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Türk kadını Pikir kuvveti 
---

İnkılapların istinat ettiği 
~ 'lrvetJerde:ı en büyüğü, en de
~<lnlhsı hiç şüphesiz fikir 
h Uvvetidir. Bir millet gerek da-
ılcJe ve gerek hariçte bu kuv

~Ctteı istifade etmesini bildiği 

ıe•e ~de ideallerine yaklaşmış 
Ouı F" b'" . · ıkir propagandası u-
~uk bır san'attır. Beynelmilel 
ay1tta >ıerefli bir mevki al
~ak istiyen hiç bir millet bu 
•an'ati ihmal edemez. 

Fikirler esrarengiz tesirleri-! 
lli . "d' go•terebilmek için - ı ee- ı 
fc c · · k l" e - ide ~ors halıne ın ı ap 
etnıelidir. Ya:ıi bir fikir yaşı-
t~ 1iiınek ve ha ata müess~r ı 

r kuvvet haline gı.nnek ıcın 
nız dima a de<'Yil, hisse ve 

.;,:-. > b 

~~· •Ye de h k.m olma'ıdır. I 
s a • l~t bir sahaya, m~h~ut ~ır ı 

fa ınhisar eden tıkırlenn . 
ır~ 11 hayat üzerinde büyük bir 
~ . . ·ı . - •ı görülmez. Demokrası e-
rı. besliyen, halk arasınd,a şa
:>'ı 0 lan fikirlerdir. Onların kuv
~e'.i, bu fikirlerin kuvveti ile 
olçu1eb·1· ı ır. 

• 
• •t 

0

'1lap fükirlerinın tesir ve 

ü11nllii mitinge yilzlerce k8dın ue erkek iştir8h etmiştir. 

Istanbul Hanımlarının mitingi 
Hatipler Fırka, Vilayet ve Birlik önünde nutuklar irat 

et1nislerdir. Cümhuriyet abidesine çelenk vazettiler 
' 

ak kını 

Tayyare p.yangosu 
dün cekildi .. ..__ -

Büyiik ikramiye bugün 
çekilecektir 

Tayyare piyangosunun seki
zinci tertip üçüncü keşidesi dün 
Darülfünun konferans salonurt
da mutat merasimle ve her za-

\ mankinden daha çok bir kalaba 
lık huzunında çekilmiştir. Bu 
keşidenin büyük ikramiyesi o
lan 40 bin lira ile 15 bin liralık 
ikramiye dün çı1cmamıştır. Keşi 
deye bugün de devam olunacak 
tır. Dün çıkan en büyük ikrami 
ye 10 bin liradır. Bugün çekile 
cek en son on numara arasında 
10 bin liralık bir de mükafat tak 
sim edilecektir. Dün çıkan en 
yüksek ikramiyeler şunlardır. 

10 bin lira 
1(•)21 
4 bin lira 
39013 
1000 lira 

27861 36885 
12511 14074 
40897 

38987 
14575 

36339 
39432 zj ''ti noktai nazarından en 

0 ·yh"·Ie ehemmiyetı haiz olan 
ı et · · · onların s<...mımıyetıne 

'... a. halkta husule gelen iti-
qtt . 

g~ ır. lde forslar yalancı Pey-
ea nberierin ağızları ile intişar 
on eınez. Bir fikre inanrnıyan, 
Bt~ , başkasını da inandıramaz. 
lik ~-- n başka fikirler günde
Yap ayat iızerine az çok tesir 
lP.rd~ ~k . Stıretile muhayyele
tıız hır ız bırakmalıdır. Yal
ılen b avaua uçuşan ve ismin
Yen /§_ka bir eseri görülmi
ğa ıkırler nihayet unutulma-

Belediyede intihap etmek ve edilmek hakkını kazanan kadınlarımız 
dünkü mitingden sonra yüksek makamlnra şük an r 11 bildirdıler. 

DiP.;er k;ızar. w numaralar i
kinci sahifemiKdedi r. 

ırahkfiın · r. 

• t 
İdari işler ve Türk 

kadını --
S Sultanahmetten Tak· 

· <lnı.imiyet ve eser, fikirle-
~~ hakimiyeti için başlıca iki sime kadar yürüyüş .. 
u~ kuvvettir. İnkılapçıların Kadınlara belediyede intibaı; 

~n lıtiyük muvaffakıyet sırları etmek ve edilmek iştirak hakkı 
g~ bu kuvvetleri kullanmakta nın verilmesi dolayısile Kadın 
k ~:terecekleri maharettedir. ~n birliğinin tertip ettiği miting 
ıı1 <ıp bıı mahareti yalnız mıl- dün öğleden evvel yapıldı. Ka
r· . hudut dahilinde değil, ha- dınlar birlig" inin hazırlıklarını 
ıcıncte b' l ·· • 1 ın ı e gostennege ça ış- ikmal için bir haftadan beri ça-

se alıdır: 9unkü zamanla haricin lışmasına rağmen mıtingin ba
ti;Patısmi kazanamıyan, h~- zı noksanları yok değildi. Bu
ede e . dostluk ve alaka t~mın nunla beraber miting iyi olmuş 

• 

• 
• 
•• 
• 

Türkiye-Amerika 
münasebatı 

Amerika sef ri Mr. Grow dün 
Ankaradan şeh-
rimize gelmiş 
tir. 

Sefir cenap~, 
rı, Ankarada H 
riciye vekili 'I 
Rüştü Beyle gb 
rüştüğünü, ya 
kında tekrar A 
karaya gidecc 
ğini, Türkiye-/\ 
meııika münase-
batmm çok dos- Mr. Grow 
tane olduğunu söylemiştir. 

Amel'ika ile yapılan ticari iti
lafnamede iki memleketin mü
tekabil menafiii nezarı itibare 
alınmıştır. ------

3- Dil.akü m yJar (. 4 üncü sahiled:: 

a iincJ sahifede 
J - Filbrika!arıınızın inkişafı 

için 

' - l"elek: Haftanın yJz~sı 
~ 2- Sılıhi b.ıbisler 
~ 3- Hlkay• 

4 - Roman 

'dün tes· 3 t • 
ı. 

Eski bir sehreminine ~öre 

lstanbulun b (fJ;~u 

noksanları ne 
kü 

ir? 
Cemil Paşa, Istanbulda vasati ömrü beşe

rin kısalmakta olduğunu söylüyor 

Eski şehreminine göre birçok işler paraya 
mütevakkıf olmadan yapılabilir 

Eski şehremini Dr. Cemil pa [ 
şanın Turing kulüp kongresin-
de İstanbul şehri hakkında söy 
!ediği bazı sözler bir takım dedi 
kotluları mucip oldu. 

Şehremanetinin şimdiki erkli 
nından biri, Cemil paşaya muka 
bele ederek İstanbulun, eski za 
manlara nisbetle daha temiz bir 
hale geldiğini iddia etmiştir. 

Cemil paşa dün kendisini ziya 
ret eden bir muharririmlze de
miştir ki: 
"- Münakaşa kapısı açmak 

istemiyordum. Fakat madam ki 
soruyorsunuz, suallerinize ce
vap verrneğe hazırrm. 

Şehrin bakrmsızlığına beledi 
ye meclisi azalan sükut eder ve 
tenkit de edilmezse belediye 
memurlarım faaliyete getirmek 
mümkün olrnıyacağına kanaa
tim vardır. 

İstanbul şehri hakrkaten şim 
di pek bakımsızdır. 

Senelerden beri tamir yüzü 
görmiyen kaldırımlar çok peri
şandır. Her tarafta yüzlerce çu 
kurlar hasıl olmuştur ki, düşme 

1 den, sarsılmadan yürümek !m
kanr kalınıyor. 

Hele yan sokaklar!. • 
Tramvay caddelerinden ayrı

lıp ta yan sokaklarda bakılırsa 
şehrin ne derece pis olduğu gö 
riilmüş olur. Hatta Beyoğlu ci
hetinde de böyledir. 

li!mll Paşa 

Evvelce inşa ettirdiğimiz be 
vilhaneleri gördükçe yaptrrdı
ğıma pişman oluyorum. Bun
lar birer hastalık menbaı kesil
miştir. 

Zavallı Gülhane parkına acı t 

mamalı: m!iınkün değildir. 

Bu giizel bahçe şimdi bir vıra 
neye benziyor. Şehrin yegane 
istirahat edecek ve hava alacak ı 
yeri olan bu bahçeyi temizle
memek ayıp değil mi? 

Halkın, çocukların deniz ha
vası alacak mahallerini parktan 
ayrıp bir kaç bin lira için gazino 1 
yapmak ve duhuliye almak, hat 

(Maıbadı tiçiincü şahifede) 
•llR-NIRl-llll•IHl•llllHll .... lllllMllll-Htllllll ........ MtlllH ... 11-1--111111 ... 

Yeni tefrikamız 
ku ınıyen fikirler hayatıyet tur. •-·"I::~-..... """....,,_---,.,..,.~ 
le ""etlerinden hayli kaybeder- Saat dokuzda İngiliz - Rus münasebatı 
i~ r. Ne si yas1 ne içtimai, ne ) S 

udf tısadi ka al~ milll bir hayat Mitinge iştirak edecek hanım Vilayet kon8ğı iJnilndtJ nutuk ırat tJd/llrk11n Londra, 10 (A.A - ovyet 
ıarı tasavv bp k bil d ·n larımızm saat dokuzda Sulta- . sefareti, Evening News gazete-

'dd<1 

erli< NERON 
u n,ıı dit uru u asırda ·a eg - d d t 1 li hanım Birliğın idare hey'e-1 turka bazan alafranga havalar sı"ne, İngiltere ile Rusua arasın . nahmet mey anın a op anma- • ' d ' 
bul•• :a·· .. . l m karrerdi Kadınlığın tinden Aliye Esat Hanımın ne- çalınmağa ba§lan ı. da bir ticaret muahedesi akdi 
eıir. \ıtıı.d uyuk Fransız ınkılabının arı du b . :. 1 d'"" h kk ızareti altında bu kürsüyü bay- GUzel pl!kların teıririle mi zımnında cereyan etmekte olan 

;si < Sih· e
1
leri, Fransız alimlerinin senekler en ke;ı oz ~-t ıgı 11 .~ ı- raklarla süslüyorlardı yoksa tesadüfen mi, her neden~ müzakeratm memnuniyetbahş 

ti f,· ., ır i fikir kuvvet ve propa- na .aı:uşma ~n mu eve 1 
• ~e: . · F se kadın kalabalıg" ı yavaş ya va" 

i "' .. andalarile 'h teshir ede- vincını nasıl ızhar edecegını Saat dokuzu geçıyordu. a- 1 ba 1 d ~ bir surette devam etmekte oldu 
btı-· cı anı k b h d k k d h .. k' k top anmağa "a ı. • n ve pek yakında bı"r ı'tı"la'f 

ere.: 
mi~ 

\' 
~. 1 ı 
1:-0k' \ 

~·' ;'fi' 

~ 

r· "Iltştir. Şimdi faşizm de, oto· merak edere sa a saat o uz at orta a enuz ıms~. yo tu". (Mab d 5 :ıci sahifede gu u 
hte: ve adalet kelimelerinde da Sultanahmede ~e.l.enler ora- Renkli bayrakları mutecessı- a 1 

) hasıl olacağını bildirmiştir. 
~lasa ettiği yeni hayat şekli- . ŞU manzarayı goruyorlardı. sane seyreden yalnız erkekler- •111n111111111u111111111111ıu11 1111111111111111111111 •uırıuuııuwıııuıı1111111111ıı•11ıı11111u1111ıııı11111111111111111111111111111111unıııı1111 

~ eserlerile ve İtalyanın yeni ı den müte~e~kil bi~ kalabalık ile 
nı anıarasiıe b~tü~ al.eme ta-I tam bir böluk polıs vardı. 
rn~ak ve ~a~dır .~ıslen kazan- Hazırlık tamam 
~ gayesını gostennektedir. 
rn ~lş~vizm, inkılapçılarnun sa
y·~~ıyet ve feragatini en bü
~k kuvvet olarak ileci sür
d'ekte ve bütiin dünyada ken
nısine yeni sempatiler tedariki

e Ç;aJışmaktadır. 

~ 'Rikir hayatımızın maddi za-
1-til et ve düşünceleri, bizi da
cla de ve hariçte fikir hayatın
Çe ~· fikir mücadelesinden yüz 
tı.i~1rtnı.emelidir. Fikir kuvveti
l1ııı.' _bütün hayat makanizması
bir ',,11k.muharriki olduğunu hiç 
lıyıı.akıt hatırdan çıkdnnama-

Saat ona doğru bütün hanr
lıklar bitmişti. Kürsü bayraklar 
la tezyin olunmug, üstüne Ka
dın birliğinin ismini taşıyan 
bir levha konmuştu. 

Bütün bu ha:ıırlıklara ilave
ten, kadın hatiplerin sesini ~ 
zaklara iııittirmek için bir radyo 
ve hoparför konması da ihmal 
edilmemi§ti. Fakat kadın hatip 
!erimiz sözlerini iki saf ötedeki 
lere işittirebilmek için sesleri k:ı 
sılıncıya kadar ba~ırıyorlardı. 

Her ieyin tamam olmasına, 
polislerin bütün meydanı bir 

ZEKİ MESUT kordon altına almasına ve saa • 
..._,__ tin de hareket zamanını tam ya 
• .___......,_~ 1 rım ı;aat geçmesine rağmen boıt 

liern ziyaret hem kürsünün etrafında toplanan ka 
ticareti dınların adedi bir türlü otuzu 

H 
geçmiyordu. 

y er Türk Y alnııı polis kordonunun ar-
eııi ANKARAYI görmelil H BI ilk kasındaki erkek kalabalıfı mil 

O 
Efzagif Suat anım r temadlyen artıyor, fazlalaşıyor 

nun için k " l Jı 2 iJnünde nut unu sug er en du. 

~-0 nisan 1930 Ayasofya küt~panesin~n d~- Topl.anan ~alaba~ığı d~~ıtma 
•ili Sanayi Nümune varlarına yakın bır yere bır kur mak ı~ın tertıp hey eti mukem-

Sergisini .. k !muştu. Birlik azası ol- mel bır çare buldu: ,i su uru B" f . ·ı k h ""' Yaret eti dukları yakalaormdaki rozetler- ı.'. grama o.n ~etırı ere o-
~ ... ""',__~~.._ .. ,.,, ........ ,...'"""". den anlaşılan iki e:enç mekteı;ı- parlore raptedıldı ve bazan ala-

Şehrimi~ Barosuna m•nsup auulıatlardan bir grup 

icra kanununun tatbika
tında zorluk var mı ? 
A.dliye vekaleti Barodan soruyor 

Adliye vekaleti, yeni icra ve iflas kanununun tatbikatında 
ne gibi miişkilAta tesadüf edildiğini ve işlerini. teshil edüp etme
diğini İstanbul Barosundan sorrnu§tur. 

Baro inzibat mecHsi bu hususta baroya dahi bütün avukat 
lann nıaHlmat ve mütalaalarına müracaat etmiştir. 

Baro azalarının cevapları 25 nisana kadar toplanarak bir 
rapor halinde vekalete bildirilecektir. 

BİR KAÇ GÜNE KADAR 
Yazan: Nakleden: 

Auguste Baillv Kamran Serif 
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Ta111111re plgangosa çelılldL ALDIGIMIZ HABERLER 

)ün kazanan talililer 
HARİÇTEN 

Londra konferansının son safhası 
üyük ikramiye bugün çıkacak, ıo bin Murahhasların artık Lohdrada d ha fazla kalmasına lüzuın yok. .ii{tısat V e ıi 1 i A 11 h <.~ ıı" ) · a 

avdet etti lira 1692l numaraya isabet etmiştir. 

