
Hayat pahalılığını '1ezyit 
defil, bil' akis tenlıi.~ 

etkcekmifl 

Bu gün hidi liezdir 
Halk fe~ fevç kirlara 
çıkarak bahan tes'it 

edecektir. /' 
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ariciye vekilimiz dün Istanbula geldi • 
---------~~~-----~ 

~ dönen Hariciyf! ~lime diyor ki: 

Cihan sulhperverliğim~ 
nihayet anladı. 

\aıyanln Türkiyeye; 
un büyük reisine 

-----terdigi 
llluha t seslerini 
ali duyuyorum. 

Tevfik Rflftll bey, ltalyaa .rm uta• onı.. 

Sırplarla ihtilaf haledildi 
b·r lley'et geli.yorc 

~fi•ll teelllaat konfera-u ittir•~ eden B,nciı:e vtk.illmiz Tevfik Rlftü bey ve 
•·ı•ü .. , .. re6rk•••• Nnı 5" 

he Aala, Saat lteyler hnla•Hıl ••r_.. ........... ('..eyat ,..., Benl elPel Münir 
.yle birlikte mtlzakerata .,.._ etmek Gsre Ceaevnde kalmlflardir. 

lhrieiye veklHm._. htuyeada vall, polis mldlrtl, M. Boı,tad ve tehrimlsde bulanan 
llaricıye erkanı De sefirler tarafından istikbal ediilmiftirr. 

'f Qvfik Rllştü bey 

dün kendisiyle. görii

ten bir muharriri
lbize apğıdaki beya· 

llatı vermiştir: 

1 __ ~ - Türkiyeden ayrılırken söy· 
~İf oldutum protramı siır' atle, 
~t tame•ile ıfa etmit olarak 
~~et. edi~rum. Akdenizde ve 
=~•ilde ve alelumum Avru· !t_ ınuvueaelind~ bir sulh amili 
-qq-ak ve her devletle eyi mü· 
'-ebette balunarak ve bulan· 
~~ plıprak hük6meti cüm· 
~rtyemizin müstekimaae ve se-

tlCaraae takıp eltili açak si-
~tinla her tarafça aalqaldıjını 
i»L.~u hususta her münasebetle 
~ etmif oldupmuz delillerin 
\..'*!6• inaafblar nezdinde kanaat· 
ı~._ !ldutmau memnuniyetle 
-.......ae ettim. 

.R-ra · Tilrldye 
~\talt.mnu: oldata üzre hu· 

~--1 iptida Cenevreye gidildi. 
~ Karacleniıdeki blyük 
i'..,_"lUI ve dostmDuz Scmyet 

':layaaaaan Hariciye komiaer 
lllt1avini Mösy& UdYIRofla bu 
'eler de m&taadclit dafalas ko-
1't1ftuın. 
il..L Çok tecrübe ~örmüt olan Tür· 
~·Ye • Soviyet RM)'uı milnueba;:.:•lci 1a1Dimiyeti timdi de tekrM' 
hld ide bu hususta kafi beyanatta 

llllmut oluyorum. 

~lmanya • Tilrldre 
ıa ! ~is ve tahdidi teılibat ih· 
t rı .komisyonunda noktaya _... 

1:nızı izah ettikten 10nra dewa 
lllekt~ olan mezkiir komiı8!1 

. l!akera tına faalAne ittiralCimı· 
il aynen ... cvamı maksadiyle (e. 

Te..,.fik Buttii bey ietaityonun ~lirken 

vat p~ta hazretlerile Bem elçi- l ıtalya btlkOmetinin reısı Mösyö 
miz Münir beyefendi Cenevrede Muasolini ile bu ziyaretim tekrar 
kalarak Reisicümhurumuz hazret· ve uzun uzadıya görüpaep fınat 
lerinin kitibi umumileri büyük verdi. 
elçi Tevfik beyefendiyle birlikte Müşarülleyhin kıymetli mesai 
Almanya bnkUınetinin dostane arlcadqı Mösy& Grandi ile ve 
davetine icabetle Berline azimet diter ltalyan ricali ile müteaddit 
olundu. Kendiıile daima dostane temu ye mülakatlar wkubuldu. 
mtbıasebette bulunduğumuz Al- Hatmetli bral ve kıraliçe bu· 
manyanın ricalile ve tahsisen retleri ayn ayn kabul bu~a
başvekil Mösyö Müller ve harici- lar. ltalyada gerek hatmetb la· 
ye nazarı M. Ştrezmanla, Rayht- ral ve braliçe hazretleri tarafın· 
taı reiıi M. Uibe ile müteaddit den ve gerek başta Muuolini 
mtilikatlarda bulunduk. Reisicüm- hdretleri olmak üzre bütiia gö-
hur Mareşal Hindenburg hazret· riiftütüm ve izle• ohmu ~ 
leri tarafından kabul olunduk. hialeriDİD .. hidi olcl~ ftal'8 
bOyük Reisimize ve Ttırkiyeye rical ve meb'uslan Ye laalla ta
btırmet ve muhabbet, ismet pata rafından büyük Reiaimiz haldwı
bazretlerile hOktlmetine ve takıp da ve Türk.iyeye b111 ller veaile 

ett i~ li~• ~ takdir ~e [Mabadı 3 üncü sayf4da1 
hiuıyat ızhar ettiler ve çok mua- • 
firperiedik p.terdiler. 

ltal,ya • Ttirldye 
Oradan dotruca dost ltalya 

hükimetini zi=e gittik. Do• 
tane •finale rimizin pçen 
&efteclea ._. bir misak ile teyit 
edildili ltalyada daha huduttan 
itıôarea Mldanmda fevkalide 
izaz ve ikram gösterildi. 6-7 ae
ae içinde lialyada cidden hay
ret ve takdir ile rörülme~ pyan 
miilpet ve bDyük işler görmüş 
olan büyük devlet adamı ve 

TClırklyenın en ... 
lmll çocuou kimdi 

WSABAKA KUPONU 

N°~29 

TOrklyenln en Y .. 
•••kll •rkeOJ kimdi 

KOSABAU KVPO 11 

N°29 

........ -
Berlindeld harp 

"'! 

nehayet 
d1in alqam. hitam 

bulabildi 
Poll• yaralıları v • 
OIOl•rl sokaklardan 

kaldırıyor 

Betlill. 5 (A.A) 
Son gf1Dlerde vaku bala br

poahklar eanuıncla ölen Anamal· 
}'alı pseteci Macby dan ~ 
Gaet de Foı muhahirleriDdea Wri 
de be~dan yaraluılDlfbl'. W ed
cUnı ve Meukoellen mahallelerinde 
ıilkGD teeulı etmİf gibi görlııfl
yow. Oift idare devam etmektedir. 
1'omttniatlerin gı"OY ilim hupaun• 
daki emri itoiler arumda ~k hafif 
bir alda ·~· ...... 
welerde it tekrar -.ı••1fhr. 
lWhiftagdakl ko•IDt pııpa 
verdili bir Wiah lakririade 
polis mttdtıröntm uliDi, kmm ye 
..... aGröltm ...... erklnile 
e61duain ceulandınbnuım Mltöa 
.-.bflmm eerbelt ~UÜilmMllU ............. 

adil~..._ ile koma•w-. 
bir alay ..piline l88Di ql~ 
iatemiflerdb'. Zabıta mfldah.le 
eder~ l6kta ye huma ilıde er
lemifDt. Maharrlklerden çala ~ 
, .: edilmip. 

Berlin, 5 (A.Al 
Meukoellen maballeeiııdeti kar· 
~ .. ..,.claki nefu ayian 
25 mBtul 36 •• 2)() Mfif ,... 
~- ibareuir. 

