil· attr, saçlarını Avrupalı kadın iki satırlık kağıt vardı. Bu iki kana sürdü. yaptı. Ve beraber içtikleri şarap aşk ve garaın yu 
cuvvetli intihap etmekten beri özü · · i. 1 · · · · · · · · 
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ANKARA RAKISI ZAFİYETİ UMUMİYE Sinir zafiyeti, ademi iktidar ve nekahet halin 
olanlara (NORO-FORTIN) müstahzarı pek tesirlidir. 

3) 

3 

Husust surette üzüm ve anasondan imal edilerek bir aydan 
beri Rusyadan ı;etirllen husm•i meşe kaplar içinde bekletilen 

ve şimdiye kadar piyasada emsali bulunmavan 

f EVKl~lDE lNKlRl RlKl~I 
Pek yakında piyasaya çıkacaktır. KiBar birahanelerle lüks 

bakkaliyclcrde bulun:ıcaktır. 

Emlak ve Eytam bankasından:' 
Satılık Bina 

Esas Numarası 
147 

Mevkii 
Hocapaşa mahallesinde Oımü şerif sokağındı atik 22 cedit 15 numaralı 
klrgir daire atik Maliye şubesi 

Teminat mlkdan 
250 

Baltda mevkı ve evsafı muharrer bina saalmak üzere milzayedeye vazedilmiş ve 29 Nisan 929 tarihinde 
:J::Z:Z:ll 1 ihalesi mukarrer bulunmuş oldu~ndın taliplerin yevmi mezkılrdı saat on alada bankamızı müracaat eYiemeleıi. 

' ~iseler müb~yaat ko- r E M v AL 1 M ET R u K E i L A N AT 1 1 
rn 1 s yonun dan• Semti Mahallesi Soka~ ~o • 'evi ---•l•i•az.in•e•ve•a•it•2•/3•hi•.,•se•n•in-b•c~d·el•i •m•uh~a•m•rn•cn~i ıi 

Ankara I• st a n b u 1 ı• z Galata Yeni cami caınikapı 2-l kağir ma~aza . 
6000 

lira sekiz taksitte 

' ' - Müştemfötı : 1kı kattan ibaret ve fevkinde iki oda bir balAsı vardır. • B K t • Boldda evsafı muhorrer mağazının kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye vazedilerek l-5-929 tarihine müsa-

nı lr' Ursa' as amo n ı, elif Çarşamba günü saat 15 de teklif zarflarının küşadı mukarrerdir. Taliplerin teminat akçelerile emvali metruke 
satış komisyonuna mu raca.atlan. 

Konya san' at mektep- --.a Hor evde bulunması elzem cihanşumul ı' 
ler •ı •ıç•ı n ku•• ı ı •ıyetl .1 m•ık- ~bir şöhteti haiz Klarleld Alpaka Bıçak, 

-Meşhur -
KONTİNET Al .. 

Yazı Makinesi çotal ve kaşık sofra takımıdır. KLARFELD 
ALPAKA, dayanıklığı ve parlaklığı itl-

,J d 1 kt• •k d • ~arile gUmllf takımları yerine kaim Yar a e e iri , emir_ ~:~n~~·e~~z.eı modelleri ııer sofra ıc;ın 

cilik, tesisatı sıhhiye, 
'Marangozluk ve saire 
gibi alat ve edevat, Ma
yısın 12 inci Pazargünü 
saat on altıda ihalesi 

,~ icra kılınmak üzere ka-
Dalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

Tal iplerin evsaf ve 
ttıikdarları ile şeraitini 

· anlamak üzere komis
Yona müracaatları. 

• ,:mrımımmmınrııntıın mm: 

• 

Türkiye için yeg: ne dipoziterleri : J.Sprin-
1 lasırcılarda \Iedina han No 2-4 

. '--_ .. ~ .. . . '· . - . . . . 