Dlinkü keşidede kazanan nu- 26313 5826 59107 43704 
aralar şunlardır: 28351 8090 54430 3 7269 

Lira kazanananlar 51900 12619 9722 30662 
54855 7572 20430, 18912 49906 41498 36324 
281 48409 37885 11147 8071 59591 17859 

5683 52115 51448 22746 93i0 
41530 56981 11064 50607 23427 24289 
24028 2259 21897 36356 54207 55933 59300 
31881 25534 24374 44946 29291 45411 6022 

1656 25357 41834. 49426 56177 40549 55843 

lngllterede 

Başvekilin 
sözleri .. 
------

Konferans tehir 
ediliyor 

40713 25436 59113 51253 37923 13888 31124 ---
11321 15653 58263 10705 17383 543Ql 21 Kanunusanide toplanmıs 

40703 40823 1957 27~66 olan Londra bahri tahdidi tes-
25 Lira kazanananlar 6189 28884 6245 34183 lihat konferansının ü~ aya ya-ı 

13623 24950 11117126488 14677 35726 16162 km bir zaman zarfında varabil-
34142 5812 45081 46003 18259 21410 14476 diğı neticeyi defatle kaydettik·· 

' 21472 52409 8241 52616 59237 58608 47711 r' Londra konferansı Fransa ile 
40686 3045 58898 3590 49408 25159 9925 bahri mıisavat istiyen İtalya 

Ul2 479 49247 59864 183 25132 17620 bunu dalma reddeden Fransa 

Franaada 

Kaçırılan 
jen·eral 
~-·-

Meclis hükumetten 
izahat istiyor 
-·-

Paris, 10 (A.A) - Meb'us
lardan birisi, jeneral Koutiepof 
un kaçırılınasma ait istizah tak 
ririnin ne zaman müzakere edi
lecebini sorması lizerine M. Tar 
dieu, meclisin mesguliyeti dola 
yısile bu suale kat'iyyen cevap 

Şakir rey seyahatinden çok 111( n .ıurı 
olduğunu beyan etti 

Ankara, 11 (Telefonla) - İktısat Vekili S 
civar 11da yapugı tetkik seyahatinden bugün 
Kend :.ıle görüştüm. Bana u beyanatta bulun ' : 

yahatimden cok mnun dönüyor. m 
.ayar isitfade b"r K t t ik ve müşahedeJ • u 

nı b ı m. t el, Adana, C erb reket "'!ay 
Eskişehirde bazı temas· rda b luııabildim. Şım 

r 

cek lıir e1 'm yokt.ır. 
·~~--~~~~~~~~-~-

a 
lı 

Izmirde · kbahar a İ\.Os l 
' 

larının üçüne·· sü 
J)iiu ko·u 54723 43297 41147 12286 33489 9396 6978 arasında bir itilaf :ı:emini bula-

~53 31277 4944 19431 139Z2 38582 939 madan dagılmıs oluyor. 
4040 24292 50538 46444 47389 13849 25563 

20044 20910 18553 41068 1483 41982 19413 İtalva ile Fransa arasındaki 

: veremiyeceği ve icap ettiği tak 
ı dirde polis müdürünün son de 

Gnndlılnin son hlr resmi ı fa vermiş olduğu malumatı tek İrimır, 11 ( A.A ) - Encü- raklara mah . • 
Hindisla.ı da r~r ile iktifa edeceğini söylemiş men n ilk ~ahar ile c~ h~fta 1500_li~a me a 

7207 46720 23688 14881 23684 9643 180911 bu de~amlı iht !'fa ragmen İn-
43066 23275 2692 49622 2656 31594 2603qgiltere - Japonya - Amerika 
53274 56602 27759 54070 269&2 21108 4 461 ı· arasında bir iti15f hasıl olmuş-

ı tır. 'koşusu bugun ıcra imi tır. 4 at ışb ak et . 
1 lf hareket 1 Pariste Sovyet aleyhtarı Rus

1 
Birin i ko u dört ve daha ıı:u u.su i~tat ~c:y Ve (ı:; b 

teşkilatının reisi olan bu cene- ·kan e 1930 seuesi zarfın hıc cı, Akıf Beyın And nık ,,u ı 

1955 22278 53816 44631 18266 26675 35 33 tur. Japonya ve Amerika ara-
39125 32630 20510 13518 14761 43837 7250 smda anlaşmanın müşkül olaca 
16090 53294 24417 48899 16801 259 9 5 97 gı ilk zamanlarda çok söylendi. 

lngitizlcre karşı 
boykot 28930 35940 28540 32607 35103 13483 56999

1 
Fakat Tokyo hükumeti Ame 

10146 33812 2979 25850 34765 56790 486901 rika tarafından teklif edilen ---
41195 56948 30858 58309 36825 27255 41708 tesviye çaresini kabulde fazla Lahor, 

11 
(A.A)- Dün ak-

21038 41434 1915 11908 24094 23975 37960 üşkülpesent olmadı. Nihayet . M 
5 25698 elde edilen netice şudur: şam binlerce kimse Pundı,, <0-

.•. un Rusyaya kaçırıldıgı anla- koşu kazanmamış yerli ve Arap ci Baban zade F t >e ı R 
şılıyor. ı:ran~ızlar bu meselede j ~t ve .kısr~klara .mahsus olu~ 

1

. janı .~ç~nc.~ gelmiştir. . 
pek asabıleştıler. Fransız top-· ıkramıyesı 300 !ıra mesafesı Doduncu ko~u ~utiln ınh_ı 
rağından bir mültecinin düs-ı !,~~ me~.ro~.ur._ 6 at iştirak. et~ı k~_şusuna 6 at l"tırak etmış 
manian tarafından ve Fransız · mıştır. Şukru aganın Kaderı bi Dort ve daha yukarı yaşt y 
zabıtasının gözü önünde kaldı-. rinc.i, Recep Efendinin Şahini ı ve Arap at ve kısra laı:a m 
nlıp götürülmesi pek hararetli 

1 
ikinci yüzbaşı Hilıni Beyin Rey! sustu. lkranny~ 1,000 füa m 
hanı ücüncü gelmiştir. fe 2,800 metredır. Melunet E• 

16551 3605 340 539 36244 44022 han Malabiyasın irat ettiği ı~ut 
5385 20034 2542 36640 53383 58256 25191 japonyanın inşa edecegi ve ku dinlemiştir. Mumailevhm 

1 495
9

3 3~~~~ ~~~~~ ~;;~~ i~~i~ 2~~;~ !~~~~ 8 pustan fazla toplu gemilerin nutkunda halkı ecnebi mens~- ı 

, · . dinin Ubeyanı bir;nc· Te 
!kıncı ko u tay deneme koşu B . S d .k. . E 

1 b k 7 · • k eyın e ası ı ı•ı ı t su o up u oşuya , at ıştıra . M k ·· ·· .. l · 
21684 

12786 tonajı 104,400, hafif k uvazor- catına karşı boykot yaı:m~~a , 
!~~~~ ~~~! 4!~~~ 3~~~! i~~~~ 44054 ~!;~~ 1 rin 100,450; muharriplerin [ te~vik etmiş ve milletin ıı:r;ı lı ı 

51266 105,500 tahtelbahirlerin 52,000 !eri tuz resmini kuüllu ickilenn 

· · İkr · · 1 000 1. yın e rzu u ucuncu ge m• 
etmı tır. amıyesı , ıra j B · • k d"" d h 

f . .. eşıncı o u ort ve a a mesa esı 1200 metre ve uç yaşın d h" k k h 
daki yerli ve Arap erkek ve dişi' a ıç oşu 1aza930nmaı=; 

{~~~~ 5~~~~ 3~~!~ ~~!~~ 1j~~~ 3~j~~ 19048 ton olaca~tır .. Japon~anın s~ffı( ~atı '.1'; ~e ecnebi me.nsuca~uı 
7133 19595 56524 14 i 50 25005 1145 18098 har~ gemılerı Amerıkanmkıle-ı ıthalını ıl~a etme""_e .ıcbar .e~le-

57092 36733 1033 31553 22723 530 41 4435 re ıusbetle yüzde 72, hafıf knı- ın k suretıle Gandıyı tebcıl et-
7201 43294 7394 46598 20562 611 3_538 vazörler itibarıle yüzde 70ve1 meleri lazımgeldiğini vehıı tak 

taylara mahsustur. M. Bensiu - 'Ityaş.t~ ve 
· s la t' b' · · K 1 Ef . 1 kan ngılız at ve kısrakrara 

• i 0°11 .Y. 1.k.ırı~cAı,1 . Be~ H ·dı:ınd'lsustur. lkramiyes' 500 1 
ervışı 1 ıncı ı eyın a ı ı f . 

2 
· 

·· ·· · 1 . · sa esı 00 metredır. 3 t ı uçuncu ge m·ştır. mu· . E li d .. 
. e ştı ' v e ı''"' ... 

• Üçiıncü ko u Güzel lzmir ko-1 yin Sibe ·anı birinci, Sakir 
susudur. Üç ve daha yukarı yas yin Fele ofu ıkıı · F 19667 l20l 21529 6182 48340 29320 19721 tahtelbahir ericin miıra attır. dirde e7neb~ mensu~atı ıthal e-

den tacırlenn Hınt ı ha -
4777 17438 267i9 1 7730 29108 18755 12990 Bu itilafa 936 ~nesine kadar lerine sipari lerde mrı.k 

16633 24213 4911 41912 5002 9827 54641 riayet edilecekt;r. Bu ın!iddet mecburi :-etinde 
43669 23510 20665 47487 21515 19730 2'>506 :zarfınd. Am ··i rn 3 t ne saper söylem· 

1051 12713 33306 47438 17311 5026? 25381 dretnot un in tını bitirecek-
51133 5;595 56127

1 

39297 29583 36481 14908 tır. B yukardaki saffı 
35425 24695 50763 40082 20475 3514 7312 h:ırp ·ıcn ·beti yü de 72 
20312 34446 14085 56829 36213 636 19678 den 60 a ine tir·· Fa ·:ıt Japo Ma1n , 1 ( .A) - Dı:-
29800 9531 37748 48670 40107 39599 3 039 ya gene ytlzd· O ni b tini elde yolu ame en 24 grevci yo-
32408 4696 26149 51129 54109 14202 23654 etmek h lkkma Maliktir. lu ke~er k Rhapei istas onu ya 
Lira kazanananlar 8957 57450 57747 35101 kınında K1ı ta Bombav pos- münakaşalan m:.ıı:ip oldu. Fa-
9280 24606 16186 30514 13694 27190 23955 Bir de Japonya tayin edilen ta trenini d durmu !ardır Po- kat nıhayet ştllla varıldı ki Ku-

39012 19568 32875, 18617 35534 52488 34128 yu':ardaki tonaj dahilinde talı- lis gelir gelmez grev ·ıcr savı1 t'yepof kendini muhafaza için 

s· 

Kutie;ıo/ 

taki halis kan İngiliz at ve kıs· cü gelm' tir. 
r-Aıe•••••••••e•••••••e•ere 

L .. ~ PO : .. ' .. . -
f D .-':'-~"'""e2 •. iiifiiiiffi.ıiiaÇ--:0·p~ 

Ile~ikta~ final,, kaldı. )lulıtt·lit :1 
(:Jalatasara, : O 

57850 25305 2250 / 31072 6337 50913 37321 telbahirlerini yenilemek hakkı- muşlardır. Fransız :zabıtasının yardımına 
15974 45488 45076 14313 7 38336 4 7999 43151 na malikt;r. • • muhtaç olmadığını söylemiş, Dün Taksim stadyoınu?'da ilü 
22969 9506 4461 l. 13263 19784 58620 8303 Japonya kendi tersanelerini Tuz reımı vermıyorlar Paris polisi de takayyiıdatı gev mühim maç yapıldı: Be ~kt~ş~a saydım muhtelitte ço 

59116 17628 23937 i 4082 52014 38428 7870 hiç hos bulundurmayıp mütema . şettnıstir. 

1 

Vefa arasında Istanbul şıl?ının 
22011 35559 33873 25643 44085 1526G 23~11 diyen yeni yeni tarzlarda talı- . Londra, 11 (A.~). - ?andı Ceneralin başına gelen macera- dömi-final müsabakası ve Istan 
39241 615 16622 6474 5066 26758 5194 telbahir y:ı;>abilmek imkanını ıle tarafturiarı .tuz ıstıhsalınc le ı nın, kendi hatası oldugu netice. bul muhtelitinin Galatasaray 
19017 8098 22i02 58970 3817 13571 16856 elinden k~;ınnam~ır. vam etmektedirler. i ine vartldL İşte 

0 
kadar ... ] jkarşısında tecrübe maçı. 

18657 4518 42491 11385 38238 25606 21250 F k A .k I Havanın güzellig"i stadyoma 
29107 21634 • 3836 •a at mcrı a - Japonya G l ·•~ı·n faal·y ti" 

57623 3268 47134 29569 ·' · .1• F a .! • • e T •a tutmuşlar 1 istisgar edilmiyecek bir merak-484 32232 32391 ıtı afı ransanın da işitirakine ., 
3200 57403 11478 52Z97 8 t"b' 1 k H lbuk' F l b O (A.A) l/l"ll". li kütlesi toplamıştı. 

18674 35633 10949 27603 2365 29680 42157 a 1 0 aca tır. a 1 raıısa Alla 1a .a:. l. . - . •1 'ı Nice, 10 (A.A) - Dün akşam! . 
31782 17095 33900 19278 56641 8044 55700 her hangi bir taht.idi teslihat kongre r~ısı, gavrı k:ınunı SU· ı 20 kadar şahıs İtalya konsolos Beşıktaş!a Vefa arasında ce-

içiıı İtalya ile iht"Iafı halletmek tt t z ıaıa eden gurup::.ın ba v f H 57577 266?7 54316 25542 8515 13595 28361 re e u . .. 
1 

hanesini taşa tutrnı•şlar ve cam reyan eden ilk maçta e a ay 
49681 205 13226 35631 38501 26283 45014 mcclıuriyetindcclir. ~ına geçmıi ve t~u ~ 

1 
ı~y~'Ce ları:lı kırmışlardır. İ 1ti polis, ri Ragıptan mahrumdu. Oyun 

511 29749 56081 9509 11111 3119 53899 İşte butfüı h·ı neticeler zikre- 1 e satını ır. Polis muc.a. l Jc- vak'a mahalline koşarak miiteca ekseriya mütevazin ve kısmen 
30039 30624 17631 A/man11ada dilere ummni b'.r içtima aktin- de bnhırırnamıştır. vizlerden ikisini yakaiamıslar Beşiktaşm hakimiyeti altında 
15125 59704 42062 K b" . İ eti den sonr.ı Londra konferansı Bomb3 y, 10 (A.A) __ Pc•lis, iscde bunlar her tiirlii beyanat geçti. Müdafaa hututu az çok 
13696 26655 40776 a. ınenın vnz y ni mesaisini b:tirıniş olacaktır. milli kongre binasında taharri- ta bulu~.aktan .i~ctinkaf etmi" ayni kuvvet arzcderi bir şekilde 
32718 34263 7786 Berl'!den yaz~!·~or - ~e Londra konferansr esasen müs-. yat icra etmiş ve kongre J:qtibi !er ve huvıyetlen mechul btıtu';, oynamakla beraber, Beşiktaş hii 
22335 6931 8552 t~~kkul ~~ _Brunıng kab•ne- takbel müzakereler için bir ha- ile milli milis kumandanını tev 1 maktadrr. cum hattı daha mütesanrt •eda 
16965 9983 '41277 sının vazıyetı ı- zırlıktı. kif etmiştir. da müessir oynadı. Bunun ne 
42468 6651 51447 yi görünüyor. • . Elde edilen __ netice beklendi-

1 

Bir san'atkir öldü ticesi olarak da ilk devrede bir, 
6865 54731 5974 Brüning merkc kadar b yük lmasa .ıs ikinci devrede bir sayı yaparak 
9379 51568 50906 fırkasının reisi ~~ yenidcnu başı.:mcak ~!:,';~ Macar ll--:yekiJi Romacla Paris, 11 (A.A)- Büyük tra İstanbul şildi 'finalisti oldu. 

