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~~oma se11allatı 

della Sera Carrire 
makalesinde 

\!lulhperverlikten 
bahsediyor. 

"l"Urkıerln terakkisini 
leteriz,, diyor 

'evflk Rüştü beyin Roma se· 
rııatı münasebetile, en mühim 
•çist gazetelerden biri olan "Co
~iere della Sera" gazetesi bir 
lş ınakale neşretmiştir. 

Makalesinde ldiyor ki: 
ki ·r~rkiye hariciye vekili, Tür· 
d' Yenın harici vaziyeti üç sene
hır hlütezayiden terakki ettiği ci· 
etle, müspet neticeler elde et· 

tlıi ..:_ • d' fLU", Bır çok meseleler halle· 
t ılnıiş ve müşevveş noktalar fa-
anetıe ıslah ve tahfif edilmiştir. 
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l'\vrupa ve Asya devletlerile 

d. S dostluk ve bitaraflık muahe-
esenin imzaaı, Türkiyeyi bey· 

llennıilel hayatta büsbütün orta· 
Ya çıdarttı, itibannı artırdı. Son 
~n senenin tehlikeli maceraların· 
an sonra, T ürkiyenin bu sağlam 

mevkii, façist hükumetince büyük 
~emnunivetle karşılanmaktadır . 
I u)h siyasetinden ibaret olan 
~alyan siyaseti Gazinin Türkiye-
s~nde manevi olduğu kadar ik
hsadi müseit bir mevki buluyor. 

ltalya Türkiyenin her sahada 
terakki etmesinde alakadardır. 
b Tarihin cilveleri her iki milleti 
k a7.an yan yana, hazan karşı 
arşıya getirmiştir. @una rağmen 

aralarında mütekahöi' bir kin 
Y<>klur ... 
Sıhhat vekili 
ll.efik ıJ. dün 

hareket etti,, 
Amerikada bir tetkik seyahatı: 

~lPacak olan Sihhat vekilimiz 
efik B. refakatında umum hıf

:ssthha müdürü Asım B. olduğu 
halde dünki ekspresle Avrupaya 
y areket etmiştir. Refik B. istas
d.~nda vali, polis ve sıhhiye mü· 
d rleri ve doktorlarımız tarafın· 
k~~ teşyi edilmiştir. Sıhhat ve· 
tı l 1rniz dokru Alman yaya giderek 
v tadaki sıhhi müessesatı ge~ecek 
{): lianıburı tarikile Amerikaya 
c:.ıdecekti r. 
t :Refik B. Amerikadald tetkika· 
R~~l bitirdikten sonra avdette in
t 

1 
tereye de uğrayacak ve lngilte· 

0 
t hükQmetinin misafiri olarak 
~da da tetkikat yapacaktır. 

