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NİSAN 

1929 on 
* * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR * * * 

Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

İs. 1202 
İDARE İŞLERİ 

is. 3872 

Dünkü bors ll 

Jn:liz n&6.,5; rr4ok ı~.S.S. Liret 9,41 
l)Yiçrc 2,s.;:,2.;; Dolar 4ft, ?5o l>ahill ıı~.!; 

~l:•:v~s~ 9~~~~~:u~ ~~:: . llw•e :I fi.90 E 
Is baokrnndu oh n,. ı<tı r. f 

., ......................... . 
Nushası her yerde (5) kuruş 

Piyanko bitti, numaraları 
e iniz - Beyoğlunda bir 

liman amelesi 

birinci ve ikinci sahil el erimizde takip 
yangın ve bir boğum - Atinada beş bin 
işlerini bıraktı, grev yaptı. 

Piyanko öğleyin bitirildi l MONDERİCAT 
Bugün kazanan f alililer arasında inşaallah 

2 - nci :HJhifemiule: 
Tı•lgraf, Poli< lıaberlerı, ~e 

~all'~. 

siz de bulunursunuz 3-ncü S1Jhijemiz.de: 

(40) hiıı lil'a (41431), (10) hin lira (30733) 
Giınün tarihi, I~ari sQtunu, 

Mı
0

ısabakaoı1zın cevaplarL 

~'tıınara1ı . 1liletlere· isabe ettL 
4 ~ ncü sahi/ emiz.de: 

Bir a' uç lcill, Niçin? 

Tayyare piyankosunan dün f 
başlıyan albncı tertip üçüncü 1 
lce.şidesine bu sabah Darülfü -
lııın konferans salonunda de -
~am edilmiş ve öğleye kadar 
iktnat olunmuştur. Bu sabah
~n itibaren çekilen numara -
arı aşağıya kaydediyoruz: ı 

4()0l)() lira 
l4 1ll?fç 
0()( () lira 
')()~, •l ,., 
'_) f)') 

25 )()lira 
24510 

4000/ira 
34246 

O lira 
33803 
2){414 
54612 

[ı4025 

üOO lira 
1CJ139 226.ı- 57 25 55557 

<J486 52200 8057 
%4 7 ll<J15 23741 41421 
9757 31875 13905 1209 

'i 60 50 31868 

İhfiyafsız/ığın bir neticesi 

i delik.anını 
bün Haydar paşa önle· 
r~ de çırpınarak boöuldu 
lhtiyatsız • 

ltJı: \"C fa,.; .. 
•a)--a tamah ' 
hun bir gen- ~ f 
~~. h~r.:~~:· : t ~- iJ.., 
llllf er bir -·==---......... =-~~.., Qenç te az , ~~iill!!!~~ 
itaba haya-· 
ltnt kurban 
~ecek bir ...::-=:::; 
~~iyete d~ .. 
~ tıııtür. Va-
it şudur: 

t Oün saat 6,25 te köp -

1
11den hareket eden Ka
~llıış vapuru, Haydar pa
~ dalga kıranı civarına 
~1ldtği zaman denizde, 
~ rs yüzüne dönnıüş bir 

11
11 ıııaı ve bunun üzerin

t ·~ bir adam göriilınü::; ~ 

tltr, l'unuıı üzerine va -
1 lır d &; tu·uı uş, dı•11ize bir 
~ı~~ıı.Jaı. indlrilnıi~ Ye bu 
l i.lrıı geıniye alıumı~tır. 
~ lı.hakJ ·ak bir iiliimden 
il lırtuıan hu genç f:aııorı-

ıtı ~ı k .. .. 1 ı· 4.1.1 '" rsnrı · oyurn PIH ır. 

•ır' lsıualldlr. \.rl,aıla~ı 
r,,

1
1
. oyııı ile beraber ilan 

lı lltıdf'ıı . , aııdallarııııı e -
ı,~t hakkı:li ~ ı • " ~ ~ı-.ı ile 
~ı~:llber il.i fuı; u hiı·a, iki 
~lı- 'ili ııatal<•s HJ daha 
" Çok ~eyler yüklemi~ 
ıııtııc "' ı.tl! oye müteYeecilıen 
IUıe a~·dmışlardır.l•"akat 

sandal kenarlarııun bu 
ağır yük altında deniz 
sevyesl ile bir hale oel
di~ine aldırmaıııı~lar hile. 
Sandal Seliıııiy(• ünl<'rine 
gt•llnee ağırlık haslırmış, 