Bugii . }ı em 
Hidirellez t'e 
hem de mektep
ler bayramıdır 

Pek yakında tefrikasına başlayaca
~mız bu kıu roman Beyoğlunun, Ta· 
tavlanın ilzerindeki perdeyi sıyınyor: 
M6thit tiir rezalet, ahlaksızlık, .cinayet 
maııuruı kartısmdayız ... 

Ablikıız~bir san'at, bir tica"'.'et ol· 
mut- Sermaye, Çİlhfma alit ve edevatı 
ah)ikıızlıktan ibarettir. Okka ile namuM 
ve iffet, batmanl8 viedan satılıyor. 

Yedi lala tefrikada ••una ıelecek * bu nefia hikaye 
mllelael ..........., ciaa,.tle bitm Wr dramdan ve caninin 
..ı bu cOrmlaclen Utlfade etti~dea mlrekkeptir. 

7 IÖD, 7 tefrib, 7 tablo 
:ftlr.lrleN ofl .... .,.... Mldn lllrWeri G1'lamayı ÜtQı. 

daf .ı.. Wr alilt1....,,i ,.,,.,_.inin halcUıı f otografı.. .. 
Vaklrıc:la! 

Sıc•lder 

Bütün Avrupada 
halk deniz 

Kenarlanna htt"1m 
ediyor. 

1'Zmir limanı 
lzmir, 5 [AJ4 

Şebriıaiçe ticaret •e ur.."' 
~dum.!n tanzım ettiti bir i~;atW: 
tike gore 1929 leJ'e:: llic üç !11 
zarfında lzmir limanma 486,GU 
rüsum tonilatoluk 346 .ap11r V9 
7 ,547 riillum tonı1atoluk 2l' ;ne
tor ve )elk.enli J!:mi ugrainlı_b!! 
Bunlardan 1 lb,~2 rüsum qlult 
133 vabar 244 yelkeaai Tmk d'9 
terleri etaebi ninidi!, J9-.. 
aeneai ilk üç •)'I zarlmda ldaır ... 
man• p., çakan npur • 
2emiler 431,887 rüsum tonilato-
luk 326 Yapar ve 11 riiswll 
tonila~.ak m:f.t 1e.'kenl 
..m ada, fU •nraa 
&.. ı•eain ilk _ ~ p ~nada 
~· 1e9eye n~ iz Ji. 
inanı«& fazla olarak ylrN,i ,..., .. 
airmiştir. 





Italyanı n bazı 
Yerlerine kar 
yağmağa başladı. 

Bir genç kız dün 
bisikletle Manş 

denizini geçti. 

varsa san
ki yıpıla· 
cak başka 

S iş kalma-

Roma, S (A.Al 

ltalyamn J.rimal bmmda '!: 
ve fena hav baflamı.-ır. 
dağlarlDlll ...ııı bım11ıa yeni 
kar yagmı,m. ---
Diktatörün beyanatı 

SeTIL 5 JA.A.] 
Mö ö Primo dö Jlivera pse

teeiler!'ıu beyanatta bulllllmutt.ur: 
" Hük6mette tebeddül olacal!na 

dair şayi obn haberler u~sıidır · 
1

1 

Bu delifildtk memleketin daha r 
IDtisait şerait dahilinde bulunduğu 
bir zamanu vaku b11lıcakur. 

Belediye intihabatı 
Paris, S [A.Al 

Bqtln bttt6n Franuda belediye 
intihahtı yapılacaktır. -Mıethur komünüıt Liyan• 

Ankarada bayram 
Ankara, S (A.A] Genç komünistler 

aralanna kadınla
n da aldılar. 

Calaiı, 4 (A.A] 

Matmazel Pfanner bugtin Manş 
deni.ıni su uettlnde hareket eden 
bir bieiklet ile geçmele muvaffak 
oh:Dottur. 

Dahil istikraz 
Berlin, 4 [A.A] 

Almıfnya maliye nazfn 25 mil· 
yon Lıgiliz liralık dahili bir istikraz 
akdetmek niyetindedir. Bu istikraz 
her türlii rüsum ve tekaliften azade 
olacaktır. 

Irandaki zelzele 
Tahran, 4 [A.A] 

Türkiye .. 
• 

nın·enya· 

kışıklı er-

.keği kim

dir. 

• • 
nın sevı-

mli Çocu· 
.... gu 
dir. 

Bu gün mektepliler bayramı 
ınünaaebetile bütün mektepler 
tatil edilmiı ve talebeler şehre 
civar meaire mahallerine giderek 
eyı~nmitlerdir. 

Müsabakamıza devam eaıyoı az .. Du guuae iki küçük yavru ile 
bir kariimizin fotoğraflarını dercedıyoruz. Çocuklardan biri Kahire 

Moekova, 4 [A.A] ıfirimiz Muhittın paşanın torunu 1:ükan hanımdır. 
Genç komUnişder teskilitı ken- Eiğeri müdafaai milliye yekil~~ f~n ve san'a.t ~resinde binbaşı 

Hariciye 
vekilimiZ 

( 1 inci sayfadan mabat ] 
ile güıterilen hürmet ~~ muhab
bet kadar bariz ve ıci ... lli, ismet 
lata laazretlerile hiik6metin~ ve 
'İyuetimize lcarfı ibraz edilen 
lialer o derece takdirlciraned~ 
<i bunlan Akdenil.&eki büylk a.. 
nşumuz ltalya ile ~IJ:de..·,M.V· 
~t~and~ Çok.-....• 
nıütekabil ....... •e ınuhabbeıe 
istinat etm..,. olcluğı: a beyaa 
etmekle ifad, ve izah edebilirim. 
Tarihi cebe 
ltiSmada ~rlam~~oyu ziyaret 

tün ICorporotl~ il~, 
. nı intihap ettiti tadil ~ 

eyı görmek üzre di~matl~ 
l0caıına sirince biltiin meclls 
azayı mükerremeei tarafından aai ı · 
olarak Tlrlciyeye ve onun büyük 
Reisine kartı izhar edilen ın11· 
habbet aeslerini bili büyük bir 
tahassüsle duyuyorum •e bau 
IMlbaua lraydetmeti bir vazife 
biliyorum. 

Hariciye velciliniz ve arkad&1-
lan baklanda balcibten çok ıni
aafi!'J>erverlik göaterdiler. 

Gerek tiderkea ve gerek av· 

eli aralanıaa kadınları kabul e!-'Ddete Hintliler çarpışıyor lbrahim beyin oğlu giineştır. Üçuncu çocuğun ısmıde vahe yozeko-
ve bunlara şimdiye kadar. ıfa an . 
memnu bulundulilan bir= Dombay, 4 [A.A] viçtıAşar. .ıc..da fotografını gördüğünüz kariiniz F. Yasef efendidir. 
umumi vezaifi tevdi etmele Dini cemaatler arasmda zuhur ıs• 
vermişlerdir.___ eden kanşıklıklar bugun de devam llk mahsul M. y ongın teklifi 
Bı•r tayare kazası etmiştir. Paris, 4 [A.A] 

B mbay 4 [A A] Adana, 4 [A.A] S J"'h' b BUkret. 4 (A.A] 0 
' • a a ıyettar me afile göre möı· 

· Son müeadeınatta 10 kişi ölmüş tık arpa mahsulü bugün piya- yö Youngun kaleme aldığı proje 
Bqo .. )Jeri Romen !8fid: ve 180 ki11i yaralanmıştır. Örfi uya gelmiştir. Buğday da on beş iki milyar 60 milyonluk 37 tabit 

röetence cl't'armdaki hır .,. · d · k di 
• Ani idare ilin edilmiştir. göne kadar piyasaya çıkarılacaktır. ıtasını erpış etme te r. 
dlifmUf Ye rlldbi bor;..-;m;o~ştmmll ... -!r-mlliİiii _____ lliliiiillilliiiiiiiiii!!!!ii!!iPH!i._ ...... l!!lli!İ!l!!ii!i_. ... __ iiiili .. ~ z ii!ı!i!i . r 

