
Geliri11ıize gijre nuısrafunız üç 
kaıtır. Ticari müva.zenevi bul
mak için bütün lüks e§yada.n 
V~z geçm.eliyiz. 
Çekoslovakya bıı yoldmı, git
ınekl,e dört seoode miivazeneyi 
bul da! 
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-4üncügün 
Dün çocuklara bir 

balo verildi. 
f avruiar dün de akşa
ma kadar dans ettil ~--

eğlendiler. 
• ~ \l ift] 
~tn · · e 
~a ıçındc 
: Yan hay
tet nıuvaf fa
l lYetler gös .. 
tl:~~nler az 
r~fldi. Bü- t 
l~l' e.ıı . yedi -
d ,ıçtıler ve 
~ ~s edenl ~ 
e 0 tiyonl< _ ~ vzi edildi. 

D·· reı 
~Utıc~rı, .~~~uk llaitasının dör· 
~~ş~ ?Unu çok güzel ve gü
~lti hır cuma gilnüne tesadüf 
e.!tı~dGelen baharın açık havası 
diler a Çocuklar daha güzel eğlen
f ç Ve daha iyi vakıt geçirdiler. 
~la Oculdarm mümkün mertebe 
~iıı h~~lenebilmelerini temin 
()~ak ıç bir şey esirğemeyen 
~t • ~ey' eti idaresi, dün yavru· 
ttnı· 1Ç~n büyük bir balo tertip 

0Ştır. ~1 ta~ın bahçesine şehir musi
b.it ~Clırilmişti. Salonda da ayrıca 
tlftıeazhant takımı vardı. Küçük 
~akiy~t~ayanı hayret bir muvaf
~ 'i e büyükler gibi dans etti
~~sİa;.ğlendiier. Bunlann içinde 
~k .ftl zevkle seyreden bir 
Daıı.~1 er de göze çarpıyordu. 
~~ an sonra ihzar edilen büfe
,\t1ıı1 Ykvru kavalyelerin '1 dam,, 
1 ktilrtı 0ll~ına takarak izaz ve 
llıarıı edışleri görülecek hoş bir 

()ata oldu. lJ .~akta muhtelif vazife alan 

U.nkü sisten! 
i ~oda vapuru 
,\ar 

D·· ay a o t urdu 
~ata~n sabah saat sekizde Mar
k 1tden ~- g~len kesif bir sis 
!\'Planı •re lımanı ve Buğaziçini 

saat k 1~ vapur .,eferleri bir 
talllış a ar kısmen inkıtaa uğ
~ditebil k~s~en miişkülatla icra 

w rnışbr 
ıod · 

()•,ıı ınu a vapuru sisten karaya 
sandan ş 

1 
ve içindeki yolcular 

tıa}..Jed·İr ~ Kınalıada vapuruna 
ttınra 1 ~ışlerdir. Vapur ilci.saat 

Yüzdürülınüştür. 

--
küçükler, büyüklere t"r ~ ·--~~ 
cak bir şekilde ben· sedi :~......,._ 
ziyetlerini muvaffakıyeu ... yai)til'ar 

Ocağın muhtelif salon ve 
odalarını çocukların velileri, 
bilhassa hanım efendiler, işgal 
etmişlerdi. 

Balonun sonunda da danş 
eden küçük çiftelere muhtelif ko-
tİ)'onlar tevzi edildi. . 
Vilayetlerde 

Havza 25 
Çocuk bayramı Himaye~ ~tfal 

subesinin programı mucıbmce 
~oş ğun, neşeli bir surette tesit 
edildi. 

Çocuklar ellerinde himayei 
etfal bayı ak ve levhaları oldu~u 
halde Kasa ay1 dolaştılar, geçit 
resmi yaptılar, alkışlandıla;. 

Dün mektep binasında Zübe
yir oğlu Fuat Bey hammlar;ı ve 
çocuklara bir konferans vererek 
himayei etfalin meseisinden. ve 
bugünkü çocuk ruhunun terbıye· 
sinin ne demek olduğundan bah
setti. Konferans bilhassa hanım
lar üzerinde bir alaka bıraktı. 

Derva boyıında 
Rus tahşidatı 

tekzip ediliyor 
l 
Moskva, 25 [A.A] 

Umum Derya boyunda Soviyet 

kıtatının tahaşşut ettiği hakkında 
bazı ecneoi gazetelerinde intişar 

eden haberler asılsızdır. Ahiren 

Efganistandan gelen çetelerin 

tenkiline hudut mubafızlan ve 
mahalli balkan gayretiyle şiddetle 
devam edilmiştir. 

m 
tiy ·~ t'lnıelinıiz azdır. 

.ııI.omşu.larınnz<lan az çal.ışıyo· 
ruz. Hayat palıalılığını.n birinci 
sebebi, işte budur. 

<..U.MHURIYET iÇiN VE HAL:K iÇiN 

Kemiyet ve keyfiyet itibarı ile 
hiç olmazsa onlar kadar çalış
malıyız! 

CUMARTESİ, 27 NİSAN, 1929 ADRES { ~~R: ~~ JWkiTESIS TARiHi: 1894 

i imiz Romaya hareket etti 
Zeplin 

Üçüncü seyahatı 
gene 

muvaffakıyetle 
bitirdi. 

~ .. ridrrikshafende 
hangarına girdi. 

Paris, 25 [A.A] 
Graf Zep!in balonu Avignon 

şelıri üzerinden saat 14 ü 45 
geçe ve Orange şehri üzerinder 
15 i 15 geçe uçmuştur. 

~ Liyon, 25 [A.A.ı 

1 
·:zc :•sn Graf L..eplin mutavassıt bir ir

i tifada saat 1,30 da Liyon üzerin-
den geçtikten sonra şimali şa;-ki Dün Sipahi ocağında bir müsamere verilmittir. ~üsamere. 

; istika~e~inde seyahati.1e devam c.cak azalarile, at meraklıları ve bazı kibar aileler i~~.rak etmişl~r-
eylemışFb~. d . h h f 

25 
[AA] dir. Evvela sipahi ocağının bina:;ı gezilmiş, at llealinin ıslahı etra-

rıe rıc s a en, . h b"h ll l b d · h' Kont Zepelin balonu dün akşam fmda as ı a er ya~ı mış. v~ . ~n an s~nra. sıpa ı ocağı :ın 
saat 22 yi 25 geçe burada ka- idman sahasında süvarı zabıtlen ıle, ,at amatorlen tarafından muh-
raya inmiştir. telif yarış atlarıla sıçrama, koş· ma ve yürllme temrinleri yapılmıştır. 

Berlin, 2~ 1 .c = -
Akdenizin garbında bir seya _,-. lg" aııi ndaki Tevl'ik Rüştü B. 

batCJ, çıkmış olan Graf Zepliı · · " . 'J 1 

balonu Çarşamba akşamı Tane; k , ., d • B ı · de 
üzerinden geçmiş ye Afrika pos- . . t~ er 'C, e·~·et Ull er lll ll 
iasını buraya atmıştır. .! 

Balon bund~n sonra Malagaya '~a,..ın gelivor. Roma'll·a n·itti 
doğru dönmüş ve gece yarısı .; j .; .; ~ 
lstanyonda Alikante üzerinden 
geçmiştir. Balon Perşembe saba- Efganistanda askeri islahat 
hı Barslon üzerinde görülmiıştür. yapmak için giden askeri heye· 

Graf Zeplin Rivyera istika- timlz oradaki igtişaş ve ihtilal 
metini tutarak saat onda Nis üzerine hükumetimiz tarafından 
üzerinden geçmiştir. Balon Nis- , . . . 
ten -sollra el:vinyon istikametini ~~r, çağırılmışb. Heyetmuze rı-
tutmuş~ 1 Bunadan Ren vadisini i J ~~ eden kazım paşadan re· 
takip edrrek Hangarına avdet ı Mces"":•a on gün evvel gelen bir 
edecel<tir. telgrafta Moskovaya muv-?salat 

ettikleri bildirilmekte idi. He
yeti askeriyemizin yarın şehri· 
mize gelecek olan Noronski va
puriyle şehrimize muvasalab 
beklenmektedir. 

Yeniden intihap 
isteyen ermeniler 

l Dün sabah ermeni katolik ce
maatına mensup 12 kişi Sakız
ağacındaki patrikhane binasına 
r iderek intihap yapmak istemiş

rdir. 
Gelenler ısrar ettiklerinden 
ı..ı.wa haber verilmiş ve komser 

•.:. .. -rr- ':>ey patrikhaneye gelerek 
· !92 !dşiye çekilmelerini söyle
miştir. 

Bunun üzerine intibah için ge -
)enler patrikhaneden çıkmışlardır. 

Seyyahlar gelip gidiyor 
Stella polaris vapuriyle evvel

ki gün ş.ehrimize gelen 300 F ran
sız ve lngiliz seyyahaı dün ls
kenderiyeye gitmişlerdir. 

Dün akşam (Havanp) vapurile 
şehrimize 150 Amerikalı seyyah 
gelmiştir. 

üsabakamız 

Jstte: divanı muhasebat mfirakibi Mahmut Nedim 
heyin mahtum.n Celin Dara, Altta: Deniz umum fab
rikalar müdiriyeti levazım anbar memuru kıdemli 
yüzbaşı Mehmet Ali beyin kerimesi Nesime hanım 

TOrkiyenin en ya
k•••klt erkeOI kimdir 

M0SABAKA KUPONU 

N°20 

rrürklyenln en sevim 
il çocuOu kimdir 

MÜSABA!.U KUPONU 

N·20 
t.ııı 

Berlin 25 [A.A] 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

bey Berlinde ikameti esnasında 
gerek hükumet ve parlamento 
azalarıla geı·ek fen ve iktisat ali
mlcrile müteaddit mülakatlarda 
bulunmuştur. 

Hariciye nezaretinde iki mem
leketi alakadar eden meseleler 
görüşülmüştür. Türk - Alaman 
hakem muahedesinin müzakerata 
itmam edilmiştir. Muahede pek 
yakında Ankarada imzalanacaktır. 

Berlin, 25 
Tevfik Rüştü bey Romaya 

hareket etmiştir. 

Vefa mektebinin senelik 
müsameresi 

25 - Nisan Perşembe akşamı 
vefa mektebinde eski me'zunla
nn iştirakile bir müsamere ve· 
rilmiştir. talebe tarafından marş
lar ve milli şarkılar söylenerek 

• temsile başlanmıştır. Sonra mu
zik çalınmış ve eski me'zunlar 
tarafından zeybek oynanmış ve 
mektebin talebeleri tarafından 
" Borçlarmı ödedi ,, namındaki 
piyes temsil edilmiştir. 

Perde arasmda "hethofenin 
parçaları ve mektebin son sınd 
talebelerinden Edip bey tarafın
dan eski musıkı aletlerinden 
" Rebab ,, ile iki tak•im yapıl
mı~tır. 

Müsamerenin son numarası 
• insan sarrafı ,, isminde bir ko
medidir. uki me·zunlann iştira· 
kile yapılan bu temsiller heyeti 
umumiyesile güzel olmuştur. 

Dosılulf -M. Buroff Türk 
dostluğuna 

azami ehemmiyet 
• 

verıyor. 

Muahedeler için be
yanatta bulundu 

Sofyn. 25 [AiA] 
Hariciye nazırı M. Buroff mec

liste Türk • Bulgar münasebatın· 
dan bahsederken iki memleket 
arasında mün'akit ticaret ve dost 
luk muahedesini ikmal eden bi-· 
taraflık ve hakem muahedesinin 
'mzasmı habrlartmış ve Türk-
3ulgar münasebatının samimiye· 
tini ehemmiyetle kaydetmişti 1. 
M. Buroff akdedilen muabeda t 
ve mukavelatm aralarında mühim 
biç bir ihtilaf kalmıvan iki kom
şu memleketi yekdiğerine rap· 
teden rabıtaları teşdit edece~ 
ümidini izhar etmiştir. 

Nereye yapılacak? 
Konservatuar binasının Tak

simde yapdmasl takarrür etmİftİ. 
~a~at E?Ianet henüz binanın ye. 
nnı tespıt etmemiştir. 

Emanet, konsevatuar için bü· 
yük bir arsa almağa teşebbüs 
edince sahiplerinin bunu pahalı 
satmak isteyeceklerinden endişe 
ediyor. 

Bu itibar ile Emanet, arsayı 
kat'i olarak tayin ettiği zaman 
arsaya mutavassıtlar koyarak 
pazarlığa girişecektir. 

Tarihi binalar 
Emanet bir komisyon teşkil 

ederek tarihi binalarda tetkikat 
yaptırmağa karar vermiştir. Bun
lardan hangilerinin behemehal 
muhafazası lazım geldi~i teıbit 
edilecektir. 

... ..,. Yeni tefrikamız ..... 

