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' . . *** ı AKŞAMLARI Nf:ıŞROLUNUR ··. *** Nushaıı her yctdc (5) kurut 

bu Bir manav .. amcasını, : . bir adam karısını'. vurdular, 
oğaz civarında yer. ıyer .. he.,elaııtar v~---Borsada iki · 

-iflas ett:iği şayidir . - , Casus . Ka ıının .. muhakemesine 
• 

.. iflas mı? R('.)maôaki .·2f .hükiimdar G()rdiiğii~ı~iz flclil ](arşısında: . ; 
...................................... __ ' . 

lliç ald:ınnıadı~ın~ııa 

t.um:ı.ila.rımıl 

l .u" , .. ede 
O A • f 

crrdn 
ı\ \ rupanın ) ıir 

en iplcrilc <le 

oLırak iJJia cdehıliri1: 
• ... • l 

~·ol.: J.:uıııa~nrıııa fai~, 

J..i )<'rli 

Papa, merq.s,mde ita/ya kralını . ' . . Yunan is fana. 
arabasına . alnı.ak isf em~yor ' 1 ' .. ·... .. .. .,,_ - . 1 c 

Bize bu delili verenlere b0 Y.1e ~ır şe>: 
t kk

,, d, . teklif edılmemış ınesPle ıali müzaketede ... 
1 eşe ur e erız - be::. m~~: 

Karilerimize dan bir kaç 
sorduk: Yerli ~ •..;~~ gün evvel neşr·· 
111 al la rı m ızın ettiğimiz bir 
rtıvacını temin mektubunda, 
içiıı ne yap - Yunanistanda 
nıak lizıindır ahvali maliye-

• 
ıt lyn ha!! 

vekili !U. !Hü
sollnlnln ıson 
zamanı arda 
Papaya hii.
l•iinıda r l ık 
n•rıliöi ırın

ü ııdtır. Pıı-
! il 11111 lıa lili! 

dedik, ve Lir nin pek bozuk lıiikünıraııi-
rııüsabaka aç- olduğunu bil- r . 
tık T bb.. d' . b M . .\Jilw/cı/;o- sı Yalil;aıı 

. e e u - ırıyor ve a- 1, r a (' 1 u ,1 a 
sümüz büyük zı Yunan ga- pıılos ıı ı · dar hiı• 
bir muvaffaki- zetelerinin, bizim para ile bir ıııuhilt• malı-
)'et kazandı, milyar liraya yakın borcu Mil' bul un _ 
$ualimıze bir olan Yunanistanın iflas arefe-
çok cevap gel· sinde bulunduğunu yazdıkla-
ıniye başladı, llcr Tıir/;ıin iflifıw'/a scyrcclece,<ji bir ı·aıııckciıı rını ilave ediyordu. 

fakat bizi bu cevaplarla bir - kalarını gezdi. Beğendiği ku- Son gelen haberler, Yuna-
likte en ziyade memnun eden maşlardan birer nümune aldı, nistanın iflası tehlikesiniıt, 
Şey tesadüfen işittiğimiz bir arkadaşına getirdi. Bu nümu-
lıaber, ve nelere kadir oldu - nelerin yardası İngilterede 
iıtmuzu gösteren canlı bir 22 şilindi, bizim paramızla 
delil oldu. İşte bir kaç sabr metrosu 1160 kuruş tutuyor. 
ile bize büyük bir memnuniyet gümrüğü, nakliyesi ve sigor-
veren hadise: tası verildikten sonra İstan-

<::ehrimizin en maruf t erzi - bula takriben 1300 kuruş~ 
naııderinden birinin sahibi, mal • oluyor, ve burada da 
'(eçen sene Londraya giden büyük bir ticarethanede bü-
bir arkadaşına İngilterenin en . yuk bir kar ile 24 liraya sa-
şöhretli kumaş fabrikalarını tılıyordu . 
&ezerek kendisine nümune Bahsettiğimiz terzi kumaşın 
&etinnesini rica etmişti. Bu maliyet fiyatını çok b•ıldu. 
Zat Londraya gitti, İskoçyanın Ayni ~alın İstanbulda yaptı-
bütün dünyada tanınmış fahri- ( Mabadi 2 nci sahifede ) 

F ransaya olan harp borçlarırl• 
dan dolayı daha ziyade arttı
ğını ve yaklaştığını bildirmek
tedir. 

Diğer taraftan Yunanistanın 

Paris sefareti bir tebliğ neşr
ederek, sabık bariciye Da2ın 

M. Mihalakopulosun M. Veni
zelosa iflas ilan etmek tavsi

yesinde bulunduğu hakkındaki 
rivayetleri tekzip eylemektedir. 

Her halde vaziyet Yunan 
devleti maliyesinin yolunda 
olmadığını j!'Östermektedir. 

Bir müşkül: Bir aşk hikayesi 
Bu kadının me- Bir ti!sadüf bakınız nasıl bir ha
rasimde mevkii dise doğurdu. Bereket versin ki ... 

devlet işi oldu ~~:J::,~; ~ !!f /j· ·,r-. oOo l 
sanı zıvanadan ~ I 1 V , ~ ~'-~ 1 , IT çıkaran bir \11 
şeydir vesse- l 
lam. ,/ -· / ,' 

Vakıa bazı- < 
ları, aşkın, bu --

uıaklıulır. Solda 
Ronıadıııı ı-.on !J<'h•n ıııa

hınıala ııazuraıı, ~iııııli tk 
lıu ismen lıülüııııılaı· olaıı 

ı•aııanm ·" al ilmıulaıı <;ık -
t ı(jı :ranll\11 lahi ola('a!lı 
ll'~ril'nl n· ıııcı·asiııı lıuk
kmda lıir taraftan , .atilmn 
ııwıııurları di(Jcr taraftan 
İlal~·a sarayı,hiiküuulıH'isi 
Yt' lıükuıııcti arasıııda 
ıııiişlPrekPn bir ıwoijranı 

ı ızu-laıııııakladır. Uu ııı·o
ijraııııı ııazıırau, ı•npa hn
dııdn lıiikümraııi..,i lıııı·ici-

ti(' c.: ıkl ık<;a kendisine, C('• 

ıı<•hi lıfı I; i'ıı ııdaı·la rııı Ho
ıııayı ziyaı·t • I kı•iı11lP yapı

lıııı ııı cı·a s iıııiıı ayııi ~·aııı
laeakl 11-. 

l'apa, Sl'ıı l 'i~ · l·ı· ldlisı•si 

İIP ~t'll l ova n klisP;,iıı P 

~ ı iıl ip !JPldiiji \ ak il iıal~a 
J,ı·a lıııııı misal'i ı·i addı•ıli -
lı•t• t' l.li r . Hu ild ldise ara
;,m da uidip ıwlıııl'li. ıı.:ııı 
J'apaııııı kPmli arazisi da
hiliıııkıı ı: ıkmanıası nıüııı-

.Dilber kız 
Namusundan 

~ korktu, Aineı·i
kaya gitmiyor 

İtalya l\ralı , sa!Jda Pııpıı 
l•iiı111iiı'. l•'akal ıwoj)rıuı ıı 

tayin t•lli{ji nıcrasiııı !n 
tatbiki için hu ziyıll'cl 

Hoıııaııın Jıa-;lm volların -
ılaıı yaııılat·alı:tu·: 

Papa, !Jiılip uelirkcu 
hususi bir saltanat araba
sına rakitı olıwaklır, f'akal 
1111 aruhaya hinmck şekli 
hir mesel<' olmu~tuı-. 

Saray fıdal ve merasimi 
ıııudbinec ccııelıi Jıüki.im
dıu·lıtr Jloıuan zinu·el el
tili.IPl'İ zamaıi arı1baya ev-
' C'lil kendileri hinerl(•r, 
solhwında da İtalya kralı 
ıııe' ld alır. Jlalhuld Papa, 
J, ı·alııı ayııı arahaya bin -
ııwsiııi 1-alJul <'tıııeıııek -
h'tlir. l'apa , kPıHli araha
;,ına \"ıtlnız kal'tliııallarııı
daıı Ü;,isiııi alıual•, lıuııla
ri ı la ı,aı·:;: ısııula n• keıı -
d isinin ol 11rılııij11 yt>rdt'ıı 
daha alt.:ak ıııı•\ 'kih-rdc 

ol m·l ıııak hleıııel;tedir. 
Ual•a lıııı bu ilılil iH' ııa

ı-.ıl lıall<'tlilt•et>k'! 

Fatih~ Edirneköpı 
trömvöyı 

F aih - Eedirnkapı tramvayı
nın ikmaline 20 gün kadar 
bir zaman kalmıştır. .Şirket 
elyevın hattın mebdeini Fatih
Harbiy hattına raptetmek
tedir. 

ne ~ştir? 
acentanın :. 
başlandı.; ' 

MÜNl>ıRiCAT · ı 2 • nci $1Jhif emizdeı 

Tı·ll(rof, J>oli~ hnLerl~ri, ' c:-
• &.aJrc. 

J .- ncil Mhijemıwe; 
Günün tarihi , 1'1 Ü:o>a holaınızı 11 

rc\•apları, t.J.ı r i }··ül_unn . 
1 ~ •• 
' ' 4 • ncü sahifemizde: 

JJir u' tı\' klıl , :\ ıçı n ? :-> t·r~ ı-

ri l ig ıın ıı ı lı .ı ı ıra l a rı 

5 • nci sahifemizde: 
Sıııcntı Jo.-1.tl ı ll)ıı, Oiiı n: ~ -:ii ıı n·, 

!\foda fı al ı\.·rlt'rJ, ~arılut ü r 

Urla da 
Hakim İhsan Zi
ya beyin başına 

gelen vak'a 

ihsan Xİ!Jll lwy 
l rla, ı 'ı ( ~ ı. J I. 

l'.rla lıfık i ıııi l lı -;:ın Zh·a 
hey, !ll'CP !JPt: 'al.il (" iİw 
dünc•rlrnn nwı: lıııl lıiı· 
adanı laı·afıııılan hasına 
ai'jıı• hir zal'lw iıuliı•ilıiıis
ti'r. Sıhhi 'az iyeli "'alıirıı 
hir haltle İııııiı· ııH'nılP -
kt•l lıaslaııt•-.iııc- ııaklPıli
ll'rc•k h•ıl•n i allıııa alın -
ıııı,..ı ıı·. lhıklorlar hın·atıııı 
l<ui'-ıaraealdarıııı iiniil t·l-
ııı<'klı•ılirlc·r.. , . 

gün artık eski -:/;?",~ - ij" 

kuvvet ve kud- / -~ 
retini yarıdan fazla kaybetti
ğini söylüyorlarsa da, biraz da 
doğru olan bu mesele her 
.ımhite ve her bünyeye göre 

' T esadiife bakın ki o müesse-
sede daktilo olaFak çalışan 
genç h~nım da bu delikanlı 
ile bildik çıkar. 

Amerikanın 
Galveston şeh
rinde bütün 
dünya güzel
leri ar asında 
yapılacak seç
me müsaba
kasının tarihi 
yaklaştı. Fakat 

-Milli sanayii h1n1aye .: 
Trikotaj ve deri ihtiyacımız İnü~ 
emmendir, kumaşa gelince,,, 
Sanayi })jrJiğiıtiıı l<'~ehhiisleri 

.1/ı ıı lw ıı (;1111 

f Geçen gün bahsettik: Ame
~~a reisicumhur muavini M. 
~rtis bekardır. 

lı' eınşiresi madam Ganın evi
~1 idare etmektedir. Bu yüz
~l~ıı bir merasim ihtilafı hasıl 
l:i ltıuş, resmi davetlerde madam 

11 iltıın işgal edeceği mevkiin 
ı:tesi olmak lazım geldiği 
'•~eddüt uyandırmış, nihayet 
ı~ ık hariciye nazırı M. Kel
~~ şöyle bir karar vermiş: 
~.'ilde bulunduğu zaman ma
~,ıııb· .Gan baş tarafta mevki 

ılır. 

lfı'labadi 2 inci sahifede] 

değildir. 
hala, her gün gazetelerde 

aşk yüzünden, kıskançlık yü
zünden tek tük kavgalar, dö
ğüşler, cerhler, cinayetler gör
düğümüz gibi işte aşk ve kıs
kançlık denilen eski klasik 
sinir, yahut ruh hastalığının, 
elyevm, bazı muhit ve insan
lar üzerinde ki tesirini gös
teren garip bir vak'a daha 
size: 

Bundan iki ğün evel İstan
bullu bir genç Beyazıtlan 
geçerken tanıdığr iki genç 
muallim hanıma rastgelir. Bi
raz hoşbeşten sonra Hanımlar 
derler ki: 

- Biz çarşı içinde bir 
yere uğrayıp oradaki bir ar
kadaşımız vasıtasile parmak
larımızdaki yüzüklerimizi de
glştireceğiz. İsterseniz siz de 
beraber geliniz. 

Bu teklife delikanlı tabii 
muvafakat eder ve birlikte 
kapalı çarşıdaki bir muessese
ye gelirler. 