Sesli sinema büyü~ bir in-
kilap yaptı. Bütün sinema-

CJ.lar telaş"ieinde ... 
• •oıur n'iu? ,,, •Olmaz mı? •der· 

keo, oldu v~ başladı bili .. 
Londranın West End sinemala· 

rında harıl hani sesli filmler oy· 
nanıyor. Bilhassa geçen pazar 
güni halicin sesli sinemalara ka· 
rşı gölterdiJi ş~p~ ve tebal~~ 
cot\ciıu bir ael halini almış, ışı 
glcü barabn Londralıhlr sine· 
1f18 kapalarmda ucu gelmiyen 
•kuyruk. lar teşkil etmifler. ~ 

nemalar dolup dolup taşıyor, Kıra· 
bn oğlu koca bir tiyatro salonun· 

turyayı, Rusyayı aralarına ala· 
rak Aaıerikaya karşı müttehit 
bir Avrupa cephesi teşkil edi-
yor&.r. 1 

Yeni filmlerde ses yazı yeripe ! 
kaim oldup için bir lisan müş
külü bq ıösterjyor. Fakat daha 
şimdiden bu mahzurun önüne 
geçiliyor, aynı zamanda lngiHzce, 
Almanca ve Skandinav lisanla· 
nm kon~ üç dilli ... filmler ya
pdıyor. 

det ederken yakın lcomtumaz •• 
dostumuz BulpriatanJD hariciye 
llaz&n buretlerile iataayonda 
vukubulaa mülAkatlanmız iki Tenis 
komşu de•letin mUnuebatında· • d ... • 

da bir koltuk tutamıyor. Diğer 
raftan tiyatrocuların. bu müthiş 

Me~leketimiz sinemacıları da· 
ha şimdiden endişe ediyorlar. 
Sesli süıemamn, Qrkestrası, meJ• 

!•preclHfı 

iti eaub c1oat1utu tekrar müP.he: M. is Helenı un ya 
deye Ye phsi doatluğ.umuza teyide .... • de 
Yeailebahf0lm111tur r Hiillsa uzerın 
leyahatimizclen memnun aY<let ~lop edecek adam 
ediyorum.. . ma., 

TeVfik Riiftü bey, eter kabıl mevcut de~.:l. 
oıun. bug&n,yahut yarın Ankara· eu. 
Ya hareket edecektir. 
ltaıyanlrla ticaret ~ 

nıuahedesi 

Teni• ••mplyonu 
Avrupalllarıa 

çar p ı • • c a k t ı r. 
ltalı,a lle ticari mtlaaseba· 

tınıızı ı81ih edeeek bir tiearet 
llluahedesi Üdd~dileeektlr • 
Bu hususta ieabeden m&zake
l'at A:iduırada cereyan edeeek· 
tir. MUzakenda iıtlrak edecek 
ltalyan heyeti murahha11i81 
Gç güne kadar tehrimize gele· 
eelitir. Ba hey'et uasiodaD 
Mnı!I K.orovale dGnk'il ek• 
'Pl'e81e şehrimize ıellllİftlr. 
Emlak meııeled 

Sırbistanla _..amızdaki 
lbGııazifunh emlAk meselesi 
huUediJmek üzredir. Bu 
hususta tarafeynin tasvi· 
hini kazanan bir formi11 
h1.lunmuştur. 
. Cenevrede yapılan tahdidi tea· 

lih t müzakeratnıa devam olu· 
!11Jaktadır. •Egalizoıyontesviye" 
~e1'nıesiyJe hulasa edilmekte 

<> nn Türk. tezi büyükten baş\aya· 
1 müse11ah kevetler arasında 

hi Inl.lvazene tesis etmek liye· 
i t kip etmektedir. Italyan ve 

\\ r·kan tezleri, kiiçük farklarla 
lZ1111 tezimızin aynıdır. 

Amerikanın tenia şampiyonu 
Miss Helen \Vills iamiade bir 
genç bzclır. Amerikan şampiyo
nu geçen hafta Avrupada~ ra
kipleriyle çarp\ımak üzre lagil-
tereye gelmiştfr. • 

Tenis şampiyon\lllun dercetti· 
ğimiz resmi "Akitinya,, tıan• 
atlantik vapuru kamarasında 
almmıştır. .. . 

Bu genç kızı dünya o~ennçle 1 
teniste matlup edecek bır oyQllcr: 
tasavvur olunamıyor. 

Şikagade bir kaza 
Parit. 5 [A.AJ 

CbiC!lfO Trihune gazetesi?rln 
aldıgı hır habere nazaran Chıca• 
goda öt bth bir ev yıkılmış, 15 
imele obnüftlir. Enkaz altından 
18 yaralı çıkanlmıştır. 

lzmirde balo 
lzmir, S [AA] 

Asarı atika cemiyeti tarafin
dan gece Gül~':'°al val!urun~a 
bir balo verilmıştır. Erkan1 mul· 
kiye, meb'uslar ve bir ç.ok ai~e· 
ler baloda hazır bulunmuşlardır. 

yeni rakip karşıııada atızlarmı 
~ıçak açmıyor. .. . 

Sesli sinema temqa ilemınde 
inkilip .yapıyor t 

Şimdi~ kadar dlnya sine~•· 
cdıpai elinde tutan Amenka 
ıe.~li filmleri milyonlarca lngiliz 
lirası .. hem de lngilil lirası! .. dö-
kerken lnglliz film ku~panyal~n 
da Alman müesses 1 rıyle bır-
leşip muazzam şirketler teşkil 
ediyorlar, Skandınavyayı, Avus· 

hur mugannileri, sazendeleriyle 
memleketimizde büyük bir rağbet 
kü.'anaeliı muhakkak.. 

Fakat lisaı mes'elesi ne ola· 
cak? 

Eter baa bir Ç8)'.e buluna· 
-~:'!" olana, bUtün dünya 
ha arda yalnıı le8li film yap· 
bğı içio, bir sin--. buhranı 
bq gö.terec~k 1 

Bu hafta Lôn ~ '... 8 scı 
fRm o~amış .. B lsrau-> 
ilk ses i ~ · hıı 

17 yaşında genç bi 
ktz mukavemet 

rekorunu kırmağa 
muvaffak oldu. 

Bu Qanç tayareci aynı 
zamanda tPöhret 

aımı• bir güzeldir • 

Miss Elinor Smith on yedi ya• 
şmda güz~l bir Amerikan taya
recisidir. Bu genç kız geçenlerde 
tek başına bindiği tayaresi ile 
haylı uzun bir tayaran icra et
miş ve bu suretle kadın tayare
cileri arasında mukavemet reko
runu lcırmağa muvaffak olmuttur. 

Adanada müthiş 
sıcaklar 

Adana. 4 [A.A] 
Şehrimizde fevkal&de şiddetli 

sıeak htıkUmfernıadır. Bugtııı dere
cei hararet gölgede kırk idi. 

Hep aynı nekarat 
Paris, 4 [A.AJ 

.Mütehassıslar komiteai reİIİ. 
bizzat teklif ettiın rakamlan M 
Schacht ın bazı kayit ve şartlar)~ 
kabul ~dec~ğini! . mali ~plar 
mttmc:s ~lenne hıldnmi,tir. AJman
ların ıhtııazi kayitleri yann eabelı 
murabba hey"('tlere tebliğ edile· 
cektir. Mamafi Salı , ınii gelmcti 
muhtemil ohm ı v<> lon u nun 
muvasalarmdnn c , iti !?ir karar 
' rilmi ce ·. 

mış gibi bir · 
gQeteye, 
C2ıa kurt&· 
ran simiti· 



Habb den ubbe 
/Bir 

"4hra 
fot.o;p-af cısının 1 r.,_ g6lenler hep esnaf t•ktmı 

' tenndenJ Sabahtan akt'• kadar ç~e 
16 bat tutuyonu, Oç d6lıt kuruş teda-

rik edipte ew..tftk -lamadık ki .• 
BaHım vakrtg-eçıiyor: Heyelan, 

ceylAn, ceeyan birbirine kanştı. 