Sokrati 
Tatavla dilberi 

Galata sarayından beş da· 
kika ötede, ahlak gemiren, 
sokan bir akrep yuvası .•• Ma· 
sum Türk hayatından uzak 
bir köşe. Kadınlan kadın de· i 
ğil, hele erkekleri erkek değil il 

= Edebiyatımız, romanları-
mız hala bu köşeleri keşfe· 
dememişti. Bu ne bataklık 1 
Sıtmalı, malaryalı ruhlar ... Di
ğer ruhlara manevi mikropla- t 

rı aşılayan ruhlar! Sefaletin, 
hayasızlığın bu derecesi olur 
mu? 

Tevfik Fikret "sis,, manzu· 
mesinde bu çirkef menbaını 

• görememişti. 

Bir iki giin sonra 
tefrikasına başlayacağı
mız hu sefil hayat tas
virleri bir Emile Zola'· 
nın bile tüylerini ür

pertir. 
Tefrikamız 7 tablo

dur, 7 günde bitecell.
tir. Ondan sonra 7 gün 
dü,şiillecek ve nefret 

i edeceksirıiz •• insanlı/; 
f biiyle bir nıezbeleye na· 

: 

l
. sıl di!f üyo~ ~iye ~ı 
hemcınslenn~en u-
tikrah edecek&iniz. .. ............ __.-..-. .. ·----11 
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tcf nsanlar zihnen ve bedenen 
ereddi ediyorlar, açık ttirkçesi 
cıvıtıyorlar~ ahlaka azlık, fuhş, se
faliet, israf, ispirto, gizli hasta
lıklar, morfin, kokain, v. s. , mu
harebeler, verem, açlık, beşeri
yeti bir g'trdab sörüklüyor 111 

Bu sözleri çok itittik. Bu akı
deye iman edip te insan cinsintn 
pek yatan bir istikbalde bozula
cağ'ına ihti al veren hakimler 
bil' ekseriyettir. · 

Fakat, aziz karilerim, k<>rk
m~ıoız. Amerikadan makus 
bir ses yükseliyor. Bakınız New 
York'ta °Cameg!e11 müessesesi 

alimlerinden Dr. Oscar Riddle ne 
buyuruyor: 

•yarım• ilmi, fenni, bakm ne 
harikalar göst~rec,.kl Öyle bir 
beşer cinsi çıkacak ki bütün has
talıklardan müber ra olacak ve 
her kes bir dehaye malik bulu
nacakl" Ne tatla vait.. Benim 
gibi bütün muhterem karilerim 
de şimdi doğmu bulunduk
larına milteessif olacaklar ve 
belki de atlayacaklar. Neden 
dün doğduk? Ne yazık, ne talih .. 
ıizlik. .• 

Hiç hastalik yok. Hekimler 
ifliı etmiş, Eczaneler kapanmış. 
Bu nimet ancak Cennette nasip 
Jlur zannında idik. 

Herka dahi ... Sokakta rasg_el
diji8iz her f-ert bir Jskender, bir 
Effitun, bir Kant, bir Ed isonl 
A.ladık, hiç bir budala, bir nh
ma k yok. Delinin. namı kalkmış. 
Likia lriireiarz ··zerinde orta akıl
lı da kalmayacak· Küfeci Hasan, 
dünyayı dehası ile sarsan Koper
nik ve Newton kadar akıttı. Ke-
bapeı Hüseyin, Einstein ve Mar
ı:oni kadar keskin. 

•.. : Yok! bu dünyayı biyen
medim; her kes dahi olunca kim 
kime itaat edecek? Bir odada on 
iki ıeki insşn bulunsa müzake
releriııden hiç bir netice çıkmaz, 
hepsi kavga ederler. Bilakis bir 
zeki on bir ort akıllıya reislik 
ederse mühim bir semere hasıl 
olur. Dr. Riddle'in yarınki beşe
riyeti Cennette sefa süren insan
lara benzedi.ı 

Cenc. ·t, bazı feyleşoflarm de
digine göre, pek yeknasak (mo · 
noton) imişl Ezzfyet yok, külfet 
yok, he,. istediğinize nail olu-
yor unuz. Artık istek, iradet k~l
mıyor. Böyle bir muhitte can 
sıkmbsı başlar. Amerikah d-q)t
torun dediği olur ve ilim insan-
ların dlhi doğmasının çares~ni 
bbhırsa.... Vay baıımıza gelecek
lerel 

Bu duhati izam dehşetli mU
ııakeşalara girişecekler. Hele da
hiler harp ve iyaset dahileri 
i;e... arzımız bir volkan haline 
ge1ecek. 

Einla elunuz, dünyaya pek az 
dahi pek çok orta akılla ve bu
dala lazım. 

Kezalik her fert alim ve mü
nevver olursa hasis ve küçük iş
leri kim görecek? Darülfunun 
diplomasını haiz olanlardan Kaı:' 

. 
dırım amelesi, ahçı, süprüntücü, 
lağımcı ... 

Doktorun fikrini beğenmedim 
ve eğer tahmini doğru ise ger· 
çekten korktum! Dr. Riddle'in 
ifadesini "Daily Mail" gazetesin
den hülasa ediyorum, dinleyiniz: 
Şimdi bir "tıp,, ilmi var: doktor
luk. Bu ilim ilerleyecek, bir 
"fevkattıp,, ilmi vücuda gelecek. 
Tıbbın üstünde bir tıp. Bu gfin 
hayvanbr üzerinde y ılan tec
rübeler yarın insanlar zerindede 
yapılacak. Laboratuarlarda bazı 
h yvanların, bilhassa kuşlann, 
böceğlerin cinsleri, tabiatları 
değiştiriliyor. İşte bu ilim saye-
si.nde. "şerbetli,, insanlar, yani 
hıç bır hastalığın ilişemeyeceği 
insanlar istihsal olunabilecek. 
Uzun insan, kısa insan, akıllı 
insan... bunlar ilmen vücuda 
gelecek! 

Amerikalı alim buyuruyor ki 
su semenderi benilen bir hayvan 
vardır. Buna çokluk Mcksikada 
rasgelinir. Alimler bu mahluku 
tekamüle mazhar ettiler. Semen
der su hayva.nlığından kara hay
vanlığına terakki etti. Bu mahluk 
ilmi bir surette beslendi, kendisin
den iki ak .. ciyer peyda oldu. Artık 
yeni tip semender bir su seme
nderi değildir, büsbütün başka 
bir hayvandır. Gene ilim saye
sinde kır sıçanlarının cüsseleri 
iki kat oldu, ve, bir takım kur
bağa ve kuşların erkeklik ve di
şilikleri değişti ... 

Kurbağa hanım, kurbağa ef
endi oluyor. Doktor diyor: Yann 
imıanlar üzerinde de bu değişik· 
ler olacak... Yarının ilmi ir.sanı 
eline alıp ona gerek bedeni, ge
rek dim ği her şekli verecek . 
Sözü uz.atmayalım. Demek ki ge-

lecek asrın ilmi bir bal-mumu gibi 
insanı eline alarak, onunla oyna
yacak, ona şekiller verecek. Üç 
metro boyunda insan mı lazım? 
Laboratuar mes' elesi. Beni-beşer 
daha akıllı olmakmı iktiza ediyor? 
Pek ala.. Bir eczacının şişeye bir 

kaç damla ilavesi ile bir terkip elde 
etmes ikQbilinden istihzarhanelercıe 
her nevi zeka, deha ihzar edilecek. 

Fakat ilim böyle hızlı gitmiyor. 
Doktorun "yarın,, dediği acaba 
hangi asırdır ? Bır de tekamül 
muttariden devam edebilir mi ? 
T kamül engellere tesadüf ediyor. 
Mesela Yunan ilmi, iki bin sene 
süren bir arızaya uğramıştı ve 
ancak 1500 senelerine doğru tek
rar uyandı ve yeni ilmi doğurdu. 

Dr. Riddle'in tasavvuru neye 
benzer, bilir misiniz? Hazreti Isa· 
nın doğduğu gün yahudinin biri 
Kudsi şerifte bir bankere yüzde 
beş faizle, ve mürekkep faiz he
sabı ile beş kuruş verse imiş, bu 
gtin o para ıle guzeştesini ode
mek için küreiarzın serveti kafi 
gelmezmiş. 

Evet, doğru 1 İlim mütemadi-
1 

yen, muttariden ilerlese belki ha
yat (biloloji) sahasında bu kema
li bulur. Lakin? Bu "lakin,, ol
masa idi ..• 

CELAL NURi 

Edg r Wallac 

Asansörün zili ça1dı. bir kaç 
saniye sonra Frank başka bir 
kostümle geldi. 

- Kadın geldi mi? 
- Daha gelmedi. 
Frank mütehayyir göründü. 
- Dem~ ki gelmedi. 
Anerley sesini alçnttı. 
- Fakat baska bir şey daha 

var. ona dikkat 1 
- Uyku meselesi mi ? Merak 

etmeyin. Yalnız bir şey soraca -
ğım, siz kaptnn Leliyi tanırmısmız. 

-Hayır! r - p u l-a h·'i'l:e merrnp
mur1 •r? 

, t~v r, 

mı:!: v. 
yok' 

r ~ , -. 

- Belki de ismi Leli değildir, 
lakin bana bu ismi vermişti. 

- Kimdir b'(ı adam? 
- Eski mahkOmlardan biri. 
- Onu mu bekliyorıunu2? 
- Beklemek? Hayır.. Fakat 

şayet böyle biri gelirse ve beni 
sorarsa, burada değilim hal Açık
cası bu adam bana düşmandır, 
beni tehdit etmişti. 

- Merak etme! Ben kimseden 
korkmam. icap ederse Dempsey
le de çarpışırım. Şurada bir as
lam uyutacak ilaçlarım var. 

Anerley pantalonunun cebin
den bir tabanca çıkardı ve masa
nın üstüne koydu. 

Bu sırada kapıdan Joıhuanın 
gölğesi göründü : 

.... ~ıı ' !1" .... ç .. ı:Jiif 1 
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Dahili ~ 
Tütün inhisarı 
müdürü yeni 

bütçeyi götürdü 
Tütün inhisar idaresi umumi 

müdllrü Behçet B. dün akşam ki 
ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
Mumaileyh beraberinde hazırla
nan yeni tütUn layihasiyle idare
nin 929 senesine ait bütçeyi be
raberinde götürmüştür. Behçet 
B. yeni layiha ile bütçe etrafın
da maliye vekaletiyle temas ede
cek ve 1 O gün sonra şehrimize 
avdet eyleyecektir. 

Behçet beye, gaybubetinde 
meclisi idare reisi hacı Adil 8. 
vekalet edecektir. 

- Ben de size rasğeleceğimi 
hiç zannetmezdim. 

Joshua şu ende ve şu boyda 
bir tahta istiyordu. parmağı ile 
de boyunu 've enini tarif etti. 
Anerley bir çekmece açarak içi· 
ni karıştırdı ve bir tahta buldu: 

- Bu olur mu? 
Anerley bütün bu zahmetin, 

Joshuanın birasına düşen bir 
sineği çıkarmak içın olduğunu 
hayretle öğrendi. 

Joshua çıkınca, Anerley: 
- Garip adam, dedi, tahta 

yerine benim bildiğim kaşık is
tenir. 

- Siz Barabal isminde birini 
tanır mısınız? 

- Saş müfettiş mi? 
- Evet. 
- lıınini işittim. Belki de 

gelmiıtir. Fakat tanımam, her 
halde müdavimlerden dekil .. 

Frank ta hazırlanan salona gitti. 
Anerley hafi~en meraklanmağa 

başladı. 
- Bir eyler olacak ama, dur 

I; .. ı .... ı "l, derli 

~ 

Buz i hisarının 
emanete iadesi 
takarrür etti. 

istiyordu ki Joshua bir daha 
g:elsin, yahut kendisi oraya git
sın. Bu arzusu da yerine geldi. 
Çünkü beş dakika sonra Joshua 
tekrar geldi, Tahta. parçası da 
elinde! 

- Ölmüş sinekleri ne yapar· 
far? diye sordu. 

- Garsona verin Mösyö Jos
hua, o koleksiyon yapıyor. M. Fra
nk sizin ahbaplardan mıdır? 

Joshua yer yüzilnde biç ahba· 
bı olmadığını kabul etmit adam· 
lardandı. Sudan bir cevap vçrdi. 
Fakat o da bir süal sordu. Öyle 
süal ki, Anerley bu sefer şaşırdı: 

- Bu kulüpte kaptan Leli 
isminde biri var mı? 

- Bu süali demin de baıkası 
sordu. 

Joıhua şöyle bir gfildü. 
- Birinci ıoranda her halde 

M. Franktı. 
- Bu eski bir mahkum değil 

mi? 
- Belki. Frankın hı: susi odası 
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Joshua burada, kat'iyen bu 
süallere cevap vermemeği pren
sip ittihaz eden Anerleyden mev· 
cut nfaamı ihlal etmesini istiyor-
du. 