Uzatmıyalım efendim her iki 
taraf birbirlerine hal hatır ·sorup 
nezaket gösterdikten sonra iki 
hanım yüzüklerinin muamele
sini gördürür ve oradan çı
karken daktilo hanımın ayrı 
ayrı elini sıkarlar. 

Fakat el sıkma sırası genç 
efendiye gelince mesele de
ğişir, müeessesenin müdürü 
olan yaşlı zat delikanlıya 
karşı feryadı basar : 

- Hey efendi, ne yapıyor- · 
sun, çek elini , kendine gel , 
utanmıyor musun? 

Çocuk şaşırır, birdenbire 
bu acı hareketin manasını an
lıyamaz ve hiddetle davranır
ken müessesenin müstahtemle
rinden biri gelir , genç efen
diyi bir kenara çekerek: 

bu tarihin yak- •-----' 
)aşması ile be- .'.!alnı •.. ;: 
raber ortalığa .'iiıııı>n 
ena bir hab !r de yayılt'ı. 

iBu haber, geçtnlerde, Pariste 
Avrupa güzelleı güzeli, İntihap 
edilen matmazel Simonıın 
bu seyahatten vaz geçmesidir. 
Matmazelin bu seyahatten 
ge_ı;mesinin sebebi nedir? 

lngiliz gazetelerine göre 
Galveston baş peskoposunun 
bir mektubudur. Bu papas, 
.mektubunda genç kıza Ame
rıkaya gelmemesini, gelir.;e 
-baştan çıkacaı'!ını bildirmiştir. 

tinden de ne yapacağını şaşı
rıyor. Onu herkesten, ' 

- Müdür, der, sizden af 
talep ediyor. O benim ha : inıi 
bilmez, kusuruma bakmasın 
diyor. 

Ve izah eder: l şeY.den kıskanıyor. . * işte size aşkın bazı kimse
Jerde hala tesirini gösteren - Ne yapsın zavallı adam, 

aşıktır; bu genç hanımı fena 
l!alde s !viyor, aşkının şidde- ı 

marazi kudretine en yeni, en 
çan· ı bir misal. 

Ağustostan itibarn tatbik 1 
edilecek olan yeni gümrük 
tarifesinin milli sanayiimizi . 
daha ziyade himaye edecek 
bir tarzda tadilini temin için 
Sanayi birligi tarafından Atı.

karaya hir heyet gönderilmişti. 
Bu heyet Ankarada İktısat 
ve müvazenei maliye encü
menleri azası ile temas etmiş, 
tadili talep edilen maddelerle 
arzu edilen tadil şekillerini ve 
bu tekliflerin esbabı mucibe
sini izah eylemiştir. 

Encümen azası bu izahatı 

hüsnü kabul etmişler ve ka
bil olan her şeyin yapılacağı 

vadinde bulunmuşlardır. 

Konserve resmi 
Hatta konservecilerin tekli

t fi veçhile konııeavc ~!arı 

Xcı=mi X11ri B. 
üzerindeki « 70 » kuruşluk 

resim '< 105 » kuruşa iblağ 
edilmiştir. 

Heyetle beraber . Ankaraya 

• 



.Sa 

le 1 elan .. 
• 

bekte d.:J bir 
kısım arazı 

} .. akalanan 
kacakcı 

' ' Geçen gece Kara-

r 

'-··· 
Bulgar . nazı-
rın biz air ~~~!.!! 
yeni beJYanatı 
Sofya, 3 - Hariciye na -

zırı M. Bnrof, T. Rüştü 8. ile 
kendisi arasında Sofya ista -
yonunda krala us Oda 
ve Türk Riyaseticumhur katibi 
umum B. iri mri~-·--~-.~-,~ 

vuku lıiılan mülakat akkında 

beyanatta Jı ımarak iki mem
leket münasebatının pek mü -
kemmcl ve tamameıt sanıımi 
olihıpa söY\emişti . 

İtalya imppra• 
torluk oluyor 
Roma, 13 - Mevsuk ve 

emin menabideıı ffl'ilen .ma
lümata göre (21) nisan Pazar 
günü Faşist sistemi üzerinde 
intihap edilen yeni Parlamen
tonun küşadı mü n asebetile 
M. Musolini Kral Emanoeli, 
Faşist İtalya imparatoru ilan 
edecektir. 

Rusyanın bir 
teklifi mi 

Roma, 13 - Berlinden bil
dirildiğine göre Rusya hükü
meti Türk, İran ve Efgan hü
kümetlerine müracaat ederek 
dört taraflı bir ittifak aktini 
teklif etmiştir. 

~.ah.ulat m .. oltlıı 

Bir mütkül 
( J iaci sahifeden mabat J 

Fakat sair merasimde dip
lomat zevcelerinden aşağı bir 
mevki işgal edecektir. 

M. Kürtis bu lurarı kabul 
etmemiş, llihik hariciye azın 

M. Stim ona müracaat etmiş
se de o a bir kru-ar vereme
mi tir. Bunun üzerine Areeri
ka reisicumhur•muavini, en e'!ki 
sefir sıfatile ingilir: sefiri Sir 
Hov .. rdın hakemliğine müra
caat e~tir. 
· İngiliz sefiri diğer ı;ır tadaş
larını toplıyarak bır mec 's 
aktetmiş, fak-t ha ı diplo
matların itirazı k rısı dn, bu 
garip merasım m s i?Sİ ;,,u 
nıecliste de hal' J; :ı e ,ir. 

Ortaköyde, Şıracı sokağında 
Emin efendinin evin ıfzli 
bir ra~ı fal:ırikad te91s e il
diği haber alınmış, dün Emin 
efendinin evı teftiş edilerek 
cesiııı. bir nıla ılaUaı (20) .. 
kilo rakı ve. saire malzeme 
m.iisadere edilriliştir: 

karıısında: 
( 1 inci sahifeden Jllabat ] 

rılıp yaptırilaıruyacağını dü
şündü, fikrini Hcreke fabri
kasına açtı ve bu meslenin 
üzerinden de tam on ay geçti. 

Biz diiıı bu terzihaııeye uğ- ı 
' ra •bk. Raflarınde birbirin

den güzel yıgm yığın kumaş 
.görı:!ük. Tkarethanan:n sahibi 
bize geç:;n sene Lcndra<lan 
İzttrtbula h men hemen hi<,; 
gı;lm iş, en müstesna İ_ngliz 
kı.:~r.;!l "'ctfrtmek teşeb
büs:i..1dc oldu~"l!nu söylemiş 
n·;".'lu ıe!eri de gösterm~ti. 

Dı n bı• kuın.,sları görünce 
teşebbüsüı,":ı neticelend:rdiği

n~ z-İıip olduk 
- Evet getirttim, dedi. Ku

mü~!ara baktık, fevkalade gü-

< 
Bır. manav amca 
ını, biri de kan
sını vurdular ... 

Üslt.üdarda Evliya haca ma· 
hallesinde oturan manav Ha
san ile yeğeni Şadan arasında 
kavga ~ıkmış, Şadan amcasını 
(8) yerinden ağır surette yara
lamıştır. 

Jf Dün, Karagümrükte gene 
bir aile faciası olmuş, Sabri 
ismi bir :rilam, zevcesi 
Nigar hanımı öldürmek iste
miş, fakat yetişenler kadınca
ğızı yalnı:z sol kulağı kesilerek 
kurtarmışladır. • 

KngaJUD seliebi yolı:~uk 
ve bmııfan müteveHit geçim
sizliktir. Sabri yakalam:ıııştır. 

Bakırkoyunde 
bırakılan çocuk 

Cün, Bakırköy belediye dai
resi civarında on günlük bir 
çocuk bulunmuştur. 

Yapılan tahkikatta · bu ço -
cuğun oraya Emine isminde 
blr hizmetçi tarafından terke
di!diği anlaşılmıştır. Zabıta, 
Emineyi yakalamış, fakat hasta 
olduğu anlaşılaı ak Haseki 
hastanesine nakledilmiş, ço -
cuk ta darülacezeye gönde
rilmiştir. Kadın iyi olduktan 
sonra hakkında takibatı kanu
niye yapılacaktır. 

Bir klise soyul1u 

deniz boğazı h:ıricinde 
J izcli kara ı lehnıct 

isn1inde bir kaçakçının 
ınotörle ( 1 c•O) teneke 
kaçak ispirto ile siga
ra küğıdı getirerek 
Ketendcreyc çıkardığı 
Be) oglu jaııdan1ıa 
kunıandanlıgıııca ha
ber a lınn1 •!:-, kaça çı 
], ili' il !\leh ınet sahil 
jandarn1aları tarafın
d:111 'rıkalann1 tıı-. 

Sofya, 13 - de ·am eden 
so,ğuk ve C:onlar yi'.lzünden 
ilkbahar zer'iyatı ile arpa 
mezruııtı tamamen mahvolmuş

Arnui!·a cumhur reis mavi· 
nının heın~iresi tarnf.nc!-n 
merasimlerde işgal ııdilecek 
mevkii, imdi Amerika ayan 
meclisi tayi:ı eck ektir. Ayan· 
dan Heslin bunun iı;in bir 
takrir 'l<lzırlamakltn 

zel ı::ıfrhım b~duk, fakat 1 

Ortaköydeki Rum klisesi
ne evlki akşam pencereleri 
keserek hirsizlar girmiş, des
potlara mahsus zikiymet al
tınlı başlıklan, papas elbise
lerini, halı ve perdeleri çalarak 1 
ka ı tardır. 

giacn sanayi bırııği k.:tibi 
ı;mumısi Nazmi Nuri bey şeh
rin.ize avdet etmiştir. 

'IJ:tei}af wı.nttyiimiz 
N ınıi Nuri bey dün bir 

md w riı·imize dem iştir ki: 
·- Yeni tarifede dibağat 

san~) :imiıe tem:ı!: ec!en mad
deler muvafıktır. Bu san'at 
şubesi Tiirk i. tihlakatı serıevi
yesini tatmin cc~ecek bir ı;e· 
kildecl'r 

B;ı t::riicr.in bu kısmında 
yalnız vicida resminin biraz 
dah:ı tez.yidiai rica ettik. 

Trilcotaj işleri 

tur. 

Arnavut kralı-
nın başmabe-

yinciliği 
Roma, 13 - Arna\'ut kra

lının başma beyiııciliğine ,İtal- ' 
yanın sabık Tir::.n ataşemi:iteri 
jeneral P.:riyani tayin cdil
mi,t:r. 

Otobu ~erın dedi- l 
tezy'' edilmi}Ci' 
Beyazıt ile Takıim arasınd 1 

işliyen otobiicler masraflanru 
koruya~::k kadar mü~tcri bu
lama!!l~:~tar!ırlaı Alfık:ıdar ta
rafın<l n ctobü:; .:ıdecl;nin t~ı.· 
yidi teldi!' o!u.cruru da ~ir-

ş:rkct bu ·· •~şm.ımışhr. 

Ta'ur.i' v~ ıa 1::11acı er 

Yunan ı~ :ıdınz 
intilıap l akkı 

istemiyor 
.\tiııa ı' ( Hususi ) 

"lisolon(l'i sehı·iniı& ka-

1 
İntihaplarını y<Jou:,:ı bitiren 

mavnacı!ar tııhmH v:: tahliye 
j · şirketi idare heyeti bugün ilk 

~ . ;rti"'".A•n• v::ınm?lılt--d"' 

G~i!:~rük tarifesinin sanayii
nıiıln inld~ııfında çok büyük 
eher.ı ·yeti v:ı~drl'. Te· riki sa
nayi l·.:ım:nu ~ıktıktan sonra 
tiriko:aj canayii bizde o kadar 
ilerilemistir ki istanbula ha- 1 

riçtcn bir tek tirikotaj ı~ı 
gırm mi• ır. 

dın :ck<:ııe,i, nazırlar 
n1ldi-,ine bir İstida ile 
ıuünıcaat ı..:tıı1İş, Yu- 1 
nan katlııılarına ,·cri

Teıefon 
zaın :st/yor ! 

Ank-ra, 15 (H. M.) - İstan
bui telefon ş;rket:, evelcc h" • 

, kiımct larafında.1 .-eddedilmiş 
olan zaın talebmi tekrar et
miştir. 

ıc .. mcı r.-wsclesi len intihap hakkına 
Yalnız rneusu ~t fabrika- 1 itiraz etıniş!enlir. Bu 

!arımız Anup:. rcl:abetinden t hanunla r< P .Jı-c, )' u
kurtulam:ıdıklan içfri bütun 
faaliycHeriıti beylik 1 alın kıı- uan kadının:}. intihap 
maş imaıine hasretıııişlerd;r. 1 hakkı Ycri!ınesi \'ıınan 
İnce ve fantazi kumaş imali · ı ii 1 .. · • { t 
de kabil ve m ınkündür. n l Hlll _'l'SllH JH~ ;ı il 

metre>i «200-900» gram. ~r:ı- Amerika filimle-a-i 
sında olan meıısucat resrJM tab-

Müdilrli bıırara gelra · ol 
Dahiliye vekili larafmd:m b
bı.ıl ed.lm'Ş :. ,.ızalıl!ı·cyı 
p sta ve te:lgr f ıırnum ınil

dürü Fahri bey idare ede· 
c fr. 