i\li Riza ve Zekai beyler 
~ .. P.1aliye müsteşarı Ali Riza ve 
-, llskirat inhisarı umum müdürü 
<.ek"· 
il} aı beylerin Avrupaya ne za-
~~~ haraket edecekleri henüz 
~ 1 olarak taayyün etmemittir. 
h arnafi bu ayın sonlarına doğru 
ltıataket etmeleri muhtemel bu
"lllaktadır~ 
-= 
ı-urk· . ş ıyenın en ya-
•ltıkh erke§i kimdir 

il 

MÜSABAKA KUPONU 

"t .. 
v~ llrkiyenln en se-

•rrnn çocuAu kimdir 
MÜSABAKA KUPC•:W 
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Yerli mal 

Dün sanayi erbabı 
Türk ocagında 

fikirlerini söylediler. 
esaslar hazırlanacak 

Memleketimizde yerli .,,..... 
mallarını korumak ve 
dahili istihsalatımızı 
arttırmak için Türk 
ocağının teşebbüsüyle 
dün ocak salonun• 

•Jt>J 

da mühim bir içtima 
aktedildi. Bu toplan
maya ocak tarafından 
davet edilmiş olan 
fikir adamlarımızdan, 
darülfünun müderris
lerinden, mualli mler
den, sanayi amilleri

mizden, fabrika sahip
lerinden bir çok zevat · 
iştirak ettiler . l'ün toplanan sanayi erbabı 

ı yapılan teşebbüsat sayesinde 

E 1
,. k k"t' 1 . d A artık Avrupadan kuş tüyü gel-

vve a oca a ıp erın en -
mediğini, memlekette şimdiye 

Yerli mal 

rif B. içtimaı açarak, idhala-

tımızla ihra-

catımız ara
sında daima 
memleketin 

ik ti sa di yatı 
aleyhine neti
celer veren 
müvazenesiz -
Hkten bahse· 

aerek, iktisa-
diyatımızı tak-

viye etmek 
için milli sa
nayiimizin in· 
kişafı , yerli 

mamula tımızın ..... 
himayesi etrafında fikir adam-
larımızla sanayi ve ticaret 
erbabının mütalaalarının ve 
bunlardan doğacak kararların 
bu içtima ve bunu takip edecek 
diğer içtimalarda tepsit e~ilerek 
ocağın bu kararları tatbıka . ça
lışacağını söyledi ve davete ıca
bet ettiklerinden dolayı gelenle· 
re teşekkür etti. 

verilecek kararlar 
Bundan sonra riyasete darül

fünun ruhiyat müderrisi Şefik B. 
intihap edilerek müzakerata ba
şlandı. Zahire ho1sası umumi 
katibi Nizameddin Ali B. hey' e
tin vereceği karnların Türk oca
ğına maledilmesini_ t:kl.if etmiş 
ve teklifi kabul edılmıştır. sonra 
davete yalnız muhtelif sanayiin 
muhtelif :mustahsillerinin geldiği 
tüccardan ve müstehliklerden 
kimsenin icabet etmediği nazan 
dikkate alınarak yerli ma -
mulatımızm sürümünü çoğalt
mak için ne gibi tedbirler 
alınması lazım geleceği hakkın
da mustahsiflerin fikirlerinin din
lenmesine karar verildi. 

Deri, kuştüyü 
Söz alan deri fabrikatörle

rinden bir zat: 

kadar heba olan tüylerden 
istifade edildığini hatta Mısıra 
ihracat yapıldığını, yalnız başka 
memleketlerde hükumet ihracat 
yapanlara prim verildiği halde, 
bizde resim alındığını ileri sürdü. 
Bundan sonra bir başka zat 
halkın yerli mamulatı, mustah
silleri bilmediği için ocağın teşeb-
büsiyle bir kataloğ yapılmasını 
teklif etti. 

Bankalar 
Nizameddin Ali B. - Türk sa

nayi istibsalatını arttırmak her 
şeyden evvel sermaye ve kredi 

meselesidir.Memlekette mevcut bir 
iki banka başka usullerle çalışıyor. 
; Avrupada bu sahada yapılan ter-
tibatı model olarak almak ve 
tatbik etmek lazımdır. Istihsalatı 
çoğaltmak için müstahsiller rek· 
lama ehemmiyet vermelidirler,. 
dedi. 

Müstehlikin zevki 
Sabık ticaret odası umumi 

katibi Vehbi B.- Türk mallarını 
korurken alınacak istikamet mal
ların, hariçten gelen emsali nis· 
betinde iyi, mukavim ve güzel 
olmasına çalşmaktır. Müstahsiller 
müstehliklerin tekemmül etmiş 
zevklerini tazyik ederek ve mut-
laka benim malımı almak, mec
buriyetindedir, Fikrini besleyerek 
istihsalatına lakayt kalmamalıdır. 
Hükumet teşvikı sanayi kanununu, 
yeni gümrük kanunu ile sanayi 
erbabımızı himaye etmiş, sana
yiimizin inkişafı için vazifesini 
yapmıştır. 

Müstahsillerimiz de mallarım 
sürmek için müstehliklerin ihti· 
yaçlarını nazarı itibare alarak 
istihsalatta bulunmalıdırlar "dedi. 

Müderris Şekip B. memleket
te an'anesi en kuvvetli san'atla· 
rın inkişafı kolay olduğu için 
bunların tatbik ve tamimi etra
f1Dd& tedbirler almak liizumun
dan bah$etti. 

Gelecek sene 
Cerahpaşa yanında 

bir verem 
hastanesi inşa 

edilecek 
Su sene yalnız 

arsa ahnıyor 

Ccrrahpaşa hastanesi yanın

daki bir arsaya inşa edilecek olan 
yerem hastanesi için geçen seneki 
bütçeden 100 hin lira tasarruf edil
mişti. Hazirandan ilibaren işe 
başlanacaktır. 

Bu ~ene yalnız arsa istimlak 
edilecek, tahsisattan mühim bir 
miktarda para artarsa inşaata da 
başlanacak \'e icap ederse cemiyeti 
belediyeden munzam tahsisat is
tenecektir. 

Hastane için geçen sene ya
pılan tasarruf bu sene de yapılacak 
ve inşaatın bir an eYel başlama· 
sına çalışılacaktır . Hastanenin 
1930 tarihinde ikmali muhakkak 
görülüyor. 
--------···---

Dünl{ü sıcal{ 
Dün Istanbul ancak agustosta 

görülebilecek sıcak bir gün ge-
çirdi. iki 
güııden be
ri sıcak gi
den hava, 

dün büsbü-

tin ııınmıı 

ve kıştan 

daha yeni 

çıkanları şa· 

şırttığı ka

bar da bu

naltmıştır. 

Yaz &lca
ğının böyle 
birdenbire 
bastırması, 

bilhassa bu 
sene hava
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ların ıttıratsız gittiğini görenleri 
pekte hayrete düşürmemiştir. 

Dün sabah termometro 20 
raddelerinde idi. öğle üzeti 30 u 
bulmuştur. 

Rasat hane havaların bu ağırlığı
nda bir gayri tabiilik bulmıyor. 
Geçen senenin bu ayına nazaran 
bu kadar değilsede gene olduk
ça sıcak vardı. Bu sıcaklardan 
sonra yağmura intizar edilebilir. 

300 J1aralı 
Berlin caddelerinde 

ıl dün de 
i ! yeniden miicadeleler 

"Graf Zeplin,, hi. 
küçük seyahat 

daha yaptı 
Friec1richslıafeo, 2 [A.AJ 

Graf Zepelin balonu Avusturya 
üzerinde kıc:a hir ce\ elan yaptık· 
tan sonra lissüllıarekesinc aY<let 
etmiştir. 

Berlin. 2 
Geçen hafta Bahrisefidin ~ar

~ında bir cevelan yapan Graf 
Zeplin balonu hu falıah saat beşte 
yeni bir &e) alıate ~ık.nnştır. llalon 
tamam öğle vaktı '\ iyananın üzeri
ne gelmiş. halk tıırafmdan biiylık 
bir sevinçle feHiınlanmıştır. 

.-..IDU'" Dünkü maç -ı 
ı -•Vefa O- Galata S. O• 
Süleym. 2- Fener 6 i 
Beykoz.!- Beşik. 1 f 

[ Tafsiliıt spor siitfmunda J $ ---····-...-······--· Gazi köpriisii 
Gazi köprüsü proiesini üze

rine alan Paris "Pon ze şose" 
mektebi müdür muavini M. Pijo 
pazartesiye gelecektir. Tetkik 
için gelen bu zat, projesini sonra 
verecektir. 

Ref kararı 
A.İi karar hey' eli riyasetinden: 

Mütareke zamanında Zongulda ğı 
lstanbul hükumeti namına idare 
etmek üzre gönderilen mutasarrıf 
Kadri beyle birlikle Zonguldağa 
gitmesinden dolayı hey'eti mab
susaca hidematı devlette ademi 
istihdamına karar verilmi_ş olan 
Tütün idarei inhisariyesi müfetti
şi Hacı Hüsnü bey haklarındaki 
hey' eti mahsusa kararı reffedil
miştir. 

! oldu. 

Berlin, 2 [A.A) 
Gazetelere göre 1 Mayıs nü• 

rnayişleri esnasında telef olanların 
mıktarı 9 ve yarı:tlıların adedi 
300 dür. Bunlardan yüzünün ya· 
rası ağırdır. 1000 kişi kadar 
tevkif edilmiştir. 

-
Bulgar ınisafir .. 
ler Boğ·<ıziçinde 

dolaştılar. 
Şehrimizde misafir bulunan 

Bulgar muallimleri dün kendile· 
rine mihmandarlık eden muallim
lerimizle beraber boğaziçinde 
kavaklara kadar bir tenezzüh 
yapmışlar, a\ dette Rumeli bisa• 
rında vapurdan çıkarak Robert 
koleji ziyaret etmişlerc'ir. 

Bulgar misafirlerimiz bugün de 
Adaları gezeceklerdir. 

Ti.irk ocakları merkezi 

Diin Münürü gömdük 
Ankarada Türk ocakları mer· 

kezi binasının inşası ikmal edil
mek üzredir. Bina üç ay içinde 
ikmal edilecektir. .......... -

Şimdi medhalde mermer sü
tunlar ve mermer kemerler kon· 
maktadır. Medhalin saö- ve sol 
taraflarındaki kitabeye Gari Haz· 
retlerinin " Gençliğe hitabesi ,. 
konacak ve karşı tarafında Türk· 

lüğe büyük hizmeti dokunan 