Şu tP;ir mtı<Jürüaun i]i ta-
n r a, kötfi türafları da 

p k h yorğun artın 
matbdlya ge'idiftl. Daha nefes 
alm~ p, ~r fmcancık kalıve 
hopürdetnaeclen al sana yeni bir 
iş •• 

Kaç de& şa\iit olmuşumdur, 
bizde blr vak'a oldumuydu ağız
dan a_ğıza b~or. Habbe kubbe 
olu)IOI'. Tahrir müdürü: 

- A n hazret, dedi, Balatta 
arazı kayıyormuş. Bu heyelan 
1 tan.':>ulda görülmedik bir şey 
olaook Topnı , evlerle beraber 
yfir';yüp gidiyormuş. Hiç durma, 
al maki ı oş .. 

Ô y ğunluktım sonra Balalı 
ö e düşündüm. Bir zamanlar 

da Haliç sahilleri denize batıyor
du. Eman t h~y ti fenniyeıi tet
kikat üstüne tetkikat yaptı. He-

üz batan çıkan yok, ne oldu ise, 
irlceti hayrjy.e binasına yaılaaan 

na oldu. l)ivar}ara daha yasla
. naca.le mı diye es lar mı koy
madılar, handakileri kabı dışarı 
mı etmedi! r. Ne ise? Demek ki 
şu Haliç.in iki tarafında bir 
uğurauzluk var. 

He.va da bugün ne soğuk, 
yoks ha ı öyl geliyor. 
kamçı bibi sert, ince ve insanın 
iliklerine işleyen pis bir yağmur 
yağıyor. Yağmur da değil.. iğne 
gibi bir ~yl 

Mak:in~yı alır almaz, top ağ
zından ~ıbn gülle gibi, soluğu 
köprüde aldım. 

Baktım aaat üç bfıçuk. Yanm 
saattaa evvel de Balata vapur 
yok, Başka bir vasıta bulsam 
aşa ı an o da pek farketmi
yecek. Vapuru bekledik. Bu mü
L ... rek ton ton vapurlar da tarife 
saatıadan ziyade eşref saate 
itib.v ediyorlar. 

Belde, hekle, nihayet vapur 
karikatörlerinden biri gelebildi. 
lık defa ben atladım. Bir haylı 

gittik, artık nerde ise Balata geldik, 
diyordum. Pençereden baktım. 
Daha Onkapnnı köprüsünü yeni 
geçmifiz. O zaman haliç baı,a 
Ukyanos gibi göründü, öyle ko
l1ıy kolay aıılmayacak bir deniz. 
Bal4t kutbu timali kadar uzak! 

~endi kendime nakadar dü
şünmüı kalmışım bilmiyorum. 
Acı ve kerih bir ses: 

- Balata çıkacaklaaaartl 
Gene ilk evvel ben fırladım, 

fırladım ama bu heyelan nerede 
imiı, ne tarafta, kill)den sormalı? 

Ben böyle çok meçhul adam 
ve çok meçhul semt aradığım 
için usulünü az çok bilirim. Her
kesin bildiği gibi.. Sora sora 
Mekke bulunurmuş derl r, hakı
katen yüzde doksan sekiz bulu
nuyor. 

Balat, biç fevkalade bir şey ol
madıkını ifade eden sakin bir 
man~ara göeteriyordu. 

Sokakların arasında dolaşır· 
ken bir adamcağız gördüm. B'lr· 

dum. 
- Hemşeri buralarda bir 

hey el ak varmış .. ? 
Ôediki : 

- Vallahi ef ndim, işitmişim 
ben oni ama, daha görmemişim. 

Bir kaç adım ötedeki kahve-
ciye sesleadi: 

- A bre mori Receba. Ha· 
niy ki feııdim varmış hurda bir 
ceylan, nerdedir? Lazım ki bize 
gorel'm. 

Kahveci Recep ğa Istanbu-
Jun tipik simalarından b'ri .. To
parlak bir yüz, bey zı fazla. top 
sakal, sünneti seniye ile ke ı mış 
bıyıklar, ü tund sad k r min-

tan, elifi çak ır, 1 ında 1 stikli 
m ler .. 1 n ul ve 

Nihayet bir sakallı yahudi, 
bana aradığım yeri gösterdi . 
Ne g&terse oeteairm? Bir ke
narı yılulm~ bahçe duvari.. Ya
hucllye anlattım: 

- Ne.de o günler dedi, bel
ki bizim ev caddeye çıkarda ay
h~nı artmrdım. 

Şu yıkık duvar bahçesi için 
bu hnvada bu kadar eziyet, de
ğer mi? 

Gene ynı mü külat ve sıkıntı
lar içinde gece karanlığında mat
baay geldim. Çektigim klişeyi 
yıkadım, k~ğeta bastım ve hey' eti 
tahririye müdürüne götürdüm: 

- Buyurun efendim, heyelaal 
Hey' eti tnlıririye müdürü yı

kık bahçe duvarını görünce, fo. 
toğrafı yüıüme attı : 

- Hiç bunun için ta Balata 
gidim mi? Çekilecek ne güzelim 
resimler kaybettik. Senin yüzün
den havadis yarm resimsiz çıka
cak 1 

Ôrur müsün öidlirür müsün ? 

~u akşc..#m 
Naşit Beyde: Dıleııciler Kraiı 
Alhamrada: Fforansalı kemancı 
Operada : Serseri ıair 
1e\~ de : G."zel HELE1' 
ajikte : A11fi t 

Asri inemad : Düdaban baıdi
bacak canbaz 

Alemdarda: Sarı ztmbak 
Fer abda : ! film Cezair sefa-

hatl aneleri ve Sc
hirli ada ayrıca 
miikemmel varyete 
matine : 1.5 te 

Dr. HSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvarı 

Pek dakik kan tablilatı 
(\ acıennıuı tromulfi) kure)' vat tadadı, 
tifo ve ı ıtma lı tahk}nn tc~hiBi,idrar, 
ba!fıam, cerahat tahlil4ti, Ultra mikros· 

kopi ile frengi taharrisi. Divan}olunda 
Sultruı Mahmut turbesi karşısında 

1 el fon ls. 981. 

Bir irtihal mUnasebetile 
Sevr,ili pedcriınirin vafatı dolayisile 

te sürlı-rimize ı tirnk lutfunda bulunarak 
• merhumun cerı..ız ine gel.ın veya tahri· 

roo ve ifahen tnzı} ede bulunan muhte· 
r m tanıdık ve arkadaşlarımızın go ter· 
dı lcri bu nuvaıı klinınc alakn)a knr,.ı 

bı tun aıle namına teşekkurlerimizi arz 
e} 1 rım. l nobul Liman §irketi 

Umum mudur 
Ahmet Hamdi 

T icar t işleri umum müdlir-
ll mnden: Sigorta şirketlerinin 

tef ti~ ve murakabesi hakkındaki 
25 Haziran 927 tarihli lrnnun 
ahk imına teıf ikan Tıirkiycde 

ifayı m ıamele eylemek üzere 
tesci /\ılınan ecnebi sigorta şir-
kt ı rirı en ( AscAıirmıs urt} orı) 
ioorta ~ir/\ctinirı Tıirki)'ede vekili l:' ı; 

umum· i bu unan Doktor HaTıs 
Va)d rnan fendi haiz olduğu 
salalıiyete b 'naen bu kerrc mıira· 
caat a k. rıdisinin gaybubiyetinde 
şirkete ait bilcıinılc muamelatı 
ifa etmek ve bu muamelattan 
n u el it deavide derecatı muha· 
kim•n kaffe.,irzde mtiddei, mıid· 
d ıa ylı ve ıi~Lirıcü şahıs sıfat· 

l ril hazır bu/rı,nmak ı1zerc Tür
kiy tabiiyetirıi haiz Kostantin 
K r d ki efendiyi mnvakkat 
vek· nasp ve tayin eylediğini 
ih r tc ı saıki lazimiyi ibraz 
e l kevf i .. ·et bittetkik 

r ul u olma/el iliin 

DIJIOl'lar iti: 

n ciddi 

Amerika şayanı hayret biı 
yerdir. 

