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_ llugıinkıl ftaı·a: Dün 

rl:zg/ir poyraz.dan esti, 
mratı saniyede 9 metre 
idi. flararet bu sabah 
asgari {O) dır. Bu gece 
rüzg&r hafif, mütehavvil 
esecektir, 1'ava acıktı!". 
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Bugiinkii borsa: lngi· 
liz 9lJ9,50; Frmılc 12,54; 
Liret 9,J5; İsyiçre 2,4,5; 
Doüır 49; Dahili 9J,5 
Altın lJJ9; Rnadolu :lJ,65 
Rumeli lJ,45, Tramvay 7,50 
'Düyun 286. 
İş bankasından alınmıstır 

Nüshası her yerde (5) kuruş· 

<iüzellik ·mü.sabakası ve bir emir 
Komünistlik maznun
ları· dün akşam p·olisçe 

adliyeye verildiler 

Ua:nıııılar, dıirı ak5aııı adliyeye ııcrildiler 

Şehrimizde komünisl -
lik uroııagancJa ve t'aaliye
ti ynı)Lıldarından dolavı 
zabıtaca yakalanan komÜ.
nisllik maznunları, diin 
akşanı gc~ nıkit adliyl'Yl' 
teslim ecJilmi::;lerdiı'. Bun
lar, telefon !jİı'kell ml' -
murlıırıııdııu l·'cril, -:akıı· 

n a mih.• n1apuf Hasan, ma- J 
· inl · .. so ·;, ı iiliin "'"" 

l<•sindl'll Scrczli Şl•ril', 
llavalalı !)eril' .\bbas, les-
' iyeci llasaıı, uıal,lıılsl 
Mehmet, Scrczli .'\'iyazi, 
Ualil ve ibrahimdir. llun
lıll' ::;clıl'in nıulılelll' yt•rlc
ı•ine beyannaml' yaıııştır
malda nıı;znuudurlar. Hun
lal'la hcraheı· « l\.estedlcr » 
nıarkalı bir yazı nıakinc
si de ele ocı:mi~lil' l\i b<'
)'annaıneleriıı hu makine 
ile yazıldıjjt teshil edil -
lllişllr. 

Di!Jl'l' tarafl.nn İznıirdekl 
ıııazııuıılarla alılkadar ol
lluklarıudaıı dolayı iznıire 
Uönd<'rll<'nl<'r matbaacı 

Hüsamettin, tacil' .llusevi 
Ncsiııı, tlaktilo Şahmaıı, 

ınolürcü 'frabzoulu lsma
il, l\ll'hmct, Hasan, Hüse
yindir. 'fahkilıata nazaran 
İzmh·de yaınştırılan h<' -
yıuınamclerd<'n bir kısmı-
111 !\esim kaleme almı~, 

!jııhman da bunları yaz -
nıı::;lır. Ayrıca bir pedal 
ıuııldıw ... ı il" "'nltnn .\lı • 
ıııcll komiinist atlı uizli 
hiı• !lllZClP (:ıkardıkları da 
zannoluıııuakladıı·. 

Yeni komünistler 
ı·uırnrıda tcvkil'lerini 

bilılirdiijiuıiz komünist 
mazınınlarııulan ba~ka 

Jloiı(•ı·, :uayer ve llasau 
isminde i'u; l\i)i daha ya. 
Jrnlaııııııştır. Bunlar, iz -
nıirılPn islanhula bazı 

ıwoııaııanda cn•akııu la -
)ımalda ıııaznundul'lar. 

llunlarılaıı birisinin üze. 
· rinde Eh·ı·l.'Ya si!)orta şir

kclind{• Uaralı efendiye 
lıitahcn bazı (•vrak ve hir 
miktar pıll'a bulunmuştur. 

Biı·emir 

Ahmet Zogo, katolik 
ını oluyor? 

Ati.na, ı 8 - Romadan bildiri! . -
diğinc göre Ama vutluk Kralı Alı-

• 
m•t Zogonun katolik olacağına ve 

ondan sonra İtıılya prenseslerinden 

Ciyo\'ana ile clleneceğinc \'C bu 

bapta PapaLl nezdinde tc;;ebbü,tc 

bulunulduğuna_ Jnir ~ eniden bir 

rivayet dcvt>ran cttnrktcdir. 