büyük adamlarırı isimleri yazıla
caktır. 

Yangın sigorta tarif esi 

- Istanbulda 25 tane deri 
fabrikası vardır. Hariçten deri 
ve kösele getirtmiyoruz. ~üm
rük tarifesinde yapılacağı soyle
nen tadilat tahakkuk ederse de
ricilikimiz inkişaf edecektir. 

Memlekette ruğan yapılama
yordu. Bunun için de iki fabri
ka açtldı. 

Yakanda Istanbulda videla da 
imal edilebilecektir." dedi. 

Uzun süren müzakeratta daha 
başka, yerli malların nevilerin• 
den, mevaddı iptidaiye mesele· / 
sin<.1en, sanayiimizin himaye ve 1 

inkişafı tedbirlerinden bahsedildi 
ve ikinci bir içtima yaparak her 

Dün teess~rle irtib~lini yazd~ğı~.·~. aziz ve kiymetli gazeteci ar- j 
kadaşımız Munür beyın cenazesı butun matbuat arkadaşları. ailesi 
erkanı ve dostları tarafından Samatyadaki hanesinden kaldırılarak 1 

Yedi kuled~~ ai~e . kab:rstanına d~fne~ildi.. ~lini.ır bu suretle ara· j 
rnızdan çe-lnlıp gıttı, fa <at hahras~ k ')!crımızde )asayacokhr. 

Bir kaç gün evvel Ankaraya 
giden sigorta komserleri avdet 
etmişlerdir. Koms~rlcr sigorta 
tarifeleri üzerinde vekalete iza· 
hat ·ıcr:oi~lcrdir. 

Yapılan tarife harik tarifes~ 

dir. Vekalet bu tarifeyi kabul 
etmiştir. Y P.nİ harik tarif derinde 
bazı tadilat vardır. 

Sigorta komisyonu tekrar içti
malarma devam edecektir. Bu 
seferki içtima!arda hayat ve nak• 
\iyat tarifeleri tan:zim edilecektir • 

Ihracatta prıırı 
Kus tüyü fabrikası sahibi ol

duğun"u süyleyen diger bir zat, 

~m,.sele ile meşgul olmak üzre 
enci.imenler teşkiline karar veri
lerek içtima dağıldı. . 



o rs a 
S ne 1914; Büyük harpten 

bir kaç ay evel. 
MeşhW' Niagı ra şelalelerini 

!eyredfyordum. Y ofd şiar arasan
da belçikalı mücerrep ve eski 
bir ele tirik mühendisi v rdı. 
Can d nr zisi fizerinde, Clifton 
kas b sandaki Victori Parkta 
bir kan penin Ozerine oturduk; 
tatlı tatlı görüşüyorduk: 

- ş·rketi namına bazı tek-
nik ve mekanik tedkikatta bulun
mak üzre sekiz aydanberi Ame
tikad dolaşıyorum. Gördükle
rımın bir cümle ile hüla.sası: 
Amerika, gerek teknik, gerek ya
ltiyış itibarı ile Avrupadan hiç 
olmazs elli sene ilerdedir. 

•••. Ondan sonra harp oldu. 
Avrupa bir haylı zedelendi. 
Amerika ise yıpranmak şöyle 
dursun, bil'akis tarihte hiç bir 
milletin yetişmediği zenginliğe, 
refohiyete, mamuriyete nail oldu .• 

.. O halde Yeni - dünya, acaba, 
eskisinden kaç sene ileridedir.? 
Hiç olmazsa yüz sene... Ben böy

. le zannediyorum. 

sıhhata büyük ehemiyet vermiş
lerdir. Cihan kadar büyük, Cen
net gibi müferrah hastahaneler. 
Hayatın muntazamen cereyanına. 

nigebbnn olan müesseseler. Hasta 
olmaka mani tetbirler. Yüksek 

· bir hıfzı sıhha tahsil ve terbiyesi .. 
Bunlar hep ürf ve adete, an'aneye 
girmiştir. 

Bir de bunların mali idaresi 
var. Geçen gün bir istatiştikte 
okumuştum: bir devlet bütçesi 
olduğu gibi, Amerikada bir de 
hayır sahiplerinin hıısıısi bütçe
leri vardır ki hemen hemen Fran
sız cümhuriyetinin resmi bütçe
sine yakındır! Amerikada her 
kesin takdir ettiği o yaman irfan 
ve sıhhat müesseselerinin çoğunu 
devlet değil, fertler tesis etmiştir 
ve mütevelliler idare ediyorlar. 
O mertebe hususi hayrat ileri 
gitm;ştir ki devlete büyük bir 
iş kalmıyor. 

İstanbul gibi Amerika için 
uz k sayılan bir yerdeki bir mek
tebe 30 milyon türk lirası iane 
olarak verilirse artık üst tarafını 
siz düşününüz! ... 

Ema et P iy 
bankasına da b r

cunu verecek. 
i~manetin Türkiye Milli ban

kasına olan borcu hakkında bir 
itilaf hasıl olmuştu. Emane
tin fransız Periye bankasına da 
borcu vardır. Bu borcun kefili 
hükumettir. 

Maliye vekaleti kazanç ve sair 
verğilerden Emanete ait hisseyi 
teklif ederek bankanın alacağına 
mahsup ediyor. Ancak bu bor
cun da faiz miktar ve müddeti 
ile itilaf akdetmek icap ediyor. 
Şehremini Muhiddin B. Periye 
bankası mümessilleri ile temas 
'e müzakereye başlamıştır. 

Otom9billerden 
beledi ve resı ., 

• e erın 
ay sulanmasına 
başlanacak. 

Emanet bu sene ana caddeleri 
sulamağa knrar vermiştir. Cad
delerin sulanmasına 15 mayısta 
başlanacaktır. 

Fakat bir kaç kündenberi de
vam eden mevsimsiz sıcakların 
arkası kesilmezse sokalarm su
lanmasına daha eve} başl acak
tır. 

Hazirana kadar eldeki arazöz
lerden istifade edilecek ve yeni 
sene biitçesi hazirandan itibaren 
tatbik edildikten sonra Istanbul, 
Beyoğlu, Üsküdar için mübayaa 
edilecek yeni arazözlarla sokak
lar daha itinalı bir şekilde su
lanacaktır. 

Yeni arazözler alındıktan son
ra Avrupada olduğu gibi yalnız 
köprü günde iki defp abab, 
akşam yıkanacaktır. 

İrat getirmeyen 

manet e 
sa af ar çarşısını 

4

alıyor lar. 
Beyazıt camiinin arkasına dü· 

şen d r bir sokak vardırki buraya 
sahafl r, yahut Hakkaklar çarşısı 
derler. Bir kısımı Evkafa ait olan 
bu çarşı Emanet ve Evkaf tara· 
fından müşterek . bir surette 
istimlak edilecekti!\ Fakat bu 
sene mi, gelecek sene mi burası 
pep belli değil. Eger bu çarşı 
bu sene istimlak edilirse Beyazıt 
camii tamamile meydana çıka
caktır. Buranın tamam bir surettte 
istimlak edilebilme i için 200 
bin lira lazım gelmektedir. 

Dü) unu umuıniyedeki 
suiistimal 

mil~ye nasll 
bakıllr? 

-9-
Üremili hastada her 

şeyden evvel sıkı bir is· 
tirahat lazımdır, hasta· 
yı bir kaç gttn aç ve su· 
suz bırakmak yani ha•· 
taya gayet az mıktarda 
yiyecek ve içecek ver
mek icap eder. Tabii 
icap eden şeyleri dok• 
tor yapar, yalnız dok• 
torun tavsiye ettiği per
hizlere çok sıkı dikkat 
etmek lazımdır. 

rE eri ş b şa 

Avrupalılar merikan usuJle-' 
.ini meşk ittihaz ediyorlar, ve 
Amerika sanayii, Sermayesi ol
masa, fena bir vaziyette bulun· 
m ol caklar. 

Demek ki bu hususta ameri
kan zihniyetinin, adetlerinin tc
tebbu'u da pek faidelidir. 

...~;ek geçen seneye, gerek hu 
seneye ait olan belediye rüsumu· 
nu vermiyen otomobilciler hakkı· 
nda kanuni mıınmele yapilması 
takarrür etmiştir. 

Evka binaları 

Düyunu umumiyedeki para 
mübadele sui istimalini tahkik 
ile meşgul olan Maliye müfettiş
leri tahkikatı ikmal ettiklerinden 
düyunu umumiyeden ayrılmışlar
dır. 

Süt şırıngası hakkında 
izahat isteyen karümizes 
Süt şırıngası protein el• 
sim tedavisi unvanile soo 
senelerde çok şöhret ka· 
zanmış bir tedavi usulfl· 
dür. Doktorunuz tensip 
ettikten sonra yaptırmak· 
tan kaçınmanız (J.oğrU 
değildir. Akametin se
bepleri ya erkekte veya 
kadında olur. Ya bir ka· 
dın hastalıkları ve yahut 
bevliye mütahassısın• 
müracaat ediniz, hüyfl 
ile alakası •oktur.- L. ff. 

Maddeten böyle yükselmek, 
A erikada, içtimaen yükselmeği 
mucip oldu. Mesela mektepler 
hapishaneler, hsstahaneler, hay-

.. rat ve hasenat müesseseleri, her 
nevi yardım id releri alabildi· 

-ğine tekamül etti. Ferdin riltpe
si, bu gidi.şlc, yükseliyor. Orad • 
ki işçi, Avrupanm orta tabaka-
larından d ha müreffehtir. Sıhh t 
noktasından da fert mümtaz bir 
mevkidedir. Bütün Avrupadn 
( 500 milyon nufus ) Amerikad 
(118 milyon} olduğu kador has
tahan1,,; ve tıbbi ve sıhhi müesse
se yokmuş! 

Bu mukaddimeden maksadım 
Sıhh t ve içtimai muavenet veki
li D · tor Refık beyin üç ay 
için Amerikcva seyahat.. et
mecı· i Gl ışl mnğa matuftur. 
Refik bey pek mütefennin, pek 
niüteh yziz bir vekildir. 1 ha· 
şıntla iktidarmı gösterdi. Sıhhi 
mücadelelerinde muzaffer oldu. 
Gözil açıktır ve hamiyetlidir. 
İntiaımı çok ever. 

Hükumet erkanımızdan biri 
ilk dt!fa olmak üzre Okyanusu 
boyluyor. Bu seyahatte isabet 
vardır. 

Refik bey mükellef ve mu
azzam bir sarayda, yani bir 
transatlantik vapurunda o engin 
dentzi aşacak. 144 s atlık bir 
ey ahattnn sonra hulyavi bir di-
yar varacak: 55 katlı binalar, 