sandal batmıya lıa':ilamış
lır. Bunu ilk hisseden 
Hüseyin olıııue;;, feryat 
elınlye ba':ilamt':i, fakat 
bu feryatla heraher san
dal da o ande denizde 
kantaııu~tır. 1smail vüz
nı~ bidiğiıulen hir ınÜ.d -
det arJ,ada:iıııı ynnıııda 
ıutııııı~, sonra lı Pr nasılsa 
Jlıiseyin biraz ıu:ılııu':i, 
çırpına, çırpına boğulup 

gltmie;;, hir vapur geçme
sin" inli.zal'('ll 4l4ı İsmail 
lıı lı 1 ..... 111 11 . ı lııı IPldlP"iİllİıl 

üzerine ı·ıl.ııı olurmus~ ıır. 

250 lira 
24955 46466 44453 39582 
11438 46962 59033 2482 
19910 36110 21182 6716 
42365 44724 4935 40117 
2Q911 59502 

1557 38603 44589 53571 
20889 25263 1347 27034 
40406 55116 57702 37714 

8429 

150 lira 
34680 4 1628 25~66 27588 
56626 34230 7155 13769 
54662 330 2393 16658 

427 32372 3464'.l 53221 
3131 27761 28296 54613 

15188 41174 10431 18856 
846 30184 58376 8945 

14036 24245 42570 27345 
36743 19710 14537 46342 
35062 41553 29775 13844 
51071 55920 8872 39275 
11376 3611 2644 44087 
16529 12361 3573 51511 

( Mabadi 2 nci sahifede ) 

Koııseı'v~e 
Fabrikasında 
emanet teftişat 

yaptırıyor 
Şehrin baz 

taraflarında 

bozuk ve ba
yat konserve
ler sabldığını 
haber alan 
emanet umumi 
şekilde te~at 
icrasına karar 
vermiş, bele
diye doktorla-
rı, sıhhıye mü cttişleri ve za. 
bıtai belediye İfe başlamış
lardır. 

Dükkiinlard ın alman nü
muneler kimyahaneye sevke
dilmektedir. Bozuk konserve 
satanlar tecziye edileceklerdir. 

'Talebe birliğinde 

5 - nci sahifemiuleı 
Sinema sütıınu, Dünya şüunu, 

Moda haberleri, Karikatür. 

Güzel zenci 
Jozef in Beyker 
Peştede tevkif 

edildi. 

Jo=efin Beyker 
Barlar yıldızı zenci dilberi 

lozefin Beykerin şöhreti hu
iutları aşarak ta memleketi
mize kadar geliyor. 

Paris kafeşantanlarında, kıv
rak danslan ile nazan dikkati 
celbeden jozefin Beyker ge
çen sene Viyanaya gelmişve 

burada, hararetli bir aşıkı, 
siyahi gözelin dizleri dibinde 
intihar etmişti. Tevekkeli 
{Gülme komşuna, gelir başına) 
dememi~er. Bu gencin diz
leri dibinde intihar etmesi
ni ~ kanlılıkla o vakıt 

seyreden ·bu kacl·:1 şimdi 
P~dedir ve birlikte numara 
yaptljı bir İspanyol dansörüne 
abayı yakmışbr. Fakat jozefin 
~eykerckn göıılü geçen hercai 
lspanyol kadını ihmal etıniye 
ba.şlanıışbr. 

iki akşam eve! gene nu
mara ,yapan artisler, bir çok 
seyircinin önünde şiddetli bir 
kıskançlık kavgasına bqla• 
mışlardır. Bu sırada jozefin 
Beyker cı:binden tabancasını 

çıkararak aşıkım iki yerinden 
vurmuş ve tevkif edilmiştir. 

Bugün 1'ürkocağın-. 
da 1'ürk talebe birli
ğinin f evkaltıde kon
grasi toplanacak Ye 
yeniden idare heyeti 
intihap edilecektir. Ri
yasete, şimdilik reisin 
tekrar intihap edile
ceği söylenmektedir. 

H d .r-;,, )-~~ ~L 
· ay arpaşada -=t'\ tı , .,.; :' 

tenzilatlı tari~e l ;rm \&1'/1 
Haydarpa~a- Pendık ~-::..~-

arasında seyahat ücu- - Saatiniz yanlış. 
ratının tenziline ait ı - Hayır efendim. Doğnı
yeni tarife, Olayıs ip- dur. Yalnız anlamak için usu
tidasından itibaren lii vardır. Eğer altıyı göste

rir ve dokuzu çalarsa tam iki 

.Şehreminimiz cevap veriyor 
• 
işler ne al 

Memurlara zam yapılmı
yacak- Etfaiyeyi ıslah 

otomobil plakaları 
Emanet işleri hakkında 

evelki günkü nllshamızda bir 
yazı intişar etmişti. 

