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AHDİDİ TESLİHAT 

Geçen bir kaç gün içinde tahdidi 
lıhat münakaşaları tekrar cihan 
"rı umumiyesini efial etti. Ci
ede bir çok devletlerin mürah
lirından mürekkep olarak topla
. ihzari komisyonda bu meseleye 
>t ınuhtelif fikirler, muhtelif pro
~r meydana atıldr. Bu meyanda 
•kiye Hariciye Vekili de Türk 
""1ıuriyetinin beynelmilel hayat 
kındaki telakkilerini samimi bir 
la anlattı; ve Türk aklıselimi 

; 'I'ürk harici siyasetinin mefk(l
~tinden doğan Türk tezini, hür
tle karşılanan büyük bir otorite 
·teşrih eyledi. 
rahdidi teslihat, beynelmilel ha
'ı. temas eden meselelerin en mil
lerinden biridir. Sulhu sükilne 

:\İl<aten muhtaç olan beşeriyet si
~nmaya bir hat vazını ötenden
ı büyük bir ideal olarak takip 
ktedir. Fakat bu ideal hali ha· 

<lak; hayat ve zihniyetin zaruret· 
karşısında ekseriya bir hayal 
iyetini almakta ve bir türlü ta

.. ,ltuk sahasına geçememektedir. 
',1r ile hayatın mücadelesi çok 
ndir. Bugün yaşanılan hayat, 

ziyade dünkü zihniyet ve te
~~İlerin mahsulüdür. Kuvvrtin 

· 11tıiyeti üzerine teessüs etmiş o
.htynelmilel hayatta teslihat en 

ı k bir zaruret telakki edilmiştir. 
~~t bu düşünüş ve görüş tarzının 
"ı <lııı beşeriyeti istiraptan istiraba 
\Uı~tiği için zihinlerde eski for
"1ı!te karşı bir emniyetsizlik ve 
''Prensiplere karşı dabir arzu ve 
~ YiiJ uyandırmıştır. 
~. •hdidi teslihat idealinin muvaf
~•ti için ilk şart olan fikri te
'ııı·~- dtha doğrusu manevi tahdidi 
'S'""t bugUn az çok tahakkuk et· 
«1tı;buıunmaktadır. Hiç üphesiz 
~" itiyatların ve sevkıtabiilerin 
~ )_~l~ olan hayatla beraber fikir 
~ ~Uyor. Teslihatın azaltılmasın
~ t ?•edilmesi bile fikri bir terak 
\ b';ttı değil midir? Daha geçenler
'ı., it Çok devletlerin tasvibine ikti
\~~en Kellog misakı, ameli saha

,1! olsa bile sulhu terakki fikri
~ Parlak bir tezahürünü teşki: 

~I tedir. Beynelmilel bayata ait 
~n •!erde en ziyade dikkat oluna-

~ 0kta, hayatta fikrin hakiki nis
~ ,~aziyetlerini tayin edebilmek 
~' ''• hayalperverlik, ne de teka

~ı t~e ._İnkılap kabul etmez irticai 
'lınd ruş sulh davasının yardrmcı
~ti an olamaz. 
~ ~~ Cümhuriyetinin harici siya
"~ •den beri hem hayatın bugün
:~ ı,{Uretıerine ve hem de beşeri
~tle "klarında beliren yüksek mef
.'lıı,:e hakiki mevkılerini vermek 
~y·ndaki dikkat ve hassasiyetile 
1~ b;~~· etmiştir;. İstiklal ve şere
._ •d ır mücadele ve fedakarlıkla 
'•tı •n Türkiye, devletlerin mü

tıı buy .. •sasını beynelmilel hayatın 
~''aı"~ temeli addetmektedir. De
tıı~;k.'. ve her türlü tegallüp ve 
~~hti~rn arzularından azade bir ce-
1; ltr '•tik §artı müsavattır. Dev
i;~ tn rn~'Yetinde de hukuku düve
hi;•t eııq Uhirn umde terinden olan mü 
diq· tdi!d~ı. ~amim_iyetle ka.bul ve tat
lıı ı iç; g~ takdırde teslıhatm tah
~•tte "i, lazım olan kuvvetli bir 
tıı ı, he~ ~ar edilmiş olur. Bundan 
ı;~<laıaasın •vle~. a~cak ken~i me~ru 

kltkUrn ' duşunup dıgerlerıne 
~r ır devı e.t~,k çarelerini aramaz. 
~11' kena•t~n: habersiz bir hücuma 
'>.i ~ g•lec t~ını müdafaa etmesine 
~ u,kat teı~kk~uvvet mıktarınm aza
tııı . teklif' .1 edilmesi hakkındaki 
ı;d .tıı~ıah 1 ı~te bu esaslı ve sami-
' 't. !;; azaların b"' b' . '> il er d.. .. ta ıı ır netıce-
>.11'hı,t Ya,- unun emrivakilerinden 
ı er •nın 'h · •ıı., 1nden : _ ı tımal ve meçhuli-
1'r •et ve '•tıfade etmek için gene 
l;, ~dcnıe;aı:allüp zihniyetinde is
)tr •lı, ~atsa fikrin tahakkuku 
.ı..' de &•tıkir> T" . 
~<ik Oldu· · .. urkıye bu vazi-
'ti~ ~ tetea!~ gıbı görmekte bir 
"% gUn oı~t etmez. Fakat onun 
Ilı'\ Ve te.t:ıkk ' ugu. gibi yarın da 
~ ~1'. ı; .. . 1 fıkırlerinin zaferine 

"ur uyuk · k Uk bir ın. ılabından do-
mcfkurcdir. 
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Nafia 

. 
vatanının her karıs .. toprağını 

azim ilerliyor! edecek yaratıcı 
altın 

... Hey' eti Vekile 
Gazi Rz. hey'eti veklleye ı 

riyaset ettiler 

Ankara, 23 ( Milliyet) -

l~ü~ar Ye pa~alllık ı...--

Bu akşam çankayada 

Gazi hazretlerinin riyase

tinde hey'etl veklle içti-

maı olmuştur. 

Tahkikat bitti 

[ınaneı le~~ilalı ınüca
~eleye kafi geliyor nıu1 
luuin Hamil Bey izahat YeriJor ve 

pahalılı~ın sebepleri hakkında 
likrini SÖJIİJOr 

15tanbul Ticaret odası ve Şehr 

' 

------------··------------
Beş sene sonra ve iki safha içinde tek bir noktası 

eksik kalmadan bütün Anadoluyu baş' an başa 

Kadriyeyi Anka
raya suikast için 

gönderdikleri 
anlaşılıyor 

eınanetl hayat pahalılığı hak
kında tetkikat yapılmaktadır. 
Ticaret odasında bu mes'ele, 
Raportör Galip Bahtiyar Be~ n 

havale olunmuştur. 
Havayiclzaruriye fiatlarındıı 

ki temevvüçler vo lıtanbul mın
takasına dahil odaların lbsat 
ma!Qmatı nazarı dikkate alına
rak esaslı bir rapor yapıla
caktır. 

demi~ ağlarla örülmüş göreceğiz .. Tahkikatm neticesi 
hakkında aldığımız 

şayanı dikkat 
malumat 

991 senesinde manzara şu olacaktır. Recep B. diyor ki: 
Akdeniz Karadenize şimendiferle bağlanmı.şlır. ikinci 
safhada: Pevlet merkezi en yakın istikamet kolları ile 
Jstanbul lzmir hatları arasında Kütahyadan Balıkesire Mustantlk Hikmet ve Na

zım Beyler tarafından yapı
lan Kadriye Hanım ve rüfe
kası tahkikatı neticelenmiş
tir. FevkAlade bir vaziyet, 
zuhur etmedikçe yeniden şa
hit dlnlenmlyecektlr. 

Mamafih Ticaret odası mü· 
cadele cihctile alakadar olma
yıp bunun Emanete alt olduğu 
kanaatındadır. 

Emanet henüz mücadele hu· 
susunda ne yapacağını karar
laştırmış değildir. 

Türk çocuğu Cuınhurlget 
abidesinin önünde 

Dünkü bayram 
Dün 28 nisan derin bir 
heyecanla tes'it edildi "" 

çocuk haftası başladı 

• 

ve Karadenize bağlanmllJ olacaktır. Emanet muavinlerinden Hamit 
Bey, hayat pahalılığı ile müca-

- Vekil Bey sizi bekilyor ... 
Kalemi mahsus Müdürünün 

bu cümlesi, beni on dakikadan 

Nrfla Vekili Recep bey 
beri bir mecmua karıştırmakla 
meşgul bulunduğum koltuktan 
fırlattı. Odaya girdiğim zaman, 
Nafia Vekili Recep Beyi, geniş 
bir masanın önünde, muhtelif 
renkli dört beş haritanın, muh
telif derecata taksim edilmiş 
bazı kaatların üzerine eğilmiş 
olarak buldum. Gözünü harita· 
lardan ayırdr .. samini bir tebes 
süm, zekanın kökleştiği bu be
nekciklerde yerbuldu. 

....... ' 
bütçe imkanları içinde mütala
ası lazmıgeliyordu .... 

Meclisin encümeni iki sene 
bütçemizi henüz toparladı. Di
ğer taraftan müsbet iş olarak 
hazırlıyabildiğim şeylerin İcra 
Vekilliği Heyetince münakaşa
Silldan eve!; zati fikirlerimi sö
ylemek doğru olmazdı. 

Bütün bu zaruri safhaların ta
mamlandığı gün, size verdiğim 

mülakat vadini yerine getirebi 
-liyorum, F azla olarak hazırla
nan i§lerin mühim esasları, N <:· 
fia Encümenince kabul edilm!~ 
bulunuyor. Hükumetin yeni i
m-.r işleri hakkında ald•ğı ka
rarlar, katiyet kespetmek iç;n 
icap eden diğer encümen!C'rin ve 
nihayet Büyük Meclis Heyeti 
umumiyesinin karaları lazım
dır. Bu yolda hepsini intaca ı;a
lışıyorum. 

Bu küçük mukaddcmeyi din
ledikten sonra, derhal ilk suali
mi sordu: 

-Nafia Vekaletinin 1929 se
nesindeki faaliyet programı hak 
kında izahat lutfeder misiniz? 

Vekil B; gözlerini gcz1.erime 
dikti, dudakları büküldü ... Su
alimi pek muhtasar bulmuştu ... 
Hafifçe gülümsiyerek: 

- Bu sualinnizi yalnı.l 1 ç29 
için değil, 1929 dan b::ışlıyacak 
bir istikbale şamil olarak alıyo
rum. 

gırı cıvarında (Psan) ya va
racak, 931 senesinden 934 sene
sine kadar Çangın ve Zafranbo
lu arasında çalışılarak hat bite
cektir. 

2 - Kütahya-Balıkesir hat-
istintak hakimleri şimdi 

maznunların lstlcvaplarına 
tL . 

Tavşanlıdan garba ve Balı- devam etmektedirler. Bu n!-
kesirden şarka mesai vardrr. hai lstlcvaplar da biter bit· 
929 senesinde Kütahyadan itiba mez evrak mutalaası alın
ren yüzüncü kilometroda (Ba- mak üzere Müddei umumlll
li ) ya ve Balikesirden itibaren ıte gönderilecek, müteakiben 
otuzuncu kılomc. troda "Nusra- maznunlar hakkında bir ka
ti" ye varacağız. 930 senesinde rar verllecektlr. .. 
bu hat bitecelct..r. Aldığımız malumat bütün 

3- Bakır (Fevzipaşa-Er- teferrüatına kadar tamik e-
gani) hattı. dilen tahkikatın bu defa' müs-

Bu hat şimdiden Meraş hiza- bet netice verdiğini göstermek- ı 
sına varmıştır. İleriye do~ru tedlr. maznunlardan bir kaçı-: 
çalışılmaktadır. 929 senesınde nın kadrlyeyi Reisicumhur 
142nci kilometr. (Gölbaşı) 930 ' 
da 243 üncü kilometroda Mala- H~z retlerlne sut ka~t teşeb· 
tya istasyonlarını açacağız. 933 büsünde .~ulunmak uzre An
de 390 kilometroda (Kark) ve karaya gonderdlklerl tahak-
934 de bu hattın hedefi olan ve kuk etmiştir. ---··----Fevzi paşadan itibaren 435 inci 
kilometroda bulunan "Ergani 
Madeni" ne varacağız. 

4 - Samson-Sivas hattı. 
Samsondan 220 inci kilome-

Tevfik Rüştü Bey 
Berlln, 22 (A.A.) - Harl· 

clye nezırı M. Slreaamann 
Hariciye Vaklllmlz Tevtlk 
RU,IU Bey ••reflne bir ö~la 
ziyafeti varmı,ur. 

Beri in, 22 ( A.A) - Rcidıstag 
tatillerini bitirecek yeniden top
lanacakıır. 

Hamit bey 
dele için Avrupa belediyelerinin 
faaliyetini tetkik etmek Ulzım 
geldiğini' Emanetin teşkilatı bu 
bllyUk mücadeleyi başarmağa 
kafi olmadığını işaret ederek 
şunları söyleınlştir: 

Bir milyon nııfıısıııı ihtiya
cına göre ticoret hayatı lıaıırlan-

1111ş olan lsta11bulıııı 1111/ıısu 600000 
kişiye i11ıııesi l'e eskisine il(ıvetm 
ticaretle meşgul olımlarııı artması 
ı ·c şehrin çok vasi ve dağinık bu
lunması pa!ıa/ılıkta amil olm.ıkta
dır. 

Is tan bul Havayiclzaruriye nln 

h 
ucuzlaması ve bir takım fuzuli Fel i B. masrafiarın ortadan kalkması 

- - ------ -

lstanbul P. M. Meclisinin 
Kuruluşu bayramını dün 
pek parlak bir surette tes'it 
etti. 

Türk '.mllletinln varlığını 
hakimiyetini on sene eve! 
bütün cihana ilan eden dün
kü yıl dönümünün tesldlne 
bu sene yarınki büyükleri
miz de fili bir surette i ştirak 
etmişlerdir. 

Sabahleyin Taks imde top
lanan mini mini yavrularımız 
önlerinde büyük reisin resmi 
bulunduğu halde otomoblller
le hareket ederek, Vilayet, 
Fırkayı ziyaret etmişler ora· 
dan da Fatihe kadar uzan
mışlardır. 

Sokakları dolduran binler
ce halk, muazzez yavruları
mızı alkışlıyor, başlarına 
konfetiler serpiyor. 

Dünkü nıera.~iınc alt taf
silat 8üncü sahifem/zdedir. 

Kız ve erkek 

Mektepliler 
Müsabakası 

Aylardan beri intizar edilen 
bu mülakatı almak için, masa
nın karşısındaki iskemleye iliş
tim. Recep Bey de bu uzun inti
zarımı unutmamıştı. Netekim 
söze bu mülakatın geçikmesin
deki sebebi izah ile başladı: 

Demir yolları 
Evela demir yollarından baş- ı 

lıyalmı. 

J için muntazam ve asri tertibatı 
ı Dün geldi ve derhal haız bir baı yapııması ıilzımdır. 
, Halbuki fehrln mali vaziyeti 

1

- Ankaraya gitti şımdııık buna müsait değildir. ~- .: .. : 

- Vekalete yeni geldiğim sı
ralarda benimle bir mülakat 
yapmak istemiştiniz. Arzunuzu 
yeriı~: getirmek için, sizi tam 
altı ay kadar bekletmeğe mec
bur olduğumdan pek müteessi
fim. Fakat mesuliyyetini deruh
te ettiğim işleri toparlayıp, ef
karı umumiyeye söyliyebilmek 
için, bundan daha az zaman ki
fayet etmedi. Ayrıca ' devletin 
her işinde birinci esası olan ma
li vaziyetin vuzuhla görülebil
nesi ve nafia işlerinin umumi 

A-Muhtelif mukavelelere rap 
tedilmiş olup heyeti mecmuası 
1934 senesinde bitecek olan ce
man 2264 kilometroluk demir 
yolu mesaisinin iş programları
na göre, her seneye ait safhaları 
şunlardır: 

1 - Kömür hattı. 
Filyostan başlıyan inşaat 

1929 da şimalde yetmişinci ki
lometroda Zafranbolu cıvarında 
Balıkısık a vasıl olacak. Ayni 
sene cenuptan inşaat devam e
decek, 930 senesinde bu hat ce
nuptan 120 nci kilometroda Çan 

Yeııi hatlarımız ilzer/ııde hunımalı bir faaliyetle 
~fillş~lmaktadır. Re,wııinıiz Fevzlpaşa • Fr<ıani hallı 
ıızer111deki me.~aiyi gösterınektedtr. 

Samsun - Swns hattı üze
rinde 111ühl11i bir tünel 

ı::t natınde ihtikar olmadığı 

1 
Parls Sefirimiz Fethi Bey, kanaatindeyim. 

1 
dün ekspersle ş :hrlmlze gel- JJ!enıurin kooperatifi kaldı 

lstanbul memurlarına yiyecek 

raya gitmiş• • ( 200,000) lira sermaye ile bir 
1 mlş ve Anka r 

1

1 şeyleri ucuz otara temin için 

ı •· memurin kooperatifi ., teşkil 
trodaki Zile istasyonunun açıl- t r. edilecekti? 
dığı maliimdur. Bu hat üzerinde Vail vek1 11 Fakat teşkilat masrafı ayda 
Sivas hududunda inşaat devam Muhiddin Be, 800 lirayı bulacak böyle mü-
ediyor. 929 nihayetinde yetmiş K 1 d K blm teşebbüs memur zlbniye-

o or u U• ıııe değil, ancak t"ıcarl lbtısasla kilometro daha ileride Musa-
mandanı Şük· yurlltUlcbilccek çok mU•klll bir köy cıvarına varacağız. 931 ni- ıştır. ' 

hayetinde Samsunla Sivas, de- rü Naili Pa· Zaten maası rındao bir kıs-
mir hattı ile bağlanmış olacak- şa, Polls Mü- mını ayıramayacak vaziyette ı s ı i.nci .~ün ündeyiz 
tır. Bu son kısmı on beş gün ka- bulunan memurlardan koopera-

dürü Şerif Be)' lif i ı dar eve! ihale edilmiştiı:-. sermayes iç n para almak ta iki guıı dalıa kaldı 
, 5 _Kayseri-Sivas hattı. Fransız Sefa- belki mümkün değildir. 

