
YERLi MALC 

Ba;.n mevzular var ki, matbu
at sahifelerinde, ağızlarda tek
rar edile edile umum nazarında
n ehemmiyetini kaybetmişe 
benziyor. Çünkü söylenen, ya-
zılan şeyler, nazariyattan tat
bikat sahalarına intikal ettin1-
ınemiştir. Hakikatta onların e· 
hemmiyeti zaman ile, bilhassa 
beşeriyet umumi harp kasırga
sını geçiştirdikten sonra, adeta 
hayati bir mahiyet almıştır. 
"Yerli mallarına rağbet" mes'e
lesi bu mühim ve hayati mevzu
lardan birini teşkil ediyor. 

Her memlekette "yerli, malı
na rağbet" vatandaşlar için, ik· 
tisadi terbiyenin alfab.esidjr. 
Bizde ise bu mes'ele manasının 
bütün şumulile hayati bir ehem 
ıniyeti haizdir. Gerçek, Türki
yenin bugün içip.de ~ulunduğu 
şartlara göre, y;rlmz iktisadi 
terbiyenin basit bir icabı değil, 
ınilli ve vatani bir borçtur. 
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Her şeyden evel mütevazin -Veremle mıicade!e cemiyeti dün Hakkı Şinasi paşaı:m r.yasffi11de) 
bir bütçeye malik olmak lazım-
dı; bunu temin ettik. Şimdi ti- ~~=~ fopfG_!_ımış'.!!;,,. J:_aridafm tezyidine karar :•erif~i 
cari muvazenemizi de kurmak 
mecburiyetindeyiz. Bu mecbu
riyet, kat'idir. Çünkü, zaferin, 
inkılabın ve bütüıı çalışmaların 
gayesi olan halkın refahı, ancak 
bu suretle vucut bulacaktır. 
Memleketin serveti, mütemadi
~en harice akıp gidiyor. Harice 
~erdiğimiz paranın hakiki mik
dan hakkında, esaslı bir bilgi
Ilı.iz yoktur. Bizim bildiğimiz 
~eyler, yalnız resmi istatistikle-

"' tin göst~rdiği rakkama ve mua
lrıeleye tabi şeylere münhasıı 
kalıyor. Halbuki, bilvasıta veya 
bilavasıta, muhtelif şekillerde 
kaçan paralar da çok mühim bir 
~elriln tutuyor. Bütçelerde mu 
~azene yapmak bir dereceye ka
ılar hükumetlerin ve meclislerin 
tlindedir. İktisadi muvazenenin 
leınini ise, halkın bu işte şuur 
Ve fedakarlıkla alakadar olması-
1\a bağlıdır. Avrupa ve Ameri
kadaki en büyük ve en zengin 
llı.eı:ıüeketlerin halkının, yerli 
llıalına rağbet etmekte yerli 
llıalJarıru harice sürmekte neka
ılar sıkı bir aliikadarlık göster
llikteri gözönüne alınırsa, bu 
te.phede her Tiirk vatandaşına 
;ıışen vazife kendiliğinden an
~şılır. 

Türk talebe Birliği, bizde bi-
1.<lı gecikmiş olan, bu harekete 
?nayak oldu. Böyle şuurlu ha
;:,ketlerin, irfan ile mücehhez 
b~relerden doğmasının aynca 

1
1
t değeri vardır. Resmi ve hu

~si müesseselerin, maddeten ve 
t anen bu harekete muzaheret 
lıııeleri tabiidir. 

t Milletimizin refahına taalluk 
~en bu gibi işlerde, halkımızın 
1 tııi ve heyecanı çok yüksek o
i~r:. Yeter ki onlara hakikatın 
~\liizü anlatılsın ve kendisinin 
IJ" harekete niçin götürüldüğü
li öğrenmiş bulunsun. 

k ~ğer her vatandaş, . yerli malı 
~:uımayı, memleketin selii
t ı nainına iktisadi bir zaru-
1~' ınim bir vqzife, vatani bir 
v akarlık olduğuna kani olur 
; o ~ol~a hareket edeı:se, inan 
~ ttıeıı kı, hayat ve maışet mü-
~U~;ıesinde oğra~ığımız müş

'<lt yarı yanya ıner. 
te~u gibi işlerde dikkat edile-

t ~okta şudur: 
\e ~ın idaresinde azami dikkat 
iıı ~~~siyet gö~te~ek, herke 

lıu hurnyet ve ızzetı nefsine 
tiı::.net etmek, hiç kimseyi in
tıjj e~nek. . . Çünkü iyi idare 
'•tılıtııyen teşebbüsler - esas
Qj& 

11da nekadar makul olursa 
ttı tınlar - daima menfi neti-

er v . 
~· enr. 

tUıı~IHyetsever gençliğin bu
h-Oltt u tutumuna bakılırsa, bu 
lıııı11:ta11 da endişe. etmemek, 
'•ııı..ı fakıyetten emın olmak lii-

"ır. 

Siirt meb'usu 

- MAHMUT 

~ ı~alfur çekiliyor 
liaıı~"dra, 4 (A.A.) - Lord 
Qlıııa Ut un yaşının ilerlemiş 
~<ltla sına binaen, gelecek ay 
~'<ısı ~entonun fe~hlnc!e sı
~lrııııı ayattan çekileceği bil-,· 

ektedir. 

-
Veremle mücadele .. 

Her seneki verem kurbanları 
Zayiatın önüne geçmek içiiı eldek! 

vesait yetişmiyor 

Mücadele cemiyeti kuru sebze fi.atlarını 
indirmek için çalışacak 

I stanbul verem mücadelesi cemiyeti senelik kongrası 
dün saat on dört buçukta Türkocağında toplandı. 

Şehripıizdeki maruf dohtorlar11ı ellserisi, fırka ınüfettişi 
Halıkı Şinasi, nıerkez kumandaıu Emill Paşalar, yük
sek ve kibar tabakaya mensup bazı hanımlar da bu 
içtimada bulunmuşlardır. 
cemiyetin reisi Dr. Ali Paşa, kongrayı açarak verem be-

lasının korku!lç tahribatından bahsetmiş ve cemiyete 
gösterilen alakanın son zamanlarda µrttığını söylemiştir. 
Sonra cemiyetin merkez hey'etlnin senelik raporu okun
muş ve tasvip cdllerek kongra namına hey'etc teşekküre 
karar verilmiştir. 

Neler yapılabildi? 
Raporda, propaganda lşlerl.ıe ehemmiyet verilerek 

vereme dair (20,0CO) risale 'c el ilanı tcul o'.un<luf;·u, 
(4,000) adet renkll duvar levhası, verem mı..c:!dcle filmi 
yaptırıldıj\'ı, (300,000) rozet dağıtıldığı, ecnebi verem 
cemlyetlerlle temas ve Beynelmilel kongraya iştirak 

edlldlğl, "Yaşamak yolu,, mecmuasının neşredlldlj.\'I, bir 
dispanser açıldığı, bu sene de bir tane daha açılacağı, 
dispanserde 3 ayda 160 hasta muayene edlldlğl, aza 
miktarının l 700) olduğu beyan edilmektedir. 

K ongra riyasetine Hakkı Şinasi Paşa, ikinci rcisliklerc 
Emin Paşa ve Safiye Hüseyin Hanım intihap edilmiştir. 
Veremlllere çok yardım eden Hllallahmere teşekküı· 

edilmesi, Gazi Hazretlerlle Baş vekilimize, Meclis riyase
tine ve Sıhhiye Vekaletine tazimat telgrafları çekilmesi, 
gazetelerden daha fazla müzaheret temenni olunması ve 
aza kaydedilenlerin isimlerinin gazetelerle neşredllmesl 
takarrür etmiştir. 

Fırka teşkilatından istifade 

Cemiyete dahil her azanın yeniden bir senede on aza 
kaydını temin etmesi muvafık görülmüştür. 

inşası mukarrer Gazi köprüsü için vesaiti nakllyeden 
alınan on paraya verem mücadelesine alt olmak üzre 
on para ilavesi hususunda Mlllet mecllslne mür2caata 
karar verilmiştir. 

Bu vesait kafi değil: 
Dr. Tevfik Salim Paşa tlemlştır ki: 
- Verem belasına karşı bir cemiyetin mevzii mücade

lesi kiifl değildir. 

Cemiyetimizin parası (2,000 liradan lbareWr. 
Bizde 3 verem dispanseri ve veremliler için ancak 150 yatak 

bulunmasına mukabil fransada (42,000), Almanyada ' 39,000 yatak 
vardır. MUcadele teşkl!Atı kuvvetli olan memleketlerde verem 
vefiyatı yarı yarıya azalmıştır. Verem pulları ihdas etmek, 
cemiyetimizin bUtun faaliyetini halkı tenvir ve propagandaya 
hasretmek zaruridir. 

Veremden bir senede kaybettiklerimiz yalnız lstnnbuldıı 2,500 ' 
kişiden fazladır ki en bUyUk salgınlar bile bu kadar tahribat 

yapamıyor. 

Şekremaneti ( 100 ) yataklı bir verem lıastal:anc :, i yapacak. 
fakat ( 2500) yatağa ihtiyaç var. " 

5 kuruş ilave edileınez mi? 

Ncfet Osman Bey: - Halk fırkası aynı zamanda lçtlmat ve 
hayır işlerile meşgul bir fırkadır. fırkaya giren ıızanın alda-

---·--Bu hafta içinde Kadriye 
hanını ve rüfekasının istic

·oaplar~a başlanacaktır 
.-- · -

Kadriye hanım ve rüfekası 
hakkındaki tahkıkata devam 
cdllmekte olup son günlerde 
bu hususta bir çok kimse
lerin malilmat ve ifadelerine 
müracaat :>dllmektedir. Per
şembe günü ltafyan teba
s111dan M. Rallinin malılma
tın·a müracaat edildltl gibi 
tahkikatı ldarf'I eden müs
tantik Hikmet ıey oerşembe 
gilnil akşamı 

r ef ak atin de 
milstant~ · N~- · 
zım bey bolun~ 

' duğu halde ~ 

ı Büyük Adaya 

gitinlş ve yat 
1 • 

kulüpte bazı 

kimselerin ı

fadcler.ını a!- Kadriye. H. 
mıştır. Hikmet ve Nazım 
beyler dün nkŞama kadar 
yat kulüpte bu ifadeleri 
alma{<la meşğul olmuşlar
dır. Bu hafta içinde Kadri
ye hanım ,. rüfekasının 

lstrçvaplaı başlan!!caktır. 

Jandarma. teşllilatı 
ltalyada jandarma ve 

mülki teşkilat 
takkında tct

rdkatt .. bulun
mak üzre Da-

hiliye Vekfüetl 
,üsteşarı Hil· 

beyle jaıı
:ırma umum 

.,_uman danı 
Zeki paşa dün 

Zeki Paşa An !(aradan 
şeiırlmlzc gclm!~lerdlr. 

Hey'et iki güne kadiır 
irnrekct edecektir. 

tına, verem mUcudelesl için beş 
kuruş lldvtsi knbil değilmldir." 
Hakkı Şinasi Pa~a, bunu, fır· 

kanın blltllıı teşkllAtına teşmil 

için teşebbDsatta bulunacağını, 
fırka ocaklarının cemiyete aza 
kaydı işini memnuniyetle kabul 
edeceklerin! ı::öylemlştlr. Emanet, 
idare! hususiye ve Sıhhiye Ve
klletinden de yardım temenni 
edilmesi, kendilerine bakamıyan 
veremliler lçiıı bOtUn memleketin 
ihtiyacına mahsus ( l0,000) yatak 
temin etmekUzrc senede on bu· 
çuk milyon lira varidat getirecek 
bir verem sigortası tesisine ça· 
lışılması, mevcut verem cemiye
tlerini bir ıunumi merkeze rapt· 
etmek ve vilayetlerde şube teş· 
kilAtı yapmak Uzre teşebbllsatta 
bulur.ulması takarrUr etmiştir. 

V eremliler üz.erinde ruhi 
tesiri olan fese. il te-

davisinin tatbi/U hakkında 
Dr. Şakir Bey tarafında11 
yapılall teklif 111uva/1/ı gö
riilmiiştür. 

Cemiyete mahsus bir 
rozel ilılası, Jın11alında 15 
lira teberru edeıı Dr. Naj'iz 
paşa nıerlıumruı is111i11ill 
aza de/terinde 11111/ıaf azası 
kararile ııe alkışlar ara
sında lwııgra bitmiştir. 

C emi11et , veremlilerin 
ba'}ltcu gıdala1111ı teş

kil eden kuru sebzeleriıı 
fiatlaruıdaki ilıtiklİr ııe 
gayri tnbiiliği i::.ale i{'iıı de 
leşebbiisatta b11lmıacah/11•. 
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leni askeri ceza 

~ ' . 

Kanunu· 

• 
Yeni askeri ceza kanun11 

Fransa noktai na
·zarımızı kabule 
temayül etmif.tir· 

Esasen Adana-Mer
sin hattının imtiyaz 
müddeti de iiç sene 

sonra bitiyor 
Haridye vtkiline vtkfılct tdack 

olan SaraçoJlıı ŞOkrll Bry 

' 

HAKKIMIZ VEV AZİYETİMİZ SARİHTİR 
Ankara, 5 (Milliyet) - Ha- tini kaybetmiş ve hakkımızı 

riciye vekili şu birkaç gün teslim yoluna girilmiştir. 
içinde tahdidi teslihat kon- Ankara mahafili,Fransanın 
feransına iştirak için Anka- bu mes'elede alacağı vaz'i · 
radarı ayrılacaktır. Ankara- yete göre Cumhuriyet Fran 
da muhtelif devletlerin se- sasının hak ve adalet telek• 

ali şurayı askeride tetllik 
edilmektedir. Eve/ki gün 
Büyük nıillel meclisinde 
sorulan bir suale cevaben 
milli müdafaa vekili AB
DÜLHALiK Bey, kanunu il 
Ali şurayı askeride bulun
duğunu ve on beş yirmi 
güne kadar meclis lıeyeli 
uınumlges/nin 11azarı tas-

firleriyle başlanan konuşma vlbine arzolunacağını söy-
lemiştir. lara, Tevfik Rüştü beye ve-

kisini ve Türk- Fransız 

müstakbel mütıasebatı hak· 
kındaki hükmünü verecek· ---------·--- kalet edecek olan Saracoğ

Yagmur,soğnk luŞük-ü bey<levan1edecek- tir. 
tir. r--

Kışın at:deti muh
temel değildir. 

----·-
Rasaiane bıt gii11/erdeki 
.~oğukların ge{·ici olduğunu 

söyli11or. 
- ·-

U•• ç gün evel başlayan lodos 
fırtınasını takip eden 

yağmur dün sabah şiddet
lendi ve kısa fasılalarla 

akşama kadar devam etti. 
iki güo evci 19 dereceye 
yükselen hararet dün 4 
dereceye düştü. 

soğukların yeniden baş-
laması üzerine mutallia

sını sorduğumuz Rasatane 
<\vrupadakl soğuk dalgala
rının şehrimize gelmesi ve 
kışın avdeti muhtemel olma
dığını, artık kar yaj\'mak 
ihtimali ve bir gayri tabiilik 
görülmediğini blldirmlştlr. 

Rasatanc bu günlerdeki 
soğukları geçici addetmek
tedir. 

Kapatılan fırınlar 

Ceza müddeti ihmal edil
medeıı fırı11 devredilmi

yece/ı 

Bazı iırıncılar Şehremaneti 

tıırafından fırınları kapatılmak 
suretlle tecziye edllmektedir. 

Halbuki son zamanlarda bu kabil 
fırın sahiplerinden bir kısmının 
muvazaa ile ba~kalarma deH· 
ederek gene rşlerlnc devem 
ettikleri nnlaşılm;ş:ır. Binaena
leyh badema ceza gören fırın-

cıların ceza müddetlerini ikmal 
etmeden eveı fırınlarını başka

larina devr e'cmemelcrinc 1 il· 
rar verilmişti r. 

-t4. -!!>"'"--- -

Hüsrev bey gitti 
Soiya sefirimiz Hilsr~v bey 

dUn akşamki trenle Ankaraya 
lıereket etmiştir. 

Bu konuşmalardan en zi-
yade mühim ve müstacel te
lakki olunan şey, Fransız

larla Adana-Mersin hattr1 

nın vaz'iyetinden dogan ih
tilaftır. Mevsukan haber al
dığıma göre Ankara itilaf- ' 
namesinin sarahatına karşı 
Fransa, noktai nazarımızı 
kabule temayül· etmiştir. 