Şehremini Muhittin B. dün 
bu hususta bir muharririmize 
beyanatta bulunmuştur. 

Biz kendi noktai nazarımızı 
bildirmiştik. Muittin beyin 
mütalaasını da nakledelim: 

Şehremini diyor ki: 
- Emanette işler yürümü

yor, diyorsunuz. Bu iddianız 

doğru değildir. İşi kalan 
esbabı mesalih var mı? Şim
diye kadar kim gelip şikayet 
etmiştir? Fende iddia ediyorum 
ki memleket dahilinde bulu
nan müessesatı resmiye içinde 
en iyi işliyen, Emanet mües
sesesidir. » 

Muhittin beyin sözleri bun
lardır. Emanet işleri hakkın

daki temenni ve arzumuzun 
hakikat haliue inkılap ettiğini 
en salahiyettar ağ'IZdan haber 
almakla hiç şilphesiç memnun 
oluyoruz. 

Fakaf bizim neşriyabmız 1 

yalnız bu noktayı istihdaf et
miyordu. Erkandan bazı zeva
bn işlerine geç geldiklerini ve 
vazifeleri başından erken ayrıl
dıklarını da söylüyorduk. Hiç 

.Uırlılflin tıı'!J 

bir suretle tekzip edilemi
yeceğine kani olduğumuz bı.a 

iddiamızda ısrar ediyor ve bu 
meselenin de ortadan kaldırıl
masını Muhittin beyden bek
liyoruz. 

Etfaiyeyi ıslah 
Şehremini kendisi ile görü

şen muharririmize muhtelif 
şehir işleri hakkında da şu 

sözleri söylemiştir: 
- Etfaiye için bir müte

hassıs getirmek üzere teşeb
j'Mabadi 2 inci sahifede] 

Gele ı ı t~e,Tal) 1 ft ı·ı llııgii 11 

11eşı·etıı1iye h<ıŞl:ırlı"I~ 
Jlüsahaka,·a istirak kin 1,arileı·i111i1.iıı tlild,al . . . 

(•tnwlerl ıa~ıın ocleıı noktalar ... 

Yerli mal -
!arına dair aç
bğımız müsa -
bakaya gelen 
cevaplan bu -
giln üçüncü 
sahifemizde 
neşre başladık. 

Bu müsaba-
kaya bütün 
münevver ge· _ 
nçlik, memleketimizin ticaret, zımdır. 
iktisat işleri ile meşgul olan- Müsabakamız şudur: 
tar ve yerli malı satanlar Yerli malların e11 kolay 
memnuniyetle iştirake başla- şekilde tamimi çareleri nedir? 
mışlardır. Karilerimiz işte bu suale 

Bazı karilerimiz, bu müsa- cevap vereceklerdir, 
bakaya iştirak için mutlak Bu cevaplan sıra iie ma
fotograf göndermek lizun yısın onuna kadar neşrede
olup olmadığını bizden soru- ceğiz. O gün müsabakamıza 
yorlar, Müsabakamız ıçın nihayet verilecek ve iştirak 
fotograf göndermek mecburi edenlerin fikirleri bir heyet 
değildir. Y ıw ve fikirlerinin tarafından tasnif ve tetkik 
resimleri ile birlikte çıkma - edilerek, yerlı malların ta -
smı istiyenler gönderirler, mimi için en ameli çareleri 
istemiyenler göndermezler. göstermiş olan karilerimize 

Bir de karilerimizin cevap- kurban bayramına mahsus 
!arını on beş sabrda hüliisa- olarak yerli mallarından muh
ya çalışmalan, kağıdın yanlız 1 telif hediyeler verilecektir. 
bir tarafına yazmaları ve Hu hediyelerin neler 
zarfın üzerine « müsabakaya olduklarını birkaç gün 
ait » kaydını koymaları la- soıı ra hlldireceyh·i. 

işte basiretsizliğin ıııt•ııı
leh.ete verdiği bir gPıH; 1 

zı~ aı daha. tatbik edilecektir. d.:mı::'-C.r. .. .................. iııııım ................ ~~ 

' 
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İngiliz mühendisleri dok
torla»ın öliimden kurtar
dıkları kralları için yenil 

ve son si&tem bir 
otomobil yaptılar 

\ 

Üzerinde Hindistan imparatorluğundan ba~ 1'!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!' ... ı:--r"!ı; 
lıyarak bir sürü taçlı unvanlart aşıyan İngiltere 
kralı beşinci (G orge) aylardan beri hasta V( 

olüm döşeğınd ! ha buğün ha yarın ruhunu 
les ım edecek c! ye alemi intizarda bırakb 
f at etmed . Ölmedi. 

