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Yunanistanda da Latin lehinde 
başında, Kabil 

cereyan var - Cesur 
üzerine yürüyor - Bir çok 

harfleri bir 
bir kadın abilesinin 

yerlerde gene şiddetli kar yağıyor, soğuklar müthiş. 

ıııı..--------------=-=----·----------------------------------------------1--------------------.....ı 
MÜND1:.RİCAT 

:ı- nci sahifemizde: 
Tolgrn~ Polı" 

ı.- ıre 

• 
3- ncü sahijemiule: 

GCınUn cnrihi, l'\.tri sütunu, 
~crseriliğurı ı:l hJhrilları 

4 - ncii sahlfemiule: 
Bir u\ uı; k ııl, !'\ iç in? 

5 - nci sahifemizde: 
Si11ema &ü hı rouJ J)1111}a i:• ıı u, 

• 1'ıfodu Jıal.ı:rl•-.rı, l\ ınl,ı ı u· 

Baş vekilimizin 
rahatsızlıgı 

İsmet Pş. Hz. bir az rahat
sızlanmış, ve dün köşkünden 

çıkmamıştır. Müşarünileyhe 

seri afiyetler temenni ederiz. 

İki posta memu
runun marifeti 
Aksaray po tanesin

den iki nıenıura i;;tcn 
el çcktirilıni:;;tiı·. 

Aldığın11z .ınaluınata 
nazaran, hu ıneınurla
tın bazı ıni.irasehita 

tecavüz ettikleri anla
şılınıştır. l{u iki n'ıe
ı11ur n1ektuplan yırta
:ı·ak okutn3kta, bazen 
de içlerinde para ara
nıakta iıni~ler. Posta 
\·e telgraf nıüf ctti~:deri 
tarafından haklarında 
tahkikat vapılnıakta-
dıı-. . 

isk,ın işlerinin takviyesi 
Edime İskan' memuru Ce

lllal 8. ve Trabzon teffiz me· 
tıı..;luğu kadrosu ' İstanbul İs· 
~n M.ne nakledilmişlerdir. 

Bağırsak inhisarı kalkıyor lJ <·tız taksi · 
y e~i te İ$ 1t w Emanet, şoförle-

· Mezbahada dört baeır- rin müracaatını 
sak imalatanesi vapıldı tetkik ediyor 

Mezbah:;; 
meclisi idaresi 
müessese da
hilinde yeniden 
bütün fenni te
sisatı havi dört 
bağırsak ıma

liitanesi inşa 

ettirmiştir. Şim

diye kadar 
yalnız bir tek 
imalatane mev
cut olduğu için 
bunun müteah-
hidi olan kimse .1/e:bulıııfl' .•ı lıuriçfrn !J"l'ılıııi~ıi 

bütün bağırsakların kendisine buna mani olacak, herkes 
satılmasını mecburi şeklı: so- ke ı tirdiği hayvanın bağırsağını 
kuyor ve bağırsak ihracatını istediği İmalatanede temizle-
:ıdeta inhisar altına almış teı ek arzu ettiği takdirde 
bulunuyordu. bizzat Avrupaya ihraç eyliye-

Yeni yapılan imaliitaneler bi ı~cektir. 

Mevcut birinci ve ikinci 
sınıf taksilerden maada kilo
metre başına (10) kuruş ücret 
kaydeden beyaz renkli üçüncü 
sınıf taksi ihdas edilmesini 
talep eyliyen şoförler bir is
tida ile Emanete müracaat 
etmişlerdir. 

. Şoförler istidalarında beyaz 
taksi ihdas edildiği takdirde 
halkın hemen hemen her oto
mobil seyahatinde yüzde elli 
kar temin ed eceğini bildir
mektedirler. 

Emanet, istidayı, beyanı 
mütalea edilmek üzere iktisat 
müdürlüğüne havale etmiştir. 

İktisat müdürlüğü mümey
yızlerinden Cemal bey bu 
hususta tetkikata başlamıştır. 
Piyasada çalışan otomobillerin 
yüzde kırkı beyaz taksiyi ka· Biz - Amerika Gelen torpil 

Giresun limanının iiç mil 
açığında bir kaç gün evel 
görülen serseri bir torpil sa
hile gelmiş karaya oturmuştur. 
Torpil imha edilecektir. 

' bule mütemayildirler. 
1\ıncrika ile aranıu

da nli.inakit, nıuvak

kat t ica ret ın uahcdcsi 
ınlıddeti hitaın hulnuış 

ve hazirana kadaı· 

tcındit cdilnıiştir. 

Veni iflaslar 

Son günlerde bi. kaç tüca
rın iflasına mahkc;mece karar 
verilmitir . 

Balık pazarında vapurçı: 

Ahmet Siyaviş bey, Beykozda 
fırıncı Hasan Hıfzı, Sultan 
hamamında mani f atora cı 
Mohaz Viktor, Galatada, 
Topçularda 241 numaralı dük
kanda Çorap taciri Agosinos 
ve şürekası, Mahmut Paşada 
Sahur hanında manifatoracı 

Sof Selim efendiler iflas et
miştir. 

Dahiliye 
müsteşarımız 

İtalya tetkik seyahatine gi
dece!t olan Dahiliye Müsteşarı 
Hilmi Beyle umum jandarma 

ı kumandanı Zeki paşa bt•gün 
şehrimizden Romaya mütevec
cihen hareket edeceklerdir. 

Tavuk kolerası 
Adapazarmda tavıı kolerası 1 

1 ' 

zühur ettiği hakkındı,:.Vilaye- I 
timize malumat gelıriişth. • · 

Zira bu otomobillerin model 
modaları geçtiği için halk 
bunlara rağbet etmekte, yeni 
model lüks otomebilleri ter
cih ellrnektedir. Halbuki beyaz 
taksi kabul edildiği takdirde 1 

halkı ncuzluğu için bu eski 
modc otomobillere rağbet 
edece i ümit edilmektedir. 

( ;ari p L:l,·hala r
' la ıt bir ııuınuP" 

Otobuslçr rağbet kazandığından ı 

l(ızıl Topraktan eve) bir 
istasyon yapılıyor. 

İzmirdc heyelan 

İzmirin Kızıl Çullu mevkiin
deki heyelan gittikçe tehlikeli I 
bir şekil almakta olduğundan 1, 

İzmir belediyesi bazı ted-
birler almak mecburiyetin- 1 

de kalını tır. .1 
Mavnacıların içtimaı 

kariierimize takdim ettiğin: 
resim, bir kilisenin tabelası

dır. Bu tabelada «Tur Sina
nın Rum kilisesi Ayı Yani» 
yazılıdll'> Cümlenin doğrusu: 

«Tutu Sinanın Rum kilisesi: 
'Aya Yani» olacaktır. "Aya,,, 
aziz manasına gelir. "Ayı., 
ise rııalUaı hayvanın ismidir. ! enerbahçe ile 

~balı - Kadı· 
~6y iskelesi a-
~'8ında bazı -

Mavna ve Salapuryacılar 

esnafının bugün senelik kon

gre ve idare heyeti intihabı ı 

yapılacaktır. 

Yaz saati 

Gençliğin heyecanlı 
·takdiratını uyaııdıı·clı 
Bugünün müspet, idealist ve f azilefli gençliği, 

müsabakamıza iştiraki vazife borcu telakki ediyor 
Cevapları yarın reşre başlıyor• 

Yerli malları hakkında aç
mış olduğumuz müsabakanın 
münevver gençlik arasında 
uyandırdığı alakanın dere
cesini gösteren bir mektup 
aldık. 

Milli Türk Talebe birliği ta
rafından katibi umumi Nihat 
Ali imzasile gönderilen bu 
mektubu aynen dercediyoruz. 

Vntnn e-.evcr Son Suat 
R:.l.ZCICS inc 

Vatan kurtarıcı bir müca
dele için münevverleri iş 

başına çağıran Milli Türk 
Talebe birliği, giriştiği bu 
son hayati mücadelesinde 
matbuatın, halkın ve münev
verlerin müzahereti ile gaye
lerine ulaşmak için çalışıyor. 

Huııüıı küı.; i.il• birer ıc•z
!JÜlılaıı ilıarı•l olan .-.;aıı'at ~ 
e\·Jeriııı izi yarnl Sl'Y!Jili ! 
~ urıltıııııııuıı cnııiıı ul'uk
laı·ııula zı•1111inlil;. \'l' :,.;la- 1 
ıll'l ı..ı, ılcımlarl -.aı•an 

Iıiı·ı•ı- fabrfüa ) apıııal, 
ı: arl'lt•ı·iııi aı·a':)ltrmak ic:iıı 
hiiyiil, nazc•teniziıı a<;lılfı 
hayal uıüsabaka-.;ı lıt•ı· 

Tiil'l\iin ,· aı.ifı•-.;ini l•olay
la~lıraıı hir -.;aaclı•I l'l'iı

lıt•ri olıH·al,lır. 

Milli vazifelerin en büyüğü 
olan bu kıymetli teşebbüsü
nüz, Darülfünun ve yüksek 
mektepler talebesini temsil 
eden birliğimiz mahafilinde, 
gazetenize karşı minnet ve 
sevinç hisleri ile mütehassis 
olan gençliğin heyecanlı t:ı.k

dir!erini uyandırmışbr. 

Gazetenizin bu vatani 
müsabakasına iştiraki 
bugünün idealist ve fa
ziletli gençliği bir vazife 
borcu teldkki edecektir. 

Vazifenizin daha çok. fev
kinde olan hayat yaşatıcı 
müsabakanızla ondan doğ~-

cak neticelerin tatbiki 
memleketimizde iktisadi 
zaferler .temin edecektir. Her 
Türklin mefkuresi de işte bu 
iktisadi zafere bağlıdır . 

. [illi 'l'ur l.. J al ?-:le bir • "' J l' 

. h ı \1 il 

Size, bu büyük tcşebbü

sünüzü alkışlıyan birliğimi

zin sonu olmıyan hürmet ve 
teşekkürlerini yolluyoruz. » 

>f 
Yarın n cevap-
ları neşr.e başlıya

cağım ı.z müsaba
kamız şudur: 

}'erli mal/ıırııı cıı /;o/ıı!f 
şckildc frııııiıııi ı·ıırclcri lırı/;

/;ınıla, on be~ ,,cıfırı !Jfflll ı' • 
mek sıırlile /ıa/;e,, /ıı n·r 
y11:1 !1(1:11, rıdrt'.<·i I'(' i, /crse 
kıipik bir .folo!Jrrı/ile birlikle 
ya :elemi :e göıu/,· rct'l'/;/i r. 

l"cırııı bıı ya:ılcırı. yıı:cııılıı

rııı i.,iııı. adres "'' rı·siııılcri 
İ/c birlikli'. Sl/'11 i/ı• /H''f(' 

bcışlıy11rıı:ı.1/. Illwıısııı 01111-

111/ıı 11111.wı/ıcı/;1111ıı : ıı ııiluıycl 

ııı ·l.'ilt-cı ·k. ıııı1't1/ııı/;11yıı isli
r11k rılcıı/('l'İıı .fi/;irlcri bir 
lıcyı·/ farı(/iıula11 lıı.mıf ııı• 

/cl/;i/; cılilı•rr/;, l/t'l'li 111111/ıı

rııı lıııııiıııi iı·iıı ı·ıı ameli 
nırl'iı•ri !Joslcrıııi~ olrııı /;a
r i ll'f' i ııı i: e /; ıı r ba ıı bcı y r ı ıı 1111111 
ııııılısııs olanı/; !/<'rli 111cıllıı

rıııılwı 11111/ıiı'lif Jıccliyı'ler 
l'I' /' i lı·l'l' /;{ i /'. 

Hu lıe•lhı•IPriıı neler 
ohlııl,Jaı·ın; hlİ-kaı;~ gün 
'iOJll'll hildirl'<'Ci'ilz. 