Esasen iki hükümet arasın
da çıkan ihtilaf, esasa ait 
değildi. Bu mes'eledeki hak 
kımız ve vaz'iyetimi11 pek 
::.arihtir. 

İtilafnamedc münderiç 
bir maddenin niçin tatbik 
olunmadığını soruyor · ve 
Türkiye B. M. Meclisi ta
rafından Bağdat hattının 

Hattanın en ınii~iın 
ba~erini se~nıe 

ınüsa~akası 
1 mübayası hakkında çıkarı
lan kanunu tatbik etmek is
tiyoruz. Yoksa işaa edilen 
bazı rivayetlere göre hattın 
aidiyeti ve mülkiyeti mes'e
lesi mevzuu bahs değildir. 

Hat tamamen bizimdir. 

Türk gençliğinin bü• 
yük bir alaka ile 
karşıladığı müsa
bakamızın başlıya
cağı günler yakın-

Hattın bize ait olduğunu 
Fransızlar da tasdik etmek
tedirler. Adana - Mersin 
hattının bir müddet ıçırı 
Fransa tarafından isticar o
lunması teklifi de bunu tey
it etmektedir. Ancak Cum
huriyet hükumeti, şimendi
ferleri Devletleştirme siya
setini hem bir iktisat hem 
de bir emniyet mes'elesi te
lakki ettiğinden bu teklife 
yanaşmamaktadır. Esasen 
hattın imtiyaz müddeti de 
üç sene sonra bitiyor. 

Anadolu hattının müba
yaası müzakeratını muvaf
fr:kıyetlc idare eden ve şim-. 

1 diki I-:Iariciye vekiline veka-, 
1let edecek olan maliye veki-, 
li Saracoglu Şükrü bey, 

laşıyor 

Şimdiden kendinizi 
hazırlayınız : 

- Haflalluı eıı 11rühi111 
lıaberi ha11gi.~id/r ? 

ı,urak ,eraitini ayrıca nefredece~iz 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 
1- Hıı : ya<lJ lng1liz he ~ 

ilTl 

2- :"ıı n hJ.berlL 

'·11ıt ' ( 1 

J- ·r . ibi tefr1k ·"llız Temi cnk' 

3 Uncu sahifemizde 

ı- ı t .. n ul ro r.;-' gür: rı a 1 c: ı. . j 
le: \ r' 

~- t kJ.n ·er :ıc t d ·, . ı)C \~h. 3 
l t . ıi. .. 1 b llmı 

4 Uncli Sahliemlzdc: 

mes'elenin iktisadi ve huku- • :- 1 '" r.ı p•' 
2 1- cır lf af=' n y ıl. s ı 

ki bütün inceliklerine vakıf-\ J- ı. < aı c, r. ıııaı 
tır. Zaten ihtilaf eski şiddc-; i.-__ 

1-_A_·•-'-"'--------
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Uiyet ) il Tıribi lllrikaıı : 4S HARİÇTEN HABERLER 

RLE F'••--·-Tamir at işi 

ALD-IGIMIZ 

Rus1a~a ln~iliz ~eJ' ett 
•-e•t;eı:redeı 

Yağmıırl r Osınaniyede dün at koşuları yapıldı 
- ......•. 

Hiç bir kale dayanamiy~r Alman murahhası- Litvino/ Cenevreye Bazı yerler su altın- (hmanİ\L, !\ ( 'l1ill')dl - (hm• ne rıuh· ..ı ci hı1 u ı 

r. re · nın cevabı dinlendi lgidecegvinden heyetle da kalmıştır _ . Mel' 1 tına tı.rt P l( ıc-ı At ~·ı 1'" ht • i" ıt.: t" 

1 S 1 -b '711-t - l.o~tıcla C'L1·lı.ınlı k, zı bı.ı • ·~ ı birı ı.ı ,[ ı~tı' . ..... ....•. 
Temir 9olu üzerinde 
tarı mahvetmedikçe 

kendine dayanan
ileri gitmeyordu 

Par!, 4 (A.A.) - MDtehas- dev/et banka.~I reisi Lonclra, 4 (A.A) - . e . gı ı 1 ______ ..,, ______ -=....,,,__. ____ ••. ..-.. 
ııslar konferansında M. Schac- ı , .. . ! yagan yagmurlann netıce~ı .ola-
ht, uzun uzadıya teşrlhatta bu- göruşeteh rak Derby kontlugu oahılındc 

Bu mektubu aldıktan sonra 
Toktamış cevap vermekte ge
cikmedi. Temlr ile harbetmeyi 
tercih ediyordu. Bu sefer Tok
•a şln tallbl parlak göril!U}Or
du ÇUnkll muharebe başladık

•an sonra Temlr mllşklll vazı

) ette kaldı. Şimdiye kadar bel
kı hiç bir sefer kendisi hezime
te bu kadar yaklaşmamı~tı. 

vayı muhasara ettiğini yazıyor
larsada bu hususta Rmdann 
ve alkl sarihtir. 

lunmuştur. ~tumaileyh erkam -· - . Hobart yakım ıde bir ret :yıkıl-
messl l hakkında mUtalllat ve ,\\oskova, 3 (A.A.) - Ut- mıştır. Binlerce tonsu, müt11i§ 
beyanatta bıılıınmak Uzre bazı vlnof lnglllz sanayi heyetinin bir süra le sehnn 1 taın bulundu-
izahat talebetmlştir. l\1. Schac- nafiz azasından bazılarını gu dar do~aza dogru atı~makta. 
ht ile Fran a. lngiltere, B~lçlka kabul etmiştir. Heyet komi- ağaçları kökün•len ç•kannakta 
ve ftaly dan ibaret olan baş- tesl bir tebliğ neşrederek kayaları ı:ıöküp gcttinnektedır. 
hca dllrt daln de~letler mote- he} etle Lltvlnofun serbestçe Şehrin asagı kısnı su altında 1 
bassıs.arının, ptH' embe ıtUnü ve ga}·rl resmi surette iki ·alrnıst r. Bir cok ·oprii:::r ve 
Scbaeht e verilmiş olan notala- 1 la tarafında" go"tü"'ru"l 

memleket arasına tesisi liı- ev ı:r su r • -rın bazı tabirlerini izah ve her müştl' r. y ec ı kışi meydanda 1 

Bankası 
Sernıayesi: t~diye ediln1iş ı,ouu,uorı liradır 

l nıunıi ı\iüdürlük 

' 

VnkanUvısln verdiği malll 
m ta göre Temir bu muharebe- , 
de }anında pok az adam bu- ı 
lundı;ğu halde dil man tarafın-
du ıkıştırılmı tı. 

Maınetlndekller de atlan dilşllp 1 
Oldwğünden yaya kalmışlar, 
du mantarın !alkiyetl artmıştı. 

Mamafl ne oıuraa olsun, Te
mirln bu muvaffaklyettndcn dört 
sene onra Litvanya dllkası 
Vltold, Rusyayı kurtarmak be
baneslle bir ehli sallp ordusu 
te kil edere)( Temlrln üzerine 
yollamalı gibi bir teşebbüste 
bulundu. 

Tatarlar o zaman Rll'Syanın 
cenubunda bulunuyordu. Fakat 
Temfrln adamları bu Litvanya 
ordusunu pek dehşetli surette 
ağlup ettiler. Bu m ğlup or-

dainin alacağı vazi}:eti tasrih zım Jktısııdi Ussfilhareke im- "Oktı:r 
etmek üzre yarın sabah frtima 1 k" iinakaşa ettl"'lnl bil • 

' anını m "' - "". Kel/on. J11gilterede etmeleri tekarrDr etmiştir. ,.,, ,, 
Bu içtimada sonra M. Schacht, dlrmiştlr. Londra. 5 (A.A) M. Kellog, 

erkem meselesine tema~ etmek Halledllmemlş meselelerin Amerlkadan Pl}moutha gelmiştir. 
için her mütehassısla görl!şe- tesviyesi hu sunda aşılmaz 1 Fakat soğuk almış olduğundan 
cektir. Bunu müteakıp mutehas- maniler bulunmadığında her yataktadır. Vaziyeti endişeli 

Şu 
Ankara 

lstanbul 
Bur..,a 

Adana A\vahk 
'fn hzon Zonguldak 

'l\aınafih Tem rin adamları, onun 
e rafını ç ~ırere · kendisini mu
haf za} a çok ot;raştılar. Lakin 
r ntarlardan ureddln isminde 
1: r a kerln fedakllrlığı sa.)e-
nd~ du a lnrın arabaların

dan llçll zaptedildl. Bunlar 
duşman ııskerlnln Temlrin ya
nı,a kadar sokulmasına mani 
olmuş, imdat kuvvetleri gellncl
} e kadar Temlr kendini bu sa
) ede mlldafaa etmi tir. Temiria 
oğlu Miran ah ile Enılr Sey
feddin bu muharebede } ara-

duda Utvanyalılardan ba,fka 
Lehliler, Gııli~alılar, Töton şe
valyelerl de girmiş bulunuyor
du . Bu muharebenin tafsllltı 

ileride gelecektir. Yalnız şunu 

sO} temeli ki Rusyayı Mogollar 
dan kurtaran netice itibarile 
Temlrlenk olmuştur. 

Rus} anın bu vekayl neticesln
j de kaybettiği fey Azak denizinde 
ı bulnan bir takım mllstemlekeleri • 

1 
olmuttur. Vınedlkli, Cenevizli 
tacirlerin esir pazarları ticaret 
merkezleri de yakıldı. 

sıslar umumi bir celsede bu değildir 
mUzakerel rln neticesini tetkik iki taraf hemflkirdlr.l ltvlnof lJr ayda olaıı ııu11g11ı/ar 

Balikesir Kavseri 
edecelı:lerdlr. Ancak o zaman yakında CGne ·reye hareket 

1 
Londra. 5 (A.A) K nunu-

Alman taksitlerinin adet ve edece~lndcn heyeti al· kadar sani, şubat ve mart aylarında 
1 miktarı a ait milzakerata glri-

eden me eleler hakkında· lngitterede yangın.ların ika ettlgl 

İzınir 
San1sun 

Gireson 
Edren1it 

şllecektlr. ı· 
Henüz itilaf yok göriişmek üzre devlet ban- hasar 3,500,003) lngil!z ıra~ına 

k . dfl baliğ olmuştur. Bu mıktar ge 
Paris • 5 A.A) MUtehas- kası reisi Plta of tayın e -, çen sene ayni aylarda_ vukua 

sıslar komitesinin dünkü içtimaı miştlr. gelen hasarın hemen lkı rnisli-
hııkkında tefsiratta bulunan • d" Ek ı ı ı -ebebl havanın 
Matcn .-.azetc,;i hcnUz bir itilaf At'. ani t;a-da ır. .ser s n n s 

• •· - kuraklığıdır 
hasıl olmııdıtını ancak gergin- Kral ordusu Kabile İrak_t;a ................ __ _ 
lltln zail olduğunu yazmaktadır. 
Ekodöparl ve Pötl Jurnal gaze-• doğru yürüyor 
telerl , dainlerin dün ak'Pam 
nlsbl bir nikbinlik izhar etınlş 

qlduklnrını beyan etmektedir. 

lraıı Şahuun 
mektubu 

.:\1ii. ait ınuanıelat, kunıhaı·alar, kasalar 

Deniz nıübayaat kom·syo-
1 nundan: 
1 

-Hl ton ıııadcı yaıı;ı kapalı zarfla ihale tarihi 7 , ·bRn <ı29 Pazar 
~ı~nn ..;aat 14. 

landılar. ! 
Lakin ne olur.a olsun artık 

Altın ordunun sonu geımı,ıı. l 
KUi rengi bir gök yUzU ve bir 

tuş gUnql altında Temirlenk 
Mogol ımperatorıugunun hara 
beler! üzerinde }·Urllyordu. l\ltın 

ordunun artık )lldızı sönmeye 
yaz tuttutu zaman Cengiz Han 
neslinden gelen Cucl Han 'ardı. 
Bu adam Cengiz ya~ası muci
bince hDkllm sllrUyordu. 

---·-~la.de 

Afganistandan °elen malumata 
nazarc"l 'azi) et kral \manııllah 

le"ımdc ·nkı af etmektedir. 
H.;ıdi tı: 12 ı · m~-ı hahderdc 

Kral•n c:~dıı unun kı\hile do!!;ru 
yurumekre oldu~u ht diri!irnr_ 

Bir çok l.uhilclcr bu hale bir 
ııihaıct ıcrırck çin Kral tara
fı~ J • ltJıak erme! tcdirler. 

Tahran,-! A.A.) Şah. Kral 
Feyıala bir telı;:rai çekerek 
Cemiyeti akvamın Irak adil 
idaresine mUtaallik olarak itti
haz etmiş oldugu kararın Irak 
Jçln bir ınuvaff&.kıyet teşkil 
etmekte olduğunu beyan ve Fe· 
ysalı tebrik etmiştir. Şah, telgra
fında bu kararın iki memleket 
arasındaki bOtlln maniaları ka
ldırmış olduğunu ilüve etmif 
ve iki hUkQmct arasında yakın
da dostane mUnasebat teessüs 
edecegl llmidlnl izhar eylemiştir. 
Bu telgraf, lraoın !rakı tanıya. 
cağına ve mezkQr memleket ile 
diplomasi mUna, ebatı te Is ede
ceğine delalet etmektedir. 

:-:c.faini lıarhiye ibıi,aL, için }Ukarda •nulıarrer \laden yağı hiı.a· 

,ındaki gün Ye saatte talipkri ııhc.,lcsiııc ıhalc cdilecektır.~armame>iııt 
~örmek isteyenlerin her ı;un ve munakıısa>ına i,rirak edecek!crın 

ınuay)en gün ve saatte Ka'lmpa~ada De. miiha)RRt komisyonmıa 
mııracaatları, 

fokıamiş harbi kazanamadı, 

şimaldckl ormanlara kaçıı,kcn

dinf kurtara bildi. Beraberindeki 
oymaklar darma dağnık oldu. 

Toktamltin dağılan ordusu
nun bir kısmı kırıma, bir kısmı 
da Edl•ne taraflarına, Macarla
tana hicret etmişlerdi. BUyilk 
bir kı mı da Temirln ordu~una 
ı;:lrdl 

Volga nehrinin kenarındaki 

muhtefem aray ?•hrlnln akl
beıl pek feci oldu. Temfr bu 
ıralarda ınnglup şehirlerin hiç 

blrine acımamı tır. Şehir halkı

nı ıırop çıkarüı, ~iddetll soğuk

larda dondurup llldUrdtı. Şehrin 
tutuşturulan ah ap evleri yek
pare bir meş'ale gibi yandı. 

Volganın Hazer denl71ne akan 
} erinde inşa edilmiş ola~ Aa
trakan şehrini zlplettl. 

Rivayete nazaran bu fChrin 
drııfı cesim buz killelerile 
çevrilmiş oldu~nndan lıarlçten 
llu~ anın girebilmesi nıllşkllldll. 
Astrakıııı halkı gO} a bUtun 
ge e "lecek yolları bilsbllt!in 
kapatmak için her tarnh su 
ile doldurır.uşlar, dökülen su 
onı ca her taraf kapanmıştır. 

Uu suretle ne •rlıı munsa ı ör-
lmUş, Hazer de izi tarafından 

her h ngl bir istila ku\' etinin 
girme 1 ihtimali tcaldınlmıştı. 
M maflh Temir buna rağmen 
Astrakıını zaptctmiştlr, Temlr 
şehrin muhnfızlanna, vaktile 
Bahara sarayının vakıldığını, 

bu in lir mı ala tını öyleyerek 
kıl dllerlnln de illmelerl lllzim
geldiğlnl lll e tttt ve !hepsini 
kılıçtaa geçirdi. Şehrin vau..ını 

ele buzlann altında nehre attır
dı. >'ttoıtovaaın, Temlr bay· 
rakları Don nebri bO)'Uoca 
gllrttnur gllrllnmez korkmakta 
hakkı vardı. 

Ruıyanın en bUyUk Prensi 
'e ordusu, kazanmak çln az 
bir ümitle harbe hazırlıuıdılar. 

Derhal kızaklar göndenlerek 
Vlf goroı febrlnde bulUJJan eski 
Meryem Ana tasviri aratıldı •. 
Merasimle, kalabalıkla bu resiııı 
l\loskovaya g irildl. Hallı •o" 
kaklara dOkülı ş, KCzdlrllen 
resmin önünde diz çökerek 
aykınşıyordu : 

Ey rab f'l«m anı. Rııs-
rtJ"'tr! 