33034 37486 49799 di. Bu fırka m reler için faidesiz olmuş da de- ~ jedi ak.tritlerinden Rose Canın, Muhtelitle Galatasaray ara-
30808 6951 42072 liste büyük b'. nemez. Roma, n(A.A)-Kont Beth ?l yaşımla olduğu halde vefat smdaki tecrübe maçı daha canlı 

3388 4842 24t99 1ekseriyete m· Londra ,lO (A "') _ ...-~. len, buraya gelmiştir. etmiştir. ve daha heyecanlı oldu. Muhte 
S.1665 48644 31592 lik değildir. Ik sız ve İngiliz mu~.~A- fktrsat meclisi lit şöyle teşekkül etmişti: 
41884 59383 30768 nunla beraber\ merikan Japon ve 1•-'--- -·~ J İn Şevket 

7 ... 4 11.,.... ... T ... ·~ tere; Amerika, llflODYil. ve - Ali iktısat meclisi azasının Bu ha F..;;~ 

çekerdim. 
Maçı tafsile hacet } ic 

tan başa seri bir oyun Muh 
te Alii, Fikret, Nihat Ce 
Bürhan, Früzan iyi oynadı 
Galatasaray takımında ise 
cum hattında yerinde olmı 
Hüseyin ile Necdeti istisna 
sek hepsi muvaffak oldular 
kat bunların arasında da Mi 
ile Rebii mükemmel oynad 
Ga!atasaray takımının git · 
eski günlerine yakı n bir 
!ık gösterdiğini memnuniy 
görüyoruz. Muhtelit hakk 
ki fikfrlerimizi ayrıca yazac 

Güret müsabaltaları 
Cı;mhuri yet refikimiz ta 

dan tertip edilen küreş mu 
kalanna dün C. H. fırkası 
oiln binasmda başlan ı B 
sabakalara 76 .güreşçinin i 
ki tcsbit edildi Dün tecrü 
güreşçilerden bir kısmı a 
da tasfiye müsabakaları ya 
Kat'i netayiç üç dört h:ıf 
ra belli olacilktrr. , ,.,, 24771 ziyet icabı ol: rahhaslarilc itilaf ederek miiza husul le . • r n ·~-· 

51922 20017 147.?ll rak ancak me gilterearasmdd •.. e.ge nıtl intihabı ge!ecek hafta içinde Cevat Nihat Reşat 
70ll 34742 10813 lkez fırkası rei: keratı hitama erdirmeyi ba ge W ile abenk1ar bir ıtılaf elde et ticaret odasında yapılacaktır. Mehmet Ali Salihattin Miizaf- Biıiktet krosltantrisi 
8517 36048 54145 iş başına geçı ce kararlaştımıışlanhr. He,wti nıek b_..ındaki mesailermc Mecliste ihracat"" ithalat tacir fer Fikret Tiirk Spor mecmuası ta 

561 'il 46509 2346 bilmiş ve eğe ummniye içtimaı pazartai ve dcftm edeceklerdir. im namma birer aza baltmacak dan şelııiıııjzde ilk d!·a t 
yahut sah günü alttedilecektir. t Buna mukabil, üç iyi oyuncu edilen bisik'etfi kroslı:antri 'i68 t 29924 542SS mecliste ltima Fr~"- İngilt- v• ı~•..,. dip '"il. llacdoiıakl. imza .. edil- ır. Gal 

· ~- ~~ ~ ....,,,_ Bandan baal.a madenciler ve su muhtelite alınımt olan a- sabah H kilometrdik cok 37123 6333 20333 reyi veribJıene H. Briimng limasi .__.,_,,_ v~'-uı-:.-; nıek iizeft fıuhman lngiliz-Ame 'l"' 

208 }j ......... _ . . R . . ....UUIC ~,..... ~.~- borsacılar rıamma birer aza b!ı- tasanıy ikinci ve üçüncü takım .. bir llllhada yaptldı. Net 29429 40493 4 5 mec 81 •esnetmek ıçm eısı- akvam v''ıtası"Je ycnı· mu-za'·e- rikan- Ja,.,._, itı1ah ahkamnnn ..__,_,.._ ·· 
50501 38018 ·- Hindenburg' bir d n. " .. -·· lunacalrtır. tktıııat meclisine da oyımculanmıı da i .... _..,.. Şo:T Saricfis birinci, çok az fa· 

1576'2 cümhur ~ .e rat icrasını taahüt ebııektedir- ~ e~l Ye!· ~Vftl ~I hil olacak azalar araıandıı mn le tqkil edilmiştir. ya ikinci, Hayri üçiincü o 
7400 56158 52683 emir ıımeti almış, Rcıchstag a- ler. zarfında ~er~ edılmiş olan muza biyo bcınası komiseri Abdiilb-

46186 13042 3011 zamııa göııtenniftir. Başvekil Başvekilin beyanab kcoıtta zikrolunan rakamlan d" B. de do 
31524 57122 53377 Brüning ite başlarken kuvvetli pek yakından takip etmekte ol ır Kamb' •aa ~ tı: _ ri 

4037 10518 8727 b:r tarzda haşlamıştır. Londra, 10 (A.A) - Avam duğunu tasrih etmiştir Kanfe- medi . ':ıi" . oı:;:=:, 
59691. 52534 20535 Şimdiye kadar Başvekiller kamarasında M. Macdon ıld, ramın.küfadın. - dallberi, noktai Bmıdansm ~ ~= .. ~.·,, Al"ı. 

7114 48735 47311 Reicbsta..,.daki fırka1ann rei ·le Fransız İtalyan ve İngiliz mtı- h 1-f b ı ._.... •'"-""""' ı; · .. nazar ı tı a ı mevcut u unan 'D--:.- d ı · <bbil olaca -
. 39746 '20071 31674 rile göriişmedcn iş görmezler, rahhasları araııında bütün heyet ve müzakeratm tahdidi tesliha ~r1•u. e mec ı11e gı 

Vedelı 568 35904 18216 1126 bu ~e de hiilı:6met bir iş lerin Londrada bulundurulma- ta doğru tarakkisine mani teş- soy enıyor. 0~0 
1612 32469 18956 yapmazd1 Lakin Bqvekil Brü sının faydasız olduğımnn karar kil eden muhtelif meseleler hal p••B~Ü!l~yllllll!{l!IK-•G•V~--• 

luhıe 50 Lira kazananlar ning bu teamüle riayete lüzum gir olmuş olduğunu be~•an ı ledilıııi§tİr. Bu meselelerin, tek 
053 58571 37721 37911 görmemiştir. miş ve binnetice önümüzdeki bir vesika haline getirilerek beş 
987 2453 4391 19854 Fakat bu kabinenin istikbali hafta zarfında aktedilecek heye devlet tarafından imza edilmesi 
c56 19939 .,.,237 15712 ı:e olacaktır?. İki biiyu"'k mesele ti umumiye içtimaında şimdi~ - 'd" d 
., "'" J" umı ı var ır.,, 

1 69 14487 43183 34451 var: Mali vaziyet, zirai vaziyet, kadar hasıl omu. olan itilafla 

2l l'flsan mazide TUrk 
milletinln İ3tiklal kazandıjtı 

gttnıtttr. 2J !fisan Çocuk Haf· 
tımsınıfa Hfmayel Eıraıe yar
dımla bu bayat gRnde, kaza
ınlan f,;flldll:n teıııelf~t lru'I'· 

Rasim. 
Asım :Mithat 
Suplıi Vedat Muammer 

Salinı Hüseyin Necdet Rebii 
Kemal 

Boks 
Fransız boksöc R-:.lıi ile 

arasında yapılan masın · 
devrede S t!u as3 ğ ya bir 

Böyle olmasına rağmen Galc ı aldığını iddia ede-:: - bok 
tasaray muhtelitin k::ır~ısında . vam etınec!i Hakem1er 
çok canlı ve güzel bir Qyun ~ös gör~e,1'.işti~. Dokt~ruı: r.1 
tenli. O kadar ki dün akşonn Ga nesı nctıcesmde bu ıddıan 
Iatasaray kulübündekô boks ma dcğru abnadığr aıı'a.. ld . 
çında Nihada I.r.ife kası:IDe r,'1 h:?ke•rj Es~ef &:fik BC' 
J:atasaray takimmi nasıl budu- çın kararsı" o'dugumı idd 

1 
; unu sorduk. O tla bir latife ile ti. 
mnltabele etti: Bw1dan .o ı :ı Fr.; sız 

370 37520 4750ı2 34985 Çifçilere yardmı meselesine Re nn imza edilm...-si ve konferan~ 
~~1.96775 5942 6867 46844 isicümhur çok ehemmiyet veri- sın tehir olunma1>1 lı~•llUlllDl 
e e ' 113 16639 16519 45431 f~r. Fakat bu.yardım bir çok ta te.~Iif .. edileceğini söylemiştir. 

"!:rı~lıkir ve liberal fırka 
1ar M Macdcwııld tebrik 
H1ilmit ve amele fırkası uasr da wetlrlldlrln. - Gfuef oynadılar. Eğer hm rü i!ti rauntlu!t ço< il!kı 

-----------ıt.ı.dc....l.iiLJ.aJ~a.r.aı.ıı..ır.aıı;ın;ı~ı,;ı..~rıa_ıl..!b!.:.; rı__;,;"c<JÖ~stl'e:o,:~is ma~ ı y;ı ;ıtı. 
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1 ilk tedavi 1 Temdit 1 Istanbul cuma günleri n~sı l eğleniyo~ ır.11 1n ı: z1d-')')·J 

HanımJarın alayı neşel1ence'._rJ 

rı 

a 
lıj kongreye ı•erilnıek üzre bir rapor hazırlayan San11yi bir/iti azası 

Sanayi kongresi 
Kongre bir hafta devam edecek 

ihtiyaçlar tesbit edilec~ktir 

ve 

.nayi birliği tarafından koÇ'treye verilecek 
porda fabrikaların vaziyeti izah ediliyor. 

1-nkarada 22 nisanda toplaııması mukarrer olan büyük sa 
yi ltongresi hazrrbklan bitirilmiştir. Kongre bir hafta devam 
ecefı:tir. · 

·şt Sanayi biı.1iti tarafından kongreye tevdi edilmek üzere har:ır
ye nan raporlara nazaran, memleketimizde mevcut fabrikaların 
m asıtıflan, Avrupaya nisbetle yüzde on kadar faııla oldulu ci
me ıtle ecnebi. mallarile rekabet edebilmek Uzere ucuz fiatle mal 
E krına.k ve bıı Eula masrafa ttkablll edecek nispette ihracat prl 
e fı ıi verllmeııi. icap etmektedir. 

1 Bundan bq1aı. muamele vergi 
· ı1e okturuva resmi de, maH-
a t!iatine ylizde :ıamm.ı: mucip 

lw. uğundan bunlamı da kaldı
ar sı veya hit değilee tahfifl 
m petin alııımaması temenni o 

' nmaktadır. 
tir L-.ıt __ ,_ -11......: 
_ bi auruc<Uarm Yer • ._ ...... 

zm masrafı az olan mahsuUhı 
arziyeye munhasır kalacağını 
söylemektedir. 

Mot8raüz imalatane 

Motörsüz imal&.tanelerden ver 
gl alınmadığı halde fabrikalar
dan alınması muvafık gBrülme
mektedir. 

Sıhhi mua-,Tenet 
nasıl olacak'? 

Şehir içinde yarala
nanlara yardım 

Şehir içinde kaza, cinayet, ya 
ralıınma gibi hadiseler vuk11f1.da 
acil vakalar karşısında sıhhı ım 
datiarda bulunmak, yanılt hasta 
yı hastaneye nakletmek için teş 
killt yoktur. 

Yaralılar evvela civar eczane 
lerden birine götürülüyor, ora
da ilk tedavisi yapıldıktan s~ 
ra bir otomobille hastaneye gon 
deriliyor. Fakat, yaralı, hasta 
nakline mahsus otomobil olmr 
dığı için hasta taksi otomobille 
rine bindiriliyor. Bu hal hast~
nın sıhhatini şiddetle müteessır 
ediyor. 

Sihht imdat teşkilAtmın yapıl 
ması için vaktile bir proje tan
zim edilmişti. Bu proje. zama
nın ihtiyacma göre tadil edile
cektir. 

Emanet, sihhi imdat teşkilltı 
yapmak üzere tetkikata başla
mıştır. 

Emanetin borçları 
Ankaradan alınan maUlmata 

nazaran İatanbul Şehremanerl
nin 909 istikrazından başka te
diyesi lAznngelen 187 ,000 ister 
Un liranın tasdik muamelesi ik 
mal olunmuştur. 

Adlty~de 

Arif Oruç Bey f le 
arkadaşı 

r ırikalar, ihraç etttlderl mal 
f1< ııaraaıru ancak S-1 aylık 
'la · ddet sonra tahsil edebil-

• !deri ic;!n bunlarm vergilerinin 
tı ay vade ile almması muva
olduğu ve ancak bu o(hetler 

ızari dikkate atmdığı takdirde 
nai muesseıatı ve blllıaıısa de

brikalıırnun ınUşkil vaziyet 
'n kurtulabll~ kanaadnde-

Müheyyiç neşriyat meselesin
den dolayı mevkuf bulunan 

Mevaddi ipddaiyeden madut Yarın sahip ve müdürü mesulu 
olan nim mamul derilerden ma Arif Oruç ve muharrirlerinde~ 
mut madde gibi resim alınması Şemseddin beyler hakkındakı 
itirazları mucip olmuş ve fahri tahkikat bitirilmek iizeredir. 
kalan mtı,ldl vaziyete düşür- Bu mesele ile meşgul olan ikin 
mliştür. ci müstantik İsmail Hakkı B. 

1 trler. 
: Bu prim ve vergi meeelelerl 

>layıeile ihracatın azaldıft teı 
1: edilmiştir. 

'Yeni program bekleniyor 

Te§viki ııanayi kanununun tat tanzim edecektir. Maznunlar 
blkinde glSrillen müşkilatla kon tanzim edilecektir . maznunlar 
grede mevzuu bahsolacak ve la ceza kanununun (161)inci mad
znngelen tadiHlt için hükfimete deıı!.ne tevfikan . mahkemeye 
mUracaat edilecetlr. sevk edileceklen muhtemel

Kongrede ittihaz e~ilecek mu 
karrerata çok ehemmıyet veril
mektedir. 

Fabrikalara lazımgelen me
vadı iptidaiye listelerinin vaktin 
de tasdik edilerek teehhurlere 
meydan verilm~esi ve fabri
kalıı.rdan d_epozıto akçesi talep 
edilmemesı de temenni edilmek 
tedir. 

B? depozito akçesi meselesi 
fabnkalarm sermayelerinin bir 
kısmının muattal kalmasını mu 
cip olmaktadır. 

dir. 
Hastalığı dolaynı.Ue umwni 

hapsanenin hastanesine nakle
dilmiş olan Arif Oruç Beyi dün 
ailesi ziyaret etmiştir. 

Diğer ziyaretq.iler, mer'i usul 
mucibince müsaade alınmadan 
kendisini ziyaret edemiyecek
leni bildirilmi~tir. 
pı1tmı11111111111111ı,...uuA1 uıunııı111ıuıuuııuıııııııuıwtuuıı 

tanzimi mümkün olmıyacağı ka 
naatindeyim. 

Çünkü Dahiliye vekaleti bü
tün belediyelerin bütçelerinin 
tanzimile meşgul olamaz. 

Eski bir şehreminine göre 
Fakat ileride belediyelerin ta 

mamen müstakil olacağını tah
min ediyorum. 

Birinci sahifeden ııııbalt 

eevgili Gazimizin heykelini 
ara ile se}Trettinnek revarnı

tara rr? 
ıiis Köprüden geçerken seyyar sa 
1 B1ıcılardan bizar olyoruz. Bu işle 

Bu 1i düzeltmek bütçe meselesi de
_iş\ildir. Hüsnü niyetle hepsi ya 

rub~ıılır. 
ara 
·ap. Ziftlemek meselesi! 
!ta 

Sokakların parke taşlarının 
. ralarını ziftle doldurmağa ak

sı 'ım ermiyor. İyi yapılmış parke 
tar.kaldırnn taşlan arasında aralık 
ı:· blmaz. Avrupada parke taşları-
~n 'lın ziftlendiğini hiç görmedim. 

:'-Zaten bir kaç ayda bu ziftler dö 
etı 'cülerek kaybolur. Hem ziftle
: tekle çamur ve tozun önüne ge 
0 ılemez. Sokaklar yıkanmazsa 

~iftlendikten sonra da çamur ve 
toz olur. 

ıle ~ Ömrümüz kısalıyor! .• 
11 ik 
ir d İstanbulda vasati ömrü beşer 
ks2 çok olmak lazımgeldikten pislik 

r ! yüzünden hayat kısalmaktadır. 
m u Yiyecek ve içecek fena bir hal 
nın dedir. 

Halbuki daha kalabalık ve ha 
vası daha fena yerlerde ömrü 
vasat\ daha ziyadedir. 

Taksim meydanı 

Taksim meydanını tanzifat 
amelesinin bir kısmi le açmağa 
çalışmak hiç doğru değildir. 

Seyrüsefer memurları, yalnız 
vesaiti nakliyenin serbestçe mü 
ruru ile meşgul olarak halkın 
bir yaya kaldırımdan karşı tara 
fa geçmesile hiç alakadar olmı 
yorlar. Halbuki asıl V'!zifeleri 
halka kolaylık temin etmek ica 
hında arabaları durdurmaktır. 
Hele elektrikle verilen işaretler 
o kadar karışık ki, ne halk, ne 
de vesaiti nakliye sahipleri an 
lıyor. 

Vilayetle Emanet 

Belediyemiz tamamen müst.:ı 
kil olmalı, belediye reisi halk ta 
r~fmdan intihap edilmelidir. Şe 
h~r kendi kendini idare etmeli 
dır. 

Halbuki merkeze rapt edil
mekl~ tamamen bir hükfimet i
daresı oluyor. 

Bu usul ile bir şehrin imar v 
' e 

Kadınların hakkı 
Yeni belediye kanununda en 

iyi cihetler kadınlara intihap 
hakkı verilmesi ve mezarlıkların 
Evkaftan alınarak imarı sehre 
bırakılmasıdır. 

Evkafın bütün varidatile bele 
diyeye merbut olması. ""mil~r _ 
le sair mebanii hayriyenin imar 
ve ihyası belediyeye bırakılma 
sr çok muvafık olacağı kanaatin 
deyim. 

Su mesele&i ! 
Terkos suyu tarnamile sal de 

ğildir. Tasfiye için tatbik edilen 
tenı!h kafi gelmez. Avrupanın 
yenı usullerini tatbike kumpan
ya mecbur edilmelidir. 