Herkes, yerli fmaııa .. 
rının tamimi çareıeri 
hakkındaki fikirlerini 
bize bildirmelidir .. 

Kazasız idare edilen ilk tramvay ,_ İite şe bbis !er 
~afmdan bir 
()tobus servisi 
1teis edilmiş 
~duğu malum-

Avrupada yaz saatinin tat
biki takarrür etmiştir. Saatler 
20-21 nisan akşamı ayar edi
lecektir. 

Rum, yatandaşlarımız, kilise
lerine '°yle yanlış yazılı labe· 
liilar koymakla, Türkçe öğ· 
renm.emekte israr etmelerinin 
birnevi cezasını çekiyorlar. 
Yoksa "Aya,, ya "Ayı., de
rneklerine meydan kalmıya
caktı. 

1 N ITü©ı . 
ll!ıır. Bu sefer
tt b . 
~ em sen, 
~ trı:ı rahat, 
tın de ucuz 
~lduğu • için 
~ a.lkın fevkala
ltıt rağbetine ,ııwclo/ıı kallıııdaki İı;/cıs!Jolll<1rıla11 lfrı.wı111n 

ı11 il.tlıar olmuş, hatta Anado· edince Anadolu hattı miihim 

11 hattının Kızıl toprak, F e- bir kazanç kaybetmiştir. 
il trYolu istasyonları yolcuları Şimdi tekrar bu kazancı 
bta attık şimendiferi terk ile temin etmek için bazı teşeb-
)' 

0

1 
biisleri tercihe ve Kadıköy büsata girişmiş, ezcümle Kuş-

11 Unu 'h · b 1 1 d dili caddesindeki şimendifer ı tıyara aş amış ar ır. 
L Ana.dolu hattı üzerinde bu- köprüsü mahallinde bir istas· 
·~nil.n b .k. . b. YO!l tesisine karar uermiştir. 
l'>k u ı ı ıstasyonun ır istasyonun tesisi için lazım 
~Yolcusu vardır . gelen keşfiyat yapılmaktadır. 

u Yolcular otobüse intikal İnşaata yakında başlanacaktır. 

Yunanlıların 
ilk filimi 

00 
/Ji:İllt oleı ·/ıinıi:ılı · 
!!.·111·<':::f. · 1ırı1111• ili i-• . 
rrılrırlrı ılolıı hir l.ıır-

ıfrl ı• . ı rı ;ıt ıl rı r 

00 
Tafsilat 5 inci uıhi
femizde sinema sü

fıınl.ttrrndt>ilır - ı 

Musolininin kızı 
f!elmiyor mu? 
İtalya . B:ı~Yekili S. 

i\lusolininin kcriınesi 1 

.\ili. Edda, clYc\·nı · 

.\tin ıJa hulunnı;ıkta- 1 

dır. Mil. J:dda, .\tiııa 1 

gazetclcr1inc bey:ıııatta ı 
l)lıluıl~ırak, CL11ııa oü-,.., 
nü 1 yarın 1 .\tinadan 
do.~nıc:ı I<oınaya lıa
r,.kı·t ,.,J(·ccöin! · ii· 'e
ııı'-:-ti: · . 

,, 
Vekaleti, Uskii--
dar tramvayla# 
rını takdir -etti 
Nafia vekaletii Üsküdar -

Kısıklı tramvayları idaresini, 
bir sene zarfında tek bir kaza 
yapmıyan ilk tramvay idaresi 
olması dolayısile takdir elmiş· 
tir. 

Filhakika Üsküdar tramvay
larında faaliyete geçirildiği 

tarihten bugüne kadar hemen 
hıç bir kaza olmamıştır. 

tlıiüessesenin meclisi idare 
aıasındao A~ni B. bu mevzu 

- . /;ııı/ıır lr11m11ııylıırıııılııı: biri 
( rafında şu sözleri söylemek
tedir: 

«- Hatta meclisi idare aza
larının dahi ön sahanlıkta 
durmalarının menolunması, vat
manların arkalarına dönmele
rinin memnu bulunması, sonra, 
müstahdeminin müesseseleri!',. 



Sahife 2 

Yarınki müsa
bakalar 

Mıntaka futol heyetinden: 
12 nisan cuma günü icra olu
nacak müsabakalar berveçhi 
atidir: 
Haiıcıoğlu-Askeri sıınayi saat 

12 hakem İzz t bey. 
Kuleli-Harb:ye saat 13,45 

hakem Necrn bey. 
Üsküda; - eylerbey saat 15,30 j 

hakem Saim bey. ı 
Yukarda yazılı üç maç tak

ri.n stadyumunda yapılacaktır. 
Topkapı-Kasımpaşa saat 14 

hakem Sabih bey. 
Fatih- Kuon!~upı saat 15,30 

hakem Sabıh bey. 
Bu iki maç Kadı~öyü. le 

İcra edilecel · r 

., . "" 
.l) ) !f_~: 

Tfirk- Iran 
hudut mukave
lesi imzalandı 

Ankara, 10 (A. A.) - Ha
riciye vekaletinin resmi tebliği: 

Hariciye vekili Tevfik Ruş· , 
tü beyfendi ile İran büyük el
çisl F uruğı hz. arasıda bir müd
dettcnberi devam eden müka
leme neticesinde Türkiye ile İ
ran arasında hududun tahtiti e
sasatı hakkında dün bir nota 
taati edilmiştir. 

Bu nota ile kısa bir zamanda 
le kili derpiş edilen komisyon 
yakında mesaisine başlıya

caktır. 

Bundan mada hudut mınta
ka :nda ve asayişin temin ve 
takriri için iki hükumetçe 
m · tereken ittihaz olunacak 
tedabir hakkında aynca bir 
mukavele de imza olunmuştur. 

Gayri mübadil- 1 

ler bug n topla
nıyor 

(~a ri ınühadilkr 

),on~ı esi, buguıı saat 
te 'fürl.. Oca irında 

in' \at ed<.cd·tir. l(on 
on:de, cenıivet lıtvcti ,.., - . 
id:ı rv>İnin "011 altı a \' 
z.ı rf ı ııd:ı !.!"<l \Tİ nıüha-., . 
dill(rİn hukukunu te-
nıin için yapılan tc.eh
Iı" .ıtt:ın h:i.his rapor 
ol unacak Ye haraı~t.'tli 

ınüı.akerat 

eclcc J·tir. 
Tüı·k-)' unan nuıza

kc ratına '\011 cL a zc~ 
111 • n tc,!<il l tnıel·t · 
oldu:!,"n ; ı asılan Ye 
is atokoı ıın nıahfuzi-

·c ine nıüsteniclcn eın
lfık nıe -~ilinin ııınuıni 
ta fi, 1111 · stihdaf 
eden . a !arın da, 
ko• grede nı 7.tt ı 
hah edil~rel· lffık'-
nılltcn h:•zı te.nenni
.'ata ),arar Yc.rikceği 
aı a lnı~I t.ıtlw. 

karşı bes.ec.ıkleri merbutıyet 

bize iftihar edebi eceğimiı 
bu şerefli ııeticeyı veriyor.» 

* C l ıdur- Kıs klı hatt • ın bu 
sem· masrafını kurtaracak d -
recede varidat getireccgı t h
min olunmaktudır. 
Kadıköy- Üsküc! ar b:ıttın.:ı 

gelbce, meclis: idare bunun 
inşaatını toptan ihalr etmeyi 
Vf: par:ısını bilahare taksitle 
öd neyi düşünrn~ktedit. 

Bu hususta ş:mdiye kadar 
şifahi bazı teklifler de serdo
.,. nmuştur. 

Son Saat'-

T. Rüstü B. 
' 

Roma ve Berlin-
• 

• 

·ı ""' Z'l ( -~( 

•• 
lZllll 

de ne yapacak? 
He.. Vekilmiz, HU.badele 1 
komisyonunun ~utlaka 
nakledileceğini söyliyor 

Mühendis Fuat 1 Hırsızlar K1z1l
beyin otomobil 

1 
minarede bir 

alfındtJ 6/ümü evi soydular Hariciye Vekilimiı, dün 
Tokatlıyanda Alman ve İtalya 
Sefirlerinin ayrı ayrı ziyaret
lerini kabul etti. 

Alman sefirile ne. 
görilşii.ldii. 

Terqşüh eden malumata 
göre, Almail Sefirile, Hariciye 
Vekilimizin Berline vaki ola
cak ziyareti görüşülmüştür. 

Tevfik Rüştü B. İn Berline 
ziyareti, iki taraf arasındaki 

dostane münasebatın takviyesi 
için yeni bir merhale olacak
tır. 

İtalya sefirinin z.iyareti 
İtalya sefiri S. Orsini Baro· 

ne, S . Müsolini ve hariciye 
vekilimiz arasındaki mülakatta 
hazır bulunacaktır. Bu müla
katta Ha. vekilimize Roma 
sefirimiz: Suat ve Riyaseticiim· 
hur Katibi ı:mumisi Tevfik 
beyler refakat edeceklerdir. 

S. Grandinin de mülakatta 
hazır bulunması mühtemeldir. 

T ereşşuh eden malümata 
göre, İtalya sefirinin Ha. ve- , 
kilimizi ziyaretinde, Roma mü
lakatında görüşülecek mesai! 
etrafında ihzari surette bazı 
maddeler mevzuu bahsolmuş

tur. 
Mübadele komisvo

nıınun nakli 
Hariciye Vekilimiz, Muhtelit 

Mtibadele komisyon reisi M.
Rivasla da görüşmüştür. Bu 
esnada, M. Rivas, ahiren Ati
naya vaki olan ziyaretinden 
bilistifade Yunan hükümetile 
vaki olan teınaslannd n ed·n
digi intibaa ı kayd tmiş ve 
mübadele işlerine ait bazı 
me .ailı m{.VZt<u b .ı etrr 

Bu meyanda, mübadele 
komis on nan yunani st ana 
na\ i meselesi de göriişi j. 
mlişh•r. 

Hane vekilimiz. n 
esnayı hare.' ct:nde, bir ıuu· 

harririmize, komisyonun nak
ledilmesi her lıalde ku\'eden 
file çıkacağını, bunun için 
sadece tahrirat beklcnd:ğini 
beyan etmiştir, 
Hıırahnaslarımıuı daire 

Tahdıdi tesliııat konferansı
na giden heyetı murahhasa
mızııı ikameti için Cenevrede 
«Otel dö La pe» de dairı?ler 
ilızar edilm' tir. 

Şişli • Maslak yolunda dün 
yeni bir otomobil cinayeti ol
muştur: 

Yardan isminde a emi bir 
adam, numarasız bir otomobil 
ile ve en son sürale Şi-ilİ· Mas· 
lak yolundan geçerken yolların 
tamirine nezaret etmekte olan 
Emanet taµıiratı mutemadiye 

mühendisi Fuat beyi çiğnemi , 
parça parça etmiştir. 

Bu tüyler ürpertici kazanın 
sureti vukuu hakkı da aldı

ğımız malümat şudur. 
Seyrü sefer merkezinin 

Şişli - Maslak yolunu müh
mel bırakması, buraya hiç 
memur göndermemesi bu 
yolun ve civannın ehliye -
namesiz otomobil amatörleri· 
nin talim yeri haline gelmesine 
sebep olmuştur. Ec~acı Yordan 
efendi de bu cadde de tenez:· 
zühü tercih etmiştir. 

Acemiliğine bakmadan oto· 
mobiline son sürati ver~n 
Yardan efendi, tamiratı mü -
temadiye amelesinin çalıştığı 

yere gelince ne sürati kesmiye, 
ne de direksiyonu idare et -
miye muvaffak olamamış ve 
tamirata nezaret etmekte olan 
mühendi Fuat beyi otomobi
linin teker'ekk · o!t nda p r· 
ç alarnışt.r . 

Beyoğlu 1and.:ır .:.a ku n

danlığı, der'1-I tedarik etfı;i 
otomobille tı. t b yi Etfal 
has ne i e naklc:tm;ştir. 