- işte bunu söyleyemeyiz. 
- Her halde salonda olacak. 

Ben gideyim de bakayım biranın 
içine daha kaç tane sinek düş
müş. 

Joshua çıktıktan sonra, Jim 
çok heyecanlı bir halde içeriye 
ffirdl. 

- işte o, dedi, otobüste gi
derken bana gösterdiğiniz adam! 

- Omu? Nerde gördün? 
- Geçiyordu, gördüm, tam-

dım, getiriyorum. 
O sırada ziyaret:ciyi gördü ve 

kollarını açarak karşılamağa koş
tu. 

-Hoşgeldiniz, dedi. beni tanı .. 
madmız mı ? Eh bu kadar sene 
sonra belki.. Bin lira gelseydi 
bu kader sevinmezdim. 

Con Leli ka larını 



!ayarele• için Yeni yeni bir çok .Amerikada gene 
1htirazi kaytlar krovazörlerden müthiş bir kasırga 
derıneyan ettik. sonra nutuklar. koptu. 

Cenevre, 25 [A.A) 
tıQ tahdidi teelihat ihzari komiıy?· 
111 tnukavcle projeıinde mtinderıç 
k J askeri tayarelerin miktarı ve 
ahlt:eti harbiyesini tenkisine ait 
lerr~nı Ye 11:1evat yerine tayareleri 
tc 1! . bahri, harp, bombardman 
,, ~akıp alefü•ri diye tasnif eden 
teııki u. e~e üzerinden miktarları.um 
h sını mtiheyyin olan diğer 
p~~ ~evaddın mezkfu mukavele 
tab~esıne ithaline dair Alman mu· 
()1 aslan tarafından dermeyan 
er~·~ ~eklifi tetkik ve müzakere 
aıı !tııştır. Bu noktai nazar yalnız 
~~ nıuı:a~hası M. Litvinof tara· 
llııı an ıltızam ve müdafaa olun· 
ıeJ:~r. Diğer dele~eler hö~le ~ir 
~tnafı~ kabuJu teslıhatı havaıyenın 
ıııu ıı:ile refine muadil olacağı 
lt~aasında bulundukları için 
~ f Almanlar tarafından geri 
h> lllıştır. Bunun üzerine komis
~:ı tahdidi teslihat konferanema 
'te '11laeaJc cedveU~rde Avrupa 
~ llll~ketlerine mahıms tayareler 
'1ndllltisı~mlekata ait .tayar~ler ara· 
s~11~ hır fark gözetılmeın husu· 
"1-b muhtelif hukumetlerin 
\ııı eet ~ı~a~ılmalanna dair Fr~~a· 
j teklıfinı müzakere eymemıtnr. 

h tıgiliz ve Japon murah
v:sları tarafından iltizam 
h teı-viç olunann bu teklü 
~:kkında İtalyan, Rus, 
h tk ve Çin devletleri 
d:~ı kuyudu ihtiraziye 
rnıeyan eylemişlerdir. 

iye !alya murahhaeı kuvayyı hava· 
ı. llın tahdidi babeında müstemle· 
~i.\t ·ı d k. 
Ilı 1 e ana vatan arasın a ı 
lu esaferıin nazarı itibara alınması 
~d:(urnunu natık bir muhtıra tevdi 

eceı.jn· b'ld' . . F t~ ~ ı ı ırmıştır. ransız mu· 
bus •• nft.yon tarafından bu 

• Usta her h . h" 'k 
""'' . angı ır mı yasın ıınıne r•- 1 .. 1 ltıişı· ...... o mıyacağını soy e-
find ır: İtalya murahhası ise tekli· 
ı. e ıcırar tt' ı..: . b 1 . . Qu - e ıt't.nı eyan ey emıştır. 

nu mu ~on teakip Alman murahhası 
tflet~ Bernıtorff İtalyan teklifinin 
~ın ve meali malôm oluncaya 
ı~ı ]ar meselenin reye konmamasını 
"l.le let • 
~ks . ınış ve komisyon buna 
~· e~yeti iri ile muvafakat eyle· 
·~tıt. 

Muğlada tutün 
'i . Mo~la, 25 [A.A] 

~l ~ı ıene tUtUnleri ekilmeğe 
ttt an~ıştır. Bu sene az e~ilec?:li:, fa
)~ llefı.s tlitün yetiştirmeğe ehemmi· 

liııe ;erı.leeektir. Ha.~4;1ar tul.Un ziraa· 
~, evkal&de mtisaııtır. 

11lıyevi harpte 
siviller 

}(· Roma, 25 [A.A] 
~İti •nıyc\'i harbe karşı sivil eha· 
'~itı hubafaza çarelerini taharri 
lıliı,1 urada toplanmış olan beynel· 
l'el'ttı. komisyon mesaisine hitam 

ıştir. 

l\adın ticareti 
. l> • Berlin, 25 [A.A] 

lııt- t~ıs. beyaz kadın ticareti yapan 
~il' it şltılatı meydana çıkarmıştır. 

aç kişi tevkif olunmuştur. 

bfak tayarelerle 
..\! Bncelone. 25 f A.AJ 

ı.~t ta~~an ~ayarecil:'i Hirsch ufak 
"'11 t • are ılc hili tevckkuf Stutt· 
~üktıza~ buraya gelmiştir. Bu uçuş 

} · uçuk saat silrmü~tlir. 

ltıalone hadisesi 
'b llll ) Montr<-al, 2:> (A.A] 
1 

ti tura h~e velkenlisi hakkındaki 
llt~ect·ı ır hakem mahkemesine 

~ 
1 ecekt' ır. 

Ut -ebassısların 
raporu 

ı_ ~ih h Puris, 25 [A.Aj 
~altıit e. assıslar hey•eti katipleri 
'1ıı1a~:nın ilk raporunu kaleme 
~lltahh başlamışlardır. Hey'eti 
;ıııaı8 dea reisleri arasında müki· 
elekeJ~vam edilmiş isede Alman 

~trııehıi~J d~u muhaverata İ§tirak 
er ır. 

Londra, 25 [A.Al 
M. Baldvin Bristol da takriben 

kırk bin kişiJik bir mitingte irat 
ettiği bir nutukta Müttehidei Ame· 
rika namına 1\1. Gihson un Cenev· 
redeki tahdidi teılihat komisyonu 
huzurunda vaki olan beyanatına 
tema11 ederek, Amerika hükumeti 
gibi İngiltere hükumetinin de her 
sınıfa ait sefaini harbiyenin yalnız 
tahdidini değil, tenkisini arzu etti· 
gini, hu maksadı temin için iki 
hükumetin yekdi~eri ile te~riki 
mesai eylediıtini söyledikten sonrıa 
M. Hoover in bu pürı\zlü ve müş· 
kül meseleyi pek ali fikir ve 
nivetlerle ele alması hususunun 
İn~lterece layıkı veçbile taktir 
olunduttunu ve ameli ve fi'li bir 
sureti halle mesnet olacak bir 
esasın Müçtemiai Amerikanın 
yardımı• ile bu)unahilecet!inden 
İngiliz hükumetini ümitvar bulun
duğunu söylemiştir. Bu sözler ha· 
zırun tarafından ,iddetle alkışlan· 
mı,ıır. 

Yoluna gidiyor· 
Londra, 25 [A.A] 

İngiltereden Hindietana bilifa· 
sıla uçmata teşebbüs eden İngiliz 
askeri tayaresi !randa kain Jask 
üzerinde müşahede olunmuştur. 

:Nnyork, 25 {A.A] 
Tekeas eyaleti üzerinden ~eçen 

müthiş bir kasırga on üç kişiyi 
öldürmüş ve hir kaç yüz kişiyi 
yaralamıştır. Diğer bir tayfon. 
Nehraska eyaletinde bir çok tah
ribat yapmış ve bir kaç kişinin 
mevtine ve me<:ruhiyetine sebep 
olmuştur. 

Kıraliçe Marie Fasta 
Tanca (Tanger), 25 [A.A] 

Tctouan dan gelen ve },araşa 
giden Romanya kıraliçesi buradan 
otomobil ile geçmiştir. 

Ekalliyetler 
Cenevre, 25 JA.A] 

Ekalliyetler meselesi hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere teşkil~ 
olunan üder komitesi Pazartesi 

;ı 

günü Loudrada toplanacaktır. 

Alma~ya kağat para 
çıkarmıyacak 

Berlin, 25 [A.Al 
M. Hilferding Rayihştag ınecli

sinde irat ettiği bir nutukta Alman 
vanın iflası ve hir ihtila~ nukudu 
~ucip olacak derecede yeni kava· 

imi nakdiyenin tab'ı ve ihracı asla 
mevzuu bahis olmıyacağını lıcyan 

eylemiştir. 

Arnavutlukta Fransızlarla müzakereler 
tahriri nufus Hükumetimizle Suriye arasın-

Tiran, 25 [A.A) da evelce aktedilmiş olan ticaret 
Arnavut hükumeti Ağustos zar· ve ikamet mukavelelerinin müd

fmda Arnavutluk nufusunu tadat detleri ahiren hitam bulmuştur. 
etmeğe karar vermiştir. 

Haber aldığımıza göre Ankarada 

Bir fabrikada infilak cereyan eden Türk· Fransız mü
zakeratmda bu mesele de ayrıca 
mevzua baba olacakbr. Müzake
rat neticesinde her iki taraf ara
sında daimi bir ticaret ve ika-

Vuremher_g 25 [A.A] 
~okoinotif Ta6rikas111ı~ bir infı· 

lak vuku bulmuttur. Şimdiye kadar 
sekiz ki§inin vefatı tespit olunmuştur. 

met mukaveleleri aktedilecektir. 

V d k • • k t Türkiye ile Suriye arasındaki 
arşova a 1 suı as gümrük itilafı ahkamı bir mü-

ddet mukayyet olmadığınd.an 
ticaret mukavelesinin müddeti
nin munkazi olmasına rağmen 

Varşova, 25 [A.A[ 
istinaf mahkemesi Varşovadaki 

ticareti hariciye mtimeseiline karşı 
sui kastta bulunan Wociyekovcki nin 
muhskernesine bu gtin başlamıştır. 
Bidayet mahkemesi tarafından vaktile 
verilmiş olan 10 sene hapis cezası 
gerek bizzat lmaznun tarafından ge
rek müddei umumi tarafından istinaf 
edilmiştir. 

Alman bütçesinde 

gümrükler itilafının tatbikatına 
devam edilmektedir. Mamafi ye-
ni ticaret muahedesiyle birlikte 
gümrüklere ait ahkamın müddeti 
de temdit edilecektir. Bu husus
taki müzakerat Türk-Fransız mü
zakeratından sonra ayrıca Anka
rada cereyan edecektir. 

Müzakeratın nihayetinde Suriye 
Berlin. 25 [A.A] hükumeti Ankaraya bir mümessil 

Hükumet taraf tarı gazetelerin 
teklif ve teşebbüsü üzerine Rayihş· 
tag meclisi evelce kahnl ettiği 200 
milyon markın tahsisatı tecavüz 
için hükumete müsaade vermiştir. 
M. Hilferding 1928 senesine ati 
btitçenin açığını 100 milyon radde. 
sinde tahmin ve bunu kapamak 
için bazı tedabir derpiş ettiğini 
söylemiştir. 

gönderecektir. ---
Macar parası 

Maliye vekaleti celiJesinin em· 
ri mucibince Ma<'ar hükumeti pa· 
rası olan (l9EHGO) nın 22 Nisan 
1929 tarihinden itibaren horsa 
kaydı re:;misine ithal edildiği ilan 
olunur. 

Londra 
mektubu 

I~gilt~recle 
intihabt 

Londra 18 Nisan 1929 
Gelecek .Mayıs ayı sonunda ya· 

pılacak jntihalıat için şimdiden h~
raretl i propagandaya haşla_ndı_. Intı· 
habat mUcndel~sinin tam hır ş dıletle 
başfodıgına cluir maddi dclii.il<len 

bazıları ~unlardır: 
Sir Herbert Samuel otomobille 

sevnhata cıkıyor. Lilıeral fıri<nsı na· 
m;n'.l lnaiİtercııin her tarafında seya· 
hata. ~ık~cak M. Luvit Jorj dahi aynı 
suret:~ lngiltcreyi dola~acak. Cala 
dahi bu me.vanda seyalınt edeı·el\, 
nutuklar södt•\ e.cektir. 

M. ~fol~do~aldın amelr. fırl;:ası 
boş durmıyor. Bu fırl;:a erkiinıda 
propaıı;o.ndaya ba~laclı. 

Muhafazal<iir fırka erl;:~nıda bu 
ild fırkaya karşı mlicadeleye başladı. 
Bununla beraber muhafazakar fırka· 
nm karşısında bir de komünist par· 

tisi vardır. 
Bu partinin şimdiki parlamentoda 

25 meb'usu bulunuyor. Her parti 
programını neşretmektedir. Muhafa· 
1Rkar, Liberal. Makdonaldın nmele 

fırkaları tarafından neşredilen pro· 
gramlar a~ağı, yukarı birbirinin aynı 
gibidir. Bu mlişabehet bilhassa harici 
~iyasette ayan bc~·un görlilıiyor. Bu 
iiç fırkanın iıç .nıle ıniistemleli:elerin, 
esi: !flillctlerin lıw;iltere emperiyali· 
zmının boyunduruğu altında muha· 
fazasına lıanıre.tli tarafiard ırlar. 