Dilenciler meselesi! 
İstaİıbuluıı asıl dilencileri, bu 

işi san'at ittihaz etmiş ( 150-
200) kişiden ibarettir. 

Bunlar fakir değildir ve ya
kalanırlarsa dilencilik ortadan 
kalkacaktır.,, 

Köprü parası · 
Cemil paşa, köprü müruriye

sinin kaldırrlması hakkındaki 
kanunu çok mucibi memnuniyet 
bulmaktadır. 

Tütün inhisarının 
~~~~~~~~----~~~~~~~~~T---

. müddeti B k . d" 1 b d k c "- a şıı11 ı te)'Ze er ııra a ' Onıeraı1s veı A ·-
Temdit hakkındaki lay · "' A 
iha meclise sevkedild.i "-Bir dans havası çalsada kadın erkek şu meydanda d~•~u>J..1..-~.!:::J 
bi~:ü:ıJ~~~:_m buı;:~~d:i~~ Hatırı sayılır bir kelabalık-Böyle alaya kim gönüllüırme}:.;Z~~~J 
müddet temdidi için meclise mü Sabahın saat 9u .. Sultanah- 1 l,tAf.t il:' . A 
racaat edilmişti. Buna ait hazır met meydaru önünde yarım da~ ~\ ~~ ' E D I 
lanan l&yiha heyeti umumiyeye ire çeviren bi~. polis m.~fr~z~.s ı fi~ • f. ~ ~ c\_rı 
sevkedilmlttir. bayraklarla suslenen kursunun Y-ıl ~ 

Mesele lktısat encümeninin- yanma kimseyi bırakmıyo r. 
de tetkik edilmiştir. Encümence Güç bela zararsız mahluklar 
İzzet ve İstanbul meb'usu Hiise dan olduğumuzu anlatabildik. 
yin Beyler bandrol usulünü mü Fakat o ne ya? H ani ya bugün i•"' ~ki'4~-~•.., 
dafaa etmiıılerdir. bu meydanda hep kadın görecek 

İktll!at encümeni bu mütalea tik? Hesap edilse 100 erkeğe 10 
ları tetkik ~tmiş ve ihisarın da- kadın düşer düşmez. Daha orta 
ha failedi olduğu kanaatini ha- da ne kadın birliği azası var, ne 

n (4) 

sıl etmit ve inhisann bil6müd- de onun muakkipleri. 
det temdidi kabul edilmiştir. Tarihi meydan, adeta can sı 

Tütün inhisar idare!Iİ 1 !ı25 se kıntısmdan esniyor. Nihayet sa 
nelinde 9,005,000 Ura, 1926 da at (10) a doğru idi ki, hanımlar 
6,938,000liral927de 18,663,000 beşer onar kafile halinde gelme 
lira, 1928, 22,000,000 lira 1929 fe başladılar. Ancak içlerinde 
da ise 24,000,000 lira safi hası- erkeksiz gelenler pek azdı. Yal 
lat temin etmiştir. ruz erkeklerile olsalar bir şey de 

_.__ ..... r J) ! ı~t 

l\l.~i..~)~ ~ fta ot;ı (l) 

İnhisar temdidi hakkındaki ğil, bazılan kucaktaki çocukla 
iktısat encümenini fikrine Mali nnı da beraber getirmişlerdi. 
ye ve b?tçe encUnıenieri de işti Kllnıünli etrafı gitikçe dolu
rak e~ış ~e lS.yiha ~eclis ~eyet yordu. Fotoğrafçılar, gazeteci
umum~yesıne sevkedilmiştır. . ler oraya buraya koşuşuyor, ço 

LO.yıha haftaya müzakere edı cuklar kabak c;eklrdefl. yiyor ._.. 
lecektir. Bandrol taraftan bulu hanımlar, peçeli poçesis, süılil, 
n:ın İzzet v~.HUseyin Beyler en babayani, ağır, hafif, genç ihti 
cümende mustenklf kalmışlar- yar kimi otomobille, kimi ya-
dır. yan, fakat hepıl miltebeıısim, 
Elıonomt . 1 hepsi. memnun, düğün evine gi-
---.;.,;;;;- der gibi konu,,arak, şaka1a'8-

Samsunda tütün rak tramvay caddesinden akm 
akın meydana yığılıyorlardı . 

piyasası Dallı basmadan entariler giy 
Ahiren Samsundan şehrimize miş iki çocuğile etrafına hayran 

gelen Ticaret odası reisi Mithat hayran bakman bir kenar dilbe 
Bey Sarnıun tütün piyasaııı hak rl, vızlamağa başlıyan çocuğu
kında atideki beyanatta bulun- na kürsüyü gösteriyor : 
muştur: - Bak, şimdi, buraya teyze-

-" Samsun tütün piyasası ler çıkacak! 
pek iyi geçmiştir. Muhtelif ecnıı - Teyzeler ne yapmağa çıka 
bi gruplan arasında en ziyade cak oraya? 
tlltün alıcısı İtalyan grupu idi. Kadıncağız bir cevap bulup 
Bu grup İtalyan rejist namına veremedi. Sonra yutkunarak: 
piyasadan 450 bin kilo ttitün al- - Şey, dedi kofirus verecek
mıştır. Bu suretle yalnız Sam- ler Ya .. onlar kofirus vet"ecek, 
sun piyasasına 1 milyon 250 bin biz de dinliyecetfr:. 
lira girmiştir. Satın alman mal- O ııırada muhteşem kıyafetli 
lar 928 mahsulüdürr. En ziyade bir kaç Hf. etrafa Obigan ko
Bafra Samsun, bir azda Alaçam kulan dağıtarak önümüzden 
mallarıdır. Diyebilirim kl, 928 geçtiler. . 
mahsulünden elde bir şey kal- - Ekabiri nisvan sökün etti! 
mamıştır. derneğe kalmadan Ayasofya ha 

Tütün inhisar idaresi de mü- mamının üstüne konulan bir 
him miktarda mübayaattabulun hoparlör, cızır cızır bir şeyler 
muş ve fiatlerin artmasına se- çatmağa başlamasın mı? 
bep olmuştur. Bu suretle satış- - E .. dedik, fena değil. Çal 
lar yüksek fiatle cereyan etmiş ğr da var. 
tir. 929 mahsulünün de fiatleri Birisi atıldı: 
açılmıştır. Fakat satışlar daha - Bir dans havası çalsa da 
inkişaf etmemiştir. kadın erkek şu merdanı dört 

Rıhtım şirketi 

Ankarada hükfunetle temas
ta bulunan Rıhtım şirketi müdü 
rü M. Konanj dün. şehrimize 
gelmiştir. 

M. Konanj, yeni mukavele 
meselesinin neticelenmediğini 
söylemiştir. 

Hammalların talebi 

Gümrük hammalları rüsumat 
idaresine ücretlerin tezyidi için 
bir istida vermişlerdir. Bu isti
dada son zamanlarda işlerin a
zaldığından mevcut nakliye ta

' rifeleri pek ehven olduğundan 
bahsediliyor. 

İstida Ticaret odasına hava
le edilmiştir. Bu mesele için bir 
komisyon teşkil edilecektir. 

Muhabirimiz İzmirde 

Muhabirimiz Hikmet Şevki 
B. İzmire gitmiştir. Hikmet 
Şevki B. İzmir de tetkikatta bu 
lunarak, gazetemize mektuplar 
yazacaktır. -----
Matbuat c~miyeti kongresi 

Dün Matbuat cemiyetinin se 
nelik kongreııi toplanacaktı. 
Pakat ekseriyet olmadığı için 
içtima pazar gününe tehir edil
miştir. 

dönsek .. 
Herkeste bir telaş: 
- Aman kalabalık basmadan 

ilerde bir yer kapsak.. 
- Kalabalık basmadan kiirsü 

ye yaklaşsak. 
Tuhaflardan biri atıldı: 
- Korkarım kalabalık basına 

dan icimize sıklet basacak! .. 
Çok geçmedi, bir grup daha 

göründü. Uzaktan tanıttılar: 
- Esirğeme derneği azası. 
Birisi dedi ki: 
- Alaya iştirak edenleri Al-

lah kem gözden esirgesin maka 
mında gelmiş olacaklar .. 
Etrafıma bakarak: 
-0 .. dedim, hatırı sayılır bir 

kalabalık toplanmıı:;. 

Gülüştüler: 

- Pek hatırlarını saydığı
mız yoktu amma, şimdi ister is 
temez .. 

Gramofon, namı diğer radyo 
lu gramofon, şakrak parçalar 
çalmakta devam ediyor. Sanki 
bir te dansandayız. Bazı peçeli 
hanımlar, ortaya bir takım riva 
yetler çıkardılar. 

- İşitmediniz mi~ Hacı Be
kir, lokum dağıtacakmış. 

- Taksim bahçesinde sofra 
lar hazırlanmış. Kuzu dolması 
yenecekmiş .. 

Bilır.em daha ne kadar bekle 
dik. 

atçı (4) 

N'da r 
mizın,__ __ _ 

1 ~ky 
Bir fısıltı ağızdan ağıaa do-1 yor. Elinde bar on k 

laştı: daklarma gotufujc.:. 
- Geliyorlar. . Gaipten bir ses: 1 
Baolannda beyaz ay teklinde - Su içeceğine yu.,..dı 

ld çelenklerile kadm blrliff ıla df, - kısıklığına iyAr 
11, kalabalığı yararak ilerliyor- Nihayet Litlfc &kli:r 
lar. me Faik Hf. çıktı. egi 

Hadi bir alkı9. Şakır şakır şa miyordu. Seal de gsaıı1c 
kır: süı:dü. Fakat bu ar&ul\ v 

- Ya~ınlar!. yapttı taı· 
İyi amma caba daha kiml<!':i -Bundan böyle ara!ll1° • 

bekliyoruz? dmlık em\dik farln .~~ 
Derken bir polis yasalı: tırl diye bağrr~!!. '~"•tı 
- Erkekler seriye .. Hanım- Bu ıllse teşehhüt mik~ 

lar ileriye... mekten kendini atamıyr 
- Neden o? al: 
- Emir öyle. - Biz dedi, ufak bi• 
Ortalık şöyle bir karı~tı. zannediyorduk. deme' 
Yaşlı bir adam, memurun eli maıruş .. 

ne sarılmış yalvanyor: Aliye Esat Hf. ~ 
- Aman çocuk atlıyor .. A- - Şehir ev der os- • 

yak altında ezilecek.. resi de kadın "ıeo 
Bu zavallı, müatekbal bele - ,eh!r kadmııu v~ ~;. 

diye Azbmdan bir hanımın ko- Eettiler. /e ~41~=~ 
cası olacak. Şimdiden yemek pi Bu merı• :n ~ 
şirip bulaşık yıkamafr llfnınse HanımlartiL>r ı~ ~.t// 
fena etme:ı.. de hayra~ ı. 4 

Hele şükür: Kürsilye bir ha aim meyd~?~ ~ .... ı; 
nım geldi . B' d llk -· · . . ır e anlı onı 

. :ı;,o.ttfe Bekır Hanımın ta ken içini çekti: 
dısı... A ba . 

Meraklılar soruyor: . - ca bu aiaya kım 
- Acaba öteki nerde1 lii yazı?n~? . 
-Göremedim.. İtte ıntthap edilmek v 

- Belki gelmemiştir.. ~tmek hakkına k 
Anladınız mı? Nezihe Muhld ?anıınlan bu cum 

din Hanımdan bahsediyorlar le sevınçle, neşe ile g 
Latife Hanım, nutkuna başla Bayramları kutlu 

dı. başka ne diyelim. Alli ' 
Fakat, heyecandan sesi kıaıl rmı kendilerine şirin glı'-j 

mış, sözleri bir türlll işitilıni- ft, } \ 

!_ofiste ~ 

Tahvilat Kaçakçılı!-· · 
Aleksandros Vf' Aleko ısnnı 

iki kişi ~ıılaııdı 
Dün Ylunanistana hareket ~ötüriilen o~oı; 

den İtalyan bandralı Teverı _ !stcın 
puru ile külliyetli miktard? •yoglunda ~ayr~ndığı 
tahvilat ve kupon kac;ımı ~t s_ Jturan Şo~o~ K~ektir 
sebbüsünde bulunan Al.i 1iil.,,,/''11; ./1 .ıek ye~~k. ıçın ev: ecek 
' Al k · · d 'k ~1 IJtii/ otomobılını kapın ros ve e o ısının e ı • • l/'eo,.. '-·ak 1 t . B . . ·•ış "' n ış ıı. u sır .. 
kalana~a~ kaçırmak ıstedıkı.... '11 biri ge ':i götürm.Jar. 
şeyler ıstırdat olun1!1uştur. Hak ha Arar'. t; " ·0 le bn işleri 

. lm ·~'< :ıç-' larında takıbat yapı ak tadır. .!;- ., ::r ı;air vesaik 
-o- f g ~ ~e mebani mı 

Dünkü yangınlar Reşi~ ;gı müdürlüğ~nı! 
Gala tada Beyazıt sokağında . dan Halil •te şartnameyı <' 

Ermeni kilisesi akaretlerinden 1 run güvert 
tüccardan Sıtkı B. in isticarında bindeki.tt'!hine kadar tek
bulunan tütün deposundan dün 
yangın çıkmış, depo ve içindeki 
tütünler kısmen yandıktan son 

rupları kapalı zarfla 
ısı Umum müdürlı.iğü
Emniyet Sandığı mii-

ra söndürülmüştür. - jfec_, ı · · ·· d 
:.ıe ının yuz e ı O nu ni 

Gene dün Takr;imde Firuza-/ of • 
ğada Rum mektebinin bir o~a-, k!tlak surette her han i 
sından soba parlamak sure_!!lı.faza eder. ~ 
yangın çıkmış ise de ç, .. , 

l 

l 
) 

dı ~ 

~~ Nlühim 
ız 

bir davanın içyüzü.~ _Bug_ünkü 
dürülmüştür .. - - ı ~orlü~üu~en: 

'' D l 't 'k n d lan 1,000 ad~t büyi.t'k ve 1,000 adet oı . .. !J pa~uk hezı posta çuvalı aleni mü-_[ o l l at {~lmı ır. 22/~ısan/930. tarihine müsadif Salı gü 
. .~cra kılınacagından talıplerin ~artname almak i-

• en ıı 
.ur . ·ıttı. ,nunkasaya iştirak için de mezkOr tarihte ve saat 

ı postanede Muhavaat lrnmisvonuna müracaatlan 

u 

ıyma 

ııi ref 

ıc 

r 
le 
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zanmı sınız öyle mi' • 

• t n çı ıas ilil1 kısı Sıhhi bahisler ı Fv ; t 

k 1 

a bu t • 1 IT' ın' ,rı aZ(' , ı c.e T'll!' b 1 }' nı ve 1:-ıa Boğma a 1 1 Ch on r ru 
, r ' k mu·vinı o kadar.r~s- -- Şimdı ne ı s•ıyorsur ) . • 

----:· tu. n:.ı ır tL is. hdaM ettJ ln bu- - t t 1 1 gib t r st l ! 
ikramiye tün mu kiilat zail o ·u, ne vu- Bogmac ya u u an ar Sımon: 

a c:ıdde•i ı hus ve ~uyur, ne kaygu ve kasaı nelere dikkat etmeli ?. - Yani ıe dem iyor 
1692l ili et Is. vet ne vaveyla ve sa .ı tet kal- ) d d. p ·a · asis " ' ' u1 ğu f'UZ.,. e 1. '1• gı 

dı ve vakti rr>erhunu gelip miır-i Bogmacaya tut an çocu meiler benim göztim degıl!. 
'd d arı · gu' cam ka fesi bedenden uçup her şeyden evvel ~ıastalık et- Ben ancak sizin gibi genç " ' 1 

eşı e e 112, 3913 • hf d d" r bir gidecegi zamar evlat ve a a 1 rafa tulaşmasın ıye ~Y ı . . . o-üzel b" r lfonımefendinin va 
nla ır:p,TLERl n• çagırıp Ac:lem etti : .. odada bulun.dunnalı .. Çocukluf Sinon eliııdeki telgrafı b•l-jrıne ~u ma"lde bırcr ılan fıO· ;ında yaşamakla i tihar e.d 

n Hariç için - E y oğullarım! Ben buyuk misaf; r gibı kımse;:~ Y'.111111a.b~ ki elli defa okudu:' Saat al ıderdı: . rim. 
k l"J1

1 ananızın sözur.e .. lrnp~l .. rak .v~- ra~mama~.ı. !.'l~r.~:ı s~b!ı?1e gıbı tıdn siı:deyim iş i göni ·üriiz -ı "Çok .. ze ı~ın v_c_ ı?~~ bıı:• a· _ Muhavereyi de~iştiM e 
" sak yemişe el surdugum ıçın mıkrop oldunıcu b•r ılaç.~ı su- Daisy Candvel,.. dam. Guzellık bınncılı.,ı .~a- ı yin. Söyleyin' Ben ~ngin b' 