Yeni gümrük tarifesim' c il ha --ı ~ar a c aktı ı-. 

rikalarımız tarafından pek az 1 hakkındd nota 1 

gGıü~n;'üş ve bu resmin te:ıyidi Paris, 14 (A.A.) - Ame-

Rugj;11 iıgil zı~r 3·i, 
Paris, 14 (A.A.) Rugbı ma

çında Londra ta~o:nı 6 sayı)'a 

karşı 12 sayı ile Paris takı
' mına galip gelm: ştir. Paris 

takdırınde Avrupa kumaşları rika sefiri Amerikan filimle-
kadar zarif ve dayanıklı ince · · · h 1: • kk d b' t 

. 1 d'I •. b"ld' .1 rının ıt a ı na ın a ır no a 
maş ıma e 1 ecegı 1 ın - vermiştir. Bu nota umomi 

nıiştir. 

İpekli işler 
Krep döşinciler yüzde yüz 1 

ıesim istemişler, değirmenciler 

de una konulacalc resmin buğ'
day resminden bir misli fazla 
olmasııtı rica eylemişlerdir. 

Bu sanayi erbabmnt bütün 
arzulan tesbit edihniş ve he -
yetimiz tarafından enCÜUtC!l -
1 ere ar:ıolunmuştur. 

Dijer yerli ---
Şimdi -yi eri>aı.-, b

rik uzeritıdeki diğ-eT miitatia
larını t~sbit ediyllnıL Eğer 
başkaca rical.-ımız cılursa 

huıbn da eDCiimt:M arzedc -

bir mahiyeti haiıdir, yalnız 

Fransayı istihdaf etmemekte
dir. 

Llllistuda Jtl'i kRilı 
Varşova, 14 (A. A.~ - Ka

bine atideki sııtttte teşelı:kW 
etmirtir: 

Başvekil M. Switalski, Ha
riciye nazırı M. Zaleski, As
keri işler narın Mareşal Pil
sudski, Dahiliye nazın M. 
Sld.a.ücowoki, Maliye nazır 

vekili M. Matııuzowslci. 

iaft11 layihası 
Ankara, li (H. M.) - Maaş 

barem ~ ~ 111illet 
meobsine verilnacktcda. 

futbol takımı ile Madrit ta-
kımı bire karşı birle berabere 
kalmışlardır. 

Frauız ta1;•r~.'udıiıl seyallati 
Aliahabat, 14 ( A.A. ) -

Fransız tayyarecilerinden Ba
illy ile Regfoensi F ransadan 
Hindi çiniye yaptıkları seya
hat emasmda rakip oldukları 
tayyare ile bugün Allahaba 
gelmişlerdir. 

T nityet işllri 
Ankara 15 ( H. M. )-- Şim

diye kadar hariciyeye ınerhut 
buluuı.ı · tabiiyet müdüdyeti 
haziram:Luı i ibz~n c!.Uı.iliyeye 
jntikal etmekted r. 

ne ı ~~l' pahı.lı olduklarını 

bil ,~ ·- ;ı. cihette almıya ya
naşmadık', mctrO$U 8, 9 lira-
lık kurı a 'ııt t !-..mıra başia
dık. eğer ticaı thaıı;;nin sa
hibi bize tatlı Llı· sürpriz ha
zırııyormuş, çok geçiktirmeden 

.. '. 
~oyıeuı: 

-Ho:r~lcc fabril:ası on ay e
vel Lonılra<l.:m g-elen nU nu.ıe
ler.cl n Liı- kaç l.ı. es'ni scçnıiş, 
dt:rhai eşlerini ya.ımı,a baş!a
mış V<! yaptıklarını da bu gün
lerde me} ::na ~ıkarr:ıı • :;b 
şu ingiitcrenin en iyi kuma -
laridır diye Lak~ıklaı-.m:;: ha
kikati haıde on1ardır. 

kuma!?lara bir daha baktık, 
ticarethanede kalan Londra
dan gelmiş cşleriie karşılaş

tık ve: 
Gördlik ki aral~nnda en 

küçük biı- fark hile mevcut 
değildir, fazla ol:ın:k fiyı:tları 
750 kuruştur. ilu ku'llaslanıı 
Londradaıı gelen eşleri ise 
Beyoğlunda yalnı z bir ticarcl
anede metro h<'~ma 11 lira 
kar ile satılıyordu. 

Fabrikayı muvaffa!<iyetinden 
c'ofayı tebrik ederiz, fol<M 
bu münas"belie 01'r 'igim ':z 
b!r. rıokt:ı.yı da söy!eyclim: 

lngiltereııin şöyl böyie de
ğil, fakat en iyi fabrikaları 
dereces!nde k-amaş yapmak 
kabiliyetine malik olan bu 
fabrJ(a bir ~vi resmi daire 
şeklinde idare edilmektedir. 
Bu itibarla ticari teşebbüslere 
girişmek imkanından mahrum
dur. Bu mahzuru ortadan 
kaldırmak acaba mümkün de
ğil mi? 

Ziraat 'ankasına verılecek emlaK 
Ziraat bankası umvıni mü

dür muavini Salihattin B. 
şehriıııiı:e gelmiştir.' 

Bu akşam Ankaraya gide
cek olan munıaileyh, İstanbul 
Ziraat bankasında, şehir hadn
du haricindeki ziraat Bankası
na devri tekarrür eden Yunan· 
lı emlakir.in tesellümüne ait 
husuratla meşgul olmuştur. 
Bu emlak, bonoya rl13Jtedile
rek g.ay.riınüL>adiL!ere teffi.z 
oluaacak, ır 

ir çocuk yandı 
Feriköyünde oturan arabacı 

Mehmedin «6» yaşındaki kızı 
Hikmet dün üzerine ateş sıç
rayarak muhtelif yerlerinden 
yınmış!ır. 

iiır!JZ kadınlar 
Emine ve Sünbül isminde 

iki kadın, Agop isminde bir 
adamın sergisinden çorap, 
eşarp, kurdele ve saire çala
rak kaçarlarken yakalanmış
lardır. 

istinyede vangın 
lstinyede Kürkçü başı ma-

l 
hallesinde sandalcı Sabrinin 

· evinden yangın çıkmış, derhal 
l söndürülmüştür. 

Bu ceset kimin? 
Dün, Büyük adada Rum 

eytamhanesinden (200) metre 
kadar aşağıda bir ceset bu
lunınuştur. Cesedin hüviyeti 
meçhuldür. Bir cinayet netice
sinde bu hale geldiği zanne
dilen cesedin hüviyeti tahkik 
edilmeHed;r, 

i-lakı<t huzurlar, 
aske,. maaşları 

Yeni maaş layihası mer'iyete 
girdikten sonra, hiç bir memur, 
makam tahsisatı, pahalılık zam· 
mı, ihtisas ücreti, komisyon 
hakkı huzuru namile «10» pa
ra alamıyacaktır. 

Belediye ve idarei hususi
yeler meJ11urları da, baremde
ki derecelere göre tesbit edi
lecektir. 

lııtütekaidin ve eytam Maaş
lanndan da, tebüt aidatı, 

tedrisat vergisi kesilmiyecektir. 
Askeri cütbelerin yeni ma

aşları da şu suretle tesbit e
dilmiştir. 

Zabit vekili ( 90 ), Milazim 
(110), birinci Milazım ( 125 ), 
'Yüzbaşı (135), kıdemli Yüzba
şı (150), Binbaşı ( 17 5 ), Kay
makam (200 ), Miralay ( 275 ), 
Mirliva (375~ Ferik («75), hi
rinci Ferik ( 575 ) lira alacak, 
buna mukabil nefer tayınları 
kesilecektir. 

N!san 1 
[' . . 
5ctfha 

!1. Papaya verı 
len f ali mat ne 

mer ezde? 
Atmada münte~ir «Elefteroo 

Vima» gazatesinin evelki gün
kü nüshasında verdiği malü
mata nazaran, Yunan hüldime· 
ti umumi bir tasfiye ı 
üzerine istinat eden son Tiirk 
teklifatını kabule karar ver
miştiı. 

Bu karar telgrafla M. Pa
paya bildirilmiştir. 

Yunan hüküıiieti, M. Papaya 
verdiği talinata, Ankarada, 
bu umumi ta&fiyenin tatbik 
ve icra şeklini tesbit için Türk 
ve Yunan murahhaslarile 
bitaraf aza arasında bir kon• 
ferans aktini teklif etmektedir. 

Ankara müzakerabnda Yu
nanistam hem M. Papa, lieı:a 
M. Diyamntopıılos temsil ede
cektir. 

Borsada iki 
iflas mı? 

Borsada biri Türk, diğeri 
gayri Türk iki acentamn açık 
vererek muamelelerini tatil et
tikleri şayidir. Vaziyet tavaz
zuh etmediğinden ortaya ablan 
isimleri kaydetmiyoruz. 

Ebülkasım ve 
doktorların mu

hakemesi 
İki gazete hariç, bütün yev

mi gazeteler aleyhine dava 
açan Ettiba Muhadenet cemi
yetinin davası bugün rü'yet 
edilmekte . 

Malum olduğu üzere bu ce
miyet dava ettiği gazetelerden 
ayrı ayrı (50) şer bin (!) lira 
manevi zarar istemektedir. 

Ayni zamanda bugün öğle 
üzeri casusluk maznunu Ebül
kasımın m • emesine baş

lanmıştır. 
Ebülkasım , bir limanımızın 

pilanlarını bir ecnebiye sat
mak üzere iken yakalanmıştı. 

Ebülkasım muhtelif curum
lerle beraber Türk milletinin 
emniyetine mütallık askeri es· 
rarı Sedat isminde bir sefaret 
şoförüne vermekle maznun ve 
ceza kanununun (128) nci 
maddesile müttehcmdir. Şahit 
olarak polis birinci şubesinden 
Muhip, Fethi, Celil, İskender, 
Muı.affer, Mehmet beyler is
tima edilmektedir. 

İki F'ransız tay-

H 
tak 
hın 
hu, 
leş 
hal 
fak 
tek 
llıı 

lır. 

s 

buı 
diiı 
ait 
lisi 
llıa 
O(u 

on 
yareci hizmeti- ~v 

mize girdi ~-r 
r(' • •• an n gazctcsı yazı-

yor : - 'l\iı·k lıükıi
nıeti tarafından Eski-
sehir hava istasvonun-. ~ 

da c,:alı~nıak üzere · 
hiznıete alın. n 1 inbaşı 
l .xr ve ıni lt1zı :ıı ·r arl 
i. tanhli!a n1uva >alat, 
oradan da Eski~ehire 
giderek vazif<.'lcrine 
haslaP' ıslardı r. . . 

Lıı .. niOJ ırn,eıı 
Şehrimize c bulunan İsp:ıo• 

yol heycli bugün Mısıra hnrt' 
ket ctmcktebir. 

Y mKIS Etı!re tÇİ1 
Yunus Emre ihtifali bu~ 

Darülfünun konferHS &8111" 
nunda icra edilecekt:r. fJıl 
büyük halk şairi Türkün hıı' 
tırası parlak surette tes'ft 
edilecektir. 

~k 
lqf. 

Bir çobatı hoiuld\J , 
Çat:ılcanın ÇakJ köyiiDdd' 

Hiiseyin oğlu 30 yaşında s-· 
lih, koyun aramak için l,öjld~ 
uzaklaşmış, bu Sl(ada 6~": 
dereJi köprüsü üstünc;;cıı k~ 
zı:cn dereye düşmü~, yüzı»""" 
bilme.,;iğmden L:ogulmıı.;~r. 
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Çalışamiyacak - ı 
lara yardım edi- 1 

lecektir j 

Halk fırkası, mahalle ıhtiyar 
h yetlerine tebligat yapa

rak hakiki ihtiyaç erba
bı ın listelerini istemi ·tir. Bu 
bususta Emanet nezdinde de 
teşebbüste bulunarak zengin 
halk, elden a} ~ktan düşkü!' 
!&kirlere yardıma davet edile
teklcrdir. Bu lıl!S'ıstaki her 
tıııntaka teşkilatı ayrı o!acal<
lır. 

Sütçüler cenlı} etinin idare 
heyeti drn intihap o!un

tıın ur. Buıılapdan Şevket B. 
)evıni slit L ihsalatı (25ı bin 
~kkadan (7) bi.ı okkaya d~tü· 
!tünü ha :ki ihtiyacın (15) bin 
Okka oldcğunu söylemiştir. 
Bunun, hayvanlara gıda bulu
?aınamasından ilen geldiği de 
ılave edilmektedir. 
k n Diyanıandopulosa. Atina· 
1YI • da verilen talimat M. 
Papaya da te.graf,a bildiri[
lııiştir. 
bum muhacirleri Venizelo-
1""'\ sun muhadr siyaseti 
~leyhmde nümayişler yapmıŞ'
<qrdır. 