Faka o omob 1 altın u ur· 
d ha r \.,1:';~ gden fıı t 
bey bu n avi) e rau..,•rr_ 

art nl rr ınış v f .. t dr · 
crc:lan jar.darm.ı I; •. n

dan gı t.:ırafı ıdan tevkıf E:d -
m'ştir .• .ıddei umumi! k h • 
diseye v.ııı yedetmiştir. 

R~mı kil;) ile 
ar..-.l"'ilO~n l"JUIUr"lOl'l 

c_..c L kln"lıdir:-

Dün R mı koyii ile Metri_, 
arnsınd, Çı.kur çeşme deni.en 
yerde 1 t.ndc.kler içinde P.ır 
ce~.t bu unmuştur. Jandarma 
kı.:m:ında lı;";ı tarafından ya 
pılan tah1rikl'.tta c c s l ın 
at cambazı Niyaıi be}in hiz -
metkarı Nazmiye ait ol ugu 
ve faı.la rakı istimal ettiğin
den öldügü anlaşılmıştır. 

Kaçarken yakalandı 

1) · l"" ( • (""' •1- ' ;l f J Kadıkö}ünde Ycldegirme-_) .- \ :_ ınde Çınar sokağında otoran 
• doktor lbrahim beyin hizmet-

VUnan /z/ar da isi Aliye evden bazı l:ı)metl. 
1. i - ' ınticevherat ve eşya çalmış, 

La"tı"n harrlerı"nı· 1 
kaçarken yakalanmıştır. 

Tı Bisikletin altında 
• • l 1 Eyüpte İslam bey mahalle-lSttyo r ar sinde oturan bir buçul: yaşın~ 

IJ<'ttin harfleri, giiıı 
geçtil .. ·e. gerek kola:
Iı • '' ere ·el güzellik 
itih·ırile, ::-.tiratle diğer 
_.,ızıl;-ı ·nı .' rini i~gal 
ctınel·te<liı. 

Y unani.;;tandada, I .ıl
tin harflerinin kabulü 
lehinde bir ecre) an 

anlaşılnıakta-olduğu 
<lır. 

Bu ctinıleden olaral .. , 
ed hi bir )'unan nıec
ın a-sında, Pi&iharis 
i~nJinde bir lisan pro
f esörilc Pilinda · na-
111111da hir- muallin1, 
)' unan ~laarif nezare
tini Latin alfabesinin 
kı:ıbuli.ine davet eden 
nesri ·atta hn unduk-. . 
lan gii ·Cı!nı:'.'ı:tür . 

da Salahattin ismimi bir ço
cuk, Zekinin l;i~ikleli aitında 
kalmış, başıııd~n yaralanmış· 
tır. Zekı yakalanmıştır. 
Bekçi da_ ak yen,ış 

Eyüpte S rvı mahallesinde 
S 1 m, mahallı bekç' i Meh· 
m~ t aga ile· ka\ ga etmiş. bek
çi dayak y~ıni tir. 

n öt ç 
b 

c ku 

Balıkesrin ep ut 
nahivesindc hak kal 
Ahniet efendi isıninde 
bir adaının elye ·nı 
sekizi erkek ye altısı 
kız olarak on dört ço
cuğu olduğunu ınahal
li g·azetcler ·azı vor. 

J • 

ı\hnıet ağa, henüz 
pek ya~lı olnıadığı için 
bu çocukların adedini 
yirn1iyc çıkarac; .~ını 
üınit ctnıekte İnli .. 

Diin, Aksarayda Kızılmina
re caddesinde hırsızlar bir 
evi soymuşlardır. 

Civar ehalisinin anlattıkla

rına nzaran hırsızlar evin 
kapısına araba getirmişler, 
eşyayı yüklemişler, çekip 
götürmüşlerdir. 

Fakat bu arada çalınan eş
yanın sahibi Süleyman Zeki 
efendinin evde sakladığı riva
yet edilen 10 bin lirayı bul
mıya muvaffak olamamışlardır. 

Zabıtanın verdiği malümata 
nazaran hikayenin paraya ve 
arabaya taalluk eden kısmı 
yanlıştır. Filvaki dün Süley
man üki efendinin evi soyul
muştur. 

Fakat kapıya araba getirmek 
ve evde ~ lan eşyayı yük
lemek surcflc degil , kapıya 
an tar ı;ydurnp birkaç par
ça kolay taşınabilen eşya ça
lmak sure.tile soyulmuştur. 
Zabıta, hırsı:r:lan şiddetle ara· 
makta ve bır , iki gü.ı zarfın

da bulacağını ümit etmektedir. 
' A)'ağı ezildi 

Dün gece, köprünün Kadı
köy iskelesine yanaşmakta 
olan vapurdan çabuk çıkmak 
istiyen Fındıklı sakinlerinden 
M at efendin n sol ayağı 

ısk Is İle "· pur arasında ı· 
1<1şmış, ezi.~ıştır Murat efen
di Sen;orj hastanesine yatı
rılmı tır . • 

'ap· rl r ı:ırn
,...ır-1do ezildi 

1 orcu k 
ı:d n a e rrdi d ın Filya 
ı otör belen Nimet vapvuua 
~ i:,ı 1. ;m ~· mo-

c_ ş rel 
LLI endi has· 

ır. 

,, 
,, ır "'1.rır\ ~rıar1a!L;1~ 

mi<..I m bozu du 
d~n .. eknaı 

Di'n gece, Kası paşada 
çömlekçiler maballesınde otu
r ı lar b'r hayli korku geçir
mi~lerdir. 

Gece saat bir buçuğ~ doğ
ıu derin uykı;larmda bulunan 
mahalle halkı: 

- Yangın var. Y ctişin! 
Fery~d:ıe uyanmışlardır. 

Mahalledeki bütün evler n 
pencerelerinden uzan başlar 
yangından bir eser _göremc
ınişlerse de hala devam eden 
feryat karşısında şaşırmıslar
dır. Bu sırada feryadın gel
diği evin penceresi açılmış, 
ba ını dışarı uzatan bir kadın: 

- Komsular merak etme-· 
yin yangın filan yok. Yatma
<! an e\·vel yağ:ı sığır eti, üs
tlme de fazlac:a kadayıf ye
dim. Bunlar mideme dokun
du. Ondan bağmyonım, de
miştır. Komşu! r, midesi bo
zul::ın l aı mu cczahaneye git
mesıııı vsiye etmişler, pe.ı· 
eerelerin• kıı.pamışlarc!ır . 

er er Mustafa 
.... "" ..... t haricinde 
Bulgaristanda komünistlik 

töhmeti ile hapse mahküm 
olduktan sonra şehrimize gc· 
len berber Mustafa hudut 
haricine çıkarılmıştır. • 