Daha doğr ;ı bütün İngiliz doktorlan el 
b· !iği ed rck ecele karşı meydan okudular 
v krallarını ö dümıediler. Sırası gelmiş iken 
$Öy iyelim k ôıüm bile fakirin ve kimsesizin 
Yal sına sanlıyor. İnsan zavallı oldu mu ona 
öl" m, Azra•! bile acımıyor. Şu İngiliz kralının ~iiliııiııııii 
terinde başka biri olsa idi çoktan mortoyu 

7 Nis~~ 
Yuıı~· 

ıs Ni· 

çekerdi. 
Kral hastalıktan kurtuldu amma çok zayıt 

\'c kansız düşmüştü. Nakahet devresini geçir· 
lllek için havası mutedil sahillerden birine 

sarsılmadan, rahatsız olmadan nakledilebi
leceği bütün istirahat esbabını ihtiva eden son 
sistem yataklı bir otomobil yapblar. 

\·t an ya llakli icap etti. 

Bunun üzerine bütün İngiliz makine mühen-

Karilerimize bu otomobilin dahili taksima· 
bnı gösteren resim ile otomobilin içindeki 
yatağında kurulan kral beşinci ( George) un 
resmini takdim ediyoruz. disleri kol ve sıvadılar, kralın 

A 
A'fl 
vlar111 

'a)ac;ı' 

dır. Jı 
kallar0 

hane ı( 
hanesil1J 

berıı"-el 
ırunı.ştııf 
mel!l11~ 

,. 
istetı11·,, 

/ 

kı 11«~ 
edeı" '1~ . l .. 1 ' 1 · ıe~ 0 rz ı ( ıı '"a ı ı ıı ı < a 1 

-roJıtl - Pantolonunuza tabanca 
tün 1•1k ~0ı:ıak için cep yapayım mı? 

(il ~ --- Hac~t yok .. evli değilim, 
ına ııı• tkanm. 

i~ e~:::. Akıllı (;ocuk~ 
bır:.ıl-

1 
- • Yahu .. Maşallah çocuğu-

~ n 111 ıı' 11ııı ne akıllı? 
f ef ~ -. Neresi akıllı? Oynarken 
banÇ ı;j• J, ~r Yarım ı;aatta bir topunu 
ardı . ., 1. ·tın.unun bahçesine kacırıyor. 

[ 
~e,tt•1 d -. Evet .. Ve her defasında 

, ,.. .. t•. a t · de r f op çilek tarlasına düşüyor 

~ın - .1J ~rk 
l 

ıı 'ında değil misin? 
di)'O 

~ili ..,,,, 

rop 
Siyahla beraber ateşin 

pembe renk bu sene nin 

en göze çarpan renk mo
dasıdır. Havai mavi ve 
filizi, ve hatta kırmızı 

renkler de kıymetlerini 

muhafaza. etınektedirler. 

Yakadan atmalı ve u
zun şarpalı, Breton etekli 
roplar ise evvelce yazdı
ğımız gibi kibar salon
larda sık sık görülmiye 
başlanmıştır. 

İpekli ve ağır krep 
Jorjetten ve dekolte olan 
bu ropların yakası arzuya 
göre kare, kruvaze, kruva
z.:ı kare ve ya yürek 

olur. 

Bel hafif büzgülü 
etek bazen modelde 
gördüğünüz gibi arka, 
bazen de iH yanlar uzun 

olarak yapılır. 

Şarpa, robun kendi 
kuma:ından ve rengin
'1,.ndir. 

1 )oğru ' a '. 
- Beyefendi. Ahmet beyin 

telefon numaraşın rehberde 
bulamıyorum. 

Bugü elimize sığır ciğeri 
geçti. Hem ucuz hem de !ez· 
zetli olur. 

Kara ciğeri el gibi ince 
ince doğrar, bir kaç defa 
soğuk sudan geçirdikten sonra 
tencereye koyar ve başlanın. 
Suyunu süzer, içinde bir az 
un ile pişirir ufak parça ha
linde biraz da ciğerden koyar 
limon yumurta ile terbiyele
dikten sonra bir terbiyeli ci
ğer çorbası yaparım . 