ıı .)anın kurtulmasını tos
kolinr işte hııı a tfetmlşlerdlr. 
çn,, il T.:m rl ok Don nehrine 

il ı. Bunun n • 
ileri geldiğini 

1 r, 

vuya ı 

ııarruz 

rduyu 
lduğu 

edi 

Cobl çölü ile ~imal tarafları 
müstesna olmak Uzre Mogol 
Hanları uzun müddet hUkllm 
sürememişlerdir. 

Yeni zaferler peşinde 
Temirlenk flmal istikametinde 

yllrUyerek ilerlemeyi daha son
raya bıraktı. Hazer denizi sa· 
hlllerinl tamamlle ele geçirerek 
yeatden yeaiye zaferler temin 
etmeyi daha ziyade muvafık 

bnldu. Tamir Hazer denizi sa· 
hillerini bUsblltlln ele geçirmek 
suretlle kendlı;I için Kalkaa 
dağlarının öte taraiına ceçmek 
için bir yol açabllece~ni dü· 
fllndü. 

Temlrln ordu~u bir çok yeni 
kuvHtlerln iltihakı ile gittikçe 
bUyllmUştO. Kıpçak (çöt adam
ları) 'e Karluk karda otaran
lar gibi bDyllk oyıııaklann 

iltl"akı Temlr ordusunun kuv
vetini bir kıtt daha arttırmı tı. 

Temlr işte bu kuvvetli ordu!u 
ile yola çıkh. Hucum c ğl bu
boğ:ızlar. gl~dlğl }erler o .. a
m na kail • cc b!iyUk ordu
ların bile ghip slnmadı ı yer
lerdi. Geçtiği yolları kesmek, 
yolun Uzerine tesadllf e ip de 
kendine mukavemet !!stereıı
lerln yerini, .) urd u :zaptctmek
en başka çare Joktu. tekim 

GUrcUler mutat lan c saret-
terile Temtrin yolu z~rinde 

kendisine mukavemet imek 
tej1nce hu ııkıbete ograın·~

lardır. 

Temir bunu yapmak için bfi
tUn bir yuz mevsimini hlı retti. 
Temlr adamlanna, o ıanıaıı 

. insanların iktidarı dalıilinde 
o adığı söylenen şeylere mu
vaffak olmak kabil olduğunu 

ispat etmek istiyordu. 
Yolunun llstUnde tUrlU turıu 

maninlara rasladı. Mesela öyle 
orm atar vardı ki içerls ne degll 
güneşin ı~ıtı rüzgar bile gire
miyordu. işte böyle kesif bir 
crmanın içinde muazz m fatar 
ordu :ına yol açmak lllzım ge
l!) ordu. 

Temlrln ordu und;ı tllrlll tUrlU 
mllşkl!!ııt ile çarpışacak adam
ı r pek çoktu. Hiç kimsenin 
hrmanamıyac "ı dik ve surp 
dağlara çıkacak, ış g recek 
olanlar az <! :ğıld • 't1c ela 
Bcd .. n lar \ rdı ki < arda 
doğı.ı> bil lerl için en • arp 
k. a ıkların t nde k çiler! bile 

, aııyorl rdı. Bir ) ere geldi· 
ler kl Uksek ve sonderece 

Te ir 
ke h ç b"r yer l,.ra~mumak, 

u ~ohan l apatıp onda son
ra 1 emek u u unda hiç bir 
ted ka• ılıtan g rl kalmıyordu. 

a ıındl Ta ar ordu unun 
arp aa ıo 

:ı lpmnl için 
bi medi 

Harp şiddetlendi 
!r1aglup kılaah11 yağmaya 
başlan1asında11 korkuluyor 

Londra. 4 (A.A.) - Rôyter 1 

1 
bildiriyor: Hükumet kuvvetleri 
tarafından takip edilmekte olan 
Wuhan kıtaatı Hankeou ya doğ 

1 ı u cekilmektedir. Mağlup kıta-

l atıO: girmesine mani olmak için 
Hankeou un bir çok mahalle

' sinde harikatıar vücude getiril
' mistir. 

Asayişin muhafazası için si
vil bir komisyon teşkil edilmiş
tir. Şimdiye kadar yagma vu
kuuna dair hic bir haber yoktur. 
Sehirde kansıklık mevcut oldu
iu son saatt';: haber alınmıştır. 
Diğer taraftan Wuh.an kıtaa~r
nın intizam <laireG nele çekıl
mektc olduğu hilılirilmektedir. ----·---Aiıııııua yu_!'!!! 1 

Hükumetin vaziyeti , 

.,.. __ .. -
Bal.Jk:n 1.a:rd'!; 

Birleşme hareketimi 
İn!!;ilizcc ı \'car f':a,t mec

mu~-ındaıı : "Yuıı;n-la ı •::ı \ıa,ii

hndclmc\'tiniıı H.ılk:ın ,fcı !etleri 

ara,ıııdıı bu) ıık faaliyeti ınııcip 

oldugu. ı c ho k · 'ldu~ıı da bir 
·ok kcınft·raıı,;lıırııı aktedilmc-i 

•on iki ay içindı• hir \!Ok itiJilf. 

ların ~ apılnı ı ,'-c C'eııenedc 

bir Balkan LokaJ11Q, uml:uı hah 
>Cdilınc>ile anlaşıldı. 

Balkanların kemli aralarında 

itilı\f 'a.'ıtasilc mahalli iılerin hal 
ve tt"'' iı-c-inl· dağnı hir h;ırcket 
ıılı1<:ıığı p;tirlllnıckle beraber, hu 
hareketin hllrnk ~evlttlcrin kendi 

Berlin,4 A.A. Koalisyonda 
alAkadar olan frrknlara mensup 
Rclch tag meb"u~ıarı Sah gCnll 
içlıt BCTI nde i .fmaa davet 
edil şl:rdlr. Bu k~yfiyet, hll· 
h!lmet koalisyonuna ve haliha
zırdaki kablner.h } akında tak
"Ye ne alt milzakcrata yeniden 
gir! eceğl suretinde !C'lir edil
m lı: edlr. 

ı men' t!,rı iç'n ,lla.kat' i1lcrine 

Hariciye ııazırı 
Belin, 4 A.A. - l\'I. Strese

man bu gece Bcrline avdet 
etmiştir. --l'tie n 

lierc karşı şid1et 
Me~siko, 5 (A A.)-Larefor

n:ıa c.ıvarmda vukua gelen kanlı 
bır muharebede asilerin bin te
lef ve beşyiiz mecruh vermiş ol-

1 
dukla:rı resmen bildiriliyor. Fe
deraller (2000) esir almışlardır . 
Y araı.arı pek ağır olan 300 mec
ruh trenle Monterey deki hasta
nelere nakledilmiş olup diğer 
mecruhlar da Torreon de teda
vi · edilmektedir. Gencardenas 
ten gelen haberl~r asiledn Siı;ıa
loa da kain Culıacan ı tahlıye 
etmis ve Sanblas istikameti.,de 
çekihniş olduklarını bildirmekte 
dir. 

Cemiyeti ııhvanı içtimaı 
Cenevre, 4 (A.A.)-Cemiye

il akvam meclisınin önümüzde
Kı tıma devresinin tarihi 1 O 

1 
ha~· n olarak tesbit edllmiştir. 
ktima Madritte ak<lolunacak
t r. Meclisin ak~lliyetler mese
l nı tetkıke mem.ur olan komi
syor ..ı bt.ı tarihten dört gün ev
vel "Mad•itte toplanacaktır. ---·--Benz öldü 

Berlln. 4 (A.A. Meşhur 
otomobil amtll Kari Benz, 
81 )• .,ında olduğu halde ve
fat etmiştir. 

İlnlgadu yungı11 
Milano, 5 (A.A.)- ~·angın 

Eomeggc kasabasında 25 evi 
tahrip etmiştir. Telefat vok
tur. 

ınut~•naal\ en ım. "'ık >''l~:nlc 
r·ne 1 r~ı da bir ..,:~~~ d~nıl'k~ 

ti. Hırptan C\C l'Lr'arc Rıı-1a 

1 ~ ,\\ ,,ury:ı .ın,ı!e \'alkırnl;ıra 

1ta'<im "k'::lar, ni!ırarcke•krıberi 
de ita\~ a hı ;ın"nreyc de.'' am et
mekte bıılur:.-yor, 'c İralv:mııı 
~\ıgo ';1\ ~ a etrafında <llli:manlar
daıı nııırekkep t~ııı bir zincir 
ı;eı Jmıiı oldup;ıı g<irıiliıyor. 

Yugıı<\av\·ada ,Jahi!1 yazivetin 
pek knn olma ıııdan hıı kcyft 
, etin pek tehlikeli • ılduğu da 
JOrı:ıluyor. Fakat dahili iyasi 
ç11zi\ elin sal!:lamlıışması \'C ikinci 
kar.unun 1> ında yeni hiıkı\mctin 
ı..-•kıi.ilc itim:ıt iimitlcrinin artma_ ı 

;ziyeti ~ok dej!htirdi ve bu 
zincirin emniyet >e kuv,et! 

slıratle azalmakta bulunuyor. • 
\'ugo5Jtwya ile Romanya ara

sıııdıı Triyanon muahedesinden 
dolayı tahaddiıs eden tekmil 
hudur ınes'elelcrlni tanıim eden 

müzaakerata birkaç gün içinde 
ha>lıınacaktır Hıılledilecek me; c
tcl~r Tuna seyrisefaylni. h~dut 
ha,·a\ı5inin kuru_nılma~ı ı;ihi su 
i lı.:rinc aittir. 

Hunlarla beralier hudur eya
letlerindeki re ml ı esJikın mü· 
.ıacele'i, tekaut ınuha '"'atının 
te<li)~Si, hudut eyaletlerinde ha
rptıın eı·e!ki horç\ıır ve ,·ergile! 

hudu,fun her iki tarafında bulanan 

clıa .nin ı'"~slek 'c an'atlarını iı:ra 
ııı..nları ve tic retleri giM bir 
kaç 'lles'de hallcJllecektir. Az 
zaman onrıı R )manya ile bir 
ticaret muahedeol'llll akti için 
müzakerata ba~larıacağt ~'dildi 

'id.lrik lıınar.mda bir crbest 
mıntakn ııc Gc> geliden Se!aniğe 
giden demir yulunun murakabı:si 

hakkındaki mes"delcrde ihtild, 
İtalyayı Balkan barplanmlaki eoki 
müttefikinden Yıınanistanı ayır

maıı;a muktedir kıldı ,. 

B-.Iga:r.l&ta-da 
Sofyada11 nıemleketiınize 

bir hey'et geliyor. 
Suf\-•d•kt Türk Bt1lg:ır ccmireti 

.:1zası \akında ınt-mlekrtiınize bir 
>~ı·ahat vapacakl:ırdır 

Hu sevahıtn ınch'ıı-.larla ilim 
adamı Ye ~azctcciler de t~tirak ede 
cektir. 

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

1500 ınetro ınik'abı kerete ınfiba1aası: 
Tütün inhisarı unıuıni müdürlüğünden: 
'a:ıu ... un flbrik:ısı için I ;)(){) metro mık.ahı mllhtclif cb '!1tta kert'.'tC p~ 

lık .... uretile alınat":ığınd:ın tıt~aınınt ,-c,·a hir kı.:mını it&ya talip olın .. ıı n 
0 4 teıninatlarıle rn .ı Q2Y cuoı~ı te~i ~nü saat 10,30 da Gnlatada mııhaı l"' 

komi,ronunda hıılunma1:ırı 'c· 'e\·mi me'1klırc kadar rh'adı fıj°renmc~ u, r · 
meı!:i'ır komisyotıa müracaatları. 

--------------------------
------•• -•• ·-------·--------

Milliyet Matbaası 
Son sistem nefis ve muhtelif 

renkli basan makinelerle 
mücehhezdir. 

:: Bilumum ticari defterler her nevi ----:: evrakı matbua, kitap fatura ve ilAnlar 

1

------.. -------· •• .. .. ---· -· -----· -· -· -· •• ----•• •• --Ötfi idare illi.nnı §E ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def
Hankeou. 4 (A.A.)-Hwang- g terlerim iz hazır ve satılıktır. 

pei mmtakasma kumanda etme- :: 

-------· ---· ---· --------kte olan Hankeou grupunun __ 
kumandanı Nankin milliyetper- :: 
verlerinin tarafına geçmiş ve bu :: 
suretle hükilmct kuvvetlerinin ;; 
Haı. . ou kuvvetlerinin müda- ;: 

Hariçten alacağımız siparişleri itina 
ve mah iline ir al ederiz. 

-----------· -· 
ile Jhzar 

--
. --• faa hattını yarmalarını temın :: 

ctmistir. Hankeou kuvvetleri ri- :: 
cat h-alindedir. Hankeou sehrin- :: 
de panik hüküm sürmektedir. 
İmtiyazlı mmtakalarda bir çok 
mülteciler tehacüm etmektedir. 
Örfi idare ilin edilmişti_:. 

Tab işlerile de memlekete hizmet 
Yegane emelimizdir 

-------------· -· ---· •• 

Şimdiki idare 
~amda çıkan "'Elknbc; •• gaze

te>inden: -\Iehmer :\lahrnut paşa 
kabinesi :\lısırdaki dikratiirlük 
idarc,ini atideki kanunla remin 
edivor. \lezkt'ır kanunln hem 
rnc~-kıini t:ıkYiye ve hem de vu
kuı:ı melhuz olan milli hareketlere 
ba' kaldırmamak istivor. Kamımın ' . 
metni ~udur : 

"'Ceza kanunnaıne,inin ı .ıs ve 

J ~U inci maddelcrındc zikredi
len ahYal dahilinde :\lısır Kıralının 
ı q2R tarih Ye 'lh numaralı iradesi 
mucibince il:\n edilen hali hazır 

hükuMctin idaresı aleyhinde tah 
rikltta bulunanlar ve yahut 
mezkur ı larevl rahkıre ciir'et 

edenler hap,olunııc.ıkları gibi . O 
i1a 200 r- ı ., l rn<ı cezayı nakdi 

verirlc•.~ 

11.AJ 
Kasıamıım ' 4, c·ı~de Toşkc prü 

kozasının derbcnı ıı man ndan iki 
enede ~-ıkanlmak uzre muzavedeve 

ç karılıp talip zuhur eımeyeı. 20000 
metre ınikAp devrik , re eşcar e velkl 
er "ıle ve beh< TDe o mikap 125 
kuruş y'-1111 para heJelle .ıo nim: 
929 ~alı KUnü aat 1 ~ de ihale 
olunmak iızere yeniden miızayedeye 
konm~tur. Talip olanların lınkarada 

orman müdüriıcıı umumivesilc Kas
ınUduriyctine miir•· 

1111111111111111111•••11111 
11111111••••••••1• 11111111 

lstanbul Ticaret mü
düriyetinden: 
Süt istihsal edenlerle satan

lar ahiren birleserek vücuda ge
tirdikleri cemiyetin idare hey'e
ti intihabı Nisanın yedinci Pa
zar günü BeyoğlQnda Ameri· 
kan sefarethanesi karşısında 
Hüseyin Recoviş Apartıınanm
daki cemiyet merkezinde icra ve 
saat ondan on aluya kadar inti
haba devam edileceği alikada
rana ilan olunur. 

Yozgat viliiytinden: 
Yozgat . Yerkiıy tariki uzerintle 

0~5 .ı- 9 dan ;ı45 12 kilometreye 
kadar olan khım tarikin ımalı\ı -ı· 
naıye \ c o:;anın t&m! .. att esasi~ c ı 
bedeli ke fi ılan 17:178 li~ı QO ku 
ro~ heJel ile 25 n on 9-fJ Per~cınbe 
güniı ,;ıat on lı~ıe upalı /.art 'u 
Jile münaka .ııa \az•d· .ek . Ta 
Jiplerın 'ıedelı ke fııı ,u .~. yedi 
bu~· ğo nı..,p... de: tcmiııat hçe-si 

'°'"' banka mcknhu ıbrn7. •tınelerl 
ııı,.mdır. ~uplcr 11fsı. \ •i ak ,: 
Y czgat ba, muhendi li~ine m rıcao 
~ımeleri ilin olum r 

Ph~ngo ,,u.lurıvetlndeıı: 

i\l~v1::.ıt ... ınuııcle \ .:çhile 

ın ıl b!r milyon } uz dok ün 

.ıltı bin adet alına" uıre dokuz 
nevi orer errakı bnstırılacnktı . 