• 

iflas! 
4 müessese he
sapları tasfiye 

edilecek 
1 - Galatada Nişastacıyan 

hanında tütün taciri Hacı Ev
liya zade Cemil ve Muzaffer 
şfrketinin, 

2 - İstanbulda 4 cı V alof 
hanında ( Sıhhat ) ecza deposu 
sahibi Naci beyin birinci tica
ret mahkemesince iflasluına; 

3 - Alaca hamamda « 4 » 

numaralı mağazada ticaret 
yapan « Avram Penso » 

ve şeriki Ovadiya Levi kolek
tif şirketinin, 

4 - Marpuççularda B.ma
tan hanında ( 49 ) mumaralı 
mağazada birdavatçı Eskinazi 
ve Levi şirketile Davit Eski~ 

nazi, İsalı: Levi ve Sason Levi 

efendilerin 2 ci ticaret mah
kemesince iflaslarına karar 
verilmiştir. 

Bir çocuk 
kayboldu 

Tatavlada Tulumbacı yo

kuşunda sebzeci Alekonun 

oğlu 15 yaşında Yani beş 

gün evvel babasına darılarak 

evinden çıkmış, bir daha av

det etmemiştir. Zabıtaca Yani 

arandığı halde bulunınamışbr. 

Tecriibe ... Muhittin bey 
Ankaraya git-

• 
mıyor 

Tal:,be, güzellik İşaret kulesinde 
musabakasına ~ d'l "'f a 1 Bugünlerde Ankaraya gide

tegi haber verilen Muhittin 
hey bu haberi tekzip etmek
tedir. 

Bir az rahatsız olduğunu 
böyliyen Muhittin bey yakında 

öyle bir seyahate çıkacak 
d "'ld' ...._ egı ır. 

~ - Ne o? Havalar so
~~k diye ısınnıak için 
111 1 bu kadar içtin? 

-. Havır .. 1'len1leketi-
ı11j· - k . . .ze ra ı sıparış et-
lrııye başlıyan · A vru
~~ lılar h~~ki beni .(ie 
t~ı~~une dıye alıp gö-
tırurler ümidi ile! ... 

, , k lll l a y tpl 
gırmıyece mak lazım 

Maarif vekaletinden İstan
bula yeni bir emir gelmiş ve 
~u emirde gazetelerin güzel
lik müsabakasına iştirak için 
resmını gönderen bir talebe
nin bu hareketi takbih edile
rek bundan sonra hiç bir er
kek talebenin güzellik müsa- ' 
bakalarına iştirak etmemesi 
tebliğ olunmuştur. 

Bir Sırp nazırı geliyor 
Sabık Yugoslavya Ziraat 

nazı~ı ~ehmet Sipah B. bugün 
şehrımıze gelecektir. 

Irak-İran 
~falıı·andan bildirildi

o·ine l!·öre, İran hüklı
n1eti, İran sahının
tahta çıkışını~ devri 
senevisi nıünasehetile 
Tahrana bir heYet 
göndernıiye karar ver
miştir. 

Karaköy meydanında yapı
lan elektirikli işaret kulesinin 
tecrübeleri, Şehremini muavini 
Hamit beyin huzurunda İcra 
edilmiştir. 

Sokakların vaziyetine naza
ran bu kulenin suhuletle ve 
faydalı bir şekilde kullanıl

amıyacağı anlaşılmıştır. 
Emanet heyeti fenniyesi, 

elyevm bu alette tadilat icrası 
ile meşgul olmaktadır. Yapı
lan tetkikat müspet netice 
verirse diğer meydanlara da 
bu kulelerden konulması dü-
şünülmektedir. 

yeni gayrimübadillsr 
12 Teşrini eve! 1918 den 

evci Carbi Trakyadan çıkmış 
olan Türkler hakkında da 
gayrimübadil muamelesinin 
tatbikı ve ileride yapılacak 
tevziattan bunların da istifade 
etmeleri kararlaştırılmıştır. 

Köpekler 1 
Sokaktan topla -
nırken cıkan • 

hadise 
Şehremaneti, sokakı.rı isti

laya başlıyan köpekleri öldür
mek için taraf taraf memur
lar gezdiriyor . Fakat bu zeki 
hayvanlar, başlarına gelecek 
feliketi hissettiklerinden ola
cak, ekseriya önlerine ablan 
zehirli şeyleri yememektedir
ler. Bunun içindir ki bir kısım 
memurlar da bunları sokak , 
sokak dola'1P toplamaktadır
lar. Bu köpelıler sonra Hima
yei Hayvanat ::!'miyetine teı;

lim edilmekte ve orada ıstı
rap çekmeden öldürülmekte
dirler . Bunlardan hususi ev 
köpekleri ise, sahipleri çıkı.ı
ca, vergileri alınıp kendilerine 
teslim olunmaktadır. 

Dün, bu köpek toplamak 

----.. ... -... 

yüziinden :{oskada bir hadise 
olmuş, itlafı kilap memurları 
bazı eşhas tarafindan dövül
müşlerdir. 