f l bir bcteriyet, ter temiz bir 

edenf yet, mazi ile alakası olma
y bir idare, bir yaşayış ... 

Yalnız bu .Yep yeni alemde 
görmek ilmiui bilmeli. Refik bey 
ise bu ilmin müptedisi değildir. 

A erika mesafeleri ilanihaye 
dar ltmış ve ömrü uzatmıştır. 

Orada Dır saat bile heder olmaz 
Hayatın ne kadar kimetli ol

duğunu bildiklerinden bilhassa 

Lew kızın hafifce ensesini 

sıktı: 
- Zavallı Beryl.. isterdim ki .. 

F kat arzu ve temenniler neye 
yarar? 

- Bu işi siz yapmadınız Leli, 
y pmadmız değil mi? Lew ma
sum oldugunu:za yemin ediyor . 
SHahı siz ııtmadmız. Böyle soğuk 
kanlılıkla adam öldüremezsiniz 
Leli .. 

Genç kız titredi. 
- Beryl, haydi kızım sizi oto-

mob 1 tureyim: Lew sizi böy-
le bır alı ıdi. 

Lel şefkatle yumuşa-
dı. 

r- '. r meleksiniz . Sizi 

Bir ingilizin ka "lince Ameri
kanın akıllara hayret verecek de
rece inkişafına sebep: 1 - say ve 
amel; 2 • sermaye; ve 3 - idare
nin tam bir ittihat dahilinde ça
lışmasıdır. Amele hiç gürültü çı
karmıyor. Sosialistler, son inti· 
hapta, ka!e alınmayacak merte
be azlık idiler. Böyle olmakla 
beraber amelesinin en çok ücret 
aldığı yer Amerikadır. Amerika
da en adi bir işçi bile bir efendi
dir. 

Sermaye bol. iş adamlcırı ga
yet ameli. Teşebbüs kuvveti fazla. 

İdareye gelelim. Bir işi 
bihakkin başaracak, bir san' -
ata, bir ticarete taze bir can 
verecek ehliyet sahipleri ziya
desi ıle mevcut. Zaten hüku
met ve devlet makamlarının bir 
haylısına iş adamları geçmiştir. 
Mesela devlet reisliğine seçilen 
M. Hoover her işte muvaffak 
olmuş bir maden mühendisidir. 
Ticaret vekaletinde bulunduğu 
zaman Amerika en feyyaz inki
şaf devrini idrak etti. 

Avrupa Amerikaya yalnız gıp
ta değil haset ediyor. Amerika 
ise, ona: 

- Artık en kocadm, buna
ı' .. demekle mukabelede bu

lunma tadır. 
işte, taşından, toprağından 

para biten, havasında bir bolluk, 
bir istirahat kokusu istişmam 
edileh Amerikaya hükumet erka
nından muhterem bir zatın tetkik 
seyahatına gitmesini pek f ideli 
buluruz. 

Refik beyin, avdette, orada 
göreceği yenilikleri memleketimi· 
ze idhal hususundaki vaitler' 
senet ittihaz ederiz. 

CELAL U i 

böyle bir tali' den kurtarm 
terdim. 

S· 

Fakat onu öldüremezdiniz- Bi
liyorom ki onu öldüren siz değil
siniz. Eğer öldürdünüzse muhak
kak ki, müthi bir sebep vardır. 

- Evet, Frankm ölmesi için 
müthiş sebepler yok değil.. Bun-
lardan bahsetmek istemem. Ne 
yaptım a hiç birinin faydası ol
madı. En ziyade istediğim şey, 
isminizin temiz kalması idi. Ben 
sizi bir çirkeften kurtarmak iste
dim. Kurtarabilirdim, eğer .... eğer 
bugün izinle evlenmemiş olsaydı. 

-Beryl boynuna sarılan elden 
silkindi ve ayağa kalktı: 

Ben şimdi çok kendime hakim 
bir k dmım. Bana ne yapacağı· 

Geçen borçlarını vermemiş 
olan otomobillere haciz konul· 
ma.ktadır. Ekseri otomobil sahiır 
lcrı borçlarım bir defada ödiye
ınemekte, bir kısmını vermekte, 
mütebakı kısmı için de 25 gün· 
lük bir taahhüt senedi imzalamak· 
tadır r. 

itfaiyede teftiş 
~ehreınini Muhittin, emanet 

baş müfettişi Tevfik beylerle mü· 
fetti~lerden bazıları Fatihe giderek 
itfaiye birinci grupunu teftiş etmiş· 
)erdir. 

Diğer gruplar da teftiş edil
mek üzere bir program yapılmı§tır. 

Prog~ama nazaran mayısın 
bugün G küdar, 8 inci şarşanba 
günü Kadıköy, 11 inci Cttmoı~~ 
günti J._tinye, 13 Pazartesi gUnif 
Bakır) öy. 15 Çarşamba günüde 
Adalw gr plan teftiş edilecektir. 
Teft" n icesi bir rapor1a te~ı it 
eıii],. k VC' bu neticeye gnre itfa-

nda tadilat yapılması 
ı ı m !iği anlaşılacaktır. 

Doğrudan dokruya evkafın 
tahtı tasarrufunda bulunan pe
rakende bir çok mebani vardır. 
işgal ettikleri arsanın kıymetile 
müntesip olmayacak derecede 
harap ve köhne bir haldedirler. 

Bunlar bu günkü vaziyette bü
yük bir menfaat tem\n edecek 
bir kira da getiremiyorlar. 

Halbuki evkafın varidat men
bal rını ıslah ederek bu günkü 
varidattan bir misli fazla temin 
etmek mümkün görülüyor. 

Aldığımız malUmda göre ev
kaf idaresi şehrin en ziyade rağ
bet ve revacı celbeden semtle
rindeki bu kabil köhne binaları 
yıktıraçak ve yerine asri ve mü
kemmel yeni binalar yaptıracak
br. 

Bu suretle hem evkaf varidab 
çoğalmış, hem de şehrin imarına 
çalışılmış o!acaktır. 

Bu yeni binalar, arsalarının 
bulundukları semtlere göre apart
man, han, mağaza, ardiye ve ev 
olmak üzere inşa edileceklerdir. 

Heyeti teftişiyeye riyaset eden 
Nedim Bey evrakı tahkikiyeyi ha· 
milen Ankaraya gitmiştir. 

Tahkikat neticesi mekt •m tu
tulmaktadır. 

Büyük Millet Meclisinde bu 
mesele hakkında Maliye vekilin
den izahat istenilmişti. 

Saracoğlu Şükrü B. in tahki
k •• intacı üzerine izahat ver
mesi muhtemeldir. 

Harici ticaret dairesi 
iktisat Vekilliği tarafından ha

rici ticaretimizin daha fazlalaş-
ması için Harici Ticaret Dairesi 
teşkili hakkında bir kanun layi
hası haz.rlanmış ve Büyük Millet 
Merlisine takdim edilmiştir. Bu 
layihanın Mecliste kabul olunaca
ğı ümit edilmektedir. İktisat Ve-
killiği layihaya koyduğu bir mad
de ile, Tıcaret ve sanayi odalan 
bütçelerinden banka hissesi ola
rak tefrik edilen paraların bu 
hususa tahsisi tensip edilmek
tedir. 

Bütün ticaret odaları tarafın
dan şimdiye kadar bunun için 
toplanan muhtelif bankalara ya
tırılan paraların mıktarmın tespiti 
ile Sanayi ve maadin bankasına 
yatırılmasını ve layiha kabul ve 
tatbik edilinciye kadar bu ban· 
kada bulunmasının teminini oda
lara emir edecekti. Ankara tica-
ret odası pauır günü içtima ede
rek bu meseleyi müzakere etme
ye karar vermiştir. 

Tıbbiyelilerin 

nıüsamereleri 

'ahit Tf"vfik B. 
J)iı z ula 

Hilal Asiiman 
SeUilıettiıı beyin oğlu 

Osman Zeki B. 1 
Giimüşhanecle eczacı 

ı p talebe cemil eti tıbbiyeliler 
ba \ ramı olan 12 mayıs gümi saat 
13,30 da Kadıköy Süreyya salonun· 
da bır danslı çay tertip etmiştir. 

nızı SÖ}leyiniz. Burada bir dakika 
fazla kalamnzsmız, Ustünüzde 
paranız var mı? 

- Allah Allah, bugün herkes 
bana para teklif ediyor. Hatta 
şu ihtiyar Percy bile! 

- Percy mi? 
- Tanır mısınız. Asıl ismi 

Anerleydir. Eski bir asker. O. 
nunla Fransada tamşmıştım. 

- O da biliyormu? 
- Tahmin ediyor. Size ne 

söyleyeyim. Ben bu akşam aptal 
adamlarla döndüm. Bu adam 
parslar kulübünün kapıcısıdır. 
Zavallı Percy. 

- Zavallı Percy, fakat bir 
az da kendinizi düşünemezmi
siniz ? 

- Ben de onu düşünüyorum. 
Koı idordan gene ayak sesi 

duyuldu. Beryl içinden: "Eyvah 
burada olduğunu anladılar,, dedi 
ve bembeyaz kesidi. 

- Bu gelen polis değil mi? 
- Siz şu odaya giriniz ... Leli 

genç kıza Anerleyin girdiği odayı 
gösterdi, ya oradan çıkarak 
Lewin yanına dönünüz, yahut 
rahat ve sessiz oturunuz. 

Leli hemen kapıya atıldı ve 
sürgüyü sürdü. Tam ayna zaman
da kapının tokmağı çevrilmişti. 

Dışarda intikama susayan ga
dup bir ses Leliyi bağırarak ismi 
ile çağırıyordu. Leli yavaşca: 

- Geleni anladım, dedi, Mil
lie Trent.. 

Beryli kucukladı ve onu odaya 
kadar götürdü, kapı kapandık
tan sonra öteki kapının sürgüsü
nü çekti. Millie Trent yıldırım 
g~?i i~cr~.ye girdi .. ~~zleri adeta 
donmuştu. Zaten buyuk olan göz. 
leri bir derece daha büyüyünce 
gayritabii bir hal olmuştu. 

Bütün vücudu titreyerek Leli
nin karşısına l~kildi : 

- Hayvan 1 aiye bağırdı, al
çalr adam lrnfl l 

Üstür.de m nlosu > ok.u, bluzu 

da yağmurdan sır sıklam bir ha
le gelmişti. Gri ipel1en çorapla
rı da çamurdan perişan bir hale 
gelmiştil 

- Hayvan adam, k til, onu 
Seli öldürdün. Zaten söyliyordum. 
bir türlü ona tahammill edemi
yordum. Bir köpek gibi alçakca 
öldürdün. 

- Evet, bir kudurmuş köpek 