Bu tab"iyata girırek i tiy~n
lerın pey akçclerile herab r 8 
'L<an 929 Pıızarte i ;;aat l .'i te 

Piyango rnUcıılrlıığündc m· tr,ek 
kil mübayaat komısyonuna rııiı 

ra~aatları llftıı o'• ur, 

'l'elefıııı: f,tıınbul 3911 • ~ • ,1 

111111111111111111111111111 
•11111111111111111111111111 

-· -· -· 
Makinist aranıyor 
Ziraat makineleri kurmak 'e 

işletmek uzere na1..ırt ve amel! 

malô.ınat ı-ahibl Turk ınonttirkrc 

ihti ·acımıT. nı.r. l•mf. .tnni, ,.,,rih 
ikametglh adresi ameli \"c nazari 

tahsfü ile hangi malı:inelerd~ 

çalıştıgı gö~terllmek u:ıere zirdckl 

adresimize 
olunacaktır. 

nıektuplıı milracnat 

Şah~i ınııracHatlar habul edil-
mez. 

, irkeci: • nkara cadde,,vıde 

'\Iacıır ziraat makineleri fahrlks'1 
.menim · rketi. 

Talebe el kitapları, -
•• 

serı ı 

ıo l\urus 

HENDESE 
1 incı kı "P 

ı tJ kuru~. 

Orta ınektepler içitl 
·~ .. __ _ 
i Maarif VeklUetince Mual· 
I ıı. !erden mtlrekkep bir 
f hey'ete telif ettlrllmlştır. 
~-------· ..... ..._.... 

~luracaat mahalllı 

DEVLET 
MATBAASI 

• < 

f 
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M1LL1YET1N--SEH1R -VE MEMLEKET HABERLERİ 
iskii11, leffi:::; ve lemlik işleri 

l(AT'İ BİR EMİB 
iskan işleı·inin sür' aile 

intacı elzemdir 
Dahiliye vekaleti mülkiye müfettiş

lerine gönderdiği tamim 
Ankara. (;'.1illiyct).- Dahiliye ı zikretmek surctile sır~s'. gclmiyen 

ff . · 1 · · d d tetkik olunabılır vek::lletinın iskan ve te ız ış erının osya a · 
t .. · · v·ı···etlere göndermi• 7- Muamelatı teffiziye ve temli-c~rıı ıçın ı a1 .. ~ . . . 

olduı;u mühüm tamimi bildirmiş- kiyenin ikmal ve ıntacma milteallık 
tim. hususat hakkında müfetti~ler tara-

Bu gün <le vekaletin ayni mesele' fından viliıy~tlcr nezdinde ~ku bu
!ıakkı'1da müJkıyc mufettislerini ver lacak tcsebuusat ve ten::ennıyat der
dif i t":lli~atın suretini gönderiyo·: hal hüsnü kab:11 görecek ve i~lcrin 

°" tcsriine mani ahval viliyetce refi rum. 
!ıtluU,tdıl, gay:i :nUbadil lıılümum- izale edilmediği taktirde keyfiyet 

"! h 'k delere hemen Vek•'lete bildirilecektir. '!ıul acirler ınu ,_cı ve arı ze 
l .k · 1 rı' ,·n 8 -1ska"na müteallik hususat için .ıit iskan. tcffız ve tem ı ış e ı ı _ 

en klB."l bir zaınan zarfında bitiril- vilayete ve Vekaletle yapılacak mu
ıncsi için zaman zaman al1nan ted-ı haberat tesevvüsatı mucıp olm~mak 
virlcrc bu hususta \.~uku bulan ~e"b· ic;in gurup Reisi tarafından ıdare 

ligattan simdiye kadar esalı nctıce- olunacaktır.' . 
ltr alrr:ınaclığı ve is1erin yine beta· 9 - Teffız komısyonlarının muay
etlc yürümekte olduğu anla~ılmış- yen günlerde ictiına edüp etmediği 
tır. Cok uzamıg müzmin bir hale toplanılmadı~ı takdirde esbabı ko
!;(:lmis bulunan iskan işlerini kat'i misyonlara mevdu dosyaların her 
')tr ne ... ticeyc ula~tırtnak seri bir tas- günkü mikdarile lıcr içtimada bun
fiyeyi en:ri vaki haline getirmek !ardan kaçının teffiz kararına rapt 
llevlet ve hükümct için umdedir. olunduğu hakkında gurup Reisleri 
l'eftis ve ta!1kik sahalarında mes- müstemiren teekikat ve takibatta bu
lci\r h.iımct ve gayretleri görülen lunarak keyfiyetten muntazaman 
l'cfti> Hcy'etinin devletin bu bap- Vekaleti haberdar edeceklerdir. 
taki noktai na~aı-ını tahakkuk etti- 10 - Iskclni adi temlik muamele-
recek tc!ikilat huvvetlcrinin mesai
sine nnı.ıalıarct ve j~tirak suretiyle 
·darc l.'aruret ve ihtisasının amir ol
tltığu yü~<sck basireti gösterck ehem· 
'niyeti iltizam edilen gayenin ya
kın bir .!amanda emri va1d halinde 
~<:ccllistnde mühim bir ıncvki ala~ 

taklarını kuvvetle ümit ederim. Bi
l<ıenakyh buhusus için Tefti~ Hey' 
•tinden tefrik olunarak Tcffiz ve 

Jeri içinde gurup reisi ile tensip ede
ceği Müfettiş tarafından mahalltri
ne göre tertip ve tanzim olunacak 
bir ~ekli salimde takibatı mütema
diyede bulunularak bu islerinde in
taci temin edilecektir. 

11 - Teffiz dosyalarının tetkika-1 
tile istiagl edecek masalarda sükü- j 
netle çalı~mak lazım geldigine ve es
lıabı mesalihin davet vuku bulmadı-

ttınlik mtnmclatınm mütekasif ol- kca buralarda işleri olmayacağına 
luğu mıntakalara (merbut cedvelin- mebni valiler müfettişlerin tahtı 
tlc gösterildiği Lizere) mcnıur edilen murakaİ.>csinde çalışacak memurlar 
lııüfettis beylerin bu işlerde bilfiil için müsait muvafik ve müstekil o
ibrazı mesai etmek suretiyle en kısa dalar tefrik ve levazımını temin ede
bır müddet zarfında gayeye vasıl ceklerdir. Müfettişlerinde buluna-
0ltnaları zaruri bulunmuş ve muınai- cakları bu odalarda eshabı rnesali
cyhiınin aşağıda gösterildiği üzere hin müfettişlere müracaatt kabul c
taiışn1aları ve memurini aidcsini c;a· dilmeyecektir. Müfettisliğe şikiyeti 
ıştırmahırı tensip cdilmi§tır. olanlar gurup Reisine müracaat e-

l - Tcffiz ve temlik işleri çok derler. 
0laa İzmirde dördü mülhakatta ol- 12 - Elyevm bu veuifle meşıcul 
'nak iiı re on dört fstanbulda altı, olacak müfettişlerin ellerinde bu
~•ınsun, Adaaa ve B'l,!ıkesirde lunan tahkikat evrakından yalnız 
'M:erke7. ve Ayvalıkta) dörder Ma- fezlekeleri tanzim olunacak kı1tmlar 
lısa ve Aydında (Söke) iki~er ihza- müfetti,ler tarafından ikmal cdlle
'i tetkık Masası acıtacak ve her ıruı- cektir. Mütebaki evraktan vilayet 
'ıya İskan müdUriyeti umumiyesi ve vilayetin usulen tahkikatını ifa 
'.;(rafından birer teffiz memurunun edemiyeceği evrakta mıntakada tah- . 
'Yini temin olunaçaktır. Mıntakala- kık işlerile meşgul müfettislere devr 
• tnemur Müfctti~lcrin adedine gö- vet eslim olunacaktır. 
't bir !<aç masaya bir müfettif me- 13 - Merkezde (Ankara) bulun
'lı~r olacak gurup Reisi vezaifi tev- durulacak bir müfetti~ umum mın
ti l'e t•nzim edecektir. tıkalara memur gurup ve müfettiş~ 
.,? - Tcffiz komsiyonlarında mev- !erin muamelatına merbut kadro ce
-tıı müzaker~yc vaz edilmek üzer~ davetinin sutununda gösterildiği üı:
~Ll emirde ihzari tetkik masaların- re takıp edecek ve mumaileyh-yal
~ kararı iptidaiye raptı icap eden nız iskan işleri için - mıntaka ~urup 
~•!tadar teffi, dosyası bulunduğu Reisleri ile bilvasıta muhabere e
~tpit olunduktaıı sonra bu mıktar derek istihsal edeceği malumatı Ve
~&aların adedine göre taksim ve kalete (Teftis heyetine) bildirecek-
~\t7.i edilecektir. tir. 

3 - Viliiyetlerc memur edilen 14 - Teffiz ve temlik İ)lcrinin 
Qırup reisleri teffiz ve temlik mua- tesrii hu•usunda diğer bazı tedabiri 
~1~.tı ve tcffiz ıncmur ve komisy- ihtiva etmek üzere tanzim olunan 
~lqrının mesaisi hakkında her on talimatname ile umumi izahname bi
~ günde lıir Vekalete rapor gön- lahert tebliğ olunacaktır. 

Nikoli isminde biri Buradan gönderi-
intihara teşebbüs etti len Niko isticvap 
Taksi mde :\!koli ıı~mi'.1r.l_a biri 1 edildi 

~O gram kezzap ıçmı~tır. 

Uunıı sebep hastalıgınm geç
memesidir :\ikoHnin hafıttl 

tehlikcdcdlr 

Poliste mesai tar.u 

Pnlis ikinci ~ubedc çalı~ma 
tarzı cıtl.:jtirilmiştir. :)imden 

;onr:ı ihtisasıol:ıma\'Snlar par
mak i~i kı<ımlarındıı ibtbas edi
necekler. llıtl<a<ı ulanlar da şuhc
lcrindc çalı,acakhrclır 

Peyllir luı·sızları 

Dtn İl. amclc,indcn Rıza Hü:onü 
,.c :vtchıner limanda hnğlı 

lıir ı apurdan fıçı ile peynir çal
mı~lardır. 

Bastırılan yaızgın 

Fenerde C'eh\l Heyin ninde 
yan!(ın çıkmı~:<adtt derhal bA<

dırılmıştır. 

Şoföriin marifeti 

Fcnkiiylü :\!adam llozaıa Pan
ıı;alcıda ıııeçlnıl bir otomo

bil çarparak mi ayağını kırmı~tır. 

Ceket çalılldt 

Sirkeeide ~l kerci Refik 
dininin oda<ından .~ 

Ç'-lınmı:jtır 

Sebebi meçhul ... 

cfcn
ceker 

"•matyıda '.!~ ya~lırında 'hamil 
efendi meçhul bir ,ebepten intihar 
etme~ i~teyerek =-o ~rııı.m tcntürdi\~ot 

içmi~tir. 

K:\mll efendi h•·t<tıeı·c kaldırıl-

Halı meraklısı 

! lali< ;,ınindc biri l°'aküJarda 
Kirkorun crjne p:ircrck iki bil\ ük 

balı çalarken yıhlamnıştır. 

Baba ile Juz arasuıda 

U .. >küdarda Selami .\li mıhallesind• 
Sadık Ekndinin k1'.ı 14 yaşındı 

Seyit ilanım haha,ile kll'J(a eımi~ 

'.'40nrı kendini varılamışttr. 

Yorganlar glHi 

Hii;amettin isminde bir >abıkalı 
Kıpalı ç:tr~ıcla J\irkonın dlil:

kAnından ICl yorgan çalmııtır. 

Balıhçı1111z 191 lirası 

U .. skiıdard.t. ku~p Kamil .efendinin 
erine gıren -'I r![ ı<ınmde hlr 

hıtıkçı 147 liruını çalmı,tır. 

l(ııyuga diişell foc11k 

K~ndillldc 1 ~ ı•ıındı t\ıkı_ı b~içe~c 
om arken kımıu <lw;mu,tur. Nı · 

konun. fervıdı et;ıftın dııyulnııdıt;m
dın hiprc çocuk bnt;ulmıı>rnr. 

Sokakta öliim 
·ye~ıl cıılıımlıAda şıracı fı'.! ı·d~ınd& 

Arnavıı( ,\hmet diin t nhpınııı 
<.la üurlnc fenalık gelereı.. dü~up 
iilmu,ıür. .\Juınnc<inde kalp ~ekte 
:-;inden iıldüA"i.i anlı?tlmı~tır. __ .. _ 
Maarifte 
İIA.LK İÇİ\' 1'.iTA.P 
Zirai ve iktisadi 

• --J zmir ı;aztekrinde okunduğuna 
göre lzmir Polis \ltidiirlüğii 

komünist ına7.nun J~rı hakkındaki 
rahkikııt~ dcı anı ediyor. lstan-

buhfan getirilmi~ olan • 'ikonıımın
daki komünbtln ifa de-. ahnmı~rır. 
~ikrı koınııni>t tc~kilatı ile olan 
alıikasını itira[ etmiş ve bazı 

miihiın ihhnratta hıılunmuştur. 

kunhulda hulunan 'e Hikmet 
Jıeı namını tct~ıyan bir zatın da 
komüııbt te~kil~tı ik alakadar 
olduğıı anlaşıldı!!:ınuan ınkıfi ı e 
lzmire ıı;öndcrilmc'i için lstanbul 
YilAyetine ı azıt- mıştır. 

lznıirde Yeniden teı·kıf edll-
mi~ olan '\larangm: J !ilminin kar
da.;ı \'afiz ile Bulgaristanlı Mu
hittin de ı,nçvap edi!mi~tir. 

'\fcvkııf ~alanımı .~lbertoııun 
ifadc<i alııımı;tır. 

],tiçap netice,inde l\dnıil den
di nanıındıı hiri ile \ri{ adında 
bir gencin dı· koınünhr reşkiarı 

ile alakası ııldııgu anlıı,ılnıı~ 'ı: 
her ikbi ele tc\ lH edilrni~tir. 

Klmil efeııdi mc\ X:uf koıııu
nHlcrden Rulgari<t:ınlt \hmet 
Kayanın ag.abey;irJir. J\arata~tft 
bulunan evinde kcımünbtlcrin 
gizli >ıırettc. içtima ettikleri ve 
kararlar \erdikleri :mlıı~ılmı~tır. 

Jfaı:-iin de tahkikata deyam 
edilecektlr. 

lznıirc ciYıtr yerlerde de te\
kıfat yal ı'nıa>ı ı c hnılrc getiri
lerek hıırad:ı muhakeme edilme
leri kaurlaşttrılmı~tır. Komlini~t 
maznunları faali~ et merkezlerinin 

lzmlr oldugunu ;iiylemi~lerdir. 
-- ----· -

Emanette 
SÜTÇÜLERTh TEFTİŞİ 

Pis kaplar kullanan
lar cezalandırıldılar 

•• 

Emanet Beyoglıı \ c li.>kııdu
dakl ~litçiileri rdci, cttirmi,tir. 

Sütlerin çokları pb kaplar kııllan
dıkl3rmdm ceza\andırılnııslKrdır. 

/(011servalııı•ar Jıey'eli 

K on.<efl attı ı ar ta lehe ı e mıı 
alllnıleri gelecek hafta Tepe 

ha,ı tiyatn.sıınr.lll lıir kon<er 
nr:<~klcr. 

Sokaklar sulaııacak 

I• >t~nbul "n~okları ıki sı;nedcıı 
heri ya71n >lllftnnııyı•r. l·,mancr 

hu sene soknl.ları 'ulam"'2;a karar 
,·crn1i~tjr. 

Hunun iı·in araırıziar alınn..:ak 

tır. 

,.'«e!<lerdir. Bu hususat hakkında- Dahiliye Vekili 
~ llıuhaucrat gu,·up reisi tarafından Ş. KAYA 

tc c<lilcccgi gibi i~lcrin sureti __ ~----
tip Vi.! tcvziı ve müfettis1crin tar- • 

eserler hazırlanıyor 

1 
M narif \ ekıl.leti talı'il~ .ipti~la' 1 

derecede olanlar ıçın ık- 1 
1 foadt 'c zirnl c-crler \ azdmırak 

Su sılt11ıfl.~1 ('eki/mi11ecek 

Şchrinı izdL· hir kR\' <cııcd.cn 
beri yaz nıc' :-;in1indc.: ~u ~ıkın 

tı-ı çekilmektedir. 
ille,.,: •• dahi tunlar ta•afından ta /f/!aiye IS/ah 
1\ olunacaktır. J • 
; ~Mülkiye Miifettislcri memur edilecek 

; ~ı.:ndukları vilayc.tlerdc uhdei mu 
~belcrine mevdu masalara mal c
~'.n teffiz do>yalarınm gurup Rei
ın gö~tcrccegı tarz dahilinde mev 

,~ta tc\'fikan ıhzarı tetkıkatın ik
i Ve intaç ettirüp teffiz komisy-
1ölrxna tevdiiııi ve bunların mez. 
' ' '"~ltıtonıisronlardan sür'atle çıkarı· 

<!, totnlikc sevk edilmesini temin 
\,t•kıerdir. Mlifcttisler ihtisasları ·•b' . 