RESiMLi 16 Sf\HiFE 

ÇOCUK 
HAFTASI 

MÜNı'ISC:CC:TiYLE 

FEVKf\lt\DE N ÜSHf\ 
BU nt15HA ..'; KURUŞ 

DEVLET ffiFlTBFlASI 

'•' ~ . , "• • •7,.~r . .. .. 

lJ 

f oto~ral ınatinası ınüna~i"sı 
Halkalı nebatat ısl~hı istas

yonu müdüriyetinden: 

Beynelmilel rakkamlannı havi 
olup Türk ve Lirin hurufatlan 
yazı makinelerinin en mükem
melidir. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel rakkamlı en iyi 
hisap makiııesi olup müteatdit 
bankalar ve mail müessiseler 
tarafınnan kullanılmaktadır. 

Gayet salılam olduğu için 
kat'iyen bozulmaz. 

TÜRKiYE CVMIIURIYETI 
YEGA."<'E DEPOSU 

ll~n 

1000 ilA 12.50 adet yün battaniye; 
kapalı zarf usulile milbayaa edile
ektir münakasa 11 Mayıs 929 cumar
tesi günü saat IO da lsıaubulda 
gedikpaşada jandarma imalAthane
sinde icra edilecektir . Şartname 

cimalfttbanede te1·zl olunur. Teklif-
namenin tarzı imlAsı şartnamede 
münderiçtir. -Kendi kendine tr"'i olmak zevk 

lidir. Fakat ter \'e taze kalmak 
için m~hur iskambilll 

POKER TRAŞ BIÇACı 

Istanhul Esnaf Bankasından : 
Istanbul esnaf bankası hissedaranı '29 mayı' 

saat 14 re şirketin Bahçe kapısındaki merkezinde 
surette in'ikat edecek hey'eti umumiycyc davet olunur. 

Ruznamei n1üzakerat 
l - SermayePin beş yüz bin liraya çıkarılmasL 
2 - ''izamnamenin bazı mcvadının tadi!L 

19'2!) ı;ü 

revkalA 

Hitaliaiıner lstan~uı merkezin~en: 
ı -- Görülen lüzum üzerine, Macar, Sırp, Hartvint 

Miksetdorom, Rozafe, Trakya ve saire malnndan İstanbul 
mevcut veya hariçten getirilecek yemekliye elverişli (6 
mevcut veya hariçten getirilecek yemekli ye elverişli ( 60 
bin kilo buğday kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir. 

2 - Trakya mallan yüzde 3 analizle diğer mallar t 
üzennedir. 

3 - Malların çuvalları Hi!aliahmer tarafından verilec 
ve mütaahhit mallarr çuvallara doldurup, her çuvalı nü 
nesi merkezimizde mevcut sicimden bedeli kendisine ait 
mak iizere mübayaa ederek sağlam bir surette dikmeyi 
Hayd:\Tpaşada vagon veya anbara kadar vaki olacak bilcü 
le masarifi kabul etmeyi taahhüt edecektir. 

4 - Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet te 
min miiJdetinin temdit ve taksirine mezun olacaktır. 

5 - Malların evsafınca tahaddüs edecek analiz fa 
borsa arbitrajile halledilecektir. 

6 -- Hilaliahmer menşe itibarile cins ve miktarını tay 
de serbestir. 

7 - İtasına talip olanlar beşer kilo numune ve o/o 10 
minat al<çası veya muteber bir banka kefaletnamesile teah 
edecekleri mallarr .nihayet kaç güne kadar teslim edecek! 
ni de tasrih eylemek suretile 29 Nisan 929 Pazartesi g· 
saat bir buçuğa kadar İstanbul Hi!aliahmer merkezine 
racaat etmelidirler. 

8 - Her teslim alman partinin bedeli İstanbul Tica 
ve zahire borsasının olbabdaki talimatnamesine tevfi 
Türk lirası olarak nakten ve defaten İstanbul Hilaliah 
merkezil'de tesviye edilecektir. 