Fı ~ n-;v: profesorünün 
zİ\arcti 

Dün şehrimıze gelen pro· 
fesör Yeygant buv.ün Tıp 
fıı.kültesinı ziyaret edecektir. 
~~~~----~~-

Yarın gelecek seyya/ılar 
Alman bandralı ccLotof» va

pur"ı i.e ) arın şehrimize (300) 
• 

1 v l cektir. 

Bu dert icin 
' 

bulunan basit 
ilac 

' 
Kansızlığa karşı en iyi il.iç, 
hergii.n muntazaman kara 

ciğer kebabı yemektir 

Artık kansızlıktan kurtul -
mak, kani çoğaltmak için ne
ticesi şüpheli arseniklerin, çe· 
liklerin modası geçtiği anla
şılıyor. Bu hususta bir dok
torumuz diyor ki : 

- « İster halis fakrüddem, 
isterse her hangi bir sebep
ten ileri gelmiş kansızlık ol
sun, bugün artık bunlar kara 
ciğerle tedavi olunuyor ve 
hiç bir iliiçta görülmiyen seri 
ve aşikar bir eyiliği yapıyor. 
'Bildiğimiz her hangi bir 

kara ciğeri parça parça kesip 
pek az ateşte kavurmak ve 
sonra hastaya yedirmek, yanı 
sıra biraı sebıe ve meyva da 
ilave etmer kafidir. 

Bu suretle basta bir ay zar
fında en ağır kansızlıktan te
mamile kurtulmsktadır. » 

Telgraf ve tele
fonlar kesildi 

Atina, 10 [ A. A.) - Hü
kümetin maa !arını artırmak
tan ımtina etmesini protesto 
etmek üzere toplanan 
posta memurlarından sonra 
bütun memlekette telgraf 
ve telefon muhaberah saat 
10 dan 13e kadar munkati 
olmuştur. 

, l aklibi hükumet 
davası 

Bun .dakı, t.:ı libi hükiımd 
m :rounl nın muhakemel -
r' ıe d n y n· n ba an 5 • 

H .. klarında i ıdam kararı tem· 
v · zce nakz dılen 5 mahküll' 
ik Laz Ali, E.,,, y hoca, İbo 
hu~ r m hk meye sevkedil
m ş, ı: crimiy et ve nakız ka
rar an a ınmış, müddei umu
n: nakı.Q ılti_ba edilmesinı 

istemiştir. 

İdam n ahkümlannın vekilı. 
müe kı eri hakkında, anca 
«163» iincü maddenin tatbik 
ediıeb[leceğini söylemiştir. 

Maznunlardan Cemal: 
« Hukümet babamdır. Sui 

kastla alakam yoktur. Adalet 
bekliyorum , demiş ve Sabri 
vakayii unuttugundan adalete 
iltica ettiğini söylemiş: diğer

ll ri peraat istemiştir. 
Muhakeme buı;rüne 1 almıştır. 

c r 
Tayin edilen 

,. 
azamı ve as -
gari hatlar 

Hey ti Vekile ye i barem 
ı: yih sının son t ki katını 
ikmal etmiş, bu sene asgari 
maaşatın tatbiki takarrür ey
lemiş İr. Asgari maaş listesine 
göre, fevkalade derece 1000, 
birinci derece 550, ikinci 500, 
üçüncü 425, dördiincü 325, 
beşinci 275, altıncı 225, ye
dinci 150, 8 inci 125, 9 uncu 
110, lOuncu 100, 11 inci 90, 
12 inci 80, 13üncü 65, 14üneü 
55, 15 inci 45, 16 ıneı 35 ve 
17inci derece de 25 liradır. 

Gel cek senelerde tatb' 
edilecek evsat liste 1 inciden 
17 inciyee kadar 575, 525, 
450, 350, 300, 250, 175, 150, 
125, 110, 100, 90, 75, 65, 
55, 45, ve 35 liradır. 

Azami maaş listesi de sıra 
ile, 600, 550, 475, 375, 325, 
275, 190, 135, 125, 110, 100, 
90, 80, 70, !"() ve 40 liradır. 

Bu miktarlar tevkifatsız ola
rak verilecek, memurlar yol 
vergisini kendileri tesviye ede
cektir. 

Nisan 12 

Bir ka ın 

Ordusunun ba
şında Kabil üze· 

• •• •• 
rıne yuruyor 

Karaşi, 10 ( ususi) - Men
gal serdarı şah Nurun hem
şiresi Olup cesaret ve şecaati 
ile meşhur olan genç kadın 
taraftarlarının başında olmak 
üzere Baba Sakıye karşı ha
rekete geçerek Kabil üzerine 
yürüdüğü haber verilmektedir. 

Bundan eve! Baha Saki 
, Mengal arazisini istila etmek 

üzere harekete geçtiği zaman 
bu kadının kumandasındaki 
kıtaat tarafından mağlup edil
mişti. 

Bulgaristan da 
gizli teşkilat 

Sofya , 9 - Bulgaristanda 
vaziyeti hazırayı devirmek 
tertibatile meşgul bir teşkilat 
meydana çıkarılmıştır. 

Kış bir türlü 
gidemiyor! 

Bükreş, 10 - Dağlık ha· 
valide yeniden yağaıı karın 
mıktarı « 50 » santimetreyi 
bulmuştur_. Tuna ve Dinyes
ter nehirlerinin suları yüksel
meğe- başlamıştır. 

Belgrat, 10 ( A.A.) - Son 
günlerde yağan kar ve yağ· 
murlardan Tuna nehrinin sevi
yesi pekziyade yükselmiştir. 
Suların taşmasından korkulu
yor. 

S. S. - Avrupanın diğer 
bir çok yerlerinde, ezcümle 
şhıali Fransnrun pek çok şe
hirlerine ve şim .. Ii Rusyaya 
zam.:ın, zaman kar yağmakta 
devam etmektedir. 

e yo 
Ankara, 11 (Ht ~u i) - Da

hiliye vekaleti bütii• Vilayet
lere ve b~lediyclere bir tamim 
göndermiştir. 

Bu tam'mde otomobiller 
içın m~mak.ıle kabul edılemi
yeceğı cihetle biıtçelerin ter
tibi de ihtiyacın nazarı dik
kate alınması bildiı ilmiştir 

Çeşme e 
ş -phe i Gemi 

Atina 10, (Hususi} - Açik 
denizde fırtınay tutularak 
Anadulu sahillerine iltica eden 
bir yunan yelkenlisine Türk 
sahil muhafızları tarafından 
ateş açılmıştır .. Zayiat yoktur. 

PoUs n-ıLitchassısı te• 
ma":itnrına başladı 

Ankara, 11 ( Hususi ) -
'Polisimizin ıslahı için Avustur
vadan eelbedilen miitehassıs, 
Emniyeti umumiye müdürü
ımüzie t ıasa Başlamış tir. 

polis teşkilatımızın daha iyi 
bir haie ifrağı için ban teda
birlcr tes it edilmiştir. Müte
hassıs yakında İstanbula gide
cektir. 

,\tinada bir grev 
ihtin1ali 

Atina 10 (A. A.) - Posta 
memurları Başvekalete verdik
leri bir isfdad. h"kümeti 
maaşlarının rtması hakkın
daki t plerini is'afa davet 
etmi !er, aksi takdirde grev 
ilan edeceklerlni bi!d:rmiş
lerdir. 

l laricive 'ekiliınİ7İ 
E<lirı-iede i~tikbaİ 
EdHıe, 11 (Hususi) - Ce· 

nevre tahdidi teslibat konfe· 
rans.na iştirak etmek için bu· 
rndrn geçen hariciye vekili· 
mizle beydi murahhssamıza 
parlak bir resmi istikbal \'C 

teşyi yapılmıştır. 

Edirne vila vct rneclisi 
Edirne, 11 (HÜsusi) - Umu· 

mi vilayet meclisi toplanma 
müddeti, işlerin bitmesini te· 
min için on beş gün temrl'f 
edili"·. 
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.~vfik ~üştü B.-
11'"\ mühim be

yanatı 

l' ahdidi teslihat konferan-
sına iştirak edecek bey

imiz, Cevat Pş. nın İstan
•lda iltihcldle, dünkü eks
Qle şehrimizden ayrıldı. 
riciye Vekilimiz, şehrimizde 

3him beyanatta bulunmuş
r, Vekil B. samimi bir 
, didi teslihat taraftan 
aıı Türklyenin tezini Cinev
re izah edeceğini, Türkiye
Utıan müzakeratında, emlak 
tselesinde istatuko mahfuz 
tııak suretile umumi bir 

1 
İyeyi istihdaf eden esa

"l'da mutabık kalındığını 
!emiştir. 
l'evfık Rüştü B. Türk-Fran
müzakeratında gerek hu-

da ve gerek Adana-Mersin 
ın tarafımızdan tessellü

, ııe ait esaaslarda itilafa 
tıldığını, lrakla, Rusya ile, 
~lgaristanla münasebahnızın 
İ olduğunu, Y ogoslavyanın 
k emlakinin tazminini 

ttısip itibariyle kabul etti
', Amerika ile aramızda 
iane münasebat bulundu-
11 ilave etmiştir. 
ilayet umumi meclisinin 
tııüddeti 15 gün temdit 

Uıııiştir. Meclis, Heybt:lide 
. mektep tesisi için Vila-

maarif Vekaletine mü
. at etmesini kararlaştır-

llıanet, bu sene memnrla
rına za.m yapacaktır. 

1taret odası kongresine, 
dün devam edilmiş, odada 
· te kilat yapılması, tetkik 
sinin tevsii. neşriyat ve 
barat şubesinin {ağvı, oda 

esinin 3 ıenede bir ini
lakarrür etmi tir. 

epelin mayısın yirmisine 
doğru bir akdeniz seyaha
çıkacaktır. 

esinada kar yağmaktadır. 

a,driye Ha. ve rüfekasının 
Cumartesi günü isticvapla
haşlanacaktır . 

'ıı umumi M. Haci Meh
t B. Bursadan şehrimize 
et etmiştir • Bir iki güne 
~t lzmire gidecektir. 
C•:;.2,1 k · 
"ı-:""'ar omısyonunun se-

lle ile raporu mahalli mat
la da verilmiştir. 

.1 kanunsani 1929 tarihinde 
~deni%de en ku~etli bahri 
~tı:ı.et Rusyadır. Bu tarihte 
Yllıuı bahri kuvvetleri 

l aıı ibarettir: 
. \ı.afif kruvazör , 4 açık 
'? torpidobotu , 5 küçük 

ol gemisi, 8 sahil muha
. ıemisi , 6 motörbot , 2 

'
11 llıüsellah muavin gemi, 
. ktep gemisi . Bunlardan 

eski sistemde bir knı-

!:;)mobiller 
hakkında 

/ıYu ycşiJ üzerine 1 

,trıızı rakaınlı veni 
"~i ,, 
~ı piltı.ka farının 
l ec nasıl olup ta 
•lf} ı·ıı·v• ~ et ı t ıgıne şaş-

fllak kabil de<'.ri}. 
-itten t l ··t·· ö )'1. · ı. e JU un p a-
•ltı he,'az l '· · r~n .:ıı 

~ da t~ksi, lıususi, 
ı I · . 

~b,; ~an1} on ve saır 
' lar nıahsus ola
~, lltınıaralara ayrı 
· ı·e k 1! .• n · Yerse olnıaz < . 

tınıaraJarın :ıl-

• 

1 Posta paketleri
nin gümrük 
muamelesi 

Şimdiye kadar ecnebi mem
leketlerden gelen posta pa
ketlerinin gümrük muamelele
ri Rüsumat dairesinde yapılı
yor ve bu şekil halkın bir 
çok müşkülata katlanmasına 

sebep oluyordu. 
Postalann halka azami tes

hilat göstermesi matlup oldı;.
ğu içın bu müşkülün de refi 
düşünülmüş ve Rü~umat ida
resi nezdinde bir teşebbüs 

yapılmıştır. 

Posta idaresi, posta paket
leri hakkındaki gümrük mua
melesinin paket postanesine l 
gönderilecek gümrük memur-
ları tarafında yııpılmasını l 
Rüsumata teklif etm;ştir. 

Rüsumat henüz bu teklife 
cevap vermemiş olmakla be
raber teklifi hüsnü kabul et
miş görünmektedir. 

vazördür. 
15 Talim için kullanılan de