1 ılc ına!la memurlarına filen i-
•ı.,,tarikta bu lunmak suretile dos
'tt~ıtı ge-ri sahih ve muntazam SU· 

·~1' ~•karılmasını tahtı temine ala
" <trdır. 

,,( M:üJcttisJ~r h~r giin m~sai 
•t ölsınrJan gurup Rei"Sini haber· 

•tl ~ •cekıcrdir. 
...... 't ff' '""tıi c ız dosyalarının iski.na 

;~ t<1rıhJcri itıbarile sıra numa

•l '~nı takiben tetkika alınması u
... lrtti~ôl~ından olmakla müfetti 

·~ti;, "ı.:ı •laı, ~ 1 müfrc• dosya
~ "tı •c•ki sı ~1sı gelmiycnleri 

'•' ' 'l d L" 1 l" 1r tnrJ : !::' r ır. u .. 

r.ıı c c 1 

itfaiyeyi ıslah için bir mUdet
teo beri bir ınütehass11 aranmak-
tadır. Bunu duyan Viyana belı
dlyesl Şıhrcmanetlne bir mık· 
tup &öndererck Iıtanbul itfaiye 
aindea &önderlııcek efradın vı. 
yana ıtfalyeelnlle ataj förnıese 
daha lstlfadeli olabllecaginl ve 
bir nefer için yevmiye bir buçuk 
liranın yelftccetlal yuuııftır. 

Vlyanaya yakında bir grup 
rönderllecektlr. 

İspanyol heg'eti 4.nka
raya gitti 

Bazı slyaıt zevattan ıuUrı.k
kep olan Jspaayol hıy'ıtl dün 
aktamkl trenle Ankaraya gft
m"tlr. 

Refik Beyltı• avdeti 
Şclırlmizde bulunan Sıhhiye 

Vekili Refik Bey düa Ankaraya 
avdetdrnlştır 

hali-. deı»anclcı ınc tev1,ıc karar 
,·cr1ni~tir. 

Talebe ve f1t.sarrııf 

ısrıınbtıl li<e-ındc ta!eheyi ta,~r
nıfn :ılı~tırınak ıçin hır ta

samıf ,;andı~ı 3ç1lmı~tır. 

Hanka çocuklar tar~[ındıııı 

idare cdilnıelı.tedir. 

/stilalılar ikmiil ediliyor 

Darlllfiinunda hsztrlanan ilmı 

"ttlahlar nihaytt ay '1•
nundft ikmal e,lilınl~ bultınacaltır. 

\-ek~let hu 1'tılahları yaz rn
tlllndc ııeşredecektir. 

P.cnebi nıekteplerde türkçe 

Ecnebi ruekteplcrlnde badema 
t[irkçc der,lcriııc snn dere

ce ehemmiyet 'crilecekrlr. 
Bundnn sonra tlirkçe dersle

rinde muvaffak olamayanlar sınıf 
geçemi ytceklcrdir. 

Talebe birliği11ill fet;ebbüsii 

Alınım malılmatK /.(Öre '\nka
raJa hıılunmakta olan Ttirk 

talehe lıirlill h!yetı in te.eb-

Hu :-;ene 
\..arlardan 

yaı111n - ~ ) :ı~nıu r \ c 
tL·m:ımidc bentler 

dolnıth olduıı:undaıı ,u >ıkıtıtı5ı 

çekilnıi\cceıı;i ıımit L'dili~ or. 

Yeni belediye azaları 

Yeni Cemiveti 
lıuıı;un ! laik 

lanNcaklardır. 

lıelediye azal;ı.rı 
fırka<ında ttıp 

lıusleri hiikilmctçe nıU\ :ıfık ~ii· 

nılnıii~ti.ır. 

Hirlik uınııml katibi ı.:öndrr
di!!;i ıdıı;raha : --Blıyuldcriııılzin 

candan müt.aheretl~ri ıı,ayelerimi

zde cıı buytik ıuu,·affakiyet amlli 
olacaktır.- diyor 

Mualllnıler birliği 

M uallimlcr birliği ı(eJ.,cek cu
ına ıı,ıınü hir içtima u

pacaktır. 

_\nkanıda 'on toplanan "\ltı

alllaı hirli.klcıl, kon,.ra,ındıı her 
birlik ~ubeslnln m[ist!kil olma
>ınıı karar 'er:lmhtlr. Hu lti!ıarlıı 

lmıııhul birllgi de """ta"U ola-

Mücadele için faali- Baharın ilk sürekli yağmur-
yete başanıyor ları başladı 

Sivri sinek mücadele hev\:ti 
tarafından Pendik ve en :ırı 

halkına verilen mühlet dün bit
mi~tlr. 

fleı"cr bu haftadan itibaren 
kat'i mücadeleye ba~lııyacaktır. 

Tarihi edyan kongrası 

I• sreçtc :\ğtısto;tn toplana~ık 
tarihi ed y:ın kongrn>ına Kop

riilü zade Fuat bey gidecektir. 

Japon .~ergisi a(·ılıgor 

Biı Japon ticaret hcy'cti ~chr1-
'11izdc bir serı;! açmak !çın 

müracaat ctmi~tir. 1 hıkilmctımİ7. 
Köprü lıa~ıııda c'ki Liman ~ir

ketl binasında nçılacak olan hu 
sergiye milsaade ctmi~tir. 

Sırp talebesi şehrimizde 

Y ırtuyu ıı;cçirmck. üzere ~eh
rirnlze gelen \ ugosla-. yalı 

talebe dün şehrimLd kczmi~lcrdir. 

Sırp tıılcbc icrdine hügün Ta
lebe birlig.inde bir ça~ ziyafeti 
verilme>İ muhtemeldir. 

Lelılsta11 sefareti 

L chbtan sefiri }1. Obzoı ;ki 
mezuııen ~iltiğl cihetle sefa

ret nıii~te~arı M. Gın romki ken
disine rekAkt edecektir. Keıı.Jı<i 

buglm ,\nl.:araya l{İlİcrek nıa<la 

hat giizar sıfatiyle vul[cye ba~

lavııcaktır. 

- Tirede kaplan 

Tirenin Darmara kuy~ndc ge
çen Cuma c;tinu hır 'urek an 

yaptlmıştır. • hcılar hu civarda 
kaplan bııltmdu~unu bildiUeri 
için ona güre tertibat alinı~ınrdır. 

Filhakika ~ıırck nı )!lparlarken 
hüviik bir kepl~na rn't ı;clmi~lcnlir. 

ycılar kaplanı ı;i'ıriincc h~

ıncn ptı;ıı kurmuşlar 'e ateş et
ınl~lı:n.lir _ l\4plan derhal 'unıi

mu~tur. llu kurküunı; mahlub.ıın 

deri-i Tire _ıandarma kumandnm 
tarafından dli lirava 'atın ahn
ını~tır. Darnıarn darında daha 
Pek çuk .kal'l~n 'ardır. Köyliikr 
bunlaı da vurmak için ı-[irel... :ıı

Jarı tertip cdecckicrdlr 
Dün gel6tı seyyahlar 

A~ya vapuru ile dun şetı.rimi1.e 
1 :>O >tyvah µ:cimi~ ~ehrı gez

miıılerdir. 

Çocuk lıaftası ha:urlığı 

NJ,;ında lıa~layacak \:Otuk haf
tası iı;in huırlıl...lnra devam 

edilmektedir. Kiıttin ı ila.ictlerueki 
flim:ıyti etfal ,ıılıclcriııden iki;cr 
~ehit ya\ nı>u intihap edilerek 
ıncrLczı ıırırnırı1 tarafından ~.ı 

'\h•amı. yapılacak nıti<amcreyc 

j,tira!.. etme!.. iilfc bir haftan. 
' -

kadar ~ömlerllecekti r. Ç'oetık 

hawamıııd:ı hlitiin müe,,e,gt 
1 lim:ı)ei etfal bayrakl.ırile tezyin 
cdileccl.;rir. 

~'oetık ha) mım !('tınü, ı,:ocuk 

larııı ;İncına ve tiyfttrıılara para
sı;, g-irmclcri için ta~ehbii>atta 

bul ıı nu 1 muştur. 

YERf':vi\LI 
Bir sergi açılnıası 

düşiiniilüyor 
Talebe birliği .>eril mal-

larından bir sergi açmayı 

düşünüyor. Bunıı 1'\aadln ban
kası yardım ederek. fabrika
larında çıkan malları teşhir 
edecektir. __ _., __ _ 
A kdenizde fenni 

istikşaf at 
May11 lptldaııında -Alrdenfr: 

fcant l&tlkşafaL ko•grası Mad
rltte toplanacaktır. 

Bu koııgraya Türkiye ıııurah
hatı olarak lftlrak edecek olan 
DarUlfUnun cotrafya muallimi 
lbrablm Hakkı Bıy bu hafta 
lçlııde hareket edecekılr . 

fımaıı Haklrı Bey, Akdcnlzln 
Tllrklyeyc alt kısmı hakkında 

hazırladıtı raporu konr;rada 
okuyacaktır. 

Dün paltosuz kabadayıların hiç biri 
meydanda yoktu 

Nisanın ilk sürekli yağmuru lttğini gören bizim ev halkı ille 
Mübarek ay, galiba bizi iyice ıs- gelecek hafta, Y cdi kule kıc!az::· 
latmadan gitmiyecek. na yahut Fıluryaya c;ıkalım dı-

Gece başlayan çisenti sabaha ye tutturdular: 
karşı oluklardan boşanan bir - Balıklı civar~ pek hoş ~lu
yağmur halini aldı. Köylünün yormu~. Hem galıba Ermı:nı~e
bir duası vardrr: «Martta yağ- rin panayırı mı varını~, ne ımış. 
masın, nisanda dinmesin!» der- Mutlaka gidelim! Bostanlar fi
ler. Bir zamanki ihtiyarlar da lan da var. .. 
nisanın ilk yağmuruna ağızları- Deci im ki: . 
m açar bu bereketli yağışı içle- -Bostan var ama fılan yok ... 
rine sindirmeğe çabalarlardı.Biz - Filan ne dir? 
ağzımızı açmasak ta olur, elve- - Marul. - . 
rir ki toprak ağzını açsın ve Her sene bıı mevsimde tuza 
mevsimin bu ilk yağmuru bere- batırır batırır yerdi!-. Bu gidiş
ketli bir senenin ba~langıcı ol- le İ!;tihamızı gelecek seneye sak 
sun .... t lamag-a mecbur olacağız. Orta-

Arasıra kunduralarımı boyat- da daha marulun namı ni~anı 
tığım bir boyacırn vardır. Dün yok. 
sabah, baktım, dükanı kapalı, 

fakat kendisi faaliyette. Beni Bir kaç gündenberi yollar-da 
görünce: paltosuz adamlara rasgeliyor-

- Az bekle beyim dedi, sana dum, şimdiden paltoyu çıkar· 
da sıra gelir. mak bana ihtiyatsız bir hareket 

- Allah versin, bu günlerde gibi geliyordu. Bu gün baktan, 
müsteri çok galiba? o kabadayıların hiç biri meydan 

- Eh, iste bizim 'de yuzu· da yok. Yalnız surası ela muhak 
ınüz bundan sonra bir parça kak ki bu hafta suğuktan terledi 
gülecek. Maliim ya havalar. dü- ğimiz ilk haftadır. İyiliğe dönen 
zelir gibi olunca. . . hastaların ilk terini h.ayre yora-

- Ama baksana yagmur ya- ıız. Sıcak havaların pışdan olan 
gıyor. bu ilk teri ben öyle kar~ıladmı: 

- Sen buna yağmur mudiyi- - Oh dedim, kış hastalığın-
sin. Nisan irahmeti bu. . . Onu elan kurtuluyoruz! ·~ 
söyletmek için bu kadarı kiifi Yolda lastiğini sıktıkça 
geldi: hav layan oyuncak köpekler sa-

- Beyim, bu zanaat, öyle bir tan bir yahudi çocuğu, iki av
zanaattır kim diye başladı, ha- cunda birer köpek havlatırken 
va yaşlık olan da bir para itmez. birisi yaklaştı: 
Günde üç kundura ya boyarsın, - Kaça bunlar? 
ya boyayamazsın. - Yirmi kuru5 ..• 

Aha yerde çamur diz boyuna - Hadi ordan. . . Olacağnu 
cıkarkcn müşteri gelir de dur- söyle de alaynn. 
duk yerde sana bes kuruşunu - Bitmişi on beşe .. -
gaptırır mı? Ama, havalar gü- Biraz daha sokuldu: 
neşli gidipte yerde - Kurban o- - Bağırt ~akayım! 
lam İstanbulun tozuna topr~ğı- mu olmadı. Bır de ben 
na iki ganş oldumu artık sandı- yım ela bak: 
ğı takırdatmağa hecet ne? Müş- - Hav hav hav ...• 
teri gendi düşmeğe başlar.» - Vavavavava ... 

Gördün 
bağıra-

Boyacının toz hakkındaki - Hovvvv ~ovvvvv. 
methiyesini dinledikten sonra H.erkes etratm~ toplannuştı, 
Şehremapetinin yazın sokakla- O hıç aldırış etrnıyor, bo~una 
rı nicin sulamadı<Yına bir parça : havlıyordu. O sırada yahudı ~o
akıl ~rdirir gibi oİdum: Fıkara-ıcuğunu bi;i kolundan ç~kti. 

1

• 

yı halkı himaye!. . . Boya.cı?1 ! _ - Haclı og lum, dedı, çe<ttl 
bundan sonra lastiklerden şıka- gıt ! 
yet etmeğe başl.adı: . . - Niçin çekileyim? _ 

_ Pabucu ikı paralık edıyı. - Baksana canlı modellen 
Kötü kötü kolıiyi. Nesine clüs-1 geldi! 
künliih gösterisiniz bilmem ki.'. 1 Havlayan adam surat ekşitti 
diye dert yandı. 1 ve artık orada ka!mıyarak uzak. 

Efendim zizin anlayacağınız !astı. Arkasından gülü üyorlar, 
lastik giyen adamın kundurası - Herif amma idmanlı ha., 
çabuk eksir-eskir-n1iş. Hepi - Kim bilir kaç sene emek 
şıh beyler, simdilerde gotur - sarfetmiştir! 
-~oa ·sıuuı!po.\!ucnn:ı - ı~~:ı - Yuf olsun ervahıııa ... 
rusıı ela o imiş ilah. . . Bir avave mukabilinde bu ka-
Kunduralarımı boyattıktan darcık bir takdire mazhar olma• 

sonra söyle Galataya doğru bir ğı c;ok görmemeli. 
uzanayım dedim ve ağır ağır Sansın bir kücük hanım, ku
köprüyü geçtim. Beşiktaş tram- cağında henüz doğmuş bir keçi 
vaylarımn durak yerinde vitri- yavrusu ile tramvaya binmek 
nini yabancı bayraklarla süsle- istedi. Biletçi cevabı kesti: 
miş bir mağaza gözilme ifü;ti. - Yasak. Canlı hayvan a}. 
Sekiz on devletin bayrakları a- mayu. 
rasında her nasılsa Yunan bay- Kızcagız yalvarıyordu: 
ragı da ihmal edilmemişti. Her - Eminönünde ineceğim. 
bayrağın hizasında o bayrağın Minicik bir yavru ne olu11 
mensub olduğu milletin lisanile sanki ... 
kumaşlarının nefasetinden bah- Arka srrada oturan mü~teri. 
ı;ediliyordu. Türk lisanı ifade !er arasında cenesindeki sivri 
kudretinden mahrum bir dil mi- sakalile keçiy~ benzeyen biri 
dirki türkün parasile geçinen a- vardı. Kız şeytan ve oldukça 
damlar dükanlarınm camekan- çapkınca bir seydi. 
larında yabancı dillerle konuşu- Keçi sakallıyı göz hopsine a-
yor ve yabancı bayraklar teşhir !arak biletçiye yavasça sordu: ' 
ediyorlar? Bu suali böylelerine - Kocaman keçileri alıyor- • 
ben değil airl olduğumakam sunu da benim minik yavrumu 
sormalıdır. neye bindirıniyorsun? Keçi sa-

* * * l:all ı fena fena haktı, tramvay-
da yiiıiidii. 