9 - En muvafık şerait teklif eden tekliflerinin mer 
zı ur. mrnice kabulünü teminen üç gün sonra cevap verilec 
tir. 

10 - Memaliki ecnebiyeden bu hususta vürut ede 
b_ıı~day gümrük resminden maaf olduğundan teklif sahip 
nı:m : ;-,lep edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate al 
lan lazımdır. 

11 - İhalei kat'iyeden sonra keyfiyet İstanbul tica 
\'C zahi rr. borsasında kayt ve tescil ettirileceği gibi Hilali 
mer •.c:niyetinin olbaptaki talimatnamesi mucibince bilcü 
masarifi müteahhide ait olmak üzere mukavele tanzim ve 
tibiadile tasdik ettirilecek ve teklif sahipleri teklifname! 
de şerair i mezkfirenin kabul edildi - ini tasrih edeceklerdir d- . 
'-''-''-"-"-"-".A.A..A...1'>-"-1\. •. p., ...... A..A."'-"-"'-''-''-''-"...AJ 
Gayrı kabili kıyas mükemmel cinsi iti -
barile her yerde birinci mevkii kazan

mış olan filin1: 

Kodak filmidi 
bir defa tecrübe eden artık sureti 

daimede kullanır 
Her yerde satılır Uyük. 1 

i\rlüesssemizcc ahncak olan bir fotogra.{ m:ıkin:ı l aleni n1ünak:ı~ay:ı 
konmuştur. Taliplerin şaraiı ı c kataloğunu gornıek üzre her gün defterdarlık 
binasında ;\llıesscsatı ziraiyc muha:-ibi mes'uilüğünc ye mlınakasaya iştirak 
içinde yevmi ihale bulunan o.!-l- l'\isan 929 C,"aı~•mba giinti sa•t on ikiye 
kadar teminatı muvaakateleıi;ıı mezkur muhasiplige biıtcvdi soat on dortte 
orada toplanan mubavaat komisyonuna gelmeleri. 

"f.' 
~o 

.. ,.........__,.._,._,.._.....A..A...)~ ......... A.-(•,p._,.._,.,.Jo,..,,,.._,"-"-"-"'-''-"'.A.I 

,. 

are piyankosu~ 
Keşideler her ayın 11. ndedir il 

--4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır ;-? 

Büyük ikramiye: ii 
45,000 liradır 

Ayrıca: 20.oo:l 15.oo:l 12.000 10.000 llralık 
ikramiyeler ve 10.CXX) llralık bir milkAfat. 

Bu kesidede cem'an: 3,900 ' -
numara kazanacaktır 

-~ 
. 

-

== 
tiı~ ,irnıI!ll11ııııııııımıııııııını~mmııımımınnımım~ınmm~ 

ll) evlet demir yolları ve li-
1:nıarı umumi idaresinden: 

~ rcrnı·ze ı ·· b d ltı - · uzumu olan yüz ın ton ma en kömürünün münakasası 

l ';~~! 929 P•zarıcsi günü saat 16 da Ankarada umumi idare binasında 
\ 

1 •cektir 

' rj~llnl •kasaya iştirak edeceklerin teklif mekt::;ılarını ve teminatı muvakka
Yev · 'lırl(ı . mı mczkurda <ut 15 buçuğa kadar Umumf idare yazı işleri 

·ı ,1 ~ne vermeleri ldzımdır. 
•l 1Pler ·· k '-<ıııe d mun• ·asa şartnamelerini 250 kuruş mukabılinde Ank>rada 

11 "ıeleri. aıre ınden, 1 lavdarpaşada mühavaat komisyonundan tedarik ede-

~~.li ye vekaletinden : 
fıı, i .. 