Sonra, haşlanmış ciğerleri 
bezle güzelce kurular , una bu
layıp zeytin yağında ve tavada 
kavururum. Piştikten sonra 
kara biber, maydanoz, yeşll 
sovandan garınitürle tabağa 

yerleştiririm. 

Dün Akşamki pırasadan 
ayırdığım bir miktar ile de üs
tüne birpırasa dolması yapar, 
bugünün ı;ııdasını temin ederim. 

Fal-ıri oe:-ıbarıın 
pake leri 

Fahri baba bir gece elin
dck! ı:ğır paketleri meyl-ıane
de uı." tu. Fakat, meyhane
den çıktıktan so«ra yolda 
baktı ki biraz cvel beraber 
yan yana rakı içtiği bir adam, 
kendi paketlerini koluna tak
mış, gidiyor. Önce seslenecek 
oldu, lakin adamın kendi 
gittigi istik:u~ete g:t:iğ;;1i 

farkedince ald:!m2dı ve heri
fi, peşi sıra takibe başladı ... 
Nihayet ikisi de yaıırn saat 
kadar yüri.idül;ten sonra Fahri 
baba AksarayJ.:.lli evin'n önü
ne gelince birden bire herifin 
elindeki paketlere yapışır: 

- Efendim - dedi - çok 
teşekkür ederim, size zahmet 
oldu! 

- Ne aptal şeysin. Aç le- ı 

lefonu sor kendisine söylesin. 

Öteki evveli\ şa5ırdı, fakat 
yüzüne dikkat!i bakıp karşı· 
sındakinin paketler'n .. ~h:bi 
Fahri baba oldugunu anlayın· 
ca hiç bozmadan cevap verdi: 

- E.stafuru!lah efendim, 

yahu.. Elbisenin eleği 

pek kısa. 
- Hakkın var kocacığım 

ama hu dış elbisesi.. evde 
giyecek değilim ki uzun olsun. 

bir şey değil! 

~ < • k ad a r s ii r · r '( 
Müşteri: - Avukat efendi. 

Bu iş çok sürer mi ? 

Avukat : - Benım için bir 
c.y .. Sizin için on beş sene .. 

,, 
unya ş 

.1\ rı ri k fi f ı'i rl f' r 

Kaynana harareti! 
-Yahu ha-f.- ~ 

valar dahaJs 
ısınmadı. Ev
de sobasız na- ı-
sıl oturuyor - \ 
sun? ı 

- Sobaya 
hacet yok azi
zim. Kaynan1mın harareti bi-
zi bunaltmıya kMi. 

İntihara sebep! 
- Nasıl .. in

tihar mı et
mek istiyor
sun.? Niçin? 

- İnsan fe-
lakete nasıl 

tahammül eder, isimli bir ki
tap yazmıştım. Kabul etme
diler. Ondan müteessir oldu
ğum için kendimi öldüreceğim. 

Zarar yok .. " __ __, .. 
- Bcyefen- 1 ~ 

di içinde kole- \ 
ra mikroplan ·, 
olan şişeyi ka- : _.r. 

zara kırar: 1 

Doktor - (lak1lyt) 
yok.. Başka yedek var. 

Hakkı var 

- Oyuncağımı vereceğine 

babamı niye vermedin. 

]fendi gibi! 
-Nasıl? sen

den istediğim 
bir lira ödünç 
parayı benden 
es:rgiyorsun. 
Halbuki ben 

bir tutar zanne-

- İşte onun için vermiyo- , 
rum ~ a. Kendi tabiatimi biliyor 
ve seni de kendimle bir tuta

rak yok diyorum. Çünkü ben 
borçlarımı vermem ve sen de 
vermezsin! 

Facia! 
- Karımla -

kavga ettim. 
Senden kurtul
mak için kendi

t-c-C"'-tl 

mi apartımaııırı h!1[ .lı!~~~ 
ta alt katına 
atacağım de
di ve kapıdan 
fırladı. 

- E!. .. 
- Ben de arkasından tam 

yedi katın merdivenlerini so
luk soluğa indim ve karımı 

alt katta buldum. 
- Vah vah .. Tabii zavallı 

parça parça olmuştur. 
- Hayır .. Asansörle inmiş! 

1 in ı ~i~i dal a 
n1ttl·tt·si1'( 

- Be ı;m kar'm bana ken

di eski robun<lan bir kıravat 

yaptı. İkt. adı g5rdün mu azi
zim. 