A 11 Bu cihetler duşunuıerek neti- Cuına günü akşa-
Ankaranın Sivasa bağlanma re.ti teşe ml • cesl şüpheli olan bu iş şimdi- K d 

sı artık kısa bir zaman mesele- teri Mösyö Sa· ilk kalmı•tır. mına a ar gazetc-
ı ·cııı; n eyi n düna a l y 

si olmuştur. Kayseri ~imalinde ro ile bir çok .ı1~ııı111. lıir re mi ~hm...ww-==w~~ n1İzdeç1kan haberlerin 
ve Kayseriden yirminci kilo- zevat Sirkeci istasyonunda, ~y 8rJnki İlavemiz~ en nıühı·1111• 01• .oeç·ı· 111·z. metroda bulunan "Gömeç" is- i b ı ı lkb · 0 0 "' 

.1 . . Feth ey st al etmiştir. ~ Çocuklara tahsı· ... edil- ~ tasyonu geçı mıştır. 929 nihaye- 0 ' 0 200 k l• • 
. tinde Kayserinden 130 uncu ki- Fethi bey, mütebessim bir ~ nıişllr. Çocuk Jıikayeleri ~ e ımegıgeÇ• 
lometrodaki "Sarkışla" ya va- ölma ile istikbale gelen zeva- ~karikatürler· Çocuk ha- ~ memek İİzre yazıp 

- 930 d A k d t h t 1 ' t ~ ' ~ racagız. a n ara an tren ın a ır arını sormuş ur. ~ vadisleri ve çocuklara ~ matbaamıza göıı-
le Sivasa gideceğiz . Parls sefirimiz dün akşam- ~ mahsus meraklı bir mii- ~ d . . 

6 -Ulukışla-Kayseri hattı. ki trenle de Ankaraya gitmiş ~ r,abakn ~ · ertnız. 

1 
Bu hat üzerindeki mesai 929 ~ 0 

ve Vail vekili Muhittin bey ~ i' . ~ Ankara. lstanbul ve sen~sinde Ulukışladan itibaren 0 Y.arın m IV"ZZl 0 
ile bir rok zevat tarafındad ~ • " - - ~ yetmişüçüncü, 930 senesinde T ~ d • 0 
teşyi Olunmuştur. ~ ter en ıstemeyı· u- ~ 130 uncu kilometrodadır. 931 _ ~ ~ 

senesinde Samsundan cenuba Fethi bey, Ankarada on ~ nutmayınız. ~ 
r mabadl 4 Uncu sayfada) si)n kadar kalacaktır. ~.@~.UhW,W///,Wfi'//'//////.U~ 

taşradan 2 n1ayıstan 
sonra n1eldi•p kabul 
ohınn1az • . 

············-------- --_.. __ _.;_ _ ____ ..no_....!..::k>--...:-:::::··:::-ı· _ _____ _. ____ ~_•_• 11 a•l•U1L. reı&: J&r7ı r .. .., ... '-" -



! MlLLiYET 'ARŞA:\ltlA 

(lllliJll) in Tıri~i lelrihıı: 51 HARİÇl'EN ALDIGIMIZ TELGRAFLAR 

TEM 1 R LEN K Ge~ifüett;jokınn1 A';;;~-;~~hu 
Yıldırım Tat~1:.~l!ra esir düştü M. Poincare laıniral ınese~ ~~i%:a s:~Zfen:a1:;'!?-
Beuazıdın fena muamele gördüğüne dair 

olan rivayetler nereden çıkmıştu·?... lesin~e ünıilsiz ~ÖfÜDÜJOf 
Yeniçeri lotaatı bu vaziyette' Temirin kumandanlarından 

bir ok bile atamadı. Umitsiz bir 1 Nureddin, payitaht olan ~ur
vaziyete düşmüşlerdi. Asyanm sayı zaptetti. Beyazıdın hazıne
Jroca şatranç oyuncusunun ha- leri ve cariyeleri Temirin nezdi
rekatı karşısında padişah için ne gönderildi. 
k-.ırtuluş ümidi yoktu. Vakanüviain rivayetince Ta. 

Arkadaki kıtaat dağılarak tarlar bu cariyeleri çalğıda ve 
kurtulmak içiıı kaçışıyorlardı. raksetmekte pek mahir bulmuş 
Tatarlar filleri de harbe sokmuş tardır. 
lardı. Diğer kıtaat ise fasılasız Büyük zafer şenlikleri yapıl
ıurette hücuma oğramakla be- dı ki Beyazıt da buna iştirake 
ıaber son derece mukavemet e- davet edildi ve iştirake icbar o
diyorlardı. Beyazıt bin kadar lundu. Ziyafet esnasında Beya
yeniçeri ile, Tatar atlılarını bir zıt, T emirin yakınında oturuyor 
tepeden sürdü, orasını işgale- du. Temir, Yıldırımın padişah
dince öğleden sonra geç vakıta lık zamanında kavuğuna taktigı 
kadar harbetti. Tıpkı Napoleo- mücevheratın getirilmesini em
nun Vaterlo muharebesinde ol- retti. Bunlar Bursadan ganimet 
duğu gibi ordusu dağılıp her- olarak alınıp getirilmiştir. Mü
kes kaçıımakla beraber emek- zeyyen kavuk Beyazıdın başı
tar bir kısım asker vardı ki bun- na geçirildi, bundan başka eline 
lar sonuna kadar döğüşüp silah bir de hükümdarlara mahsus o
elde olarak ölümü tercih edi- lan altın asa verildi. 
yorlardı. Yıldırım kendisine ikram edi-
Akşama doğru Beyazıt, ken- len şeyleri yemedi, sarayının 

d:ni takip eden az mıktarda bir güzel karşısında dolaşıyordu. 
akım atlılarla, adetçe kendile- Bu kadınlar arasında Despina 
·ine kat kat faik olan Tatarla- İsminde padişahın pek sevdiği 
~ın önünden ricat etmeği tec- bir Sırp dilberi kadın vardı ki 
rübe etti. Lakin Tatarlar kendi- bu son muharebede ölen kral 
sini takip ettiler. Mayetindeki- Petronun kızkardeşiydi. 
leri vurarak yere düşürdüler. Bu kadınlar o ane kadar ha
l' adi şahın atı oklarla yaralandı, remden dışan çıkmış erkeklc:-e 
yere yıkıldı. Yıldırım da yara- görünmüş değillerdi. 
landı. T emirlenk bu esnada müsteh-
Güneş batarken Y ıldırrm da zi huzurlarile Beyazıdı tetkik e

csir olarak Temirin çadırına gö- diyordu. Beyazıt, bundan biı· 
türüiüyordu. sene eve! T emirlenge yollamı~ 

Rivayete göre T emirlenk bu olduğu mektupları hatırlıyor, 
esnada Şah Ruh ile şatranaç o- hiddetini gururu ile zaptediyor
ynuyordu. Türk, bu en müthi~ du. Ziyafette ne yedi, ne içti. 
felaket anında bile vekar ve a- Aceb aTemir neden Beyazıd' 
zemetine halel vermemişti. T e- bu zafer şenliği yapılırken bli
mir onun. nezdine getirildiğini yle padişahlığı zamanındaki kı
görünce ayağa kalkmış karşıl;ı yafete sokuyordu? Bu sadece e
mak için ilerilemişti. Gülümsi- sirini padişah kıyafetinde gör. 
yordu. Yıldırım, ne cesaretine mek merakından nıı ileri geli
ne de gururuna halel getirmiye- )ordu? - Yoksa bu suretle o
rek haykır dı: rı.un mevkiini mi yükseltmek 

- Al/ahın felakete düşürdüğü İftemişti? - Birde acaba böyk 
bir adamla eğlenmek çirkindir. yapmakla esirile istihza mı edi-

Temir, Yıldınmın bu sözüne yordu? Bu cihetleri kimse tayin 
cevaben ağır ağır dedi ki: edemiyor. Ne olursa olsun Be-

- Benim gülıışümün sebebi şu- yazıt büsbütün elem Ve keder j. 
dur ki Allah dünyanın saltanatrnc çindeydi. Tatarların zafer ve se
benim gibi bir topal ile senin gibi vinç türküleri kulaklarında oğul 
lıir köre vermiş!. . • duyordu. Elindeki altın asasını 

T emirlenk bu sözü ile Bey a- sım sıkı tuttu. iri vücudu derin 
zıdm bir gözü sakat olduğunu bir ızlırapla sarsıldı. 
ima etmiştir. Fakat Tatarlar onun sevdiği 

Tatar hükümdan bundan son· şarkıları cariyelere söyletince 
ra ağır bir eda ile şunu da ilave' den gitti. Yerinden kalkarak ka 
etmiştir: 1 den gitti. Y enid,.n kalkarak ka

- Eger sen bizi yen mı.~ olsaydın. pıya doğru ilerilemeğe hazırlan-
b nım ve adamlarrmrn akibeti ne dı. Tatarlar kendisine mani ol
ofacağı 'pek alil malumdur. rnadılar. iki Tatar zabıtı koşa-

Beyazıt bu söze cevap verme- r_ak geldi, kollarına girerek, ı:en 
ıniştir. Temir, bağlı olarak ge- hk !~Pa":.~~labalığın arasınclaıı 
tirilen Beyazıdın çözülmesini geçınp goturdüler. 
emretti, sonra onu yanma oturt bitmedi 

tu. T e~ir, padişahı esir olarak ~ocnk ballasmın i~inei gününde 
tutm:ıgı muvafık gördü ve oııa · 

Bar-Je-Ouc, 22 .A.A - Borç
lar ve tamirat mes,elelerinden 
bahseden M. Pc•ncare Fransa
nın borçlu sıfatile blltun taah
hlltlerine sadık kalmış bulun
dnğunu beyan elmlştlr. Muma
ileyh sözllne devamla demiştir 
ki: "Binaenaleyh Fransanın sa
bık mllttefiklerlne olan borçla
rını ödemek çaresini kendi ala
caklannı tahsfl etmekte araması 
muhik ve meşrudur. 

Biz mlltehassısların mesaisi
nin sllr'atle nıs fe tk lir ane bir 
sureti hal.le iktiran edeceğini 
limit ediyorduk. Maatteessüf 
Almanlar bu llmidl hayale tah
v!J ettiler. Eğer bir muvaffaki
yetslzlik olursa bundan nıllte
esslr olan Fransa olmıyacaktır. 
Borçlar ve tamirat gibi mllşklll 

mes'elerin halli hususunun ta
hakkukunu görmek bizi çok 
memnun edecek idi. Bu gayeye 
erişmek için geniş mikyasta 
fedakllrlıklar yaptıjttmızı mUd· 
riklz. Fakat mesaimiz heder 
olacak olursa Oaves pli\oının 
tatbik ve icrasını talep edece
ğiz. 

Vaziyet bugü11 anlaşılacak 
Parls, 22 (A.A) - Yarın ya

pılacak umumt içtimada derhal 
bir rapor kaleme alınmaşı mes'
eleslne temas edilecektir. 

Cereyan edecek mllzakere 
bütlln murahhaslarca tasvibi 
kabil olabilecek bir rapor tan
zim edilebllip edllemiyeceğlni 
gösterecektir. Müşterek bir rapor 
ihzarına muvaffaklyet elvermediği 

takdirde Alman murahhasları 

ihtirazı kuyut serdedecekler 
yahut ekalllyette kaldıklarını 
mDbeyyln bir rapor kaleme 
alacaklardır. 

Fransız heyeti murahhasası 
nokta! nazarının mllsteolt oldu
ğu esaslarda ısrar etmektedir. 
Bu esaslar şu veçhile telhis 
olunabilir : 1 - Fransa Almanya 
dan harp borçlarına mahsuben 
fnğiltere ve Amerikaya tediye 
ettiği meblilğın muadilinl alma
lıdlr. 2 • Fransa harpten müte
vellit hasarat ve tamirat mas
rafının bir kısmını kıtpatacak 

bir para almalıdır. 

inkıta var 
llcrlin, 22 ( \. c\.) - Raich-

tar; iktı at cncumenindc iknsat 
nazırı l'aP> muznkcratınm inkıtaa 
uğrama"ıb oldu~nıı, mamafilı 

buna rni\nıcn ra1.la nikbinliıtc k~
pılmamak U.1.ım gcldijti.ni, çünkü 
bir itilafın rıc zaman elde cdilc
ccıtini ulııııincn olsun şimdiden 
tayin etmek kabil olmadığım 

hnan ctmı~tır. 
· l'arb, 2.1 ( AA ) - :'lhitehas

sıslar komitesi Alman yanın ifa 
edeceği taksitlerin adedi ve yekfı 

nezaketle muamele etti. j ~.-:aı~--......, 
Esir padiıah, cjiullarının a

ranmasını İstedi. Temirlenk bu
nun için emir verdi. Padişahın 
oğullarından Musa ismindeki bi 
ri tutularak hapsedilmişti. Şeh
zadeye şerefile mütenasip esvap 
verilerek babasının yanında bu
lunmasına müsade edildi. Yıldı
rımm diğer bir oğlu ise muhare 
bede ölmüş, bulunamamıştır. 

, mı hakkında hiç bir itilaf elde 
edilemediğine dair tali komite 
tarafından kaleme alınan rapora 
ıttıla! hasıl ctmişrir. 

Diğer oğulları da birer tarafa 
kaçmıılardı.·. 

Beyazıdın gCiya bir kafes içi
ne konarak götürüldüğü hakkın 

a bir rivayet vardır. 
Fakt>t bu söz vesaike İstinat 

-tmit değildir, Vakanüvis Ibni 
Arab Şah şu mealde bir beyit 
yazmıştır ki "Kafes" tabiri de 
crada zikredilmiştir. 

- Osman oğlu bir avcunun tu.!:f. 
ğın:ı duştü, kuş gıM bir kafese hap
sedildi. 

Bu kaies rivayeti, esir olduk
tan sonra hasta düşen Beyaz1-
dın bir sedye içinde nal<ledilınis 
olmasından çıkmıştır. Temir: 
Beyazıdın tedavisi için hekimler 
göndermiştir. Ona karşı iyi mu
amele gösterdiği tahmin edil<!-
bilir. Yalnız zaferi tes'it için fen 
lik yaparken Beyazıdı da bera-
ber bulunmağa icbar etmiıtir ki 
l::u muvafık olmamıştır. 

T emirin krtaatı, muhtelif yer 
re gönderilerek Türk ordlisu

•un bakiyesi takip edildi. Bu 
uretle deniz """illerine kadar 

indi. 

Kimya harplerine karŞJ 
Roma, 2:.! (A.A) - Sivil 

ahalinin kimyevi harpten 
vikayesi mes"eleslnl tetkik 
ile mükellef beynelmllel 
komisyonun ikinci içtima 
devresi bu gün Romada 
açılmıştır. ----Japo:n.y•d.!!., 

Yeni bir felaket 
~ bin ev yıkıldı, yüzlerce 

adam öldUI 
Tokyo, 22 (A.A) - Dün he

men btitün Japonyada bir tayfun 
tııhribat yapmış ve bu tahribat 
Şimali garbi sahillerinde azami 
derecesini bulmuştur. Oralarda 
8 kişi telef olmuş 76 kişi yara
lanmıştır. Ytizlerce ev yıkılmış 

ve 3,000 mesken vııhlm surette 
hasara uğramıştır. Nüfusça vuku 

1 
bulan zayiatın yekönu henüz 
ma!Om değildir. 

İntihabı -:kc-:!im--k=-azanıgol'! 
Atlna, 23 (A,A) - Ayan 

Bu çocuğa acıyınız. Ona tntlhabatına Venlzelos taral
elinlzl uzatınız. Kim derki tarları 73, muhallfleıil&, azalık 
bu Ç()(!Uk garının bir bO- temin etmlflerdlr. Öç azalık 
giJjJü oe Tllrk mllletiftl11 hakkındaki ara neticesi te'* 11ılduı Mdlldb'! 

Glaskov, 22 r A.A.) Do-
mlnyonlar nazırı M. Amery 
bu gün söylediği bir nutuk
ta lngllterenln harici siyase-

1 tinden bahsettiği sırada de
miştir ki: • Avrupada tama
m ile tabii bir vaziyetin ye
niden teessüsü ancak ecnebi 
kıtaatın Alman toprağını iş-

gale nihayet vermeslle mum
Kün olabilir. Müşkülatla mali 
olan bu mes'ele müttefikle
rin blriblrlne olan borçları 

ve tamirat mes'elelerine ln
hıtal kabul etmez surette 
bağlıdır. 

Geriye ııermigorlar 

Londra, 22 C A.ı\) Sör 
Chambeılaln eski Alman 
müstemlekelerinin şimdiki 
vekil devletlere (mandater
lere) kafi surette bahşedil
miş olduğunu beyan etmiştir. 
Bu arazi üzerinde idari \ e
kaleti imiz olanlardan hiç 
biri bu güne kndar mes'ull
yetlerinden tecerrüt arzusu-

nu izhar etmemiştir. 

ce_e,·rede --------M. Lilvinof 
mühim bir nutuk Irat etti 

;\loskova, 2:ı ( A.:\ ) :\1. 
Cibsonun nutku miina.<ebctiylc 
;\!. Litvinnf Gencnedc demiştir 

ki: l\I. C:ibsonun pek mllhim 
olan hLrnııatını biınık dikkatle . . 
dinledim. \'c memnuniyetle nıü
~ahcdc ettim ki bu ve j[tçcn iç
tima devrelerinde nıuda!aa etmis . ' 
oldujtuın tezle 1'ıiytik bir muta-
bakat \ardır. \1. (;ib:onun be
nim ddillcrinıi t.:tması yahut 
bunları ııaı,ıakillen kendisinin 
~crdetmc<i haizi ehemmiyet dc
g-iltlir. Esa. lı olan ~ey tahdidi tes
lihata ait bazı ı :ıntıki Prcnsib
Jcrin en btıyuk de\ lctknlen biri
nin heyeti ııııırahhasıl:ı tarafından 

müdafaa edilmi~ <•lma'1dır . l\l. 
Litvinof ~o\yet tekli[Jerinin ko
misyonca lıa,ka lıir z:t\ iy1.:dcn 
tetkik edileceği , .c bundan lıiiyle 
artık komisyon mesaisi esnasında 

yalnu ~°'yet Preıı«iplcrinin değil 

aynı zamı:.rıda 'o' yet mukavele 
Projesinin de dikkate lıhtk olma
mak bvdı ile reddedilmesine bir 
nihayet verileceği limidiııi izhar 
ctmi~tir. 