1 tııııhammen dedeli t25 OOOı liradan ibaret bulunan lzmir 1'alık 
t~ •e te b .. I , . 
t • ~•ııne/ 1 11 e l rl:ı. Karaburun, Fuçntin kazala,ı saydiye rüsumu müza· 
/• d,111 tnde muhaırer şer .tlc l Haziran 929 tarihinden itibaren iki 

'" •ene''lc •ılmak ·· 1 · ., ' lsan Q uzrc zmır defterdarlığınca müzayedeye çıkıl''mış 
ı.' • lar'h 2<l da h m bu . .ın müarehe müddeti görülen lüzum uzertne 
'<ili ten ıtibar 1 0 ı, d h n IDahallt n eş t;~n a a temdit edilmiş olduP;undan talip 

u,. . mal memu•lulı:Iar~~• veya saydlve rüsumu müdürlü"''ne 
ı ıA?.· dt- • 5u 

ı\\akine-Elektirik Mektebinde 

• 

Souk algııılıklıırında i 1 k gö

·ü len rahatsizliklar ses lrı· 

sıkhği ve öksürüktür 

Bu ııahoş aliı.meıJerin aüratle 

izalesi 

' ' K r ·ez iv a 1 ,, 
ile kabildir • t 

Türkiye lş 
eran1yesi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır 

Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara 

lstanbul 
Bursa 
İzınir 

Adana Ayvalık 
'f rabzon Zonguldak 

Balikesir Kayseri 
. Gireson l\lersin 

Saınsun Eclr ·ınit 
~1tisait nıuaınelat, kuınbaralar, ka~alar 

'O 

ı. POKER 
ile traş olmalıdır. Taklitlerinden 
sakınınız. l O adedi atmış kuruş

tur. Ümumf dcpusıı lstanhulda 
Tahta kıı.IWe 10 numarada. 

JAK DE'KALU \'E ŞERi!\.( 

Devler matbaası müzayede 
komisyonu riyasetinden: 

Doyç marka 40 beygir kuvvetinde 
gsz motörü 

Körting marka 111 beygir kuvve
tinde nJtemam ve hurda motör 
Tançi marka l '/, beygir kuvve

tinde hurda motör 
Klayıon Şotlı r •k 20 be)g;r kuv

vetinde eski motör 
Pahliç markalı z.rf makinası 

2 Pek eski torna rnzgthı 
ı Çift lstanbul boyunda hurda liıo 

makin ası 
ı KıL desteıe tezgAhı 

2 Kırık tel dikiş makinası 
l Biçki 
1 Kara vizit makinası 
ı Damga ınakinası 

19 Lüks 13mlırn 
1 lurde demir parçalan 15000 kilo 
Baiye çemberi 1000 " 

Devlet matbaasın
da mevcut ve isti
male gayrı salih ma
kine ve sair hurda 
eş ya 25 Nisan 929 
tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 
15 de müzayede su
retile furuht edileck
tir. Tal ip olanların 
matbaaya müracaat
ları ilan olunur. 

Kareıcabey harası müdürlüğünden: 
Karacabcv ~a·asında 440 baş erkek Toklu ile koçtan kısır 250 kovuna 

kılınan müzayedede yerilen fiat haddi !Ayık görülmedigfoden pazarl;k su 
retiyle füruhtlanna karar verilmiş olduğundan talip olanlann Hara 1dares 
müracaatları ilAn olnnur. 

MUSTAFA ŞAMLI 
UCUZLUK SERGİSİ 
.AÇILMIŞTIR 

YERLİ OLARAK MUADİL 
J\IÜMASİLİ 
MEVCUT İKEN MİLLİ SER 
VETİı~ 
ANAHTARINI YABANC 
ELLERE VERMEYELİM 
BU CİDALDE MUV Al<"'F A 
OLMAK İÇİN UGRAŞA 
MEJ\ILEKETİN FEDAKA 
VE MÜNEVVER KISMINA 

l\lamul :•mızın her kesçe malOm olan esaınisini bir kerre 
dıhı zikrediyoruz: 