- Asıl benim karım muk 

tesit. 
- ~.-den. 

- ~ rav::ılımı bozup kendine 

elbise yaptı. 

• 
lngiliz ıı· 

Biri/(111\ ·(1 rı(/(t/(11.,ıırl<ı , ~ ııfri -
' 

krılıllırlrı rekrıbt>I iriız l ı'iııı 
; 

tllltlı bir f(ıalil ·et ('cır 
' . 

Yeni baştan bir sinema şehri 
kurul yor 

. İngili: llollwıılıımlcııı /ıir ıııa11:arn: Si.ıdyolar 
lngllterede, bilhassa son zananlarda çok canlı ve bariz bir 

sinemacılık faaliyeti göze çarpmaktadır. Sinema sanayiinin bir 
memleket için ne demek olduğunu anlıyan lngilizler harekete 
geçmişler, Amerikalılarla rekabet için bütün l<uvvetler:ni 
srfa karar vermişlerdir. 

Bir çok kimseler (Elstree) ye (İngiliz Hollivutu demektedirler. 
(Elstri) de yeni bir sinema şehri inşası tasavvuru ilk hatve

de mevk!i tatbike konmuş stüdyolar birer birer yükselmiye, 
meydana ı:ıkmıya başlamıştır. 

( Biritiş Entunasyonal Rikçür) filim şirketi (Elstri) nin en 
büyük ve en eski filim miiessesesidir. Bu ~irk etin stüdyolarında 
(Mulen-Ruj) , (Pikadelli) , ve saire gibi bir çok güzel ve 
büyük filimler ypılmıştır . 

(Elestri) de daha şimdiden brynelmikl bir luva hasıl olmuş-

İngi/i: l lolliııııfıınılrı bir slıulyoıwrı ılulıili man:ara 
tur, denilebilir. Stüdyolar arasında dolaşanlar Fransızca, İngi
lizce, Almanca mükalemelere şahit olmakta, dünyanın dört bir 
tarafmd::ın gelmiş insanlara rastiamaktadırlar. 

Elyem burada faaliyette bulunan kumpanyaların adedi a!tıya 
baliğ olmaktadır. Mevcut studyolar civarındaki inşaat gözden 
geçiri!irse bu adedin yakın zamanda fazlalaşacağı ( Elstri ) nin 
hakiki binema şehri manzarasını iktisap edeceği anlaşılır. 

Yapılmakta olan filimlere gelince İngilizlerin meşhur sahne 
vazıı (M. Artur Robinson) (Liya de Pütti) ve Alman san'atkarı 
(Lors Hanson) ile birlikte (Poştacı) atlı bir filim yapmaktadır. 

Vazıı sahne (M. Alfred Hiçkok) (Siyah Zırh), ( Mannıin 
Haynes) (Mari Seviyodu), (Norman Vaker) (Se\'ilinRomang) 
filimlerini çevirı:ıektcdir. 

(Elstri) bir sinema şehri olacaktır. Fakat bir (Hol!ivut) 
olacak mıdır? İngilizlerin faaliyetıni müstehzi bir tavurla takip 
eden Am rikalılar bu suale (Mümkün değil) cevabını vermek
ted•rl r. 

Anı u sahi inde 
Kin•lıl· ve 'a :satılık kii I· aranıvor 

Jlt•ııer ~olu ilt; 'Haltt•pı• ara,,ııı:ıa Jı,ılıt't' • iı:imlt> 
1 valıul :-> odalı, <.;ılıllı• nıüml,ıiıı olıhı ııı ı.atlar 
Yakın kiralı(, , ... 'a "' lılıl, hiı' J,o ı. ar.ııın oı•. Halı· . . . 
ı•ı>.;;i hiivi'ıl. 't' ıkııiı. f,pn.ıı·ııııl:ı nl.ırıı lf'rt•ilı t'tlllir. 
• •. ·,11.la • ... ~ ıı.ıı, ı.at'ı fi al, 111111111.ıiıı .. roıoğı'olr 

iıl.ıı·t',iııt• ı< l,ü_I, » !,aydı Ilı• ui'ııııfl<l'il • 



CUMARTESİ 

ı:.ı 
NİSAN 

1929 _..., ______________ __ 

YENi MODEL 
GHRYSLER 
KRAYSLER 

Otomobillerimiz gelmiştir. 

Şimdiye kadar gelmiş 

o !anlardan pek çolt müte
rakkidir. Diğer hiç bir marka 
otomobillerde mevcut olmı

yan teceddüdatla müceh
hezdir. 