Doktor Ha an Kenan hey 
aleybinde tatili uzva se

bebi> et davası diin üçünı:ü ce
!adan ağır ceza mahkemesine 
devredilmiştir. 
~eisicumhur Hz. baıvekil 

paşa ile birlikte dün Abı
ilıes'ut köyi\nc gitmişlerdir. 
Köylüler oyunlar tertip ederek 
lııisafirleri karşılamışlardır. 

elediye cemiyeti bugün 
. fopla::::ıc- 1 çııcümeııler i11-
1hap edilec ktir. 

eşiktaşta, F cr'iye sarayiarı 
eivannda kı i bir inhi-

l· aşlaruıştır.' u civardaki 
"lr kömür deposu tahliye 
!dilmiştir. 
/1tanbul ticaret mıntaka kon· 
l!resi bugün topl:ınacaktır. 
Liükümetçe miibayaa edilen 
rı Anadolu hattının ilk tak-
1İti olarak ( 476,618 ) lira 
Doyçe bJ.nka tevdi edilmiştir. 
Maliye v kili saracoğlu Şük-

rü hl'y beyanab atiyede 
bulunmuştur: Memurlann tea
diılüne ve ınaaslal'1D tevhidine 
j.it_ kanun lıiyihotları B.M. Mec
ısıııe takdim edilmiş bulun-
~aktadır. Bu layiha ile tesbit 
~ Unan esaslar şuıılardır: 
.._Devlet bütün memar sınıfını 

in yedi derecede toplamıştır. 
b~elce memur maaşlarından 
ır çok tevkifat yapılmakta 
·. bunlara mukabil mütenevvi 
~kalda zamaim yapılmakta 
i. 

~ nu layiha ile her memurun 
tr ay eline geçecek para 
ilıiktan sabit olacaktır. 

Bu layiha her sınıf memwa 
~eınuriyetlerinin icap ettiği 
illi evsafa, vazifenin ehem
:iıretine devlet hizmetlerin
\ tııki kıdeme göre mevkiler 
...... • t" ..• ,.., ır. 
~:lyiha memurların bir 

Bi1· r1is1)et 
Bizde ve Alman
yada 1 senede 
acılan davalar 

' 
Adliye 'lkfıleti, 

nıeınlcketinıizdeki adli 
faali. etle diğer nıenı
lcketlcrin v~zi ;etini 
nnıka ·e c ctınek üzere. 
her sen nıuhtdit \ \'-
nıpa ııı~ .nlekctlerin-
dl'n da va istatistikleri 
celhctnıektedir. 

1'!27 scnc~inc ait Al
ınan dava İstatistik

leri, nüfusu .ı , » ıı ınil-
,·ona val...la~an hn ., - . 
nıenılekctte nıahlie-

ınclere intil·al eden 
da ya al!edini ( ı,:',·ıu, xu) 
olarak tespit etnıektç
di r. j vni ene zarfında 

• 
bizde açıl<ın dava ade
di ise ( 1,21 ı,uuo) dir. 

1\rada nıcvı.:ut nüfus 
nispeti nazan dikkate 
alınır a, itiraf etmek 
lazırndır ki bu adet 
hizinı için haddinden j 
çok fazladır. 

teşkilattan diğerİ!K" geçerek l 
her hangi bir meslekte ihti- [ 
sastan mahrumiyet gibi heyeti t 
içtimaiye için rr.uzır netayice 1 
nihayet verecek, idarci husu
siye , belediye te~kilatını da 
zaptu rapta alacaktır. ) 

Memur maaşları ıslaha- 1 
tının tahmil ettiği masraflar 
dahi halkın hissetmiyeceği, 

bazı varidat menbalanndaki 
ıslahat ve pek cüz'i zamlardan J 

temin edilmiş olacaktır. · 

Varidat menbalarında yapı
lan ısi<:hat şunlardır: 

Evelce müsakkafat, kazanç, 
ağnam, arazi vergilerine kesri 
munzam suretile maktu vergi 
idarei hususiye, belediye, ted
risat için de. muhtelif nispet
lerde ~amaim yapılmak.ta idi. 
Bu zamlar hem tahakkuk, hem 
tahsil işlerini çok karışık va
ziyete getirmi~ti. 

Kesirler tamamen asıl vergi· 
!erle tevhit edilmiş, bu tevhit 
neticesinde çıkan rakamlar
daki kesirler de yuvarlak rak
amlarla tesbit olunmuştur. 

Vergi menbalarında yapılan 
diğer ıslahatta yeni tahrir gö
ren mahallerdeki vergı1er tah
rir görmiyen veya eskiden tah
rir gören yerlerdeki vergilerin 
tevziindeki adaletsizliğin ref'i
dir Bu dahi bütün Türk va

tandaşlarının ayni nisbette ver
giye iştirakini müemmin bulun- r 

muştur. 

'töprü tahiildarlan 
~lçöpr'.i tahsildarları, hele 
~· ~nıları, ıki tarafta, adeta 
~ ~!ncir halinde safolmakta, 
; Yuzden yolcular müşkülitla 
~~CbiJrnektedirler. Müruriye 
i~tnlar, pek ala. herkesin 

;ı. lınu kapatmıya da hakları 

ni istemiş, karaı almış ve bu 
kararı kayıtların tashihi için 

, tapu dairesine göndermiştir. 

~ llıı? A. Nuri 

~ * 
~"Yda yapılmıyan iş 

~~.~mitte Hasan paşa bostan
~.~ sahibi Salim bey mahke
~I._~ e n.ıüracaat ederek yanlış 

lııpu kayıtlarının tashihi-

Aradan 8 ay geçtigi halde 
tapu dairesi hiilfı bir muamele 
yapmamıştır. Bu lakaydi cid
den şayanı hayrettir. 

~ 

Bir cevap 
Haliç Fenerinde oturan En

ver efendiye: 
- Gerek resmiııiLİ gerek 

teklifinizi derce inıkaıı yoktur 
efendim. 

~on Saat 

IlfiMlfllUTfüll~ ÜÇÜ 
.Müsabakamız 

1 (\ )) 'lts1:_ı r· 1r(ll)lj1 eı 
~ c\ı·li ı11alı f!İ~r111{~li ... 

Yerli mallarımızın her ta
rafta kolaylık!~ rağbet lmlma
sı hangi çareler, ne gibi ted
birlerle temin edilebii"r? 

Karilerımıze sordugumuz bu 
suale gdeo cevaplan tarih 
sırasile neşrediyoruz. 

1 

En ameli, en isabetli tavsi
yelerde bulunan karileriml:ı: 
arasında, cevapların neşri 
bittikten sonra, bir kur'a çe- • 
kecck ve kendiierine, sırf 
yerli malından olmak üzere 
münasip hediyeler vereceğiz. 

Bugün de~ son gelen mektup
lan dercediyoruz: 
Bu şerefii vazı/enin mıi
him bir kıMnı hanımfdr 

mıza i!f,,bet ediyor 
1-Evv 

bir atide müsmir n~ticeler el
de edilebileceği gibi iktısadi 

• zaferin de kat'i olacağı ümit 
ve m · alaas;ndayım. 

Erenkoy: Pi.aliye şubesi mü-
salıkaf t k"tibi Kemal 

- ı:: -
Yerli müstahsilleri hima
ye ef;ı:eli ve l:il!;e.:;:;t:. ih-

tikara mani olmalı 
Ötedenberi derin bir alaka 

gösterdl'.';im yerli mal!ar:n ta
mimi hakkında!~; müsabaka
nıza ben de iştirak ed!yor 
ve bu 1: ·- ~.aki c!üşUnceleri
mi aşağıyıı vazıyorum: 

1 - M nlekctim;zde iyi 
kötü istilıs:!l edilmekte olan 
eşyanın gümrük resmini aza
mi hadde çıkarmak. 

2 - Yerli müstahsilleri hi
maye etr.ı .. kle beraber, her 
hanıSi şekilde olursa olsun. 
spekülasyona, ihtikara mc.ni 
olma.le. 

ihtiyacımız ol
mıyan malla
nn memlekete 
ademi duhu
lünü temin et· 
meliyiz. 

2-Peraken
de esnaf müın
kün mertebe (. Etı 111 I 

mağazalarında yerli malı 
lundurmalı, fazla reklam y f' 
malıdırlar. 

3 - Her sene yerli kumaş
•ar ve digı-r istihsalat üzerin 

rgıler v · cuda getirerek, en 
r güzel mal teşhir edene h!ikü 

met tarafından ı.ıühim ınık
tarda ih. .n.ye v, rılmek. 

3 - Bu şerefli vazifenin 
mühim bir kısmı hanım!arm·...,. 
isabet ediyor. Hanımlar artık 
lüks tuv::lcte veda ve dalma 
yerli malı tercih etmeyi vata
ni vazife telakki etmelidirler. 

Beyoğlu Niyazi zade 
İbrahim Etem 

Umum Devlet erkanı ile 
devair ve müessesat{a 

çalışanl r ... 
Yerli mallarını tamim mü

sabakanız hakkında ameli 
ve müessir olduğunu tahmin 
ettiğim bir çareyi şöyle dü
şünüyorum: 

ihtiyaca tekabül edebilecek 
tedabirin devlet müessesatı ile 
hususi müesseseler memur ve 
müstahdeminini, ailelerine de 
şamil olmak üzere, yerli mal
lannı kul!:ınmıya icbar eder 
bir kanunun, tedricen umuma 
teşmil etmek suretile, yakın 

j 

4 - B a devlet erkanı 

old.ığ-u lıalJc bütün ve killerin 
ve millet rn ,!:~i azasrnın yeri· 
kumaş giymelerini bir kanunla 
mecburi kıimak. 

Arif Rüşdü 
Şuna b k, hbiii avrupa 

ku .. ıaşı giyıyor! 
• - Y rli maiıannın surü

miinü temin çaresi bence 
şudur~ 

B.M.M. azası kamilen yerli 
malı mensucat gıymcli. 

Bu suretle ahali arasında 

yeril mclı giyilmesini teşvik 
etmeli. 

2 - Ah:ıli ara::ında Avrupa 
malı g1;·enleri -evciden !:aba 

, giyenlerin h.:ıkir görüldüğü 
gibi- miiliyets?zllk, duygusuz· 
lukla ittiham edilmeli ve İh!. • 
demeli, h5!5 Avrupa kumaşı 
giyiyor, şuna bakın! 

Beyazıt: kunduracı 

R. Ziya 

Unlar icin 
' 
antrepo 

1 Seyyahlar 
g·ittiler 

Bundan böyle hariçten ge
lecek unlar, muhtelif antre- , 
polara yerleftirilmiyeceklerdir. 
Bu unlar, yı:'.nız Ayvansaray 
antreposunda depo edilecektir. 

Bu antrepo bir mayısta açı- ' 
lacaktır. 

Feldman rakipsiz 
kalmak istiyor 

Linıaııınıızda bulu
nan Alnıan hanl!ıraiı 

(C ! ~ut~ or )) ·:: İtal )'a 
bandıralı et StelJa <lita-
livan sevvah . . . 
dt"ııı ak~anı 
gitnıisk·rdir. 

'ap~ırları 
, \kt~cnizc 

Neden son za -
manda kaytan
/aşıyormuş ? 
Bıvık nıodası tekrar 

v 

nıevdana çıkıvor! Bir 
zarİınnlar, gelıç yaşta 
tüvsüz dudaklarında 
si\ aalık n1erakına dii-

ı ';>t:ll çocuklar dudakla
nnl koznıatiğe bular-

' lardı. Sonra İngiltere 
ve Aınerikadaıı e,ki 
dün 'a üzerine esen 
yeni bir ıvoda sakal. 
bıyık hepsini süpürüp 
güturdü . İnsanları 
tü ·. iız bıraktı. ()rtava . . 
ı;ık<.ıı J et u~turalnrı, 
hu n10,!anın nıcvdan 
:ılnr sıın tcıniıı etti. 
Bu iş berberlerin ktı
rına dolnındu. Kadın
hır için kısa . ·· ç n10-

lasını orta va <ı ttılar. 
v 

Zanıan geçti. S- çları 
o un:·tle düzı:ltıııek 
•ahi! oldu ki kadınlar 
günlerce ba~·!arı. ı ta -
ranıadan herl>erin kıv
rık bir hale k'>. dtığu 
başlarını düzg in hir 
ıa!de ınuhafaza ede
bili ·o .. lar. B~ı t'. lx·r-
·Jcı i1e·.·iı1 i~idc 
\ınerikadan 

gl lın di. 
hasll\·an . . 

bir cen•\ '' y i bir 
h)'\'tk n1o as ortav, 
a t'tı. Falı at bu, u t u'ra 
ile u_t: ve alt tar t ı~· r
dan inccitiıinis, l·a .. an • • 
gibi hir şe . Bu neden 
hüv •t: oldu? 
)~1 1 ı~te, ~ünden güne 

san\:tlan ziyan getir
diği İl:dia::-ında hulu
ıı:ın hcrhcrlcrin p<ıi·-
ıııagurını <YÜrn1cn1ck 

' .... 
n1ii:ı1 :ün dcl!ildir. Zi 
ra bu b:;ıklan brr 
in.x-ının kendi k(;ndiı c 
l!üzeltnı ·si nuiınkün 
de,i:;'ildir. )~undan llo
l:ı' ,dır ki bu ~.1.·fcrki 
hı)'ık n1odası g·tyet 
incc!n1İ) ve kıJ gibi 
hir hak· ~elıni~tiı-. 