" Cenn tten ugratıldıgım zaman 

1 
yu muhtevi bır kaba tukurrı e Sonra keyfinden agzı ~~lak- zanMı .. Aynı d rececle guı:d kadını'T' ! 

E r ı C 

1 

) [ ~i < 

• v~rilı"l .. ı Haktan bana bir mu~vin gon-: l i. . . 
1 

lanna vararal: odanın ıç·~dt: ~e .zengın bır kızla evlenı :ıek _Fakat! .• 
· ıo ~; i~~ dermesini n'.!a~. etm'. tım. Rap: Hastaya kım . ba ,uyore.a ~as beş aşagı bes yukarı de ı<-ı ıstı yor. Ad~"~····,,.. . . _ Fal·atı ıııka. }'Ok. Gurı , ıın r e 

rdilir bana şu gordugunuz Sopayı tanın odasın~ gıre'.ı<en ustun.e maga başl<lcıı. İste bu ılan_ tesı~ sıfabab- de el sen tJo ar kufı ni •.. B:'llH'' ~ DL 
· yet gön1erMiştı. Ailemizı, neslimi- bir gömlek gıy.nelı Odadan çı Hey baban1 hey! .. Attıg,ı at !jmı gi:ıstermi§tı. Ve Sımor ıllq _Oh!. . pı 

1 
, m 1 edilcc 

zi kurarken hep ondan istiane karken gömlel".ı odada hıra~- tık, tuttugu tuttuktı.ı . M.1 · tel 0 afı almıştı. Dem ndc ıbe _ ı.ad . yüz dıyelım. Butun Bu v c 

1 l • 

ettım ve sizle;-i işte.lıöy_lece kc- mal~. !"1~ t1ya bal.an el, yu~ı Daisy kafes:e keklik .sayılırd •. ri ıel • sek~en 'ıere okudugu masrııHar baı•a aıt. Siz;nle ''. 
1 dersiz büyüttu'11. Şı~dı va~em temızlıg•ne, fazla dı tkat ~tmelı, Kını dern•ş bun'l . guzel .. de- telgraf bu ıdı.. . . senelik bir mukavele akdederiz ı 

en az geldi gid iyorum ve s ze mıra-:: rıık. s~k sıca sabunlu su ı l e el- ğ il diye . . Haltetm: onu so - Acaba bu Daısy ~enıleı: şey _İki sene mi?. 
olarak Sopayı bırakıyorum! de Icrını yıkamalı bu sayede has- !iyen! ne mene şeydı ?. Kım bılır ne _Daha fazlası olınaz ! .• 
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di ve gözlerini kapadı. Adem talık müınkÜT' mertebe etrafa Simo'l. kıd ya,.!arında kadar maim gözü olınalıydr. Simon bu Am"erikalılar a-
og':1l~rı .? ~n~an itibaren dede- bula;?maz. . vardı. Yüzünü?' r~.ng! ~ek ~el- E lbety.a ı:e . za~nettiniz, gü- ma garip adamlar d iye düşün- To'to At nassla e 

7 lfl l lerının sozunu tutarak Sopadan Hastanın odası genıs hava- li değildi Çiınk .ı kırpıklenne zellık bınncısı bı~ ~rk~kle ev- dü, benimle yol nikahı yapmak Par! cvahatind .ıvd t 

7 da.ima i stiane ettiler ve fU son dar, ış ığı bol olma lı. Ne pek kadar saçlan, gözlerine !:atları lenmeyi istemek ıçın ınsanda istiyor?. . getinl J!,I c , ın \ C ye ı ıl 
.q. yazlSI asra gelinciye kadar onu elden sıcak, ne pek sovuk olm ama- da sakalları vadı . . Zavallı cesaret olmalı!.. . F akat Hanrmefendi, dedi. ıe irıı l2 N;san (\ nart<' i 

0 bırakmadılar. Lakin içlerinde lı. 3 H araret 17, 18 derece olma- burun:::-ğızı ou kıl şiltenin i- Derken kapı çalındı . S ımon Ben ancak bütün bi r hayat için nuııdcu i tıharcn teş"· r, ba~lay •. 
bazı ata sözü dinlemiyenler So Iı .. P encerekr sık sık açılıp o- cinde kundaklanmış kalmış- yelyeperek koştu ve açtı: evlenebilirim !. . oop8 'h l , ·d· yll·agını muhterem miı~terileriııc payı ihmale başladılar ve nı a- da havalandırılma ı. · • tı. Dudakları kıpk ırmızı ı ı. Bir de ne görsün: _Size evlenmekten kim bah 

3;\em dedemiz Hav yet onu iti_?arden düş~rdüler.. Nöbet tutunca çocuk öks~- Fakat bu çehre için? e. hır tü- Afi tabı cihan, mahbubu za- setti ? . _r_e_ıı_şi_r_e_)_·ı_c r_. _______ • 

3z iğv4iıtına kapıla- Aden:ı og.ulları vaktıl~ asay~ş rürken yardım etmek lazım. Bu nelin tuğla kemerlı agzın<> hen- man bir hatuncağız ! . . Hey kud _ Siz!.. 
t cı!miş,. i koparıp ta ve emnıyetı onunla ter:ııı: e~mı~ zaman çocuğu öne iğip avu- ziyordu. ret kuvvet sahibi Allahım ne- _O! .. Yanlış anlamışsınız 
9 pı dışarı edildi leF kanunları .on~n hakırı:ıy.etı cun içile alnını bastırmalı, nis- Ama ... aması var! ler de halketmezsin !. . b~n Amerikadaki bir sirk kunı-
~ .. iıı<a.,iyon Ar- altına v.ererek. ıntızamsı~lıgı ı~a beten rahat öksürür. Nöbetin s;mon ~ i rkin bi r aılam degil- İ şte Efendim bu Daisy .böy- panyasınm mümessiliyim. Sizi 

., adası olmuştu. le ve nızamı ıade etrnışler?•· · sonunda çocuğun ağzı salye ile di, bilakis bilakis. . . Efendim lesine bir 1 adındı. orada, güzellik birincisi bir 
olduğu zaman Cen Ucuna paçavra t8:kıp meş ale dolar. Parmak veya temiz bir bilakis, Simon çok güzel hiı- a- Altın sansı saç ları .. U:ıun Fransız diye teşhir edecektim 

Pangalıı sinema tiyaırosund.ı 

B·-1 gece iki lıüyıik kumpa'l a 

san ackAr ·a it komik Şevkı Be) 

bir sahnede Mrika vahşilerı gil 

lıinçlü pi\ es 4 P. Nşlt Hey 
ra ında hangi vası- Y.apar.ak. zul~etlerı de onun nu tülbent ile bunları silip bo~al- damdı. Fransanın en güzel oir bir boy .. Şahane gözler.. Gelin benim dediğimi yapın. 
islediği malumu- nle sıldıl~rdı. M_ekteplerde _ho- tmalı, mümkün ise ağzını sı- delikanlısı idi. Çüı1kü o kendi- Hem efendim gülü tarife ne Hakikaten büyük bir muvaffa vah~i rei~ I. 

( 

ir. Acaba o zaman caların elı~e ~enp ;ehal;t.ı ?e cak su ile çalkalamalı veya sini öyle bilirdi. Hatta i•enüz hacet ! .. İşte bir şaheseri hil- kıyet kazanırsınız!. ---------·----
nikah daireleri yolu onu_n fa~letı t~rbiyetkarısıle temiz tülbentle dişlerini, dudak altı yaşında iken Tulu ı:'da ya- kat. .. Siınon bir koltuğa yığılmış- Balıkesir vilayetinin Dursun s 
etten çıkarmı§? Bu tadıle. ve _ırfan ışıgı:ıı onun mfua !arının arasını si !meli. pılan bir müsabakada birinci Simon kapıyı acar açmaz tr ı Bey kazasında alaçam ormanı- r 
· ·· tasavvur venetıle ıkat etmege muvaf ak .. 1. - · k · . . ' · . ' 
•n goz ve 

1 1 
d 8 .. .. Öksürük srk sık tekernır e- ıgı azanmıştı. ı kadın dışlerı arasında kelıme- - Ah!.. Ben de sizi yavaş nın Sukuldak mevkiinde m evcut 

aranlıkları ar1asınb~a 0 muş_ ar .. 1·t:.
1 

upurgeye sadpmy·a dince çocuk ne yese kusar. Bu İmkanı yok sene ler bciyle · leri akide şekeri gibi kırarak vava · sevm ege ba~lamıstım! 3654/ 70 metro mikap devn k 
uhakkak 0 an ır pıp supnın u en onun yar ı ı- . k b. d k d' 1 b" A ., 1 h ·1 · . . 1 d. 

. . ·h 1 1 1 ld d 1 ve ok tozuyan halde nöbetın a a ın e us- bir şaheseri harap edemt ı. t at ı ır merarnn e cesı e dıye ın e ı . akçam eşcan iki buçuk sene 
mahıyett meç u e •a ır 1 ar, ç .. • ı h 1 · d b k d " · t kd" tt' · • lk . . Ü k . d h 1 la ona terbiye ettirdiler . .. tuktan sonra sur at e. azmo an Buna adeta ımanı var ı ve u en 1111 a ım .e ı . Daisy şiddetle a> aga ka tı. müddetle ve beher met-
lıyen;n · ır ~~e~~ E~tıirc:?ıer amma artık beşeriyet süt, yum~rta _ . sarısıle e.t s~yu imanı hiç bir ayna tı;kzıp e- . - Ben .. -~aısy Ca~gvel. M. , i ·apıya dogru ilerledi. Çıkar- ro mikabı 300 kuruş esas bedel
kada ng g ! an'anelcrini unuttu ve yavaş ya mahallebı gıb~ muga~dı yıye- d.emiyo::du. Kadın~arın g~rı p ga Sım.onla goruşmek \Stıy.~run:ı ! ken yüksek sesle d iyordu ki : le sartnamesi dairesinde 231 31 

S .. d km g' e cekler vermelı ve daıma a zar rıp gulumsemelen ona • ltıfat Sımon yerlere kadar ıg ı ld ı. _ Bu Fransızlar zaten böv- . . . . b' 
Adem Arza indiği va opayı ışın en çe e k k . 1. B . B d · · , 930 tanhinden ıtıbaren ır ay 

1 Ü k" ba 1 tı evvela kanundan po azar, sı sı verme ı. u saye- gelıyor, erkek arkadaşl<.r>nın - en enızım. . . ledir. Hiç birisile cidi bir is ko- .. • . 
tanbul, he e s u r ş amı~ 'd d k ld ~dr de öksürük tekrar tutuncaya ka nazarlarından bir semei ha~et Genç kadın hayret ler ıçınde ııusulamaz ı Hemen alaya vu muddet ve paL· rlık suretıle mü 
gibi zulmet için- ıs ten, Jhan arma an a . 1h ' dar çocuk yiyeceğini hazmet- seziyordu. kalmıştı. Dudaklarındaki te - rurlar 1 • - zayedeye çıkarılmıştır, taliple-

dar karanlık, ku- sonra vu uş ve tuyur ve saır er . Ök .... k 1 . h b .. .. .. k · · ı· · · · "dil · 
• d" k da ·stı'mal mış olur. sunı uç ra ııt s· ınon orıtın için aşalık dü-ı essumu ortme ıçın e mı agzı. Nakleden rin Balıkesir orman mu nye· orkunç ve piyasa guna u mana arşı ı Ç 1 k - ı .... d "" . 

·.Ne polis ne jan- den ıskat ederek yerine -Kö- vermez. onık 1ep usarsa ? şünınüyor, kendi ist i kbali ııı el- na gotur u. · 
1 

MÜMTAZ FAİK tine müra.:aatları tlan olunur. 
aile bekc;isi ve ne ro · ıu merhumun tabiri veçhi- zan:ıaıı çocugu ~ak.~ttan tenkı- hak pek parlak görüyordu. Ni-, . - Hayret, şayanı hay~et ·: · 
emni et amilleri le~ delikli demiri yani ateşli y~ ~le b~skm~lı, sut, yumurta çin orta gü c llikte, orta kazan-! dıyc mırıl~~ndı. Sonr~ ~ı r ıs. 

5 Y. ld _ J'h ' kam ettı' Süpürge ye gıbı gıdaı tenkıyeler yapmalı. çta bir adam ..,ibi kenarda kaı-l kemleye ılışe rek <ledı kı : 
O'ilmcmış o ugu es ı ayı ı e • ö .. .. - . b . s·. · ı k b d k"k · 

• • · 1 k .k .. " ·· ·· k" ksüruk nobetlerını uyandı- 5 ~ Elbet 0 da evlenece'{ - ız ın e anca eş a ı a emız korkuya nne e e trı ıı supurme,, ma ı ın. · · · · · k • b d , "k 9 · anında onu neleri icat ederek o hizmetten raı:_ak h~llerden sak~nmalı. Ço- Hem de güzel, çok güzel bır : onuşacagım, eş · a;ı: ı a zar-
~4 le Y utatsıl iha de çıkardı. cugun hıddetlenmesı, koşması , kadınla evlenecek!. . 1 fında , tam.~en mu.ta~ık kala-
ı ra lJl. B. · b. hı"zmetı" oynaması havanın birden deo iş cagım ızr umıt ederım .. . - ııncmız bulunu- ıc;arenın en son ır • '"' Sanki karısı güzel olanların A d h · · · b 
~:. . . d h lıl 'lk k· d meııi gibi haller öksürüğü gı- mma a za metsız ı şını~ u 
yıkı tan~ıyeden- '!'ar ı a Şarhı sı me . • on~ a cıklar hepsi pek ahım şahım şeyler evlenmek! 
ninemiz ftdem de Istanbul e remanetı yasa t:- · · . . . . mi? . . Simon 
d k k d · h derek artık bazı muhafazakaran Bazı sınırlı çocuklar bir az . . 

e ece a ar şu k ld . .. k ü ··ki · Fakat aksiye bak ki, Simon- - Hayhay efendım' dedı 
b b .. k" h fi- ile istinada muhtac olanların ımı ayınca o s ru en tutar · . 

er _ugun u a 1. d b" .. 1 k k ld Bu gibileri odalarında yatak- un bu darü dünyada kimseci- Sonra muhavereye başladı-
erkege yakın, er- e ın e ır sus 0 ara a ı. - · kt O k-m k b 1 lar · 

d - d k d'- Asırlardan beri Adem oğulla tan çıkarmamalı. Bu sayede gı yo u. na ı ız u a- . 

ı .ka dıgın han den ık rına hizmet ettniş olan Sopanın nöbetler nisbeten azalır. Boğ- caktı? .. Nihayet bir karar ver. Amerikalı sordu: 
ı e e ve me ere ı b' k b·ıh ·ık di ve Parisin bütün gazetele- - Siz güzellik mül afatı ka-
hat bırakmayıp bir bugünkü mühmel hali Rabbin ~~ca 1 ır cocu 1 assa 1 

in eylerdi. Bun- gayretine dokunarak onu tekrar gunlerde .odasından çıkarı lma-

... ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için n1üsaitr 
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f~enç ve meşhur } t~dız . . d . h Cennete çağırması çok muhte- malı. So>uk havalarda bogma- sovuk mevshimlerde bir çok te-ı 
tun unya ayva- I b. o t g"u hava 1 d ' hlikeli mikroplar faaliyete ge- ı e tuyur ic;lerine ge meldir. O zaman insanlar bü- ca ı ır ç ı.: 1 a ~ın ı.ye 

b 1 Ytik bir nimetten mahrum kal- sokağa çıkarmak felakettır. çer. Bronşit , zatürree gibi b·r 
nıuı aş arına ne H 1 k · · ı - k - - h lıkl 

K OLEN MU R 
• . . k b"l - dıklannı anlıyacaklar fakat şüp asta ı ıyı eşmege yüz tutun- ço agır cıger asta arı a- ı 
gını sev ı ta ıı en . . .. . 1 h la d • 1 1 · B h ··! ki I· 1 erinden Ademle hesiz Cennette ıfayı vazıfeye c~ guze ava. r a ço~~.gu gez- ev_ enır. ~~ r~. atsı,. ı ar e ,_ ı 

d 1 d. 0 _ başlamış olan Sopayı bir daha dırmek, sayfıyeye goturmekte serıya 2, 3 uncu hafta larda :m- ( 
e er er ı. za b' h k Ök · · • .. h h d B k g· · · ' • ap ile alfikası ba- elde edemtyeceklerdir. o gün .ır ma ~ur yo . surugu a- ur e er. ıı aç un ıçım.e ,. 