Müfrit sosyalist partisinin neşret· 
tii;.'i program çok dil\kata ~avandır. 
Bu fırka miistemlekelerin istildalle· 
rjni ilan etmelerine taraftar olduğunu 

iktidar mevkiinc gl!çince bu programın 
derhal tatbik cdilece~ini ilan etmek· 
tedir. !\liıfrit SOS) alist partisi, .M. 
\1akdona1clın mutedil amele fırka· 
sınıda ittihaın edi \'Or ve muhafaza· 
karlarla liberallara· karşı M. Malıdo· 
naldın mesai fırkası aleyhine a<; ıldığı 
gibi mUcadeJe açıldığını beyan et· 
mektedir. 

intihabat mücadelesi için ssrfe
dilen yüz binlerce ve hatta milyon· 
larca Sterlinin sarfına dahi bu me
yanda ha:;lamıştır. Hangi partinin 
kazanacağı bir müddet sonra belki 
tahmin edilebilecek tir. 

Çocuk bayramında 
çocu~tan 10 kuruş 

Çocuk haftasının mümkün 
mertebe hoş ve çocukları eğlen-
dirici olarak geçmesi için Istan· 
bulda olduğu gibi, Türkiyenin 
bütün şehirlerinde haftalarca 
evvel proğramlar tertip edildi. 
Gelen telğraflardan anlıyoruz ki, 
bu bayram çocakların arayıp ta 
bula rnadıkları tam bir neşe 
içinde geçiyor. 

Acaba Istanbul çocukları eğ
lendilermi? Memlekette Türk 
ocakları olmasaydı, galiba çocuk
lar bayramlarım evlerinde 
geçirecekler, baharın ilk güneş
li günlerin zevkini tadama· 
yacaklardır. Bu kadar uzurı ha
zırlığa rağmen proğramın bütün 
noksanlarına gelecek sene daha 
ziyade dikkat edileceğini ümit 
edelim, fakat ya şu Tepebaşı 
"Belediye,, bahçesine ne buyuru
lur? Evvelki gün bahçede 
ve garden barda çocuklar için 
eğlenceler tertip edildi. Büyük-
lerden ne ise duhuliye alındı, fa
kat çocuk bayramında, çocuk
lar için tertip edilen bir eğlen
ce için çocuklardan onar kuruş 
duhuliye alınmasını anlıyamadık. 

A.N 

-rahmil ve tahliye 
Liman inhisarı yalnız ecnebi 

vapurlara ait tahmil, tabliye 
işlerinemi şamil, yoksa milli ban· 
dırayı hamil vapurlardaki tahmil 
tahliyedemi? Seyrisefain, şirketi· 
hayriye gibi milli vapur müessese
leri tahmil ve tahliyeyi kendi ve
saiti ile yapıyorlar. Ohalde tahmil 
tahliye inhisarı milli bandırayı 
hamil olan vapurlara şamil 
değildir. 

Bu cihetin sarahatan tayin 
edilmesini temenni için iktisat 
vekaletinin nazarı dikkatini celp· 
etmenizi rica eylerim. 

Karilerinizden Mavnacı: Hasan 

Altın ithali 
Altan ve gümüş mamulattan 

yeni tanzim edilen gümrük tari
fesine nazaran fazla rüsum ah
zed ileceğini işitiyorum. Benim 
fikrimce bu muvafık değildir. 
Altın ve gümüş mamulatın hur· 
dası bile para eder. Satan alınan 
kiymetinden fazla bir şey gaip 
olmaz. Altının ve gümüşün ha
rice çıkması men edilsin, bu 
doğrudur. Fakat dahile girmesi 
ve gelmesi içinde teshilat gös
termesi lazımdır. 

Ankarada Salahattin Refik 
bey mobelye fabrikası müdürü 

·Refik 

Pahalıhk ve ihtikarla 
mü,.. ıdele etn1ek 

20. 4 - 929 
Zuhr(?vi haetalıkların köylerimiz· 

de yaptı P:ı müthiş tahribat maelesef 
bir afet halindedir. Bu afetin gur'ati 
intişnrını hnkımsızltk, bilgisizlik te!r! 
etmektedir. Bilhassa en korkun~ hh' 
ha!talık olan (frengi) •irayct kabili)'• 
~·oti nisbetind~ toveest\ rdivor. Bıı 
keyfiyet; Uzorinde ehemmiyetle tevek· 
kuf edilecel~ \'O im ba~tnlı~n men't 
eira~ et ve tcclıı.vieile rnllkellef olan• 
lan manf!n ve maddeten mes'ul ede· 
cek bir mahiyettedir, 

Bu gıln ki ve varın ki nesli teh• 
dit eden bu hnstal.ığa köyliilerimizce 
hin bir isim takılarak yanlış teşrih· 
lerJe. koca kaı:ı illi\· )arına, efsunlara 
rnuracatları cihaletin en acınacak 
taraflarıdır. 

Bu mcş ·um hastalı~ın muhtelif 
arazı başlangıç devresinde bir köv· 
hiyU hiçte ı•ıııHşe re Jtı1'ıirmn. O <'~
cukken <lah~ ç~k çibanlar ı;ık~r
dığını ve bununda falan merhemle 
iyi olacağıua inanmakta mazurdur. 
Hele bunun ailesine ve temas ettik· 
!erine sirayet edehilecei:i hayalinden 
bile geçmez. 

Ekseriyetle nıUnasebatı gayri me~· 
ruadan sira \'et \'c tevessli ettii:.rini 
herkesin iddia ett.i~i hu hast;lık 
köylerimizde tamo.men ber akistir. 
En zi)'a<le günahsız fakat sıhhi ma· 
lumatı kıt zavallıları kurban ediyor. 

Bu itibarla frenginin tehlikelerini. 
sirayetini, vahametini halka anlatarak 
ikaz etmek hukfımete \ e hükumet 
tabiplerine diişen Lliylık bir borçtur. 
Ancak o zamaıı bu hastalıktan ma· 
lumattar olan l'uylii hl'r hangi bir 
~liphe üzerine doktora l\o~ar. parası 

yoksa bile sira) etin onunu alacak 
bir tedavi) i arar ,.e bulur; lıö~ le bir 
hastalığa yakalanan bet!bahtbrın 
yanın.ı soknlınnktıın ihtiraz eder. Bu 
ghn ınsı..l<·sef arazi dol:tor gimine 
lrncet IJıralrnınyaca!( dı·reccye gelmi~ 
bir hastuııııı cdııde glınlert:t' j emek 
ve yatmal\tan çı~kinmeyen, bunu 
geçici ve ~ n o a<laına hes bir hasta
lık sanan budalalar pek çoktur. 

Köyde hir berber a~ ni ustura ile 
bütün bir liöyhi,tü tıraş eder. bir 
dişçi aynı aletle herke,.,in dişini çı· 

l>ar. r, bir çeşmede ki tastan biitiın 
köylü su içer, pis murdar bir kahve
hanede nargile marpucunu ras gelen 
ai=,tzına nlırsa, fecaatin derecesini ta
yinde gli~lük çekilmez. Hele kö} den 
geliple l\abile gotiırcn görmedim. 
Ktiy ebelerinin mıkroplu pis ellerin· ı 

den hastalıl\ knpmnmak lıir ımıriıedir. 
Şehirler de bile halkla her an 

temas eden muhtelif san·at erbalımın 
s• kı bir muayene} e tabi tııtulm:m1a· 

ları çok şsyant tecssUf bir ıhnıaldir. 
Tekrar edeyim her ~P den t;stiin 

olan sihhat meselesi ıızerinde çok 
tevekkuf etmek, uzun seneler müca· 
dele etmek lôzımdır. Bu gıırık ı ~.!.)" 
retler ha~tnl\ı]erin lıiic;nu ni} t'! rn 
faaliyetine rağnwn :;atlıi 'f' g-.ıyri 

krıfidir. h<i::mı 
Şehre.mini beyin gazetelere 

vuku bulan beyanatında gıda ICücük haberi~ 
mevaddına ait olan kısım tetkika., Ceııur> Şchnhcttin be) - Uıun 
şayandır. Et fiyatları fazla olsa· 1 mtıdckt Paristl' l\alm:~ olan ı:;air 
ydi, etler satılmaz, halk bukadar CeJJOjJ Şehalıı>ttiıı lıt·) avdet etmiştir. 
ve yüz binlerce okka et satın al- Sey ~ alıhmı hı·oşürler - :ıieın· 

lt'l\etimize ~elip giden sey,\•alılara 
mazdı, tarzında mütalaa beyan Tür \i:~ lw\i\lııda konfC'ransıar veri· 
ediyor. 5-6 nufustan mürekkep liyordu. Sı-y' ahlara ayrıl'a 'l urkiye~·i 
bir ailenin gıda mev.:ıddını her tanıta<'ak re:=ıimli hro~urler verilme~i 
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Vulcu~I 
----~-----------------------Biı' aınele direkten diiştııtl 

Sllihtar ağadaki elektirik fablit 
kasında yapılan yeni kazan daiı-g. 
sinde çalışmakta olan arnel~dg 
AU dün muvazenesini kayheder!I 
bc~Ql! nirckJeFde.n diişmÜŞ~ 
ıırr. udu fikarisi kırıi~1şhr: Za, 
~nwle. tedavi edil~tek üıcre Sa 
mu ·evı hastahanesine yatırılınııtıı.. 
Bir haftada,]ı~ - · 

meydanda Jll 
Pangaf tıda mektebi Harı 

çinkograf hanesinde çalışmakta· ' 
altı gündenberi kaybolan I(ı~ 
efendinin oğlu 17 yaşında Ah!P 
Muhtar efendinin.· taharrivatına 
devam edilmektedir. ' · 

Ahmet Muhtar efendinin ~ 
ğrafları teksir ediJerek polis mePt 
kezlerine dağıtılmıştır. 

Aynı zamanda Trabzon, QtNi 
son, İzmir, ME.rsin~ Ankara • 1'o
nya ve Adana ya da bu hfün~ta tel• 
ğraf çekilmiştir: 

Bfr çocuk bulundu 

Beşik ta:. ta Parmaklık ı;;okal* 
da dün gf'<'f' dort 3). hk bir erKel 
çocuk bulunmuştur. Zabıta küçüll 
Dırülaczeyc gımdcrmi~ \e mesele 
hakkıııdn tahkikata ba~lamı~tır. 

Gene çarpı~tılar 
Şi~;JidP hala~k;tr caddesinde ae 

I'>.io utoıuubil ile 1 ·618 No otom«> 
hil müsademe etmi~lt•r ve h• 
ikiside has:mı uğrnnıı~dır. 

Ciizdandan çıkan 

Sabıkalıbr,hn Cr'lfıl dün Ema; 

ünü traım ay ist:ısyonuııda Yata 
i:;minde hir adamrn y.mına yak· 
!aşarak ct•birıpı ıı dizdamnı ap 
miştır. ): ota hunu unb) mca avaa 
çıktığı k~ılar bağ•rma~" lıaşlaımt. 
Ccl<tl hu ~ır_t,1a kı\m.::tır. 

Birnz r-0m..ı 1:ılııt:ı memurlan 
c;;a}ııbL.;ı yaL.bm.:;l.tr 'c elindea 
) ola ef1..·n lınin cü1. :aıımı almıı
lardır. La~ in eiizclandan ~ıka ~ka 
bir kaç tane m .... J.~up çıkmıştır. 

Otonın .. Jil kazası 
~~ol'ı"ır F'eridin idaresindeki 

J-:io7 To <ıto:nob-il ÇPnl•ı•rli ta§ta 
aş<'t :\1u tafa~a ı,:~ırpaı-.lk yarala· 
ını~tır. 

Teııtürtli Yt ,t . 
Zeytin burnunda kah teci H.; 

gün satın aldığımızdan pahalılığı de takamır etmiştir. 
filen his etmekteyim. Pahalı ol- Diş tabipleri ccmi)efnde -
mak.Ja beraber Istanbu1da her Di~ tabipleri iıe~ "eti idare reisi Jfo . 
gün binlerce okka et satılmasının san Hayri bej istifa etmi~ti. Toplan· 
başlıca sebebi halkın ete olan lamuı lıej ·eti idare (3) a~ ::;onra ic .. 
ihtiyacıdır. Satın alanlar pahalı- tima edece:\ olan Jıey"eti uınuıniye 
hğı biitün şiddetile his etmekte. içt maın,ı kadar itlarei uınıır etmek 
dider. . iızrP hcp'tİ itlure aııısıııdaıı Hac;aıı 

l 
lil ağanın zevc,..si Leyla hamm 
dün sabah tentürdiyot içerek öl

' mek istemişsede kurtarılllllf •• 

ermeni hastahanesine yP.tmlmıp. 