gibi.. Zaten ondanda farkı yoktu 
değil mi? 

Mille bir şeyler söylemek için 
iki defo ağzını açtı, sonra derin 
bir gayz ile çantasından bir ta
banca çıkardı, fakat o ateş edin~ 
ceye kadar Leli bileklerini yaka
ladı ve elinden silahını aldı. 

- Alçak herif, bir gün gele· 
cek ki, ben seni idam sehpasında 
görccc"im. Seni astıracağım 
mel'un 1 Şimdi polise gidi)'orunı. 

Senderı de hiç korkum yok. ismi
ni çamurlara sürmezsem bana da 
ben aemesınler. 

• 

...... ........ ~~·········· .... 

Eczacı isteyenlere 
Diplomalı eçzacı isteyenlerlll 

adresime müracaatları. 

eşiktaş -tramvaY 
deposu doktoru 

Şevket 

ölü 
undu 

Uzunçarşı civarında otoran 11· 

atci 45 yaşlarında EvangiJos ilt 
kızı 15 } nşnıda F otika yatakların· 
da ölu olarak bulunmuşlardit• 
Yapılan muayeneleıinde baba ill 
kızm ölümleri şüpheli görulmUI 
ve iki ceset morga kadırılmı tır, 

O Kazalar - Ak arayda otU" 
ran Hurmüz hanım Samatyadl 
tranıva}dan düssmüş ve eheın111i
yet1i surette yaralanmıştır. 

Akbıyıkta oturan manav Şük
rü dün bindiği hisıkletle Sultall 
Ahmetten geçerken 10 yaşınd• 
Şükriye isminde bir çocuğa çarp" 
mıştır . Müsademe neticesinde 
Şukri}enin c:ol kırılmıştır. 

zg!I 

- Kadın, bir az sükOnet baıl 
bakalım da ondan sonra konuşa· 
lım. 

Leli, Mille Trenti göksii 
tuttu ve koltuğa itti. Mil! d~ 
kendinden geçmiş bir · de iu
ki, uzun müddet yeı den k 
kamadı: 

- Sen ne biçim kauınsıP. 
Senelerce onunula beraber çal
dın, çırpbn, bütün dolandırıct" 
lıl<larda hep beraberdiniz. Gellf 
kalpleri kırmak, genç hayati~~ 
zehir katmnk hep size vız gc:ıııır 

yordu. Öyle değil mi Maddll 
Frank? . 

- Y nlan söylemci Frank --~d 
kızların hiç biri ile gitmiş deg~ 
diı. Öyle olsaydı ben tahamrn il 
eder miydim'? Bana madam fran 
di~or:;unuz. Demek ki biliyol" 

sunuz. 

- T nbii biliyorum. d• 
- Bu s.nb"l1 sı· .. e va .. ıhEne • "" - • . bU"' 

h karet ettim. lstiyorduın kı, .,. 
nu size kendil ginizdcn söyle)'l 
· [Bıtınedi} naz • 



lzmirde 

lsmir, 2 (A.A] 

hı ~}liyet umumi meeliai bostt• 
~t§leelft 10nra içtimaını akdetait
liı-. Bn içtimada lzmirde rebola· 
~eak Gui baretlerinin heykelleri 
~ 100 bin, ,ehit Zeki •e Nihat 
~er için Kilimıanda yıpılacak 

eye 500, villyet dahilinde 
lbnbtelif yerlerde ıçılacak utezi· 
len kuyulan için 5 bin ve cemiyat 
~~ Dıtiesseub haririyeyc muavenet 
~n 13 bin 600 lira tahsiut ko
:olnıuştur. lrmir ve kuşıyakada 
ı:..taldıldaınn kurutulma11 için 24 
L.' Avrupada tahailde bulunan 
nımlann maNrıfı şabsiyeleri 

olarak 900 n muallim mektepleri 
~ıtı biuei muaveneti olarak 

bin 600 Jira kabul edilmittir. 
Ak,anı yalılar mahfilinde meclisi 
~uıni baıına fırka tarafından 

ziyafet verilmiştir. 

casusluk 
Strasbourg, 3 [A.AJ 

De.,let atöliyeıinden yeni çık· 
llnt olan Fnnnz sillhının tulaılJnı 
ltya ham kmmlannı ele geçirme
le teşebbilı edtn ve birili Alman 
:arı iki falııe tevkif edilmiştir. 
..:;!~flar itirafaıta bulunmut-

Pariste iki tevkif 
Paril. 2 [A.AI 

Nazırlar mecliai içım.lmıa hi· 
t-ında bir gesete muh8birbae 

Yaııatta bulanan iL Tardieu 
~eb'uı Doriot ile belediye mu..
~lerinden GarherY ve Y olinin 
ihtiyaten tevkif edilmelerinin te
~en kanuni olduğunu ıöyle
llllftir. 

cezası 

Bertin, 2 (A.Al 

Yeni eeu kanonunun tesvidine 
~enıar olan Rayiftag komiayon11 
~- cezaıınm ilpeı teklifini bir 
~e bl'f1 14 rey ile reddetmiştir. 
lebilllUnisder de bu cezaıım ipbu 

nde rey vermişlerdir. 

Sudan istifade 
Roma, 3 [A".A] 

'hL..~ık maliye num M. Volpi 
~ Lpanyaya gidecektir. 
._ iki memleket arannda 
itli cere,uJanndan elektirik iıôh· 
iL.. tanayiinde tetriki meui 
........ allerini tetkiktir. 

t~un yerine Petain 
Paria, 2 [A.A) 

~ ll-.t Petain Fransıa akade
- ... llde maretal Foch tan inhilal 
::-1~babia namzedilini koymat· 

• aatihap Huiranda vqılaıcaktır. 
ti 8Jııaedia ittifakla İntİbAp ediJece

laonol1Ullllaktadır. 

Paris, 2 (A.A) 
Addis tali komitesi M. Sclıacht 

in muvaıcleti münasebetiyle celte
ıinj tatil ~tmittir. M. Sclıacbt M. 
Y oung ile bir uat görütmU~tUr. 

Yarın mühim mülakatlar icra edi· 
lecektir. Mamafi hali huırda 
İngilterede bulunmakta olan Japon 
murahhası M. Mori ile yukarı 
Rende bir maHallin belediye reisi 
olup intihabat dolayuiyle orada 
bulunmakta olan, M. Moreaunun 
avdetine kadar kat'i bir karar 
ittihaz edilmiyecektir. Pazartesi 
günü mfişterek bir rapor tanzimi 
imkim elde edilecektir. Almanlann 
tam manasiyle yeni addolunabile· 
cek tekliflerde bulunmıyac.Jilan, 
fakat bazı telkinatta bulunacllan 

aöylenmektedir. 
Paris, 2 [A.A) 

M. Schacht Berlinden buraya 
gelmiştir. Mnmaileyhin yeni tek· 
lifleri hamil oldutu söylenmek· 

tedir. 
Paris, 2 [A.A) 

Matin gazetesi yazıyor: Bissat 
bllkumetlerin teıpit etmeleri lizım 
gelen rakamları mtuehusıılann 
tespit etmeleri aon derece mütkal 
olacakbr. Binaenaleyh iki vaz'iyet 
arasındaki botlutu doldurmak 
mes'uliye~ni diplom tlann deruh· 
te etmeleri mantıki olar. 

Harp borçlan 
Londra. 2 (A.A.l 

Lortlar kamarasında mul1afaza· 
karlardan lort Birkenhead bugun 
uzun uzadıya borçlar meselesinden 
bahletmit ve lortlar bmarasımn 
bMP .......... _.iıMW ... 
Balfour muhttralinda mündemiç 
btttttn prenlipleri taman'-'n kabul 
ve tasvip etmekte oldopnu beyan 
eylemiştir. 

ıcacalf ll•IJ•rlfl! 
Paris panayırı - Paris panayırı 

Mayısta açılacaktır. Geçen sene bu 
9anayıra yirmiyi mütecaviz tacir ve 
sanayi erbabı ittirak etmişti. 

Pariı panayırı bu sefer tUrk tacir 
ve unayi erbabrna kaqı teehilit 
gösterecektir. 

• Kadıkoy sandalcıları - Kadl· 
köy sandalcıları Şehremanetine mti· 
racaat etmitler Ye kahyalarından 
memnun olmadıkları için kihyaları· 
nm tebdilini istemi~erdir. Emanet 
sandalcıların teklifini tetkik etmek· 

tedi~ 
• Ticaret mektebi. talebes~ - ~i· 

caret mektebi talebesı muallımlenle 
beraber kambiyo ve ticaret borsala· 
rını gezmi§lerdir. 

• Hamallara marka - Şr.hrin 
lıta11bul tarafında çalı§an bütün ha· 
mallara, marka tevzii bitmi§tir. 

BeJ oğlu t:arafındald hamallara da 
marka teni edı]mck Uzredır. 

Emanet, ~eni bir hamal tarifi i 
tamimini dut ınmüt, fakat sonra va:f. 

~ ll geçmi§tir. '-e oo Amerikaya • Hafif cezalar - Hafif cezah 
" mahpus zurram liraat i ennde ı tiiı· 
dönüyor damları ıçin emir verilmi tir. 

• Şehbenderliklerdc teff at - -
Londra. 2 (A.Al Maliye mhfclt' l~nden Fu.at B. ~ 

(11- Tatillerini Avrapada geçirmif benderlıklerimııın muamebt nı tcftış 
~ IJ M. Kellog Amerilc:aya müte· etmek uıre Suriye tariki ile A ~ nı· 
Ls..~:. Southamhaonda •apara 

1 
pay: ~~ek~~ _ Muhtelif m ba· 

h dele komisyonunda ikincı murahha· 

Cenene, 2 [A.A) 
Tahdidi t~lihat komis}ODU 

beni teslibat metelesin•n müzake
resine bışlamı~tır. Alman ve Sovyet 
bey'eti murahhasalan kuU.nılmak· 
ta olan harp leYuımı ile ıtoklann 
doğrudan ıloAnıya listeler vuıla· 

siyle tahdir edilmesini teklif 
etmişlerdir. Fransız bey•eti mu
rahhasa ı harp levazımının biııceler 
vasıtasivle tahdit edilmesini teklif 
etmiştir. Japon hey'eti bazı ihtirazi 
kayıtlar ileri slırmtiştür. Amerikan 
bf!y'eti harp levazımı stokl n me
selesinde f!n zivade alakadar olan 
devletler ekseriyetinin reyine tabi 
olac&Rını beyan etmiştir. Müzake

rata yanu devam olunacaktır. 

Cenevre, 2 [A.A) 

Tahdidi teslibat ihzari konfe· 
ransı reisi l\I. Loudon üç günden· 
beri •iddetli bir gripten mustarip 
bulunmaktadır. 

Berlin, 2 ]A.Al 
Moskovadan bildiriliyor: Leh 

hey'etinin Cenevre ihzari tahdidi 
teslibat komisyonundaki hatb ha· 
reketinin re mi mahf ellerde yapmış 
olpoğ nahoş in~balan kayeden 