Amerikan kızları dünyanın en 
giızel mahlüklarıdırl 

En iy· aıık, İngiliz erkeğidir! 
Bu k yfemayeşa hükümleri 

v ·ren iki sene Amerikada otur
duktan sonra memleketine dö
nen meşhur İngiliz edibesi ve 
aşk ve alaka mütehassısı Eli-
mor Glindir. 

"Üç Hafta,, müeUifesi diyorki: 
- "Amerikan kızı her memle

kette bulduğu en iyi şeyleri, en 

, .. -. 

i i meziyetleri toplayıp kendine ği sevdiği kadına karşı daima 
mal ediyor ve bu suretle beynel- şf k S · d 
milel bir güzellik iktisap ediyor. mü i tir. anıye aima iyi geyi-

" Amerikan kızı her şeyde şa- nir. f 
mpiyondur. Sporda, musikide, Çünku kadın güzel fakat kılık
san'atta, edebiyatt ... Bundan ıız bir erkeğe, yüzftne az cok 
fazla olarak mükemmel bir bakılır, fakat kılığı kıyafeti mute- Madenlerimiz işletilmiyor 
ev sahibesi oluyor. Amerikan na bir erkeği tercih eder ... 
kadını daima neş'eledir, mizaha y kd k Avrupada bir t~kım madenler 

- a aşt aşlı ? işletiliyor, faaliyet halinde bulu-
mütemayildir. - Cins mes'elesi benim ıçın nuyor. Demek ki orada maden 

" Amerika şayanı hayret bir bir eteklik mes' elesidir. Söyledi- mütehassısları fazladır. Amerika
yerdir. iki ay sonra Amerikaya ğiniz hususta en eylencelisi Fran- da dahi böyledir. Fakat bizim 
dönüp oraya yerleşeceğim. " d A k memleketimizdeki madenler işle-

G " ld l sız ır. meri an erkeği? Nafile .. azeteci soruyor: - ea tilmiyor. Mütehassıs aradım. Bi-
aşık kimdir? ,, Çünkü Amerikah erkek sevdiği zim kasabadaki maden zannetti-

E · "' k t ·1· k kadına her istedi,.ini verir. Hal-" - n ıyi aşı ngı ız er e- ıç ğimiz parlak cisimleri tahlil ettir-
ğidir. Bu meı'eleyi uzun uzadıya buki bir aşıka bil'akis her iste- mek istedim. Fakat kimlerdir. 
düşündükün için size sebebini an· diği kadın tarafından verilmeli- bilmiyorum. Alikadarlarl tenvir 

irketl Hayriye 18.50 Si rtal r 
,, Tcmetu 11 Tmkiye milli 

Haliç vaporlar. 1.53 ittihat ,, 
An.D. Y. oıo . Itimııt ., 

89 ı Şark 
Boduırt 

Anadolu Aıı. 
78. 75 ht. l:mum. 

MAD '\ ŞIR .TLERl 

uı. 

16.47. 
S.47. 
8.89. 
4.3~ 

81.74 1 
:U.4.s. 

1047 
27.72. 

17.05 
SC> 

J'7 
25.SO 

Bolya Karaay. l i.45 llın'll gıu:ı 27 
Aqlan Çimen. 84.2.0 ., ,, [teınd.) S.SO 
Bakırköv n l .50 diköy Su 25 
Türk kömür 22 l ır mezhha 109 
Mermer Ta~ı 7 

DIGER ŞiRKETLER 
•t. Tut. An. Su 41 Mil. bi 1 1~ 
RJhtim dok. Au. lllehm. • nlcl 
leL d ·iirınead 40.2. 1'1uttıı,h Ennb 
Şark merkttZB S.70 Trakia ~k r 
leL t~plari 21.ıs :reı. Iatambal 
BeM - =9·7=5 eotnıı 
Turk ftıt An. O nilon 
Duhau Turk ııramanal 
Şark Dc~m 7 JlO 

rTic·a~·e·i··1 
!.~.~.!:.~-~:!~ .. 

5 Mayıs 929 
ZA.JllllE 

Çavdar 
Arpa 
Mılll' 
Yulaf 
Keten tohum 
Fımılye ufak 
lercıimek 

Nohut 
Börülce 
Bakir. 

~u.Po 

14. 
1.5. 

TiFTiK 

BUGDAY 

R a. 
Bulgaristan 
Alman 
HIU't "inter 

HliBUBAT latmak isterim. Evela İngiliz erke- dir." edilmeli. 
~!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!~~~~i!i!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!ii~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!l!!!~~~~~!iil!!!!~~~~~~~!!!!!!!! Ankam 

Ku.Pa. 

Susrun 

"'Y<'mi 

Ka.P., 

Ernıeniler 
Ermeni Katoliklerinden ba-

zıları geçenlerde Sakız ağacındaki 
Ermeni Katolik Patrikhanesine 
cebren girmişlerdi. 

Bunların maksadı bu günkü 
idare hey'eti ile başpapası atmak 
ve yerlerine layık olmıyanlardan 
mürekkep bir hey' etin gelmesini 
temin etmektir. Hükumet her 
vakıt olduğu gibi cemaatin hususi 
ve dini işlerine kat'iyen müda· 
hale etmemektedir. 

Binaenaleyh bunlar isterlersel 
intihabat ta yapabilirler: Ancak; 
yeni intihabat taraftarı olan ka
tolik Ermenilerden bir kısımının 
bir zabıta vak' ası ihdas edecek 
şekilde haraket ederek cehren 
patrikhaneye girmeleri polisin 
müdahalesini davet etmiştir. Bun
lar hakkında zabıta tahkikatı de
vam etmektedir. Bu tahkikattan 
sonra kabil ise ve isterlerse ye
niden intihap yapabileceklerdir. 

Tüccar ve Banka memuru olmak için 
Çarşamba ve cumartesi günleri saat 16 dan 18 e 19 dan 21 e 

kadar iki sınıf açılmıştır. Malumatı tüccariye, ilmi hesap ve usulü 
defteri: Basita, muzaaf, pakradomar, Amerikan usulü ve banka 
muamelatı 4 ay zarfında kamilen tedris olunur. Son imtihanda mu
vaffak olanlara muhasebeci şahadetnamesi verilir. Ve iş tedarikinde 
muavenet edilir. Dersler 11 Mayıs cumartesi günü başlıyor. Prog
ramı meccanen almak ve kaydolmak için lstanbulda Çarşı kapı 
tramvay istasyonunda Amerikan lisan ve ticaret dershanesine mü
racaat Hususi denler dahi kabul olunur. 