H kk ta _ Hocalar Kocalar Bekciler Cöp fıfler, nobet er daha kolay ge- çocugu alır g• der. Bu sebeple 
a a zarru e 1 ' , . , . A . k' 1 el k ,. ki b ı ne bir yardımcı is c;üler ve her eli sopalılar için çer. gır va a ar a at ı ye:ı çocu an ıı zaman sovu.;tan 

mnı dil .. "ini kabul husran günü olacaktır! Hafa- ?d.asından çıkarmamalı. H.a'a korumalı. Boğmacadan soıı ra 
S zanallah ı ı ıyı olsa da cıkarmak tehlıke- verem uyanır. 

tten opayı yar- . . J'd. z· b h ld b'lh Dr. CEMAL ZEKI' ·· d d. İ S FELEK ı ır. ıra u a e ı assa gon er ı. şte o-

Üni.ımıizd ki 12 Nisan Pazarte ,ı akşamıııd : n itibaren 

H MRA SiNEMASININ 
Kİ>Strrecel';i 

LEYLAKLAR AÇARKEN 
a~k drnm ıı- ı musawcr mııhte~em :c,li Sozlu 

~aheseri ni vücuda ••o•ee••o 
,.e · arkılı fil mini ıcm'il etmek' e cıı bi!Hik 

t,,in edebt romanı: 66 
Herkes hayret içinde kalmııı- Saminin yanındaki kadınları na fendiyi yalnız bırakma! dılar. - Siz hissetmiyor, zevkal-

tı. Fakat asıl müşkül mevkide ı.ıl olup ta böyle kibar bir yere Cevdet Bey tereddüt eder gi- Şimdi karşıdan gelen mebzul mıyor musunuz?. 
kalan Ahmet Sami Beydi. Ma- getirdiğine hayret ettiler ve biydi. Hille hala içeride ayakta ay ışıklarına kar§ı arabacıyı si Hlle cevap vermedi. Bah· 
sasındaki bir kadının bu lauba- hatta alakadar olanlara şikayet muhibbesile konuşuyordu. İlk per almağa çalışan Cevdet Bey Bi değiştirdi: 
!iliği bu sarhoşluğu onu kıpkır- ettiler. Aldıkları cevap şu oldu: araba hareket etmişti. İkinci gayri ihtiyari bir hisle genç ka - B.i.ııimkiler pek ilerdeleı 
mızı etmişti. - Ne yapalım, Ahmet Sami onu takip etti. dına sokulınak istiyordu. pliba. Önde araba görünmü-

Rürhatı Cahil O, hiddetten ne yapacagını Bey klübümüzün en zengin aza Ve tam bu sırada içerideki Halenin birbil'i üzerine attığı yor. 
, şatırmıştı ki, zaten yemeklerini sıdır. Kıramayız. mükaleme.sini bitıiren H~~ ka- muntazam, uzun ve düzgün ba- - Arkada kalınamızı istemi· 
•y}n boram bo-ı le hiddetini mucip olan keskin bitiren Cevdet Bey partiı;i kı- ..... Cevdet Bey grupu dışa- pıya . geldı, uzun. ~yu, y~s~k cakları arabanın karşı siperi- yor musunuz?. 
51922ları tüten, şakrak k~hkahal~r~a bütün baş- mıldadı. Bu manzarayı görme-

1 
nda parlak bir ayın bütün adayı başı ıle «Safo» gıbi ne bakım ne kadar ileri fırlamıştı. Cev- - O maksatla sormadım. a-

701 l •e kahve- lan kendıne çevırtıyor: me:.ılikten gelen Hale, sakin bir cennet bahçesi haline getir- görünüyordu: det Bey bu güzel bacakların caba onlar da bu yolu mu takif 
851 7 3bayret- - İlle dansedelim ! diye onu görünmeğe ça~ış~n. ~ir s~s!e: 1 diğini gör~n.ce yemeklerini - Nerede bmm~iler ! dedi. ~afev~iı:'i örten . ipek elbiseyi ettiler, Madenden gitmiş ol-

561 'i ı .o\f.5ak:''." ve arkadaşlarını zorlıy~rdu., -. K.ahveler~mızı 1<;erı salon· ı• hazme~ek ıçın bır. ufak t'.~r .. ce~det Bey sakın boynunu bır il1: ıçınde. göziınde_n kaldırdı. masınlar. . . 
'i681 muhıtı- Genç kız Cevdet Beyın Hale da ıçelım! dedı. Kalktılar. yapmaga karar verdıler. Klu- buktu: Bu bır an içıın varlıgına akse- - Ne ehemmıyetı var. Kıır· 

37123 ınıla, He bir kaç defa dansa kalktığı- Bu kalkış öteki tarafa karşı bün sokak kapısına dizilen ara- - Gittiler, dedi. Araba taksi- den hayal onu baştan başa şılaşınz. 
29429 41M9~ ha nı görünce onun karşısında bir daha ağır bir hakaret olmustıı. b;;.lardan birine Püreda Hanım- mııtı sizinle beni arkada bırak- titretti. Kendi kendine: Cevdet Bey hafif bir cür'et 
50501 38018 - numara yapmak hevesine kapıl Bunu hazmedemiyen Ahmıet 1 

la kocl!sı Kadri Bey gazeteci tı. . . - Oh! dedi, ne güzel Yarab- göstermek istedi: 
7400 56158 ımıştı. Fakat masasındaki eıkek Sami Bey de sert bir hareketle

1
Sedat Ali bindiler, Hale tanıdık - Nıçın? bi! _Keşke karşılaşmasak, höy 

46186 131M2 lerin hiç biri dansetmek bilmi- taifesine emir verdi: !arından bir hanımla görüştüğü -.Püreda H., Kadri B., Se- -Ne diyorsunu? Cevdet Bey! le beraber, daima beraber kal. 
31524 571Z2 \}°ordu. - Kalka!ı?1! Hava alalım. iı;in ge~i kalmıştı. İkinci araba- dat Ali b.ir. . . Genç kadının bu suali ona sak! 

4037 10518 Arzusmrn dam;Ja teskin C'le- Ve kenclı~ı de epey sarhoş ya Galıp Beyle Nusret Bey at- - Galıp Bey, Nusret, ıkı. daldığı leziz hayalin tersini Bu, yarı serho Juk yan " ' -
59691 52534 miyen afacan k:z bir aralık o ?.imasına_ r~gmen sert adımlarla ladılar. _ . Genç kadın yavaşça arabaya göstermeğe kafi geldi. Şaşırdı, taşkınlığı ile yapılmış bir ileri 

7114 48735 kadar ileri gi!ti ~i ı:ıas.'.1?ın ü on?~~ ~u'.uy~rek ~ahçeye :;ıktı.\ -. Hanımefendı gende ka~d!, atladı: yutkundu: . har_eke_ti idi. G~nc; kadın hafif-
39746 20071 3tıı:..,den aldıgı bır çıçegı kal- Yunıdu, ılende koşede camın dedı. Cevdet Bey. Ve sonra ıla- . - Cvdet Bey, Hile Hanım, - Mehtap! dedı, ne fevka- çe oksurerek bıraz durduktan 
35904 18216 1126 \ bu det Beyin masasına altındaki koltuğa oturdu. Hül-ıve etti: üç! iade bu akşam! sonra cevap verdi: 
32469 18956 Y~( Çiçek havada yuvar- ya, ıslıkla capkın bir fo!: : trot. - Arabaya üç kişiden fa:.ıla - Bravo! Haydi arabacı c;ekl - Çok güzel! - Cevdet Bey çok iyi, çok 

o Lira kazananlar nı_'.1 e çizdikten sonra çalarak onları takip ediyordu. binilınez, bir.imiz tek kalacağız. Lastikli tekerlekler sert Ve genç kadın içini çekerek nazik bir erkeksiniz, fakııt ba· 
58571 37721 37911 gorr.sı onlara do~ru otn- Etrafında t~~landılar:. ·I Nusret Bey; . . . kumları çıtırd?.ttı .. Arabanın o- ilave et~: . zen çoc~k. oluyorsunuz. 

2453 4391 19854 \ Fı ho;ret ~'.yııı omu- O gece klupte ınazıs1 ve halı __.O halde ıkı araba ıkıi9Cr ku yukarıya dondü. Ve hayvan - Hıssedenlerın. zevkalaıı - Nıcın' 
19939 28237 15712 ı:e olite-•• ır?._ !en karışık olanlar lıile Ahm"t kişilik ol'l.nıı, dedi. Sen hanıme· Jar hafif Nizam yokuşunu sar la_rın geresi. 

ı 

37520 47502 34985 ~~f~!lere yardıt , st. a •- _..._ 
14487 43183 34451 1\vıır: Malı vazı} u.... ,_ . - . ... j ı .. 

5942 6867 46844 ı~ıcu~hur çok ve amele fırkası . 
16639 16519 45431 ~·~r. Fakat bu_y etle' alluşlamışlar , __ '."* 
47815 19372 20345 'ı tırazlan mucıR_:..!:--· 
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._ASAN K ETS UBU Avrupada birinciliği diplomalarla m usadd ıkt !'-. 

) 

Zaafı umumf. kan<ızlık, ronutizına, sıraca, kemik, <lamar, göğ s, ;ıd..:mi ıkıi la·, ' ·r..:·n 
sinir ha,;talıklarına ,;:ııet nafidir. Solgu cııç k17.lu \e defikm'ıJ~·. hl> a: k ı \. · ıid r 
ihti. arlar, bü) uklcr h~r me' -imde istimal ede ·1 r er. 60 k r~t r l las n ı: .,, d..: , H;J 

Miting" 
( Birinci ş.ıhifeden mabat ) 
Ü c;. beş kişilik kadın kafilele 
b. ribiri arkasına geliyor, po

mrdonunu .geçerek kürsü Beyoğlu dairesinde 

etrafında toplanıyordu. Sa- B -lu belediye dairesinde 
· · · k t k ka eyog on bin geçmtştı ı ar 1 

- dün evlenenler sunlardır: 
kalabalığı 5 - 600 Ü bulmuş Cemile H, Ahmet Ef; Nadi-

• • de H. Hüseyin Mazlfım Ef; ~a-
Bırlikte 1 rika H. Kostantin Ef; Hanıfe, 

Su tarahmet meydanında ".a H. Keriqı Ef; Sıdıka H. İhsanı 
et bu ekilde iken Kadın bır, Ef· Feyziye H. Mustafa Ef; · 
· de hakikı bir telaş hüküm Ha'tçe H. Yusuf Ef; Bedriye H. 
· odu. t do!.."tlzda topla- Murat Ef· Sabriye H. Bilal Ef. 

• sı ıl'ut..ırrer olduğu halde ' 
.ın temini kahil olamamı~- Beyazıt dairesinde 
u ı e bir vasıta bularak btr 

tlu &elemiyen Şehir bandos~ Beyazıt dairesinde evlenen-
gecikmesinden tevellüt edı !er sunlardır: 

Ordu. Bando ancak saat 10,30 Mazalto H. Nesim Ef; Zeh~, 
Dariılacezeden hareket ede- ra H. Sabri Er; Emine H Kadrı : 

imiş ve 11 i geçtikten sonra Ef; Hayriye H. Abdurrahman : 
ıtanahmede gelmiştir. Ef; Zahide H. Mustafa Ef; Fat, 

ma H. Abdullah Ef; Saime H. 
İlk nutuklar . . Raşit Ef; Fatma H. Kenan Ef; 

ando geld'kten sonra bırlık Behiye H. Sabıi Ef. 
e heı.e ide miting mahalli
geltli. Bütün hazırlıklar ni

ıyet bulmuştu. 
FATlH DAiRESiNDE 

istiklal marşı dinlenildi ve Fatihte, evlen çiftlerde ber-
dın birliği reisi Latife Bekir vechi atidir: 
mm kürsüye çıktı. Meydan- Fazliye H. Raif Ef; Zehra 

, kadın hakkının teslimini teb H. Faik Ef; Sabiha H. Şakir Ef; 
edecek kadın hatibi dinle- Zekiye H. Arif Ef. 
k için her kes susmuştu. - -•• ... tt .. •+-

Kadının tekamülü Köylüye arazi tevzii 

Latife. Ha.nım "Aziz kardeş-i . Bergamada köylüye tevzi .e. 
! .. Hitab le başlıyan nutkun dtlmekte olan Peştemalcı çıf· 
kadınlığın mazide geçirdigi 

1 liği arazisinin pek yakınc1 a 
sran devirlerinden bahsedi-

1 
tevziatı ikmal edilecektir. 

r ve diyordu ki: Çiftlik arazisi üç sınıfa tak
"Tiirk kadınları memuriyet sim edilıni tir. Birinci sını_f a
meslek hayatına atıldılar ve raziden verildigi gibi ikincı ve 
vallsk oldular. Bu sahada üçüncü sınıftan da istihkak sa

sterdikleri liyakat hükume- hiplerine müsavi de;.ece.~e -~

1 Şehremaneti ilanat;ı 
Ebniye dahilindeki 

elektrik tesisatı ile 
elektrik şirketinin şe
hir şebekesi arasında 
eınnivet tertibatı ola
rak k~nulan ve sigorta 
tesrııivc edilen büşon
laı·ı 1 fızcrine bazı kim
seler tarafından tel 
sarılarak takvi;e edil
diği görülmüştür. Ye
ni veya yanıırş sigorta 
büşonu üzerine tel~ar
nıak hu eınniyet ter
tib ıtını en1niyetsiz bir 
hale ı~oymakolup bina 
dahilindeki elektrik 
tcs satında bir bozuk
luk vukuıınJa hu si
gorta hüşonu vazife
sini yapanıaınakla b·
nanın vannıasına ve--yahut onııntakaya cere 
yan veren nuıhav\·cİe 
n1erkezinin şebekeden 
kesilnıesine ve o 6va-
rın karanlıkta kalına
sına sebebiyet verdi
ğinden sigorta büşon
ların yandığında tel 
ile saı:ılına \ a ak ycnı 
bir bü on., ile tebdil 
edilmesi herke in n1en
faati il<tizasından bu
lundu , u hal! ça n1alı.in1 

1 1 l•zere il, n oluo n1a.: 

ize itimat telkin etti. Bugün razi verilmektedir. Çunku ko;- -
dına Belediyede intihap et· lüler, mümbit arazinin yalnız 
k ve edilmek hakkı verildi. bir 1- sım köylüye münhasrr 
vatanın herdevrinde erkeğile kalmamasını ve hepsinin bun
aber ağlamış, erkeğile bera dan istifade etmelerini istemiş

r çalışmış, tarlasından siper- lerdir. . . . . 
ine kadar memleketini karış Arazıden başka çıftlık dah•- nur. 

!stanbul ikinci ilca· 
ret mah. em ıı;\nden: 

'~ 2 u ı r ınct l.hkc 
Hl:lsına k r ' le ı H .zıç 
Arnavut k 'Y"' de 1 ... mr e c dd · 
sinde Kolkavan zade Jt.r hlın !!evin 
tlhkıki diıyuq mtidje i or[ındJ a· 
yanı kal•ul bır olae· kit 
mesine h nacn ı · ı 
10-4-<ı O ıar' n ı 

venlınış olm> k 
cibi kanun i 

t 

ce k n 
bcr m 

Himayel hayvanat 
cemiyeti 

Hayvan hastane i 
Fukara hayvanatı mecca· 

nen tedavi edilir. Cum dan ma· 
ada her giln açı ıır. 

Şişli Osman lle), Ahmet Bey 
sokuğı numero 84 telefon: Bey
oğlıl 1477. 

rı müdafaa etmiş, toprağı. !inde bir degirmen ile bir de * * ine ' 1... "·'"' ı ı 
her karupnı çocuklarının ka sebie bahçesi vardır. Metntk, .,chreman tinden. Bcdelı ke, ı ayak d ve ı ""mcı•,.nıc 

e yuğurmu§ olan ka'!m '?u- mallar !dar~:"i, bu d~ğirmeıı ıle 109.'i Jıra l!.J kuru, olHn Seyru- müş medb3l ~m ı m 

ne kadkar memllekedtin ışOlerdıne btahç~yunı umbır~zakyedkeo" ılle. s:ıtabcak Sefer merkez hına'ı ~a,.,.,ıııın tamirı ::~.:r;ı cgıprcneJe zeııını kırmızı ~, ı 
zat arıştırı ma ı. n an ır. aç y unun '.r- . 
lada, evde siperde fedakarlık leşe~e~ alması ve. hep~inin bir- kap~lı 7::"~a m· n · l ~il koP döşelı m ı'rız oC!klı 'e"' ·~ ' mııs 

klenir, fedakarlık görülür. Fa den ıstıfade etmesı kabıl olacak rnu_lur. l ,ıJıplt'rın ~1rtn:1me al- luk taşlı aloturk• hır lıeLhı nınht, n 