Makas başları lastik 
derununa yatakiandırılmış 
olduğundan samiaya hoş 
gelmiyecek hiç bir gürültü 
yapmaz. 

Freni eri hidrolik oldu
ğun dan şimdiye kadar imal 
edilmiş olanların hepsin
den daha mükemmeldir. 

Va9i miktardaki sebebi 
rüçhaniyetinin her kim bizzat 
şahidi olmak arzu ederse, 
li'ıtfen ziyaretlerile şerefyap 

edilmekliğiıııizi rica ederiz. 
Talep vukuunda, katalog
larımız gönderilir. 

Tediyede ibrazı suhulet, 
yedek aksamı ve tamirha
neleri: 

İstanbulda T ak~imde 
[sabık] Eldorado binası!lda 

KRAYSLER 
ACENTASI 

10,000 kilo Avrupa ---
kııınabı mübayaası 

Tütün inhisarı umumi müdürlügü: 
5000 kilosu 15 Mayıs 929 ve 500 kilosu 15 Haziran 929 

!arihinde Azapkapı anbanna te~lim edilmek şartile 10,000 
hilo Avrupa kınnabı pazarlık suretile alınacağından itaya talip 
olanlaı;ın nüml!neyi görmek üzere her gün müracaatları ve yev
mi münakasa olan 17-nisan-929 tarihinde saat 10 30 da Gala
tada miıbayaat komisyonunda . ·7,U teminatı muvakkatelerile 
butularınma. 

Mikroperafon? 
Dünyanın en mü

kcmnıel ve en yeni 

GRAMOFONDUR 

Deposu: Sultan hainan1 

i)ikraıl\ an h:-ın ı o 21 -
DEVLET MATBAASI İDARE KOMİ YONUNDAN:ı 
. lektep el kitapları için müstacelen pazarlık 

'>Uretile altı yüz top 17 - 18 kiloluk simili battal 
k{ığıt n1übayaa edilecektir. İtasına talip olan -
Jarın Nisanın 14 üncü Pazar günü saat on altı
da nümunelerile birlikte koınİsYona n1üracaat 
etıneleri. • 

on 

Evinizi ve 
sıhhatinizi .. 

Mavi seklindedir . . . 

FLİTÔKS 
l ' 

ile muhafaza ediniz 

Sinek, sivrisinek, tahtakuru
su. pire, bit ve saire bütün bö
cekleri imha eder 

FLİTOKSUNkat'i tesiri 
yüzde ( 100) dür. 
kokusu Sıhhi ve 

güzeldir,. 

İstanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

1 

Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

Is. 1202 
IDARE İŞLERi 

j, 3872 

URANIA 
YAZI MAKİNELERİNDEN 

YENİ BİR P1\Rl'İ \ 7l'1RU'f El,, 1İŞ'fİR 

URANIA 

iyi bir makineye malik olmak menfeatiniz icabı 
olmakla mübayaasında istical ediniz... Makinelerimiz her 
türiil ihtiyacı temin ederler. Yalnız bir Alman bankası ta
rafından iki bin makine satın alınmışbr. Mısır Maliye ne-

zareti her sene makinelerimizi tercihen mübayaa eder. 

URANİA PİCCOLA PERKEO 
o\centa ve dipoziterleriDA VİT ve LEON V ARBER 

lstanbul, Topalyan Han No 36-38-40 Tel. İstanbul 247 
Ankara acentalığı: Işıklar caddesinde 3 numarada Nejat 
Tevfik, İzmir acentalığı: Nafiz Nustafa, Mersin acentalığı: 

Mazhar Hasan ve Muhr Biraderler. 1 

ADAPAZARI ACENTALIGI: İSMAİL FEVZİ 

İstanbul Ticarıfi dahiliye gü11Uüğünde defterhane ittihaz 
edilen mahallin üzerindeki demir • çatı etraf çinko derelerinin 
tamir ve tathiri ile pençere çerçevelerinin tamiri ve kırılmış 
ve noksan camlarının taliki ve kenar dere ve çinko kısımla-

nnın sureti fenniyede tamirile saç aksamın akan yerlerinin DEVLET ~lA 1'BAı\Sİ ~lÜDÜRLÜGÜNDE. ': 
tamiri arduvaslarının kınklarının talikile akmamasının temini O ı t tb t f d 
olbaptaki suretname ve keşifnamesi mucibince İstanbul ithalat ev e ma aası ara ın an 
gümrüğünde müteşekkil komisyona nisan on sekizinci perşembe ' bir büyük kamus neşr ·ı . ce -
günü saat on dörtte pazarlıkla münakasası icra kılınacaktır. 