gazeteler Switalski hükllmetinin 
Rusyaya düşman bir harici siyaset 
takip etmek sureti} le mev.kiıni 

tahkim etmeğe 1;&lışmakta olduğu· 
nu yazmakta ve mü takbel Ruı • 
Leh mllnasebatı hakkında bedbin 
bulunmaktadır. 

Yeni Avusturya 
kabinesi 

~yana, 3 [A.AJ 

Y. Streerovitzin riyaseti altında 
bir kabinenin teşekkülüne muhak
kaık nazariyle bakılmaktadır. 

Yeni erkek 

1 - Doğrwu karımdan 
çok nıemııunum. Yemek I 
pi§irir1'en, çamaşır yı· 
karkeıı. çocuğumuMJ 
bakarken bana yardım 
edi.yor. 

.f"'er Şili• d sımıı N bil bey yarın Ankara a 
Q ve arasın a gidede tir 

Bir itilaf ----------- lllllllllılli UFUK 
l'. Lima, 2 iA.Al 

ki ak~a Te Arikaya mtUrallik 
hitc1 ı~~lifm halledilmi oldu'1J 
l'ern 'rilıJor. Zannolandıığuu göre 
•11atilc 1aknaya ve Şili Arikaya 
Şia1 A . olaeaktır. Bunda• başka 

. rikada Peruya ait bir liman 
ile nıüeaade edilecektir. 

ll lçika kıralı Pariste 
P:ıris. 2 (A.AJ 

• kırah bunın .,elmif tir. 

1ılçKI DiKiŞ MEKTEBi 
Diki bilen hanımlara 

OÇ VE ALTI AYDA 
Makutar, hiç dikit bilmeyenlere b!r 

ve iki senede terzi dip!omuı verir di~o
malar Maarif aı.udurlbiUJıden tadik edilir. 

Uaaltl tedriı aırm ea IOD metodu Uzeri. 

nedir. Tqr~dan talebe kabul edilir. Ka· 
yıt ve teraıt içın mekte~ m\ltacaaL 

Berasıt S buucu &n sokak : r. 7 

Bu a~am 
Naşit Beyde: ıVaça dokusluau 
Alhamrada: Florarualı kemoncı 
O~rada : SerMri fOİr 
Metekte : Güsel HELEN 
Majikte : Aıfalt 
Asri sin6bıada: l)üdaba.n baldl

bacalc mnbtu 
Alemdarda : Sarı -.nbak 
Ferahda : YaryMte, Sinema 

H ayı;en Tı jı,k 
B. ko ,. 

Taırada -Dört tenr yakalandı - Kozanda 
bilhQSSa son zamanlarda bir çok şe
kavet hadiselerinin amili olan d<:>rt 
terin ıilAhları ile birlıkte hayyen 
ıstıhsal edilmiılerdir. 

Bunlar Kadirlı kazasının Bozkuyu 
n hiy ınden Deli Bekir, Ali oğlu 
~m n, Deli Hasan oğlu Ahmet ve 
Cin M hm ttır. 

• B yram teneızUbleri - Hillli· 
ıhmer cemi eti lzmır merkezi Kur
ban ba~remı m ınasebetile bir lstan· 
bul se. ahat. tertip etme e kan.r 
vermi~ ve alAkad rlarla rrıüzakereye 
ba lamı tır. S 'nhat müddet• bir 
haf ta alac k v~ bu müdd~ zarf nda 
volcular ı,:ın rıılarında ikamet ede
bilec klerdır. 

* V k'-lar. cina etler - Dada· 
'ın Bo 11 r l\o~ imden Eminenin 
hır ~ f• zw1ü çalan a~ ni kt yden 
1 rı~ail oğl Hs~ı Mehm t tutularak 
adlı C\ e r l istir. * K pr .nün M rlı Ulun ile 
Sublu k leıi ara ında kans nı bı· 

kl o ren Osman o~u Ali tutu· 
larak A h e~ e ~eril,rıiştir. 

~· '\ attan ka 1' lbrahim k rı· 
mı d rmü ~ kayın valide ni 

)arel mı tır. Fail tutularak .. dli~eye 
"eıilmı tir. 

~· Yumıanın Çaıba köyünden 
Yahya u Yahya, a~ köyden 
Bilal oilu ~ tarafın öldtirttl• 
mliştUr. Kaiil tutularak adliyeye ve
rilmiştir. * Kutamonioin Karık köyttnden 
Hasan oğlu Mehmet ile Kank kızı 
Feride arasmda çıkan bir tarla kav
gasıada ikisi de birbirlerini yarala· 
dıklarıdao Adliyeye verilmiılerdir. * Ordu a bati)ı Bolamanın kole 
köy k yunduı Hasan *11 Mehmet 
karda ı !bdullahı yaraladı~ıudan 
tutularak. Adlis e~ e v rilmi tir. 

@ Ordunun Ulubey nahiyesinin 
İmur koyUnden Şemi 11mındeki ka
dının evini kuten yıkan Nun tutu· 
larak Adli eve verilmıttiı. 

S Ordunun Ulubey nabi eeinin 
karda lar köyünden ftthmet kıs 
Ştı ar ve Durs z cesi Hava köp· 
r d n geçerken n n yıkılma• 
IİY le d ·~erek bo m ani r. 

Ordnnw "z 1 

Yeni kadın 

Annenı sporcusun 
deye seninle ev endiğimi 
isteıniyor. 

- Sen de sporcusun. 
- lıte onun içın ya, 

evde kim kal.acalı? 

•• • 
ANKARA) 

Anlı•r• pel•s 1 
BUt o odalarda telefon, sıcak suyu. 

kal riferi vard r. 

H ban olu apartmanlar. 

ilin 

Tornacı ve tesviyecilere 
Muktedir tornacı ft -telft~~ 

ibtiyacım11 vard r. Taliplerin 
cede Karaa t.a ZUmre sade fallli
ka ına muracttları. 

~ı ve lokantacılara 
Karaaaaçta zu.re sade fabd.a. 

qç d iDI mu lC&I' talibine .... 
1 • ~ anlamak üzre P• 
~mbe e Cumadan mada her oa 
10 dan 16 a tadar idare mUGı-
1 ne uatıraoadan. 



, 
4 

Dol 
flaslhat 
res de Rio 

olmak 
kızlara 

.yor ki: 
"Bunda binde bir 

ihtimal vardır.,, 

Gökten yer•~ 

Tayyarelerden 
çok mükemmel 
resim alınıyor 
Geçen ay Pariste fransız foto

A"rafcıları cemiyeti beynelmilel 
malıiyette bir sergi açtı. Bu 

serginin hususiyeti şu idi: Teşhir 

edilen bütün resimlerin hepsi 
de havadan alınmıştı. 

" .il .. J 1.i ' 1 • 1 :.:-

(ok ucuz! 

Güzeller! Artık 
vücudunuzu 

her gün buzla 
ov alayınız. 

Greta Nissen abemi 
kızlara böyle diyor. 

=== 

r 

• 811': 

ıı muiıa-

ltasa ilanlari: 
Fındıklıda M. M. vekftleti satınalma 

komisyonundan: 
,,,,, ,,,,.,,,,, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''· 214() liralık sabulunlu kösele ve vali.ete ile be, yll• liralık yerli mamullltı ame· 

rikan bezi ayrı ayrı şartnamelerle ve pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 6 ma· 
yıs 9"l9 pazartesi gUnU kösele ve vaketenia 188t 14 te amerikan bezinin 15 te yapı· 
lacaktır. Taliplerin §&rtname ve numunesiai komisyonumuzda g~rmeleri ve ihale gll· 
nUnde teminatlarile muraoeatları. 
Q rdu için teehit edilmiı mıktarda Takeometre, TeodUlit, Pantometre, Ege!t tesviye 

allitı, gonyemetre mimarı gönye plancete meoaha ıeridi, larometro, ince ıeffaf 
kliiat, ~lira,, .... ve saire ile malzemei terısimiye SAhn ahnacalctır. Kendilerinde bu cins 
malteme bulunan bayiler mevcut mallarını göstermek Uzre katalogları ile birlikte 7 
~fayıs ~29 salı gilnü l!aat onda komisyonumuza ketirmeleri ,.e cins ve mıktarlar•nı 
görmek isteyenlerin her gün yine komisyonumuza muracaatlaıı. 
170 arka çantası, _170 pekaeme\ torbası i~e 150 alamiyon matara pazarlıkla_ alına-

Seyri sef ain 
Mrekez Ac nte , : 

Köprü ba ınıl . B ı , ~ ı 
Şııbi' Ac 

hanı altııı 'a I 

En maruf sinema yıldızların
dan Dolore< del Rio. sinemaya 

intisap emıelı:ff:l~~~~~: ,,~.,_,..., 

Umumi harpte çok hizmetler J Greta Nissen sinema artistle-
ifa eden havadan fotoğraf şimdi rınin içinde sanatı kadar da gü· 

caktır. lhaleaı 4 mayıs 929 cilmarteıı ıunU saat 15 te yapılacaktır. Talıplerın 
ıartname ve numunelerini komisyonumuzda görmeleri ve ihale saatında teminatlarile 
gelmeleri. 

S0 msun. (;i•cson 
Rızc, Hor ye g • 

isteyen gent 
kıı:lara bizz 
tertip ettiğ 
şu nnsihatlan 

büsbütün tekemmül etmiş bulu- lr-~~-- -ı:elliti için se· 
M erzifondak:i kıtat ve muesse~tın sığrr eti kapah zarfla münakasaya konmuotur. 

il Mayıo 929 tarihinde cumartesi gılnU saat be;te ~lerzifonda satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin §&rtnamelerini mezkür komisyondan almaları ··•e 
Samson, Çorum, Amasya komisyon1artııda şartnameleri mevcuttur. Okumak isteyen· 
lerjo iıbu komis) onlara ve teklif namelerini vermek isteyenlerinde ~terıifonda askeri 
satın alına komisyonuna mllracaatlan. 

nüşte Pazar 1 , 
Trabzon, Gürelo, r. r 

nuyor . En mükemmel maki- vilen bir ka· 
du, Ünye, 
Zonguldağa 
tir. Harekt t 
olunmaz. 

it ,. '.:" 
1 nalarla en uzaklardan resimler 

ı almak ve sonra bunları büyült-
,,...:'i--:: •• ı:~·,. - .... 

· • ·:·:;;:ı: 1 mek mümkürı. oluyor. 

';, Tayyarelerde kullanılan bu 

2-Muvaf
fak olmadığın 
takdirde, elia
den yapabile
ceğin başka 

bir iş gelmi· 
yorsa, sınema
ya intisap et· 
me 1 --

3 _ Eğer Doıores ael Rio 
genç bir kız isen°annenide bera· 
~er getir. Sana çok yardımı olur 
ve sana en iyi nasihatı o verir. 

4 - Sinema artisti olabilecek 
meziyetlerin b·ılunduğuna kana· 
atın olsun. 

5 - Mümkünse sinemaya gir
meden sahnede kendini bir tec· 
rüde et. 

6 - Müracaat ettiğin muhte
lif pozlarda yığın yığın fotoğ
raf getir, kabul edilebilmek için 
çok yardımı olur. 1 