Washington, 2J (.\. ı\) A-
merika hariciye ııar;ı l\I. Stim
son l\l. Cipsıı un tahdidi tesli
hat hakkında ccnc\ rede derme
yan ettip,i tcl>lifiıı hükumetçe 
tamamile tasvip edildiğini mat
buat müntesiplerine beyan ct
mi~tir. ____ _.. __ _ 

Rus1a -ln~iltere 
Hariciye nazırının beyanalı ve Rus teklilleri 

Londra, 22 (,\. A.) - .\vam 
kamarasında Rusya devlet ban

kası miidürünlin ~ayanı memnu

niyet malı bir proj[ram viicude 

getirildiği takdirde Rusyanın ln
gilteye 150 milyon lngilix lirası 

kıymetinde sipari~lcrde bulunmağa 

amade okluğu hakkında vuku 

bulan beyanatına dair hariciye 

nazırı Sir Austen Chamberlain a 
bir sual sorulmu~tur. Mumaileyh 
cevabında Rusyanın bu sipariş

lerin icrasını iki memleket ara
sında diplomasi mlinasebatın tees

süsline ve faaliyetleri büyük bri

tanyanın daimi şikayetlerini davet 

eden ajanlarının tahriklltına he

nüz nihayet vermemiş olan bu 
memlekete vasi krediler açılma

sınıı mütevakkıf tutmakta oldu

ğunu söylemiş ve demiştir ki: 
- Msskova hfikOmeti hiç bir 

zaman lngiltere lıfikfirnefi tarafın-

dan kab11ıa kabil clı2 ki edilme
miş olmak itibarile mefsuh olan 
1924 muahedenamesi projesinin 
mer'iyet mevki/ne vaz•ını ve malt 

Nl!Sıı.:~ 1929 

2' S'o11 Haberler 1 
Ankara ve ~iğer vilayeller~e ~ocuk bayramı 

Ankarada veriien çocuk bale 
sunu Gazi Hz. tesrii ettiler 

---~ .... ~~---' 
Baloda ismet Pş. kazı·etlerinin, Ali ve Ed' 

Servet Beylerin yavrulaı·ı alkışlanmışlart 
Aokara, 23 (A.A) Çocuk 

bayramı memleketin her tara
fında olduğu gibi şehrimizde 
dııhi büyllk sevinçle tes'it edil
miştir. Öğleden evci çocuk sa
raymdan otomobillerle hareket 
eden çocuk murahhasları reisi, 
Cumhur hazretlerile bUyUk mil
let mecllsl reisi Kllzım, başvekil 
lsnet erkllnı hnrblyel ıımumiye 
reisi Fevzi paşalar hazeratının 

kllşklcrl önünden tezahuratta 
bulnnmu~lar ve millet meyda
nına avdetle kendilerine intizar 
e~en alaya iltihnk etmişlerdir. 
O nlerlnde muzlka olduğu hal

de halkın nlkı~ları arasında ha
reket eden alay ellerinde muh
telif çocuk temennlyatrnı ihtiva 
eden isteriz le\'lıolarlnı taşıyor· 
du. Alay şehrmrnetl önünde dur
muş ve bir çocuk tarefından Vali 

ve Şehremlne hitapta bulunulmuş, 
ınunıalley dahi mukabele ederek 
şehit çocuk babası sıfatlle 
çocukları okşamıştır. Şehremini 

kendisine verilen bir çocuk 
hediyesine mukabil şehir namına 
kendilerine bir altın kalem 
hediye etmiştir. Alay müteaki
ben çocuk sarayına gemllş, 

orada dahi bir efendi ile cem
iyet reisi doktor f uat Bey tara• 
fır.dan nutuklar irat edilmiştir. 
Bundan sonra çocuklar Saraya 
kabul edilerek kendilerine muh
telif oyuncaklnr verilmiş şeker 

ve pasta ikram edilmiştir. Ha
kimiyet milliye gazetesi tarafın
dan Himaye! etfal cemiyeti 
menfsatma konulan kupa lkl 
haftadan beri kluplar arasınd 

yapılan musabakalar neticesinde 
bugün imalatı harbiye klubu 
tarafından kazanılmıştır. 

Çocuk balosu 
Aukara, 23 ( Milliyet ) - Ak

şam Ankarapalasta verilen ço
cuk balosu büyük bir muvaffa
kıyetle neticelenmiştir. Gazi haz
retlerinin baloyu teşrif etmeleri 
çocukları ve ailelerini çok sevin
dirmiştir. 

balodan evel verilen musame
rede Harıka namında kllçllk bir 
kızımız; " GAZhiN KARŞISIN
OA" nanunda bir manzume 
okumuş takdir edilmiştir. Gazi
ye bakarak: • Seni çok seviyo
ruz biz vatan çocukları ,, hitabı 
salonu dolduran bütlln çocuklar 
tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 

lstanbul meb'usu Edip Ser
vet beyin kızı Aayşe Hanımın 

zarı! bir surette oynadığı lspan
yol dansı çok beyenllnılştlr. 

ismet puşanın ezlz yavrusu 
Ömerin okuduğu manzumeler 
cidden güzel ve sevimli çocu
ğun serbest tavurlerı kayde 
şayandır. Afyonkerahisar meb"u
'-U Ali beyln kızı istiklal "Doğ
duğunu gün ,. isimi! manzume
slle devamlı alkışlar kazanmıştır. 

Programın eıı canlı· numara
sını teşkil eden Kelebek dnnsı 

cidden müstesna bir tarzda 
ikmal edildi. Başlıca rolıı yapan 
Naci paşanın kerimesi tam 
muvaffakiyeti temin etti. 

Reisi Cumhur Gazi Mustafa 
Kemal hazretleri ile Meclis reisi 
Kazım, Başvekil ismet paşalar 
Hz. mUsamereyi huzurları ile 

-~-.;iE!!m!lll!!!!!l!ll!!möiEiillilea=ı1l!!lm!lililEll:ee • 

Türk-Fransız müzakeratı 

Bir müteassıs geldi, itilaf imkanı bir 
derece artmıştır 

Ankara, ~3 (Milliyet) Şimdiye kadar Fransa ile hUkOmetimtz 
arasında Mersin tıattı etrafında devam eden mtızakerat için 
Fransadan hususi bir mütelıassız gelmiştir. MUteassıs ilk mulllka
tını Saraçoğlu ŞUkrU Beyle Pazartesi günü yapmıştır. 

Öğrendigime göre ltilılf imkanı bir derece artmıştır. Saraçoğlu 
ŞllkrU Bey dlln fransiz sefarethaneslne öğle yemeğine davetli idi: 
Paris seftriır.izln gelişi milzakeratıa alakadardır. Sefir Parlıotekı 

temaslarına alt moıomat verdikten sonra avdet edecektir. 

Hariciye vekili Raystag reisi tarafından 
kabul edildi 

Berlin 23 (.\.A.) - Hariciye vekili Tevfik RllştU Beyle kAtibi 
umumi Tevfik Bey refakatlerinde Berlln bilyllk elçimiz olduğu 

halde bu sabah Raystag reisi tarafından kabul edilm ş ir. 

Devlet ~eınir Jolları istan~ul ınu~aJaat 
koınisJonu riJasetin~en 

1 Javdarpaşada dalga kıran dahilinde batmış olan (.\nadolu) muşu, bat
mı.ş ol(luğu vaziyette kap:ıh z3rf usulile müzayede suretile ~atılacaktır. r\1Uza
vede J ~-~.<J29 (,'ar;amba günü saat onbeşte 1 laydarpöşada işletme müdürlü
ğünce icra edilecektir. 

J\lüza,cdevc talip olanlar . atış şartnamesini ITaydarpaşada Rıhtım idare· 
sinden oİabilirler. Teklif mektupları bir zarfa ve muvakkat teminat diğer 
zarfa konularak üzl·rlcrine teklifname ve muvakkat teminat oldukları işaret 

olunduktan ve bu iki ,,,f üçüncü bir zarfa konulduktan ,.e son zarf üzerine 
ne teklifi olduğu ve kimin tarafından ve kimin namına yapıldığı va1.1ldıktan 

sonra en nihayet 1 ~ ö Q29 saat on dört buçuğa kadar işletme müdürlüğü 

umumi k;\tipli~inc verilmiş olmalıdır. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umun1 
nıüdürlüğünden ; 

4,815 Adet evrak ve defatir 
Pazarlık suretiyle talı edilmek üzre 27 :\'isan 1)2<} Cumartesi 

günü saat 11 de ihale edilecektir. Taliplerin niimune ve ~artları 

anlamak iızre mubaveat komisyonuna müracaatları. 

lstanbul liseler nıübayaat komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut leyli lise orta ve muallim mckteblcrile 

bunlara mülhak pansiyonların ve prevantoryomun 1 · haziran · 929 
tarihinden 1 - teşrini evci - 929 tarihine kadar dört aylık ihtiyaçları 
olan sade yağından mada bil'umum mekfilatile sabun \'e hnyvanat 
yemleri ve 1 - haziran • 929 tarihinden 1 · haziran · 930 tarihine 
kııdar bir senelik sade yağları ve zikrolunan mekteplerle beraber 
nehari orta ve san'at ve imamhatip mekteplerinin kezalik lıir sene
lik muhtelif mahrukatL ayrı ayrı kaimelerle ve kapalı zar[ usulile 
münıkasaya konulmuştur. Bun\a~dan Ekmek, sade ve zeytin yağları 
ile etlerin, mayısın 19 uncu pazar ve muhtelif erzak ile süt ve 
yoğurt ve hayvan yemlerinin, mayısır. 23 üncü per~embe ve muh
telif mahrukatla gaz ve benzin ve sabunun mayısın 26 ıncı pazar 
ve sebzenin de mayısın 29 uncu çarşamba günleri saat on altıda 
ihaleleri icra kılınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzre her gün 
komisyon kitabetinc. ve teklifnamelerin tevdii için de muayyen 
gün ve saatlarda teminatlarile birlikte komisyonumuza müracaatları 

şereflendirmişler mini nı 

sevinç ve saadet içinde 
bir gün geçirmişlerdir. 
Kırklarellııde tezahıı 
Kırklareli, '.?3 ( Milliye 

23 Nisan bayramı Çocul 
neş'clerle dolu tezahu 
kutlulandı. 

İznılrde şerılikler 
lzmir, 2.l ( .\..\ ) - llak 

milliye bayranıı n1üna cbctıh 
donattln11~. <lc\airi resmiye ' 
cssesat tatil edılrni~tir. gaztte 
bayramı tc~'it ic;in sütenlar c;ı1 
mişlerdir. (,"ocıık ba,ramı ncı 
risindc \·apılnıaktadır. C,'ncul.lar 
halinde parkta gczınmckte ,·c 
miı)alarda.ıı btifadc cımektcdl 
\'apur ve tr.ıın\·aylilr çocukların 
rinc tahsis edilmi.ıtir. (iylcdcn 
ınuhtqem bir çocuk aları 

edilmiş ve huna bütün mckq 
iştirak eylcmiılerdir. 

Bursada bayram 
Bur'"· '.!J (\lil!i,et)- <;ocıık 

ram parlak hir surette tc!i. 0 İt cdi 
her taraf lıayraklarb donnııllll 

Çocuklar tarafından nutukl~r 
edilmiştir. 

Izmirtle 11 dükkan !J 
lzmir, 2.l ( .\. \) (;ece 

v3n camii Cİ\ arınd:ı bir sil:\h~·ı 

kanından yang-ın çıkrnı~ ,.c o 
ufak dlikki\n yandıktan sonra 5ô 
rülmüştür. 

Bursada fırka bina 
Bursa, 2.J (\!illiyet) 1 

hitam bulan fırka merkez 
\'ali Boy tarafından açılmıştır. 

müna<ebetle mutemet ~erif !lef 
rafıudan bir nutuk irad edilmiş. 
buluntı.nlara çay ikram cdilıni~t· .................... 
ALOMİNYOM 
SAİR 1\:IADEN 
.Rİ PARLATMA 

MAHSUS CiL • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

BR LLO 
CLEANS QUICK! 

~ 
~ 

: Bütün bakkaliydcrdc saııl~ 
: L"mucoi \ekili: C:alatad> 
• rnda han :' -1 O numaralarda 

i Rl~AR YOL~ 
: Po::;t:ı kutusu: c;.:ıl3ta 44• .................... 

lstandul Etibba ~ftJ 
denet ve teavün ce 
yetinden : .. il 

ilnümüzdeki Cuma l\110
• 

nelik kungra aktcdilcce~ 
>aat on buçukta aıavı Jel 

• .< 
behcmihal Tlirk Ocağını f(, 

rica olunur. 

Doktor A. KUTiY 
Elektirik makineleriyle 

tuğu, idrar darlığı, prostat. ;ıe 
tidar ':fe bel ııevtekliği, ci"··-~
giyi ağrısız tedavi eder • 3'. 
Börekci fırını sırasında r J 

·ı 
PARISTI~ l\lUSJ·: J 101'('; . •• ı 

( ··ı« (il• Colcnkur cadde>i "ı, ;P 
9J bütün esbabı i<tirah•t·~O' 
tuvalet kabinesi ve baov010 1~ı 
Telefon. 30 il! 60 frank. ·re 
resi. Paris 23 MUSOT~;J, ;;ıt 

Bir buçuk asırd•• 1_,cıe• 
l\laruf "l lacı Ccnııı!l t-' 

"Haizi imtiyaz Türkiye ':: 1, 
. "pvlf 

yeti" "Kaııdiyalı çıftc · ıı ıP"" 
kalı sabunlarını dayanıkl 
faseti cihetinden men 

her yerde arayıım. 
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~ .LL .YETİN ŞEHİR \TE MEMLEKET HABERL~_._ 

İki intihar 
Karl!u kaçnuş diye 
sol nıeme.~inden 
hendisini yaraladı 

-···-
S11matyada Nalcı mahalle

sinde oturan korucu Ali 
namında biri karısının ken
dlslle kavga ederek kaçma
sından müteessir olarak ken
dini tabanca ile salt ve ıol 
memeleri altından yarala-

mıştır. 

Ali hastaneye kaldırılmış
tır Fakat hayatı tehlikededir. 

Kendisini astı 

U•• skUdarda Salacıkta mesdut 
yemek yemez tekkesinde 

sabık şeyhlerden Alleddin Elen
di uzun müddetten beri çektıtl 
kalp ağrısından şilayap olama
dığından kendisini ylin ku~ağile 
asarak intihar etmiştir. 

Kasımpaşada dün 
5 ev yandı 

()liri Kası'ltpa--ada Sahaf Mus
lihittin malıalesiode 13 ou-

maralı bıçakçı Fatma Hanımın 

ahşap e'>'n!cn maoğal devrilmek 
suretile )'Unğın zuhur ederek 
itti~allr.dekl bakkal Kadir usta
nın, polis memuru Zeklll efen
dinin ve gene aynı okakta 
merhum Omer Efendinin ve 
Nazife Hanımın c\·leri yanmıfttr. 

Yangının tcvesstiUnc sebep 
evlerin ehşap ve sokağın •ık 

olm::sıdır. 

Yangın mıılınlline l•tanbul 
iılaiye grubu da gitmiş fakat 
'u bulmakta mOşküllta tesa
dUi edilmiştir 

·kem hırsız 

Şehremininde Aydın kethüda 
mahıılle~inde Emine hanımın 

evine kimse bulunmadıgı sırada 
Horhııılu Mehmet çavu~ girerek 
bazı eşya çalmak lstemlşsede 

. yakalanmıştır. 

Dü11kü yangınlar 
Evelki gece Snmalyada karan

lık Yalı sokağında hamal 
Vartanın iki odalı evinden yan
gın çıkmış ve ev tamamen yan
mıştır. 

Gene o gece Galatada Ka 
manto sokağında Yusulyaa ha· 
nının taraçasında bulunan kll· 
5cleler ali kattaki sobadan çı
kan ateşten tutuşmuş ve kısmen 
yandıktan sonra söndürlllebll· 
miştir. 

Hır.~ız bir 111/.~aflr 
yahta kalede Paçacı soka2;ın· . 

dn oturan Ayşe hanımın 
evine mi•·afir gelen Kasımpaşalı 
N~ciyc hanıma kahve pişirirken 
Naciye konsolun gözünden 15 
lira a ırarak firar etmiştir. 

Hedtye fi. 111 All111ları 
sirkecide Dervtş sokagında 

oıuran Hediye Hanımın san 
ılıjl;ı kırılıtrak 13 altın lirası 
aşırılınıştır. Şüphe üzerine aynı 
evde oturan Ayşe Hanım yaka 
lanmıştır. 

Zaııallı yaııı ll!JB ('arptı 

oun isılklıll cadesinden geçen 
şom rEtemin idareslndekll-3t3 

numara!ı otomobil be· yaşla

rında ismi anlıışılırıayan bir 
Ç?cuga çarparak yaralamıştır. 
ilıecruh hastaneye kaldırılmı~tır. 

Otomobil çiğnemiş 
l)Un saat 10.5 raddelerinde 

Harbiye Fatih seferini yapan 
Tramvayın arka sahanlıtına 
atııımak isteyen kondüktör Ha
san Fahri Efendiye 1-3h0 numa
rnıı otomobil çarparak atır su
rette }'aralamıştır. ------c• h 
'•e remini Muhittin Heyin 

dü11kii teftişi 
\ "\~ \'ckıli '" ~chrcmini \luhittin 

t\, dün \le1hahıvı , c ürıdı 
'•pıl ' ' . nı.ık 1 ol:ın ı;;atı~ ~aıı. 11unu ıcra .. l·tn-, • \ 

' 

r \lczhch•d:ı huz !ahı ika,ını 
l'ıı ' S \'C ,·apılınaktadır. 

'
1 
'lt•ş Salonu tıüyük ve iyi bir 

1. 
1 ııı ııış, olunu, ır. l\luhiıt o Keve 

1 <t 
~. ı '"" \Jnı l lanııı. \ ilıhet 

1 ' 1 • .. ıııt an ecnıc'~in ~ahir 

' ~ ~ ile ınl !ıar irim.z n.:fakac 
~ . 
1 '\ 

·~ l l <l k. 1 

1 tıı ( a ıır sonr!l J .. :.11\C\C gi 
' ~ )rad 
;ı, • hıtıı i . J \ a·ıılan \eni hc[Oll 

r .. ~>I t'f· lJ rı 1;1 

ı fıı < 

il 

lktısadi H. 

Kereste sanaJiiıniz 

Yesaili nakliye lemin edilse hariclea 
möslagni kalacngız 

Kereste saoayiimlz tedrici su
rette inkişaf etmektedir. 

Alakadarlar yeni tarilede ke
reste gümrük resminin tezyidi 
suretile yeril malların himayesi
ni hUkOmetten temenııi etme~i 
muvafık görmüşlerdir. 

Bunlar, memleketimlLde ve
saiti nakliye temin edildiği tak
dirde hariçtorı kereste celbine 
!Uzum kalmıyacatı kanaatinde
dir. Romanyadan yapılan ıtha· 
illa mukabil memleketlml:ı:dcn 
Surye ve Mısıra daha ehemmi
yelli miktarda kereste ihracatı 
mız olduğu tespit edilmiştir. 