t memleketin idari işlerine ttr. mak, ke~i[ CH:lkını f;ırnıck içın ve bir kuyulJ ır.uıb•n• geç,lır. ~lut-
l>:ıhın arka ı - fındJki kı 'nen zemını kkı iştirak verilmezdi. Cüm. Iktısat \'eldlletindcn: her p;iiıı )cy.ızım m ı<h:rlü~iınc betondu elı bi çeı• m•tıali vırrlır 

riyet hükumetimiz bugün bi gelmeleri tı.:klıf mckttıpl~rını da Taşlıkwn k~ •r merdı"' le ı, >d· m 
bu hakkı verdi.,, Eskişehir \ılayeu dahılınde Ba:- ilın'c gunıı olan 3 ~la}t ııJO katına inil ı ıc zemini beton daş< 

Latife Ha!11mdan sonra Sai- viran Kanc:slnde şimıleıı Olok:~ı Cnmarcc i n1inu aat on be,c k:ı- meli odun , komur hıh~ı ma~ "' 
F ·k Al E H lar çeşmesind n Tt,pal Mıı<a ti ~ırme- ~ ,,- n 
aı , tye sat anım da kil 1 •luğc \'ermdcrı bir depon C\Ltııtut r' cı hıo çı 

birer hitabe irat ettiler. Nu- nine nıö tJkim, şarkan 'e ccnuben r mez . r mu 11 ' kıld 
11 

mcrJi, en 1'•, ı ı.1 · ı al · ' ', 
lardan sonra birlik azasın- bu nokıadın kığnı durağında~ı nok· * * * ça:uk-.ı'a oolunınu 1 ı' tıı,ra ı "' 
bir hanım miting hey'eti t:ıl sabitedcn bilmLrJr l\emilcli c; • Fatih b:lediye m durliığün· rıca ı "'"" .erılmekted t. l" ı kup 

tibiyesinin Gazi Hazretleri- mesine hattı ı.un • ır; ~•rhen lıu den. f"atıh ~ angı 1 \Cnnde t:e- dan mcıkiır hane'e g,•ıl li,t lıır 
•Büyük Millet Meclisi Riy'll- nokt•d:m J\,1tu Pın ,rınd n lıılmar r ı~ııbc\ ı "'"" ml'kttbi vn.:nJen sı r1 uun u., o r ""'co: olL;ı 
ine, Bacvek.3.lete ve Dahiliye mebdei huı.iot ol n Olokb '' çeıme n-e,,_en (,"lcııbe\ i c ıddc inm lC'< ct"phe r.• mı J o! da ı' ı 

~ sine battı murıkc ir ı1e mıhdut ve n _ı 1 1 • .iline hitaben çekilen teşek- vi~e ,e kaluırım ·ırı 'eı, t ti .nı:ı. tahro r r.! · ı e · "' -ık 
ınesahai sathite,,J QIO) cenp arazii ' ı 1 •· ' J tr telgraflarını okudu. ' bulundu~ ın) n ınez: lir cat' e od.,ı ' • ,, 'r"" ı o .:dan 
milliye ve husu 1yedc fs\cÇ t:.baı- 1 1 ı · ıııutb:ıhın u~crine Tl'!Lı-J ~ıi :ı-1a·ı;tl z· 

Sultanahmetten hareket 
aat 12 ye çeyrek kala nutuk 

t 
bit.nişti. Program mucibin. 

m.uayyen y~rl.ere uğranılacak 
1 aksıme gtdılecekti. 

Yolda 

(izcri'ldc ,,rs:ıları bu uııan arın ıır 
sından Orhan Brnnt Bey tarafından mini kare ıın ... ı d•ı,elı :~altız oeaklı 
bittahorri meıdana çıkarılan Krom h3fta zarfında 3r.alarındaki t' mozaik"" :,_ tJ.lı 'e hır he! ı 
m•deninin (iıO) sene müddetle mıı !arı talılırtmAları teblıgat maka muh:cvi "' ı zama •3 ktr'llızr ç nj 
mıiley!ı uhdesine ilı•lesı rcra olan•· mına akim 0lma\,: uzre tan dö•eli etrt'ı d.•n r plnıaklıklı ıki 
c11tndan Mıden Nlzamnım<!sinln 36 olunur. kr~mJ..ın •çıktı :lktı'u muht._ı mut· 
ve 37 nci m•dd<lerinc ıc\lilran bu * • * bah mt\Cntıur 1 inrı kata ~ap 
bapta itirazı olınlann tarihi ihlndan Şehrcınoneti ll:•dıkor şubei ida m rdi cık ı·ıkıldıkta bırinci kaıt.ıkı 

nde mıızika olduğu halde itibaren iki av zar[ındı \nkırada riyesindcn; 9 • ·;= 9JO tarihinde şekilde kapudın bir ıfaya geçilir 
abalık Sultanahmetten hare lkusıt \'ek:lletine \e ma 1 1iııdc m~ kapalı urna ihale et!i1eccl\i ev\elcc lılrinci t.:.ııın •ı 1 ı it p cephe cı ı . 

t etti. Muzıkanın arkasında kamı \"ilAy t< bıuzu~al müıaeaıt il!n edilmiı olan Kadı~onind~ E•ki :indeki odanın 53 dık oJa,ını ıe!rik 
'deye konacak çelengi taşı- eyltmelcri il.ın oluuur. is~ele cadde ile Selimi çeşmesi ıra· eden ıalııa pcrJc }Okı r. bıap mer· 
,n Aliye Refik ve Münevver C b ı•b k t sınıla imal edilecek p:ırke kaldırıma dıvcnle çau k.ıta çıkdd kt~ lıir ku-
nrnılar geliyor, daha arka- e e 1 ere e mukı.zİ 30l) ila 400 melre mi'd.p ridor Ü7.CriııJc iki od.ı \C Zemini 

birlik azalan, mitinge işti- nafta mOhen- kumun talipleri tarafındın tc>dı olu- kırmızı çinı di>ı<li bir hcld \'O gu ul· 
eden hanrnılar, polis kordo dl llğl d nan ıc-klif ınckıupları ş raiti haiz \C hane ııhta perde ile bölunmui ,e 

ile erkeklerden ayrılmış bir s n en: muvofık olmadıgtndan Ve )'lpılan dahilinde mcır.alk çamRjlr lckncJi \'C 

1 puorlıkla. tckarrür eden filt dahi sabit b:ıkır kazanlı lıir Çamaıırlık de ilerliyorlardı. Kanlı g.,r;t . haruniyc yolu d 
E Med.h -.,... haddi l!•ik gi>riilmedijtinden mez- odanın yan kısmın ın zemini <,iıık•> manetin önünde 1 a üzerinde ceınan (Sl21) lira 46 

d kOr ol mf<tar kum 14 nisan 930 dö~eli bir • .,,ır lıılkoıı ve tırafı 
zlı Hanım, Birliğin önün e kuruş bedel kepfli ( 10) adet i- pazarte ı günü •aat 15 t• pazarlıkla ahşap korkıılııkludur. llududu bir 
<:ayiş Suat Frrkanın önünde malatı smaiye 22 mart 930 tari- alınacakar. Tnlinlorin yevmi ve vıkıi tarafı . ikola Kalsonun nr;a.

1 
bir 

ia Refik, Vilayetin önünde hinden itibaren 22 gün müddet mczkurda daire encümenine gelme- tarah (;edvarl<i Yeraslmonun h:me,i 
r:ıe Faik Hanımlar kısa bi- le ve kapalı zarf usulile miina- ım.. bir ıuah ~·,..nsu• Koda! kınin hanesi 
nunık söylediler ve kalaba. kasaya vaz edilmiştir, müzaye- • • • .,. tarah rabıı atik edna cedit çimen , 
kısın- "'" lu h k ve t'hala·t k~nun S,'dırcm:ınctiııdcn: Bc,·o"lunda 11 'f •" yay_., smerı mu de ve müna asa . .-b. ' " sokal;iTc malıduırur. ina nim kAgir-

\ as:talar~ Taksime doğru ve taliınatnarnesı . mu - . rce T:ı, kı~la kar:;ısında Gazhane yo· dir. !\Je;abıısı !16 metm murahb:ıı 
ticrr.eğc başladı. mezk\ır imalatı sınaıye 14 rı -'1 kıı;unda beli;\ \·i,ta hürriyet na- arazidcı nmetrosu bina mötdıakiıt 
\'o1tla ev

1
erden, apartmanlar 930 pazartesi günü s~at l~ ~la rmndaki gazino üç sene müd- bahçedir. Derununda Arıin Kazaryan 

. -bilhass9.larkaddınlar- kafi- ~ilil:"et encürnenin~e thaleı klia- detle kiraya verilmek için kapalı ve Antranik Taşcıyan lbgos Ka!r ık· 
1 alkı~lıyor ı. tıyesı icra kılmacaguıdan ta ~- zarfla müzııvtdevr konmustur çryan '"medyun "cresc inden M 1s· 

·-
işte EIAstlkl 

Kemerle• 
rin Şa eseri 

r.1illn ~c hu usl b i trikodzn. m2-

mul G:t) et fık. R u 1 k :.nrn h:th 
t: ZJ1" rnoda ı muc n C' sız mal· 
J p tcnaslibii.karçanıza lrtafrt ve 
ıaraftl, vücodunuıa )Umu,aklık 
VC' CCV\atlyel ,, Td doğru 

durmanızı da IC"nı n tdt • Alagaza· 
la ı nızı ııya.cl ve m avver ka· 

taloğur., zu Wtpı. edır. ı ..., 

Yegane • tış ınııh.ılli : 
J'ari teki 

Tuntl nırv' n No ,., 
'C t tiklJil ('~d ·nudr . , 

Fıah6J :ııt 

· 1 t 

} !'al 
~,-r m )a 

ı.h 

girl·r 
oda \c 

' R 

J..:u t,. bir 
h am "' ı.· c 

,f l 

.;; 1t r 

ı' tırm 

ıoocı r 

ırt 

·i a 
ad:ı 3 ı 

~ 1 
: ı 

v 

ı' 

t 

de Çıır-aml> g ıniı Jat 1 S 

d k ti).:ı ı'' le m a er 
lt::~mu~ <'ldıı~und n t ip 
Jarın 3.~oo lira kı) ıııct mulıa·ı,• 
nıinc-i nl,lıdinck ' !O tcıni 
nat , k~c İle icra m~murlıı~ıı cı 

ımıraca·ıtlan i1A11 olunur. 

1. tl bul Di.lr lı kra m r 
lu!':and.1~: 

Zıso ,·clcd l)i:rutrınııı m ııcveffıı 
nıadam ı-:·isa,et zimm tıodc ııla,.;:ı

gtnı temı ısti t ı:ı n dı m:ı z 
bulu113tı ~ma> koyıinde l'ol s > 
ğmda ka•dl!ll 16 17 "~he>m!O ıı 
n •ulrıı.lı ikı b i' hıınemn ııı iti 
s=i otuz gün muddct c ih :~ı r' 
_,li e ıntiza~eJ ine ı :lZ olun::ıı ı 
tur. 

ı O nu'lıaralı l.ancı-e nh,ap lap ı 

ile il'eri tirildikte zeınıni çimen''' 
do,eli bir n\'lıı. lir .,ıaş •presı'1•· e 
çin1t"n! J...ı~eh menli\ enden} lıkarı\·a 
çıkı!dıkt3 lıır •>cıı mahalli, l.ıır ı; 
ınent ı bu~ata mahalli \'ardır >c ır 

oJa olup d. ru nda üç !ıra be<l '' 
b.nnaz hanı~ ikamet eım,·kıeJır. 

ı _ numualı h ne>e ahşap kıpu 

ile içeri girildıkte zemini kısmen 
ıopr• ,-e kısmen ıaş bir avlu uze· 
rinde lıir s:ıl•ş apıesıhene çimenıo 

düıeli ınmiiven~n vuk.ın çıkıhlıkta 
bir s•hanlık tizerındc bır ocak ma· 
halli çımcııu d<ij,!i hır ~ıni dıı,elı 
lıir ı;:ın1a~1nı~ \:C hır oda 'ar..: r 
derunıınd• di.~cr lıi,;<edar ~ fad.ım 
Emih a sakindir. 1 iane ahşapıır. 
J lud~·ıdu bir tarafı Kiryako hıncsi 
bir ,,afı feneılı Ko.;ıi arkası a~.re 

aıt a a .:eplıeıi pal.1s stıkal!;ilc mah· 
d"rıor. ~le;alusı tılımınen temamı 

oıuz bir buçuk arşun Yirmi scki7.i 
q 1 üç buçut arşonu bclıçedlr. Kıy· 

T<ıks"mde olanların 8 gun·· mukaddem mu_ T \ipi ·n · · ' · yo .. Pol l)ö·vız ikamet ctmekıedir. 1' a crı ~artnaınc almak için 
;:ı!;sime ~elin:li~i zat~n ka ~asa şeraiti umumiyesi m~~t- her gün levazım müdiırlliğüne Kıymeti muhammincsi ıemamen5"00 ----

8
---h------.-

lık, orada beklıyenlenn de hince ehliyet vesikalerile Vtla- ·ı· liradır. Talip olanlırın kıymeti nu- Dr. or orunı gelmeleri. ekli! mckıuplarını · h 
kilea,:ımi h;?ddini bulmu:j yet b~. mühendislig-ine ibraz et hamminesinin ° .ı0u nıs etin" pey Be"""'u Mekttp sokak . 

0 
35 

.eıi muhammin• i iskeleye uzak ve 
aıulatacı ıaıair bulımdu~undın tema· 
mınYl kıymeti 311 lira olup talip 
olaolar kızmeti muhammincslniıı ıc
mamının 10 10 uisbcıinde pey akçe
lerini alarak 92ti- 1508 do; ya numa· 
nsile saat 14 llıy• kadar J 5-5-000 
tıırı1ıinde lsıanbul dördüncü icra m•· 
murluğunı bizzat \'Cya bllvek41e 
müncaat eylemeleri il!n olunur. 

1 da ihale günli olan 3 Mayıs930 hibe ve 928 11181 ,..., a .,t or;ıcla v:ıziyet idare e- me en ve teminatı muvakkate- akçesini mii$ıas 8 • muayene sıbıhraa akşama kadar. 
_,. 1 • b"d · ı · ·ı B k Cumartesi günü saat on beşe ka- d osule <aet 14 ten 16 ye ~·ıı ~ •rntu ~·ar, a . eyı çe enne at an a mektup veya o•y• ııumer · Doı.tor SEYa..'a..-'J'TİN 

t , ta pcrı.l::nin içinde 0 • makbuzlarını teklif nıektuplari- dar mezkur müdurloig \'CJ melcri kadar 17.5.930 ıarihiqdc ibalel •v- • a- L< 

~- !:· kimse bir şey işitme le birlikte J'!~ ihaleden bir * • * \'eliye miizıvcdesüin son gunUdi!r. Cilt, Frengi ve hirkatilbcvll hı,. 
"ün evvel dıger bir zarf deru- Fazla ma!Qmll do yasından iıı edl· talıklın mUıeb1SS1SL l\arakoydc Ab-

b. , " d cu"me~: d • , ~chr~maneti Kadıkiiv ş bci lece~• bıu•I\• a lıilH·kAI m ıracaat dullah E.1. lokanta.ı ıanındı FeriıB. • re (.!O'!ru mitin?. nı'l1a- nıın .a. e __ 11 ·.-. aımı Vita"yete ' d 9 N' 9 ,,, · "' 
!L...:..~~__:-:_ _ __:...._-::_::::.:.:..L..~~~:ııuıııı.ııı..ilin....ıo-..:..:.::::.::.:.::.ı....;.ıa.aıı.e~in:::;~~n~: ~.:.:.:ı.~a~n:...;~""~~ta~r~ı-;...ı....ı;ı.ı.:ıııı..ı...;..jj;ı,ıı.,.ıolllll.ll'--~--.ı..ı.ı.. ... ı~,~-- ,_.·--------~ 

"Mllllyet,,ln eğlence!_ 'J 
l23.45678Q 

.o.ııc n ı Dlla .J 

bil:ııocer.ılz halled nl~ ıo 

Soldan sağa: ı Yukardan a ı· 
1 - İşaret (3) 1 - Mına e e o n (4) 
2 - Açıkca (5) le (2) 
3 - Masset (2) Cet (3) Ni- 2 - İçki (3) D r. 

da (2) (3) 
4 - Altın (3) Kafa (3) 3 - Nota (2) 
5 - ida (2) Nida (2) 4 - Yüks lt e {J) 
6 - Solun aks (2) Zaman (4) 

(2) 5 - Sa,.,la (5) .:ı n (l) 
7 - Garz 0) Cins (3) 6 - Valde (J) 1'1at ı (4) 
8 - İle (~) Büyuk (3) N' a 7 - İstifh:m (2) . 

(2) 8 - At yıv su ( ) "ek 
_9 - Za:nan (2) Le et (~) 1

1 

ölçüsü (3) 
Nıd (2) 9 - HiZll'etk r (4 N'da ( 

E O S .. Fruıt !'.alt ın"Y'Vc tozu 60 scnc
dcnbcn m.dc karacıger ve bar<..aklarııı 

ya,<Lm~ısı olıuakla mnttehırdır. Tuzlu kaynar 
menbada'1 ıstıhzar olunan şeker.uz. tuz• z ıabıı 
m hılJır. Eno's meyvt ruı ekser havası 

·nı camı tatlı ve lezzet. !atıftır. 

Sabah ~ aı: ,. •a kadehi 
deru uu e bır lmhN kafiil alıtwr. 

7 .. s aylarından ıtRMıren eUtten kee' mo zamanı 
ve vU nUmr•ı ean•• nda htım& edilen ve 
- er.ıaaısız bir un~ ru l'ıdalı CiAn 

PHDSPHAT llE 
FALlt E 

FOSFATİN FA Lİ ER 
eayesinde temin ed11ir. Fosf'itın Falier 
yavr· ların yi.Jzterıne tazelik ve penbeHk, 
adelata kuvvet verir, ve onları gUrbüz 
kılar. 

Yalınız btr F'Oafatln vardır 

o da FOSFATİN FALİER dir. 
c At&meu fartk• l 

fı 
~\ 

~.,.p 