Çubuklu gaz de
poların:n tevsii 

Neft Sendikal Rus ~«keti 
direktörü, Moskovadan avdet 
ctmi;tir. Şirket faaliyetini tez
yide ve i !erini tevsie karar 
vermistir. Bu maksatla. şirket 
Çubuklu gaz depolarının tev-

' il&Yiel banka~ı müte,,assı:ı ai.t1·1··orll sii için yeniden Şehremanetine 
• • ı;r.ı müracaat etmiştir. Bu defa, a-

Devlet bankası için gelen rada bir itilaf elde edileceği 
Alman mütehassıs Her Müllcr • Ü'llit edi!meUcdir . 

1 li111111('{ lH·l...li--
J ('il ~'('l'lt'I' 

! - G!!çcnlerde Yunus Nadi 
• beyefendi bizim köhne Haliç. 

için mufassal bir baş maka e 
yazmıştı; okudun muydu? 

f - Evet, okumuştum, hatla 
Haliç için dünyanın en müna· 

1 
sip, en güzel bir limanıdır 
dedikten sonra, buranın t.:
m:zknmesinden, etrafına mun• 

1 taz.am rıh ı lar çekilmesinden, 
sonra bu tabii liıı:;.;mın sırt a• 
rına anfiteatr şek!:nde süsl!i 
bağçeler ve villalar tarzıııda 
mımtazarn evler yapılma.u-ı• 

cl;ı.1 balı~,t!iyordu. 

- !falı bıravo! İyi okumuş
sun. Lakin Yunus Nadi beye
fer.d:n:n bu çok ho;ş tem, nni· 
yatı acaba ne vakrt meyd:ına 
g"lebilir dersin? 

-- Orasını pc! kesErt;nıeın 
am:ı, zannedcrsc·n Ha:icin ki 
sahiline karşı bu bakıms.ızlık 
biraz daha böyle devam ede· 
cek olursa, bir kaç sene son· 
ra artık oralar tam manas>!e 
birer harap köy halini alacak 
demektir. Halbuki bundan bir 
kaç ay evci Darülfünunda İs· 
tanbula dair konfcranr ...-eren 
bir pr ~.!sör Haliç için şe'ırin 
bel kemiğidir demişti. 

- Evet ama biz ş"mdilik 
Haliç E hillerini bir tarata 

1 

bırakalım da birazyukan la· 
rafa geçeli:n. 

Bdı maşallah, şirin H::ııunıın 

~:it:(~'~~~~~ 
.fı!:~i.\·~ ~1:i "·~=--..:.ıa 

\:-t -~~: .• ~ 
r~, ~ . .ı ;;:t;;;....,. ;' ~ 

~-. ,. 
·~~ .srı:;;~ 

aşkı ile Aşık F erh:ıtın, kii
lünld~ At, ~'>'Ya dağını yarma
sı kab'lin<len, f;:tih - Ed:rne 
k:ı ısı yolıı da bir ço'c uzun 
yıl ardan s.ınra yanla, bi.,.ile, 
kazıla, doldurula n:·1ayet bi
çbıine getirilir gibi o du. 
Biraz daha gayret cd:'.ir e 
ı:!rtık, mayıs ortasında b an
b.ıl ha kı .:!a yerli enginarla, 
k;raz gider taze taze yenııtlcn 
kopartıp yer. 

r akat, ılara ya!= t :ım-
vayın gitmes: ki.fi değ'i.dir. 
İstanbulun diger bir çok 
semt:eri, bilhassa karşı Bey· 
oğlu ciheti gibi oralar da 
bahçe is<er, park İsler, çocuiı.

lara uyun yerleri, har.talara 
Dispanserler ister. Oralarda 
hala delikanlılar futbolu yan
gın yerlerinde oyniyor, genç 
hanımlar, yazın akşam s~fa!a
rını mezarlıkların matem kı,kan 
siyah servileri altında süriiyor. 

Mini mini yavrular kale 
koğuklarında, haldır anlar, ısır
ganlar arasında ip atlayıp 
sahneni< sallanıyor. 

Mezbah;a bağınıak imaliıt
anesi müteahhidi M. F eldman 
müessesede başka bağırsak 
i'.llalaliıııelcri yapılmasına iti
raz. etmiştir 

• 4 

Ti'amvayların ön 
sahanı ğı 

bu akşam Ankararaya ı,>idiyor. ~ lf 
-- ~t ~ocuk İıa tası 1 ' 

layık ile okunamaıııa!<tadır. Si- ~ iimayci Eif el cemi. , 1 
rıema sahipler!, filimleri.-ı d~ha l!I 
yavaş vri.mesını temin et - • yetine yardım edin!· 

- E merak et'De, yakın
< a i ~a lııh o dedikler;n de 
olur. 

- Ne vddt, balık kavağa• 
çıktığı va kit mi? 

- Yok! artık, ~ hrfo im r 
nobeti şımdi, bir~L da o ;ı.

raflara gelmiştir. 

Seyrüsefer talimatnamesini 
tesadüfen okudum. Talimat
name, tramvayların ön sa!ıa.'l
lıklannda c!urabilecekler: tes
bit ediyor. Buna nazaran ;ı;a· 
bıtai belediye memurları ön 
sahanlıkta durmak hakkına 
malik değildirler. Halbuki, 
taliı:::.atnameyi hüsnü tatbike 
memt"' olan zabıtai belediye 
memurları, hemen hiç bir 
tramvayın ön sahanlığından 

eksik değildir. 
Nizamata riayet etseler di

ye düşündüm. 
Ruşen ,,. 

Filim yazıları 
Sinemalard1, gene filimler 

süratle çev' ri .diği için yazılar 1 
' 

sek.-, ııe olu·:' 
M. A. 

* İt arıyorum 
F ransızçayı yeni Türk,çeyi 

okurum. Biraz da Daktilograf 
bilirim. Avuk:ıt, komisyoncu 
Ve tifccar yanında çalı;!im. 
Gene böyle bir ~ arıyorum. 

Sıhhiye mudürünün şoförü 
vasıtasile Kemal 

1f 
Zayi 

Hırkaişerif şubesinden al
dığım askerlik terhis teskere
sini zayi ettim. Hükmü yoktur. 

99 tevellütlü Aptülveli 
o!J!u Mehmet 

« H"mayei Etfal » cemiyeti 
11ir çocuk haftası ihdas et
miştir. Bu haftanın başı 23 
Nisandır. 

Çocuk haftası zarfında 

« Himayei Etfal » e yardım 
edecek olursanız vatanın 

İstikbaline en büyük bir 
kuvvet vermiş olacaksınız. 

İstikbali taşıyacak büyük 
T"urk yavrularının boyunları 
bükük, gıdasız ve bakımsız 
kalmalarına biç bir Türlı 
rıza göstermez. 

1 Cemiyet son 4 ~enede 
~ 257 ,561 çocuza 7<>r<l:;:ı et -

' 

111 mi tir. Bu şefk;;tii eli y:::rdı- , 

m_:nızla _kuvvetl~ndir;niz. _jı: 

-~------------~--Elektrık lia.tları 
galiba uc zla

mıy9r 
'eni elektı k ta rifc

sini tanzio1 edı:cck 
b.oınisvon:t En1aııetçe 
nıüheı;di. Yusuf' Ziva 
B. ıneıınır cdilnıİ)t i r. 
Elektrik fiatlarının 
sabit kalacağı zaııno

lun rıakl<ıdı!-. 
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~~Bir Avuç kul 
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Z<tılıatı 
Muharrir(: M .TuRN~ . 

olrı1usttır· ki ... 
~ 

.JJııl ·ı·İ/'1 fJİr /z(trlJiıı lcıtziıı erle-
• 

rııerlif!.:i ı-:.Plir·f>._l 'İ e/IJİSP .1 ·rı]J1111ştır 
-1-'J .'J.--

Bunlar. 
kıvafctin 

bu sözler, 
hayatta ika . 

cdegel~liği tesiri gös-
terir. \' a elbisenin, 
n1ccra \1 tarihi dc<>-is-.. ..~ ... 

t irccck derecede ) ap-
bğ ı roller?.. Zanıan 
nlnnıstur ki büviik bir . . 
harbin teınin eden1e-
<liği neticeyi elbise 
• ·apını~tıı·. Gün gcl
nıi-;tir ki hir kıvafet . . 
n1escle-;i, bir tacın şu 
ba,tan kopup diğer 
bir başa geçn1esine 
bais o1nnı~tur. İngilte
re krallarından ,\lf ret 
- l · i ı• ()ksfort >• darül
ı linununun banisidir -
u~ak kıyafetine hü'>nÜ 
tcnıe'>siıl cdchildigi, 
hatta o rnüstear hü
vivct ·c l·ıvafctc has . . 
olan te"lin1iycti kanıi-
le ile l.1ir köylü kadın
dan sille vcnıive de . . 
tahan1111ül eylediği 
için l·cndisini takip ve 
taharri eden düşınan
larından vakasını kur-. 
tarnuştı. Ayni ,·aziyet-
te tahlisi can kaygu
:ıuna düşen şarklı bir 
hüküındar, ıneşhur 
Celfılettini Harzen1i ise 
süslü elbisesinden, 
ınücevherli parnıak
larından tanınarak 
ölclürüln1üştü. Y ıldırını 

ınesi gibi ınüvazene
sizlikler ise erbabı 
dikl·ati için için aglat
n1aktadır. Gönül isti
yor ki sokal·lann1ızın 
ba-.ına o soka <>·ın isıni-. {~ 

ni gö,teren liıxhala r 
a ~ıloığı, kapılarımızın 
üstüne birer nun1ara 
1.akıldı~·ı n·ibi her evin ô r> 

en göze çarpacak nok
tasına <la << ayağıııı 

yorganına güre U7 .... 'lt!ıı 
ibaresi nai.::şoluıı~:un, 
ve Şehrcn1ancti, polis 
ıni.idürlüğü, n1ahke-
111eler ıyı giyinn1ek, 
süslü görünınek heYe
sile 111idelerini boş 
bırakan, sihhatlerini 
bozan, çocul·larının, 
o nı::ısuın Ye nıazlun1 
Yatan vavrularının 
gıdasını ·bir ipekli 
çorap için ihmal eden 
insanları tecziyeye ça
lıssın. 
İ~ayraktarın iktisap 

ettiği l·ıy~ıfeti cedidc
den n1ülheın olarak 
bu satırları yazdık. 
i\lazivi tahavvül eder-

J .1 -

ken halilıazın düşün-
dük. Bıt intihal, 
yarınki tarihten kü-
çük bir semnıeyi inti-. ., 
hal den1ektir ve kana
atiınizce ibretengizdir. 
Şiındi sadede rücu 
t•diyoruz : 

· Mabadi var 

Beyazıtlı büyük oğlu L~~~~Ji~~~I 
:Eınir Süleyınanın l·at- 1 

olunınası da kıyafetinin Gu."reş Birinciliği 
s.·ahsivetine s.ehadet J Istanbul mıntakası güreş 

etnıesindcndir. heyetinden: ı; Nisan 929 

Zan1anıınızda ·kıva- Cuma gi:nü icrası mukarrer 
şehir ~üı .!Ş birinciliklerine iş

f et i!;>i büsbütün incel- tiriik edecek müsabıkların ku-
1!1İ!;>, ehenııniyet Ye lüplere yapılan tebliğat dai
nezakct kespetıni~tir. resinde tartılmak üzere on 

ikiden bir buçuğa kadar Bey
Şı klı k nanııııa yapı.lan i oğlu Cürıhuriyet halk fırka-
111askaralıklar, daki- 1 sında ispatı vücut etmeleri 

ka) i il as ()lan 1 a rı gü 1- 1 !!!t!!!!e!!!!b!!!!li!i!!ğ!!!!o!!!!lu!!!!n!!!!u!!;.r ·--~~=~= 
dürnıekte, hü nü te
lehbı.is ve ya tccenunül 
gayretile bir çöpçü 
kızının hiı- banker 
" ı ısını takl:ae uzen-

Doktor A. KU'fiYEL 
E.lektirik makineleriyle belsoğuk· 

luiju, idrar darlığı, prostat, ademiik· 
ı;dar ve bel gevşekliği, cilt ile firen
giyi ağrısız tedavi eder . Karaköyde 
Börekci f;rını sırasında N• 34 . 

et M~HAffimf 
! M.TURHMJ • 

-lilı- 1 
1 

ı\1ikı ohi. bir 
•atlı nıtifli. 

tak-si
ıstırabı 

he ab1111ızı tanıan1larız .. ' 

;eken koc, sına acıdı: 
- Baron! - dedi -

üzüln1e. Başını kırar-
3an içinden altın al·a
cak değil ki. Hele sa
bah olsun, bakalım ne 
Dlur. :Belki flurrcnı, 
gene bizde kalır. O 
vakit şişkoyu atlatır. 

l \'ahan Ef. ~a(lık ser-
1 nıayesinin bu tesliyct-

kar sözlerine karsı • 
ınevusane içini çekti: 
-·İş, parada pulda 

değil, -de~li- nan11,t?t ! 
Küp gibi bir herif 
gelsin, kırk yıllık bir 
adan1 sarrafını kalpa 
çıkarsın, hun:1 c:;.:1,,:11J 

Son Saat 

... 
Her köşeye eider . 