niz tayyaresi, 
Boğazlar komisyonu, rapo

runda İzmit körfezi ve Çatal
cadaki memnu mıntakalanndan 
ecnebi gemileri ile tayyarele
rin geçmesi hakkınd<>ki mem
nuiyete itiraz ederek hüküme-

tçe ittihaz edilen bu tedabirin 
Boğazlarda serbestii müruru 

ihlal ettiğini iddia etmektedir. 
Bilhassa İııgiliz murahhası 

İzmit körfezinin Marmara de
nizi arkasında bulunduğundan 
Boğazlar mukavelesine imza 

eden devletlerin bu denizin 
her noktasında scrbestii seyrü 
sefer hahhmı haiz oldugunu 
beyan etmiştir. 

Türkiye hülrumetjnce Ko
misyona verilen cevapta tüccar 
gemilerinin İzmit l.örfezine gir
mekte serbest olduklan ve 

harp gemileri hakkında mev
cut memnuiyetin, bu gemile
rin Akdeniz ve Karadenlze 
geçmelerine asla mani olma
dığı ve Türkiye hükumetinin 
kendi kara sularında lüzum 
gördüğü her türlü tedabiri itti
hazda hakkı bulunduğu beyan 
edilmiştir. 

Reisicumhur Hz. dün Anka
rada otomobille bir gezin

ti yapmışlar, Anadolu kulü
bünde bir müddet istirahat 
buyurmuşlardır. 

Kadın birliği, kadınlara in
tihap etmek ve edilmek 

hakkı verilmesine emri vaki 
nazarile bakmaktadır. Birlik 
hükümete teşekkürlerini ar
zetmiştir. 

Adapazarında devamlı yağ
murlardan Sakarya nehri 

taşmış; Sövütlü nahiyesini su 
basmıştır. 

tındaki H ıstanhul •) ke
lin1esini de llınınısuz 

goruyorun1. Biz En1a
net hudutları h; ricine 
de, çıkarız. Kadıkö
vünde de )'akacıl·ta . ' 
da, Kari:al ve Pendik-
te de işleriz. Bütün 
hunlardan nıaada oto
ınobillerin pUıka takı
lacak nıevkilerinin 

tebdili de nluvaf ık i 
değildir. Çünkü hu 1 

dcği~tirilıııe otonıobil- 1 

!erin İıı)asında plüka 

Son Saat 

Serser)fl&lm'ın 

HATl.RALMI 

Va,r ı·eziller 'ray 
• • 

A)~iııı(/i (/e jJl11·fıl<ırıııl1 ''e oarı-
1111, ~ ı '(J&'lllll ll h'lljJI ~'>l l llŞf ltrlfl. 

-24:J- ,Jf ıı/u11·ı·iri: idris Jf ulıte(i 
:\e olal'nl.tı? 
Hu lwril'lt•r hana m· 

:aııaealdardı! Uen, hen -
dı-n anafor alıyol'laı· diyP 
sil.<İYPI t•dpı•p(;linı. llal • . . 
hııki ·rili ul"tıklı lıu polis 

1 
ııallwaıı ~urat lı polisin 
yazılı!Jı ve aııaror•·u J,o -
mlsı•ı·in lasılik <'iliği uzun 
lıir r ıııoru okudu. 

ııw1111ıı·ları lwni anafor j 
Vl'1°ııı.i~ oı· diye• eı•zalaıulır
ımı isi j\·orlarılı. 

Süzde lıı•n lnzihat ''C 
asayi; ııı<•ıııurlaı·ıııın emir
IPl'İnP ilaııl ı•lııwıui;lnı. 

itPıı, lıaııa sorulaeak su-
alP iı:inıt!Pn cevap hazır
laıııalda lll<'~IJHllil'n lıfı -
kim lıil; burıa lfıl-',11111 uör
nwclı•ıı kararıııı verdi: 

Soyİın lı J;:ılıııı •. 
h«'ıli l P r. \ıılaıııaıl:nı. 

- h'ııı•ı· ı·ı•ııll'l'İIHI«· il(' nır

"a c;ık:ır dt•ııwk istcıııi;IPr. 
\ aı·ııı ı yo\juıı.ıu, hatla 
liit'li \ I' sfınıfıfdfı lllPlldİ

Iİllll.' Yarıııı•ır<ı !..adar oı·
laya diiktüııı. 

- Siıı:ıran yok mu? 
- Kullaıııııanı. 
- Üyle isı• hu parala 

rmdaıı h('J>imiz birı•r -i:J 
alaea(ıız. i:ı, llııl'nos .\y
rP~iıı, i<;iııtle l i adı•l ı;ı -
kan lu•ı)lıe 'ari ııakı~lli 
ıııa rıı r lıiı· sl11araııııı i--
ııı i iıli. 
Üz«'riıude h ıluıı la al -

tlıldarı liıııoııala !;alı.; ııa

rasııulaıı kf'ntli kı-nılill'ri
ııı• utaııııı. ılım si!J'tra ik
ra nı «'ıliYorlaı·d ı. 

Uıı11111.:ıta takımlarını 
da alaralı H' iishimıl<' si
lülıa filan hPnzPı· lıir lll'~
nl' olıııııılı!Jıım l.anaal !JC• 
lil'ı'r"k lwni l.onıist•ı·lif, 
daiı·ı•siııiıı :ııJ,;ırı katına 

çıl,al't1ıl.ır. llıır. sı, polis 
nwı·!,ı•ı.l«'riııılP nll'v•·ııt vı• 

il.i kişiden ıııfıı·Pkkl'p llo
lis ııınhl\Pnıt•si imi~ .. 

U:1 ı kiil:ilılı hir lı;ikiııı, 

3 sefirimiz ve 
Tevfik Rüştü B. 

Londra, Paris ve 
Roma sefirlerin1izin 
(:inevrede Tevfik Rüş
tü Bevc iltihak ede
cekleri. rivavetinin 
doğru olmadığı anla
şıln1ıştır. Hariciye ve
kilinıiz, l~oma sefiri-· 
miz Süat B.le Roma,11 

• 
ziyaı-ctinde görüşecek-
tir. 
· Bu sefirlerimizin, 
sin1dilik Ankarava da . ~ 

gelıneleri ınevzuu bahs 
değildir. 

1\lusan1ere 
Bu akpm, Güzel san'atlar 

birliğinde bir müsamere veri
lecektir. 

takılınası için yapılan 
vcrlere uvnıanıakta . . ' 
arka fener kabloları-
nın uzatılınasını bu 
suretle de hir çok 
nıasraf yapılnıasını 
zaruri kılnrıktadır. 
Eı11anet hu karann
<lan sarfı nazar etme
lidir. 

Hüsevin Hi.isnü 

* Seyyar deniz 
banyosu 

.:\ levsi ınindc deniz 

- \'lrıııi diirt saat 
ha ııis! .. 

lliildnı dı• lı<'rifçi oğul
ları ile h1.•ııılıı•ı• olduktan 
soııı·a kiııw d1.•rl yanabi -
lir"iin'! 

Jlalıkeııwd1.•n çıktım. 
l'allıcan s<1rntlı herif 

için iı;iıı {Jiiler«'I<: ~·asıl? .. 
Dı>ııı<•k bfiyorfln. 

Polis ıı.ıalıkcnıl'lcrinin 

ne i liııııf ııı• ılı• ıeuıyizi 

Yarılı. llt>nıen lf•h•roıı. t•t
lilı•r. 

Her t:wafı tl(•rııir, ~·al -
ı ııız a\ uç iı;i J,aılar bir 

1 
tlPli\ji olan ıııalıkıim nal,
liıw malı us lıir otomobil 

1 !Jl'llrllilt•r. HPııi lwreket 

1 Vt•ı·siıı. l'limt• 1• •IPpı:e vur-

[ 
uı.ulaıı oloıııohile hiıulir
üilPr. 

Yirıııi ılörl saıı!lik nıah
J,ılıııiyPlinıi !J!'t;İ1°llll'k Ü
.t('rı• Uuı•ııos \~ ı·c lıaı>i

saııe iıı1.• nitliyorıl um. 
\l 111111ın yıu.ısııula hu 

ll•ı·«'lli ılı• nırrııı~. Ben 
1>111111 da i)orı•cı-1,ıııi.inı. 

( Mahadl ,·:ır ) 

' Tayyare plyankosu 
bugün çekiliyor 
Bugün öğleden sonra tayya

re piyankosu keşide edilecek
tir. Kazanan nu araları ikinci 
tabımızda karilerimlze bildire
ceğic. 

Kaçak rakı 
Eğrikapıda Kaledibinde Yu

nus ağanın evinde gizli rakı 
yapıldığı haber alınmıs, yapı
lan taharriyatta «200» ki

loluk bir kazan ile 1000 kilo 
cibre elli kilo rakı bulun
muştur. 

Dayaktan sonra 
Haseki polis mevkiinde dö

vülerek hastalanan lagımcı 
yusuf ağanın istidası üzerine 
mülkiye müfettişliği tarafından 
tahkikat yapılmakta idi. 

Tahkikat bitmiş, üç memur 
açığa çıkanlmıştır. 

fain, Şirketi l-fa vriye 1 

ve H0:iJiç ~irkcti ~·e ya J 

husisi accntaların n1u-

Kokaiı1 ... 
Tren ve vapur
larla nasıl ge

tiriliyor? 
Ge~'('ll ler«lı• Uı>yofjhı ndn 

f{ofmiıı. satı\rl\Pll d('rdPst 
«'dil1.•n sabıkalı ktu;alH:ı -
lardaıı. \'1111.aıılı Toıııa, 
mUtltlPi unıuıııilii·ıe tı•s -
liııı (•ılilıııi .• tir. 

Toıııaııın lıalıkınıfa va
prlnıal;ta olan lalıkikntin 
l'll ıııülıiııı safhası J;olm - , 
inlPrin Toma tarafından 
n<' stıı•PllP lt•ılaril· edildi
!Jitllr. 

_\hlıj'j ıııız rııaltınıata na
zarım, hu J,ol;ainl1.•ı· ;eh -
riıııizt• l'l'nehl vapurları 
mıir<'ltl'lı:ılı farat'ınd an 
uctirilıııel.tc vı• hunlar 
tarafından elhisl')(•rlııin 

mulıtı•lif ıuahallerlm• hi
l't'I' uraııılık kü(jıl pakel
IPr halin•le saklanarak 
yolcu saloıı:ınılan IJ«'Çİril
ıııekt.-ılir. 

Halla \ n·ııııa lrl'nleriıı
de !Jhllp !J<'lt•ıı lıoııdül;lür 
ve şı-f ıfö trenl<'rden ba -
zılarıııın da böyle l•açak
çılık yaptıldarı anlaşıl -
nıı:;olır. 

lluııdan lıirkac; gün 
PVl'I Slrl«.•ei uııııırü\jüıı • 
dl'ki sivil muhafaza leş -
ldliilı laral'ıııılaıı hu mı• -
ıııur!arılaıı birisi cfırıııü 
llll')lıı,t Jıaliııdl' derıl«•sl 
Pılılıııi~ H' lİl.l'l'İllde bir 
k:w kilo ll)('lllllU <•eza zıı
lı:ıİ· Ptnıisliı·. 

Uıııııııı • üzPı·iıu~ tren 
hallı üzPrlndc sh·il mu -
lıal'aza teşkihitmııı. tezyidi 
tak:ırriir ('lıni~I ir. 

Ziraat bankala
. rını tetkike 

gidenler 

A vrupanın nıuhtelif 

n1eınlcketlerinde zira
at bankaları teşkil:ltı
nı tetkik etnıek üzere 
Ziraat Bankamızca 
üç genç, yarın şehri

nıize avdet edecekler, 
doğruca Ankaraya gi
deceklerdir. Ziraat 
Bankası, bu gençleri, 
nuıhtelif ~ubclerinde 

çalı~tırarak ihtisasla
rını ikınal ettirecektir. 

Pertevnival vakf ın<lan: . -
Şişlide izzet paşa sokağında 

Valide apartımanının 7 numa
ralı dairesi yirmi gün müd
detle müzayedeye konulmuş
tur. Tutmak isteyenler müza
yede günü olan Nisanın yir
minci Cumartesi günü saat 
onbeşe kadar İstanbul Evkaf 
müdüriyetinde Pertevniyal ida
resine ve ya encümene müra
caat etmeleri. 

ınuayyen saatlerde 
hanvo volcularını ala
rak· azinıet ve avdet 
iki saat olmak üzere 
bilet verilnıek suretJie 
bu hanıanı sevvar bir 
hale de konabilir. Va
pur sahipleri bundan 
pek fazla 111cnf aat 
hasıl ederler fikrin-
devim. İfakat R. 

* İş arıyanlar 
İptidai tahsilim, yeni 

vazılardan sehadetna-
~ . 
nıem Yar. İktidannı 

banyosu arzu edenler 
pek· çoktur. Açık den
izlerde (sabit ve seyyar -. 
deniz haıııanıfarı) ~inı-
diye katbr 111~nılcketi
n1 zdc yo!,tu. S v:_.s ·-

a ttal küçük kıtadaki 
yaptır, sitin1potlarının 

güverte, ye kan1arala- 1 
rında so~·unup giyini-

1

, 
lccek nuıntarı.n1 dola
plar, genıinin cesanıe
tine göre iki tarafına 
iki, üç metre genişJi

ğin<le \'C denize bir 
nıctre un1kunda etraf r 
parnıaldıklı Ye zemini 
ıskaralı havuzlar Ya
pılsa sanıyoruın - ki ' dahilinde her işi yap

nıağa amadevim. Arzu 
edenler Çapa: ]Jutfü 
p«.a ınahallesi Çeşn1e 