Bir araba dolusu köpekle 
Koska caddesinden geçen 
itlafı kilap memurlarının 

{Mabadi 2 inci sahifede) 

lsf anbulun bulun binaları yeni
den tetkik ve muayene edilecek 

Eınanetia karar 
Geçenlerde Beyoğlunda Hamalbaşı caddesinde bir facia 

olmuş, beş katlı bir aparbman yıkılmış, zabıtai belediye 
muavini Server Cemal bey enkaz albnda kalarak vefat 
etmişti • 

Bu hadise ve bunun gibi çökme ve yıkılma hadiselerinin 
temadisi, maili inhidam mebaniyi tetkik etmek ve keyfiyette_n 
daha evci haberdar olarak bunları hedmettirmekle muvazzd 
Emanet memurininin vazifelerinde ihmal gösterdikleri şüphe
sini doğurmuş, bu hususta bazı tedabir ittihazını icap ettir .. 

miştir. 

Maili inhidam mebani ile meşgul olmak vazifesi" şuabatı ida
riye heyeti fenniyelerine ait bulunmaktadır. Emanet heyeti 
fenniyesi son günlerde buralara gönderdiği bir emirde ~ey
fiyeti izah etmiş, ikinci bir Hamalbaşı faciası olursa bundan 
mütevellit mes'uliyetin doğrudan doğruya kendilerine teveccüh 
edecegini bildirmiştir. 

Bu emir mucibince devairi belediye heyeti fenniyeleri İstan
bulun bütün mebanisini baştan başa tetkik ve muayene ede
cekler, harap, eski ve maili inhidam olanlarını tesbit eyliye

ceklerdir. 

Alakadarlardan aldığımız malümata göre evelce bu ~le uğ
raşan bir heyeti mahsusa varken bilahare bu heyet dağıtılmış, 
vazifesi belediye daireleri heyeti fenniyelerine devrolunmuştur. 

Bizim kanaatimize göre bu heyetin vazifesine iadesi halin'de 
ikinci bir Hamalbaşı faciasının önüne geçmek imkanı daha 
fazla elde ediliyorsa hiç tereddüt olunmadan mevcut karar 

kaldınlmalıdır. 

Beyoğlu belediye heyeti fenniyesi elyevm Hamalbaşında va

ziyetlerinden şüphe edilen diğer mebani ile meşgul bul • 
tadır. Bunlardan bir başka büyük bina yıktırılmış, bazıları da 
tahliye ettirilmişlerdir. 

Unutmıyalım: 

Hayatı hissedilecek 
deı·ecede ucuzlatı11ak 
Belediyenin elindedir. 
Gazete okuyan her aile rei- j 

si mutlak habrlar ki: Dört 
sene evel etin okkası altmış 
kuruştan doksana çıktığı za
man feryat etmiştik, hayat 
pahalılığının önüne geçilmeli, 
behemehal bir çare bulunma
lıdır, demiştik. Vak'anın geçir
diği safhaları, koleksionları a
çarsak bulabiliriz. Makaleler 
yazılmışb, mütalaalar alınmış-
tı komisyonlar toplanmıştı. Fa
kat bütün bunlardan hiç bir 
netice çıkmadı, eti 90 kuruşa 
almıya, daha doğrusu evelkin
den daha az et ile iktifaya a
lıştık. 

Et bir müddet 90 kuruşta 
kaldı, sonra 120 kuruşa çıktı 
ve hadise ayni şekilde bir da-
ha tekerrür etti, yine eti da
ha pahalı aimıya, yani az 
yimiye alıştık. Aradan gene 
zaman geçti, etin bu defa 150 
kuruşa çıktığını gördük ve 
gene ayni hadisenin ayni şe
kilde tekerrür etmiye başla
dığına şahit olduk; tecrübe
miz var, neticenin ne olaca
ğını şimdiden biliyoruz: 
· Eti 150 kuruşa almıya ve 
yediğimiz miktarı yarı yarıya 
i_ndirmiye alışacağız. Fakat 
acaba hayat pahalılığı etra
fında bu defa çıkan münaka
şaların, her iki senede bir ol
duğu gibi bir saman ateşine 
benzemesinin önüne geçmek 
mümkün değil mi? 

- Yiyecek üzerinden oktru-

va resmini kaldırınız, mezba
ha resmini indiriniz, görecek
siniz, hayat yarı yarıya olmasa 
bile yüzde 25 eksilecektir, di
yorlar. Filhakika Emanet yüzde 
50 veya 25 oktruva resmi al
maz, fakat bir «İn '-ikası rüsum• 
kaidesi vardır; esnafyüzde 4 
verirse, dört te kendiliğinden 
zammeder ve hayat pahablaşır, 
evet yiyecek üzerinden oktru
vayı kaldırınız, mezbaha res
miniindi riniz, hayatın yiizde 
50 olmasa bile 25 ucuzladığını 
görece siniz! 