_r_al_ip_o_ıa_n_ıa_rın_m_ez_k_ur_k_o_m_is_ro_n_a _m_ür_a_ca_at_ıa_rı_. ----1 ği beyan ile bazı makamata v 
Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem· I Cemiyetlere telefon ederek Son~ 

Ormön1 ve erazü vökfiye M. 
Alemdağında Sultan çiftliği civarında kain çayırın otlan (20 

Nisan - 929) cumartesi günü saat on beşe kadar müzayedeye 
konulmuştur. 

Talip olanların İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve 
Arazi idaresine müracaat etmeleri. 

Terkosta Silahtar çayınnın senei haliye otları 20 nisan 929 
Cumartesi günü saat onbeşe kadar müzayedeye vaz edilmiştir. 

Talip olanların İstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman ve 
Arazi idaresine müracaat etmeleri. 

* Anadoluhisarında Tuğla fabrikası civarında vaki tahminen 
sekiz dönüm tarlanın üç sene müddetle icarı 20 - Nisan - 929 
Cumartesi günü saat onbeşe kadar müzayedeye konulmuştur. 

Talip olanların İstanbul Evkaf müdiriyetinde orman ve 
arazi idaresine müracaat etmeleri . 

Terkosta vaki mandacı çayırının senei haliye otları (20-nisan 
929) cumartesi günü saat onbeşe kadar müzayedeye vaz edil
miıtir. 

Talip olanların İstanbul Evkaf Müdüriyetinde orman ve 
arazi idaresine müracaat etmeleri. 

* * Terkosta Mandıracı çayırının üç sene müddetle ican ( 20-
Nisan-929) Cumartesi günii saat onbeşe kadar müzayedeye 
vaz edilmiştir. 

Talip olanların İstanbul Evkaf müdiriyetlnde Orman ve Ara· 
zi idaresine müracaat etmeleri. 

ra da abone yazmak üzre mü
racaat eden bazı mütecasir -
lerin hareketleri haber ahnmış
tır. Devlet matbaasınca böyle 
bir kamus tabedilmekte olma
dığı gibi abone yazmak üzre 
kimse de memur edilmiş değil
dir. Bu hususta müteyakkiz 
bulunulması rica olunur efen -
dim. 

AMELİYATSIZ 
KURUDUR 

KANI KESER 
EM SALSİ:tl'o EVADI R 

HER ECZANEDE BULUNUR 

4RSEIVOFEHATOS 
Zafiyeti umumiyesi Qlan· 
far ve hali nekahette bu· 
· · Junanlar(A rseno· 

· feratos) suyesınde 
keı;bi sıbhnt ve 

nüdüı-İyeti ilanları 

iadei kuvvec 
,. ederler. 

Eczanelıırde-ve 
ecza depolarında 

ll&tılır ., 

mahallesi sokağı 

Hüseyin ağa Taksim 

Müştemilatı: Kagir zemin katile dört 
halası vardır. 

-
No. nevi bedelı muhammeni 

lira sekiz müsavi 
6,000 ' taksitte 
8,250 mefsuh bedeli 

•
1 t kagir hane 

kattan ibaret olup altı oda bir 
mukarreri 

mutbak ve iki 
• 

Balada evsafı muharrer hanenin 30 / 4 f 929 tarihine müsadif Salı günü pazarlık suretile 
müzayedesi mukarrerdir Taliplerin teminat akçelerile emvali metruke satış komisyonuna 
müracaatları. -İstanbul .Barosu riyasetinden: 
Meclisi İnzibat mü,çtemian istif eylediğinden reisi evvel ve reisi sani ve on azanın intihabı 

için 24-4-929 çarşamba günü saat on beşte rüfekanın Baroya gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

__ ,... __ ,.,,"" 
-j~[ı;ıılıul liı•art•l ınüılüt"" 
Hi{jiinlwıı: 

Süt müstahsilleri ile sütçii' 
!er birlecerek vücude getir; 
dikleri cemiyetin idare he)' • 
eti intihabi 14-4-929 paııı' 
günü Beyoğlunda Amerilı.11 

diJ• sefarethanesi karşısında n 
seyin Rejoviç apartımanı11dıı' 
ki cemiyet merkezinde jctıı 
ve saat 10 dan 15 e kad:ı~ 
intihaba devam edilece!r1 
alakadarana ilan olunur. ,,,,A 

Mes'ul müdür: !ielim RlliJıP 
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