TİE 
\ ( (' l 1'0 f 1 a 11-1~ tİ 1 H '] llH'\ J" İ İ 13f'\'Oı)·_ 

' .· r 

o()( . lsia n hul 

ıG Nisan 

Serser)flôin1lı1.., 

HA rı RALAAr"' 
Btı siif.11 lıat Lttl İcıı· 

j/)/iıı. l·iııı !Ji/ir ııe /iıııitlerle /J/İ- .~ 
• 

, ·/iııı/islerrli.. \ 'ltrııı ıse .. 
• j 

l o-.ıııalarııı 
hal,ıııal•! !hı 
al.lııııa (JPl<li'! 

- 21fi Jfulır11•1·iı·i: ldriı; .Jfıılıtı'{ı' 

l'alla r ı ıı a 1 aynı yolun yolı·ıılaı·ıclıl'lar. 
ııt>ılPu nıi llıınu k«ndilPri tll• pt'• 

ı .. ıu , .. ı·a'ııa lıilil'I< ı·. ı:u 

biiyiik saatlPllPl'ini bt• hil' 
tlost hııtıııı onııııl:ı lıir 
ıııüıl:l<'I ı,:ıp:ııımal, iı• .fdl 
l'Cl<'ı'. u.·ıı siıııtli SİZ!' il -

1.1111 ıızadıy.ı ııe:lt•ıı nıi 
lmnlarııı yasanı,ılaı·ıııı lı ı
INl rıılıi(Plt>riııi aıılntıını'ı' 

lhıı·ay.ı <lii-.P!IİPr lı<•ı· 

lıal<IP l\<'Hlli ;11•zuları ile 
ılibıııiis l.iııısPl"ı' <l«üil -
l<'rdi. \ Plt•\' hlıyh• hilP 
nlsa ilk oüıılC'riıı /.t'\ f,li, 
«(jl<'llt't'Iİ !Jlhi IJÜZilk<'ll 
aıılaı·ı !Jl'C'liJ,11..•n soııl'a 
it•iııde ltoealaııılıldtıı·ı ç11-
ku1·11 a11J,11m!jlar Ye hmı -
<laıı lt•f's .... iir dııyuyoı•laı·dı. 

Onlaı·ı/ı falına 1 akııınl,
tald kolavlılJı !Jiİsteı·ıueJ;. • • • • 
ic;iıı ... ili<: lıiı• J,aılın anasıntlaıı 

doi)arl.ı•ıı yosuıalıiJa nam
zet d<·uildiı·. 

Onun çorııldııl\lan !JC'll<' 
J,ızlıklan hıı!ıiiııl.ü sukut 1 

l'lıııi:;; hayatına !ıeliıwi
"" katlar ırn h:ılıraları 
\·ardır. 

Faleılıija iıı. ıınıadı!Jllil 
lrndar çaJ,matlıfJııııı da 
sövlPmistlııı, l·'alrnl ,·ııka-- ~ . 
rıtla hİi' ıwhz<' yazdı!iıııı 

loıı 
lıalrli rıılıiyetlPki kiııısc-

tt111 
l<ıri lrnııdırıııak it;iıı ııı.ır-

taval atmaktan kolay ııe V 
l\lı 

vaı·ılır. O tla J.iın hilir neler 
dü~iiıııııü~. ne ('lll{'f sa -

, rayları ı.uı·mu~lur. 

::::;:::;::;::~!:!! ~~~~~~~~·~E~~";;~~~~;~"ı . Fal.al :anlı· lıir :alıııı ~....._. ~ dii~une(• il hir hareJ.t•lle 
hıır;; ya < 1 fr:o ııı (isi P t'd iı·. 

Olııt• lrnr~ılıu·ınn. lieıı
ıliuc ,,c;yJp ııııilıiıııce 'c 
ciddi hiı· vazi) t.•l \'f'r ... 

Ai)ıı• a(Jır kain ı• riıwanı • 
11111 lı;iııe lıakarak 'alan 
ve dü1,t•nlt·ri sırala .... Iar
lanılları ~ ıııtıır. Hir J((•re 
muvaffak oldun nııı artı!, 
f'aia hal,tırıırnl, it; in ı.a!ı n} 
isliyeıılC'r !Jırln ... 

DOI~Lİ l)r\ VİSİ 

afe şantaz 
filmir.de görmelidirler 

•........... ,,,,,,,,,,,,,,,. 
LO\'f) ·rı~iESl'İN() 

Limanımıza muvasalatı 

beklenen vapurlar 
(ABASİA) vapuru 17 Nisan 

Çarşrmba [ İtalya ve Yuna· 
nistan] dan 

( DİY ANA) vapuru 18 Nl· 
san Perşembe [Romanya ve 
Bulgaristan ] dan • 

( KALDEA ) vapuru 19 
Nisan Cuma [ Batum ] dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
( SEMİRAMİS ) --vapuru 18 

Nisan Perşembe sabah tam 
9 da ( Loyd ekspres ) olarak 
[Pire , Brendizi , Venedik ve 
T riyeste] ye 

( ABASİA) vapuru 18 Nisan 
Perşembe 11 de [Yama, Kô.s
tence, Sulina, Kalas ve İbra il ]e 

( DİANA) vapuru 18 Nisan 
Perşembe 18 de [ Seliinik 1 

Volos, Pire, Patras, Brendizi, 
Ankona, Venedik ve Triyes· 
te] ye 

Her nevi tafsilat için Gala
tada mumhane (LoydTriestino) 1 

başlıca acentesine . T elcfon 
Beyoğlu 2127 ve ya Galata 
sarayında sabık Selanik bon· 
marşesi binasındaki yazıhane

sine Telefon Beyoğlu 2499 ve 
yahut Sirkecide Mes'adet ha
nındaki yazıhanesine müracaat 
c • ı ,, u' 12.35 

l a\anır? 

\' e lqırısının iki elini 
şiddetle sar<>arak il' ·<: 
etti: 

- Herif ya lllc'1nn11ş, 
çok yaınanını~. l~iı
hapla hepiınizi şapa 
oturttu! 

. * 
H ı· ~l bey. gözleri-

n~ açtığı zarnan ·ahah 
olrru:ıştu. Ilık bir yaz 
güneşi odanın pence
rt;'>inde parlıyor, kar
volanın cilc'ılı dcnıirlcri 
ii:-.\iinde sanki ovun
caJ.: hır isli ·onlu. 1'lah-. . 

Merkez acentası: Galata 
köprii başında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında. lstanbul 2740 

Ayvalık sürat postası 
[Marmara) vapuru l {) Nisan 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [Gelibolu, Ça· 
nakkale, Küçük kuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığ] a 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte [ Altuno · 
luga) uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. Yük alınmaz. 

Mers:ı sürat postası 
( Mahmut Şevket paşa ) 

vapuru l ıl Nisan Salı 12 de 
Galata rıhtımından hareket
le İzmir , Antalya , Alaiye , 
Mersine gidecek ve dönüşte 
T aşucu , Anamor , Aliiiye , 
Antalya , İzmire uğrayarak 
gelecekf r. 

Ye kenci 
\'ı\PURLAI~J 

}\ ıru<leııı.. ıı-ıks \t• surat po .. t;ı!'lı 

Samsun ıv·t~i~n 
Çarşamba 

günü akşam Sirkeci rıhtı

mından hareketle doğru [Zon· 
guldak , İnebolu, Samsun, 
Ordu , Gire.ımn , T ırabzon , 
Sürmene ve Rize] ye gide
cektir . 

T afsiliit için Sir~cide 
Yelkenci hanında kain acen
t . 'ne müracaat. 

T l ist.: nbul 1 15 

ın ır geı \. h'tap, ~on 

derece hitap idi. l~ey
n · n le: bir gülle~ ço 
• ı ıı· bir gulle E>ıldeti 
·e b :ğazııu a b · r l(er

l lf ate.i hisscdi ·or(h.t. 
He ii" -'b:a ı. hu.rdeha.ş 
olrnuş gibiydi. Bütii 
uzyiyctinde bir .<Ya •J·i-. ;,.. 

tabiilik, Yeca'nak bir 
tahaY\'.Ül Ye te .. ·vvüş 
sezi' ordu. 

Za ·allı sadios, hafı
zasını toplan1ak, hatı
ralarını canlandırınak 
heuenindeki nnhenıa-

Yarın ne olaeal•! 
nu tla hıınün :ı yı 1 '(' 

daha sı•fil hir hayal. Uıı
!Jİlll lıir ı;ol,'. iııs:mlara is
tiyt• isli) t• Y<' ya isl<•ıııiye 

bh•ııtlyı• zevl.: yolıl;ı~lıılı 
yaııaıılar : aı·ııı kC'nılilf'ri
niıı sııral ına hakan olıııa
yıııt·a, '-lll'allar ıımlı-:ı ııl -
lık t 111 ııııya<'ak lmdar por· 
suyıııwa a<: 1 ala ahi r. 
clilPIH't'Pk .. \ ı> ilıceni;lc r . 
Bu lıayal i tlkaınull lıu 
. ·ola <lii~t·ıılerin topun 
ı la mu 1-tnl '' rd r. 

Aııtc•r:ı.a ~ osıııal r i in 
( !<• hiiyh•ı!İı'. 'rik• 

ı tlC' Y<' hiz:h•kil<•r ti" 

ı Puvankaı·eyi i 

Hunu lıii) le dii. iiıııııii~ 
YP IH'll,l ı.ııliv(• salı<;;ııııı7.a 

h•siı· (•flt•r diye ilk füıco 

iki yo mı haneye s l,IZf•r
dtı:ı on allı fincan kalın•· 
. ·hed \adaıııl jJılmı tıııı. 

'ı•rılljjiııı yıwıııı sı lifi 
ınüdd t hitıııi. oltlu{jıın • 

el ıı •~·ı·r·iıı · ıl nel'cl'Siııl 
ıfir wl iiz ~ ıı· · 
ını lıaıu•yı• !Jlrdlm. 

( t\I badi ,·aı· ) 

öldürecekmiş! j 
Geçen gün E<ln1on 

Laf abrik isıninde bir 
genç, Fransız ınaliye 
nezaretine n1Üracaat 
ederek n1ösyö Puvan-

1 . l . ı· uıreyı görn1e { ıst~uı · 
gini söylenıiş. Ziyan~

tinin sebebini sornıuş
lar : 

- Öldürınek istivo
runı! ccYahını verıniş. 

Genci yakalar yakala
ınaz tevkifhaneye seY
keden polisler, az 
...onra aı lanuşlar ki 
bu genç delidir, Ye 
derhı 1 t )ıarlıant'_ ·e 

1 al acı !arı, ~ız ~ ı 

ı ıal·ul hir ?c;la atfü 
irçc e ll1 ic;n ceht
t:derken b ı: !C ı:.·r l .. ö

hın ·a ·ılm\~ o, llf~unu 
gördü. }I oide ir in ·a
naı ~ıidiyeti harckctsi:'.
liğindt:n an ... ~ı!an bu 
l ol. narin YC ncı ınin 

oln1akhın çok unı ktı. 
Sehzadçhasux!a on . . 
para dü:1uliyc ile sev
re•tiril~n fri vılanıar 

gihi kalın ye bic deınir 
külünk gibi ağıntı. 
Ba-:;ın<bki a<..,rırlıircı. h'ı·· 

' ' 

Şehz!Hle~aşı il ET tiyatrosu 
Ba akşam NAŞİT bey 

birinci defa olarak 
MUHAF AZAi İFFET 

komedi 4 perde 

r ğazındal·i ateşe, tenin
( eki acılara rağ111etl 

b line dolanan biçinısiı 
·•e )arını kuşal·, lltır
renıin nazarı dikkatini 
celbetn1ekten bittabi 

\'an sreri kalmadı, ' ., 
_'at~ığı 

; ıctlc.~ne 
•··unu 
~, ......... 
ıneoıgt 

ıçın 

111erbut 
Yehlcten 

hangi 
oldu
gör~ 

J·olıı 

ı vavasca . " 

bu ağır 
okşadı. 

ı\ınan varabhi! l(ol, 
kıllı, 'hcnı de dil::eıl 
gibi sert· kıllı idi. 

{Mabadi var) 



n 

•• 

11"" 

·rı' • 
rlaı· .. 
tıl'· 

ı:u 

bir 
hil' 
l.i 1 

ll -

ıııi 
lıa

lını'l 

ıık

uek 

uııu 
da 

ı ı.a

!Jllll 
ıısc

ı.ır-

· ııe 

l'll

\ O 

ili -

:ı lan 
lar-
ıt•ı·o 

rtıl, 

lıve 

ıııiis 

1117.ll 
iııcıı 

z<•r
n·e
t 1111. 

1111 
111 ~ 

sini 
·o • . 
l' ) 

osu 

. 
nın-

nen 
ısiı 

'a11 . 
11gı 

du
ör

-olu 

(ol. 
k 11 

rJ 

zaı11aı1 r· ~ 
. A. rupalılar yeni eğlencelcı 
. - da ıraliba bütün kabi
~t rini sarfettiler, bitirdiler, 
~ i devirlerin çocuklara mah

~ eğlencelerine rücu ettiler! 
ı ' bu suretle düşüamiye 

den Avrupa kadın ve 
gençliğinin bu sene şu 
bildiğimiz ve bayram 

'nde çoeuklarımızı eğlen
mabut atlı karıncaya 

iptllalandır. 