7 - Gardırobunda tıklım tık· 
lım ve çeşit çeşit elbiselerin 
olmalı. 

8 - işini bırakmadan evvela 
oturdugun şehirde pek çok 
fotrğraflar çektir. 

Ancak o zaman fotojenik olup 
olmadığını anlayabilirsin. 

9 - Sinemayı eğlenceli bir ! 

fotoğraf makinalarının mükem

meliyeti hakkında bir fikir ver

mek lazım gelirse şunu söylemek 

kafidir: Bu makinalar saniyeniıı 

iki yüzde biri sür'atle enstantarıe 

resim alabilirler. Bu makinalar 

tayyarenia sür'ati ve mesafenin 

uzaklığı noktai nazarından ko· 

layca istimal edilebilmektedir. 

- Görülüyor ki, bir ha valinin 

haritasını almak için, en iyi usul

lerden biri tayyare fotoğraf ma· 

kinalarıdır. Fotoğrafcılıkta bu 

yeni san'atın çok açık ve büyük 

bir istikbali vardır. 

meslek zannediyorsan çok alda· 
nıyorsun. Sin~ma san'ab güçtür. 
T alii yenmek için bu işe çok ha
ris ve sonunu almalısın. 

10 - Bir çok ı::ıesleklerde 

olduğu gibi, bunda da zeka sa
yin üzerinde büyük ·rol oynıyor. 

Vakıa Dolores de Rionun 

kabına vardıktan sonra bu nasi
hatları vermek kolaydır. 

Çünkii çok kimseler bu yüz
dCn sefalete düşmüşlerdir. Do· 
lares şunu söylemek istiyor: 

" Binde bir ihtimal ile muvaf
fak olacağını zannediyorsan, Hu· 
livoda gelebilirsin! " 

dı:ıdır. Ame
:ika gazeteci· 
le rinin klasik 
bir süalleri 
vardır: Güzel 
ve şöhretli 

bir kadın si· 
neması gör· 
düler mi, he· 
men sorarlar. 

- Güzelli
ğinizi nasıl mu· 
hafaza ediyor
sunuz? 

, Amerikan 
1
gazetecilerinin 
belki en yerin· 

,., - t -ıc-o· 'de sordukları 
.:re a ı~ıssc._ ali d b sü er en iri 

budur. Çok defa Lloyd Georgea 
mesela lngilterede peynirin nasıl 
yapıldığını sormuşlardır. 

Güzel bir kadın güzelliğini 
nasıl muhafaza eder? Bu öyle bir 
sllaldir ki, her kadını ömrünün 
sor un'l kadar meşgul etmiştir. 
Patfi m derin bu devamlı müş
terile.-. keselerine, daha doğru
su beraber bulundukları erkek
lerin keselerine göre, güzellik
lerini muhafaza edecek, yahut 
ken dilerıni daha g ;izel göstere· 
cek muhtelif sun'i vasıtalara 
müracaat ederler. Çok zengin 
kadın vardır ki, her sabah süt 
banyosu yapar. 

Fakat Greta 1issen bunun 
en ucuzunu ve en iyisini bulmuş. 
Diyor ki: "Ben güzelliğimi şu 
sizin bildiğinız alelade buza me
dyunum. Buzla yüzümü, gözümü, 
ve ellerimi ovalarıml., 

J zmit, Adapazarı ve Tuzladaki kıtatın ihtiyaı;ı olan sıgır, koyun ve kuzu etleri 
kapjlı zarfla munakasaya konmuıtur ihalesi 11 Mayıs 929 Cumartesi günU saat 

14 te zmitte askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır ~artnamc.ı:ıi komisyonumuz· 
~a mevc':1ttur okumak isteyenlerin komi~yo ıuı.a \·e teklifnamelerini vermek 
ısleyenlerın İzmitte mezkUr komia)'ona muraçaatları. 

O rdu ihtiyacı için 200000 metre yerli mamulatındou gılafhk lıez kapalı zarf usuli· 
le mtinakasaya konmuştur ihalesi 26 Ma;ıs 929 tarihine müsadif pazar günü saat 

14 tir taliplerin p.rtname ve numuneıini görmek Uzere her gun Ankaıda levazım 
satın a1ma komisyonuna mUracaatla.r1 ve mUnakasaya iıtirak edecekleri:a yevm ve 
saat muayyenden evvel teklif ve teminat mektuplarının malı.bu• mukabilinde mezkQr 
komisyon riyasetine tevdi ile munakaaaya ittirak etmeleri ilan olunur. 

... ~~~~.~:~~ .. ~~~ -~~~:. :::::~~: .. ~~~::~~:~ 
C iheti Askerice yeniden in~a edilecek olan kArgir depcla.Jan 13 adedı l:l;ki,ehirde 

ve 10 adedide İzmit ve Derincede inga ettirileceğinden 25 · 4 · \129 tarihinden 
itibaren 20 gün mtiddeıle kapalı ıarf usulile münakasaya konulmuıtur. Talip olanlar 
§eraitini görmek üzre her gün ve pey sürmek isteyenler yevmi ihale olan 15-5- 929 
Çarıamba gUnti .aat 14 te kapalı zarflarile komi•yona gelmekri ve işbu in. aatm 
muddeti bir sene olup in~asına talip olanlar toptan ve yahutta iki~er, ikiier anahtar 
te•lim edilmek §&rtile ihale edilebilecektir. 

Birinci kol ordu satınalma komsiyonundan 

A fyon ~atın alma komiayonunde.n: Şek.il ve pilanları komisyonumuzdd. bulunan 
ve in~a edilecek olan binalar kapalı zarfla ~.;.4.929 dan ilibaren mi.ınakasya ko.. 

nulmuştur ihalesi 14.5.929 saat lSte icra edilecektir münakasaya iıtirak edoceklerin 
yevmi mezkllrde teminat akçeleri ve mueaddak ehliyetnamelerile birlikte komisyona 
mUracaatları. 

A fiyon: K. 1. Satın alına komisyonundan: 30-4-929 tarihinde satılacağı evvelce illln 
edilen ikiı Uz yirmi ilç kalem otomobil malzemesi 309 kalem olduğu anla§ıldı· 

ğmden 14-5-929 Salı gunil ihalesi icra kılınmak ilzere 25-4,929 dan itibaren yeniden 
mtizaye?eye vaz edilmiıtir. Taliplerin yevmi mezkfirde eaat 15 te teminat akçelerile 
birlikte Afiyonda satın alma komiıyonuna mUracaaıları. 

J Bakır köyünde barut fabrikalarında imôltı harbiye J i + htambul satınalma komisyonundan: + i 
················••t••t••·································· 4 Mayıs 929 Cumartesi gunU ihaleleri icra k:lınaca~ı akdemce iliin kılınmış olan 

cemao 13 kalem muhtelif cins ve mıktar erzak ve mahrukatın görtllen )uzum 
üzerine ınubayıwsından sarfınazar edilmiı oldu~undan alakadarların malumu o• aak 
Uzre keyfiyet il!n olunur. 

B ir çift araba bay anı 29 Mayıs 929 tarihine müsadif Çarıamba günU •aal 10 da 
bılmUzayede satılacaktır. Talip olanların zikrolunan gUn ve saatta Fatihde at 

pazarında bulunacak hey'ete teminatlarile hir1ikte müracaatları ilan olunur. 

BOZCJ.\AD \ YVA· 
LIK POSTASI 

(ANTALYA) vapuru 4 
Mayıs Cumartesi 18 de idare 
rıhtımından haraketle Gelibo· 
lu Lapseki Çanakkal lmroz 

Bozcaada Edr mit Burhaniye 
Ayvalığa gidecek ve Ayvalık· 
tan Salı günü hareketle Bur· 
haniye Edremıt Çan k -~ e 
Lapseki Geliboluya u~rrayarnk 
gelecektir. 

İZ1\:1İR- lhR I 
St"R' AT PO~T ı\SI 

(KONYA) vapuru 7 M y s 
Salı 12 de ga' ta rıhtım n 
hareketle lzmir, Antalyıt, A .. • 
iye Mersine gıdecek ve Taş· 
ucu, Anamur Ala y An· 
talya, İzmire uğrayarak gel
cektir. 

Antalya postaı::.ı 
(INEBOLU) vap ru 5 Mayıs 

pazar 10 da Galata rıhtımın· 
dan hareketle lzm r, · u lu ·, 
Bodrum, Rados, Fethiy Fi ·• 
ke, Antalyay:ı. gidece ve do· 
nüşte mezkür iskelelerle bırlik· 
te Andifli, Kalkan, Saku, 
Çanakkale, Geliboluya uATa· 
yarak gelecektır. 

~ ·································~·······-················ ER i Defterdarlık ilam f 
Niçin diğer bütün markalara karşı 1928 Teşrinievelinde 

Paristc (Kurie Parfe) birinci mükafatını kazandı? 

Çünki: Diğer makinaların fevkıne çıkaran 
bir çok tekemnıiilatla miicehhezdir. 
Yalnız zirdekı başlıca tekemmülatı zikredelim: 

1 Yazının otomatik ekaıtımanı sayesinde zamandan % 50 
tasarruf edilir. 

2 Vuruşun elii•tikiyc •i •aı esinde çalışmak zevkini ziyadele~tirir 
3 Cedvel anahtarı (Tabulatenr) ş ryonun otomatik freni ile 

mücehhezdir. 
4 Kri taller v ıta~ıyle toza karşı muh faza ve aynı zamanda 

gürültüyü tenkis eder. 'ı: alnız makinalarımızın ismi kıy
mettar hır tcrı1:ııattır. 

Türkiye İçin umumi vekili: 

~at4 maballı: 

Galatada: Çitoris biraderler 
Beyoğlunda Tünel mevkiinde 

523 numerolu KARON kitaphanesi 

C ·· mr""k er ıın11 muhafaza ~_üdürli 
ğünden: 

B ıkırkoy vapı k 
ki münak \ 

l 

le indeki mulı .. faza kıılülıe•inin geri çekilmesi 
konulııı' tu•, \l "inııka-ıı kanunundaki evsafı 

arı 8-.)·9 ) ıır :ınba günu saat 14 te 
m oııu ıııı... .ı, tlurı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
KİRALIK ARSA VE HAVUZ 

Çırağlın ı;arayı yanında muzıka dairesi arkasında bir ahır iki kulube 3225 
meıro murabbaı aroıı, kirası 73 lira, milzayede 26 Mayıs 1929 da Defterdarlıkta 
yapılacaktır. ( 109) 

SATILIK HAMAM 
Mukaddema müzaı edeye vazedilen Şch1lldeba§ında Molla Husrev mahallesinde 

7.9 I\o A) te kadın haıuamıoa talip zuhur etmemesine ınebni tarihi illndao itibaren 