Kereste ıUmrUk resınlnln 
tenzill hakkındaki şayia tahak
kuk eıtiğl takdirde kereste sa
naylimlz için ağır bir darbe 
tefklt edeceği sövlenmektedir. 
Memleketimiz de ormanlarıınız 

arazinin yüzde on beşi nispe
tinde olup iklim üzerine iyi bir 
tesir yapmak için yüzde yir
miye iblllğı zarurt gllrUIUyor. 

l(oreste istihsal edilen ağaç
ların yüzde kırkı ancak mahru
kat olarak kullanıiablleceğlnden 
odun yakılmasının menedilme~i 

teşebbüsü faldell addedilmiyor. 
Belgrat ormanının muhafaza 

ormanı haline getirilmesi tekar
rür etmiştir. 

Bu orman ~imdik! vaziyetile 
mahvolmağa yüz tutmuştur. 
Bentler clva rında geniş bir sa
ha orman mektebi tarafından 
çam fidanlarile teşcir olunmak
tadır. 

Deııiz işleri nıüdiiriyt'li 

l stanbulda bUtun liman işleri
nin bir elden idaresi için teş

klli mevzubahs olun deniz işleri 
müdüriyeti gelecek seneye talık 
edilmiştir. 

lznıirde nekadar 
nıüessese var? 

l•kttsat veklleli istatistik mü
dürUIUğu lzmlr Ticaret oda

sına gelen bir tahriratıa, nef8i 
lzmide ne kadar şirket mevcut 
ve odada kaç mukayyet IUccıır 
ve esnaf bulunduğu sorulmuştur. 

Oda. bunun için yaptığı bir 
istatistikte nefsi lzmirde mua
mleltı ticcaiıye ve nakliye ko
msiyonculoğu ile meşğul fev
kalllde 89, birinci sınıf 88, ikin
ci sınıf t 33, dördüncü sınıf 990, 
betlncl sınıf 588, ki ceman 2363 
komisyoncu, 3570 hernevl kU
çüktaclr, esnıı ve saaatklr, 31 
komaadlt, 3~8 · kollektil, 3 koo
peratif, 9 liıntet ve 142 anonim 
şirketi mevcut olduğunu bildir
miştir. 

--------
Tıbbiyeli_ler günü 
Fakültenin yıl dönümü 
olan 12 mayısta tesit 

edilecek 
Tıp talebe cemiyeti, mem

leketimizde ilk tıp tedrisatı

nın yapıldııtı günün yıl dö
nümü olan 12 Mayısı "Tıb

biyeliler günü. addederek 
bir müsamere tertip etmek
tedir. Tilrkiyede ilk tıp ted
risatının bundan 500) sene 
eve! Bursada Türkçe olarak 
yapıldığı tespit edllmlştlr. 

Bunu tes'it için tıp fakülte
sinde verilecek müsamerede 
Türk tababeti hakkında bir 

konferans verilecektir. Bu 
münaıebetle cemiyet tara
fından Süreyya sinaml!sı sa
lonunda bir ~tedansan. da 

tertip olunacaktır. 

Romanya seyahatı 
Hlmayel etfAI seyahati 

ne zaman? 
Hlmayel Etfal cemiyeti 

!(urban Bayramında bk" Ro
manya seyyahatl tertip et
mı,ur . 

Bu seyyahat Gül Cemal 
\'apurlle yapılaoak ve o va
kit tamirde bulunan lzmlr 

vapuru lzmlr postasını yapa

caktır. 

İzmır· tamirden çıkınca 
'yerine Cümhurlyet 

1 
tamire girecektir. 

vapuru 

Emanette 
• 
ikramiye 

itfaiyeye ikramiye 
veriliyor 

. 
Li111a11 şlrheti11in ııerdiğl 

1.'500 lira 11e olacak? 

Geçenlerde limanda Frlji va
purunda bir yangın olmuş ve 
itfaiyemiz bu yangını büyük bir 
f ayre b söndürdüğünden liman 
şirketi 1500 lira ikramiye ver
mişti. 

Emanet bu para ile itfıtlye için 
bir taavUn .andığı kurmağı ve 
yahut meslokten çekilmek mecbu
riyetinde kalmış ve ya çekilecek 
efrada bu paranın tevzllnl dU· 
şunmektedlr. 

Efradın boş zamanlarında 

bunlara birer sanat ögretıımesl 
de düşünülmektedir. 

Süt ko11frolu 

Şohremanetl, sütlerin kootrolu 
için yeni tedbirler ittihazına 

karar vermiştir. filvaki son 
günlerde sütler çok bozuk bir 
halde satılmaktadır. 
Çoc11hları11 hanıyonlara 

bindlriluıesl menedildi 

Geçea Şeker Bayramında ço
cuk dolu bir kamyon Dol· 

ma Bahçede devrilmişti. 
Emanet bunu nazarı itibara 

alarak badema ve bayram gün
lerinde çocukların kamyonlara 
bindirilmesini menetmiftlr. 

Taksim abidesi11i11 tami
riııe bu hafta başlanıyor 

Taksim abidesinden dUşen taş
ların tamirine bir haftaya 

kadar Mimar Monçerl tarafın

dan başlanacaktır. Abidenin taş
ları arasına su geçmesine mani 
olacak bir terkiple ta~ların Ustu 

tılll edilecektir. 

Maarif.!.!! 
Tıp fakültesi 

Talebe birliğinden 
çekilecek midir? 

Talebe blrlltlnln son kong
rası tıp talebecemlyetl 

murahhaslarının teessürünü 
mucip olmuştur. 

Cemiyetin reisi Talat Bey 
bu hususta demiştir ki: 

Blrlltln vazlyetı,·ceml
yetlmlzln Mayii iptidasında 
aktedllecek senelik konrra
sında mevzubahsolacaktır. 
Blı, kangraya, Tıp talebe

sinin "Birlik" ten çekilmesi
ni teklif edeceglz. çünkü kon
grada hücumlara maruz 
kalan ve istlfıtyıı mecbur 
edilen heyeti idare azasının 
parti, meselesi tesirlle tek

rar intihabı doıtru olmadıtı 
için Birlikte kalmağı faldell 
görmüyoruz.,, 

Veda miisameresi 

Miiteferrik H. 

İLAÇ RES\ıli 

Tarifenin tespitinde 
mütahassısların fikri 

alınıyor 

S ıhhiyc vekılicci, yeni gümrük 
tarifc:;indc patent edviycye 

ait rthıımu tc,pıt için tetkikat 
yapma~tadır. 

Hu hu>ıhta mütalıu,sısların 
nıllrnliı:ıiarı alınaruk, milli cczR 
manıul:\tının himayesi btihda[ 
eldiecektir. . 

f·:czacılar cemiyeti, yerli komp· 
rlnıc eczalar nazarı dikkate alı· 

narak meınlckctim!zde ınünıasil

icri hıılumluğıı ho.lde harıçten 

komprime halinde !!:clcnlcrin çok 
a~r resme tAbi tutıılma>ı l:\zıın 

geldiği kanaatindedir. Cemiyetin 
yarınki lıey'eti idare içtimaında 
hu meselenin tczekkürü ınuhte
ıncldir. 

Ka11zuk eczanesi kapatılıyor 

Beyoğlundaki nıeihıır - !\an
zuk ., lnj?;iliz eczanesi sahihi 

.\!. Cuneti cvclki iuı vefat ctmi,t!r 

~ahsa münh~,ır cılmak üzere 
Yerilnıh olan hll icravı saıı"at 
hakkı, Cıınctiniıı. ailc;i;ıc· Yerilc· 
ıniyeceıti için hıı rcz"nc hııkı'.ı 
ıııet tarafından ka(latılacaktır. 

llıınıın yerine orada et:zane aı;· 
ınak hakkı, t·ı eke tahdit dola
yı>ılc eczaneleri kapatılanların 
'aziyetleri tetkik ed !erek ~~ 

ziyade \niyeti nııi>ait hıılıın:ına 
verile.:ektir." llundan ba-ka da1ıa 

' iki crnehi eczane kalıııı,tır . 

Seyyalı ahım 

f r,n1'fz haııdıralı . l~ı;or ıe 
l .amanin 'apurlarilc dün ~eh 

riıni/.e cpice :>eyy:th .~elınhtir. 

Bu seyyahları" ckscri<i rahiptir. 
Bu ı;iin ~tel a Palaris rnpıırilc 

ın[ihim miktar ':ı >cyyah p;ele· 
cektir. 

Resiııı sergi.,/ 
' 

Avrııpada tah<il !!;iırmtiş 
rc,,amlıır .~nkarada lıir 

açını~lardtr. 

llıı . ergi 
ı:aktır. 

~e,z 

:--cr~i 

\lay1< zarfında guıd sanatlar 

birliitine ıncn<up ressamlar da 
:\nkarada lılr 'erıci açacaklardır. 

Yeni bir fidanlık 
zziraat nıüdiıriyctinin lstanbııl 

'ilıh·eti için tc>bini teklif cttlj\i 
fidanlık için medbi ıııııumii vi 
!Ayette ı ~ouo lira tahsisat vcril

mi~tir. 

Hapisler 
Ziraat 111evsiminden 

istifade edecekler 

Adliyede 

Bugün yapılacak 

Türklüğü tahkir 
davası 

Küstah bir Yuııaıılı bugü11 
mu ha/; eme edilecek 

Anastas isminde bir Yunanlı 
bugün UçUncUceza mahke

mesinde muhakeme edilecektir. 
TulOat kumpanyalarında Varyete 
numaraları namı allında açık 

saçık oyunlar y:ıpa• Yunanlı 

-TurkJUğü lahk.r. ;U ile 
maznun bulunmaktadır. 

Merkumun bir vaka esnasın
da yayg:aracılık yaparken TUr
klUğU tahkire cür'et ettiği şa

hltler tarafından beyan olun
maktadır. 

Sofya isminde bir rum kadı
nı da bu davada şahit olarak 
dinlenecektir. Bazı zevat ile 
polis memurları da t u cUr'etklr 
şahsın muhakemesinde şahit 

olarak Jstima edileceklerdir. 

Mühendis Fuat B. 
nasıl IJldürüldü?. 

•• 
UçUncU istintak dairesi Maslak 

yolunda çılgın sür'atle iler
leyen bir otomobilin sademesine 
kurban olan Mühendis Fuat 
beyin ölümü tahkikaıına devam 
etmektedir. 

Şahit olarak celbedilen Ema
net tamiratı mü temadiye mühen
dislerinden Atıf bey demiştir ki: 

• Otomobil çok müthiş bir 
sür'atle geliyor .. u . SUr'atını 
azaltması için uzaklan işaret te 
verdik. Şoförü aldırmadı. Oto
mobili sevk ve idareye mukte
dir olamadığı da görünüyordu. 
Nihayet Fuat Bey de çignendi .• 

Bir Rum eczacı olan şoförün 
ehliyetnamesi bulunmadığı ve 
otomobili ile şehir haricinde 
tecrübe yaptıgı anlaşılmıştır.Tah· ı 
klkat bir kaç güne kadar neti
celenecektir. 

------- --
) ERLI ;\1AL 

Pazartesiden itibaren 
ilk mekteplerde konfe
ranslara baflanacak 

' erli ınalları koru mı cı:mi~ eti fi 

nümüıdeki Jl<izıtrresı gününden i~ihı
rcn ılk. ın..:ktl·hll·rde ,·erli nuılları t:t· 

ra{uıc.Lı "-onfcran-.l:tr \~rınejtc h:t":-la 
yacıklar<lır. 

\,·ni 1.amanda tcl:-:ir. Yl,ıtısızla 

yerli ~ıallarııı muha,;anaıı hakkında 
umumi konferanslar tertip edilecektir. 

lzmir ~erli mı11arı k•ıruma cenıi· 
yetı talche hirli,rine hir tcl,ı;raf Ki>n. 

~oc11~ ~aJPaını nasıl tc i fl~il~ 
~ocuklar otonıo~illler ile Taksiınoen lıare~e 
Vilayete, fırkaya gelerek te~riKte ~ulunınu~I 

rüoen ~e~erken ~üoüKlerle selaınlanmı~ 
Ce\·at Kerin1 Bevin C. ll Fırkas•. ı 1 ira 

... ~ 'llw• 

nutuktan: Çocuklarını! Kalh"ni> >.4r 

bir sevginiz olacak, o da Cuınh 
Dü11kü merasim 1 Tazimat telgraJ; 

Çocuk haftası diln bilyilk me- Yeni hey"et Gazi ı 
rasim ve tezahilratla tes'it BUyUk Millet Med 
edilmiştir. Paşaya, Himayei !:;: 

Merasime saat on birde Tak- Ocakları merkez hey 
sim meydanında başlanmış ve tazimat telgrafları çe 
muhtelif mekteplerin talebeleri Bundan sonra yeni 
Taksim Abidesi etrafında top- hanettin bey "e kAti 
lanmıştır. Kız erkek çocukların Sevim hanım Vali, fır 
hepsi silslenmiş ve befer onar tişi ve polis mUdUriln 
otomobillere oturdular. eimlşler, fakat Vali 

Taksimden hareket Şinasi paşayı bulam 

Saat 12 de önde B';hriye mu
zikasının otomobili olduğu hıtl· 
de 50 otomobilden ibaret olan 
çocuk kafilesi Taksimden hare
ket etti ve tramvay yolunu ta
kip ederek köprllye kadar gel
di. (,:ocuklar köprüden geçerken 
limandaki bUtUn vapurlar dil
dlik çalarak çocukları selılmladı. 
Yaşasın çucuhlar 

Yolda muzika çalıyor, halk 
çocukları alkışlayor ve kon
feti serpantinler atıyor ve: 
- Yaşasın çocukları Diye hay
kırıyordu. Kafile Vilılyetln önü
ne gelince durdu. Vali v. Muhid
din B. çucııklıırı selılmladı. 

C.H. Fırkası11da 

Bunu müteakıp çocukların 

otomobilleri C.H. Fırkası önün
de durdu. Yüzlere çoçuk Fırka
da misafir edildi. Çocuklııra 

dan kartdö vlzit bırak 
Bir haftalık oca 

tekrar ocaıta avdet et 
Bu esnada ocağın önü 
!ardan milrekkep bi 
gelmiş ve ocağın yeni 
nutuk Irat ederek ark 
nın bayramını tebrik e 
Tepebaş111da nıüs 

Çocuklar saat iki 
başı kışlık tiyatrosuna 
çok güzel ve mUkem 
müsamere tertip edere 
bir gün ıeçlrmlşlerdir. 

Müsamerede Çfn " 
dansları yapılmışıır. Se 
beyin de iştirak ettiği 
raksı çok alkışlanmışur 
Hayat mektebi talebele 
yatındaki kadınları gös 
piyes temsil ettiler. Be 
daki bir çocuk çok 
zeybek raksı OJnadı. 

Dayak mii11akaşa.~ 

şeker ikram edlldi. Üzerlerine Sahneye dört çocuk 
konfeti serpanıin atıldı. Fırkada 

1 
dayagın iyi olup olmad 

Cevdet Kerim bey ttakkı Şinasi kında mUnaka~a etml le 
pasa namına bir nuıuk irat eak reisi dayak lehinde 

ede;ek hUlasataa sonları söyledı: ellerini kaldırsın dedi, ki 
. · kaldırmadı. Dayak &1 

Ceı•det iterim beg/11 1111thu olan bütün çocuklar 

Bu bina C.H. Fırkası bina-
sıdır, bize hayat veren, bize 
bu buyük gUnU kazan 
dıran Reisicumhur, aynı Laman
da memleketin siyasetini idare 
edı:n Halk fırkasının reisidir. 
Hakkı Şinasi Paşa da bu fırka
nın mUfetti~ldir. Ben onun na
mına sizin bayramınızı tebrik 
ediyorum. On sene e•el buğUn 
bu memleket 
dU~manlarla 

düşmanların 

içinden dışından 

çevrilmişti. Bu 

başında padişah 

kaldırdılar. 

! ÇO<'uk/arı11 i.dedihl 

dererek \akınd• ın'ikat edecek umu· ve sarayları vardı. 

Bunun üzerine dayag 
vedlımesi için hllktlmote 
caat edilmesi tekilf ed 
teklif kabul edildi. Oc 
haftalık ki\tlbl umumisi 
hanım hükumetten şu m 
ta bulunulmasını tekli 
Çocuk bahçesi çocuk s 
ları açılması, çocuk m 
çocuk Kulüpleri tesis edl 
istedi. Kutllbe tlrmek ist 
rln bir halta zarfında ·o 
yasetine müracaat edil 
lllve etli. 

mi kongra n•mına şehrimiıdon ıki işte böyle bir günde Mustafa 
murahha, isıemt~lerdir. lımır kong· Kemal milletin başına geçti 
""'"" v•kınd• iki mım,.hha< gide ve buğUnkü memleketi kurtardı. Dün şehrimizin muhtel 
coktir Cumhur/gri seı•gİ.~i !erindeki ilk mekl nler 

'\eri malların ıaanınıiimü ile Cevdet ' ım B. Çocukların lara gitmişlerdir. 
u~rıı;an ta lehe hirli•ı Sana1 i hirli•i Eyüp mektepleri de ipli 

h • '" 6 alkışları a .sında devam ederek d ilen h 1 "d k 
ile r .. ;rikı mc;ai etnıc•c karar \Cr en ma a eag:ı ere 

. ' - Çoc1Jklarım! hepinizin da- b k ı t · · ı d' 

J(ır eğlenceleri 

mbtir. Ydi mall;ır -er•hi idn her a a ar ertıp eımı er ı 

H 1 i ·1 · l · · ~ ' marlarında dola~an kanda yalnız ~· b d 
er sene ol llı!ll Ki ıı. ıapı>· iki hirlik mü~tcrck çalı:acaktır Ser· bir ad dolapcaktır. Bıı da Cu- ,, »aray Urilllll ll 

haııderde bulunan cıınha, hafif giııııı rekmil kı·mı ile do Talebe mhuriyettlr. Dün Saray burnu parkın 
ctin11n ı e kııhahat nıahktlml;ırınııı birli~i me~gul nlac:ıktır Kalbinizde bir aşkınız bir Çocuk cglenceleri tertip 
ziraat nıcY,iınimkn i,tif;ıdderi d c m tir. OUn Fatı"hlcn şı ıı·yc 

---··-· sevginiz olacaktır o n u -

Evelkl gece Kız muallim mek- içil' lznıir ziraat lıa~ mııdlırlıı huriyet aşkıdır. Şinıdl sizden dlkule, Topkapıdan Bebe 
tebi son sınıf talebesi tara- !!"ünce l:\zım !(L'kn nııı:ınıcleı_'<? sı·vrı'sı'nek ınu"ca~elesı' c mhurl ti cuklara mahsus tramvayı fından bir veda müsameresi şu,u istiyoruz : u ye n 'k edil . ti f'lektri .. 

te\ e-<ul ctiilnıi~ 'c kazalardan en C"i anası en e)I babası ol- rı mıs r. · ~ 
Verl·ı-ıştir ' nin Metro" hanı J~tanbul "' · ınalthnııt istcnnıi-.tir. Ilı. kabil 111L'\ d Bu müsamere çok samimi ---··- maklıgınız ır. paşa şulıelerl de tezyin e 

f iki i b kıır1nrdan çiftçi nlanuırın cezaları Muvaliakı'yelle devaııı oluuyor. ruLur Çocuklar c. H. Fırkasından tir. Diğer mebanli re miy olmuş ve son sını ne şu e 1 Y A ayrılarak olomobillere bindiler. i 
talebesinden Müberra Hanım 1 Ja,attıı '.!. ata,; 7.anınında 1 I I I d k I k raklarla süslennıişt r. 