sokak li nunıanıda 

çok rağbet bulacak. 
ı\lakinnlarının bir 

kaç n1il slırati olanlar .. . 
nı ına:,ıp nıc "kide ıı ~1 1-f 

'r eı·eınle 
ıniicadele 

- İstanbulda gittikçe ve
rem çoğalıyormuş, öyle mi? 

- Öyle diyorlar, 
- Veremle nasıl mücade-

le edilir? 
- Ne yapacaksın? 
- Üzerine afiyet, bu gün· 

!erde bende de hafif hafif 
göğüs, bel, baş agrılan, der
mansızlık, kuru öksürük gibi 
şeyler başladı da, onun için 
soruyorum. 

- Emrazı dahiliye, yani iç 
hastalıklarından pek çakmam 
ama, vaktiyle dahiliye müte
hassısı Hacı bey pederimizin 
rivayetince kendisinde bu gibi 
haller hisetmiye başlıyanlann 

ilk işleri gıdaya ehemiyet 
vermektir . Bana öyle geliyor 
ki sen bu günler de biraz da 
zayıflamışsın. Onun için ya
rından itibaren gıda mesele• 
sine başla. 

- Nasıl başlayım? 
- Evvela sabahları mutlaka 

yirmi beşer dirhem halis tere 
yağı, ikişer dilim peynir, yü
zer dirhem aüt, dörder taze 
yumurta, birere ufak tabak 
süzme bal, yahut reçel, yanın 
has fırancıla yiyeceksin! 

- Ey, sonra? 
- Soura efendim, öyle vak-

ti, ne çok yağlı, ne çok yağ• 

_JJ % ı· l 1 ~·. 

\~ 

~ 
sız tarafından sekiz, on şiş 

kebabı, yahut iki üç parça 
pirzola, yanı sıra tere yağında 
kızartılmış birkaç dilim pata
tes, üzerine biraz sebze, ya
hut nohut, bezelye gibi bir 
şey, daha, üzerine bir pilav, 
yahut makarna, daha üzerine 
de mevsimine göre bir mey
va kompostosu ... 

İkindi zamanı, biraz peynir, 
kızarmış fırancala, ala kok bir 
kaç Yumurta, biraz meyvalı 
biskivi; biraz sütlü kahve veya 
çay ... 

- Aman, çay benim pek 
sinirime, çarpmtıma dokunur. 

- Sen de sert ve yaprak
ları afyon suyu ile islatıldıktan 
sonra demir tavalar içinde 
kurutulup sanki bir tikir 
malmış gibi denklerle buraya 
gönderilmiş olan sert, buruk, 
sinir bozan çaylardan içece
ğine illa hafif, latif, mis ko
kulu çaylardan içersin! 

- Ey, sonra? 
- Sonra akşam yemeğine 

gelelim: 
Mercimek çorbası, beyaı etli 

ve mevsimlik balık tavalan, 
b: r iki türlü sebze, uz erine 
mahallebi, sütlaç gibi sütlü 
hafif tatlılar, üzerine mey
valar ... 

İşte azizim, senm ıçın en 
iyi veremle mücadele budur. 

Tabii ara sıra bol üzüm 
hoşafları, kınakınalı şuruplar 

filan da içer ve bu haie bir 
sene devam edersen gelecek 

seneye biiznillih bir şeyciğin 
kalmaz. 

- İyi ama, senin hu dedik-

lerini yapmak için, insawn 
bu zamanda Amerikalı mil
yoner !erden birine vekilharç 

olması lazım. Onun için arap

kirlinin dediği gibi, ört ki 
ölem, azizim, ört ki ölem! 

* . 

• 
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- KaJe,·e kapanıp 
başı ıza kaynar su 
dö'u ek kolay. Erliğin 
varsa işte ıneydan. 

Bayraktar, yalınkı
lıç hücunı etmek sure
ti le bu hitaba cevap 
verdi. İ<>tikbalin Alen1-
dar J\lustaf a paşasile 
l\lolla paşası; bir sada
ret mcvkiine cebren 
vazı yededecek, diğeri 
Vidin valiliğini « nıali
kftnc » tarzında ele 
geçirecek olan iki 
kuvvetli adam, gele
cek günlerin mukad
deratını zirüzcbcr et
mek, tarihin bir kaç 
sahifesini bevaz bırak-

• 
mak üzere musaraaya 
girişiyorlardı. Lakin, 
tarihe mevut olan ce
reyanın bozulması mu
kadder değilnıiş ki bu 
kinahit boğuşma kuv
vede kaldı, fi'le çık
madı. Köse Ahmet 
ansızın n1uha~ımların 
arasına girnıiş ve ba
ğırmıştı : 

- Ne alık adamlar
sınız be. Şurada birbi
rinizi boğazlayıp ta. 
ağalarınızın yüreğine 
soğuk su nıu serpe
ce'ksiniz? Birinizi Rus
çuk ayanlığı, birinizi 
de Vidin ayanlığı bek
liyor. l\lirasınızı alma
dan nıezara nu gırf!
ccksiniz? 

Ne l\t:>lla, ne Bay
raktar, Kösenin karşı
sında ağız açamadı. 
İkisi de hamlei· ulaJa, 
« haltetnı;şsin teres! >> 

demek ve onu aradan 
çıkarıp mübarezeleri
ne devanı etmek iste
nı işlerdi. Lakin, dille
rine kadar gelen bu 
cümle du,daklarını ge
~mcdi, yalın kılıçlar 
çarpışamadı. l\1o1la 
ağ r bir küfür savura
rak atını sürdü, uzal-
laştı. Bayraktar da 

~ oldu~u yerde kalakal
dı. ~İn1di Köse, Rus
çuğun hahlskarına 
nasihat ediyordu : 

- Y etisn1esen1 bir 
ters iş ;·apacaktın ki 
deme gitsin. i\lollanın 
elinde ölüvcrsevdin -Tersenkli oğluna gün 
do<Tardı, koca herif 
parmağına zil takıp 
oynardı. A beniın as
lan ağanı! bu kadar 
da düpedüz gidilir n1i 
ya? Aklını başına dev
şir de yetiştirdiP-in 
ağacın nıeyvesini top
la. Rusçuğu Vidinli
den kurtardın. Bari 
İsmailden de kurtar. 

Bayraktar hiç bir 
şey söylemedi. Kaçan
larla kovalıyanların 
gittikçe uzakfoşan 
karma karışık he yu
lalarına baktı. Yolun 
üstünde sarıklar, kü
laahlar, tuhaf bir irti
san1 ile oynaşıyor; kı
lıçların, palaların ilti
n1aatı, kittikçe seyrek
leşiyor, ve sanki 
gunlerdenberi Rusçuk 
önünde karargah ku-
ran ölüm, şimdi - yer 
yer dilini çıkararak 
ve kalın perdeden 
boğuk boğuk ıslıklar 
çalarak - Vidine 'doğ
ru uzaklaşıyordu. 

Mabadi var 
Talebe elkitapları serisi : 

HENDESE 
Birinci kitap 10 kuruş 
ikinci « 7,5 « 
Üçüncü « 7,5 « 

JEOLOJİ 
10 kuruş 

FİZYOLOJİ 
10 kuruş 

HAYVANAT 
12 kuruş 

Ortamektepler için 

i\1aarif Yekalctince 
muallin1lerden nıü
rekkep bir heyete 
tel!f ettiriln1iştir. 

.;\lüracaat ınahalleri: 

J)E''LET i\IA TBı\ASI 
Satı5 yeri 

~ Mü~AnıllR( 
! M.11fü~ • 
-liO-

~lananhnüfihe gelin
ce : Ben ~imlerini 
saydığını eski ulcn1a 
içinde « Hazeni ıı deni
len bir zatın fikrı
ni kendi aklıma daha 
mülayim buldurn. Bu 
« Hazeni » insanların 
bir çok ı.ıertebelerdcn 
geçtiğini, sırasile öküz, 
eşek, at ve n1avınun 

olduğunu söylüyor. 
f{endiınce bir kıyas 
yürütüyorum. Nasıl ki 
biz iptida n1ukayyit, 
sonra 1 nıübeyi7, daha 
sonra ınüsevvit, baş

katip, fi?.Ünıeyyiz olu
yoruz. insanların da 
böylece n1ertebe değiş
tirmeleri n1ün1kündür. 
A vai zaınanda herke-

So:ı ::,.,,,. 

'" 

a~~m J'VJAJJK 
Bütün bedayiperveran, JENNY JÜGO ve VİLLİ FRİÇİN 

l~ te~~~~ri v nl IT n f) 
" Filmini seyredebileceklerdir. Mevzuun kuvvet ve fecaati Ji J mümessillerin ve gayet tabii ve dahiyane oyunları müsika il! 
;;;; adaP.tasyonun mükemmeliyeti sayesinde bu filmin MAJİK i 
{; SiNEMASININ zaten ibrazına a!ıŞtığı muzafferiyetleri ~ 

eyrisefain 
Merkez acentası : Galata 

öprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında. İstanbul 2740 
§-' kazanacağını .şimdideh ta:h-min edilebilir. :ıı 

"'" " uııın "" , , ,, , " . , ,, , . , , ,, ·", ,m, • izn1ir sürat postası 
'ıııııuıııuw ı· ıtım' ııı: ., 1,11ıwı .. :· muaı· u ı .. il• un ı ı<: .ıuıı. , ıı, .nıı ım , uıımı~ ıı::ııı u 

Bilgün OPERA 
c& • I ( GÜLCEMAL ) vapuru 

, 12 Nisan Cuma 14,30 da 

SİNEMASINDA. 
Galata rıhtımından hareket· 
le Cumartesi sabahı İZMİRE 
gidecek ve Pazar 14,30 da 
İzmirdcn hareketle Pazartesi 

meşhur sinema yddızlan 

JİLDA GREY ve KLA YV 
BROK un yegane temsilleri 

·~ Şeytani ralrkase 
1 

s babı gelecektir. vapurda 
mükemmel bir orkestra ve 

W. fev"kaiade heyecanlı filim . 

FRANSIZ SİNE ı.A ve 
TiYATROSUNDA 

Emsalsiz bir muzafferiyet. 
Gayet zengin ve lüks bir 

komedi olan 

AŞ PE İSİ 
filiminin dehakar mümessi

lesi dilber ve çapkın 

KOLEN MOR 

Aynca 2 kısım ık komedi . 
Varyete J>rograı:!finda meşh~.ır 

artistler KATHLEİ!'.N ZAMMIT 
V!i FIDI GRUBE'. nin yeni ve 

eksantrik numaralan 

Şimdiye kıidar görülmllş ~ 
lan eserlerin en müessiri, en 
heyecanlısı meşhur Rus vazıı 1 
sahnesi PUDOVKIN in en 

muazzam ibdaı 

CENGiZ EVLATLAR! 
(Asya üzerinde bir kasır.ga) 

filimi dün akşam 

AllHA .IA 
Sinemasında 

TR Z N BİRi . 11 POSTASI 
( CUMHURiYET) vapuru 

15 Nisatı Paıartesi 12 de 
Galata nhtımıudruı hareketie 
[İnebolu ~amsun, · Giresun, 
Trabzon , Rize , Hopa ] ya 
gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesüe [ Rize , Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu , ünye , Samsun, İne· 
bolu, Zonguldağ] a uğray

arak gelecektir. 
Hareket günü y~k alınmaz. 

Antal1a postası 
(ANAFARTA) vapuru 14 

Nisan PazarlOda Galata rıh· 
bütün temaşakeranı teshir 

1 

Misli ı"ıamesbuk muzafferi· 1 bmından hareketle [ İzmir, 
etmiştir. yetler ihraz etmiştir. 

Parisli muganniye JAN MAR- ~ - Küllük , Bodrum , Rados , 
SO nun zarif şarkıları cid- \ ' Fethiye, Finike, Antalya J ya 

il '
mmde•n ıbnııınıi~:~ı müc,eıv,,_he,rdir. ._i!.""'E'""' ... 's""'""'':,,""' ... ~""'""'' ~, ... ,..,,..,.., ... 0,,..,,..,L, .... , ....... ,, ... ,, ..... l!' gidecek ve dönüşte mezkUr 
,. ww =~· ~ r .t'il 'I ıı iskelelerle birlikte [Dalyan, 

Şimdiye kadar hiç bir filim, .~ 1 ~ GÜZELİ Marmaris, Sakız, Çanakka· 
İ! ADOLF MENJU nun mü- ~ le, Gelibolu ] 'ya· uğrayarak 
~ kemmel temsili •'''"''''''''"' gelecektir. 