M. S. 
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•• 
gazetesini mumi bir tekilde ceryan edece

ğini ve hedefin yalnız ordu de
ğil muhasım bükfımetin bütün 
menabiinin olduğunu ve bu 

Zannedersiniz ki hayatta biz muharebelerin galibiyetin an· 
balı ·tara hakimiz, is fedif!imiz cak el birliğile çalışmak netice
zıırr. an onlara istediffemizi ya- sinde müm kün olabileceğini 
parız 1 Yanlış efwdim, yarı/ışı bundan eve ki makalelerimde 
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arik ve h .... y~ t üzerine sigorta n1ua ı Pl -,if: 

Diın en f z!a hararc• 5, en az Hayatımızda balıf!ın bize yazmıştmı. 
4 dr. eccvı! Bu -.;,~ h•vanın b•;lutlu yaptıgı tesirin acaba yüzde Bir harp vukuunda o bükü-

İcra eykıiz. Sigor talan h~ .: için ınü,a it 
şeraiti l avi İr 2 

l . "IIU•• vvil d mrn birini biz ona yap~tliliyor mu- mete mensup bütün erkekler 
" yu ~? Efendim şı5yle al ı cı 1;özle tilahlanara1~ cepheye gidece 

• bir bakınız balık nere/erimize ğinden gerideki bütün işler ka
lacaktır, b·naenaleyh bunları 

ı\ler1(ezi İt'are ;İ : Galat <> da fınvon T lanır l~dır 
·'"ut ıı;; 111 ı · nı :ı n~··ı ı ı şt- lıiı lt~ rtlP : ~t·t=-ııtt• t' 

• 

aftanın yazısı 

Baflk? 
Efendim, hiç d•kdat buyu
.,, mu? Neye? diyeceksif)i?I 

Ba karla insanlar arasındaki 
..ı '!'leye! Her biri ayrı ayrı 

muhitte yaşayan bu iki mah
luk ezelden bir biıine dü!iman
dır Biri ötekinin evine sag 
giremez. Ta ı ilk insan/er 
zamanında Yunus nebi ile onu 
yutan c rıavar arasındaki hi
kayeyi elbet bilirsiniz I işte o 
gün bu gindıir insan ve balık 
iki biaman fıasmo/muşlardır. 

Daha üç dört gün eve/ ı-.eçen 
macera/un, Nisan bir aldatma
larını diışünürseniz balıkların 
bir türlü bizim yakamızı 'ıırak-
mamaga kar ar verdiklerine 
kolayca hükmedersiniz' Senenin 
muayyen ve malam bir ganana 
intihap etmişler, bile bile lıldes I 
Bizi bfrl:irimize aldattırıyorfar, 

bize çeşit çesi. yalan söyleti
yorlar. insanlar da sanki başka 
zaman hiç yalan söylememiş 
gibi nisan balıgı hesabına 
~olan söylüyor, ve en fenası en 
/-t · y1lanlannı o gün söylüyor. 
; t bir insan bir şeyi iyi 
yı.f'uyım diye özendikçe . ötü 
olur, işle nisan balı/!l için 
5,)yfenen yalanlar da böyle bu 
kabil. En iyi aldatanlar deffel 
fakat erı iyi aldananlar ara
s.ııda bir seçme yapılsa" Vakit. 
rejıkimizin başmuha"iri Asım 

bey kazanır. Çünkü * Vakit • 
gaıetesi karilen"ni aldatmak 
için Ankaradan Asım beyin 
imznsile alınmış iki telgraf 
neşretmişti. Bunlardan birinde 
bekarlık vergisinin kabul edil
di~ i, digerinde lngilterenin 
Amerikaya harp ilan eyfedil!i 
yazılı idi. Bu haberlerin inti
şarından bir gün sonra Anka
rada gazetesini Açan Asım 

b, yf endi o iki telgrafı görünce 
yanrndaki refikine sarmuş: 

-- Acayip şey .1 bizim ga
zetenin Ankara 11;uhubiri de-
1-'f·şmiş olı ·ak Nr; te haberim 
yok I A mn i.,ıninıle kimseyi 
tanıyorrr:usun ? 

Eı•et I 
Kim bu adı.;m1 

Siz! 
Ha ı;erçek lılkin be-

1im bı·y ' bir te1rraf çekti/!inı 
1klınıa r;e!miyor. 

Ha/bu ki imza sizin! 
- Eı•et orası da övle ! 

Ve rıi/.ııycı işin nislın bnfıtı' 
"l\\ılli~ et. in eci-l:ıl tefrlkaaı 21 --- E•y 

kadar girmemiştir: kimler yapacaktır? 
Güzel vücut mu tarif ede- PEK TABİİDİRKİ KA-

cegiz: 
nn/ k t· d bı"r taze ı DINLAR: 

- "" 
1 e ın e o halde kadınların ilk vazi-

deriz ı 
Eylenmek mi istiyoruz? feler! buradan başlanıaktaclır. 

Derakap bütün d .. vairin kıta
- Haydi batik kaçlı oyna- 00,, müdirlik muha ebecilik gi-

yalım ! Teklifini yaparız. bi vazifduini deı-u te etmek. 
Sıskayı en beli/! ifade eden Şehrin umumi hayatını dur • 

şey • çiroz ,, kelimesi degil durmamak içi•ı ıazetecilik, gar· 
midir? sonluk, Şoförlük, mağazacılık, 

Gaç yutulan lokmalara: vatmanlık, p'>stacı!ık, berber· 

- Kocacı~m, hayatın çok 
anlaşılmaz, çok muammalı safha
hn var de~il mi~ 

t:vet .. Mesela emrazı ak-
- Ba!ı/r kılçılz ı demezler mi? lik, irundul'acılık, t ~rzilik, va
Spord a nefesi kesilip şişen/ere: zifelerilc cephedE. düşmanla bo
- Şiş baba torik! dendilini ğazi tan karde~lcrinin giye- ı· T iye ... 

işitmediniz mı? cekl ri elbise, ve çan aşırlnn 
Buna btnur: yapmak üzre askeri imalatha-

Bey/endi oturmuş gazctr 
okur, Kansı sorar: 

Böyle dikkatli ne okuyor-

Gazete. 
- Bunu göriiyorum. Gazetede 

J!ı::=~~~ I> TP pfrııı: Dcyoı!lu - 2003 
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- Uç baba torik I veclusinln nelere koımak, keza cephane ve 
makamı istimalin/ izaha hacet tüfe1·lenni tamamlamak için 
var mı 7 mühimmat fabrikalarını. gide

Sersem, 
muamma değil, 

hastahane ... 

emrazı akliye 
Bakırköy ünde okuduRun ne? 

- Hava raporu. - Ayrıca: 20.CXXl 15.00') 12.003 tQ.'))'.) llr;ıhk 
ikramiyeler ve 10.00i) liralık bir mükafat. 

___! s, 

- Balık başlan kokar I ne de- rek oralarda çalışmak. 
mektlr, şüphesiz bilirsiniz. Köylerde iae erkeklerin git-

Bizde balıklıane, /Jalıkpazan meaile bot kalan tarlaları sürüp 
vardır. Acaba onlarda insanlıane iatihaalatı durdurmamak. 
re insan pa arı vaT mı 7 Hastanelerde hemtireli1·, de-

- Ne? .. 
- Anl aşılmıyacak da bir şey 

değil-. Bakı r~öyünde emrazı ak
liye hastahanesi var ; şefi de 
Mazhu Osman bey. 

Pek tuhaf! 

' ~, 

- Pek mi mühim. --
- Çok 
- Ne diyor? 
- Hava açık olacak diyor. 
- Palavradır. 
- Hanım ilmüfenne palavra 

Bu keşidede cem'an: 3.900 
numara kazanacak 

OCif ll~lmltllffl!!ll 11il11111!il111! 1; 1 ı; iti f !I 11il1111111!11111111111! 
111 n ı ı i., 

---· -:--

Bir ayı /Jalıgı tu•ulur, aylarca n·hte eder"k evlatları;:ın yara· 
hepimiz seyrine gider, resmini lannı sarmak, ve doktorluk yap- - Tıı hal olan ne dlr? 
ıautelere basarız, acaba balıklar mak. - Söylediğim. 
(Jlemlnde bir insan glisterstler Cepheler gerisinde otomobil - Söylediğimi sahi mi tuhaf 

deme. H&vanın açık olacağına 

dair, uzun dı>Jiller var. 
- Neymiş onlar? 

Bilumum esnafa ve esnaf cemiyetlerine: ,, 
lstanbul Ticaret müdüriyetinden: 

- Bahri Muhltl Kebirdeki 1 - Esnafın esnaf cemiyetlerine kayıtlan mecburi olduğundan sıtn'at- H 
kaı: balık seyrine gider. nakliyatında hizmetler ve §Ö- buluyorsunV 

Büyük balık küçük ba/ıffe yutar, förl.ik. - Sahi tuhaf buluyorum. 
tınası bize düşer, hemen bundan Mahkemelerde hakimlik dava 

f{, · 'b - Demek nükteli stlz stiy-blr felsefe çıkarırız, amsı gı i \"ekilliği z bıt katipliği yapmak. 

kasırgalar sükOn buldu. 
Karadenlze karalar bağlatan 

kııra yel dindi. Barometro, bu 
giine kadar meç?ul olan bir nok
taya, emin ve kat'i bir seyrile 
yükseliyor. Bu gün bana sureti 
kat'lyede açık olııcııkar. 

bn itlharlle mensup olmaları !Azım gelen cemiyete kayt edilmiş bulun: ılaıı. •ı 

ıecdidl ka1 ı·tan ve hiç kıyt edilmemesiş olanların kayıtlan için bi · ay 
müddet 'erilmlştir. 

en ufatına niceleri afıklırlar. Mekteplerde muallimlik der- leyebiliyorum? 
• • • uhte ederek milletin maarif ha- - Evet, hem nükten vır, 

Sizt bir ufak masal: Bir ermeni yatını durdurmamak. hem de nıhsllıRtn. 
papası kilisede vaazetmeye gider- Mezunen teptilihava &uretile - Acayip •. 

2 - Bu müddeı zarfınd• müracaat edenlerden kayt edilmişlerin 

kaydiye ıaabhüdaıı şehriye ve saireden cemlyere karşı olan eski b, rçlan 
c, miyetler tarafından kat'iyen a~nılmayarak, yeni ka.yıt edilecekler mUllu d 
şimdilik an:ak cüzdan bedelile o cemiyetin nizamnamesinde ·ya ılı taahiw-

ken /sak ismindeki uşa~ını çivar- gelen efrat ve zabitımm neka- Deıhl mı· q daki /Jalıkçı}'a gönderir ve veresiye - e.· '··· 
iki okka balık almasını teııbih hethaneleı·de geçireceği müddet Sen işi alaya TIJruyorsun. 

zarfında onlan eğlend:.ı·mek. ki dd k 

;::~ ~~~:'. ~~r~:~se~:k::r:;· k~:= gi~iü~:nuf;;fere ~:ı;ı;~~k!i:'. = ~~~a! s ~eniim~n:;o::~ 
bını açar, başlar: __ ,_. 1 . 1 b" ı·~·ı ·ı 1 yonmn. 

- Ey! Do.•'/arım ı Geçen lıafta .._.. •t en e ır ıgı e ı er etmeğe 
size Avram pey gam/Jul anlatmışlım, çalııırlııı· içap ederse silahlana- - Estagfurullah !. Cesaret e-
bug/Jn de /sak peygamberi diyece- rak cepbeyede koşarlar. demem. 
timi dtr ve kitapla peygamberin Büyü!; harpte lngiliz ve Fran - Ta'ıil edemezsin. 
sahifesini aramaya baflar ve bir sız kadın taburlarını iştittik ve - Neden tabü olsun 'I 
tara"an da: 1:ördük. Et d . " E - e göreyım .• 

- /sak ne dedi? /sak ne dedi 7 ski muharebelerde ileri cep-
h 1 h t - Ne edeyim ... diye onun menakibini aıılalmaya e ere su ve cep ani' a§ıyan ve 

mukaddeme yapar, nihayet sahifeyi elinde silahı olduğu halde mu- - Alay et. 
bulur ve eli/e üstüne 11urarak: dafiin arasında şehit düşen ana- - Ciddi mi söyliyorsun? 

- /sak ne dedi 7 dtr. Tam o lanmızm:k b lundu~u tarihen - Cnyet ciddi. 
esnada balıkçıya gllnıiermiş a/dugu müspettir. Harpte yukarıda sa- - Demek •en benimle alay 
uşatı /sak ta kill<eden içeri gir- ydığım bütün vazifeleri yapa· ediyorsun. 
mlş bulunur vt papas:n stJzf!na lıilmek için hazarda yetişmek i. 

ed kb ld - Yok canım. ktndlne hitap zanntct•ek: cap er, iati a e kadmların 
- Nt diyuek? Öyle ka utaya muhakkak kendilerin büyük - Yok olan nedir. 

vtresi balık vere11in babasının vazifeler verileceğini ve vatan- - S<nlnle alay ettiğim. 
farap çaııaf(ma... dedi ctvabını lanmn mukadderatıle yakından - Pek aJA var. 
wrdi. al&kadar ol.a.ldarmı bilmeli- - Sende varsa bllıneın.. 

Hiç ııazımda balıi!a lesadO/ dirler kadınlık denilince ayri bir · - Çok budala şeys·n ~en .• 
tttinlzmi? Ben bir şikemperver tabaka dütünınemeli muhare-
manzıımede glirıillm,siu nakledevlm: bede erkek kadın yoktur yalmz T ~rbiyeni taknıır mısın ? 

•Bir bojazım ile oldum vatanı için çalı§acak tahıalar - Sözil uzatına .. terbiresiz. .. 
zurafa maskara:u vardır. - Rezil, adi, Layığı adam. 

Havyar olsun iki alemde Eski saltanat devrinin birer Hay sana varmaz olııydım. .. Otu-
bana yüz kartUı ummacı gibi kafesler arkasına ıup iki kelime dddl konuşmanın 

-AIA! 
- Ben artık çıkıyorum. Bııcı, 

benim bastonumla şapkamı ver. 
ihtiyar bacı - Bastonunuztı 

getirdim; ama baston yerine qemsiye 
alsanız iyi olur. 

- Neden? 
- Yar;tnur yağacak 
- Nerden biliyorsun ? 
- Sol dizimin bofum yeriyle, 

baca~ımın sag oyluğunda sızılar 
var ... Nasınmın etrafı da morar
dı . Nasınm beni hiç aldatmaz. 
Siz beni dinleyin de şemsiye 

alın. 

- Dinliyorum bıcıcığım ver. 
NakilJea 

Seli.mi izzet 
İRTİHAL 

Davavekillcrindcn Erenköylü İe
mail Hakkı Bey Perıembc akıamı 

saat yedide Haydarpaşa vapurun 
da scktei kalpden fücceten vefat 
etmittir. 

Cenazesi bu gün saat ikide Eren 
kliyi.indeki hanesinden kaldırıla

rak sahrayı cedit kabri•taruna def
nedilecektir. 

d r hedelleıi ılınacakıır. 

3 - Esnaf cemiyetleri, çemlyetlerlne kayt edilmediklerine vakıf olduk
ları csnafın isimlerini zabırai belediye memorlarına bildireceklerdir. 

4 - Muayenel sıhhıyeye tabi olan esnafın muayeneleri eskiden oldult> 
gibi cemiyetlerden ılacaklan hüviyet vıırıkalıırı üzerine kayt olunacıkur. 

O - Bilumum esnarın ileride cezı görmemek üzre hemen ccmiy<tlerlnt 
müracaatla kavı olunmalırı ravsive ,. ilAn <'lunıır. 

Satılık arsa 

Emlak ve eytam 
bankasından 

Mesahası 

Esas numara mevkll 1\1. murabbaı 
159 ~lkta~tıı Slnanpıışayı atik 201 

m~h~lk~inde köprü başı 

sokağında atik ı 3 cedit 
5,7,9 numaralı arsa 

ternınaı 

T.L. 

Ba14da mevkii ve evsafı mubarrtr arsa 10 nisan 929 tnr!h!ne 
mlisadıf çarşıımba günü bilmüzayede satılacağından taliplerin ycvuıl 
me1.kt'ırd.ı saat on altıda Rank~mıza miir~ca:ıtları. 