Yer ere de ro 0 .. U .. ece Çorııkların ellerinde~· ıe~lıalar B h kö d çok muvaffak olmuştur. ay tecil olunacaktır. Fakat en ela P , ll ır y e 
Müsamereye Erkek muallim hunların bir cet\ eli tanzim olu- • Bir kısım çocuklar da yürü- Çocuklar HUktınıet, Hı 

· ı ı k t Sivrisinek mUcadeletine de- yorlardı. Bu çockların ellerin-mektebi talebesı de şt ra e - narak \'ek:\lete ı,:iinderilccek 'e kası ve Belediye dalc 
ti vam olunuyor. Paşabahçeden deki levhalarda (çocuklara 

mi~ r. cetYcl \ ck:\kt 1 le) "etinin tıı<di · Pendiğe kadar olan saha dahi· mahsus bahçe, temiz hava, yal- ziyaretle nutuklar 11 ı 
Mektepte dün akşam da bir . , Sonra Bakırköy Beled.' ··c 

müsamere verilml•tlr. kınl" aız <ıiuııaca~ur. ıtndeki çukurlar ve su birikinti- nız yatmak, bol l!:ıda, her gün k d Hl • 
Y E ki h f h il I k b çesinin ar asın a r f 1 ;·-~---·"··· -·----·.• ... İ ,s ar u ~111 mıyacaktır ıer: ~ Petrol dökUlerek »ine yu- anyo ve anne sUIU istiyoruz Bakırköy fUbesi tara/ m. 

! y ardtmcı eller 1 \"c hdar nüi,taed olıır>a ol- murtaları imha olunuyor. yazılı idi. sis edllın Çocuk ba0 m 
, ı Bu cıvardakl lı:öfk sahiple- Fatihe muoasalet kum havuzunun küsın•v : j sun, resmi makamlar Ye memur rine de bahçelerindeki çukur- icra edildi. · ı m 
i, Hepiniz. in. yardımı- ! lar rnrafından tel){rHfhanciere " lan petrol dökmeleri blldirll- Alay saat 2•' da Fatihe mu Heyeti idare azası•cca 

vasalat etti ve Fatih dıdrel 

l
ı nızı ıshyoruz... l rilccek olan tdı:raflsr. kst'iyen mif ve bir hafta mllhtet verll- betediysi önünde alay Bahriye .ıek Feml HN. tarafu:ıe a 

t•ski hadlerle yzıimıwcakrır Tah mittir. Bu mUhlet bittikten son- f heyecanlı bir nutuk lrt1r 
ki h • 1 1 t 'ti mıı~ikası tara ından teşyi edildi. Beyo•tu 28 lacı mek\ 

Tu k "' cu ar ey et ı ı d ı h fi • il ra umum e a yapılacaktır. "' r oca.,ı ço rirat ar ata srapça Hr ar 'ıı a- :r Çocuklardan mUrelı:ktp bir 1 b 
il 1 Bahçelerindeki rutı.urlara pet- ta e e ve 70 uçurtmasi1 idaresi bize şu teb ğ rönder- nılmiyacaktır. ~ kaflle saat birde ocaga golml~- alodan BUyUk Masla"'a ar 

ı ti t · rol döktUrmernif olanlardan ceza f d • ,, .. m 
m t r: , Böyle tell(r&f n· mııharrcrntı ra- alınacıktır. ler ve ocak hey·etl tara ın an çok etlencell mektep o;.t 

1 tl(ı~ dk Türk milleri! 1 zanlar Ye l.ahııi edenler hakkınd• istikbal edilmişlerdir. Bundan günlerini geçirmişlerdir. 
1 tlu hafta ç•ıcuk haftrn !... Ttirk 1 ~onra bir haftalık hey"etl idare G H 1 I 

1 

' tıı!..ihan kanuniycde hulıınıılacak· ( az/ z. 11e az ~ 
oe•ğını hize t«lim ouiler 8u~ün 1 ~-,,_ Ey çocuk Jşe vaz'lyet etmiştir, 
havaıımızın en me!'uı ,;ünüddr. 1 tır. Telıcraf ücretleri \le vazanlar· ~ bagra11111ıda Ocak merasimi Türk Ocatını teıH'M 

. l\lzim haklarımızı tanıdıtınız f <lan aiına.:aktır ·'< ı muvakkat hey'etı idare 
111 ,N 1 ~ seol11r ııe ne!I' - Ocak kltlbl umumisi Fethi H 1 ı t 1 için hepiniz<' teoekkilrler ederiz. 1r1UJır se,.r . .--..., 1 azret er ne ŞU e gra 'l 

-.J eyle gillilp Bay ocagın resmi mUhUrU.ıU i i u.t 

f 
Bizim bir çıık drnlcrimiı \'Brdır: ı Bir ınıiddetten heri ş~hrlnıizde .. .,- k 1 m 't r. , 

~ 8 teslim edere şun arı söylemittlr. B "'0 H ki ı ti ~ /\ç çncııklar '" ha>ta çııcukl_ar bulunan .. \lhır sdiri Ratip oy11ag n me- u,. n a m ye 
Ocağın ldanslıl flm•I size bayramı. Bayramınızı te kalbimizin amıdır. Bu hjr halt• her dtııı ak-,am \nkftrara ı•itml•,· sut çocuklar, kenarda 

! . . " terkedlyoruz. Bir hafta sonra ederiz. 
içinde ,jzc hu dertlerimizi dcik•· tir. ' boynu bilkllk d11rBt1 kim- t 

ayni ıurctle devrU teslim alaca- Biz bütün TUrklye çoc~ 
cc~ı. l!u hakların ınüdal•asını •ize 1 Ld' k · (r ,ye.~lz. yoh.~ul çocuhlllrt şı dilik bl h f ı k h • 
bılıkıcatız. Bu yardımı bizden 1 c ır1ıe apnıı a11wa111 tız. ııı r a ta ı ey - bUyUk bir sevinç içinde 
esiıgemt '<rtt)inlzd<n •nı~ız. ! Fıttlh - Edirne katı tram.'i:(,'. fleı 1 f11dlrilıiz. 011lar1 koru- etin ileride baklkf h.ey'etl idare miyeli millfyc ıuntınde çocı 

TUrkocağı çocukl•r t . hattı lnfAAlı llerll. •lttfr. r yatı Himaflei elfale yar- olmasını temenni ederim. rın da fıaklmlyetl kahul cctı 
.d _j aya kadar lntaıit hııecek ve dıuı edı"ııi~t Bir haftalık reis arzı te•ek ı··n a rı • ıe 1 •• -'' 

ı._are._beJ'_et_ı ·~~~~ııı.İ~...Lı;ı...-:..:.~~~~~~=·~:::::::::::~::~-~l:.ilalt::.~:iıııı .. ,;.._:. .... ~' ... ~~~SMİİiii:~:...:J~~S:.:~,...~'' ___ ~ hat lfl~yccılı:tlr, tir. BurhiF. 
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Nafia Vekilimizin çok mühim beyanatı 
; 

f 1 inci sahifeden mabait / lı:addemcsiDdo olduğumıu halde dev- 1Jndaki küçillı: bir masada d~r_an 
. . . !et timdiden lmtiyuh hatlardan do- çantalardan biriili aldı. . . . içerısın-
ınen hat Sıvasa g:ırerken,U1ukq ha uzun bir hattı ifletmekte ve idare den büyük bir tomar çıkard• ... bu 
ladan şiJJlJl)e çıkan hat da Kay- etmektedir." defa çıkardığı kaatların içinde bari· 
beriye varmış olacaktır. Gelecek nesle />1ralrılacak ~ebeke talar bulunmryordu. Fakat bir çulı: 

llarik. hayal. kaza ve otomobil sigortalarınızı _ 
Galat.ada Onyoıı lı~nıııda hıin Ünyon sigorta kumpanyasına 

pyatırıaı.ı. · 

Türkiyede bilafasıla irrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
tbaneden •ldıg:ıınız nnlümata 

un arar .... a am• JQ as
dı. 

iki aahfa Vekil B :, demir yolları hakkında- murabba ve mustatıllere ayrılmış, 
~~ · d alı ıl h tl hak ki izahatınr tamamile bitirmeden bir muhtelif renklere boyanmış, muta
uzenn ~ ç. § ID1: a ar sual sordum: iaddit rakamlar sıralanmış bazı lev

kmda ve~?iğım bu ız~a~ der~ _ Verdiğiniz bu izahat, şımdi ü- I halardı. Bi<:"" .onların üzerinde .göz
lıtoplu mutalaa etmek ıçın iki zerinde çalışılan işler ve hemen ö- !erini gezdırdıkten sonra sııalımin 
sahfa üzerinde ayn ayn durmak nümüzdelri seneler zarfında başlan cevabını verdi: , .. 

üzerinde çok oıkı çalıştık. Size umu
mi fikir olarak şunu söy liyebilirim 
ki, devletin her sene bütçesinde bu 
maksada tahsis edeceği paranın, mü
him bir kısmı ile bir veya iki mun
tıkada büyük işlere başlamakla bera
ber, diğer kısmı ile nisbcten ufak 
görünen fakat yer; yer fili semere- ı l~!!~!!!!~i_i! 
!er verecek olan işler yapacağız. 
Mcm1eketimtzin topografi vaziyeti 
ma1Unıdur. Anadolunun orta kısmı 

yayladır. Biıyük sıılarımız nisbcten 
sahillere yakın yerlerde, büyük eri
gasyon sahaları vücuda getinneğe 
müsait bir va:tiyettedir1er. Bu mun
tıkalarda başlıyacalr büyük işlerin. 
netice vermesi ~enelerce devam ede
cek mesaiye muhtaç ikenyayla aksa
mında yapılacak ufak işler, kısa bir 
zamanda halkı bolluğa kavuşturacalı: 
bir mahiyet gösterir. Binaenaleyh, 
işe başlarken bu esasları göz önün

it 

gün ruzgir 
e ecek ve 

Ulı olacaktlr. 

müıehaV\"ill mu
han t>ulutlu 'e 

11 Jıeamell ınt? 

etmemeli~? 
usaaemei efi rkan /Jo
akikat çıkar; rtulyt ma
;, ...,., ~~t.arJOk eski 

.farda belki dofv imiş. 
şimdi • barikai takikat. 

m artında metb alıı MJttıtı
ST. tyoktur, Ancak tter • mu
t Jnui efkdr " haııayici zaru
l ye fiatları üzerine ise • barikai 
btakıkat • yerine /iattar çıkıyor. 

e et mes' elesi ı Lakırdısı 
ldukça jiaflar yükseliyor. Ya 

1 Vı riftln Münşi beyin kesdiffi 
kuzuya ne dersiniz 7 Şehremini 
bty ha/kın bu gibi şeyler kes
r-,esinin aleyhinde o/duffeınu ııe 
'/Jundan dolayı • zephiye w 

resnıiyle birlikte ceza da vere-
cegini sôy/edil!ini ögrendim. 

eh remini bey/endi diyormuş ki: 
- JÇuzu, koyun, sıJ!ır, deve 

,..,'-,tesemeıter, başka ne i!fter
rse kessinler 
Şu halde, soguklar devam 

ettikçe M ayaz bayram giJn-n ~ /erinde • fiyaka _ derslerde ve 
rde •havyar • ve hatta ha
ici zaruriye jiatlerinin dOş
sinden - umit • bile kesi-
ilir, Fakat kuzu, koyun, sıifır 
e ı•e ifa ahirihi 1.1 
Evet mi, ha11ır mı ? 

Şetırimizdeki ticarethanelerin 
rlsine açık jıstıkı renkli bir 

ıiada basılmış, imzasız bir 
kc mektup gelmiş, bunlardan biri 

elime geçti. On ıif sOal soru
(f/Or ve bunların yanındaki 

'fflı, eı•et ve " Hayır ,, hanele-
(j ıe işaret edi/mesfoi istiyor. 

akınız sıia/ler<Jen bır kaçına: 

d ·Her gıinkü hasılatım elime 
111 ;YOr mu? Menıurlarırını aldık

. lı~ ı maaşa kespl istihkak ediyorlar 
:ıı ı ? " Mü.~ahtemin ve memur
led\.,r cidden sadakatla çalışı-
. " 'lrlar ıııı ? 
n l: "te ~ kabil şeyler. Ben de 
d. «inı" Acab& bu mektubu 

"r 
1 

eli mi? y Aceba işi 

J 
sı çok mu 7 

..,.f ~: ıiniı ? 
..._, d " 

.. "' 7uzel 
LUmtıurıyef refikimizin Tur
enin en güze I kadınını 

mak için açtıf!ı müsadaka 
Bıiiilmiş ve bunların adedi 46 

rı ofdııl[u anlaşılmıştır. 
"C FELEK 

irtihali er 

·e >ekAleti kalemi mahsus 
oa. i beyin pederleri Eskl

mei temyiz ız.alanndan 

emureyni adliyeden 
efendinin dünkü 

.._,~· azesl bu günkü 
1+< >..~ birde şehre· . .. ... ~· 

~.;:;: ~"~diye cıddeııinde 
~,., -o? . Ali Fuıt beyin 
~"..ıınlarak Topkapıyı 

befnedile"e~tır. \lla~ rahmer evle<io 

faydalıdır. acalı: demir yolu i.nfaatı hakkında - Malfun oldu~u uzere şehir ve 
Birinci sahfa _ 9ll de man- bizi tenvir ediyor. Fakat bütün. v:a- kmahasabalarm ~bu' ihtıyşaçları, kanunu 

tanın umumi demir yolu şebekeıının, sus mucı ınce ehremanetı ve 
zara: mesela yirnıi, yirmi beş sene zarfın- belediyeler tarafından temin olunur. 

A- Akdeniz, Karadeniz· bağ- da arzcdeceği manzara balı:kında ya- Vekaletin sumesaisi şehir ve lı:asa-
laıtmıştır.Samsıuıdan Sivaııa de rı.ı bizim gelecek nesle bırakacağımız balar baricin~• kalır. . 
mir yolu ile seyahat ve nakliyat umumi §ebekc;y~ ~ır de malılmat Gene Meclıste ~ulunan_ Tahsısat 
ba lutf etmez mı11nu:? Kanunu layıhası ıle, hukumet 1940 

§lamı.ştır. . . Vekil B., elleri ile alnını bir Jı:aç ııencsine kadar sarfedilmek üzerelOO 

de tutmak lizımdır. 

B - Vata.ıwı nıafı garbısınde defa oğuşturdu. Gözlerini bir nok- milyon lira istemektedir. Bu layıha
Esk:işehir, Ankara, Kayseri, U- taya dikti.. Bir kaç dakika düşün- nın Meclis Nafia Enciimenınde al§
lııkıjla Konya Afyon (Ring) dükten sonra cevabım teker teker ka ve tehalükle müzakere ve kabu.ı e-
1 kap~mıştrr. 'au ringm G"rn aöylemeğe başladı: " _ dilere~ Büt~e Encüme?ine tevdi o-

11 ı ı . -.- - Bu bapta sıze umıımı malumat lundugunu ıfade etmebyım. Büyük sulama işi yapılacak mun-
ko an atanbul zmır ~atl~n verebilirim. Bu zemin üzerinde söy- Vekalet, su işlerini başlıca şu hu- tıkalar, Bursa civarında Nilüfer ve 
arasmda Kiitahyadan Balikesıre !ediğim şeyler, bütün ait olduğu dudt dahilinde anlatıyor.: havalisi; garpta Büyük ve küçük 
giden hat tamamlanmıştır. Rin- makamlarla, nihai bir aurette müta- Valutsiz ve fazla su getiien nehir Menderes ve Kediz vadileri; Adana 
ginden fimale ayrılan kömür laa edilerek henüz kati bir şekilde- ve çayların tahribatına mani olmak civarında Seyhan, Ceyhan nehirleri, 

ha~~e::de ~:yo~dır ~a~:r~ke:;:~~~ ~=e ~:-:b::~ ~:~:~:n iaa;~~:)~.~çmak, setler'. ~:EEf k~ıFi~::.a"l:~ıe Kı;;li~~ 
ttı . tya · aavvurları hakkında tenevvüre medar Sulanmaya n.~htaç yerlerde baraı 

C - Yapılacak ışler arasında olabilir. !ar ve kanalizasyon inşa ederek, Yaplian tetkikat 
aynca vereceğıın izahattan an- Erzrum hattı, oradan şarka doğru "erigasyon" u temin etmek... - Ankara ve Konya havaliıi için 
laştlacag-ı üzere Sivaatan ııarka giden dekovil; normal hat tepdil e- Bataklıkları; kurutmak bu suret- mühim emekler sarfolunacaktrr. A-

d·ı k ·ı Jı: d ğ d J h ğ d ı ) d ras nehrinden, ma]fun mukavelc1Ji dog-ru 930 senesinde başlıyacak ı me sureti e şar a o ru evam e e . em topra ı ar o an yer er. e a-

lan 
. E .stikam . der. razı kazanmak, hem de halkın sıhha- mucibince. istifade için Serdarabat-

O ınşaat rzrum ı eun .. · · k t-n al na ak s ı t · t 1 . .. . • . Antalya-Kony•-Kutahya hatt1.- tını urtarmak. . . o ı c u arın evzı vası a arı 
de taknben yetmışıncı kilome- na bağlanır. Arıkaradan, Kayseri _ Şimdilik Karadeniz, Marmara, A- islah edilecektir. Şöyle böyle yirmi 
troya yaklaşmıştır. Bakır hattı Sivas üzerinden; Erzruma giden dalardenizinde ve Akdenizde burun senelik çalışmayı .istilzam eden bu 
Malatyadadır. şark-garp hatu ile, Mersinden Fev- !arın hiç olınazsa mansap noktaları- büyük işlerin yapılma sırası için bir 

İkinci safha - 934 de man- zipa~a - Malatya üzerinden Diyari- na. yakın aksamda seyr v~ sefere mü çok tetkikatla i'tigal edilmiştir. Bu 
zara: bekire giden hat. Sivas ve Malatya srut parçalar vücuda geıırmck "Na- tetkikat devam ediyor ve edecektir. 