ln3aat ınünakasası 
Emniyet. andığı müdürlüğünden: 
Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, !stan 

balda Cağaloğlunda kain olup elyevrn Emniyet Sandığı 
nm tahtı işgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir 
Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz. edecek 
!erdir: 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan işleri 

bir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 
Talipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve mebani mı 
dürlüğüne, İstanbulda Emniyet Sandığı müdürlüiün 
müracaatla bu baptaki plan, mukavele ve şartnameyi c 
nar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek 
lüname kabul olunur. Teklif mektupları kapalı zarfla 
Ankarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü
ne ve !stanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mu-

d .. r· -.. e tevdi olunmalıdır. 
ur agun "hale bedel. · ·· d O • İşi deruhte edecek zat ı . ımn yuz e l nu nı 

betinde teminat gösterecektır. 
Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her han~ 

bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

P. T. T. Lıııııı lldlrlOIOodıı: 
Mübaya~ edilece~ olan 1,000 adet büyük ve 1,000 adet oı 

ta boyda yerlı mamulatı pamuk bezi posta çuvalı aleni 
n~~as.~ya vaze~lıniştir. 22/Nisan/930 tarihine müsadtf Salı ciı 
nu munakasası ıcra kılınacağından taliplerin prtname almak j.,; 
çin şimdiden münkasaya iştirak için de meskir-.tarihte ve 
nn A.""rt-tp V~ni nnC!t!llnaA. U:;.s... .......... L-:·---- -.:.:. _____ ... 
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Dün kız . ı,ısesindc verilen müsamerede bulunanı ~r 

Dlln Beyotlo Halk fırkası binasında güreş 
muaabakalanna başlanmıştır 

1, 

Kadınlara verilen :ntlhap hakkını tebclloa l(adm blrHtf tartıhndaa tertip olanan mitine, dQn yapılmışttr. Roslmlorlmlz bu ııııttnrten bir kaç intibadır. Dlln Muhtelit takım Oalatasarayta bir maç yapt. 

~ ~ ... """""",_,,.,...,.., .. ._ .. ..,.., .. ..,,..,,_.iiiiiiiiiiôiiiimiii~Y:u:ka:r~ı:da~n~u~tn:k:.:s~ö~yH:y~ .. ~~b~a~nı~m~L~a~tt~te~Bo~k~lr~b~a~nı~m~d~ı~r.~-:~":"":"iiiiia-~-ilaıı:....,;~·----İlliiiiiiiiiim·iai~iiiii-:~iii":-:"-~-~~~~~~~~~~-~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::·-~...., 
pilC:El!!S::~ı;::;o:ı!Bl--11:11~ s=~=:ııo:ıım:ı:n ____ E . d w •• d .. ·l .. w .. d . B. sokağında eski 18, 18 milkerrer yeni 9, 22 nu- Ecnebi memleketlere 

~ ' f ' it SADIKZADE BIRADERL!R 1 ffinl yet 88 0 tgt fil ll UI ugun en., maralı maa dükkan bir hanenin tamamı.Saadet H. 
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Buı·ıise ~ın VAPURLARI Mttay4de ikraz Merhunatın clns ve nev'i Borçlunun . Vukarda ikraz numaralan yazılı e~lak vade~! hltaill1:f1da giden tüccar ve J U bedeli numarası ismi borcun verilmemesi sebebile (altmıı bır) gün müddetle milza- hl 
KARA CEN!Z MUNTA- yedeye çıkanldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak seyya ara ------

Merkez -\c "'1 ı, Gn:au köp:tl 
'-casmıl , 1 ı ' ı 2.l6~ ~nbe 
ac,t ;ı: ~ ı 11e 1 lanı ı,tın·J1 
l ıınbnl HO 

~oslası 
Ct.'llJ P 11.a-, ·alı, Çar. 

amba gıınkrı id:ıre rıh•ımın· 
dan 9 da kalkar. 

-·· ----------·..ıı 

ANTAL l t P~~TASI 
(Incbe' ıJ vapuru 13 Nisan 

pazar IOrla C:ılat' rıhtımından 

hareketle lzm KtJll ı'< Bodrum 
Rados Fethıı·e Fintk: Antalyayı 
gidecek ve ddnüştJ mez.kfır 

ı iskeleler!~ l lrllkte Andifıi, Kal
kan, Sak.1., Çan.kkale, Gell
boluya ı'Jtrayarak ıı;elecektlr 

Boı~u 1 ı pa3laıı 
(GELIBOLL') vapunı 12 nisan 
<.'llmarle$ı 1 7 de idare nh-

, tımından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çım~kkale lmroz Bozca 
adaya gidecc '• ve dönüşte 

• Çanakkale Lapseki Gellbolu
I ya uğrayarak gelecektir 

İki ki:ıkm PHakı matbua 
müscııcc rn pazarlık suretile 
tab'ettlr 1 'ektir. ı·aliplcrın 12 
-~!san <ıJO ı ırihinde •.ıat on 
altıda k\ az '11 mıidürlüğtint 

gelmelerı. 

14 Nisun Pazartesi Trab· 
zon blrınci p::ıstası yapılmı

yacaktır 

NAl\I \'APl'RLARl 

lzmir Postası 
Seri, lüks ve muntazam 

ADNAN vapuru 
:\isanın 

14 üncü pazartesi 
1tınU 16 dJ Gslaıa rıhtımındtn hare
-etle ( lzll\lre ) ve <;arıamb:ı günü 
zmlrden lsıa ı' ula hareket eder. 

Galatı ı;umruk kar,1sı~d:ı . ..;ite 
·hn!ez !·an oda ll!ı "ffiluda L mn· 
nJ aca" l.ıP;ın• mıirscaat Telefon 
leyoğhı: ''l · t 

ZAM VE LÜ [(S POST ASI 3050 5608 Eytipsultanda Bahariye mahallesinde Bali soka- istiyenlerin Sandık Satış amirliğine milracaat eylemeleri lü- Bank& Kommerçiyala 
JNÔNÜ ğmda eski ve yeni 1, 2 numaralı harap bir sahil- z:um:.::.:u__:i.:la::.:n.:..::::o.::h=xıu::r.:..· _____________ -:-----

ı~a~~~n PAZAR 1400 202~ ~~~~~~~~~=~~m:::;:~~ha~::~:1;eH~:'~!-!~~ "evlet deını·rJolları H.P ınanazasından·, serm!;!l~~~.ooo 
ıttnü akşamı Sirkeci nlıtı· kağında eski 8 mükerrer 10, 12 yeni 17, 19 numa- U U !J U (ihtiyat akçesi: 

mıadan hareketle (Zonııuldak, ralı bir hanenin tamamı. Milnevver, Zekiye H. ( ) eli b k 540,000,000 Liret) 
1 !arla Nurettin Bey Mağazamızda Mevcut 40 beyğlr kuvvetinde ye · .u~u t~n 
nebolu, Sinop Samıun, Ordu, sıkletinde müstamel bir adet Dizel motörü 19-4-930 tarıhine mil· Travellers (Seyyahlıı C e Giresun lrab on vo Rlz 400 :n•n Alacahamamda Çelebi Alaettin mahallesinde Ha-

1 
. 

ny • · z "" sadır cumartesi günü saat on dörtte s~tılacağından talip erin yevmı r.•kleri) satar lıkelelerlne azimet ve avdet ıırcılar sokağında eski ve yeni 28 numaralı maa .,... 
edecektir. oda bir dükkanın tamamı. Şaban El. mezkt'lrda mağazamıza muracaatları i!An oluııur Liret, frank, İngilıı lira 

TafıllAt için Sirkecide Mes 1880 2429 Heybeleiadada Manastır caddesinde 56 numaralı Em vali metruke mütf ürliigw ünden: veya doları frank olara~ 
adet hanı altında aceatalıtınııa maa bahçe bir hanenin tamanu. Tevdora Hanım satılan bu çekler sayesndô 

mUracaat. Tılefon:lıtanbul Zl4 900 2616 Kasnnpaşada Tahtakadı mahallesindeMevlevider ~ahlı~ ~ane ve 'ırın hı'ssesı' nereye gitseniz paranızı ke· 
gahı sokağında 7numaralı bir hanenin tamamı 1 JI mali emniyetle ıa,ır va hol 

Emine Hanını 
zaman isterseniz dün yanın ALEMDAR ZADELER 318 3123 Kadıköyünde İbrahimağa mahales'nde Hakimlam- Ye~ilköydc KöylÇl mahallesinde Rum kilisesi sokağında 16 ve 

VAPURLAR! bo sokağında eski 11 mükerrer ve yeni 20, 22 nu- l 8 numarrlarla murakkam birinci katı fırın, ikinci katı bir sofa her tarafında, ~ahirde, otel· 
Seri, lüks karadenlz posta9ı maralı maa dükkan bir hanenin tamamı. üzerinde üç oda bir mutbab bir helA ve bir mıkdar bahçeyi !erde, vapurlarda, trenlerdB 
J\ı{illet vapuru 14 Yusuf Kenan B. Ayşe Mükerrem Hanım havi hanenin dört hisse İtibarile Hazineye ait bir hissesinin bedeli bu çekleri en küçük tediyıt 

Nisan 730 3380 Uzunçarşıda Samanverenisani mahallesinde Mer- dört taksitte ödenmek üzre 750 lira bedeli muhammen ile 26·4 için nakit ma'\:lmın+\ kola· 

Pazartesı· girnü akşa·nı cançıkmazı sokağında eski 317 mükerrer yeni 1 _930 tarihine müsıidlf Cumartesi günü saat 14 de bilmüzayedc ylıkla istimal edebilir~inis. 
fa:tt 18 de numaralı üç yüz otuz üç numaralı dükkanın on ihale edilecektir. Taliplerin °!. 7,50 hesabile teminat makbuzlarlle Travellers çekleri lıakik. 

Sirkeci rıhtımından hareketle sekiz zira terbiinde olan havasile üç yilz otuz bir lstanbul F:mvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. sahibinden başka kim~en ı 
fZonguldak, İnebolu, Sam. numaralı dükkanın ancak beş zira havasını müş- kulnaamayacağı bir şekil ı~ 
>Un, Ordu, cırcson, Trabzon temiı bir hanenin tamamı. Yusuı Kenan Et. D f { ~ ' il 8 p 1Da~waZaSIDdaO 
Rize, Mapavri, Pa7.ar, Arde- 730 3391 Kadıköyünde Osınanağa mahallesinde Nüzhetefen ev e enıırvo arı 

1 
U teptiverihtas eılilrniştir. 

~en, Viçc ive Hope ) ye di sokağında 19, 19-1 numaralı maa dükkan hane- J 
azimet ve aynı iskelel~rle "Gö nin tamamı. Ay§e Hanım. \laıtazamızrla muhtelif miktarda muhtefifükin_s boya~ ka~emkAr Liseler mübayaat komis~~ 
rele, Vakfıkebir ve On ye ve 210 3467 Kadıköyünde Osma;c.ağa elyevm Hasan paşa ma- ve sair hrça mevcut olup bunlar 17-4-30 carıhıne miJsadıf per- nu riyasetinden: Erenköy 
Sinop • a uıtravarak avdet halesinde Ulusoluk, Hürriyet sokağında bir ha- şcmhe günü saat on dcirttc aleni müzayede ile satılacaıtından ta- Lisesinde bennucibi keşif yıl'. 
edecektir. 1 nenin tamamı. Fatma Seher Hanım tiplerin muracaatları ilan olunur. lacak inşaat 20 Nisan 930 0 11; 

Muracaa\ mah11li: lstan'ıu 90 3523 Eyüpsultanda Kasımçavuş mahallesinde Tahta· hine milsadif Pazar günü ;)~ 
Meymenet hını alımdaki yazı- minare sokağında (Ski 1, 3 mükerrer yeni 3 numa- D {) U'I" ti z· t M" duNrıu·~wu"oııno· 17 de ihale yapılmak üzre kaf' ._tı_ane. Tt'lefr.ıı 1 t·ın'vıl 1131 1 ralı maa bahçe bir hanenin tamamı. uUföa ıl aJe ıraa Uu or 1 lı zarf usulile münakasaya ~ 

- Zehra H. Mehmet Ali Bey nulmuştur. Şartname ve kef 
.M ARİ BEL 1600 3637 Kadıköyünde Hasan paşa mahallesinde atik Kur- 13820 lira bedeli keşifli bir böçek t.o~umu ~ı~lak bin3:sı i~ş~:ı- nameyi görmek isti yen talipıe-

VE Ku .. RKLER balıdere cedit Kurbalıdere beşinci sokakta eski 6 sı kapalı zarf usulile 27 Mart 930 tanhınden ıtıba~en yınnı gun 
1 

rin Galatasaray Lisesindeki ~ 
6, 6 mükerrer yeni 94, 96 3 numaralı maa dükka~ müddetle mevkii münakaşaya çrkarılmıştrr. Talıp olanların misyon kitabetine milracaatll~ 
bir hanenin tamamı. ' Ali Galip B. yevmi ihale olan 15 Nisan 930 Salı günü 16 ya kadar bu hus~sta- .../ Ço'c defa sahnede büyük bir 

zarafetle giydiği tilkı ktirkkrlle. 
kürkler ve bilhassa ıilkiler iç:n t-ü 
yük bir ıaafı olduğu anlaşılan ko 
medi Funsez'in mtşhur ve parlak 
sosyeıeri Beyojtlnnda EPRE'.\l ma· 
ğazasının camekAnında teşhir olunan 
ço!< gilıel tilkilere hayran olmuşınr. 

. 

Yardım Yurdu 
F.mlAk v•, mücevherat üzerine 

Para verilir, enılak 

alınır ve satılır. 
Galata'.ı.I ı Atlı l lan Nn 1-2 

telelon Ceı«•~IE 38,17 _ 

150 3801 Kasımpaşada Bedrett:n mahallesinde Tekkearka. ki ke~ifname ve sartname ve sai_resini görmek üzre ~ursa Zıraat ÜSKÜDAR BANKA~l 
~ı sokağında eski 18 yeni 18, 20 numaralı bir hane- müdüriyetinde müteşekkil komısyon mahsusuna muracaatlan. 

nın tamamı. Emine Binnaz Hanım 
2100 3804 Kadı~öy Osm~nağ~ ınahalesinde Hüdaverdioğ!~ 

soka?'ında eskı 8 mukerrer yeni 61 numaralı bir ha
nenın tamamı. 

. . Ahmet Sami Bey Necmiye Hanını 
310 3820 Cıbalıde Üs.~ubi' mahaliesinde ve caddesinde eski 

7~, 7~, 7~ muk~rrer ve yeni 102, 100, 98 numaralr 
hır dukkanı muşteınil maa arsa bir hanenin tama-
mı. A H 

2380 3828 c· . .. . yşe anım ı~alıde Mollahusrev mahallesinde Acıçeşme so-
kagınd~ ada numarası 6 harita numarası 690 eski 

2, yenı 2, 4 numaralı maa bahçe bir hanenin tama-
mı. .. .. Mustafa Kaptaıı 

1140 3832 Kadıkoyunde Osmanağa elyevm Rasimpaşa ma-
hallesinde Ha~tağa elyevm çeşme ve Havri .. _, ___ 

MUSTAFA ŞAMLI 
MAGAZASI . 

MALLARININ TASFiYESi 
MÜNASEBETILE 

Kat'ı satısa 
' Başlamıştır 

Türk Anonim Şirketinden: , 

Beheri 5 Türk lirası kıymet~' 
20,000 hisseye münkasem 1 oo.• ,, 
Türk lirası sermaye ile teşekk~l • . ı 
Bankamıza hissedar olmak isti;;;' r 
vatın Üsküdar" da İskele cıvarın"' '• 
lunan Bankaya müracaatl:ırı r1c_1 ~·.ı 
nur. Banka esnaf ve küçük ti.ıC• . · 
yardım ve t>Sarrufu teşvik ma!"' .t 
ile ve bi1cümle Banka mua1n~ı:ıt.. 
iştigal etmek üzre tesis edilmi~tir 

l:f!ttın11~1~ 
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