Fakat hamam eski hamam 
illi tas eski tas değil. Ya
ili oyunun esası bizim bildi
li iz atlı karınca, ancak bu 
ltlı karıncaya terakki asnnın 
IQn fen tekemmüllerini tatbik 
ttıııişler. 

Vakıa gene eski şekliı>.de 
Ilı karıncaya binip fırıl 

fırıl dönenler yok değil 
takat mesele iki uçlu bir atfı 
arıncanın bir ucuna motörü 
~vvetli bir tayyare bağlayıp 
bür ucun a 6 ayakta Jur
~ak sure.ti ile saatte 80 kilo
~tre süratle dönen adama 
~ dersiniz? 

Avrupa eğlence hayatında 
~İirüle eski zevk numune-
ı,ri yalnız bunlar değildir. 

Hani biılın eski bir oyu
~linıuz vardı. Bilmem hatır
at mısınız? Kış geceleri top-

İlkbahar modas ! 
Kış bitti. Yaz gelmiye 

b ıladı. Karlı havalarda 
giyilen kalın v kürklü 

antoiarla ~okağa çıkıl -
maz. Vakıa havalar daha 
serin. Fakat birkaç gün 
sonra ısı!lacak. 

İlkbahar için yapacağı
, ınız mantoyu o suretle 

yapmalıyız ki İcabında 

yaz ve sonbaharda da 
giyebile!im, 

( 

Bu sene vüc:udn ::a;ıış:ın 
nıanto!ar çok g rü!r.ıek • 
tecıir. 

Bunlardan bugün s:ze 
bir model takdim ediyo
rum. Daha birkaç manto 
modeli de göstereceğim. 

Bugünkü m od eli miz 
hej rengi kaşeden zarif 
bir mantodur. Bu man
tonun tokalı olan kemeri 
iki tarafından düğme ile 
mantonun beline merbut
t,.r. 

Yaka - Geni~, yüksek 
Ve devdk olµp gene lıa-

4ı:deıı, fakat maron ren
gindedir. 

Kol da keza maron ka
şeden g:arnitürlü ve alt
tan düğmelidir. 

Miktar: 1,40 eninde 
it · k 3 m tr 10.. 
Ayni e~e ma•oıı h:!şe 
75 santim. 

('1 c~le ı 

lanır bağdaş kurup ve e 
rimizle ayaklarımızı tutup sırt 

üstü yatar kalkar ve buna 
tütün kıyma derdik.. 

Daha sonra gene bu vadide 
(deliklerden kovuklardan sıçan 
kaçar ) oyunu oynardık. Res
mini gördüğünüz gibi bu eski 
zaman oyunları da revaç bul
mıya başladı. 

Hani bir tabir vardır. Eskiye 
itibar başladı , acaba bitpaza
rına nur mu yağacak! 

L 

il(' 

.vi} ·eı·ı•[;i:::."' 

l:.ger müsade edersenı:ı; bu· 
gün Eize yemek pişirmekten 
değil, fakat yemek yemekten 
bahsedeceğim. Sakın kızma· 
yın. Maksadım öyle ilk önce-
zannettiğlniz gibi yemek ka· 
idesinden usulünden dem vur
mak değil. Bam başkadır. 

Bugün evlerimizde bir çok
larımız yem i adeta angarya 
imiş gibi pişirir ve gene öyle 
yeriz. Ekseriyet itibarı ile 
evlerimizde yemek hiç te 
muntazam zamanliirda y~n
mez, ve sofraya oturuldu~ 

zaman üstüne bir fÖZ atılsa 
insanın hemen i~tahas'. kapanır. 
Okadar tertipsi::dir. 

Hele evde kadınlarımız 
gündüzleri kocaları evde yok 
iken ya hiç yemek yemez
ler çünkü yemek angarya 
olduğu için unutulur ve 
yahut ta rastgeldiklcri yerde 
kah mutbakta kah da masa 
kenannda ayak üstü bir şey 
çiyniyerek idarei maslahat 
ederler. 
Akşam, erken ve ya geç 

evin, efendisi teşrif etti mi 
nerede olursa olsun haydi 
s<>fra kurulur, ve başına geçi
lerek Allah ne verdi ise ye
nir. Ekseri evlerimizde kadın 

sofrayı tam yemiye oturula· 
cağı zaman hazırlar. 

Sonra da her evde herkes
te ayni nağme, ayni terane: 

- İştahım kesileli; canım 
isteıniyor. 

Bu vaziyette elbette in~:ı:!ın 
iştahı kesilir y ı: .. 
O halde ne y~p;ılom, onu <l:ı 

y::rın yazarım. 

,, 
ma, nya. 

~ .............. • [S L. lliıiiııiiiiii8 -1.'--"' 
~ Karikatürler ııl _ ~ 

Temizlik! 

- Yahu... Eyvah .. Gördün 
ınll bir kere başımıza gelenleri 

- Ne olmuş? 
- Bizim İstanbuldaki evi 

temizlemitler. 
- Evde bıraktığımız hiz

metçi mi? 
- Hayır .• hırsızlar! 

Faz:la yokmııŞ! 
- Azizim, 

ıigaran varsa 
bana bir tane 
verir mbin? 

-Maalesef 
dostum. Bir iç
tlğiın bir de 
akşama kadar 
içeceğim bir 
paket sigaram 
var. Eğer fazla olsa idi verir
dim. 

Tehlikeli 
Bütün kış 

kör taklidi 
yaparak dile 
ndin: Şimdi 
neden sağır 

rolü yapıyor

sun? 
-Yaz gel

di.otomobiller 
caddelerde sıklaştı. Kör takli 
di yapmak tehlikeli de ondan! 

Uygun me$lek 
- Bu hay- ,,.~.,...,.--..:::-<....,.,,. 

lazdan mem
nun değilim. 
Bütün gününü 
havailikle ge
çiriyor. 

- Fena mı, 
hiç durma tay 
yareci yetiştir. &ı;::;;;;;::;;........;.;:;;;; 

l'1eslek sırrı 

lii~~-jfl!l Mahkeme re
isi: 
-Güpe gün

düz Ahmet 
efendinin evi
ne girmiş ve 
ne var ne yok 

,;;.o:.::;:::':;::==:3 hepsini . der
leyip toplıya
rak sıvışmış
sın, doğru mu? 

Maznun· -
' Evet reis bey. 

- Peki bu 
kadar şeyi na
sıl çaldın. 

- Benden hırsızlık yolunu 
öğrenmek istiyorsunuz. Far
kındayım ama reis bey meslek 
sırndır, mazur görün söyle
mem. 

Dilhil acı 
Azizim 

dünyada sıkın
tıda kalıp bir 
arkadaştan 
borç istemek
ten daha acı 
bir şey var 
mıdır? 

- Var ... 
- Nedir .. 
-Borç ver-

mek! 
Felaket yeri 

I, 

f ..... , 

{\arını goruyor musun ? 
J ' ı benim için bir 

J yeri ol muştur .. 
1 - Neden? 

-Beş sene evel anneni 
ilk defa buradı: tanımı~tım. 

Sinema yıta tı ....... 
garip, tuhaf, ayanı 
dikkat hadisecikleri 

1 

1 - Almanların me bur tiyatro üstadı ( Maks Raynhart ) 
Amerikaya gitmiş ve orada ilk filimini yapmıya başlamıştır . 

( Artistler ittihadı ) studyo!arında çekilen bu filim bütün 
sinemacılar tarafından merakla beklenmektedir. 

2- Amerıkan sinema yıldızlarından (R?.kel Torres) evinde 
bir kaplumbağa beslemekted:r. San'atkar bu hayvanı bir kö
pek ve bir kec!iden daha çok ~evim!l bulduğunu sö liyor. 

3- Amerikada kadın elbiselerinin yeni modellerinde gör
düğünüz şekle kesretle tesadüf ed' mektedir. Açık reıık, kırma 
eteklik üstün~ koyu, enli ve belde!tlnc mü avi bir şerit vardır. 

Resiın ııfnema yıldızı (Luiz Moran) ındır. 
4-Amerikada yalnız zenci san'alh..:r!ar tarafından oynıman 

yeni bir film yapılmıştır. ' Meyus 1'.adın., ismini taşıyan bu 
kurc!ela aynı zamanda seslidir. Bu itibarla fazla alaka 

uyandırmıştır. 

5 - Amerikan sergüzeşt filimlerinin maruf aimalannılan 

( Fred Tomson) Los Anceleste cerrahi bir ameliyeyi müteakıp 
ölmüştür. Resim kendisini son eserinde göstermektedir. 

6 - Hollivutta yeni bir (Ceki Koğan) meydana çıkını tır. 

Resmini gördüğünüz küçük, ( Ll ) ismini taşım:ıkta ve milyon· 

lar kazanmıya namzet bulunmaktadır. 
7 - (Billi Dov) ve ( Vilma Banki ) nin kocaaı ( Rot Larok ' 

(İnsanlar V"' ' lcr) isimli bir fılirn yapmışlardır. 

Bu kuı...ıt.__ gördüğünüz gibi Amerikalılann hoflarına &ide• 

cek bir çok sahneleri ıhtiva etmektedir. 

Anadolu sahilinde 
l(iralık ve ya satılık kö~k aranıyor 

..-ı•ııoı· yolu ih• .\lalll'JHl ara ııula lıalıı:I' iı'iıuh· 
~ yalıııl :; odalı, -;ahili' uıüıııki\•ı olılıı(lu l,;ul•ıı• 
val,ııı ldı•;ılıl.. n• '"~ 11lılıl, hlr l.i'ı I\ ııt'illll\'UI'. U;ılı• 
;. ·-; • ıııvid, \" clı:ııiz ı,t•ııaı·ıiula olanı tı•ı•ı:ih [·diliı·. 

ı·a1.ıa 'ıal'-;ihil, ı.at'i l'i~at, ıııilıııl,uıht' foto(lrııf 
oıı Saaı iılart' iıw ı< ı,ıi~ı, ı> J.ıı~ ılı ilt• 11ü111IP1•ll -

lllPIİc! İl'. 
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SALI Telefon: 
YAZI tŞLERl 

İL 1202 
!DARE İŞLERi 

Is. 3812 on 
. , 

•• 
lü 

NİSAN 

1929 

, 

' 

'--------------J .,., ... ~. ~,. -~ ·~ ._\ ...... · ·-., .. 