1 GÖ~Ü~ İSTERSE 1 ~ ıuııııııın-ııınıııı~ıuıııı•,_uı ., Uıııım" 'llll lf ( 10,000) adet kağıt ve 1 .(MÖSYÖ ALBERT) • -ı, M~L~K .. Si~e.masın~n \I zarf 11 Nisan 929 tarihinde 
1 film! kadar. tı:maşakeranı eg- ·~ 1;; tertıp ettıgı dort. fılım mu- il pazarlıkla mubayaa oluna· 

l
lendırememıştir.Bu pek neşelı .ıJ sabakasını ikincisı JAN AN-1 cakbr. Taliplerin 0 gün saat 
filmin lrae edilme~te olduğu _ 11 ~ JELO ile SÜZİ VERNONun ; I 16 da levazım müdürlüğüne 
JVIELEK SiNEMASI 1 , temsili . ı· müracaatları. 

ı:ı Ilu hafta her seansta hınca E, · ÇILGIN BAKiRE 'h•ıımm:ım=m:ı:c1m:sım-mil 
E'i hınç dolacaktır. ı . Filimindir. ii 
iilmımııımınıııııııınııııı•ım:ııııuıııııı111111111ııııı llllliİ mııııcııııııııi:ıı .. ;: ,,,, ,,.rrıııııımııllll· ııııııııını:ııııııııııı.mıı.. ııııııııııı~uwıuuı "'"'"'" ' ~ .. -----------

Evkaf müdürlü \J ünden: 
Guraba hastanesinde mevcut apeks sisteminde müstamel 

rontken makiııasının temdiden icra edilen müzayedesinde fazla 
bedel ile talip zuhur etmediğinden Nisanın on üçüncü Cumar
tesi günü saat on beşte pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden 
talip olanların şeraiti anlamak üzere hergün levazım idaresine 
ihale günü de idare encümenine müracaatları. 

Şeker ve Helvacılar cenıiyetinden: 
Muhallebi ve hamur tatlısı ve şekerli mevat yapan ve satan

lar şeker ve helvacılar cemiyeti ile birleşmiş olduklarından 
bundan sonra bir yanlışlığ:ı meydan kalmamak ve duçarı ceza . 
olmamak İçin mezkur cemiyetin merkezi olan Tahta Kalada 
manaşe kanzo hanındaki odaya müracaatla cüzdanlarını teda-
rik etmeleri ilan olunur. Cemiyet katibi umumisi · 

Dişleri muhafaza etmek hayah kurtarmaktır. 

sın, nu..,ela henin1 gihi 

Otuz senedenberi tarzı İs· 
tihzarındaki nefaset ve kud
reti fcnniyesinden naşi her· 
kesin memnuniyetle istimal 

ettiği PE TEV DIŞ 
MACUNU veya 

PERTEV o·ş 
TOZU 

bu rli:ıksadı h>cıine kafidir. 

sayın; bh hesaba göre 
\'ahan ef cı 1ivc de 

• 
taın bir öküz dersek 

1 

lÜıneyiz olınası ka
bil değil a. Arkadaş 
var ki sittin scncden
hcri nıukayyittir. H::l.la 
<< an1edü ref t » diyip 
durur. O halde bazı 
insanların şeklen ade
ıniyet kazansalar bil . 
ruban öküz ve va inek 

dogru otınaz 1111? 
1 

J\ 1 ha6 t tellalı a ;ı- 1 

ya benzettiği ınüıneyizin 
-Kadınları ol . ıya ok-

' -
kalnıası neden n1ü n-
kün olınasın? T~bili e 
hata olmaz ya. Siz 
belki bir kanaryasınız. 
Şu hanını bir bülbül, 
'yanındaki dudukuşu
dur. Haydi beni fil 

. -
şıya- uzun bir n1ukad-
<leme yaptıktan sonra 
kendisini boynuz u bir 
hayvana teşbih ctıne
sini beğendı: · 

- Birader Ef. -dcd:
sonu kaka çıkınaz'la 
şakaya kızn1an1. Fnt-··,t 
beni ököz sayarsan•z 
Hurrcın hc.~·in-lizin h~i 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
Karadeniz n1untazanı 

ve lüks postası 

SAKARYA 
vapuru 14 Nisan 

PAZAR 
günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından haraketle ( Zongul
dak, İnebolu, Sinep, Samsun, 
Ordu , Gireson , Tırabzon , 
Sürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir . 

Tafsilat için Sirkeci Mes
adet hanı altında acentalı
ğına müracaat . 

Telefon: btanbul 2134 

Zavi 
Nüfus kağıdımı ve askeri 

terhis vesikamı zayi ettim. 
Hükmü yokfur. 

Siı:kecille sandalcı Rizeli 
Mo1la AHmet oğullarından 

Ham1t 

fırı kalnıaz ruı? 
- İşte ne~nası sen 

bUidun. .A:rfak beniın 
sö ·l n1emc hacet kal-

\< dı. ınahzadenin 
n6inas dedii,Yi şey ya
b n a a udır ve bu 
. ıfat öiziın (-Iurren1 
öeğc ri1tbei saniyeden 
daha çok yakışır. 

Vahan Ef. bilaihtiyar 
ınasaya bir yumruk 
vurdu ve bağırdı: 

- Vay geçmişi kınalı, 
!-.eni h:ıpt".!ttin, gittin. 

Bu yunıruk kuvvet-
1 i ce bir sarsıntı husule 

12 Nisan 

1 1 ' . • : r Sıneı a ve tıyatroJar 

' /Jru/ittalinı salonuı:ıd 

' 

Bu akşam INCE~AZ 

Şcıhzadebaşı Millr:. tiyatrosu ı 
Bu al:'.şam l'ic;;~~. 

NAŞİT ~.>ey temsilleri 

DÜGÜ"~E MAHKOMiyET 
Komedi 4 perde 

PANGALTI TİYATRJSUNOA 
Bu akşam Bizim Sahne 

AŞK KURBANI 
Piyes 4 perde 

Belsoğukluğu, frengi 
olanların nazan dikkatine 

I 

Dr. Horhoronı 
Fennin en son usulile kat'i 

olarak eski ve yeni belso· 
ğukluğu, frengi. idrar dal"' 
lığı, bel gevşekliği, mesane 
ve bilcümle kadın raha 
hklan tedavi olunur. 

elı 

Beyoğlu T okatlıyan yanıll' 
da mektep sokak No. 3S ., ...... ...=-. 
Tel. B.O. (3152) 

ETABLISMAN 

OROZDİ-BAJI. 
BÜTÜN İST ANBULDA EN 

UCUZ MAL SATAN 
TİCARETHANEDİR. 

Yeni gelen mevsimlik mallll . .... 
TENZiLATLI 

fiatlara sablır: 

Krepon Basması 
Muselin Yünlü 

Kuruş· ıo 
tın rt 

40« .. 

110 (( " 
Kadite Basması 90 « " 

Yün Yelekler 325 « " 

Kadın Mantolan} 1250 « " 
FANTAZI 

Klz Etarisi } 47:; « " 
( 6 · 15 yaşında) 

Erkek ocuk } 
Kostümu (( 

(Spor Forması) 

Erkek Çocuk } 650« 1 

Pardesaleri 

Erkek Çocuk } 750 (( ı 

Kostümü 

Erkı:k Çocuk } 
ı Kostüm il 900 (( 

(Lacivert) 
Popelin Gömlek 200 (( ı 

F anela Sirf Yün 175 (( ı 

Fanela 1 2 Yün 125 (( 
Fantazi ErkekÇorabı 25 « 

Muselin Kadın « 57 j 
Muselin Çorap } 67 ~ ı Şe 

(Merserize) b) 

Boyunbag ipekli 45 « 

Faelalı Pijamalar 325 « 
SON KALAN KUMAŞ 

PARÇALARINDA 
BÜYÜK TENZiLA 'f 

Zayi / 
Bursa san'atlar mektebiılJ 

928 senesine ait olan tıısıli 
namer.fı. zayi ettim. HiiJıl 
olmadığı beyan olunur efl 

dim. Ahmet fllıı 

getirn1iş.. kadınlar.~ 
-bos bulunarak- bt~1• 
·ayİıa çıkarnnşl~~ı' 
Sofra başında "· 
arbede tahaddüs et~:: 
zehabını uyandırab1 

· 

o sesler hacleııe1 
. ' ı 

olan ızzctpcnahıfl 1 
n1erakını tahrik etfl 

olmalı ki odanın ıcıır, 
açıldı, ve bu sC . 

·~tf 
pantolonunu da 1 ,/ 

t>tn1evi zaıt g~,) 
· of ''1 

Hurı-~111 hev. s 

c;ıklı. (Mabadi "~' 

de 
Ri 



NOA 

en(l'j c 
katine 

• 
onı 

le kat'i 
beiso· 

dat' 

N 

mallS' 

LI 

Kuruş- l~r<' 
tan 

40« • 
10« • 
90« • 
25 (( • 

900 (( ' 

200 (( 
175 (( 
125 (( ; 

ı 25 (( 
57 i 

67~ 

Nis n :Son Saat 

_4ıııeı·il-trııı polisi 
eliızrle ölc/i kcıd111 

J 

çplrılt·/1f..·ııı1 kon-
i r<Jl edil ·oı· 

Ka ın, 

ölçüsü 

t 

İlk bal ar geldi. Fakat yazın sıcakları Amerikanın Los Anj~los 
Şehrinde çok erken ba~ladı. (iüzel kızlar, 'ücutlarına yapışan mayolarla 
t>lajlara döküldüler. 

I 

= , , 
nya 

Yu anlı la 

Bizim aleyhimizde garezkarane 
iftiralarla ·dolu o a bu dele 

sey edi emiy c k 
kötü ve 

Yunanlılar bundan bir müd
det eve! memleketlerinde bir 
simema studyosu inşas.na te
şebbüs etmitler, (La Greek Film 
Company) atlı bir şirket vü
cuda getirerek faaliyete baş
lamışlardı. Bu teşebbüs, ahi
ren ilk neticesini vermiş, birin
ci Yunan filmi ikmal edilerek 
piyasaya çıkarılmış, Yunanlı
ların milli yortularına müsaaif 
olau 25 martta merasimle 
halka gösterilmiştir. 

Filim (1821 İstiklAli) ismiııi 
taşımakta ve 11 büyük kısım
dan mürekkep bulunmaktadır. 

Senaryo Ingiliz müellifi "El
liyot » un eserinden ilham 
almarak tanzim ediimiştir. . 

Kurdelede 1 Amerika ve ln
giltere studyolannda çalıştı
ğını idda eden kostantin isinı
li bir adam sahne vazılığı yap
mış, Metmazel La Lclonda en 
büyilk kadın rolünü, F amira, 
Sataroza Mavrokordato gibi 
Atinenin tanınmış . aktörleri de 
belli başlı diğer rolleri oyna
mışlardır~ 

Filim zalim Türkler(!)in is
tiklil istemekten başka kaba
hab olmayan mazlum Yunan 
milleti (!) ne neler yaptıklan
·nı anlatmakta, bittabi bizim 
aleyhimize savrulabilecek en
,eni iftiraları muhtevi bulun-
maktadır. 11 

Yunanlıların böyle bir filinı 
yapmaları hiç te şaşılacak şey 
değildir, 1 

Asıl şaşılacak şey bizim 
filim sanayiine, sinemanın pro
F a :ıandacılıktaki 111evkiine bala 
ehemmiyet vermemekliğimiz, 
bunlara mukabele için vasıta
ya ma ik bulunmamaklığımız
dır. 

• • 
aı r 

İlk rıırwn fılmıınt1e11 l ır ~ ılırıe 

45 (( 
325 (( 
UMAŞ 
DA 
iLA1 

1 Ancak bu' ene her nedense fazla Anıerikan polisi çıplaklarla nıüca-
d~leye knrar ernıi~tir. Ellerinde ölçüler, ınayoları resimde gördüğünüz 
&-ıbi ölçü J kı~aları hakkında takibat yapıyorlar. 

Yunanlıların ilk filimi gerçe 
seyrine tahammül edilmiyecek 
kadar kötü ve iptidaidir. Fa
k at bu. ikinci, üçüncü filimle-

İlk } ıırııııı jlt ,'ıııırıtiL'll /,,'r sııhııe 

/.:.an krrt ı"irl er 

Bugün ne yiyeceğiz? Kaynana sevgisi 

Jlıra~a 
Serlivbayı görüp yüzü

. ll"zü ekşitmeyin. 
Arnavudun: 
- Mori pırasa olsa ye-
cm •.• 
D:::di<'i pua.sudan bahse

ec iii.rı. 
İçi~izd bu sebzeyi se

"en de var C\ mi yen de. Fa
k t be!lim 'lişireceğim pıra-

:, en sevmiyeniniz şöyle 
,·r ucund:ın tatsa tabağın 
'~ından ayrılamaz.. 
~h• •. Ne yaparsınız. 
Eski fıkara sebzesi olan 

lll;>anak şimdi lüks sebzeler 
Yerin,. geçti. Okkası kırka 
l:ı;>.ınak her evin kapı. ından 

llııez. 
Röyle kimseler için pıra