MUdürü Agop Pakraduni 

Muhtereın zürraımızın nazarı dikkatine: 
Toprağı sürmekte mahsulü harman edip kaldınncıya kadar 

ziraatin her safhasına ait makinelerin küçök ve büyük çeşitler i 
ile köyltı ve has un değirmenleri ve sütçülüğe ve arazi sulamağa 
mahsus makineler Türkiyenin en zenğin depolarının ihtiva eden 
Hofer Şrautes Macar ziraat makineleri şirketinde en ehven ve 
en müsait ıeraitle tevzi edilmektedir. Türkiyenin hemen her tara
fında 82 şube ve acentemiz ·vardır. Sirketin Türkiye merkez şu
besi latanbul Ankara caddesinde 19 • 24 numaradır. Telgraf adre
simiz lstanbul Hoferton Telefon lstanbul 196 • 3577. 

Ooı<tor A. KUTIVEL 
™'""lk makine~.le bel1ağuk· 

ruou, idrar dariıı}t, prostat, ademft
tidar ve bel gevfekUOJ, cilt ile firen- • 
giyi ağrısız tedavi eder . Karaköyde 

Demir fabrikası 
Ticaret odasından : Kari He-

kel iıminde bir mütehassıs lstan
bulda alatı ziraiye ve değirmen 
makiııeleri ve dökme demir soba
lar v. s. imali için bir (çelik ve Börekci f ırım lff'&atnda N•, 34 • . 

cw·· rLE D ,~ ·······••o••················ 119 l'i. ı ~~~ ! BOMONTİ fabrikası i 
demir dökümhanesi) tesisi hak
kında teklifatta bulunmaktadır. 

ve diğer haşaratı :. D EL :. 
ÖLDIDRID i Bı·rası i 

KOKUSU SIHH1 • • • • 11.alti8 VE LATiFTiR ---·. • cıkmıştır • - . ~ . • • •••• •• her ) cı de satılır eeeeeo 

800 metro murabbaı vüsatin· 
de bir arsa ve 25000 liralık ser
maye ile bu işe iştirak edebile· 
cek bir Türk müteşebbis arıyor. 
Alakadarların lstonbul ticaret 
odasına müracaatları. 

Kaıtamanu 

AFYON 
Konya 

YAPAGI 
K:u.Pa 

Ku. Pa. l\lıllat)n 
Deha~ yiinii Çıkıntı 

Deri .. \ah a.t. VE CE">1.'Z iTHALAT Fll\IJ. ,. . 

Bu Aday S2T4 T. 
fmmk 

Ku.Pa 

('.avdar 439 iç 1<» 
" 

Arpa " ., 
Ceviz k. 18 

Fuıılye 121 ç. 
UN Nohut .. 

Fındık S6 ,, 
Tiftik 72 Bal 

1 

Eki& Ekbt. 
l' apafp 2 ,, EkUtra 

Birinci yom. 
lllRACAT Birinci 11ert 

Kıa.Pa. 

ısao. 

1250. 
1870. 
ııno. 

ikinci 
Ton Uçilncü 

" Rumol 
., I epek 

900 . -
Fuulye 
Nohut 
Fıadik 

'Jlftık 

\"apeiı 

265 Ç 1 Pupal -:u AV DERiSi 
125 " 

Bal 

852 " Sanıar 
Tilki 

undllZ 

Ku.Pa. 

TaYr-n ......................... ..., 
L~J;.~~ . .J 

4 ~fayıs 929 
Cinsi Okka 

Kl\'ırcık 
Dalıç 
Karman 
Karayaka 
Ku::n 
Kcd 
bı ır 

J,lnnt! 
Lında 

Asgari 
K. P. 
112 
105 
102 

80 
65 
o.>6 
72 
5 

1 ta 
Azami 
K. p. 

125 
116 
ııo 

116 

' 
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maCJlarM 

°'' llaltalıi neticfiler 
vulıetl lıaııııııdı .. 

&taWl ... piyowa maçle· 
d6ıcl6Doü ......... gftmlt 

rae-n vaziyette 
iz biç bir tebeddül g&iikme
tedir. 
G tuaıay-tunifm ea bqıa
laewkıini yeae muhafaza et· 

,..~ Ye onu Beıiktaıla Fener
çe takip etmektedir. Be iktq 

ı-tMa yapblı m~ Beykorla 
... ibAI' kalmak .uretile 1 tanbuJ 
llDDili olmak ihtimalini za'fa ut· 
.-llbl • Betikuftaıı bir maç 

oynayan Fenerhahçenin Be
nararan ancak bir puvan 

bulunm• Beş~ aley· 
sayılabilir, ( 

Bu (lfinlıti vuiyet ve puvan 
1ar tmılardır: 

Gelatuaray 8 maç 22 puvan 
~ 8,, 18,, 
F~ 7" 17" 
Beykoz 8 ,, 13 ,, 
Vefa "1 ,, 12 " 
~ye 8 ,, J.O ,, 
Vuiyete nazaran Galataaaraym 

marn· onluk ihtimali yüzde altmı§ 
...... ledlJ' •.• Soa Gela ...... 1 

.. evel 1ar1 • ım-:~l;t•~•• 
mıpmpiyonanın_.....,, ... ~~1..-.. ~~~ 
daha ku""11 

~ 

1 HAZ~'RAN V N(L.AfllVOR 
Oadu ... ,. ,.ı.. JeU ,_ laill-'n•ktar. 

" o.. 'tim ... - ernl 
D 1. 8 R 

llZI makiaalinm ............ 
A.DLBR •+'n•• 

'fl'llıiala ilk imal ecUien yan •"_.rur. Tarihi imali 
lB98 dir. BöCiD din"'1a .- • ... 380000 

.ADLEB •8i••• 
atılm ft1. Barfleria m\l'ftli VUl'afll ba markaya m&blue ve 
mtUlbbırclır Amıiolu içila 1e1yar memat arıyoruz. Turkiye 
i~in v kili umumi R 1 Ş AR VOLE Gelata Voyvada Han 7·10. 
Galata posta kutusu 44 7. 1 elpaf adresi : L O B O lst nbul 

Çanakkale 
fCilo 
5200 
ıs 
3000 
2000 
2080 
fi080 
4000 
1000 
1000 
1080 

...... ...... 
Prua 
Patlaca 
KabK 
Taaeı..,. 

« ..... 
Kereviz 
Tar.e......,. . ..... 

Asterı mana 
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FLİDA sinek, sivri sinek, tahta
hütün Jıa .. 

Haricıye naza-
1
1 Şehremanet• 

i ve Türkiye Şeh- _ iıanıar• . 
kurnsu, pire, guve Y 

b d I • • Ş ehremnnetinclen: Yirmi sek1ı en er ıgı nce nı usa- kiloluk ylız ve on sekiz ki~o: 
luk iki yüz \'e on altı kiloluk. ıkı 

şaratı yumurtalarile at'iyen iın .. 
ha ve ifua eder. l...ıeke yap111az te- b 
.. k ,. k k ı h"' l""' "f. ~ sırı at ı ve o usu sı ı.. ı ve atı - ddak diplonıalarla bi- ytıztopbirincihamuron altı kilo· 

r .1 n c·ı ı ı• 91. ı·hzar etmı•ştı•r. luk iki yüz iki yUzr ikinri hamur 
tir. FLİDA haşaratı öldüren hii
tün mayiat arasında birinciliği 
kazanmıştır. San'at ve rekabet 
aleminde dahi en yüksek mevkii 
şahadetnamelerle ihraz etmiştir. 
Çünki yarı yarıya daha ucuz ve 
tesiri yuzde yüzdti.r. Şişesi 50, l 

tenekesi 75 ve pompası 75 kuruş- ~ ~ 
tur. Markasına dikkat ~ \~~~ 
Hasan Ecza deposu. 