on gün müddetle devam etmek. şartile son mUzayedesinin icrasına karar verilmiı 
olduğundan talip olanların İstanbul \'ilayeti idare hey'etine mttracaatları. • ..................................................................................................................... : 
j Emvali metruke ilanı j 
:ıı1111111111111lll•llllllllllllllllllllllllllllllalllllllllllllllll••1111111111llll$Ullllllllllllllllllllllllllllll 

Sokağı No Nevi Tamamının kıymeti Semti Mahall"i 
kadı köy Caferağa Ati Bahariye 

Cedit nisbiye 
12 tahtında Uç dükkanı mti§· Mubamminesi 
14, 16, 19nu· temi! Kondopolu Lira Sekiı tak· 
maralı Apartmanı 20,000 ıitte 

Muıtemilftti : Uç daireden ibaret olup her dairesi UçU bıiyUk diğeri küçilk 
olm •k üzre yedişer oda birer mutfak ve birer hail çamaıırlığı iki oda ve iızerinde 
taraçası vardır. Kumpanya suyu ve hava gazı tertibatı mevcuttur· 

Bal ada ev•afı muharrer apartmanın bedeli sekiz takeilte tediye edilmek Uzre 
20,000 lira bedeli mubammene ile ve kapalı zarf usuliie 25-5-929 tarihine mü1&dif 
Paz rtesi ..at 15 de milzayedeai mukarrerdir. Taliplerin bedeli mulıammenenin yilzde 
yedi buçuk/ hesabile teminat akçelerile veya muteber Banka mektublarile Emvali 
metruke satı~ komi yonuna müracaatları. 

Jandarma imalathanesi müdirliğinden: 
Kilo 

10000 ita 50000 
100 • 1000 
100 • 1500 
100 • 1000 
20 o o 

Adet Kutu 
O O Galvaniz tek/on. tel~ 
o Bağ teli 
o Kaolo teli 
O N~r 
O O .Mumlu Mücerriı 

3000 ita 25000 O Ma demir izoletör 
20 O O Çavu§ takımı 
4.() () O " };lahmuzu 

1000 O O Oda Mılcerridi 
20 O O Volt metre 
20 O O Palanga takımı 

O O 50 Katranlı §erit 
Kapalı zarf usulile mıibayaa ediler.ektir münakasa 19 Mayıs 929 

Çar§amba günü saat 14 te lstanbulda Gedikpaşada Jandarma lma 
/ô.tlıanesinde icrrı edilecektir §ortname lmalCıthanede tevzi olunur tek
lifnamerıın tarzı imlası §artrıamede mılnderiçıir. 

AME 
100 milyonluk bir millct;n muazzdm sergüzeştini irac eden bu film 

Murettibi buyuk. rejisor G 1 F 1 T tir. 

LİONEL BARİMOR ve KARL I>EM~TER 
Tarafından temsil edil• o film g ,ıcrilece Uir. 

Gelecek Çarşamba O P E R A D A 
p 

Kira otomobillerinde tenzilat 
Şehremanetinden: ilk açıhşta 60 kuruş ya· 

zan kırmızı taksiler 30 kuruşa 40 kuruş ya?..all 
siyah taksiler 20 kuruşa indirilmiştir. . 

Taksimetre saatle i tashih edilinceye kadar muhterem ahalimizıP 
saatin gösterdiği mikdardan 30 ve ya 20 kuruş indirerek para ver. • 
lari rica olunur. 

Hakiki bir mcevher 
Her evde bulunma-. el.zem cihanşumul 

bir şöhreti haiz Klarfeld Alpaka Bıçak, 
çatal ve kaşık sofra takmııdır.KLARFELD 
ALP AKA, dayanıklığı ve parlaklığı itiba· 
rile gümüt takımları yerine kaim olur. 
Güzel modelleı-i her •ofra için bir zinettir. 
Ttirkiye için yeğanı> dipo:ııiterleri: J.Şpringer ve V.Aıncn H 

- Media ha::,n_:,N:.;:0~2-_:1~~==;;:;;;=;;;:::;;;;... 

lstanbul limanı sahili sılı iye 
merkezi sertebahetinderı: 

Merkez ve mülhakatta kullanılmakta o!an motor ve Jal 
ihtiyacı için 15 kalem boya ve saire ile 29 kalem makine . 11 
halat ve saire münakasai aleniye sureti!~ mübayaa ~Jile<~ ; tir· 
yevmü münakasa ] 3 mayıs 929 pazaıtesı olarak te,pıt edıl? 1~ ıı1' 
Taliplerin şartnameyi görmek üzre her gün ve manakva ı ~~ıı 
etmek üzre yevm ve tarihi mezkftrda saat l 4 te Galat da . 5• 
Mustafapaşa sokağında kilin merkezimizde müteşekkil ıhaıe kotUI 
yonumuza müracatları iliin olunur. ._. 

Jandarma iınalathanesi müdürlü~ünden: 
15488 takım kıtlık Elhi•e ve 7000 jandırı.na oeıpnı "' .000 1 do 

zarf u&ulile imal edilecektir mtıııak.,a 14-5-929 Salı gantı Mil 14 ıe lıta da 
p3.ı:ıu!L j:ınt!arnıa 1m't1Ath:ınC!İnd .... icra tdilecektır 'artnınn i a 
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• 



DOnldl maçlar 

Wa ıalıımı Galatasa· 
ııa berabere lıaldllaı 

KE iDE L 1 · · ı BiLET 
~A .: V.8 DIV8ftKO .. 1 Liradır 

ürk Ocakları Merkez Heyetinin Terti 
ttiği Böyük Eşya piyankosu ikramiyeler· 

Cins {\det Fıiat Y eken 
LtRA K. 

929 mod katalog Notu f»et k1li Bu.ik otomobili 1 5000 ~ 
" 929 " Şevrole otomobili 1 500 2500 

P Janta pantantif 

" küpe 
Büyiik &alo~ halısı 
Ytizflk 

Pırlanta pantantif 

P lltih çift kapak erkek matı 

• Kadın kol .aatı 

lalon lakımı 
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Türkiye için umumi vekili: 

• 
ldarelıane ve satış yeri 

Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 168 
Telefon: Beyoğlu 2124 
Telgraf adresi: TAT K O 

. 

~ ••• :e: 
=•= :•: :e: ••• 5e! :•: =•= ••• ;; 

isten anlaı n ve hesa 
bilen her otomobilci 

her kamyoncu 

• 

' ve 

111 1 
,,ı 

tercih ediyor, çiirı.k 
Yaz geliyor. Otomobil ve ya Kamyonunuzun lastiklerini düşünecek zamandır. çünkü: 

Faaliyetin çokluğu ve sıcağın tesirile yazın lastik sarfiyatı kıştan çok fazladn·. 

Lastik intihap ederken, piyasada işten anlayan ve hesabını bilen bütün otomobil ve kanı
yoncuların tuttuğu yolu takip ediniz. Bunların hepsi mutlaka (GUDYER)i tercih ediyoı·. Çünkü 
GUDYER, nevi itibarile dünyanın en iyi lastiğidir. GUDYER fabrikası diiuyanııı en va~i teşkila
tına malik en büyük lastik fabrikasıdır. Bir GUDYER lastiği satın alırken vasi GUDYER teşk"• 
latının temin ettiği menfaat ve miikemmeliyeti de satın alnıış olursunuz. 

~-~Y!L!i...~.~!~"W::'':i'J?ı?!J:\':;'6Il='~~···'o"!:V'?-~.Y:;!!M=·~·!o\~~ı.ıyı.~.v.!~!·~~Wi~i??'ll·r·i~:t~a.:W~·a2'·r~:&;:E'''_··fr:··:5:0:~7#,; il ~arı;&m.w..?ri ..... ~.itiii.~.w.oo.w.5filif.•wtiln-.n;m .. 'Wif/i.Nlüi'iiii'ıi'ii'imm •• a •• w.... ...:m •. "ti ••• ,riirnn;';"-1i .. • ~ •• ~N; ..... ~i!f::flf. ••••••.. 

~ GUDYER lastiği kullanmak, Otomobil ve l(amyonunuz'.111 işletme ınasrafı i~ 

~ meyanında lastik masrafını asgari dereceye indirmek dermektir. r\: 
~~·-~~"Ji_~'Ji11~W~~!fJfJJ:''fl!:";,W!.M:"!;!'i:"~'::Y:"~1,!k~~'lı°l.!'.,'"J:-"f.;#:U~~'J!J'~•:~!J;°:f~;Jl~~"';_-G;!{l"J(J''T:.'';{!:-.1,!~'JlO-İ:_EF=~jf; ~ ~1if&"w1Wıı•••l"AilifNaWi:iüıu111uıaııı•••••••fR•rliıifAirH.ı~•~•ffiaı•••·n•T•••fP.m-~-. •• T•··•••ff--.Y~.=; •• ilüfliı•m.~.fen. ~ ....... m .•• itil" 

Otoınobil ve Kamyon işleten, her hesabını bilen adamın kendi kendisine soracağı sual 
şudur: İşletme ınasarifi meyanında kilometro başına lastik mesarifi ne ... ~adar yer tutuyor? Bu 
hesabı yapmağa muvaffak olan adam mutlaka "GUDYER,, n1üşterisidlr. Çünkü memleketimizin her 
köşesinde tecrüb&lerle sabit olduğu üzre kilometro başına işletme masarifini asgari dereceye indir
menin çaresi, GUDYER dış ve iç lastiği kullanmaktır. 

Garaj ve tamir yeri 
Ayazpaşa jandarma karakolu karşısında 

Telefon: Beyoğlu 1755 

'.Taşra Acantalıklar 
ANKARA: Zabıtçı zade ve şürekası :t: 
İZMİR : Mahmut Celalettin bey iii 
KA YSERi: Muhaddıs zade Alim B. i!i 

=·= ADANA : Muharrenı Ililnıi bey i!i 
GAZİA Ylı~TAP:Güzcl zade b. Hasa~ı b. i!i 
ANTALYA: İstikbal §irketi ~=~ 
TRABZON: Kalaycı zade Hacı Ah- ~i~ 

bas ve mahdumlari E!~ 
DİYAitBEKİR:Pirinçi zade sıtkı Ne- ~=~ 

dim ve E<lip beyler i.;J 

BURSA : Nusihi Esat hey 
KASTAMUNİ: Hacı yirmi beş zade 

Rıfkı bey 
SAMSUN c: Esat efe~di zade Sey-

yit Bilal bev 
KONİA : Güzel zade· Mehmet 

Rıfat bey 
GİRESON : İsmail zade Vahit ve 

şurekası 
ZONG·ULDAK: Taşcı zade Mehnıet ça

vuş IJlahdumları 

\ 

~ BARTIN : Bartın Bonmarşası 
leJI 

i!i BERGAMA : İbrahim Hüseyin ve 
:e: 
!:5 biraderi 
=·= iii AFYON K.H. : İstikbal şirketi 
iii ÇANAK.KALE: Sevim ticarethanesi 
iii ISPARTA : İntibah şirketi 
:1t: 
;:; EDREMİT : İsmail 1-Iakkı he-v :•: . :•: . . 
~:s EDiRNE : l{ifat lbrahim bey 
:•: 
~ ESKİŞEHİR : T~\1fik Nadir bey ~ 