Gene her gün Fasulya, Mer- Sabri heyi reis iııtiha11 etmi-;:tir. 
Sefik Hüsııii bev - Komünist· 

cimek, Nohut gibi binlerce okka lik .. davasının nıvi)~ti nf'tice:-;inde 

di§'er gıda mevaddı da satılıyor. ai;ır cezada bir burul~ seıı<' hapse 

Pahalı diye halk bu gibi gıda malıkum olan nr. ~('fil\ Hıısmi B. 
m 'vaddını satın almasa gıdasız I::ıtanbul lıapishaııe~in.Jerı yozgatu 
kalır. Mezkur ve mümasil gıda gönJerilmişti. Son giinlerde malıku
mevaddı satılıyor diyerek paha- ıniyet nıurlrletiııi lıitirmi~, ~erlıe:,t lıı· 
!ılığın ve ihtikarın mevcut bulun- . rnkılm .tır. 
madığına hüküm etmek doğru 
olamaz. Bilhassa gıda mevaddı 
üzerine her hafta ve her ay zam 
yapılıyor. Gene bunları filen 
müıahede ediyorum. Şehremini 
beyin pahalılık ve ihtikarla cezri 
ve esaslı tarzda mücadeleye gi
riım~sini temenni eylerim. 

Bürhanettin bey ~evcesi ve 
Kadıköy Esmeryan apartımanında 
mukim Ru! iye. 1 

Taşra~ 
İznıirdeki yanO'ın 

lzmirde Bnpazarında g~~eıı1er<le 
11 d~k.kiin yanmı.~tl. Tahkikata glire 

lzararuzıyan 50 hın liraya balığ ol· 
muştur. 

Adanada yağmurlar 
Adanada şiddetli yağmurlar yağ· 

maktadır. Bir ev '1kılmıstır . " . r u' . ~ıııi ı ll' Lir dne ta~mı~tır. 

Eld'-tril...)P. ölüm 
Kara.gihmüklc uluran bahri~ 

mütekaidi Yusuf beyin zevcesi 
Müze. yyen hanım ~t:yyar elektrik 
lambasmm c"eryanına kapılarak 
vefat etmişt!r. 

Bir kızın 
Sabıb1lıladan 

nu tramvayında 

bir kızın parasını 
yakahınmrntır. 

paralan 
Celal, E..w;.; 
Juda ismmde 

çalark~n poli119 

( A:\K ARA ) 
Blltlin otlalnr<la telefon, t-ıcak ~ 

kalöriferi '\"aıdır. 
Hususi banyolu apartmanlar. 

Odaların fıatlari: 6-8-10 Ye 12 .. 
dır. Amerikan barı, orkestra, erkek 
ve kadınlara maMu! perkir .ıcma. 
çamaşırhane, gara teniz. nktıtttphaae 
yataklı vagonlar ~irketinin ac::ıntalığı. . .................... ... 
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Mucize · kabillnden.ır .. 
~~ bir çikulata içtik

ten ıoar. cebinde ufak parası 
ka~tA"IOı gören Pello, içi ttk
bm tıkltıa binlik lira dolu cfü:
d&DIDI pkardı ve bir tanMirıi 
b~ macbur oldu. 

Somıa trene bindi. Oturduğu 
komJ?artimanda kendisinden baş· 
ka kiwaeler yoktu. 

PellQ otuz sene Siberyada 
bir medea ocak!nda mühendis 
olarak çabsmış, epiyce bir ser
vet ~ktan sonra ana vatana 
dönüyordu. Maksadı Lyon civa
rında bir lciiçiik sayfiye satın al
mak, çiçek yettştirmek, kabilse 
evlenmek ve hayatının mütebaki 
g"::nlcrini mee'ut ve rahat geçir
mek isti)ıordu. 

Dünyada kimsesi yoktu, eski 
dostlac da kim bilir nerelere da
q,lmışlar, yahutta ölüp gitmişlerdi. 
Pdlo kompertimanda kimse ol
madığı ~ şöyle bir uzandı. Ha· 
fif çe daldı. 

O sırada kompartimamn kapı• 
.. ı açıldı, kıare elbiseli, kasketli 
bir edam içeriye girdi. 

PeUo birdenbire sert ve kes
.in bir koku duydu, aynı zaman

da burnuna bir şişe tutulduğunu 
da hissetti. 

Yerinden kalkmak, mukave
met etmek, yahut imdat işareti
ni çekmek istedi. Anladi ki, bir 
taarruza uğl'amıştı. Fakat iş işten 
ge'çti. 

Eger Pdlo istasyon lokanta·
rında çıkulatasını içerken sağına 
soluna dikkat etseydi, komparti
nana gelen kasketli, kara elbise-

li adamın kim olabileceğini an
lardı. Bu adam şişkin cüzdanının 
sahibi ile pek ziyade alakadar 
>lmuştu. Fakat bir istasyonda 
çikulat içerken bir insan ne ka
dar zeki olsa kara elbiseli ve kas· 
ketli adamlara ~ikkat edemez .. 

PeUo sert kloroformun koku
u altında d""ğil mukavemetten hi
"' ·en bile salim kalınca, kasketli 
adam işe başladı. Cüzdan yerin· 
de duruyordu. Pelloyu miikem· 
melen soydu, ta iç çamaşırlarına 
kadar., Adamcağızı çırçıplak bı
raktı. Sonra kendisi de soyundu, 
o da çırçıplak oldu. 

Şimdi başka bir ameliye baş
lıyordu. Pellonun elbisesi öteki
nin, ötekinin elbisesi de Pelionun 
sırtında idi .. 

Ne kadar vakit geçti, malUm 
değil, Bir sarsıntı oldu, camlar 
kırıldı, vagonlar birbirine girdi. 
Lyon ekspresi bir marşandiz trc
nı ile çarpışmıştı. 

PeHo gözlerini açtığı zaman 
'~endisini bir hat bekçisinin kulü
besinde, yatakta, buldu. 

Ona: 

pelioyu ölüttün olduğu yere 
götürdüler. Betbaht mühendis 
bir müddet kendi ölüsünü sey
retti. Bu müthiş kabusa daha 
ziyabe inanabilmek içi11 kendi 
ölüsünün üstüne kapandı. 

Lakin bir az sonra kendine 
geldi, üstündeki kare elbiseye 
baktı ve her şeyi hatırladı. 

Doktora: 
- Efendim, dedi, bu ceset 

M. Pello değildir. Değildir. Çü
nkü M. Pello benimi 

Siz mi? 
-:- Evet, benim .. Size anlntı:.-

yım. 

Pello doktora macer4Jı anlattı. 
Bitirince doktor dede ki: 
- Dünyada söylemek kadar 

kolay şey yoktur. Fakat bunlan 
isbat etmeli. Şurada bir ceset 
yabyor. Üstünde de bir servet 
denecek kadar para var. Sonra 
da siz diyorsunuz ki: " Bu ceset 
benim cesedimdir.,, Bu olur şey 
mi? Bunu başkalarına anlatm. 

Sizin bahsettiğiniz hırsız ol
madığınız ne malum. Lyonda bu 
hırsızı ne zamandan beridir arı- l 
yorlar. Doğrusu ben gidip me- l 
seleyi polise haber vereceğim. 

Doktor laf söylemediğini is
bat için odadan çıktı. 

Pello akla karayı seçmeğe 

başlamıştı. 
Ellerini gayri ihtiy2ri ceplerine 

götürdü. Bir cebinde tabanca, 
bir cebinde de pıçak, bir takim 
anahtarlar, maymuncuklar buldu. 

O zaman düşündü. 
Doktorun hakkı vardı. Kim 

oldutiJnu hakıki hüviyetini nasıl 
ve ne ile isbat ed~bilirdi? 

Dostlarm şehadeti? Ortada 
dost kalmadı ki... Fransadan ay
rılalı etuz sene vardı. 

Şimdi yer yüzünde 30 sene~k 
rr eşakkata rağmen bir tek mcte
ı k iz kalmış değil, üsteli!.: şiddet· 
e aranan bir hırsız, bir katil me-
vk · nP. de düşmüştü, 

Anladı ki, mahvolmuştu. Kor
ku~ u a t ı. Bir kolayını bulup 
aradan sıyrıldı ve dağdan, tepe
den, köşeden bucaktan kaçmağa 
başladı ve kaçtı. 

Bu hikayeyi anlatan garson 
en sonunda da dedi ki: 

- Biliyor musunuz, bu adam 
kimdir? işte ben, karşınızda du
ran adam. 

Garsonun yüzüne baktım. Bu 
masala pek te inanmadım ama, 
iyi uydnrulmuş bulduğum için, 
verdiğim bahşişe acımadım. 

-iyi kurtuldunuz .. Hani ahiret 
gibi uzak bir yoldan geliyorsunuz. 

-T.J>ii uzak .. Siberya yakın e;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;~-=a"""""'.......,,,,.-.,;~""""" .... ""'
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olurmu? ~·::::m:Ei!IP Doktor <as::mmıtı 

Soran adam güldü. ~E Haseki kadınlar hastanesi Cilt i~ 
- Galiba ka:radar _' yı ia ve ~Firengi Hekimi sa 

:· :: 
Şaşnchn&.Z. :. :: .. .. .. .. 

-- Ne kazası? :: !i .. .. 
,_ Yaranız falan yok değilmi? !5 Türbe de Eski Hilali ahmer :e 
~ Ne .,...851? s5 binası. Tel: lstarn. 2622 ~! ,-- . .. 
""' •a-•n hadı"seyı· kendı"sı'ne ••::::::::.·.·.·.····································· a: liV &. UIG ••••• •••••••• •••••••••••• 2 ••••· • • 

anlattılar .Pello hala kloroformun !i1smı:ıı::ıı::ısc::ısı;ımGını::ısı:ıc:ıı:ımsmaı::ıı:ımı:ır ıı::ı 

tcsirindeıa kurtulamamıştı. Üstü- ~ Bakteri} olog ı 
aii bawaı yokladı: J Dr İhsan San1i ~ 

- Ah, İ>en ölmedim değil mi? B Baktt:ri~ oloji l:ılıoratuvari m 
- Mucize kabilinden kurtul- ~ Pek dakiK ı,un talılılatı ~ 

dunuz. Tren yolcularından ellisi ~ (\ ıuısermanteaınülü) kUreyvat taJnJı, fil 
öldü, ellisi de yaralı . fil tifo ve ısıtma hastalikları te~hii idrar ın 

o balgam, cerahat tahlilati,Ultras~kru~- ili 
Bu sırada bir çocuk koşa koc;;a ~ ırnpi ile fıengi tuhaırio:i. Divaııyolundu~ 

geldi. m Sultan Mahmut turbesi karşisındar m 
- Yeni bir ölü daha bulduk, m Telefots. 9Bl. m 

k d mı::ımmsmemmı:ıssrnııısemmuınımmınmmml:iml 
dedi, yüzü tanınmayaca hal e 

l F k t ·· · d k" G nlata hinci civarındaki Valide kethu· p;trça anmış. a a uzerın e ı r 1 d k dası Mehmet paşa vakfından Billur 
evraktan kim olduğunu an a ı · sokağında ıo numaralı matbaa mahalli mu. 
Siberyadan gden bir mühendis, zayede suretile kiraya verileceğinden 14 
ismi de Pello. Mayıs 1929 Çarşamba gıinıi· saat 15 tc 

Pello şaşırdı: İstanbul Evkaf müdiri yetinde encümeni 

-Pello mu? Pello mu dedi- idare) i evkafca ihalesi icra kıhnacağın· 
niz? Pello.. Allah Allah! dan taliplerin ıeraiti anlamak ve pey 

sUrmek iızre Şehzadeba§ında mektepf 
Ve zavallı Pello hemen ora- sokaıtında mUtevellisi Selaheddin beye 

cığa düşüp b'ayı dı. m racaatları. 
Doktor ayılttıktan sonra sordu: ·-----·------,,.__
- Her hald bu M. Pello si- Deyin ilmühaberi 
çok s b:r do tunuz Alır c:atar ve mahsup yaparım. 

~fol c:ı iJye h!'ln 33 Deniş. 

:;uı 1arret- ı. K 

Joyce · Murray 

di Of Ü a: 
ihtiyarım 

Fakat hala genç 
görünen artist 150 

film yaptı 

. ' 

perdede makyajla ve sineı.2 hile
lerinin ve san' atının sihri i~!rij,i 
görünen san'atkarlan bir t a 
bırakalım. Erkek artiıt kadın 
artistten ziyade filimlerde genç 
görünebiliyor. 