ı Pertev urubu 1 8- Pertev dış tozu 
2 K ·em Pe'tev i 9- Pettev es ~~tarı 
3 P•rtev çocuı;: Podrası J IO·- Pertev 1 [)ower) komprl-
4- Pertev karbonat ll meleri öksürilk. ıcın 

komprimeleri l( 11- Pertev Brtyantını 
5· Pertev dlş maeun·1 J[ '2 Pertev ıuv.:et poc!.ası 
tı Pertev ktlonya su:Jn r J.l Pertev tırnak c lt ı 

7- Pcıtev kinın kompr,meleri ıl ı.- - Pertev lo y ınları 
15 - Südorono Pertev J...,ıltuk altındaki teri kr<'1'tk i~in J 



• 

ÇocUk naftası için hazrrlıldarm sonu: Verilecell Nr temsi 
provalarına dair iki lnt:ıba. 

• 
··-~;; • 1 ,,,;.:: ...- .: .. 

Meclisi umimii vilayet dün toplandı ve 

Bartın luks :c s.ırat p.;st-a~ı-- -~-·liilii 
hararetli surette müzake~tti. Liman umumiyesim!e dün «hakkr huzur» larm a~da 100 _!!r_a)'.!~<:avuz etmemesi k~rarlaştırıld_ı. 

Ei,:..triklc ınuc~ 'ıez rr • ıtazam ~ e y rı 1 e f • ı n 
k.ır.' ır 'a·ı \ e gth e tc i lcularına U '1 U 
mJh .ı, ınt.'c· ah Tur kiye 11:•1!.\!l!T~er'-k~c~ı•,ııı\~ce~n~ıı~~!ll,;'l!!!G~.!"ı.~ıı.,.kö!!lpllru~···ı .. 
mıh .. k ı ha /. bışınd• • Beyoğlu 2362 ;ube 
\apu l pzaretesigunü acenırsı: \lahm diye ilanı altıtda. 

l!>r. .• ın •aat Jscanbul 2740 
!'.! CL rkecidc•ı hareketle 
ı fa< • t.onı.,uJd,ık, Hartın, \mao;. 
r ı, h.L a ., ile. l de) iskelclerirc 
:ıı: ıt• c Jvdet edecek ir 

Fıı '1 taf, '9.t için F"Jın6n•1 

Rıhtım ın 2 nur·1•aya m•.racaat 
l .;cfon .>ı ,, 4 

lyvalk sDr'al Joslası 
'.\larmara) \'apuru 23 ;'-;isan 

~alı 17 de :irkeci rıhtımmdan 
hareketle Gelibolu, Ça!lakkale, 
Kiıç•.i<.k"Uyu, ı·:drtmit Burha
niye, .\yvalığa gidecek ve 
donuştc rnezktır ıskclelcrlt bir 

-2ı:::::s:-a-•a-:ll![I. -.:1 likw :'\] t~ nol u u l(rn rnca k y EL K EN c 1 : gelecektir. . 

\' .\ J> ı·n LA J: l 
1\ \ k \ DE 'll L K. \'~: 

uır \T .PllST \ 1 

VATAN 
p ı.ı Çarşanıba 

i!,Lır . il' • 

Jan h" tket 
d ık. ı~l ·,.,ı ı, 

r' ' ri
1

'•1'1.:ın 4 

ru Zlıngal· 

n,uıı. Urdt•, 

n, l'r:ıL; 

{ıı, 'e l;İd , •ir. 