arasında blı iltiaak hattı alır. Mer- vigasion'' mesaisini memleketin da- Takip edilecek iş BJrasının tesbiti, 
A - Ankara, İnnak-Çangı- sin - Diyaribekir hattından ağlebi ha vasi ihtiyaçlan olmakla beraber, br çok istatiski malümata, mukaye

n, Zafranbolu-Kilyos (Kara- ihtimal Elazizde ayrılacak ve Murat bu isi bütün vüsat ve bemmiycti ile selere ihtiyaç arzeder. Mesela sııla
deniz) kömür battı bitmiş, dev- vadisini takip ile Muş ovasını kate- bugün baflamak iatcdiğ~iz su işleri nacak ve kurutulacak bir muntıka
let merkezi en yakın istikamet- decelt bir büyük hattın Vana varma- arasına almaga henüz imıdln görmi- ya sarfedilecek para, oradan edile-

t K d 
. ba-ı st icap eder. yoruz. cek istifade ile de mütenaoip olma-

e B ara enıze_ g Bnr.?1~tır. Bu son hatla Sivas, Erzrum-Kars Elekıirifikasyon Jıdır. Sonra çalışılacak muntıkarun 
- Ergaru madenını, Mer- battı arasında Malatya-Sivas hattın Su isinden bahsederken bir çok fazla istihsalatmı çıkarabilmek için 

sin limanına bağlıyan demir yo- dan başka ve d4ha :ıarkt• ikinci bir zevattan şu suali alıyorum: elektiri- limanlar, şoseleri, demir yolları bu
lu tamamlanmıştır. iltisak lazımdır. fikasyon. lunmafıdır. Bir muntıka farzedelim 

C _Yapılacak işler hakkında Trabzoı:-E_rırum hattınm lüzum Hakikaten su ile oynamalı:, sular ki, henüz bıı mazhariyetler yoktur. 
ayrıca vereceğim izahattan an- '" ehemmıyetı meyd~nd~dır. üzerinde çalışmak mevzu bahsolun- Bittabi 0 muntıkada •~ işleri nisbe-
l _ .. . Adapazarı-Bolu u~erınden şarka ca: ten sonraya kalır. 
~şıldıgT uzere Sıv.ast.an .. şru:ka- giden hat birinci derecede Amasya- - Sulardan büyük mıkyasta kuv- Diğer mühim bir esas da vardır. 
gıden hattın tesvıyeı turabıye- ya ve bunu takı ben Şarki Karahisar vei muharreke alacakmısımz? Eleyevm mevcut istihsalatm, cinsi 

·si Erzincana yaklaşmıştır. Fil- üze.rinden Kümüşhaneye kadar uza- Suali pek tabii olarak varit olu- ve mıktan, nufusu kesafeti ve bil-
yostan kalkarak Havzayı katet- tılır:. .. . yor. İzahatım arasında bu nokta- hassa çiftci nufuıu mıktan, sulama 
rr. ek üzere yapılacak hat ağle- But~n .bun~ar. eksık veya. fa.zla ol: !ardan hi~ bahsetmezsem, eksik bir sırasının tesbitinde esaılr amil olur. 

. . . . . '. ması ıhtımalı olan ve onumuzdeki şey kalacağından ihtiraz ediyorum. Gene farzedelimki bir muntıkada 
b:ıı:~tımal Ereyliye gımııA Ş veya uzakça senelenn göstereceği imkan Onun için kısaca bu nokta hakkında toprak çoktur. Sulama için yapıla
y aşrruş olacaktır. dapaza- ve ihtiyaçlara göre tesbiti kabil Vekalette düşünülen fikirleri de i- cak büyük masraflarla bu toprağın 
rmdan Bayandır noktasında bulunan işlerdir. Benim umumi gö- lave edeyim: kıymeti arttırılmıştır. Fakat henüz, 
ko"mu··r hattına 1·1ti·hak etmek u·!_ rüşüm; devletin demir yolları inşası Bir memleketiıı elektirikiye edil- mevcut nufus ve çiftci nufaeu bu 
zere inşasına ba<:lanacak hat bo i.çin bugün tahsis eın_ıekte olduğıı va: mesi, yani her sanayi ve istihsal mü- vüsatte ve bu kıymette bu toprag'ı 

_ ; utalarla 1950 senesıne kadar-eskı essesesinin kapısına elektirik götü- · 
luya dogru haylı mesafe alınış- hatlarımız dahil olduğu halde- va- rülmesi, çok yüksek' bir idealdir. ~şletecek kemiyette değildir. Bütün 
tıı. tan hududları içersinde, yelı:Unu on Memleketimiz, bir gün şüphe etmem k unları sorduğunuz, suale cevap teg

Y eniden yapılacak de- bin kilometroya varacak bir demir ki, bunu da esaslı işleri arasında mü il edecek hükümleri vermek için, 
. il 1 b k . .. d . . . . talaa etmek fırsaııı• bulacaktır. Fa- nazarı dikkate alınması lazımgelen 

mıı· yo ar yo u şe e esı vucu a getırımesının şarait olarak söyliyorum. 
B _Yeniden inşası duş" ün"- kabil olacağı merko;ziı:ıdcdir. kat şimdiki acil ih iyaç, toprağın ka İşte bütün bu amilleri ve hesapla-

. ll Bu haklt.ın edası biliyetiui az emekle çok netice ala-
len demır yollarından, Meclise - Burada bir vazifeyi ifa ve bir bilecek bir kudrete çıkarmaktır.Bun rı göz önünde bulundurarak yaptt
günderdiğimiz ve bugün Nafia bakkı eda etmek isterim: dan başka sanayi müesseselerimizin ğımız ve yapacağımız iş programla:-
Encu"menı·nı·n tasvı'bı'ne ı'ktiran B "nk" B iri!' · C" h · inki5af derecesi hemen bugu"n bu··- rını beynelmilel şöhreti haiz yiihek ugu u aşve ımız; um urı- - bir su i§leri mütahaııaısı ile istişate-
etmis olan tahsisat kanununa yetin ilanı ferdasında devlet demir yük mıkyasta elektirik yardımına den sonra tatbik &ahasına koyacağız. 
dahİı° üç hat vardır: y~lları"!? ilk temelini a_ttiğr gün, muhtaç olacak dereceyi bulmamı§- Su mesaisi hakkında sözlerimi bi-

l F·ı E li (?O k·ı mıllctlerın hayatına nısbetle pek la- hr. Marruıfi şimdilik tevazula baş- tir k . . f .. ald , 
- 1 yos- rey 1 o- sa bir zaman olan rubu asırlık bir lıyacak olan su mesaisi, üç beş se- me ıçıı;..sar mı goze ıgımız 

metrodur)· devir zarfında (cümhuriyet devrinin nenin ilk mesafesini aldıktan sonra paranın ye unu ile 16 ile 20 milyon 
S 

dönüm araziyi aulayabileceğimizi ve 
2 - ivas---Erzincan-Erz- ilk rubu asnnda) bu büyük hayat elektirik işlerinin de düşünülmesine bundan başka bir çok manatıkı su 

nım ( 520 kiloınetrodur). programının tahalrlı:uku için ilk güç sıra geleceÇi!'i ümit ediyorum. tahribatından ve bataklıklardan kur-
3 - Adapazan-Bolu-Ba- esası vazetmiş bulunuyorLd';'· nl S Su ~çın !.•pılalcak ls.tkr/iyat tarabilece.ğimizi hesap ediyoruz ... 

dir ( 
. ,, ıma ar - u ıçın yuz mı yon u tahei-

yen .. 255. kilomecrodur): Demir yolları hakkında aldığım sat istediğimizi söylemiştim. Su iJ- Çömredclri sulama müeaae9e&İDİ bu 
~u uç yeru hattın ehemmıyet- izahatı kili bularak .limanlar hak- leri üzerinde hükilmetin gösterdiği sene bütçesile takviye ediyoruz. 

len hakkında kısa malfunat ver kında bir sual sordum: alaka ve harareti ifade için söyleme Bundan maksadımız hem o tesısatı 
· v '-"l · l' · k' ·11ı: · islah etmek hem de artık memleke-melıyim: - e .... etın liman inşaatı hakkın- ıyım ı ı tahsıaatmuz, sarfolun-

t da . 1 . . 1 tf . d k .. ır ') r timizin belli lıa§h itleri meyanına 
nnaktan Filyosa giden kö- tasavvu~ '!e. proıe erını u en ı- u_ tan sonra yu.z e ~ mı yon ıralık giren suculuk için nevima bir tatbi· 

mu·· hattı Fil l E li zah eder mıaınu:? yeı hır mesaı hamlesı tasavvur edil- ka k b' 
r "• yos .a rey ara- - Meclisin bir encümeninden ge- miştir. Epey uzak bir istikbale ait t me te ı vücuda getirmektir . 

S~~a baglanması _ıl~ tam kıyme çerek Bütçe encümenine gönderilen olmakla beraber, bu tasavvuru söyle Tahsisat 
tını alacaktır. Bu ışın tamam ol- Tahsis.ıt Kanunu layıhasına nazaran mekten maksadım, hölı:funetin demir Bütün bu işler için lizım olan pa
ması için, Ereyli limanının in- d~vlet, mühim Liman inşaatını der- yollan programına muvazi ve onun- ıa meselesi mühimdi. Vekil Beye şu
şasındaki zaruret baıi7dir. Bu pış etmektedir. Şimdi.Jik yapılacak la beraber takri~en 1950 senesine ka- nu sordum: 

b lim 1 
. I . e""s Iımanlar, Ereyylı, Samsun, ve darsuyun çoklugu veya yokluğu afe ~. J?emir yollar, limanlar, su iı-

a~ta an ar_ ış en. meyanın- Mersin limanlandır. Bundan başka tine karşr 250 milyon liralık bir lcrı ıçın alrnacak tahsisat kanunun 
da ızahat vereyım. Filyos-Ere- esasen baıılanmış olan Amasra ve külfeti göze almış olduğunu tevzih ihtiva eylediği paralar naaıl ııarfo
yli hattile, Ereyli limanının ya- İnebolu Dalgakrran inşaatı, ihtıya- etmektir. Devlet ve hükumet reisle- lunacaktır? 
pılması Havzanın bugün niha- cm gösterdiği mıkyasta ileri götü- rinin meclisin bu seneki lı:üşat nu- - 929 da bütün bu işlerden yalnız 
yet senede bir mil on tona va· rülecektır. . . . tuklar~nda bu mevzudan nasıl bahso s~lara başlıyacağız. Bunun için M:ec 

.. .. . Y Memleketımızın şark muntıkası- lundugunu hatırlarsınız. Bittabi bu ıısteki yeni bütçede bir buçuk mil-
rank~ur ıharac~~ yakınsene nın başlıca iskelesi olan Trabzon da uazak fikirlerin hangi tar:ı: ve "11ı:al- yondan fazla tahsisat vardır. Yeni 
!erde bır kaç mısli arttıraca:C ihtimal ki ilerde esaslı bir liman ha- de tatbık olunacağı, önümüze a,ııa- demir yolları ile limanlar için 929 
mahiyeti hazirdir. !ine inkılap edecek ve bir dalgala- cak olan istikbalin vereceği imkan- bütçesin epara konmamıştır. Bir ke-

Sivastan Erzrunıa aic!en hat ran yaptırılacaktır. !ara tabidir. re kanun çıkıp da bu inşaat hakkın-
Erganiye giden balar"' hattı da- Ereyli limanının ehe.mmiyeti m~- Sumese~esinde istikşaf tla milli idare katiyet kespettikten 
h k .. t.~ lumdur. Bu lımanın bılhassa gemı- - Hazırlanacak ış programında sonra ramüteakip seneler zarfında 

a ~- a uzan"-'i>. zaı,,an onun- lere suhuletle ve en kısa bir zaman- "etüt-istikşaf .. ı mühim bir esas bu işlerin nasıl sıraya konarak ne 
l<I bırlikte, vatanın şark ve gar- da otomatik tertibatla kömür veri- telakki ediyoruz: mahiyette bir iş ve masraf planı dai 
bıru birbirine bağhyacak hıısus! lecek silolar ve fenni teferruatı haiz Ufak su işleri etütlerini, bizzat resinde görüleceği tefernıatile tes-
hir kıymeti haizdir. olması derpiş edilmektedir. kendimiz kendi mühendislerimizle bit olunacaktır. Erznım hattına 930 

Erzrum hattnun herke k Limanın 10 milyon liraya yapıla- yapabileceğiz. Şlmdiyıt kadar memle da başlıı::abUe~eğimizi ümit ediyo-
ih l b" .. k k sc~ c;bo bileceğini hesap ediyoruz. ketin su adamı olarak yetiştirdiği re=. Dıger ıkı hat ve üç büyük !i-

vaz 0 an U!.'1 ı~etı, U Mersin limauı-Türkiya vatanının miihendislerie yaptığım sıkı temas ınan ile Trabzon dalga.kıranına ne 
bapta fazla mutalaayı zıt kılar. orta ve şark kısmılarmın bütün dün- ve içtimalarda, işin bu lnsmını başa- .rakit başhyabileceğimizi kati olarak 

~·••••lll••••••••l Adapa.zanndan kalkıp, Bolu- ya ile laııa muvualeaini temin ede- rabilecelı: kabiliyeti görmekle müf- söyliyebilmek için önümüzdeki se
TJY A TRO 

1 
dan geçerek Bayendirc gidecek cek bir hususiyeti vardır. Bilhassa tabir oldum. Büyük ve mühim etüt- neler bütçelerini mütalaa edecek 
hat Türkiyenin iktiaacF 1 demir yolu ile beraber, bu liman en !eri mütahassıs ecnebi firmalara yap zaman gelmek lizımdır. Mamafi A-

VE SINEMALA~ tin' .. · rıym7 yüksek lı:rymette cevheri haiz Er- tıracağız. masra ve İnebolu dalgakıran inşaa-
~!!_J'mı•••••••••••••ıi ce en yüksek hatlannclan hır gani balur madeninin kıymetli ibra- Su meselesinde. fevkalade ehem- tına bütçedeki busuai tahsisatı Ue 

Ferah Sinemada olacaktır. .. • . . -· • catıru .temin edecektir. Mersin !ima- miyeti hai~ olan istikşaf itleri o su- 929 da devam edeceğiz. 
Bugun kendı t§lettıgımız nınw ınşaatı için 17 milyon lira sar retle taru:ım olunacaktır Jı:i, ke§fi Şoseler ve yollar 

2 filim birden Marklta ayrıca 

Düz .ıban. llastıbacak. matine t 5 
- ·--

Naşit B. temsilleri 
Mı'let tiyatrosunda Perşembe akşamı 
Hal"ız Burhan B. saz bey'ed tanfın
dan konser. iki çiçek bir böcek. O
peret 4 p. Kanto - dans· varyete 

llln 
1 5,488 ı•~:w kışlık elbise ve 

"""O 1 .ildarma serpuşu ve 7000 • k kapalı zad osulile imal 
k ir. Münakasa 14/5/929 Salı 

ı 14 de Isıanbulda Gedik
bdanna imal!thanesinde icra 

Şartname iıı1a1Athanede 
teklifnamenin tarzı im 

hatlar fetmek icap edeceğini tahmin edi· yapılmış bir muntıkanm inşaatı de- Vak.it hayli ilerlemişti. Fakat en 
Size atinin işlerini ve · yoruz. vam ederken, sırada onu ta.kip ede- n:Uhim bir sual vardı: şoseler ve it.öp 

!erini izah ede k b .. .P~ObiJ~- Samsun limanı: Kezalik Ora şar- cek diğer muntıkauın iatilı:şafı ha- ruler. . . Tam sualimi soracağım za-
r e~ uguıuçın r ki Anadolunun, bütün Karadenize zırlanmış bulunsun.. . man telefon çaldı. En mühim bir 

mukayese yapmagı faydalı bu- salıildar devletlerle ve buğazlar ta- Büyük sulama i§leri nereden baş- noktayı sormadan ayrslmak istemi
luyorum. rıkile beynelmilel mııvasalaaıru tea- lryacak! yordum. Gözlerimden arzumu oku

Anadolu hattı alındıktan son hil edecektir. Samsun lımanmm in- Velriletin ou ihtiyacı lı:arşısrndaki yan Vekil B., Vatanın esaslı i§le
ra kendi işle~ğimız hatlar şı.ın- şası .. için 13 milyonlıık bir masraf u?.'~ projes~i g~r~ülı:ten sonra, rinden ola'!. ve mecliste buluna~ §0-
laıdır. dilşunuyoruz. Trabzon, İnebolu ve buyuk sulama l§lerınm nerden baş- seler ve koprlller kanunu mucıbin-
Anadoİu hattr Aıızaıın dal~:laranlarma, beş altı lıyacağını tesbit etmek, en mühim ce tanzim olunacağı kısa bir müd-

1918 kilom. mılyonluk hır ta.usisat !azımgclecelı:- bir noktayı öğrerunlş olmaktı. det sonra bu esaslar Üzerinde hu-
Anlı:ara-Kayscrl 381 ,. tir." - Büyük sulama işleri, memleke- susi bir nü/ak.at vereceğini vadetti. 
Samoun-Zile 216 ., Su ihtiyacı... Anadoluyu az çok tin hangi muntıkasmdan ba§lıyacak Mailim olduğn üzere Şoseler ve 
Sarılı:amıt-Hudut 124 dolaşını bir insanın kafasında yeret ve hangi sıra ile ta.kip olunacaktır? köprüler kanunu hükümetçe kabul 
Sarı~Erzrum 250 " miş bir söz ... Nafia Vekaletinin de- Vekil B., önündeki donul< istatis- edilerek Meclise gönderilmiş ve Na-
Kütahya--Tavşanlı " mir yollan, limanlar kadar ciddi b' tik kağıatlarım katıştırdı .. bazı fia Encümenince tasvip olunarak ait 

Sl " şekilde uğraşacağı esaslı meaeleler- nıkamlar üzerinde durdu... lrüçülı:; olduğu diğer encümenlere sevkolun-
Bugün bizim işlettiğimiz hatların den biri. . . sordum: bir kağıat daha çekti. . . 0 _ m~ur. Bu mühim esaslara dair pek 

mevcumuu 2400 kilometro olduğu - Velriilet, memleketın su ihtiyaç- nu önüne açtı ve ccvabinr vermeğc yakında A:arilerirniu Y.ek.il Beyin 
halde, memleketimizdeki 1mtiyazlı Jarı için ne düşünüyor ve ne yapa- başladı: verecekleri izahatı bildirecezlmizi 
hatların Y:el<ünu, ~Badi 2392 (tir. çaktır? - Mühim bir"aual eordunuz. Eli- llrnit edi:foruz... • 

ualim uzerine arka- mizdeki .kısa ~ mfmda bu P- H.İKMET ŞEVKi 

LlAN HED ve LAYA.\A nın mükemmel temsUJeri 

İKİ l(IRMIZI GÜL 
pek hissi ·e lüks filim irse edilecektir. 