Bir zamanJar sinemanın ilahesi 
halinde taabbüt edilmiş plan 
Franceska Bertini bugün ihfıyar· 
ladı. Fakat hala sinemayı brrak
madı. Yalnız artık aldığı roller 
eski Franceska Bertininin genç kız 
rolleri değildir. Daha ziyade yaşı 
dolğun kadınların rolünü alıyor. 

Fakat buna rağmen san'atında 
muvaffak oluyormu? Ziyadesile .. 
Şimdiye kadar vücuda getirdiği 
ve dünyanın dört köşesinde tak
dirle seyredilen filmden başka en 
son vücuda getirdiği "Sen benim 
'olacaksın?,, filminde san'atkar es

' kisinden daha hüı_ük bir sJtn'atkar 
görünmektedir. Franceska Ser-
tini nin " Toska ,, , " Fedora ,, , 
"Ladam o kamelya,, sı unutulmaz 
film şah esarlerindendir. 

Belki kimse yüzüne karşı söy
lemediAi halde, halkın hissini ve 
hükmünü yakından bilen Fran- { 
ceska şunları söyliyor : 

- Kimse seneler geçtikçe ge- ı 
nç kaldığını iddia edemez. Ne 
bakım ne tuvalet zamanın biiman 
darbelerine karşı gelemiyor . 
Fakat bence sinemada da bir 
hamlede yıldız olmak, gençliği 
olduğu halinde bırakmak kadar 
güçtür. Bu bir merdivendir ki 
basamakları birer birer çıkılır. 
Hemen bütün bayabm 9İnemada 

· geçmiştir. Hila yeni şeyler öğ-
Sinemada her seyircinin, bil- reniyo rum. 

hassa gençlerin en ziyade filimle-
rini dikkatle takip ettikleri yıl- Büyük bir Amerikan firma-
dızların çoğu yirmi ikisini dol- sının bir köşeden bulup çıkardığı 
durmamış genç kızlardır. Erke- bu yeni yildız, yalnız filmde değil, 
klerden yaşı geçkin olupta, beyaz rakısta da çoklarm geçti. 
~· e =: - -= 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J Defterdarlık ilanı f 
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SATILIK TARLA VE BOSTAN 
Arnarntki:ıyünde fenerli hıristo sokağında 21 N. tarla ,·e bostanın altıJa bir 

hissesi sahıplerinin vergi horcundnn dolap tarihi ilandan itibaren 12 gün mLıddetle 
müza) ade)e l<onulınu§tur. Talıp olanların İstımbul vilayeti idan hey'etine müracaatları. 

SATILIK KERESTE 
Karadeniz boğazc haricinde Kilyos ve Atlama mevkıinden itibaren Dar bo~aza 

kadar olan saha dahilinde mevcut 6017 adet 227 metro mikap muhtelif cinste keres· 
telerin gumruk ~esmi mu~tcriyc ait olmak şartile, muhammen bedeli 3667 lire 91 
kurn~tur; müzayede temdiden 5 l\layıs 1929 Pazar gtinu Defterdarlıkta yapılacaktır. 
( 345) 

SATILll( ARSA 
Hasköı de turşucu Hıı.ınw. cad<lesinJc 79-1-2-3 N. arsı sahibinin vergi borcundan 

dolap tarihi ilandan itibnren 21 gUn nııicldP.tle ml\1.ayedeye konulmu§tur. Talip 

:ı:rnların l~tanbul vilayeti KfRıALJİ(iiB;r}f ÇE 
Bcşiktaşta Çırajfan sarayında hamı meYkıinden itibar,.n tel örgü ile muhat 1,5 

dônUnı, senelik kira ı 15 lira, uç seue nıUddeUc, nıuıayede 16 .\layıs 1929 da Def. 
ter<larlıkta ~ npılacaktır. ( 379) .... 

SATILIK ODaLI DÜKKAN 
• Şchı.ade ba~ında Emin Nurettin mahallesinin şehzade başı :ıok'lğında No 8().}04, 
2 katta 1 oda l sofa 1 hala 1 tavan arasını mllştemildir. Mnharumen bedeli 2000 
lira, ~hlzayede 13 Mayıs 1Q29 Puwrtesi glinü Defterdarlıkta yapıla~aktır. \ 637) 

'
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mın YEN l HARFLERLE YENİ KAN UNLAR; ~i 

~~ CEZA MUHAKEtAELERI /j]~ 
m~ ~~ 
:~ USULU KANUNU ~~ mm ma 
ı:ım L' • k h l d"I · k • d'l · id" 

88 
mm r ... n yenı a u e ı mış anuuun yenı neşre ı mış metn ır. mm roru am 
mı:ı }'iatı: 75, taşraya 100 kuruştur. GJ!il 

!!HUKUK USULU MUHAKEMELERi!! 
s~ mm 
~Ei Fiatı: 75, taşraya 100 kuruştur. ~ın 

~m TC ~K CEZA KANI lU N U il 
ElG Fiatı: 120, taşraya 140 kuruştur. em 
İIK~~UNU MEDENİ VE BORÇLAR KANUNU;m 
m~ İki kanun bir arada ciltli olarak 200 t&fl'aya 225 kuruttur ın= 
m~ Bütün bu kanunlar en doğru, ve en nefis bir tarzda Edip mm 
I; Kemal Bey tarafından neşredilmiştir. yegane satış yeri: mm 

' 

Istanbulda Hilmi kltaphanezl dir. ~~ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~ ı:ımmmmmmsmmmramsmmmmmrammmmmmmmsmmmmmmııı~ınmmmmmmmmmm~~m151111' 
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11 SERSERi ŞAIR 11 
1 JOHN BARİMOR ile KONRAO VAİT in muazzam temsilleri ıı 
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Franceska Bertini 

.a.a vatımız 
ti 

nas:.. 

geçip. gidiyor? 

21 Nisan 
General Givkawiç diktatörl 

ıl4nından sonra"- idareyi ele alı 
"Re.vaz el,, e merbut bir çok c 
rallar arasında içten içe bir dl 

<lele başlamıştı. Bu mücadele 
bu glin bariz neticeleri görlintiyO 

nu ay içinde kırahn bir e 
tekaUde sevkadilen cenerallarııı 
listesi n~redildi. Bu liııtede tnnı 
cenerahn ismi vardı. Bunların. iQ~ 
de orduda btiyük nüfuz sahibi ~ l>Q 
lar da vardı. Mesela erkanı harb1l\ 11 
umumiye reisi gibi! ~akı 

Diktatör idaresi sans r koyd iz 
için, gazetelerde bu hu-;u~ta hiç ak! 
muta!aa çıkmadı. Fakat listenin ıl~ 
grat mahafilinde buyuk declikod le 
lara yol açtığına şüphe yoktur. 

Diktatörlük idaresi için vo b f' 
hassa kıral iç.in güç iktiham edil M 
ce~ine şüphe olmayan bubrBll~ 
devre baş gösterdi demektir. Çiıll~ 
bu ç.ıkarı1an cenerallardan çu~ 'l 
orduda sevenlerin mikdarı az d 
dir. Tabiidir ki, bu listenin u) 
dıracağı hoi'nutsuzluğu hoş got 
geçmek mümktin olamaz. 

Y coi şiddet idaresinin teessü 
den daha tiç ay geçmeden, bM 
fevkalade tedbirlere mUracata lU 
görtilruesi, buhranın çok derin k 
1eri olduğunu gösteriyor. Fevkall 
tedbirlerin fevkalade neticeler 
mesi tabji o1duğuna göre, şu bir 
ny içinde mühim hadiselere ioti 
edilebilir. 

Tatil ve bayram günleri · 
4 sene, 12 g, 15 s, 3 d. 

Seyahat için 3 sene, 273 
18 8, 24 d. 

Gazete okumak için 7 se 
243 gün, 7 s, 18 d. 

Traf olmak için 140 g, 23 
12 d. 

Sinema öyle bir alem ki, için
de ne i~terseniz buluyorsunuz. 
Son bir filmden bakınız neler 
öğrendik. Film rakamları ve re-. ı Kıravatını bağlamak 
sım eri ile her şeyi gösteriyor 
ki istatiştik gibi bir şey.. güıa, 12 s. 6 d. 

80 yaşında adam Burnunu silmek için 

Zaınanını nasıl sarf_eder p 8 5• 28 d. 
80 yaşındaki Amerikalı bir Kahkaha ile-gülmek ~in-1 .. 

adam uyumak ve giyinmek için 22 s. 3 d. 
26 sene, 312 gün, 18 sene, 22 Esnemek için 4 gün, 2 s. 6 d. 
dakika. Kc.#1 düğmesini aramak için 1 bı 

Çalışmak iç.in 21 sene, 95 g, Bu rakkamlar da amerikali ha 
14 s, 40 d. rın kendileri gibi garip rakk•. sıı 

Kızmak, sabırsızlanmak, hid- lar. Bazılan hatta türkler i thi 
det etmek için 6 sene, 86 g . . . . . . . ı. • 
14 s, 10 d. ' bıle gayrı kabılı ıhrazdır. Fılı• ı t 

Yemek ve içmek için 5 sene, kıka 80 sene yaşayan adam güod ftt 
346 g, 5 s, 14 d. 8 saat uyur, ve iki saatta yedi 

Tranvay, otobüs, tiyatro gişe-ı yerse, 27 seneye yakın bar'a,çl 
sinde beklemek için 5 sene 302g, yatakta ve masada g9çiyor ~'ııık 
16 s. 5 d. --~ mektir. _,,/tı. 

[Fi7 -- ---~----- - - === , -==---~ ±!! 

I-IA.ı<.A. FiL.Nl. ~i 
( Halil Kamil ) tt 

Bu hafta zarfında muhterem temaşegerlere aşa~ıdaki zengin 
programı takaiııı edecektir. 

Melek sinema~ında: Uyan Haytirı temsil eylerlıği iKi KlRl\IIZI GÜL Defınll 
Alhumra : Brıgit Helnıin • RUS AŞKI (Uf!'I) 
Asri ,. : Billi Dovuıı • GÜZELLER G GZELİ 

(f t,rst nasyonal) 
Fransız tiyatrosu : Villi Firiçin temsil eylediği COŞGl~ ZENDOST rt:fa) 
Karlıköy Süreyya paşa sinemasında: B ı ı )m•un tcını:;il ,., }Nli_., SAld 

ZAl' B. K \Flırı:;t na-; •on l) 
Pangaltı Pate: BERLİNİN EN Gi)ZEL BAf' \.KLAJU ((fa) 
Beşikta§ Haal ; Billi Do\un temsil e}l(dıği SEVD.\ PAZAIU f rt 

HAKA FiLM 
GelecP.k hafta Melek sinema-.ında mev< nin en pü.} uL en md 111 

filmi olan ~ahane Yıarıya Kord.ı tarnfınılaıı t ·msil (:'dılt> Gt zf.I 
ELEN i ve Almamra sint:masında da Koıırat Vayt H' Elizabet Bcrgner11 

temsil eyledikleri FLORANSALI KEl\IANCI filmini goc:t rı>cf'ı ti. 
ADRES: H:\KA FİL\I, ıtfolil Kamil) 303. İ·tıkiiıl caJue~i ~ ı-ır ap .tım ı :'il 

Tel : B. O 560 ( Posta kutusu 163 ) 

Istanbul liınanı sahili sıb.lıiye 
merk.ezi sertebabetin< cı1 

Merkez ve miılhakatta kullanılmakta olan motor 'e s.:ın ıall .r~~ 
ihtiyacı için 15 kalem boya ve saire ile 29 kaltm ınakı e ' 8ı~tı 
balat ve saire münakasai aleniye suretile miibayaa edile ·~-tif• 
yevmü münakasa ] 3 mayıs 929 pazartesi olarak tespit ed. ~111 r!l~ 
Taliplerin :;.artnameyi görmek üzre her gün ve münaka.::ay.ı 1 "~0 r: 
etmek üzre yevm ve tarihi mezkfırda saat 14 te Gal11taL "l ıi 
Mmjtafapaşa sokağında kain merkezimizde ınüte:;ekkil ihale ı-.on 
Yonumuza müracatları ilan olunur. • •. .. .... 

'
................................................................................................ . .. 
::!:~!!:~~!!~::~!!~!~rn .. !!:?:!~!~!!!!~:!!!~ .. ~~~!:~ •• ~~!?~··· ••• 

ı!~ Bahriye l\'lerkez hastanesi 

!il Dü~ tabülb>ü 
!il Bedri Haki<• 
ı•ı ı~. Kadıköy : altıyol ağzı •••• . ............. , . ..................................................................................... ,, .... .,. . .. 

.~:. ~ •• :: •• ~!?~~~!'!~ ...... ~ .. !e~!;.?!~::::!~~~~!~~~!!~~~~- .............. . 