f)İl K T: İc.;ınet paşa 
ı. ık 

·• n ı 

'c 1..:rt 
·mi 

ıt.r,ı pek va 
!z ·r _ .c:ı..:r'c · 

1.' ıcı' ur 
T.ı ı: t içın rkcdde 'dkcn· 

i lı ıııı,l.ı k:lı ı ~cnta,ma mu

I ac· .. ı . T,'. ı •ı~bul I.51.5 

\ \l\l \ \l'LRl .. \RI 

İzmir postası 
Seri, IOks ve muntazam olan 

ADNAN 'apLru 
i·3nır 

22 inci P \ZART.ESİ 
(ı dl (' . t I:• mın~ hare 

1 ı,, I. r~ c ı;ar, 'l!ba giı::ıı 
1 ıanbu t d..et eder. D 

(. k -.. ı .. ·nd:ı "'ite 
u~ ıJa L mu

:ıt - ı.:'c :ı 

Tu~ İ) e iş Bankasından: 
\lı 1 ı r ·1 ı.; J Illc .?v 

1 ~ •ı lı flank ~ k ı 

J C:e!ibuJu h, -ı yalnı1. '"ık~ 
, alınır, ,. uk nlmmJz. 

s:--zaı-=-ir-::M:-ers~in-s~ür'a~ı --:P:-osi:-ası-ııı 
[Konya] qpuu 2.3 ni.an 

salı 11! Jc G.ıl ta rıhtımından 

ho•cktt'e J,.mir. \•ltal)a, .\'ii}~ 
l\kr ine gidecek ve J,aşucu 
\nanı<·•, '\lıli>l, Antalya, !1.mrc 
u~rııyarak gekccktir. 

\demi iktidar 
\ E Rr:I. (;E\"ŞEKL!Gl.'<E 

En müessir deva Seroin hap
, landır. Deposu İstanbul Sirke
. cide İskenderiye oteli ittisalin
. de Ali Riza eczanesidir. Taşra
! ya 150 kuruş posta ile gönderi
; lir. İzmirde eczadepolarmda ve 
; Irgat Pazarmdaki eczanede bu
lunur. 
·~·~~~~~~~-

Doktor Taşçıyan 
l'aris Seririi atindan mezun ve 

211 'C'lC tecrubell Frengi ağrısız 

iğrıclcrk, belsı;uk'uğu idrar darlığ• 

Ye zaafi cinJyctın clekıiriklc kafi 

<cr'i '~ ağrızız tedavi'i 

l·r. ~ ıdt, İzmir sokağında 
Eemın 

;-.:. 4 

ene ter.- ın ula 

ıb 

SİN GER 
• lcrıni k.llanı ız 

1 \.. '1İ uzlu' le 1•.,,, ,._ \ ·i 
Depo u: bıar' ul opru lla,ı"tda 

CR 1 \T' >Hıl.O llR \Dl'kl.f,,' 

ve But.ın 

1 ~ ~ıı\ -
Sana hayret ediyoruınl.. ()ylc a<;ık 

nasıl rahat yatıyorsun? 
- Elbette kar<le::;in1, sen de bcniın gibi Flida 

kullann11;; ol an belki daha serbest yatardın. 

Sinek, Tahtakurusu, Güve, Pire 
1. tiftir. 

BOMDNTI labrikası =t 
DOPPEL birası 1 

çıkmıştır 
rhe yerde aslhır 

İstanbul mahkemei asliye bi
rinci ı ic:ırct dai~e~1ndcu~ 

it.zer '\rif beyin Sovyet 
syalist cumhuriyetleri itthadi tica-

reli h.ırici)C hanl;a,ına deyni bulu
nan 1937 İnkiliz lirasının temini is
tifası zımnında merhun bulunan ::;, 
000 ton maden kömürünün fiiruhtu
na mahkemece karar verilmiş ve fü
ruhtun 27 Nisan 929 Tarihine musa
<~if Cumartesi günü saat 10,30 da ·ıc 

intacı kabil olamadığı takdirde a ııı 

velyeden günlerde saat mezkürdc 
Vaniköyündc mezkur bankanın de
posunda icrası mukarrer bulunmilŞ 

olduğundan talip olanların mahalii 
mezkurda muayyen saatde hazır !ıJ· 
hınmaları ilan olunur. 