Filim esnasında şaılalor t.1ganni edilecek ve cazbant çalınacakbr. 
Mü<abakanın üçüncüsü olan bu filim için aldığınız bilederl muhafaza 

ediniz. Localannızı eveldeo tedarik ediniz. 
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ZAMB..\GI:\ meşhur rejisörö ALEKSANDRE 

GÜZEL HELEN 
HELF..NIN KÇlRJLMASl 

eseri 

muazzam 
Yahut BEi. 

mizansenll lllim 

MELEK &INEMASININ 
filim musabaka;ınııı dördüncü ve &On filmidir. 
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§ SERSERİ ŞAİR ~ 
E: JOli~ BARL\lOR KO.\IRAT VAYT Gelecek hafta § 
§ OPERADA ~ 
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Ko!~~!}!~R~ lı w,~:~I;:. !;~~ 
gelecek hafta 1 ber, gerekse Ryrıce devren satıla-

ALHAMRA DA caktır. Kara.köyde lokantıtcılnr 
cemiyetinde Zeki beye müracaat 

• 

MUSTAFA ŞAMLI 
UCUZLUK SERGİSİ 

AÇILMIŞTIR 

Derseadel, BeJo~lu, ve leniköy ~aireleri 
Türk anonim gaz 'irkett 

6 N!Jaıı 1929 tarihli alelade hcy'etl amumlyı içılmaı Derseadet, Beyoglu 
ve Y eullı:öy dalttleri Tllı!ı: Anonim gaz şirketi hey' eti umumiye lçılmaı 
ııdlsl 6 Nisan 1929 tarihinde Galatada Voyvoda caddesinde umumi tica~ti 
Hariciye Bankası binasında iktisat Velı&letl cellleslnl temsil eden Komiser 
Ali Rıza ve Şehremaneti cellleslnl temsil eden olrk•ıler lıomlserl Muzaffer 
bey efendilerin buzuıiyle akt ve addeki mulrarrena ittihaz eylemiştir. 

1 - Hey'etl umumiye 1928 senesi bilanço ve kir ve zarar hesabaanı 
tısdlr ve işbu son hesap bakiyesinin ıenel ıdyeye devrini tasvip eyler. 

2 - Hey'eti umumiye müddeti hitam bulan meclisi idare reisi İbsari 
Namık beyi yeniden ilç sene için meclisi idare azalığını lııtlhıp eyler. 

3 - Hey'eti umumiye meclisi idareye murahhas azam ile mUdiranı ıiı 
Ucum ve aldann tayini hususunda salthlyeı iti eyler, 

4 - Hey'etl umumiye mecll!I idareyi u ·ıııefllıan ibra eyler. 
5 - Hey'eri umumiye Mustafa fhıyn beyi 1929 senesi için murakıp 

ııyin eder. Munkıbın t.1hslsaıı l 1128 senesinin aynı olarak kabul edilmiştir. 

6 - Hey'ett umumiye, Mec!W idare azalanna Ticaret kanunun11n 323 
ve 324 üncü maddelerinde mezkQı mezuniyet ve selAbiyetlerl ita eyler. 

31 kilnunuevel 1928 tarihli bilAnço 

Matlubat Medyunat 
tesisatı iptidaiye 551,945,ı 5 Sermaye 440,000,00 

Muaditler ve salt borular 106,422,59 Akça farkı 214,513,25 

Emıeal umumiye 176,671,72 Teminan muhtelife M,344,23 

Mevcudat 10,767,61 
Muhtellf dainler 85,855,06 
Hesabaa cariye 17 5,521,311 

Mohtellf medyunlar 124,515,79 KAr ve zarar 10,089,00 ----- - ---97ü,322,86 970.322,86 

1 DE1!~R~ÔAWit1 İLANA Ti-, 
SATILIK ODALI DÜKKAN Beyazıtta veznecilerde Camcı Ali mahalle 

ilnln Vuneciler caddesinde No. 67/65. 1 kattı 1 odası vudır. Muhammen 
bedeli 800 Un. Müzayede 11 lılıyu 1929 Cumanesi Delterdırlıkta 
yıpılıcakıır. (636) 

• • • 
KlRMlK MERA VE MANDIRA, Sllibdarı çoban çeflll• cıvınnda arap 

hanı, kirası 600 Uta. icar müddeti llç aenedlr. müzayede 26 Mayıs 1929 dı 
Defterdarl.ılra yapılacaktır (l 13) 

* .• * 
KIRAUK TARLA, Ayazağıdı 70 döollm, lıiruı 50 lira mü21yede 

26 Mayıs 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (188) 

* * * 
SA TIUK KAGiR EV Fatihte Mağnisalı Mehmet Paşa mılıalleslnia Re-

fahiye sol<ağmda (At pazan meydanı yalanında) numara yeni 32 eski 16 
müceddet Uglr hane mühtacı tamir değildir. Bir oda ve balAsı ve bir ıaş 
hgı vaı'dır. IÇind.e sekiZ güzel demir baş doğramacı tezgtiıı vardır, Muh•lll' 
men· lıymetı 6ın· liradır. Senede 120 lira '.'icar getirmektedir. Müzayede 2i' 
Nlsan 1929 tarihinde Defterdarlıkta. (591) 
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~ Gün1rükler muhafaza müdürlüğünden: 
;; f),,kl!z kc;.Jem kereste malt.emesi münakasai ıleniye\'C konmuştur. Mü· ~ıyrl ıet nın 

KRAFORT LAKSATIF 
MUsh)I sakızı 

=:; ";ık.J":ı kı!.~~1:uı;ıd::ki şeraiti l::ıiz otan t:ıliplerin münakasa gününden evci 
_, 'IJıamcsinc ittila husulindcr. sorra münakasa günü olan 4 5 929 Cumartesia Merkez Abenta.lı; Galata köprü• 

başında . Beyoğlu 2362 Şube 
acencesı: l\lahrnudh·e ! lanı alcıtda 

lstanbul '.?~4o 

Cr"-wford'; 
Chewın~ Laxatb 
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J,nu saat ı 4 de dcpo7.ıto ıkçelcrile muhafaza müdürlüj!;ündeki komisyon 

t . ' ) ERL ()LAHAK l\ll ADILI, 
i\I(MA.SİLİ 
l\lEVCUT İKEN IvIİLLİ SER
VETiı~ 
·\NAHTARINI Y ABAı"\'CI 
ELLERE VERl\1EYELİ~I 
BU CİDALDE ML V AFFAK 
OLMAK İÇİN UGRAŞAN 
~IEMLEKETİN FEDAKAR 
VE .rt1ÜNEVVER KISMINA: 

\hmıılaıımızın her ~csçe mahlm olan esamisinı bir kcrre 
daha zikrediyoruz: 

!'c"'tt:\' urut.u 
l\ırcm !'erte\ 
Pc1:C\ ç•>cuk Pu<lra ... t 

l- Pcrteı' karbonat 

A 

li 
ii 
ii 

8 PertCI' 

9- Porte\' 
1 O Pertev 

mel eri 

diş 107.U 

c~anslan 

.._ J)o\\ er : kompri· 
üksürük icin 

k0mpr. ııelcrı j[ 11- l'ertc\' Bri1antıııı 
5 • Pc te\ dış macunu j[ I~ Pertev tuvalt:t po<lra)ı 

l'erteı krıloııva suları j[ l .ı Pertev urnak cilası 
... Pcrt!!\ J..irin komprıınclcri ;; f 4 Pc:rtev losyonları 

15 Sı .. lorono Pertev [ Koltuk alıındakı teri kwnek i\'in 

Trabzon ikinci pastası 
( I\,\R.\DE'\l.% ) \apuru 25 

:'.'\'isan per~embc ak~amı <:alaca 
rıhtımından hareketle Zonp;uıuak 

lneholu Sinop Samsun Cnye, 
Fatsa Ordu, (:iresrın. Trabzon 

Rizeye µ;idecck Ye Of, Trah· 
zon, Polathane, Gireson Ordu, 

Fatsa, Samsun, • inop inelıolııya 
u!('rararak l(elccektır. 

. . .. ' 
ızmır sur at post ası 

(GCLC~:\I:\L) vapıırn 26 

.\isan cuma 14,30 da Galata 

rıhamıudaıı hareketle cıımarte 

si sabahı lzmire l(idecek ve 
pazar i 4,JO da lzmirdcn hare-

iketlc pazartesi sabahı µ;clecektir. 

\·apurda mükemmel bir 

orkc~tra ve cazbant mevcuttur. 

Bartın lüks ıc sürat postası 
Elektrikle mllcehhez muntazam 

kamaraları ye !(Ilı erte yolcularına 

t\ , 14 114 mahıus mııkrrah A dın 
uevlet demirvolları ve Liman- ma1ıaııerı haı7. Y ,, , 
, c. . '-apuruperşenbeA"unu 
·a:rı umumi idaresinden· '.!:ınısan saat 

• 22 de Sirkeddcn hareketle 
l>cı'lct lkınınullan üzerinde, J;tanhuı cıhetinden \nadoıu dahiline gide- (~:rc~li, zonguldak, Bartın, Amas-

k l'olcularo, lıilct satmak, bagajlarını lıeran >cvk tcselliım ıe d•hilden r:ı, Kunıca ~ile, Cide) hkelelcrine j 
•10~ck m!culmıı h•gajlarını 1,t1rl:-ulda te<lim l'C aynı zamanda me.ajeri azimet ve avdet edecektir. 

~'<ket lakliyaıilc iştigal etmek üzre. Yataklı ugon kumpanya;ı tarafından Fazla tafsildt için Eminönü 

''•tada kiıpn. !>aşırda sureli mah>U>ada bir accnta te.b edilmiştir Rıhtım han 2 numaraya muracaat 

\, zu eden \'Okular. teshillt oı:nak üzre açılaıı Ye ~O :\isan ı 9'.l9 tari· Telefon : 2684 

ı itibaren ı;e başlayacak olan bu acentadan İ>tifadc edebileceklerdir. 
1' •l.la tafsilat almak i,tcı,cnler i;tasırnnlarımıza ye Yataklı ı agon acen· 

~ . 
4

' na müracaat cd:bilirlcr. 

~ ııııııııııımıııııııııııııınııınıınıımııımıımıım~ınmıımııııı • 
1 BUyUk 11 
·~tayyare piyankosu~ 

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

Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 

= == ~ 
= 
~ 

--== 

.............. imi!~ 

YELKENCİ 1, 
\"Al'lJHLAHl 1 

K\RA Dl~'.'\IZ LÜl\S \'I~ ı 
SUIC-1.T POSTASI i 

VATAN 
Çarşan1ba 

J~n c_ıi 1\ınl'rik:tn sakııı p;ayct 

lezzetlidir. On adetli ihtıl'a eden bir 

kutunun fiatı 2.; kuruştur. 

I \'C )3 ikı :;al..ıı hO ~ram bı·1t 

y.altının tesirini )Jpaı. 

Öksürüğe kar'ı sakız 
"Kravfonl Cı,ngh ( um, 

iiksjr;jk boj!;aı a~rılarına kar~ı 
pek faideli ve leİ.ıetı l:\tif olan bu 
:-akız: lıılhas,)a tUtün İ\'enlerc tavsiye 
edilebilir. 

Bütün eczaneler \'C ceza dı·po 
Jarında >'atılmal-ı.adır. 

Türkiye vekili umumisi , Ri~ar 

\'olf Calatada \ oyrnda han 7-10 
Posta kutusu 44] Calata 

l:iA K.Tl::Rf V O LO ı ,,;·İ iii;İmİİi 
Dr. IHSAN SAMI 1 

Bakteriyoloji laboratu,·an 
Pek dakik kan tahlilatı 

t Vascrman teamülü) kürevvat 
tadad.ı tifo w ı ıtma hastalıkları 
te~hbi. idrar. lı4lgam. cerahat tah · 
lilAtı, L'ltra mikroskopi ile frcnği 

; 

taharrisi. 
Dil·anrnlunda Sultan \lahmııt 

türbesi karşısında Tlefon k 98 J 

- Meşhur-~ 
KONTİNETAL 

Yazı Makinesi 

Beynelmilel rakkamlarını h»'i 
olup Türk YC LArin hurufatlan 
yazı makinelerinin en mükem· 
melldir. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel rakkomlı en iyi 
hisap makinesi .ılup müteatdit 
bankalar ve m '.r mües:-'iselcr 
tarafınnan he llllı naktadır, 

Gaın >: IJm olduğu için 
kat'iyen bozu\r:ıaz. 

TL~kl\!YL<: C'\'\11 IL'RI\ ~:Ti 
n:t:~, f'. DEPOSL 

A llornşıuvn Kumpanp'I 
Bey<IJ\ln tekke cadde.•i 

s"ı numarJ 

- Sana hayret cdiyorun1!.. ()yle açık 
nasıl rahat yatıyorsun? 

Elbette kardeşin1, sen de benin1 gibi Flida 
kullannıış olsan belki daha serbest va tardın. -Sinek, Tahtakurusu, Güve, Pire 

n: Bütün ha>:ıratı VL' nımurtalarını kafi yen öldürür. !.eke yapmaz, tesiri kat'i \ c kokusu l<ı 1 t•r. 
Flida h~arat; iildiiren · biıtün müstahzcrat ara>ında lıiri-ciliği kaz:ınmı~ Ye Fransa hariciye ıı:z.ır~ti 
Ye Türkiye sefareti tarafından resmen tastik edilmi~tir. 

şı,esi 50 - Tenekesi 75 va pompası 75 kuru,tur ... 
MARKASINA DİKKAT ... HASAN ECZA DEPOSU 

Mahlfılatı vakfiye müdüriyetinden: 
1'ıvmeti muhammcnc:ii 

- J .ira kuruş 

.1J? 

:;o 

388 ()() 

lliılaı'di ihln 24 4 92Q Tlafrn (!) !'\ihaı,eti lLln 22 'fi/ 
9'.?9 .(,'arşamba ~ultan Ahmctte hch'acı başı lskender 
ajta mahalle>inde Su tera1.i'i sokaAmda 37 numara 
ile murakkam ;l,l:' zıra bir kıta arsanın üçte hir hi::;scsi 
l .ongada <;akır ajta mahallesinde sultan camii sokağında 
l 26 arşın 7:- numaralı arsanın tamamı 

Koca .\!usta paşada Hacı 1 lamza mahalle inde hacı 
piri caddesinde horozlu mektebi arsasile duı,arlarındakı 
taşların he1/eti mecmuası. 4:-U ar$ın 

llidavcti ilAn 17·4-929 hafta (:!) .\"ihayeti ılfo f.'i,fi·Q:!9 Çarşamba 

Kuruş 

96h4 Balacı.- 1 lacı isa ınahalle,inde işkembeci sokağında atik 14 ve mü
kerrer 14 • 'O fel'kinde odaları müştenıil iki bap dükkanın kulei ze
min \'akfından olan gedikten ari muayyen mahallin tamamı, 

20;0 Kara Gümrükte Keçeci piri mahallesinde imam çıkmazı sokağında 

6'1 arşın mıkdannda J 1'\o ile mürakkam arsanın tamamı. 

150000 Csküdarda Kısıklı kacyosindc müııbendim Sel:lmi Ali efendi camii 
. kurbinde kilin ve içinde kuyuyı• havi t,ıkri'ıcn J().)() •r;::. t~rbiinde 

olan :ır~anın taman11. 
2~5 l la;kiiyde \bdüsselam mahallesinde mezarlık s~kağın,fa 9 !\o hane 

arsanın tamamı ziraı 2;'.1 

Bidayeti ilan; 10 - 4 92() 1 lafta (3) nihayeti il:\n 8 · ,<; • 'l'.!'J < r_·,ambo 

.Kuru~ 
10000 Calatada ~ultan Heyaııt mahallesinde Topçular caduesinue ;o aq:n 

miktrnnda '.?29 l<umaralı fcl'kinde iki odayı ıe iki sokağa yüzu 
olan dükkAnın nısıf his;esi 

4'1589 Sarı yerde fındık SUl'U caddesinde 20 dônüm :ı atik 17 cedit nu· 
maralı J.:.uyu ve ho.,tan odasını müştemil bostan 120 de 17 sehmi 

~0000 C:ılacada \'olcu zade mohallcsindc Yolcu sokaj!;ında S.l .ı r.umaralı 

ahşap mektepten mtinblip hanenin tamamı nd• 2 sofa l 
J 0888 l~dirnc kapısınd1 ! lacı :\luhiddin mahallesiıı<lc l <iküııculer cıdd~ 

,;.;inde J J O c .. ·k 1 =l'2 cedit nurn:ıralı arsanın t:ın1:ırpı. 

Kiralık depolar 
Galatada .\zap kapuda ıc lsıo·ı 

bulda bulunan \'e dcpcı l'C fabrika 
ve bilh3:-;::;ıı. tütün deposu için pek 
elverişli olan <lt:pol:ır p~k ını.in:ısip 
şerait!e kiralıktır. Telefon: lleyo)';lu 
.J4'2 ye ınüraca:ıt. 

Satılık emlak 

Aya,ofyada .\hmrt ı\lıut efen
di kOfla~t Ye bllyuK ı arıdatlı 
Alemdar sinanıası ı e arkd tarn 

fındaki kelıir arazbi binle•ı "'ant , . 
müslit fiat ile hul(ünkrdc .aalı 
yor. Görmek için io;indckikt • 

µ;örii~mck için her gun ô:,tkden 
sonra ikinci vııkıE haı:mda i"crit 
beye müracaat. 

İkinci Ticaret malıİıe.t!l()Sin
den: İ staııb"ld~ Y.arp.ır;ulanla 
Barnata:ı Ha::: alt ıd• ~9 nJınııralı 

1 rr..ağaza PırJa\ t t.;.-c: ... •cti:c i.,tic,al c• .. 
n1ektc iken G !'ll~n ';)2Ç tarihinde if .. 
l.isına hiikmolunmuş okn I:skinazi 
ve Levi Şirketi ilo tiirck.;=dan DJ
vit Eskinazi, ve Marko Le•i ve Sa~ 
\On Levi efendilerin ~usu.Jatı iflisı 
ycsin~n rüyet ve te!Viyesı zımnrnda 
2vukat Marka !l.üıum ve Atıf bey 
!erin e:ı3:eten oel\<lllı tayin k31mıruş 
o:duklar.:ndan ~üfJis merkum zim
nıctinde rıla.cl.{!ı olanluın kanunna· 
mei tic<lrctin 199 ve 2JO Uncü rad
dderi mucilıinco taı,;,iki diyun için 

1 tarihi il5nJa!l ıtı''a~-:.n yirmi gün 
1 zarfında seneda:ını mahkeme >atıbı-

Ayrıca: 2c.ooo 15.000 12.00'.l 10.00D liralık 
!kraııılye 1 er ve tC.{X)() liralık bir müka.fat. 