Harar ~llli~i ınfizaJe~esi teın~it e~il~i. 
Gaziayıntap Defterdarhğından: 

Toptan veya prrakcnde fürctile satılığ~ çıkarılan Harar çill!!!;i müzıye 
desi ıırl ıl il!ndın itibaren bir hafta müddetle temdit edildi~ ilin ohınur. Hir bayak ırpsi ile 'fıgelu sakladığı kadınlar bu vazifeleri imkAnı yok... Cenabıhak garikı rahmet eyleye 

. 10 tr ızgara11 yapamazdı, fakat ıimdiki mit- G - l ·· d ·· 1 h 
A bıraıkr g6ztım aftır·y/nı nevver Türk kadınlı~ma cumhu Mü·J~IHb sı~Lıye mu· ~aıaal lel!.İS•Luil n·y~seliııdee·. ümrük er umum mu ur üğü imti at1 

karnım doyma:t ! • riyet idaresi lazım aelen bütün ~ •• ııoıı ne H l 1 u k . d 
FELEK e:heİnmiyet ve mevki vermiştir. Bal.:ırkö~dc k~ın ~ıııraJ.ı al !iye "e 8$Abiye Ha~tınninin in~Htı OffitSyonUil an: 

----,.....--...,..--..._- b l - Anonim ve lcoop~r<tif şirlc~tleri memor n mutemetlerinin lmtih•ll' 
ASKERİ B \Hj SLER l~tikba! muhare~lerin.de k~- bitıni~ olan çam:ı~ırhanc in:.sına konulacak buharla mütelu: · rl!.. lan 16 ,\isan f 929 Salı gü ıu saat ı .ı re Gümrük tatbikat mektebinde yıpılacaktJI· 

malı emmyetle gen vazıfelerı- ıllaa eJe\aan tıını:inı e<lilen olbaptaki ~artnımcsi veçhile ve 23 2 - Şimdiye k!dac ve<ika alanlar da dahil oldugu hilJe taliplerin .11~·'' 
istikbal mulıarebeleri11de mizi fekadar kadınlarımıza bı· Nisan 1424 Salı guııü ;aat ün lıe~te kapalı zarf usulile ihale edil- ad•;t net fotognıriyi h.m lea iıntiho'ld•ın evel komisvon kMipü~ne muraıı'' 

ı·akabiliriz . . , , , .. · . , .· .. atlan ve o ~ün imtih•'1e 1tirıuel r ri l~r•mdır. 
kadınların vezifeleri mek !ızre munakasaya konulmuştur. llu baptaki şartnamc11 gormc!.. .ı Tavin oluıo;.n ~ünd" imti " h'İrmeyınl<r ondan 10nra giimrıikJerı:I< 

istikbal muharebelerinin- U· DOGA.N YILDIZ ,e fa7.la izahat alnınk i'teyenkrin ınc7-kur komisyona mliraı;>ıatlHr ı .. ,;.,;g~mtk ' :ı?=.:...!!!~~ır. == ~ 

• 
1 

-- f den ~~~ra en ziy~de teşhisteli~re tesadüf ed~;-bu işl~r a- \o~ kişı bi;birinin -ÜstÜne a- olan bir kazada (Suat Na 1-;;r alır-gibi fenalik ve kibitl 
mütehassıs oldu. (İstanbul) rasında (Suat Naci) oka- tılıyor, siiahlar çekiliyor ve ci) yegane dokto; du. Garı!) ' lik diye bellenmiş nekadıı:' 
da bulunduğu müddetçe o· dar meşguldu ki ne çamor- kadın yanrnda behemehal bir hal olarak bu masun1 visler varsa hepsini birdeı 
nun talebe1iJ.: hayatına çeş- manını ziyaret edebildi ne galip çıkmağı kahramanlık kaza halki eşrafından köy- ı yapı.ıağa başliyorhı.rdı. 

Ü . 
11 

a 

b 

l 
ı 

ıı 

Bilrhan Cahil 1i veren böyle vak'alar dai de(İstanbul) dan gelen pos- hilen bu can ciğerdoslar en Ji.isi.tne kadar kı~lan bir kar- (Suat Naci) kendini ev4:' 
(Çamlıca) da köşk kom-ıpannaklan titreyerek, ne- ma tekerrur cttı. Ve hasta- tayı açabildi. Gündüzleri sevgili arkadaşlarnın, hatta r;a gibi görünme;,. ve hisse- la saşrrtan, sonra iğrendi 

şusu bir mısırh prenses var- fesleri sıklaşarak muayene sının nabzına göre şerbet çok çalışıyor, geceleri ra bazen özkardc~lernin kanı- d. rrıez bir ye1 ~ ıtı hay<:ıtı ren dalı a~onra onların '" 
dı ki genç tıbbiyelinin fi- etmişti. Fakültede henuz vermek kaidesini daha dip- porlarnı hazırlıyordu. na gırıyor, o mükemmel geçirdikleri halde. ya,, ge- haletini vegörgüsüzlükle~ 
liz gibi boyunu, ipek gibi ciddi bir anatomi dersi gör- !omasını almadan öğrenme Bu taraflarda yaz has- eğlenti odası yaralı ve ölü- lince her '.,iri yaşına, başina 1 anlatıp merharrıete getire! Jr 
yüzünü pencereden göre gö lmeyen, deveranıdem hadi- ğe muvaffak oldu. talık ve cinayet mevsimi gi- lerle dolu bir mezbahaya kudretine göre birer yını-j bu hale artık alışmıştı. oııı 1\ 
re tedavisi müşkil bir kalp sesinden imtihan vermiyen Şimdi yorgun hayvanı- biydi. Hemen her gün mer- döniyordu. 1V1üddei umumi cı şahin, kartal, bir vahşi ve bu vakalardan şimdi saf ..;t 
hasta~ığına tutulmuş,_ niha- bu _toy ve cahil t~lebe si;ıi~- run üstünde iki tarafı çu}{ur kezde~ uzak bir yerde ba ~le (Suat ~ac'._)yi günlerce kan dökücü kaplan kesıli- n1a um rı:hlarnı tahlile ~ı~ 
yet bır gece yansı, cıvarda lennden ve kalbınden şıka- lar, çalılar, kısa meşe agaç- zen koylerde, bazen bu ha- ışı;:al eden boyle vakalar yorlardı. sat buldugu esmer berı;ı _ 
doktor bulamiyan ağaları yet eden güzel kadının der- larıyle kapanmış (Bucak) valide yaylalarda çadır ku- yaz mevsimi hemen her haf Yarı dini, yarı irsi görgu- kınalı elli köy kızları rt1r$ 
(Sı.:at Naci) yi köşkünden dine teşhis koymakta müş- yolundan avdet ederken bir ran tahtalı aşiretleri arasın- ta oliyordu. lerin ve telakki!..::. in tesiriy- gul ediyordu. .•i' 
al.p pren esin huzuruna çı- kilat çekmedi. Ağaların se- kaç yıl evveline ait bu tatlı da bir vaka oliyor(Suat Na- Bazen gelin alaylarında le yaşayan bu hak Ran1a- (Bacak) dan dönd~ 
kamırşlardr. lamlık dairesinde kalıp kal- (İstanbul) hatıralarnı dü- ci) müddei umumiyle hay- iki köyün delikanlıları bir- zan aylarında hepsi bireri a~şam :ki günlük birik ş 

Pren es kırkını atlamış. faların dışsalonda bekledik- şunıyor, arasrra gözlemin vanlarna atlayıp gidiyor- birlerne çatarlar, at yarış- melek gibi sineğe bile par- j (Istanbul) postasını ka~ıı 
fakat çok muntazam birha- leri bu gece yarısında hasta önüne nergiz gözlü, kınalr Iardı. Iarında kavga çıkarırlar, ra- mak dokudurmaz, aptes.:;iz 1 tırırken gazeteler ve kt!e-
yat ·çinde vücudunu bir kon ve doktor haşhaşa (Lok- avuçlu (Cemile) nin esmer Bu vakalann içinde ha- kı ziyafetinden kızışırlar ve yere basmazken otuz gün 1plar arasında küçük (bel 

.-va g ibi tap•aze muhafa man) hekimin gönül hasta- hayali geliyor ve yola çöken zen pek fecileri oliyordu. çok defa şekerli, şerbetli ze- tama molunca zindandan! zon) kokulu bir mavi ı<' 
tmiş kuvvetli bir kadındı. Iarna tavsiye ettiği o esrarı- akşam gölgesi içinde yor- Çok defa bağlara çıkıyor faf geceleri bir kaç kişiyi mahkfuniyetini bitinniş g:.,züne ilisti. ef 

( uat Naci) ır1ukellef ceviz engi7. pan7.ehirden kana ka- gun hayvanın kuru nal ses- haf alarci içki alemi yapa- hapse hir ikisini ·toprağa bir prangalı gibi bütün hın- Bu. (İstanbul) un dı · 
h r yatakta iri b r denizkızı na içtiler. !erinden başka bir şey du- rak kadın oynatan arkad2ş• atacak kanlı vakalarla niha- çları ve kinleriyle hayata şık l·adtnlarnın kullıırl: ~ 
" i serpilip yatan bu beyaz Ve fakültenin toy talebe- yulmiyordu. !ar arasında kıskançlık yü- yet bulur. atılıyor, bir" aylık sükunet 1 bir kokuydu. Gurbet el~'"' 
c 'i biiviik cehreli kadın: si bu ilk hasta muay•mesin- (Emine)ile tanıstıı.h giin- zünden kavga çıkıvor, sekiz Nahivesi, kırk elli köyü ve mahrumiyetin intikamı- bitme 
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Besıeyınız en iYİ ~-ııcuk ~ıda•ıdır. 
!· cz~ne ve cu.:ı dep~ılar:-Ja 

Jrılır 

AK ÇAYI Müsabaka etiketlerin·zi tebdil ediniz .. 
lşl)lı nıüsabaka 12 nisan cunıa günü saat 9-12 ye kadar Beyoğlun<la Tepehaşında ASRI sineınada ıcra edilecek ·e bir gün sonra depod3 hediyelerin 
tf.·yzİİne haşlanacaktır J)eposu Istanbulda Ketencilerde No 11 

= ===-
EYLENCELERİ 1 MİDE llAZJ\JSIZLIKLERt ŞİŞl\.INLiKLERl. G '\ZLARI, Eh..;;iLIK ve 

mustahzarı pek tesir idir. bilumum eczanelerde bulunur. 
YA ''\1 \Lı\RI~Dı\. (SODO (;ı\:,TRI\) 

bllınt'cemız 

Soldan ~ağa: 

n ·cp~ ı I k ç•kmu 
\.al .l 

\ im• • 
. 1 m ,< !lir ı P; nur bir 

1 >erı· 1 ı ıı kapl:ıd1 1"1 ~ \ınıli 

ad:ııı. hirıı. + 
ltal) ın ıı ın 't'~'ejtı ; 

Dllnkll bllmecemlzln 
halledllmlf f•kll 

Yukardan aşağı 

1 t;gknce 6) 

'..! ıılenen iş -! ) 

" .\Jeşk r tı ı 
4 - • .. Sız, '·fui ı. fı? Sitem ·6 

~ ,\ Tük('r11mcl .l) (Hdi:rme ~ 

·' Aspirin,,j 
komJfl'ltne halinde ıstimal 

en sade ve basit bir 

etmok 

usul 

dur . Her komprimenin veznı 

tanı l). o gram olarak te~bit ed:l· 

nıiştir 

ı--
Alıııı:ıaaı '!ayet kolaydır , Bir 

bardak 'u : ;ın11 atilınca 

hemen erir. Bir tura

llnda Aspirin • dlger 

t arafinda .. ~aya" sa
llbinl bavl olmaıan · 

ları reddediniz_. 
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En iyi Bursa krepdöşin! en ucuz fiatla 

TOLACH)GLU FEfl:VIİ KAY 1\ R. 
mağazasında 

.... Çakmakçılar "lo 79 lstanbul ~-

Devlet demiryolları ve limanları umumi 
I idaresinden: 
1 

idaremiz içın 1 Ull \ ~z ton [ıınder! l.rk kô!llurii m.ıhay:ıa edile-
.:L'ktr T~lipl.c• ~e· Jiti hkk,,J:. i7.nlıat remiratı almak ıZ"' \nka 
ndı r' ıl.:~ dl ""ltry, ' ırı ve li"'J"',ın mJlzem daire: !r:~ 1 lav !ar-
µ:, 1 h. \ ıcı ıır:-ı m-.:ı muraca:n:arı lL 'ıım,ı ı';ln '!t::ı:ır. 
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Rakı içil~n y<r : 

in Bl RNVlL 
~: de imal edilen leziz 
lı-

t 

ve nefis 

ütlü çikolatasını 
yiviniz. ve cocukla-. . 

rınıza verınız. 

er yarım litralık süt
ü çikolata pilakası 

ir buçuk kadehlik en 
alil sütü muhtevidir. 

K \ llBcRi 
sütlü çikolatas ı 

büyük ve küçüklerin zevk ve neşesini 
muciptir. 

F,--:;:'~'"3~:-";3~~ Slltsüz BLR, VIL çlkJl ıı tası 
şikemperverlerin zevkini 

mucipti r. 

Şekersiz BiTTER çikolatası 
şık ve kibarların memn u

niyetin i muciptir. 

~alata idhalat Gümrüğü müdiriyetinden : 
11' 1 ~andıK ınu-t•lızc·•ıı ııbbıye ı 1 ti sandık ipek mcn>ucaı 
vr ~ "a~<lık ılin nı~n ucıı 3 btl)·e pamuklu ~ünlü mer.-ucat 
,, 1 

• lctldda rı: fhıtrcr ~ya nı uzayedeye yaz.edileceği cihetle ıalıplerm 19 
' ıarihinılen it ı haren 11-4-29 tarihine kadar C: ı13ta ııumrü~ii saıış ku m· 
· asına nıLr:ıcantları ilan ulunur. 

Sizi tevekkuf ettiren bir camekan 
Beyoğlunda l <ı: 1:\1 r '•dJe<inde Po~tahane karşısında 1 +8 numuah 

AZARÇEKOSLOVAK 
e- l'icarethanesinin camekanlarıdır. Teşh ir 

t!dilf'n beylere \'C çocuklara nıahsus en 
birinci ve en nıükemınel gayet şık ve 

MİKRON 

PF:RL\FO 
ııc" "" ı~ · \il "':'ı.'ıu. 

\I'. I·'.'\ \ 1: 1 (ol{ \\lllHl\l.IWR 

1 lcı)ıl!-U ~uftı:ın l lw. ncı.ın 

Kaymak makineleri 
tıalkalı Zlrnat mektebi lllisinin MÜKEM- ı;;::ıS/ır 

MEL tabirini havi raporunu haizdir t' 

Yedek parça l arı dalnıa mevcu ttur. 

Türkiye aca ntalığ ı : Galata , Mahmudiye l. . ~· 
cadd cslnıle No. 61 \[ ' M 

~ Telgraf : M ıı radynn l"t.anbu l e:P",.. ~ ~· 
~ Telefon : Beyoğlu 4:.!3:< ·~ 
mxxxxxxxxxxxx~xxıxxxxxXYxxm 

Giımrükler muhafaza müdür-
lüğunden= 

':" 'tımar., it \ lo to ru vazcdi lcı.::ek az ın lİjtamcl bir ınakına ile gu' erte 

aksaıuınn1 cüz'i tamiratı aleni münaka:ta\·ı konulm.ı~t4.i \lılrıakJ ... a ,·c ihalılt 

kanunundaki ~rraiti haiz olan ı lipl<ıin m üdüıi\'etimmlcki arm~me ,-e 
keş i fna.mc~lne ittil:l hu mitinden ~011 " miın•la<a günü < hn 20 ; ıı2ıı ( umar 
teiii günü saat 14 tc depıl7.İto akc;c ... ile nıuhafaza mütlıırivetindt:kL kamı ,una 
ınüracuılan. 

FlcyoP;lunda. ":\eıı \ gorı., "F.rmb., "l\ıp,eiı~, Ga 
K:ırak'ij \o 2 ı F \ krias, '11.:Ij:';azalarında >atı1ır 

Um u mt d eposu: Galata Çeçeyan 
Han No 13-15 

.... telefon: lkyo)!;!u 1 ııu ~ 

Çorlu Belediyesinden : 
Evelce ilan ve proje leri Şeh

remanetinde mevcut bulunan 
ı yüz yedi bin lira bedeli keşifli 
1 Çorlu su yolları inşaatının 11 
1 Nisan 1929 tarihine müsadif 
/ Perşembe günu ihalei katiye-
si icr a kılınacağından taliple
rin yevmi mezkiırda Çorlu Be
lediyesine müracaatları ilan 
olunur . _____ ..... __ . 