ı:.--=-----. Doktor Ihsan Sami 
h~. ırarı ve ) lll!'urtalarıııı kafiy<'l ..:ıd~rur. Leke Y3pnıaz, tesiri knt'i H; kokt«u 
şı,esi 50 - Tenekesi 75 ve pompası 75 kuruı;tur ••• 

MARKASINA DiKKAT ... HASAN ECZA DEPOSU _____________ Gonokok Aşısı 

Ticaret borsasından: 
İdi ınilli ınünasi betile 

Borsa kapalıdır . 
~3 Nisan Salı günü 

Umumi katiplik 

Deylet demir yolları ve linıanlar umumi 
idaresinden: 

idaremiz namına Fily•ıs limanına gelerek takriben 300 Tona ka 
dar demir köprü malzemesinin yevmiye 1 SU Ton olmak ~artile 
Vapur Yinçindcn alınarak karaya nakli re gu>tcrllecck mahalle isti[ 

ıımellyelcrini kraya talip olanların bu lıalıtaki fiat ve ~artlarını beş 
gün zarfında tahriren 1 laydarpa~a mağaza,ı mudtirl•ıjt• ~c bildirme 
!eri dAn olunur. 

Evkaf Müdürlüğünden: 
rık1ra im ... .- ct'e .. r c luzumu 01 .. ~1 ini ki:o 'ohut mıinak:a~a) .1 '.1zctl: 1c:-ek 

:\Ia\ı , ın bcŞ'ncı \af ımba g~nü ,a.ı on !:-e1re ih>le>i irra rdılcc •ğindrn 
talip c d ılarn ıe aıti an' mak uırc her gu:ı l.cva .,, Jıı e irc '" hle ~u 
~ti ~ .. ıd:ırc e · t:nenine müracaatJ1rı. 

1 
Pcrtevniyal Vakufmdan: Şi~

lide ı zct l'aşa spkaoında ka.n v _ 
il tide Apartıman.nın S ve 11 .umara
'ı da r 'eri y rmi f.Uıı müddetle m;j. 
zay ye l·anu! •. u~tur. Talir~".'ri "l 

------yevmi müzayede ol" ı 13 Mayıs Pa
zartesi günü saat onbeşe kadar İst;n 

bul Evkaf müdürf;etindc Pcrtevni
yal Vakfı idarcs.1c veya encümene 
müracaat ey.cm ~, ri i1'1, olu~ur. 

1 
ikinci Ticaret mahkemesin- Be!soğukluğu ve ihtil;\tatıııa kar~ı 

den: Şi~lidc Bomonti arkasında Ci- Pek tesirli ve taze aııdır. Di· 
vaninin ınandrasında 59 numaralı ı· vanyolu Sultan \lahmtıt tlir-
nek ve süt ticareti le müştagil iken 4 besi kar~ı · ında :\o 1 /<<) 

Mart 929 da iflasına hükmolunmu.ş •ı••••••••••••ıl 
ZA Yl: Vazife ve maaşımın tatolan inekçi Mcvlut efendini nhusu-

Lik mühürünü zayi ettim. Yeni hak
satr iflcisiyesinin rüyet ve tesviyesi kettirdiğim mi.ihürilmü tatbik etmeh--

z:mnında avukat Şefik bey esaletc•1 te olduğumdan zayi mühürümle kiın
sendik tayin kılınmış olduklarından seye borcum olmadığını ilan ede
müflis merkum zimmetinde a1acağr rim. Selimi;·cde Defterdar camii ~e
olanların kanunnamei Ticaretin 199 rifi müezin kayumu kazım. 
ve 200 üncü maddeleri mucibince ta!ı 
kiki duyun için tarih iliinclan itib2· İstanbul icra dairesinden: Bir 

dcyn mahkUmbihin temini zımnınLia 
ren yirmi gün zarfında senedatını 

mahcuz ve furuhtu muk:.ı.rrer Halı, mahkeme katibine teslim eylemeleri 
kanape, oda halısı ve saire 28 Nisiin 
929 Pazar günü saat .:>ndan itibare:ı 

Fındıklıda hamam sokağında kah 
6 numaralı hanede bilmuzayide satt

şamba, Perşcmlıe günlerinde saat H ]~cağından talip olanların mahlinc]c 
tc ikinci mahkemei Ticaretin iflas memurınc muracaatları ilan olunt..r. 
muamcıatıf'a mahsus odasına ge· -ı _____ "'.'.""~-~~---~ 

ve müddeti m~zkUre hitamından SO!: .. 