Dünkü f'aaliyet: 

Un gec vallta lladar 
tanbul büıUll bir soor 
laaliıet i gecirdi. 

ban lıtanbul spor meraklıları )arı yaptılar. Tarefeyn sahaya şu 
şekilde çıkmı~lardı: 

NAKiTLER 
ı l ln~li.I C)9:1.50 l 20 1~• Bal. 

1 Dolar ~.58 ı nll'ta 
20 Fn.F. 158.7'5 to K•f.• 

20 Lireti 212.7S a! = ... 
20 Dnlnnl sı.so 20 FrHlııllel. 
: J Rı1ht m. 48. 1• 1 l'eıre&a 

l A rnııt. SJ. 8 5ö y L 
IG l.e1 Ram. M.12 20 ' vıır. 

ç }!, f{ 
Load. Sa. 989.50 
N,~.Y, 0.4!/. 
Parıefn. 12.a5 
Mil11r.o it. 4'.36 
Beı· ir. m. ;2.06 

A...wt.n. 
l'nil kıır. 
vı,. ... •t 
Madtldpae 
v.,,~ 

Atiaahalt. 

TUN EL 
28.50 Tramft1 '78.IS ı lltaaltal S.. 

98. ~~~~ .. .ua. Erqli M,. !-.p 
1::= HiSSE SErvED 4 Tl 

':'l .IO ft h .. k11! J .3U Mfl'I Jlı:tild Bk. 
i 12.5() Mllıthı itibar. ı Ticııret ve 1&ııyl 
!29.30 OıuuıWI Bk. 136 E ... c Bk. 

182
' J' A.PUR DEMIRYOLU 

1.lll. 
J~.!\5. 

3.48. 
1.U. 
4.37 

ı Şia·keti Ra,rf 7.-ı 

1 
.., Tcıauıtu 

Jblfç up.,.ı.r. 
An.D.Y. oto 

ıB.!10 ~omlar 
11 1 •rki7e milli 

l.53 Jttibat ,. 

• 
.. .. ., ıoo 39 

Maduya.Bat'N 

ldmat 
Şark 
BoJ:ku~ı 

s .. m,un ahil 

27 

l'ılrıd 

ı kartıaıwıda 

OR 
Biı; ık •~ fabrikası tarıf Qjlan ta~di• oiuilaeaktır. 

MUntebıp ç,,.tl rimisi ~örmeden hlt Mr möbayM&ta bnl.a11mayıD1L 

eyefendilerle çocuklara mahsus 
..:On mod.1 Li i lıtrde Te t~miııatlı oınıten • J 

muhtelif İngiliz ve fa.1tazi tumaşlardan • 

Kostümler 
ve Spor kostümleri 

ıs !i~adan 
ıtıbaren 

Meflıur MANDEL BERC mar ah ve 
mtlkemmel gab rdinrlen her renkte 

Pardesuıer 
le münt~hap çe11ffJerde Trençotlar 

17 50 liradan 
f itibaren 

ldste&Oa bir faaliyet günü 
eomI;ti. Evelce bahsetti· 
i, sabahtan ba§layan miı
r ak~ama kadar deyam etti, 

Halis " Br ikta~ ,, 
Adnan Zeki 1 Sofiale'' 68. 

Brt' ksel b 3.53. 
Ginevref: 2.$1. 

Bak ret 
.Möi1tTaç. 
ffe111f•t clt• 

88• Tramnıı-
An ' la An. 

71.1!i lat. um ... 
24.S'7. . 

104.ı; MADElV ŞJRKE1LEIU 
Hanımlarla genç kızlara mıh~ne 

on n oda 'tie her renkle 

edi r; 
müsabakalar sırası ile 

lcof'UU 

~it mecmuası t rafından 
edilen k•r koşusü d "n ya
Mevsimin en c:on ko u«unu 
eden bu müsabakava kala
bir atlet grupu iştırak et-

Şhli · Takc:im arasında 
ıyet ve intizamla yapıldı. 

L_ ecle Be~iktaşlı atletler koşu
'V&aarak konulan kupayı al
• Son ko~uların hepsmi kaza· 
Beiikta§lı atletleri takdir ede-

asaray 
birincilikleri 

Galatasaray mektebi atletleri
kendi aralarında tertip ettik· 
birincilik müsabakaları dün 
öyünde yapıldı: Gala.tasarayl! 

ler, sis dolayısıle bındıklerı 
n karaya oturması y6zün· 

nıösabakalara zamanında haş-
tnadılar ve final maçlarrnın 
ı Cumaya kaldı. 

rikan kııltlbUnde 
8eyo&lu amerikan kulübünde 

etli'° miltahas ı ımız llhami 
in idare inde amerikan usulii 
astikler yapıldı. En on tet· 
ta llBIR t pit edilen n 
n si teminin oiğer u ullere 

tin dünyada tercih edilme~i e • 
ını, dünku har k tlerden sonra 

iyi anladık. İlhami bey'n 
bir müddet içinde bu u ulü 

. edehilmektekı mu,affakiye-
1 takdir ederiz. 

ol maçları 
Dün Tak~im stadyomunda lik 

nna devam edildi. Yapılması 
rrer olan üç maçtan biıi, 

.er. Vefa maçı, Vefı hl arın Bolı
scyahatinden '\' oı hun d nme· 

Rü~tü .ı ahir Rıdvan 
Nuri Eşref Ştıl r it r..I inı Hıı,\ ati 

Mam.nr "Sül ) manıye., 
Necdet Sadi 

Ruhi Murat f krem 
Sadi İh-.an Burh n Halit ~ecdet 

~ecmi be)in hakemi i ıle ov· 
nanan bu mac } <ııtan nihayete 
ka ar B ikt m h"kiml tı al· 
tında g çti. Si.ılc~mani}e m ıdara: 
asının, bilha" a m rk z muavını 
fedakarane me a i --iııe ı 11' :ı P · 
~1ktasm ikiye i tal iı emnesini :.; . 
'errnekt g c:kme i \e m~ç 5 · 1 
Süley mani yenin ale'ı hine hıttı. 

ikinci ve on mü ah ka Galııta 
saray · Be) koz maeı ioi. HakF•m 
Selahattin bey iki takımın t ~ k· 
külah ş yle: 

Raııim "G. ~., 
burhan Mehmet 

Suphi Nihat Vahi 
Muslih Rebi ~e d t Latif kemal 

Szi "B k 
Zi a Ibr him ait 

~ 

doJayısile tehir edılmillti. Ilk 
Beşikta~-Süleymanh P. t, ım-

._....,..~.-~..._... .. _....,...j..,_.~.-~. 

tlRKiVE ~Ş 
MECL!Si iOARE 
RıVASETiNOEN: 

12 la},! 929 tarih· ı 
hıaa da~et t· lilt n b I\" n z 

\ 

' Cli uınumiy ı r ı ı ını lı ·i 

Al.ıEL" DE~ 
1 M ı· · ·d .. k l -.. ec ı ı ı are ve mura ıp r . 
l ...... 928 senes· pirnçosun n tctkı . 

- Mürakıpl rin tayini ve ücr ... tlcrı 

{ 

Yüz bin adet beheri on lira kıyn. tı ılib :\c in le ha 11-

line ait hisse senedi ihracı suretile seı m yenin beş 
milyon lir ya 'bla ı 

- Keyfiyetin tahal k u için lazımgelen mu ıne'enin i.cı!lı ve 

ezcümle: 
A Hakkı rüçhanın sureti istim linin ta} ini 
't\ - Nizamnam e bu bapta lazımgelen tadilatın ictası 

için meclisi idareye selahiycti atası 
lllahalli iç ima Himayei etfal çocuk sarayı ıalonu. -

AR LAN I<.UVVET ŞARABI 
arının en faideti•idir. Başlıca mak~ul ha~~ası kı~a 

t, ren pt-mbelik, natürel gilzellık ve vucuda ~ış• 
ler e zalı n bu]nnur. Depo : Bahçe kapı 

1 il 

85. &lya I.,.aay. 14.45 Ha, .. ııeın 27 
A Jaa Çhnea. .U.!!f ,. {tr • .) 3.~ 
ll!1nr1'3y •• 1 4 .. ~ K kl;y ~u ~5 

mUnt hap çeşitlerde gabardin 

.M..c.rı t:e>lı3r 
1 JS11llRAlLAR 

1 itik.dab. 93.75 
206. 
8.35 

'l ifrk lumiir 2~ lıuwr mnbha 109 

r l!IO~ Tertip 1 Meru ~ ~ 1 ': 

ı :nıı ·190 ~ DIGER ŞIRKE'J1,ER 

ve Kasha Trençkotlar 

ıs 50 liradan 
Dü~unu. 
Dr. \olu 
190.. vli•r lder 
1908 S• dl•abl 

1902 Tttltlıaıl '"' 

l I~ 1'-erıipl l•ı Tdl . .\n. Su 4: 

1 9 
Rllırim dok. An. 

.h 
11 

1 t. d41irmeaci 
.e '""m aeı ~:l 1 nı rk C'X 

" 1 t. K• aplsri 

f itibaren 

PANTALONLAR 
renkt:e faneıaıardan 

lı!I J"radao 
Y itibaren 

TAH'VIL 41 Reji ~eptuu 

IOuıaUo• 
Karamuna1 

mahsus gayet 
Aaadolu il••· YolL 
1 1 ertip [A.B.C.) (0 

JTHALAT 

hld11y 1Sl9 
Ç&Yd•I' !3S 

Arp• :i! . 
FııeuJ•e 15'1 r. 
~ohat " 150 .. 

l?aJ 
o .. 

( T 
l d 

ft rk tat. Aa. 
l 1 fttlp Jı>.!.J 40 Duh a Turk 
S ,. (F.~.) 43 • cr1' Dettrm 7.!5 

25 

ındık k. 

Nisan 

Ku. Pa. 
52 

1929 
ZAHIRE 1 

Ku.Pa. 

çeşitlerde dayanıklı kostümler. 
Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire 

Aylik ve haft:alik takaltlerle 
1 • 

Rl'GDA :u. r.· r ................................ E;;;ii·· .. ;;;;;k·;···ui:;· .............. -........... , 
-) muamele yaplllr. 

. 
lr F 

Çndıır 

Arpm 
Mısır 

\ ı r 

\·umuplt - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••• .... ••• .. ••••••• -
14,20 Kıol a Ha ine~ e aıt 2-3 haaııeoiD 

Sı.iaıer mti ~lal aJle ı Sokağı ~o '.\e,i bedeli mubammeni cUk 105 

lJ :\ 

Ek'· tu .20 
tkl ıra 

.. 
11 o TIFTI. 

~u. •ıı. 

Dt RI"'il au 

1'.ı.. Pa. 

Gl 
•• 

\ ' ıu 

=-.-,..r•ew=m 

24 l\ist•ıı 929 

Serı 18.18 Lira 

J 
ı .. u. Pa. 

"'e 

1 a. Pa 

800 

--

Yeni c mi mikapa 2-1 kag ma~a7. 6000 5ek.ız takaitt~ 
1 t: J kattan ı r t \(' f ~.-ı dı> ı ı oda Hı bir halAeı 'tardır 

ıs , Tı ı ıh rr r ıı :. za n palı u~ 1'1 lD i eti muza, ede> e v ... 
ı .5.Cl ) ta m dı r n ıa gunu saat 10> de teklif zarflannın kUpdı 
rd :- J ıp ·rn akçe ı::rl) le Em, ılı m trllke t komisyonuna mlira-

Müza,edcye vazolunan emlak 
\ .. :_ıı.., f\kARLAR ~1ÜDÜRLÜGÜ DEN: 

ra\ , i\ rında murat pa"'a cami i ha\ }usunda 2-4 No hane. 
.i m lla ri mahall ınde tramvay caddesinde 195 

priılü m ktep m allı. 
· anı la k aki Hü eyin çelebi mahallesinde orhaı İJll 
o k m r h tun mektebi. 

la camı itf salinde ) om ktep mahalli. 
'a d · tekke i ve semahanesi. 
na mal allP-~inde enh)t>Cİ ekağında 9 o meşruta 

tın : • .. iln ti• ntı Unıi Okkn fi atı n a a ınalıaJ1e,.inde menzilhane yokuşunda 
ı\ ,cafi A wi 

Ad t K. 11
• P. 

' rcıl. 
Uahç 948 52 60 60 -
~araouıb 
Kara aka 
K, u (<)J :; 1 

• ı 

Aııgarı 

K. P. 
Kı~ ırrık 120 
Dal• 117 

113 

Bl> 
72 
65 

• <l .. 1 

A1.aıni 

h. P. 
140 
l:i;'; 
125 

rno 
(), -• 
~l 
,,2 

!1 

tı. i n J,.r 
ur.de iki • 

:ı .. r ı !ı. 1 ( d •. ııdı- me ı. t r uh ı;ıdı& 

ok ıuda 35-3ı ve 

, eni mahalle okagında l 0·52 No hane. 
, \a la cadde~inJ 18 o hane. 