Doktor Seyfett'n 
1 kr ned cilt f re ', ı ti'. 'e 

' ki ıc' ·oğLklu u irı ,larııg-ı. 

a enıı iktida·• en ,eni 'e aitle 
L.G ı • ~der, Babı 'i cud e i, 

C:ıyrc t kt tup. anc>ı " 'ıındc ller 
gıın saat (1~·6) 

· m--un., <•ırL ... u1 .. ·r,, f •n .. ı' 

!. ıpa) a gidl'Lek \l' do c 

Paıar iskek"iiyk Rize, , L-~ 
'lra'ıyon, Go·ek, (,r 

Ordu. C-m-c, :a:n<un, , bolu, 
Zongulcbl!'a ~gr:I\ ar:ık )."< b:ek 
tir 1 larcht "'ı.mı nık bt 1 
olunmaz, 

Antalya postası 
(~'ıın ıkknlc ) Yapuru ;- , ,-.ın 

Pazar 1 O da C:alatıı rıhtımından 
harekerle lzmir Küllı ik Rodrum 
Rados Fethi \e Finike \ ntalyaya 
~idecck ve dıı ıı iış tc mezkur 
bkelelerlc birlikte \ndiHi 
1'alkan Sakız ~·ıınakl.alc (,c

liho luya u~raı .ırak f-"'eccktlr. 

Mersin sür' at postası 
Konya \ ıı11urn rı \'isRn 

~al ı 12 de Galata nhtıırmdan 
hareketle 1'mir \n 'u, lıı· 

iyt: ler ınc :,ıdectk \ e r . 
ucu \nam • \lain, nt ıl .ı 

iz .-ir.? uğrı\ .ırak ge' • · i• -- - -
Bozcaada posta::;ı 

G~'ıbolL , ıp. • ı, "' Jn 

u.- rtc-·İ 17 de lı' ıre nh• 
ulJn(,\n Jı Lkct.t. L 1 
l~ r-cki <, ımkkal ı~ ) 
zı:1adap • · kcek ı L ( 

kale l.:lp;ekı Celıho!. · ı • l!; .ı 
rnrak gek~ckt'li ı Be) eln·ılel "Seyı • e cferl 

huaı ,ırket 

Yeşllköy ta}'yare lstasJonu 
Yolcu. Posta. \ e ·o iller 

lıırı::=::=ıııciıı=hi!!lsa•n-Sa111m•i::::ıa~:ı~ Nafia fen mektebinde;; 
·ı Mart '92Q da Münakasa! rın• 

Gonokok Aşısı T.hp çıkmıyıın Ekmek V(' yas seb 

Bcl-olt\ıklu~11 ı e ihtilJtatına kar,ı ıunın JO Nısan Salı gunü saat H 
için seri nakliyat 

HL'l'IU:~. . UF\ \ BEi r :R \ 1 
lll D..\.PE~Tf.. \ l\ i\,' PR G, 
\",\ R,:iOV • CRA: BERG , 
ISTK.\ZBURG, I' . Rh , 1.Çl DR\ 
BRÜ J.::<;~;ı ~ IWRLI. , \.\ISn:R 
il. \ \l. \'t ·\ır nımr b :ımom 

1 
tayyare •~ta ~ ~nu olan ,t.:L.ri iı;in 

ye,m ı lıarek<1 SiONA. telefon 
Veşllköy 39 B il'umurn malll
mat için a ti deki deval rc mil· 
racaa t ol un · 

Pek te,.irli 'e tu. a~dır. Di· 
d~ tekrar aleni t!':·:'lakasalar 

Mektepde mi.r..akit komı ye tara· 
rnn\·olu ·oltan fahmut ıur · fından yapılacaktır. Talipl~rin iba 
he,;ı karn;ında \ n lll'I le günü mÜracaatları . . ................. . 

1 TREPARSOL 
Frenginin yeni ilacıd ır. 

Hap olarak dahilen 

1 f~cys ~ene.-i tcmetrli h i ~ .. c.;i·ıin 
tediyau 

L.,ranhcl l'ramvay- '.'i-ırkeri hi '"'\..--d. ı · 
ran ı na~ 

Devlet demi yolları ve liman- · 
laıı umum idaresinden : 

Yataklı vago nlar ve kn k 
ok}O~ - $5 t8l· 

ahnır 
Ve şırınga yerine 

kaim olur 

nıulena bir surette ınanıu l idaremize lıııumı.. ol:ın be~ ıc.et ,ıc, \er kıp -~n rnunak. J•ı 

Naıta, Be, , lıı ı ıv .ı5<ı 

~1armnroş Blank Bonkas 
1 ıanhol 601 
Loran Röbul , ile\ 

t, , _de ·•)ır /. lkpo•.ı: 
l k an l::aa c!c.r uJu•. 

:.?7 \lı: t "l rı ıaıihı de sL eti 
ac!Jycdc iı:'ı,,aı eden 1 mıbul ' l'•am
\3V ~irLcti his~cdaran l t \eı · umu· 
mi~ e nio, l 4.>'28 'tUCl '1e~abi ı-sınc 
ait tt:"lletui hi.;,~ı:c;ınt hisse scnrdi lıa· 

.şına 9,~U i )\ i._;e rrıngı ola.r:ık t clıü 
t:y?edi,.. hı edJ .. -ın nA1ln ıtt' n:ı 

\OL- un '" 
Iıu. Il'C l~ğ '·' i l'l.. r 

1 ),,.. " J 1 l d l 2!'i \'i-an '1211 l'cr~t'onhc ıı;unıı -aaı {ı ;>,Ju) da hKar ı. l 'rnı.> 1; 
l\Qstunı er, paq~a Qfi af ve par esü er idare binasında İlra cdiJe~ek•ir '!unah ~Yıl 1,'İ"llk Ll<-CCkk'in 

'.!OJ 2<).J 

( 

' • 

YU ZD E 20 teklif mektuplarını ,·c 1 t!" hesrıız dolarlı" tc~-.,~rı ..- 1\ akk~tdvini 
l'enziltttfa Slltllmaktadl r. VC\'mi nıe7.k~rda saat ' l .'i) ~t kıtd3r uOlUO'l il arc )ll.I ,'t ri •nıııl J" 

-~-~~---,-·--,--. --...,.....:....,., I lllJtiınL umek Jazınıı'ır I • ır ler "11111:1 ~ · "' art ·ırl" kr 11' ,"00 
kıru;. ıruk:a'ıilirdc \nk·1r·ı<';t ıı lıcım ı ıı-~ nden ., ı ı 

DİYARBEKIR 

Vt l İl. YETİ "iDEN: 

rus ı 

numune h ., n ı t ilı t ı. ..ın' 

en'z mü aı'aat 
omisyonundan: 

mubayaar koııııs;·onunc:Jr t, ı;,ınk ., .::!ı;iırler 

Devlet Demir yolları ve li
manlar nmumi idaresinden: 

J - ı 1 .JaYu .O 1 lı. l. 
1 ')?g ri ne .• 3dif Pa.w.r 1 

r ür eoaat l~ de 1 paJ r'f ... ı.:.li\--
' . :3. ... c ı.. i _n 4.iy u_ 

)() 

l 
o) 

• 
• 
• 
• 
• 

' 1 l 

ç 
.ı 

14 
15 
Ilı 

1 

1. '!O ı.an l)YQ l ( un: ·ıe i 

l 21 •• ı <ı.Q 

J ' .. :ar 
ı 1 n ıa i ç n hol:lda cnış , ik -

ı • e ık r.> füap:ı nlıınacn~mllc•ı talip 
· ., c her gu ve mir slc:ısa\·a tırak c• ı11ck üzre 

at · '!lp ;arl:ı ..... mı:~ı i \J.~t k1mis}0n un:ı 

malumat almak ist.e·ycn _ri ... v .ı· -
ye .. da : ... üm n ac t y 

l·t\.llİt1.~alJ1\cııl.ckı. Jul ll 'ooc.+ .. ~ Len1ele 
ıtaret cu;'en no.t.a1arr la ~ı ur. r. ( n u ı C1 k :n :ur., .)e \e -----------
ımalatı .. ınaiye >8 -ı 9' · t ın""ı.: fh t l{) rar ı ı un 1 'iye !- Banll ·:ndan· J ... ! 
on doıt huçu 3. kcu.ı..ı. i.l.;:ı 1 r. 1 ll' Jli!e ,..,C\k mt.. l 1 m_ tur. - Faik H "mı lle!nkamız r. z-

Te lıfnım-ler 11k m··ku c k - \nk ,d, ! , d•"' , ılları c unde"ı ,as.ırru• :.md ı re..abırı 
!iıt:ıuıları darel umr.miıe , kfttibi ıırc"miı !';ln:e alın. •k 1 , ol ılar ait 11588 Niinıero'~ c d mr 25 
mezkur kısma ait mukarelc, şa ·tnıı.ın~ \'C \&hidi ki\: 1 ... 1 fıat t:.ı...U ıle ev ak· Mart 929 Ta-. hinde zayet!:'ış ol· 
fenn iye takımnıı kırk lira mukahilmdo almak uzre ,\n:.arn<Ll f>eıl • demir dugunclan · lİ vcrıleccğ cıhetle 
vollan '" limanları ı ct rcı umumı ı-. sı malı ve 1e mulıa;C ıe i-1 ·- cli . e;i eskisinın lıukmu kalmad ğı ı lfuı o-
rlya<etınc murıraat nlemelerl lüzumu fün olc:ııır. l tu nur. 

l.Z\HR \ r P \Rh ı:Rt:l f 
RI IH. Fll \ l h: \il K \F\ı 

\ ~ \ l.TI \ \il \l \ \ ll 'i~ \ / 
. lL . \ı \l r 

İDEA-1 
() ..:;~;R\ ı\Lı\ RI [ • 

l le • ı r 

1 ;Jı d) Dr z ' f 
t:-Ü( .rl.C ' ~Cİ 1 i, 
t 11 . c 1r, ıu· .. ı a .. l te t 

• 

Ei'ı FES! '\ıl t'K El\1'\1 f:I 
SIHHİ! 

ile bir tec uLcsi hı; ı ü;, bı ıı 

ı·affakı) e~ bir zafer! ı. mum D3k· 

kali)'c ına!azalarında lıulm ur. 

• 1 • _ ıt.. n ı 1 \< 12 nu !lı 
'.Xınh"ln ,d < 1 '.ıı. 1 t n 

bııl~ · .e ' mer~ezı iolare-in<le 
, e t) • lı BanK ının .. eJerin,ıe., 
!;vtcrı.: uzen •t ı.-~.d1.· et.:i·nıı~ hı t,ek 
Pi:tr:ı.k \ c ' ı.. t, ı virı c lJ7 ıc ti yı 

Jn_ u k i\o r· ı ı t: .ılır ı' 
iıtk ır l. 

1 ,~ 1·uk ',ı f'° 

•d ı cadd , 1 

<: - ı n t ,,, ' t: 

pn,o, I" n nı k 
,.ı tedi e t 

1 

::>ıv l• L ı...,cı ,~ Ja ' 

" ' 1 par r. .,t" , nu 
v n u iı~ 1 r. 

ı u;. ·1 JtmaK i e :e e 
,,.~ ede hun ıı ~ i n lr 1 
< m3rtc·u gL lli Jat lnl e "' , ,. 
Jst•nııtl ,ık·f mJdiln < c 
te,~1 1l id.:ue~ıoe ,e\, e c ıı 
muracaat eımderl. 

Mes'ul Miidür : B0RHANETT1N 



Jstanhul vereın mücadelesi cenıiyeti senelik kongrası dün Türk acagında toplandı ve cenıı
.~tin \'cıridatını arttır:nak için nıühinı kaıaılar _ittihaz etti. 

I)ün 'fopkapı gençler ınahfcli tarafından parlak bir nıüsaınere verilnıiş ve güzel tenısiller 
apı]nııştır . .l\iüsanıereye ait bir kaç intiba. 

11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'1!!~ 

l:ır::u:. 

' 

-

Ka•·. 'ı·idc nıınıar Sinanın vt'f:ıtının <;enei devriyesi nıünaschctilc hir ihtilal yapılnııştır. Rcs~ 
ıninıiz Sin1111 ı c-,eı·i olan Alınıct J>aşa ca ıisi 'c ihtifrddcn hiı- intibadll". 

-Meşhur-, 
KONTİNET Al .. 

Yazı Makinesi 
Beynelmilel r:ıkkamlarını hni 

olup Tilrk ve Urin hurufatları 
yazı makinelerinin en mükem

melidir. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel rakk:ımlı cı1 İ\i 

hisap makine<! olup müteatdit 
bankalor \C malt mücs;i;cler 
tarafınnan kullanılmaktadır. 

Gayet !nlılam olduğu için 
kat'iyen hozulmaı. 

TCRI..!YE C\',\ll ll'Rl\'l':TI 
YEGA:\E DEPOSU 

ı\. 1Jornşt:11 ıı Kumpanya>ı 

Bevnglu tekke caddesi 
.~83 nun1ara 

Türkçe hurufatlı Kontinental 
yazı ınakinclcrinln yeni 1.~tin 

alfabemize güre drğiştirilmcşiııi 

deruhte ederi7 
lliiiıiiiiiıııiıiiiiiiı.__ ... cm ... 

Kokuları izale eden 
En mükemmel muzadı 

taaflUndur 
Sıhhatine itinak~r l,adınların 

samimi dostudur. 

Zehirli değildir. H~lıca e_cza 
depolarile eczaneler ve ıtrıyat 

mağazalrında satılır. 
........... 111111!1 ....... -

Şişlide Osman beyde Ahmet bey 
sokağında 84 numarada ko.In 

HiMAYE! HAYVANAT 
CEMiYETi 

Ilastalıanelerindc fukara hananl•rı 
heı· gün ;ahahları meccanen tedavi 
edilir. 

1 Damla 

Pertev 
esansı 

Mandlllnlzl bir 

hafta muattar 

kalır. 

Km .. 1 ............. _ 

\luallinı 

Doktor Hafiz Cemal 
Dahilf, sinir ve ~ocuk has

talıkları mutahassı-ı 

Bin Söz 
Bir Resim 

-;, ,,; r'. "I 

F o·A 
Sinek, Tahta 
rusu, Güve~ pi e 
ve büyük haşaratı ve yumur
talarını kat'iyen öldürür.il.eke 
yapmaz, tesiri kat'i ve Gf;okrıı
su latiftir .. 
Şişesi 50-Tenekesi 75 ve Pompası 
· 75 kuruştur. 

•ı ......... r..m::ı:.;:::;:~-

YENi MODEL 

GHRYSLER 
KRAYSLER 

Otomobillerimiz gelmistir 

' 

' 

Simdive kadar 
gelmiş olanlardan 
pek çok miiterek
kidir. Diğer hiç 
bir marka oto
mobillerde mev
cut olmıyan te
ceddiidatla mü

cehhezdir. 

~akas başları 

lastik derununa' 
yataklandırılmış 

olduğundan sa
mıaya hoş gel
miyecek hiç bir 
gürültü yapmaz. 

Frenleri hidro
lik olduğundan 

şimdiye kadar i
mal edilmiş olan
ların hepsinden 

• daha mükemmel 
• dir. 

Vasi mikdar
daki sebebi rüç

haniyetinin her kim 

bizzat şahidi ol
mak arzu ederse, 

lütfen ziyaretlerile 
şerefyap edilmek

liğimizi rica ede- ' 
riz. Talep vuku'-

unda, katalogları
mız gönderiiir. 

Tediyede ibra-
' 

zı suhulet, yedek 

aksamı ve tamir
qaneleri: 

Istanbulda Tak
simde f sabık 1 El
dora<lo binasında 

KRAYSLER 
ACENTASI 

Cumadan nıada hergtin >sat 

( I -ı- 16) ya kadar Di\ anyolu!1-
daki hbincsindc ve Cumarte,i, 
Salt ı;ı.ınlcci (Rami) de (9-12) 
raddekrindc hasta kabul eder. 

Telefon: lstaııbul 2398 
iii::ııı:mııaııııcıa=ı:aııc:ıım=;;iil:ll•... •rm:ı:ı:ı::::m::z::;;:amım:;ı:;;ı;ô';;ı.&;i1"1ii;:;x;;ıa:ıı:;~cı!J:1i.li~ 

t 