'" üç günde yani 14, 15. 16 Mayıs 
1929 tarihlerine müsadif Salr, Çar· 

rek sendik efe,-,dilcr mü\'acehesinc!~ Istanbul ikinci Ticaret malı-; 
a~aciktarını ı!lpat ve kaydu tasdr-c 
ettirmeleri ve mUddeti mezklırcc!c 

ispatı v~~ut cdemiyen alacaklılar 
bakk:nda kanunu mezkürun 210 un
cu maddesine tevfikan muamele o· 
lunacağ• ifan olunur. 

kemesinden: Müflıs Avı;nclukn· 
de biraderler tarafından teklif olu-
nan konkordatonun devamı müı_ı

keresi 8 Mayıs 1929 Çarşamba gü · 
nü saat 14 te ta'ik edilmiş olduğu i
lan olunur. 

Biga mahkcme,ındcn ; ıı:J(' J 
mecidiye mahalle,inden .\hıJlt! 
kızı Emine ilanım kocaıı nı nı 
halleden olup ıunanlılarla c; 
mesai ettiğinden dnlaıı lıirtl:kt< 

eden .\lestan o~lu "c<tan kcn~ 
fırarından evci h< ~J;ığından k•' 
tashihini dava cıiınş 'c nıcrk" 11' 
mahalli ikameli meçhul 1ıuh 1" 

k' olduğundan usulu muhakeme . 11' 
nunun J.!I. 142 ıııci m,ddelC• 1 

cibince bir ay müddetle 1:1~ 
lal . birinci ticaret ~a 

mesinden: Semiz zade Ab . . r. 
r t ıı"' . man beyin Sovyct sosya ıs l 

hariciye bankasına deyni b~ 
11
! 

616 İngiliz lirasının temini 15 ıc 
. rr.>"" zımnında merhun (Degı • 01 

Elek için müstamel) 2 iki ,;a~ 
pek tül 25 Nisan 929 Perşell r' 
nü Galatada rıhtım şirketi an;or 
sı:~da ·~.at 10 do l!ilmüzaycd: ...,ıı 
cdılecegınden talıp olanları·· ı,ı 

li mezkurde saat [10,30) da 
1 

bul4J1moları ilan olunur. ~ 

:7..a..A.Aı..Aı..Aı..AO.AA•'j.[' 
\]illi Banr.m.ı :misn' 1 •

111 v· S 1' . .. 1 'selefi . 'ıssan . a ı gunu .ı, _,Jll 
1 ı~·· kapalı lıuluııdui(ıı nıtı 1 i 

,-c ıniı~tcrilcrinıizc arz 
olunur. ~ 

. ıısıı 
~ Emlal ve ı~yıaııı . , 
~ l<tanlıul şulı' ~<it' • ..,..,..,..,...,..,o...,....~.fi' 

Orman ve crazti ,;ık ~ 
iç Eren k<i\ undc hıı013 

• h r kağımla dukkan ile •1 ~ 
· ) ·ı iııe tqrıni ~ani { CJ2'1 tarı 1. cı«i 

icara verilecektir nıuı<ı) c • 
tc-ı "ı ;\Jayıs ( 1)2'l ) ('umar ·. u 

1 talı11 saat on bc:iC _k;ıdan ır. . .ı~rıl 
. k [ '""' . ların btaııbul "-'' 11 • • ııırc' 

tinde Orman \'C :ırazı 1
' 