Türkçe hıırufatlı Knntinentul 
yazı ın:ıkinr t!'"İni ı yeni l .. 1tin 
alfabemize gorc <lcği~tiri! 1nesini 

deruhte et.leriz 

I -·--~ _____ , ______________ ,ne teslim eylemeleri 'e mu:ldetı mez 
lliuaretl il:ln !l } <ı21J 1 !aft C4 nihaveti il:\n l :; Q2'> Carsamha 

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

. '; 1111!11111 ı il lll l l il lll llllllllllll l l l lll l l lllll lll il lll l l il l!!lllll l lllllill l l llll 
Vilayet daimi eu.cümeninden; 

SovtorgflO 
do~nı Sdılnik p<ı>tası 

( <;içerin ) ı apuru 2 1) i\isan 

Paz:ırtesi ı;Linli saat l '.! de her 

sınır yoku ile L'nıtcai tliccariye 

alarak do~ru Sd,\nik; L~mir, Pire, 

Yafa, l'ort·s:ıi'. l'C İskcndcriyeye 
hareket nlcct:ktir . Taf,il:lt için 

C:alatad:ı (inili Rıhtım hanında 

accntalıp;ına murac:ıat 

Tdefon lkyo~lu 23.'ifı, 2.'iO f, 9ü'.!, 

Fatih; Çazşamba,on beşinci 
lnektek binasının bulunduğu 
~tısa.ya olbaptaki perojesine 

i~fikan inşa ettirilecek olan 

~ektep binası28nisan 929 J' 

fl.rıhine müsadif pazar günü 'liİITA(URUJUNU# 
~q ve dıger haşaratı 

11 at ~.n birde ihalesi icra edil- ÖLDÜRiO--. 
ek uzere kapalı zarf usulile KoKu~u. sıHHı lQ.Q_ VE LATiFTiR 11111.-

~q nfakasa ya Vaz edilmiştir• Eyup Sulh mahkemesinden: 

• ..J p la:r vaktı" muayyenı'ne ka- Müddeiye zeliha ve muddei Aleyh:ı 

Yozgat baş mühen
disliğinden: 

Yo gat - Yerk'üı· tnik üzeriııdo 

5 ~.'iO kılıımetroda ' 4 oçık!ıp;ında 
Ye 1~ Jlıh kile 'rtctr"'>da ~ R arık
lıj1;ınJ1 iki adet ı.rıprünün tf, şeme
cri bet )n :ırmt:YC t.ıhviikılın:ıı:;:ıgınd?n 

bedeli ke;fi 8119 I' ' ılup :alinlerin 
yüzde yedi huçı 1 l; ni .. pcı•ndl! te!ninat 

ekçcsi ıera llank1 mektubu ibraz 
etmeleri \'C ni.-;:ının ~ irmi dokuzun en. 
günü ihllcsi icr1 • •1ifı:-ccğinJcıı en 
cümcnı vil;lyctc ınur:ıcaatl.:!rt \"l! razl:ı 

taf<ilat almak işıçycnlcrin Yozgat 

baş mühendistiğine mur:ıca:ıt etme 
leri ilıln olunur,., 

Yozgat baş 
disliğindeu; 

n~ühen-

Kunı~ 
2:iSOO lla~ırkoyunde Zcl'tinlik mahalle inde l:avar sokağında atik (:1 c dit 

..?.l num!r;ı ile ınurJkkam ar::.anın tam:ı·nı 

o·ı-g D~l'Utpaıaua hekim o~lu .\li poşJ cadd sınue &l ııuıuıalı dukb.ı 
a~s.:ısınnı ıuuı .11,::11.31. 

,lf,08 l):ıvutp:ışltl:ı l lc! ... inıoıtlu ,\\i p:ış:ı CJı.111 ;!lde :'2 ıı, m:ınıiı <lil 1 .~J..1 

a.r:-::ı.;.ı.,ın dnrtt•.; bir hi:-;se::;i 
12.•co !Jal'ulpaşado hck m oğlu .\li poşa caddesinde SLı atlı< \o cedit $2 

ııum:ıralı, fevkicdc o<byı mü;tcmil atvjnp dükl(:lnın dörtte bir t;•sc-
2·1'>00 J-:~irnc 1'1p1Ja l Lcı .\luhittin mahall,,inJc Kcpcnkçilcr eoka~inda 

f O nnnuır:ı ile n'•ı•·jkk.:un l .J..1 ZJr:ı ars~nın tamamı. 

18000 i':dirııc.'·apıda l l•ci \lu~iddcn mahallesinde kcpenkçilcr sobğıuJ> (ı 

numara ile murak.k~m ı 24 arsanın tamamı, 
18000 Edirnebp1<b l ! ıcı \luhittin mahallesinde Yusuf ağa sokağındo fı 

num~r.:ı ile murakk.:ım 124 zıra arsanın tamamı. 

lhl:H ''i crııl!.!;i mahltllc tHrder hafta müddetle aleni olarak müzaıcdeye 
konulmu<tur ~ lüzol'cde\'e i<tirak edecekler kıvmctin l'ÜZde ydi buçuğu 

nispetlnd~ tcmınat ~!arak d;irJüncü h•ftanın ih;le günü .Slat on. dort buçukta 
Ceııbcrli t1<ta btanbul Evkd[ müdir;l'ctindc .\lahltllftt kalemine müracaat . ' . 
etmeleri. 

Türkiye İş Bankası 
S.:'ran1yesi: tediye edilmiş -i,000,000 liradır 

Umun1i Jtüdürlük 

Ankara 

kıirc !ıL. m.ntlaıı ıonra ü; günde }· ... -
1 ni 14, ıs. 16 Mayıs 9zq S31ı, Çarµm
, lıa Perşemlıe glınkrı saat 14 tc ikı-
c· mal~kcınc i Ticürctin if'_c; muamc .. 
IJ.t.ın:ı nıah:sus odasına gcL .. rek sen. .. 
C.il:-.f"ft>nıl; !"' .. _!,....-- • _ ... _.. ... 

l ıormı ispat ve kayda ıa~uil: tttirmc
J kri ve müddeti mczkUrede ispatı 
vücut edemi yen alacaklılar baklmıda 

~ ka:!timı mezkQrun 210 uncu maddo
sinc tevfikan muc:nıc!c ohn1:cağı ı .. 

lin olu.nur. 

1 ikinci Ticaret rnahkemcsir.-

1 

den: Müflis Kasapzade Emin bey 
ta~afmdan AyonyanBank Limit. mor 
hun ve Galatada Giimrük kar~ısır.da 
kiiin Moskof Hanı na.'llıyle ınaru! 
Harun Ayonyan Ba.'llr Limitetc ait 
kısmında mevcut b!llunan cinsleri 
ve nevileri ve menşe'leri muhtelif 
tütünlerden birinci kısım olup kıy
meti tüccari yeyi haiz ve e ili bin kı
l oyu mütecaviz bulunan tlitün!crin 
beher kilosu kırk kuruştan talibi u!ı· 
tesindedir. Daha fazla fiatla i~bu tü 
Wnlere talip olanların keza <lige~ İ· 
kinci kısım tütünlere talip olanlj•,.1 
2".; Nisan 1929 tarihine mü::Jdif L>a. 

zz.rtcsi günü saat of\~.an on ik!ye ka 
dar balilda mezkur .~halde ıwı.:ı 

~clCll'l.1 eneümenı· vı·la" yete tevdı· ~:"'::~u~~~:~~~;::n~:~!~~am~:::~:; 5 +~:;g;:~\';~~~5 ~~~~k~et~;,~~i:~~ Subelerı· ·. 
\;: mahallesinde hamam ve Kahya so- dar olan kısmı tank in ımalaıı sınaiye, 

ı 
eeekt • t l kag"ında atık ve ccdı't 68/10 numara- · · ı · b d ı· k r· ' vf men~e ve nevi vcsair evsafı mt-'1-ı r • } • • şoscnın tamıratı esos rcsı e e ı eş ı 1 I k 'El a lp erın prOJe Ve ı· iki oda iki sagir sofa bir topraı: An <ara Adana Ayva ı . telif üçbın küsür baıyeyi mütccavi kt olan 4(;543 lira 4~ kuruş hedcl ile 

hry•etine müracaat y!erntJeri \IC ri
ne mumaileyh Em: .• Bey tarafın,bn 
Osmanlı Bankasına mcrhun Ve mez
kur hanın diğer kısmında mevc ıt 

~ • - n l avlı'.? bir ocak ve bir halayi havi al· J i b l ·ı~ b z l l 1 ,ütünler dahi iki kısım üzerine ayrı 

l
' anıe erı"nı'n ı'dareı" husu- 29-!\lisan-929 pazartesi günü >aat ltı S an ll ra ZOil ongu ( a ( b"I 

tıyüz lira kıymeti muhammineli bir ayrı 1 müzayede yine mczkfır ma· 
\!.o. h da kapalı zarf usulilc münakasaya Bursa· Balikesir Kayseri halde şehri Nisanın otuzuncu Salı c. ~ e ' t. f bap tuladan inşa edilmis bir bap 

>ı::ı.d • y e ı enni vesinden ah- hane bir ay muddetle müzayedeye yazedilcccktir. İzn1ir Gireson l\lersin günü saat ondan on ikiye kadar sa-
~x; eb ı C. vuz edilmiş olup 23/ 5/929 Perşembe Taliplerin hcdcli keşfin yüzde tılacağından yevm ve mahalli mez-
~ ı eeekleri ilan ol un ur. ı;ünü saat on dörtte ihaıei evveliye- ·edi buçuk nispetinde teminat akçesi San1sun Edren1it kürda masa hey'etine müracaat ey-

l~t •• icra kılınacağından talıp olanla- Ye ya llanka mektubu ibraz etmeleri l\lüsait n1lıanıclat, kumbaralar, kasalar I~meleri lüzumu ilan olunur. · anbtıl E · f ·ı ı 
1 tqnb snaf Bankasından: ıın kıymeti muhammenelerinin yüz- lazımdır. Taliplerin ta Si atamak için 11• !LA N 

at ııJ c naf l ka , de on nisbetinde pey akçesile yevm Yozgat baş mühendi<liğiııc müracaat ' Gazi Paşa nahiyesinin Mahi 
• 14 t . ıaıı SL hı>,edaranı 2'l ma\'ts l'l'><ı ."t'ı'nt'ı' t" k' d E s lh mahke ı , 'I' ı · 
., tt c ırkcti il h . ' - " ve saa ı mez ur a yup u etme crı ı an o unıır. ... 'NATL KI'MYEVI" cu·· BRELER A_kçal oımani 28728 metre. rr:ı-' e ın"ı" ' n a çc kapbındaki ınerk .. ·zı'nclc feı,kal'dc · · · d · ı'nde hazır bulun •"""TEM! l ,..,._ - ı -

"at edecek h .· . . ' • mesının ıcra aıres • • 4 _... kap çam ve l !00 metre mı.tap 
R c~ etı urı:ıumıyeyc davet olunur. maları ilan olunur. Nafıa fen mektebınden: !~ Jler türlti mahsul içi.n, k.imyc.vl. g_üh.releri~iz ':ardır. Temi- s ~a~ eşcan ~.Mayıs ~29 t~.-

1 - :; uznanıeı n1üzakerat ZA Yl: Şehremaneti seyri sefer 31/Mart/929 da Münakasalarına natlı ve tecrübelidir. J arıfelerımızt ısce··ınız. :Saaş deposu: nhine kadar muzayedesı tenı-
2 crınayePiıı lıe, ,, b' · di dilmi · T ı· 1 · A ·'-~·, , ~ yuz ın !ıraya çıkarılma>ı. merkezinden alınan il numaralı tec- Talip çıkmıyan Ekmek ve yaş scb· llocapa~a. Ebussuut caddesi. '.'\o :;- t e ştır. ~ ıp ~rın i=ll-

() .. •- ''-anınanıenin hazı mevadının tadili. ıübe plakası zayı edilmiştir. Yenisi zenin 30 Nisan Salı günü saat 14 .YY ÇULHAZAD:E MAHTUMLARJ YY• rbaudlaAnlkttalisyaato Vımekaanletıbanse mlsu.!da~--
t\S(j alınacağından zayiin hUkmU kalma- de tekrar aleni münakasaları ......_ -• , ~ 

...... renıere Katranı Hakkı Ekrem <iığı ilan olunur. Mektepde münakit komisyon tara· riyetlerine mahallinde muamc-
M. Berliye otomobil tirlı:eti tıtan-ıfından yapılacaktır. Taliplerin iha- KARON Alman Kltaphanesl ~a} memurluğuna muracaatl:ı.ri 

bul Şubesi. le günü müracaatları Bevoıtlu Tünel meydanında 523 ılan olunur. 

• 
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ÇARŞAMBA 
Z4NİSANl9Z!I 

Dün Parls sefirimiz Fethi B. şehrimize geldi ve a~am Ankaraya hareket etti. - Dün Milli Hakimiyet bayramı ve çocuk bayramı idi Bugünü halk ve çocuklar hararetle tes'it ettiler. 
1 /~ 

1 

Diln çocuklar T~ksimden Fatihe kadar bir geçit resmi yaptıl@r ve QOk alkı l~ı!_ıl•r 1 ar resmi ge asınd~ Vllll.yet e , . ., Şehrem·anetlnde sell\ınlandılar. Türkoc!_ğm~-vaz' ı_y e_t euııer· 

Dünyanın En Saglam 

HU~ ~T~M~BIL LA~TIKLERI 
Rezlnotrost hükfimet kauçuk sanayii trustıı tarafından sureti ·hususly:ıde ve 
h~r türlü metaneti havt ve bir çok tecrübelerden sonra ve bilhassa arızalı 
yollar nazarı itlbare alınıırak imal olunmuş otomobil lll.stlklerldlr. 

işbu lastiklerin Rusyada Türkiyenin yollarına müşabih arızalı yollarında 
binlerce kllometro kat'ettiğl blttecrilbe sabi t olmuştur. Uzak ve arızalı mesafe
lerde sağlam liistlğe malik olmak her otomobil sahibinin menfaati lcabmdaııdır. 

Her Jer~e Rus lastitlerini araJınız 
Satı' mahalleri 

lsr..nbul: '.\dt sendikat benzin satış mağ<ıalrı 

Galata: bankalar caddesi radyo teknik 
,\ nkara: Anadolu otomobil ,-e otobüsler şirketi 

Kayseri: Fahir Tahsin 

Konya: 1 lacı bey zade Alıdlirrahim honmar;c 

1\clana: Genç zade Ahmet Turan 

E>ki~ehcr: lskr;ndcr bey zade Bdıçcı hey 

Taksim: Zambak sokak. Ardaş :'llinasyan 

Beyop;lu: Tiyatro sokak TrC\CS mağaza;, ı 

İzmir: Ticaret e\·i :\lehmct Emin efendi 

~ 
Gires<ın: [lacı Zade J la an Tahsin 

1 
Trabzo.noZa~g~storg Kafkas hükO~.eti ~uralar ittihadı 
llalıkem; Şahınzade f fafız .'\bdulkadır \'C mahll nunu 1 lid<Jyet 

V Bur<ao ~adık bey Zade :'l·himtaz ford acentalıj!,1 

Ve A·nadolunun muhtelif sehirlerinde 
" 

satılmaktadır. 

~lerkezi ida re: Istanbul Dördüncü Vakıf han birinci kat 
nuıncro '.23-:21-:25·. 'f elefon: Istanbul ıoıs 

-JUBOL 
öiıJma sıhhat ij;.. 

zere ol mak için 
h er ak~am bir 
komprime (Ju~ 
bol) alınız. 
Paris hastaneleri 
rnGteahhitleri 
ŞATELEN 

MÜESSESATI ' 

B i l.fımum ecza.., 
nelerde satılır. 

JÜBOL: 

Barsak la rı ye nider 
tamir ve ihya ede' 

İNKIBAZ 

tL TİHABI Erı1~ 
USRETİ HAZlrıl 

MiGRErıl 

Ba~ırsakların nazımı olan ( JÜBOL ) lnkıbai!dan mustariP 

olanlara muayyen bir saatte <lefi hacet etmelerini temin eder· 

ı••••••••••••.aeee~ee~••~ 4 il;\ 13 l\fay ı s 1929 da devam edecek ol;ııı 41 
. \'c ') 

BUDAPEŞTE 

BEY~ELMİLEL 

SERGiSl::WE 

l - Tuna limanları ,e nchır (l 
liman nakliyatı 4ı 

2 - Asri elektirik sanadi 1,r ' ' 
·•-ıct ,, 

3 - Otomobiller ve nıoıo;ı• . • ' 
ı ·ı 

hıı;I. J) 
4 - Radyo tesisatı için • 

panonları yardır. 4~ 
- 1 ~ 

l\.facarİStan Sanayiinİll mcşh_efi - r;umrük fCSmindtfl ffi(İ.,(l na [~Jf. J~ 
tcaddir ecnebi tiiccarlannın meşherleri - Se_yahat ÜCL.ıratında ll . 1 '3ı.:ıt' 411 

Ş~rk \'C Bulgar ~iimendifcrlcrindc 0 'n25, \"u_A"Ö~lav YC Romanya ~ 0.~1ctrC 
elif erlerinin aydcc scyahatlarindc 0 

050, l\lacari::;taııdan oziıncc \'C :t.'' it 
(1 ' 0 !;0~ hlldudu serbest mürur jçin Yize ücreti ahnma;,ı;. Scrgivc iştirak. ~\\1ı: 

~ satnamesi LiO kuruştur. 1\ayit ve taf$ihit için Budapcştcde ,crv;i idaıc ~· 
~ ıvm~ıu:Kın·u:R ARASl"'I) ,\ nakliyat ,.c mu\a;alaı '1'. -' -
~~ <lntercoııtinentalc) Ankara - htanbul - 17.mir ~~~~ 
~~ . . . .... Galata Çinili Rıhtım· !hın +•+•_:...--

Sipahi ocağından : . ,c ·ı,'' 
l'\i;anın 2(ı ıııcı cuma ı;lınti saat J.+ te ocakw kıınkuı . 1111 ı · 

eğlenceler ypılaca~ıııdan aırlwı mulıtcrcmcııin tc~riflcri rica '' { 

ARSLAN KUVVET ŞARA~1 ,, 

K ·ı ı ı r · ı ı· · ı- ı' ı kb ı 11·1"'1'
1 ı-· 111 

ll\'Y~t ı c çarının en ~uc.. l'. ısıc. ır. Jel~ ıca ma u . ~ ·. l ı; ~i ~ ıı . 
sinirlere kuvvet, renl\'C p~mbclik, na türel ,c;lizellik ve 'ucııt .;c~c'' 
lık ve rm esidir. l le r eczahaııcdc bult:n ıır. Depo: Bahçe l,;ır ı ' 

1 Tacı llekirin ar kasııda .\1. Ktlzım ceza d eposu, 