Seyri sef ain __ 
Mrekez Acantesı : Galata 

Köprü başında. Beyoeıu 2362 
Şube Acantası: l\fos'adet 

hanı altıuda Istanbul 2740 

Ayvalık sür'at postası 
(MARMARA)vapuru 7Mayıs 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle Gelibolu Çanak· 
kale Küçükkuy.u Edremit Bur· 
haniye Ayvalığa gidecek ve dö
nüşte mezkur iskelelerle bir· 
ıikte Altunoluğa uğray~raktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alııv..r yük alınmaz. 

- • il"' 
BARTIN hıst~~e POSTASI 

'Elektrikle mUoehhez muntazam kamara 
lan ve güverte olcularına mahsus mUfer· 

rahmnhalle·T •• k• vapuru 6 
ri haiz Ur ıye Mayıs 

Pazartesi gunüsaatl7de Sirk.eciden 
hareketle (Ere~lı, Zo n 

gldak,Bartin, AID!lsra, Kuruca §ile, Cide) 
i lelerine azimet ,.e avdet edecektir. 

azla tafsilat için Eminönü Rıhtım han 
2numanıya müracaat. Telefon: 2684 

Y elkenCİ Vapurları 
Karadeniz postası 

Vatan 
VAPURU 

~ ~ıs Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle doğru Zon· 
guldak, İnebolu, Samsun, Or· 
du, Giresun, Trabzon, Sür· 
mene ve Rizeye gidecektir. 

IZI+IİR SURAT POSw 
TASI 

·Lüks ve seri ISI\IE' f 
PAŞA vapuru 12 Mayıs 
Pazar gününden f tibaren 

her hafta Pazar günleri sa· 

at 15 de Galata rıhtımın

dan doğrulzmire hareket 

edecektir. 
Lüks, birer ikişer, yataklı 

hususi kamaralar vardır. Ser
vis son derece mükemmel, 
fiatlar her hususta gayet mute· 
dild{r. 

Tafsilat için Sirkecide Yel· 
kenci Hanında kain acentası· 
na müracaat. Tel. 1 ta.nbul 15] 5 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanında Celipidi ve Stafilopati 
acentalığma müracaat. Tele
fon Bevoırlu 85-1. 

LEK~ )l,PN/IZ 
l(Ol(USU 
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Niçin diğer bütün markalara karşı 1928 Teşrinievelinde 
Pariste (Kurie Parfe) birinci mükafatını kazandı? 

Çünki : Diğer makiııaların f evkıne çıkaran 

2 
3 

4 

bir çok tekeınmülatla mücehhezdir. 
Yalnız zirdeki başlıca tekemmülatı zikredelim: 
Yazının otomatik ekartımanı sayesinde zamandan % 50 
tasarruf edilir. 
Vuruşun elastikiyeti sayesinde çalışmak zevkini ziyadeleştirir 
Cedvcl anahtarı (Tabulateur) 11ar}onun otomai:ik freni ile 
mücehhezdir. 
Kristaller vasıtasıy1e toza karşı muhafaza ve aynı zamanda 
gürültüyü tenkis eder. Yalnız makinalarımızın ismi kıy-
mettar bir teminattır. 

Türkiye için umumi ' k li : 

Satı:. mahalli : 
Beyoğlunda Tünel mevkiinde 

Galatada: Çitoris biraderler 523 numerolu KARON kitaphanesi 

BRADFORD 
Yeni küşat edilmiş kumaş 

ticarethanesi en son moda ve 
muhtelif fiatlarla yazlık İngi-
liz ve Franzız kumaşları ile 
hususi bir kişilik kostümlük
ler füruht olunur. Toptan 

ve perakende Bahçekapı Hacı 
Bel-ir karşısında No 8t 

.eoMeee Bra<lford 

İ kinci ticaret mahkemesinden : Müddei 
::iokban zade Ali mahtumlan §İrketi 

tarafından miıddci aleyh UskUdarda Ktz· 

lar a~ası furununda Emin efendi aleyhine 

ikame olunan un bedelinden Uç bin iki 

yUz elli dokuz lira yetmiş beş kuru§un 

tahsili hakkındaki davadan dolap icrn 

kılınan muhakemenin 22·4-929 tarihli 

cels ınde mahkemece biletimle muame

lütı'l ifa kılındığından \'C mürafaanın 

lıUküm qereccsine geldiğinden ,·e mfi_. 

tenidi iddb olarak mahkemeye mUbrez. 

ve Istanbul değirmencileri t"e dakık ve 

hububat tacirleri cemiyeti damga ve 

mUlııırünlı ha ,.e 22 Hnıiran 341 tarihli 

ve mUnderecaıı mllddeii mumaileyhim ile 

muddeio.le) h Mustafa Emin efendi ara· 
ımıdaki Uç maddelik bir akti 'e kezalik 
Emin imuıeile alınan ecnas ve evsaf -..e 
ınekadiri ve bedelleri ve tarihleri alel· 
müfredat muharrer unları Ye teslimat 
mekndiri ve tarihleri muhte"i cüzdanında 
okunarak tetkık edildiğinden bahisle 
hukuku u ul muhakemeleri kanununwı 
4 >6 ıncı maddesine tevfikan ve fakat 
müddei aleyhin ikametgahının meçhu· 
Ji~ eti hnsebile bir ay müddetle ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmiş olmağla 

keyfi) et her mucibi karar i:a ı olunur. 
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Pazarlıkla dut \fapraQı mlız.a\fedesi 
Erenköy asma fidanlıkları müdür1üğiinden: 

Goztepe ve Erenköy fidan1ık1arında mevcut dut ağaçlarının senei haliye yaprak mahsnlleri 8 Mayıs 
929 Çar~anha günü pazar!ıkla ihale adilecektir. Taliplerin şeraitini ögrenmek üzere her gün defterdarlıkta 
müe sesatı zirniye muhasıp mes'ulli~i ile Göztepede merkezi idaremize ve pazarlığa iştirak için de yevmi 
mezkiirde saat on dörtte defterdarlık binasında zirai müsseseler mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

I stnnlıul Asliye Mahkemesi ikinci tıca· 
ret daire inden: Uncu Yah1a Kemal 

B. tarafından mudden ale,-hler kcmeral· 
tında Ekmek~i furunundn Hafız. Ynkup 
ve biraderleri Süleyman -..e Şuın ip ve 
Mıstafıı Ef.ler aleyhine ikame olunan ve 
3800 liranın tuhsiline mütedair dı1'adan 

dola) ı mUdda aleyhe usulen vakı tebilga 
rağmen 3·4-929 tarihinde tahkikat hakimi 
nezdinde lmlunmadıklanndan haklarında 

gı}ap kıırarı iitihazına ve kararı ınezkü· 

run mumaile, lıimin ikametgahlarının 

meçhuliyeti lı:ıseLile bir ay muddetle ila· 

nen tebli 1ine 'e de-.amı tah ,ikntın 11 

II · n tar'l 'n m -;a'ı n ı 

B DOGLU BEŞINC1 SULH HUKUK ECZACJ KALFASI ARANİYOR 
HAK1ML1G1NDEN: Bir borçtan 

dola>ı mahcuz ve furuhtu mukarrer bir 
adet fİ) ano 12 Mıı: ıs 1929 Paznr güııU 
Sll3t l den 12 ) e kadnr, Taksimde ::ııra· 
servilerde ( Kô.hyaoğlu) apnrtımanında 
furuht olunacağından talip olanlnrın tarihi 
mez.kfirda, mezkur mahalde memurıne 
muracııatlan ilan olunur. 

sauı on durdc talık ıııa karar \ enlmış ol· 
makin mudda ale) hicrin ) enni mezkür· 
da tnM:ikat hakimi nez.dinde hazır bu· 
lunmalnrı \e aksi takdirde mahl>.eme)e 
kabul olunm~'l\arakları tebliğ makamına 

k ıın ol ı ıı r i ı olu ıur. 