'a b·ıgünün nimetidir. Biz 
1 •leliıD. benim size pişire-te .... 
·fırn pırasaya: Bunu tarifim 

• ı ı yapın. Eğer beğeıımez
".ıılz tenceresi ile beraber 

r 

ana getirin 

nn. 
Prasayı üçer dörder san- • 

tim uzun boyunda kestik
ten sonra dörde bölünüz. ti 

Doğrudan doğruya sade -
suyun içinde haşlayınız. İ
yice yumuşadı, haşlandı mı 
suyunu süzüp ve bir kevgi-
re döküp soğutunuz. Sonra 
didip yassı köfteler yapınız. 

Bu pırasa köfelerini una -
bulayıp zeytin yağında iki 
taraflı kızartınız kızarmış 
köfteleri bir tencereye ko
yunuz. Üzerine çıkıncıya 
kadar sirkeli su dökünüz. 
Tuz ile beraber bir az da 
şeker ilave ettikten sonra 
hafif ateşte pişiriniz. Soğu
duk~<ın sonra başına geçip 

- Karım o kadar iyi bir 
kadın ki.. Ekseriya ayak kap
lanmı kendi eli- ile çıkarıyor. 

- Eve geldiğin zaman mı? 
- Hayır.. Evden çıkmak 

isterken. 
Benim de yiiziim gülse! 

- Artık ilk 
bahar geldi. J'~l;,..~ ... 
Tabiat değiş- ~ 
ti. Dünyanın -~r """~ 
yüzü gülüyor. 1 , 

- Ah ne o· 
!ur karımın . , 

Ahçıbaşı 
b. . d d • --'ı• J . ~ ~ş~=tı v: b~; k. 'ı_. •• "'\ . ·~ 1 

,,--.... m az da benim yüzüm gülse .. 

yiyiniz. 

( Ahçıbaşıya ): 
- Süleyman ağa. 

kaynanam geliyor. Sana onun 
sevdiği yemeklerin bir listesini 
vereceğim. Eğer onlardan bi
rini bile olsun pişirirsen seni 
kapı dışarı ederim. Bunu bil. 

Sakın pof kırma! 
- Anne! Bir 

azdan buraya 
bir delikanlı 
ile geleceğun 
ve seni ona 
hizmetçim di

-
ye takdim ede
ceğim. Sakın -
onua yanında bana kızı diye 
hitap eder k pot 1 :rayım 
deme•,. 

rinin güzel olmıyacağına , Av- bulmıy:::ca61na biç bir za:n;;n 
rupa ve Amerikada rağbet , delil teşkil edemez. 

l !t1 /'""llll .-
bir 11ıorlrı 

iiıılii rop 
Huo ün size iıwld i 

den Yl' va dün oldu
ğu yibi 'tnbmu, ıııar
IJzellen halısedt•ef'k 

değilim. Huufın siı.e 
takdiuı elli(jim modPI 
Jıanr Ye Jııce ya.ı yün
lüleriuden ~ aınltuı::; 
bir ınodeldir. Hu yü
nlüler düz reuklj Ye 
bilhassa ln·em, lu-yaz 
renklileri •:ok yfız ·I 
olur. 

Yaka: arl,a kapalı, 

ön kare, sol omut.ılan 
l,;PnH•re lrndar ı,eıııll, 

düıınu.Ji atkı. 
lil'I: r t•ndi ı.unıa -

~mtlan Yf' reııuintlen 
kenıeı· ( kemik to -
l•alı ). 

Etek: l'li kaşe, lıi -
l'İlll tayör. 
• Kol: ·ı·zuıı H' kıııalı. 

Bu rop, ılı-:: Plhisı .. ,i 
ohıral, tu !flyi!Plıilir. 

--- --
• _ .. __ 

-- -
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Telefon: 
y f\ZI İŞLERİ 

is. f 202 
IDARE İŞLERİ 

is. 3872 

I 

)'eni 46 ıncı tedrisat devresi nisan 13 te ba 11ıyac:ıktır. Tedris usulünü \'e vesaitinin mükemme
liyetini görmek için mektebi ziyaret ediniz, ve yakut programı isteyiniz. Tel: B. O. 2508 

1\i\tELİ O'f()ı\l()BİL 'f ALL\1 l>ERSLEI~ i AR'fll~ILı\UŞ]"lR 
ÇOK MÜHİM - Şehrimizde açılacak muazzam otomobil fabrikasına girebilıneniz 

n1:trul~c nıüdü!·i ·etı 
için motör ve otomobilin ne oldugunu ve 

1 S()J(ÜP ·rı\Ki\L\ 1\i\lELİ YA'l'L 'J Şj l\ll>İDEN ()(.IREi 'ı\1 :LİSİNİZ 
ma1'allesi ' -SOu.agı No. nevı icarı 

lira şehri 

Yeniköy Ayanikola Köy başı 195 ga:ııno 20 (( 

Hüscyinağa Yenişehir düklcan 12 (( 

(( (( Bülbüldcre 7-72 magua 10 (( 

Bostancı Bağdat caddesi 498 d .. lrk" 96 senevi ,u._ an 
Üskü-Jar Selami Ali efendi Sarraf 4 h:ınc 84 (( 

Balat Kar;ıbaş vapur isl:elesi 41 (( 72 (( 

fc;ıer Gülcami Fener ,, ' . dükkan 150 (( 

Kınalıada Zeytinlik 8 hane 96 ·~ 
Sirkeci Hocapaşa caddesi ' ma dü!:kan oda 120 (( ... 
Kadıköy Rasim paşa Otan efendi 27 hane 240 (( 

(( (( (( 29 dülıkan 60 (( 

Büyi.!lcada NiLam caddesi 9 hane 40 (( 

Unkapanı Haraççı kara Mehmet fener caddesi 7-19 dükkan 270 (( 

Heybeliada Livadya caddesi 1& ha de 72 (( 

Balada evsafı nı ·harrer emlakin 29 / 4/929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
mlizayecleleri mukarrcrdir. Talipterin Emvali metruke icar komisyonuna müracaatları. 

Anadolu sahilinde 
l\..irahl.. ve ya satılık k~k aranıyor 

fı'enel' yolu ile Maltepe arasuıda halıı:(• ieiıull' 
ı Yahut :ı od.ılı, .,alıilP nıüıuf,(iıı ol<lujju katlar 
~.ı:,m kiralı!, Yı· ) a .,alıhl, hlı· l•ii)I, aı•iuııyoı" Ualı
«'"İ hi.iyiıf, n· <l'•ııiz l.t•rn11·11uta olanı tı•rdlı Nlilir. 
•Fazla laf.,iliıl, kal'i fiyal, nıüıukün.,t• rotoj)raf' 

S u Saal iıhıı·t"'iıw « ı,fr,I, ıı J,ayıiı ih• !Ji\ııdı•ı•il -
ıııı'tidiı·. 

ilaçlarınızı Bahçekapıd;ı Salih Necati eczanesinde 
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede

"ive ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Hall·s Balık yag"' I Bahç~kapıda Sali.h. N~cati ~c-
zanesuıde taze bırıncı morına 

balık yaŞ"ının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağ~uşiyetini ispat 
edene bın lira var. 

Üsküdarhlara müjde ~k~u~a~~i~~ı ~ı::-
'!amba, ıöğüslük, şiringa lastiği, Cam şiriı1ğa, lastik sonda, de· 
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diJ macunu, podra, 
kolonya, esaruı.gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucu'>:ca tedarik ediliı. 

---------- ---- -- -----

10,000 kilo Avrupa 
kınnabı mübayaası 

Tütün inhisarı umunıi müdürlügü: 
5000 kilosu 15 Mayıs ?29 ve 500 kilosu 15 Haziran 929 

tarih:ı,de Azaplmpı anbarır.a te~lim edilmek şarlile 10,000 
kilo Anupa lmın&bı pattt-ltk suretile alınacağından itaya talip 
olanl:ı.rıD nümuneyi görruek üzere h~r gün müracaath1rı ve yev· 
mi mlinakaıa olan 17-nis.,n-929 tarihinde ~aat 10 30 da Gala
tada nıübaya;ıt komisyonımda . ·7,0 teminatı muvakkatelerile 
1 nlunmaları. 

ıA 
BASUR 

MEMELERİNİ 
AMELİVATSIZ 

KURUDUR 

KANI KESER 

EMSALSİZ OEVADIR 

HER ECZANEDE BULUNUR l 
. - -- ı 

• Mahmudiye 1 

oteıi 
1 

Elektrik ve terkosla mü- 1 

cehhez nezafet ve taharetile \ 
müşterilerinin mazharı tak
diri olan otelimize bu defa 
ınüceddeden banyo mahallile 
tek yataklı odalar inşa edil
miştir. Binaenaleyh aile ika
metine de son derece elve
rişlidir. Ehven ücretle abon
man kaydedilir. Rahatını ve 
istirahatını arzu eden zevatı 
kiramın teşrifleri kendt 
menfaatları iktizasındandır. 

Adres 
Sultan Mahmut türbesinde 

Telefon: 3402 

Ooktorı.A. KUTiYEl!.:_ · 
· Elektirik makineleriyle belsoğufc.: 
luğu, idrar darlığı, prostat, ademiik
tidar ve bel gevşekliği, cilt ile iiren· 
giyi ağrısız tedavi eder . Karaköyde 
Börekci fırını sırasında :fi• 3iı . 

' ' ' 

En iyi müstabz rıat. 
ve bilbas 

., A s p iri n ,. 
IComprlmelerl eJ.::,erıya taklıt 

edılırler . 

T aklitlertnden şakınrnak ·~·ııı ıl11iıı:,, 
. kirmızı bandırollu 
ve .,<ag,et"' markalı lıakiki 

ambalijıııa dık•cat ,·e 

dıgerlerıııı rnJJeılıınz . 

1929 İlkbaharının büyük sürprizini 

Galatada Karaköyde Voyvoda sokağı karşısında 

EK5EL5İOR 
Büyük elbise fabrikası tarafından takdim olunacaktır. 

\lüut.dı ıp çı·".'iıl~riıuıı.i ~(lrıııt•fh.• ıı hı1,· lıır nıfılıa~ l'tılta l11ı!ııııı11a~ 1111.1 

Beyefendilerle çocuklara mahsus 
Son moda biçimlerde ve teminatlı cinsten muhtelif İngiliz 

ve fantazi kuın:ışlardan 

K St" ler ve spor ı - liradan o um kostümleri t) itibaren 
Meşhur MANDEL BERG markalı ve en mükemmel 

gabardinden her renkte 

Parde. su·· ıer ve müntehap çeşit•) - liradan 
!erde Trençotlar ,~O itibaren 

l-:lanımefend:lere genç kızlara mahsus 
moda ve her renkte nıüntehap çeşitlerde gabardiu 

Mant. oı·ar ve Kasha ·ı ·- 1/2 liradan 
Trençkotlar t) itib?r~n 

ismariııma için hususi daire 

l)nristc .\tnt'ı'jkaıı 

ınek.tchiıui(·ıı llıt'Zllll<' kadın 
pt·ruk<lrt ( :eı11 i lf' ! 

! 

1 
Kadıköy ,, Muvakkath:ınc caddesi Ermeni kilisesi karşısında 

lambacı m~ğ-azası ittisalinde N,. 55 
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kağında tonel birahanesinde 
nefis mezelerle beraber 
bin dublesi 18 kuruştur. 
Teşrif edenler memnun 
kalacaklardır. 

DaktilogTaf araniyor 
Türkçe ve F ransızçııya va

kıf bir· Türle daktilograf ha
nıma ihtiyaç vardır. Taliplerin 
T. B. rumu~ile İstanbul 176 
numaralı posta kutusu adı·e- ' 

tahriren müracaatları. 

'io11 S(uı ti 11 i { d 11 ta n/<·sı 
Kl!ruş 

6ıncı sahifede santimi 25 
Sinci (( " 50 
4üncü (( ,, 80 
3üncii (( " 120 
2nci (( (( 200 
linci (( " 400 

Telgraf:· İstanbul Saat 
İlan muhteviyatına dikkat 

)lunmakla bera >·!r bu hususta 
ınes1uliyd kabul edilmez. 

---
Gaze.lemi:r:de intişar eden 

biitün yazıların hakkı 
mahfuzdur. 

Abone sartları 
Vilayetler için; Senclili 1700 
altı aylık 900, üç ııylık 500 
kuru~lur. Ecnc-bl memleket-
!er için: Sc·ne!lk 3()00, altı 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

1 Zilk:.rle 1317 
" 

'i 'rı kı·iı11 
Güneş 5,37 Akşam 18,38 
pğie 12,18 Yatsı 20,11 
ikindi 15,54· İms.:k 3,53 
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