\fohm t pa ı l ıah.a 1 ınd ç sm. ıneydatıı cadde
ı 1 t n d runı 1<1.ı 6 \ e l ve araba vapuru iskele 

ağa mahal!• h'i uf d re 1 (' dd~ inde 4-1 

zma ı"'kele~i addesinde 7 No 

pa a ima.ni ( addesinde 

in•t ami ı<m ünd<" bankn. 
ı u k l a ~hınct :ıcl 

~uıi :ı :tıgnda 

bı 920 Ç:ır~ nha 

~ ı. Makine-Elektirik Mektebinde 
1 M ıs 19"'1 Cnr arr.ba g nli teJr.eata ba~.ımıık uzrc ayrı:ı~ rı 

1 ~ ... ~:-ik \e Di-Pl ,.ubeler:n aıt dcr!ltr ıçın ~eı-ı.ı kayıt mı:ıaı:ıelesiı:e
ba l•nmııtır. ColRtaJıı çinili rıht uı hanı arkasınc.a (A• }in) hanıca 

• r. ~ Li · • nm ı: 
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KEŞİ.DE L 1 1 . BiLETLE 
'~!.:!!!~ 9~ va pıvanKOSll 1 Liradır 

Türk Ocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği Büyük Eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cias 

Kar ah 929 modeli Zl katalog Nolu beş kişi Buik 

" 929 " ~evrore otomobili 
..._...,_ - " . .. 

Pırlanta pantantif 

kape .. 
salon haltsı 

.. 
Pırlanta pAıı~ntif 

Pilatin çift kapaklı erkek 

" Kadın ko1 saatı 

İpek seccııde 

Hah seccade 

lle-e!re Battıhı:iyesi 
•• 4'I 

,, ,, 
• ... . ,. 
' ,, <• 

saatı 

Here\cetıin fal\tazi l~kli yııstığı 
" d .. " .. .. 

" ,, 
.. 

Heteke l(ultililrdan )'astık .. .. 
ı ~ 

Harekenin i~kli mendili 

" .. 
.. 

Beyko.ı: Fabrikası mı:mulatından bavul .. .. .. 
•• ,, 
.. " .. " .. " 

" " 
" mektep ~ntasi 

" eğer takımı 

" evrak çantaaı 

" " .. 
" .. " 

otomobili 

Adet 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

10 
10 

2 

20 

80 
50 

50 

30 

20 

10 
10 
10 
10 

5 

5 

5 

200 

20 
• 
ıo 

50 
5 

5 

20 
50 

E!irgeme Derrtegile Hilalihamer sanat evininin Şömen dö tabl, 231 

ipekli bluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konbinezon, 
eşarp, ~ takımı gibı nefis eşyaları 
Zarif bir o,ya 1 

>::! işi bir oba jur 1 

Burd~m 1 
lki parı;a ceviz sıgara kutusu,dokuz parça işlemeli fildişi hanını siga- 22 
ra \a.lıakasıle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaforı 

~risi Türle tipi minyatürlerle işlemeli büyük paravana l 

İki k~ük paravana 2 

Gayet musanna çerçeveli minyatür 2 

Hattat l'\uri efendi tarafından bronzla yazılmiş levha l .. l " .. 
• " •• .. 
.. .. " .. " " " 

Kütahya çinisı 50 santim .. .. 
.. " .. .. 

50 

40 

60 

" 
" 

" 

,, ,, 
,. ,, 

'' '' .. 
'' '' 

talünde vazo 

" kavanoz 

arzında tabak 

tulünde vazo 

" 

" 
•• 

1 

1 

1 

1 
6 
7 

10 
__3 çift 

1000 

Fiyat 

5000 
2500 

2200 

1850 
900 

600 

500 

400 

250 

200 

1000 
250 

100 
10 
l5 

20 

25 

30 
10 
20 
25 

30 

25 

20 

3 

50 

3() 

5 

100 

50 

20 
10 

20 
25 
25 

4-00 

200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 
25 

10 
60 

Y elkenCİ Vapurları ILANI 

Yekun 
LİRA 
5000 

2500 

2200 

3700 

1800 
600 

1000 
400 

2500 

2000 

2000 

5000 

8000 

500 

750 

600 

500 

300 

100 
200 
250 
150 
125 
100 

roo 
00 

000 

250 
500 
250 

400 
500 

3178 

20 
25 
25 

450 

400 

'400 
400 
50 
50 
50 

50 

25 
150 

71 

100 
180 

50,000 

K. 

% 5 faizli, 1334-1918 istikrazı dahili 
K llJ"&deniz postası 

DOLU 
VAPURU 

Nt~~~ Pazar 
Günü akşamı Sirkeci rıhtı· 

romdan hareketle do(tru Zon· 

1 

uuldak. ,lnebohı,. Gerze, Sam
' n, ( nye, tatsa, Ordu. 

Giresun, Gurele. Vakfıkebir, 
T rabzona gidecektir. 

Tafail5t için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentası· 
nn müracaat. Tel. lstanbul 151 

tahvilatı . 
% 5 faizli, 1334-1918 istikrazı dahili 

tahvilatı Hamillerine 
V 11desi Mayıs 1929 tarihinde munkazi (23) numaralı kupon brde· 

linin, l Mayıa 1929 dan itibaren Galata ve Ank~ra Osmanlı bankaları 
kişelerile müessesei mezkıirenin Viliiyat merakizinde bulunan bilumum 
şubelerinde tediyesine mübaşeret edilecektir. 

20 Türk lirası kiymeti itibariyle beher tek tahvil kuponuna evrakı 
nakdiye olarak 50 kuruş tesviye olunacaktır. 

Kuponların, numara borduroları ile birlikte ibrazında, Osmanlı 
bankası tarafından hamillerine, tarihinden beş gün sonra tediye edil· 
mek üzre ibrazı lizım gelen bir makbuz verilecektir. 

' '' 

. a 1 i: 
ı········ ............................. ,,,,,,,,,,,, ............. 4' 
; . Fındıklıda M. ~I. vekaleti satınahna i 

T:ırihi teaisi 1R88 
!' raıa.ve...q ;.,t.\.000.(K)O t'"'rank 

Tt·rr:.amen o:'coivt ..dilmiı 
Meri<dli ,.Jar..., ll!AııbuJ 

J komisyonundan: J 
t~:···················,·······················-··, ........ . o içme kıtaatı_ İçin .on beş adet çadır bezinden mamul huöUSİ bez oda pazarlıkla 

a11nacs.ktır ıh!!leıııı 28 L-tsn 929 Pazar güniı saat 15 tir. ŞaıtnameFile hususi Lc7. 
Manın §ekli ve bez numunelerini gtırmek. i~tcyeolerio her gün ve pRlarlığa i~tirak 
etmek ısteyenlerinde ?.Cman nır.zkürda komisyonureu.,.a muraca~tlan. 

Ölçm~ kıhuı.tı için. çe!i~ tiri~ kalPm kotusu. mini..ale. teodorit ve saireden ibaret 
sekız kalem maızcnıeı fenniye p:ızarlıkla salın alınacaktır. ihalesi 28-!\'isao·929 

pazar güuıi .. aı 15 te yapılacaktır. Mık.tar \"O e\oafları ve şekilleri şartııamede yaııh· 
dır. İtaya t.ılip olanların teıninatlarıle hirliri.te komİSjOO.Umuzdahulunmaları ilan olunur. 

{ '' 'ii~ki;ilıi ·;;k~~;i~ '~~;;~;i;~~· k~~i;;·~~~~d~n'' ') ........ ·~·············· .. ···•···············••····•·····• 
10 adet binek hayvanı } 

14 • Ko~um • Topçu ve nakliye mektebi için 

13 c mekkUri c 

4:5 • hayvan ölçii taburları i~in 
Baliida ~i~s ~e n~jktarları n1uharrer yerli hayvan n Lizalarımdaki mahaller için 

evsaf ve şcraıtı daıre~ınde olarak ve pcrak ~ 1 suretilc pazarlıkla satın alınacaktır. 
Mevcudu olupta satmak. arzu edenlerin Pazartesi ve Çar~amba gitnleri zevalden evvel 
Harbiye ~f!kte~i nıuaye=ı'! ko:r.is.r onuua getirilerek bilmııayene raporla beraber 
pazarlı~ı ıçın y ıoe llarbıye mclt!ebi dahilindeki komİS)"Onumuza muraoaatları ilAn 
olunur. 

p iyade atış m~~tehi için mUnakasa ·a konulan 300. adc~ y_:ıtak çar~afın 1 11. ta~ibi 
zuhur Hmcdığındcn p<lZllrlıkla "1tın a!m•raktır talıplerın 2ı·l·929 Cumartesı gunli 

saat 14 de~ll~rbı~e mektebi yemekhaneleri oniındeki pazarlık mahollind> icra kılı· 
nacaktır . .ıalıplerın ntimuno ve §&rtnaıne için komisyonumuza milr:.....:aat! ...... ı l'e İ§t•~·ak 
içinrle pazarlık mahallinde hazır buiunmalan iIRn olunur. 

ldefwı ~laı 
4'.)70, 407!, 4012, .&073. !074 

lıtamLaJ 2381, 238~ 
'l'il.rltiyec!eld~~ 

lzmir, Sıımıun, Adawı. Mr!Wı ............ 
IID, - öy~e- liryanJ a 

Tarihi fo 'sisi 1322 
Merkezi idare Berliu 

Telefon Bey<Jtlu 24~ .248·984,985 

l'C İ•tanbul 2842,28'3 

Banka muamelatı 
ve ka3al r ican 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

l\fer kezi 
Amstedr aın 

Galatada karak6y hani dairei ınahs 
telefon ~oğ! 3711 - 5 Meri< 
postane~i ittiMlinde Allalemci 
to!efoo lsta mhul 569 hemevi 
muameliitı \·e emniyet kas:ıl.i.n: ican 

.t·tlTOl:S 
r.:__ flaMaıllböt'ı!f;ini ;;ı · rü

~I· .. 
/ 

or, o e aht1k!.UT,•e , 
cnukav.,metsiz hayvau

Jara ·uş• olan tesiri ı 
.ıaba trat'.l 'T~ .l:.Pff"' 

.e..~- ~ 

BÜTÜN HAŞARATI ÖLpüR~R. 
" -

' ,. 
a;, ' 

J 

j Sinek, sivrisinek, b~ 
pire, tahtaku,.usu, ha

( mamböceğl, karınc:-ı. 

KdKUSU GÜZEL VE SIHHIDIR. 
"""'---LEKE YAPMAZ 

I 

l\:O!--§NOS :;:ı:,u1ı: zı,. diş etlerini-
zı •e :ıp temiıler, KoiiD011a 

YfıcıucJ., 8Cbr00 lef ktlw J li;iltdıd;J 
t~hlikei: mikro~ Cifi lıolı.ı eder. c~ 
a~;tlan~ d ' oetl~dı:lr.ı tmelı: ır· bi 
raııatsc,;lik1arı!M! ıtt.ıratolur. Ko!ino"ı.ı 
~.unı bic f'aı·ça Oı:crioe l<oyaı1'k d!fi.t!· 
1 ınfzd., t<;crı:lbe edtnh. •~noı.&:a nasi"\ 
tenı~eo,ıp feuıhla.odığtm b!sscde
ceksınh. 

KOLY OS 
DE.NTA.L CREAM 

tOrkıve ~n depoıJtarf ~ IAliRICE Plilll6ID 
Be1ojl<ö, ••~•dfll Sok•~ ihrılı!"' Pa~~ tpal'tlmaın 

--·--·~ 

1 
1 

1 
! 
ı 
ı 

J 

BO E 
Abone ücı·ctleri 

Uç a<lı~. Ahı arhk !'enr!ik 
n.ı.il: s · 9 17 ıır:ı 
lıar;ı· .i hı: 9 }f, 33 " 
Adres : bd.U ıçi.ı ı.; l<.u.·u) g• n~ .. 

r~!ıucli. 

ilan ütreııeıl 
Tc:, aütrrı·.!a 

:\ltır:.cı en~·fada 

ne~inci 
D~rd!toc:ıı .. 
üçl!ncü c 

ikinci • 

e::ı.ntİu'i 

25 k~ını' 
so • 
80 • 

121! • 
2'l0 • 

Banka ,-e ,.. ,.,or;au '\kt ye il.ı<"~ 
hlWWli larıh:ve taLJdi!'. "I im.ret. ~ 
l.ri etinin. şiıkı:!:~riu t&lıOf!l ~ 
ski

0 

il4ı.Iarile Utibi •.!ılliltleı ~e:; 
nim firketle.r ılAo:ıııı, san!"İn~ı 

k.uruşdır .• llevair ve mu~ue.;atl;,. 
m're i1Ar.~ar1. 1·,;rk. n1e.ı~te;ılerı ye t 
mUnteeire ilôaIJ.rı ı::tnl.inu y1tll' 
k.l'CU~llT. 

Tula Öğlo 

a ,x s.ıo 