eınvı" ı ! net rı ı kc 

mahallesi J\ıo. nevi icarı 

Rahat uyumak ancak; 1 ._.. 1929 İlkbaharının büyiik sjirprizini 

S 
,J J . Gaıaıada Karaköyde Voyvoda sokağı lçarşıııında 

~~~~-- ~ ta11uarn ' "' • 
1 ~Karyolasında 1 EKSELSIOR· 

lira şehri 
sokağı 

Yeniköy Ayaıiikola 
Hüseyinağa 

Köyhaşı 195 g..Ziuo 20 1 yatn;ıakla kabildir. Beyoğlunda ı 13~ , üL dhisı · tıbti L;ı-ı ı.ırafııııl.ııı 1;ıkılı111 nhııı4ca~ur. 

1 
istiklil caddesinde 370 numa- ~tüıııahap çc,iı!crimizi !!Önnc.lcn "'' '" ' mııbayanı ta tıııtunınayııııı . 

« 
&stancı 
Üsküdar 
Balat 

(( 

Yenişehir '•-• dükka·n 12 t.r.ı1 
(( 

Bülbülder ' 7-7'1 mağaza 1 O « 
ralı BAKER mağazalarında. ı Beyefendilerle çocuklara mahsus 

1 

Fiyati: 14-16 lira 
1

1 Son moda bı~iınkrdc " ' trnıiı ıııtlı c i n,ıo •ıı , 
Bağdat caddesi 498 d.Ulckan 96 senevi 11ıuhtl'lif Jnı~i l iı ' l' f;ınıa,,_ i l~;,. ıın.ıslnrJ oın 

1 
Darülfünun talim taburu Kostümler· 

kumandanlığından: 

Seliimi Ali efendi Sarraf 4 h<1ne 84 « 
Karabaş vapur iskelesi 41 « 72 « 
Gülcaml Fener ;rn dükkan 150 « 
Zeytinlik 8 hane 96 « 1 

Fakülte talim taburunda ve spor kostümleri 

l ,_, liradan 

1 
mezunlar için yeni devre 1 t) itibaren 

· mayıs 929 tarihinde başlaya- Mcşlıur ~lı\~Di':L JlERG marblı ve 
cakhr. Lise ve muadili mek- ı•n mükuumrl p;ab.ır<linıl t·n lıer renkte'--'"""~ 

Hocapaşa caddesi ti m._ dükkan oda 120 « 
Rasimpaşa Otan efendi 27 hane 240 « 

tep mçunıarııe, darülfünun P~rdesüler 
ve muadili yübeke mektep 

« « " 29 dükkan 60 (< 
Büyükada Nizam caddesi 9 hane 40 « 
Unkapanı Haraççı kara Mehmet Fener caddesi 7-19 dükkan 270 « mezunlarından hu devreye 

iştiraki arzu edenlerin 1 /30 
nisan tarihine kadar talepna
me ile mezkfır tabur kuman
danlı~ına müracaatları. 

Heybeliada Llvadya caddesi 18 lıade 72 ı< 
Balada evsafı muharrer emlakin 29 / 4/929 tarihine müsadit pazartesi giinü saat 15 

müzayedeleri mukarrerdir. Talipterin Emvali metruke icar komisyonuna mürac:ıatlan. 

ıs AK EK Magazaları 
Zlrdeki eşyayı ar ııihayelindNl C\'('I <•itlen ı:ılrnrm:ık 

nıı·churiyel iuıle hulu ıulu!f ıııuı 

~IUHTEREı\1 HANlı\1 EFENDİLERİN 
cnzarı islil'atlesiııe arz eyh•r: 

Adet asıl fiatı verilecek fiat 
12 İncilerle müzeyyen ipekli rop 80-100 lira 20-03-40 lira 

6 İpekli rop ( model ) 150 (( 75 (( 

12 Akşam roplan 100- 70 « 50-25 (( 

6 İpekli pijamalar 100- 70 (( 50-40 (( 

12 Vade ipekli rop dö şambrlar 75 (( 40 (( 

isf anbul 
Temettü tevzii 

liman şirketindan: 
Şirketimiz '828 senesi temettüünün tevziine başlamıştır, 

Tevzi edilecek temettü '' ,, 6 faiz ve '", 6 temettü olmzk 
üzere "" 12, yani beher 25 liralık hisseye 3 liradır. Beher 
müessis hissesine de 19,88 lira verilecektir. Hisse sahip
lerini Liman hanında şırket niuhasehesine müracaatla 1928 
kupunları mukabilinde temettüatını almaları ilan olunur. 

1 
l ' ııııııııi ıııiid firlük 

1 

'*'* 
Ticaret işıeri umum 

lüğünden: 
müdür-

1 

12 İpekl i rop dö şambır 100 50 (( (( 

50 Muhtelif kumaşlarda .-op şambrlar 25 (( .ıs- 1~ (( 

6 Yünlü vi! ipekli jersey kostümleri \ 40 ( 3 parça) J 
(( 

6 Yünlü jars::y kostümü ( 2 parça) 30 (( 

6 Hanımlara yünlü kostümler ( 2 parça 7 ' (( 
' 12 jar&ey kostümü (3 parça model) 100-75 « 

12 Jarsey kostümü (2 parça model) 50 « 
12 Mardigan modelleri 7 (( 
12 Kazak Uümper) 

100 Fötr şapka yeni model 
7 (( 

25 Hasır şapka yeni model 
36 Beyaz fötr Panama şapkası 
36 Hakiki beyaz Panama şapkası 

100 i\luhtelif renklerde bereler 
6 Yazlık ipekli roplar 100 (( 

12 Yazlık keten roplar 20 (( 

30 Yazlık ınarkizet roplar 20 (( 

36 Markizet hiuzlar 15 ( ·; 

20 Yün mantoları 60 (( 

(( (( 40 (( 

(( (( 20 (( 

20 Fanta,_i gabardin pardesüler 40 (( 

10 Klasik (( (( 35 (( 

15 Kauçuk gabardin ipekli muşambalar 40 (( 

20 Kauçute muşambalar '10 (( 

40 Piise fistanlar ıs (( 

30 (( 

20 (( 

4 (( 

60-40 (( 

35-25 (( 

4,95 (( 

4,60 (( 

2 (( 

s (( 

6 (( 

6 ( ( 

l (( 

50 (( 

10 (( 

10 (( 

6 (( 

30 (( 

20 (( 

10 (( 

20 (( 

15 (( 

20 (( 

7: (( 

7 (( 

30 Bimci Teşrin sa<> tarihli kanuo hükümlerine göre Tür -
kiyede iş yapmıya izinli huhıııan ecnebi şirketlerinden ( Türkiye 
ile ticaret limitit) şirketinin Türkiye umumi vekili haiz olduğ.ı 
selahiyete binaen hu kerre müracaatla kendisinin gaybuhiyeti 
esnasında yerine şirket namına ifa edeceği işlerden doğacak 
davalarda bütün mahkemelerde müddei müddeaaleyh ve i:ç··n:ü 
şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere mühendis M >syö Yan 
Ziçevskiyi tayin eylediğini bildir01iş ve keyfiyet muvafık görül-
müş olmakla ilan olunur. ıı 

Su tarifesinde hususi tenzilat 
İstanbul liınan ~irkctinden: 
1 - Daima limanımıı.da muamele yapan ve ekseriya 

rıhtıma IIlfjibut olup veısoiti , bahriye ile su alan 
kumpanya' vapurları su ağızlıklarımıza yakın yer· 
!erde durmak ve her defasında ( 100 ) tondan 
fazla su <ılmış bulunmak şartile atideki tenzilattan 
ist:fade edeceklerdir . 

A - Birinci mıntakada: (59) kuruş yerine (49) kuruş 
B - İkinci mıntakada ( 69 ) kuruş yerine ( 56 ) kuruş 

tediye edeceklerdir. 
2 - Bu tenzilat vapurlarının jhtiyacı olan suyun en az 

yüzde ell i sinı limanımızdan tedarik eden kumpan· 
yalar hakkın :la tatbik olunuar. 

1 

ve müııtı·lıap .;e ~ i tl o·nk T rc·nçoılır . 

l 
' 

.!.. .1:.radan 
_ ıttbaren 

Hanımlarla genç kızlara mahsus 
1.:n tıoıı ınorla 'c ln·r renkte 

nıüııtf·h:ı p f:ı· ~ iıl cr ~ahardin 

Mantolar 
ve Kasha Trençkotlar 

l~ ~ liradan 
'-.) itihaıen 

Pantalonlar 
Her renkte fanellalardan 

6 ı liradan 
2 itibaren 

Çocuklara mahsus gayet ,,.:\ntahap çeşitlerde 
dayanıklı koı. ... mler 

Ölçü üzerine ısmarlamil için ku5usi daire -
Aylık ve haftalık taksitlerle muamele 

yapılır. 

gümrükler muhafaza 
müdürlügünden: 

• 
numaralı motora vazedilecek az müstamel bir makine 

ile güverte aksanunın cüz'i tamirati aleni münakasaya konul
muştur. münakasa ve iha!at kanunundaki şeraiti haiz olan 
taliplerin müdüriyetimizdeki şartname ve kcşefnamesine ittilii 
husulündcn sonra münakasa günü olan 20 - 4 - 929 cumartesi 
günü saat 14 te depozito akçesile muhafaza müdüriyctindeltl 
komisyona müracaatları. 

'fL'I~l(İYE İ~ BANl(ASJ 
Senna yesi: te<livc cc.lilnıiş .'ı. t;ou.uvu liradır 

· llını~ıni .\lüc.lüdük 

Aııl,aı•a 

İ'ilanhul 
Hııı·sa 

Ankara 
şubeleri: 

.\dana 
Trahzon 
UaJiJ,t•sir 

.\~yalık 
Zonuuldak 
J\aysm·i 
1'll·ı·s in Kiralık odalar 

Vakıf akarlar ınüc.li.irlüğünden : 
3 - İşbu tenzilat muvakkat fevkalade tarife şeklinde [ 

16 Nisan 1929 tarihinden itibaren meridir. [ 

İzmiı· 
Samsun 

(; i ı·e~;on 
l:dr<•ınil 

IUüsail u1uanı<'lıil, kıınıharalaı., kasalar 
1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın üçüncü katında 

Ticaret ve Senayi odasının tahtı isticarında bulunan tekmil 
odaları muhtevi kat hariçten zuhur edecek taliplere teslimi 
tarihinden bilitibar (931) senesi Mayıs gayesine kadar kiraya 
verileceğinden kapalı zarf usulile Martın yirmisekizinci günün
den Nisanın yirminci Cumartesi günü saat ondört buçuğa ka
dar müzayedeye komılmuşhır. 

2 -;:- Tatipler müzayede ve münakasa ve ihalat kanununun 
OJl\lrıc~ maddesi mucibince teklifnamelerini bir 2':ırf derunuıı:ı 
Asi 've temhir •e üzeı-lerine isimlerile şöhretlerini tahrir ederek 
' e:ı;ku'r nıeınhur zarfı (~900) lira miktarındaki teminatı muva\,

kate makpuz ilmühaberi ve ya aynı miktarı nattk bank kefa 
tnpmesHe diğer mi!hürlü bir zarf dernnuna vazedilecek ve 

mazrufün üzerine teklifnamenin bu mahallin talepve isticarına 

att olduğu işaret olunacaktır. 
3 - Müzayededen , aktem teminatı muvakkate smeliııde ve 

ikinci ~adde mucibince ita kılınacak miktar badelihale on gün 
zarfındaınüddeti icara a:t miktarı ihale üzerinden teminatı kat
iyeye iblağ olunacaktır. / 

4- Talipler müzayedenin yevm ve saati icrasından muk:ıd· 
dem işbu zarfı bir · makbuz mukabilinde encümeni idare riya· 
setine tevdi edecektir. 

5 - Talipler Vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatla umumi 
şartnamenin bir suretini alacaklardır. Dahili 'lııizayede olanlar 
tarafından işbu şartname ahkamı mündericesi ter.-.amen kabul 
ve ziri imza kılınarak balada irinci maddede mtıh:rrrer teldif
name ile hirlıkte memhur zarf derununda ı rıe zkfır şartnamenin 
d~ itas• lazımd?r. . ~ . ! l • 

Kereste müna.kasast .. 
·rütün inhisarı Lİ~}ı_~ıff:i ıni.idü)·lü,l!,ündcn: 

13-4-929 tarihinde pazarYık surct!le al:nr.ıcağı iliin edilen 1500 
metre mik'abı kerestenin }h~si 18-4-929 perşeııbe ~ününe 
kaldığı iliİı olunur. • ~ ı 

\ 

~ lTnıuıni ınüdürlük ~e 

ALTINGI· BÜYÜK 
. 

11
.\ , . , ._Af{l 1~ l)J , . ı\ ~K()Sl T 

4 üncü keşide: 11 Mayıstadır 
BÜYÜK JK~AMİYE= 
4,),0( ) 1 -~İraclır 

AYRICA: ; 12,000; 10,0QO liralık 

ikramiyeler ve 10, liralık bir mükafat ,, 
Bu keşidede cem'a.; 

Büyük 
"40,000,, Lira isabet e 

parçaları: Eskişehir, Bafra:l 
satılmıştır. · 

camiyelt;:c 
"41431,, numaralı biletin 

İzmir, Bursa ve İstanbulda 

"20,000,, Lira isabet c n "19586,, numaralı biletin 
parçaları: fsıanbul Tire,• şehir, İzmirde satılmıŞttr. 

"15,000,, Lira isabet "48,026,, numaralı biletin 
parç-aları: İ:ıjiıfll:ıul;- 1\.aa · ersin, Zonguldak, İzmirde 
satılmıştır. r 

·.,lZ,000., Lira kazam. . S2,, ıtiim;ralı · biletin' par-
çaları: Uzunköprü, Kon. ~.- anbulda satılmıştır. , ~ 

ct10,000,, Lira kazanan~,733,, numaralı biletin par
~. . 

çalıir_ı: Vize, İm'ro'z, ı.Erzı:ırym •. İzrr.?Y.·lf;tanbulda satılmışbr:. 
' ,' Y. 

• • 

' 

2 nisan 929 tarihinde 
Küşadını ilan ettiğimiz Baltacı 

hasbellcah sededilıniştır. 
hanıııda 23 N. yazıhane 

Basat hltaderler 

!--"-- -~--

l , vERESİYE 
6 ilil 8 ay vade ve 

75 kuruş 
i1akaiık • . 
T aloitlerle. 

Trenı;: kot 
'·llll!llİlllf!lllJ Lacivert pardesü 

P11lto 

Kostüm 

Manto 
• Muşa~ıba 
Kazak 

L<icuk elbiseleri 

. " 

Ademi iktidar 
VE BEL GJ::V.ŞEKLİGİNE 

En müessir deva Seroiıı 
haplaı:ıdır. Deposu İstanbul 

j Sirkeci lskenderiye Oteli itti· 

ı 
ııalinde A.1.i Rıza Eczah;ıne' 

. sidir. Taşl'aya 150 kurıışıı 
• ,1 

posta ile gönderili~. 
1. İzmirde Ecza depolarında' 
; ve irgat pazarındaki ~Eczah:ı' 

nede bulunur. . . 
• ı • Zavi 

ve, h_er nevi İngiliz kumaş- .Şoför v;sikamı zayf ettiıtl 
!arı lstanbul Eminönü 'Köp· hükmii yo~r. ~ 
rubaşı N., 15-16 Katakaş 1 : • ' 1197,-S:ıclık A 
~ise ma~az:ısına bu;. ilanı ...-

lıiı' k.· e$~".ip-m-ür•a•c•a•at••e•d•in•i•z •-• i Hcs ·Jı- ;nüdı'fr: Selim Ra~ıl' 

. ' ' ' 