Ankarada işlek bir eczanede 
müslüman veya Musevi dolğun 
maaşla eczacı kalfasına ihtiyaç 
vardır. Paralli ecza deposuna 
müracaat. 

Tevellüt 
.Milü mUdafııa ,·eklileti leva2ım latan· 

bul satın alma komisyonu reisi Kaymakam 
Mehmet Derviş beyin 4·5 mayıs · 929 da 
bir ktzı dUnyaya ı;elıniştir. Ailesi haklon· 
da uğurlu kıdemli ve uzun ömurlU olma· 
ım ıcmcnı.ı cd rı • 

on beş top elvan, beş bin tane 
kapaklık kiğı tla yetmiş hl!§ kilo 
matbaa mürekkebi, elli ki!o ren· 
kili mürekkep kapalı zarfla mu· 
nakasaya konulmuştur. Taliple· 
rin şartname almak için her gün 
teklif mcktuplarınında ihale ta· 
rihi olnn yirmi sekiz mayıs salı 
giıniı saat on be~e kadar lernzım 
mUdllrlüğüne vermeleri. 

Enclımeni emaıaetçe seyri sefer 
memurlarından 1772 numaralı 

Muzaffer efendi hakkında \erilen 
men "i muhakeme kararı ikamtgii· 
hında bulunmayan mi.ışteki şoför 
İsmail efendiye tebliğ edilmemiş 
olduğundan kararın bir sureti 
Emanet divanhanesine talik edil· 
miştir. İsmail efendinin itirazı 
varsa bir av zarfında müracaat 
e\•lemeleri "ilan olunur. 

Kiralık ev 
Kadıköytinde Cevizlikte güneş so· 

kağında 17 numaralı 8 oda bahçe 
ve mutfaldı bir ev acele kıralık -re 
atılıktır. Arzu edenler e~in içinde 

oturanlara mliracaat edebilirler. 

V aliıf aliarlar 
müdürlüğünde • • 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Bahçe kapıda dördüncti vakıf hanın dordüncü katında 28,29,30,31,32, 

34,35,36,3i,38.39,40 numaralı odalar 
Müddeti müzayede: 1 ~1ayıs 929 tarihinden 22 Mayıs 929 çarşamba 

günll saat on dôrt buçuğa kadar. 
Bala<le muharrer emlak l\iraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuş· 

tur. Taliplerin yevmi ihale olan son glinUn saat on dort buçuğuna kadar 
~artnameyi ökumal\: ve teminatı muvakkata ita ederek miiznyedeye iştirak 
etmek lızre lstanbul Evkaf mtidtirlliğUnde vakıf akarlar müdUrlUğUne mU• 
racatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malıimaf almak isteyenler bu müddet 
zarfında mUzayede odasına mUracat ederek ecri misil raporlarını gbrebilirler. 

r & ~ 
Hasııeki ve CerrahRaşa hastaneleri Sinir hastalıkları 

mütehassısı 1 
1 SiNiR HEKiMi ŞÜKRÜ HAZIM 

Jstanbul Sultan l\lnhmnt Türbesi. Telefon 2622 
A .... 

lstanbul Posta ve talgraf baş Müdiriyetinden: 
Posta ve 1'eluraf idaresi, Ankara, l::mir, Adana, konya §elıirleri 

clalıiline ve lstanbul, Beyoğlu, Galata, Parıgaltı mıntakalanna mün• 
hasır olmak üzre gönderikcek kıymetli ve kıymetsiz posta paketlerile 
kıymeti mukaddereü mektuplan mürsilleri arzu ettikleri takdirde 
mürselıinileyhlerin ikametgô.hlanna kadar götürüp teslim etmek mua· 
melesini ihdas eylediğini muhterem halka ilan eder. 

~fÜZA YED EYE V AZOLUNAN EMLAJ{ 
V AKiF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın birinci katında 27 ve 28 ve 39 

ve ikinci katında 13 ve 15 ve 19 ve 20 numarak odalar 
Müddeti müzayede: 18 Nisan 929 tarihinden 11 Pı1ayıs 929 Cumar· 

tesi günü saat on dört buçuğa kadar 
lJal ada muharreemlô.k kiraya verile ceğinden müzayedeye vat· 

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son gılnün saat on dört buçu· 
ğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita edere1' 
müzayedeye iştirak etmek üzre Istanbul Evkak müdürlüğünde va/...-ıf 
akarlar mıidürlüğüne müracaat/an iları olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu müd· 
det zarfına müzayede odasına müracaat ederek • ecri misil raporlan11ı 
görebilirler. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğündell: 
7500 adet kaput: kııpalı zarf usulile imal ettiri.lecektir ~ünakas• 

11·5· 929 Cum artesi günü saat 14 de lstanbu!da gedıkpaşada J~ndarıll• 
imalathanesinde icra edilecektir şartname ımalatbanede tevzı olunur 
teklifnamenin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 

} atanbul icrasından : Mehmet Cemil 
beyin Agavni hanımdan borç aldıgı 

yedi yUz. liraya mukabil birinci derece 

ipotek gösterilen Galatada Yeni cami 
mahallesinin Zindan sok~ında !\'o. 6 

Koyun baba tUrbesinin hakkı mururu 
bulunan ga}rı burç ve kal'e divarlıırı 

zından mahallini muştemil bir kıt'a irat h 
arsanın nısıf hissesi birinci ihale$i yapıl· 

mak Uzre otuz gUn mU:zaye<leye konul· 
muutur. Hududu: Yordan ve Nikolaki 
m:ığar.ası ve burç r.livarları aralık mahalli 

Alı Ef. dUkkiinlan ve Ko)·unbaba türbesj 
ve zından sokagıla mahduttur. Mesaha : 
yUz on dokuz metro terbiiııdedir. Arsaya 
ahşap kapıdan girilir. mUatecir lımail 

Ef. tarnfı11tlan ardıye olarak kullanıl· 
maktadır. Taliplerin kıymeti muhanıme· 
nesi olan sekiz yUz liradan hisse)·e nıu· 

sip mıktarıo yUzde on nisbetinde pey 
akçc!ini teslimi veme etmclerı ve 1().6. 
929 ıarihiode s:ıat 16 ya kadar biriııci 
ihalesi , •• l<:ajtından mUşterilerinın 929. 
;.>İ9 Ncı. ile nıuracıuıtlnrı iliio olunur. 

1 atanbul mahkemei asliye 6 ıncı bukıı1' 
dairesinden: Emine hanımın kor.a_.°" 

Şehremininde Uzun Yusuf mahallesiı.;110 
mukim Mustafa oğlu Ali çavuş nle~ h~ 
ikame olunan boş:ıumn davasından do b 
yı gıyaben sadır olan 8 EyJul 928 ıar10 
'\'C 28-341 numaralı hUkmU giyabııı1

1 
mumaileyhin mahalli ikameticin m .. çh~i 
bulunması hasebıle tehlıe edilemedıce 
mahallesi hey'ti ihtiyari)' e!ilcı teblil1l,. 
memur mUba~irinin tahşiyeainden tıD1,. §ılmış "\'e ililnen ıehligat icrası kahil ~i' 
madığından mnbkeme dıvanlıanesineı t 1' 
edilmi~ .bulunan illin suretinin bukılıılO 
usul mubnkemelerine dair 1086 nuuıır bİ 

kanunun nıevaddı uuıhsuıma •evfiltaP ıarı 
ilfindan itibaren Lir mah zarfında itir:!. 
edilmediği takdirde muamclei J(ızıaıt'. ~ 
nuniyeoın ifa edileceği rnalunı olın• 
tiıere lllln olu nur j == ıJ!!1" 1 

6 Pazartesi 929 ~( 
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