Fakat bu tedbiri ittihaz et
mek neticesinde varidabndan 
mühim bir kısmını kaybeden 
Emanet ne yapsın denilecek. 
Çok doğru, fakat kaybedile-
nİn yerine diğerini, yiyeceğe 

müteallik olmıyanını ikame 
etmek, bu hususta hükumetten 
yardım istemek mümkündür. 

Oktruvayı Belediye meclisi 
koy;;ı. 

Belediye meclisini teşkil eden 
zevat ise bizim intihap etti
ğimiz vekillerimizdir, arzuları
mızı yapmak mecbfıriyetindc
dirler. Fakat acaba bu arzu 
umumi midir? Suali sorulursa 
İstanbulun 600 bin kiisur nüfusu 
İçinde müsbet cevap vermiyen 
tek kişi çıkmıyacağına emı-
niz! 



sahife '> ~on Saat 
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Hayat pahalılığını ehven
lcştirmeye çare arayanlann 
başında bir mevki v mcs'u· 
liyet alan yüks~k b: memur: 

l ·ıerı Ao·alı Evlerinde. kuzu 
r-- k .senler ceza mı 

« f;ıı i• f/11. lıauadisıle 
lıalfolww111a . ıııııı ııııitdıas

sıslara /ııra/,11111!, .1 >> 

Buyu :.1UŞ!ar1 
Bu zatın, gaz~te yazılarını 

küçük görmek i3tediğini iddia 
etmiyelim; fal;at, bu sözün 
asıl kıymeti, bu devirdeki 
« .l!ıi/c/11ıssısı1 luwale ıı nin, 
eski devi.-ierde!.i o. Komsiyona 
lıaı ale ı> ile bir ruh kardeş· 
liği göstermesindedir. 

Gazetelu de bu işin müte
hassıs işi olduğunu bilirler. 

l'f;l'l'iııı yıil'/eşiyor~ıı Diye 
sızlandığım?Z da o mütehassıs· 
lan k1mıldatm:ık içindir. Gö
rüyoruz ki bizim ımüteba.ul5-
ların reylerini, fikirlerini almış 
olmak suretinde olsun müu
bassı.s sanı!ığımız ve saydığı
mız, o Kanaatla kapısııu çal
dığımız yerler: 

HJ/11 Ciş ııııiil'lııı.~sıs işidir • .,, 
Deyip yaraya pannak dokun
durmak istemiyorlar. ,Her kes· 
ten ve her yerden önce bu 
sız;ltıyı farkedip mütehass)slara 
danışmak vazifesinde olanlar: 

- Bi::: /ııııııı ıııııtclıcıssıs/arla 
koıııı ·tıık; i.~ .~üyledir, bi:: de • • 
bvyleyi:, biiyle yııpıyorıı:::• 

Demek lazımgelenler sizin
le beraber: 

- Dofjrıı bıı iş ııııilelıııs-

sı.~ mcselcsiılir. 
Diyorlar. 
O halde ellerine şehirlerin 

halkını idare cb\lek kudretini 
alanlıır neyin mütehassısıdırlar? 
Mütehassıs! r havalenin mi? 

Galiba ispirto 
içn1iş, ondan 

olmuş .. , 
Rami civarında ölü bulunan 

Bursalı Agahın sureti vefatı
na ait tahkikat bitmiştir. 

Agah, (101 seıtedenbcıi iÇki
ye müptela bir ayyaşmış, eline 
geçen parayı içkiye verir, panısı 
bitince hizmetinde bulunduğu 
Cambaz İhsan beyin ahırında 
hayvanlara iliç için lmllanılan 
ispirtoyu içermiş. 

Tıbbt adli cesedi muayene 
etmiş. viiaadunda eseri ,iddet 
görmemiş,Agalun rakıdan an 
verdiği aıılaşılımşbr. 

Hırsız nıüşteriler 
Sultan hamamında terzi 

Bogosun '1ükkanına müşteri 

sıfatile iki kişi girmiş, iki top 
kumaş çaldıktan sonra kaç· 
mışlardır. 

Bu denk kimin? 
Dün gece, Zeki bey ismin

de bir zat Kabasakaldan ge
çerken yol ortasında büyük 
bir eşya dengi bulmuş, zabı

taya haber vermiştir. İçinde 
yatak ve yorgandan mada 
elbise ve çamaşır da bulunan 
denk Polis merkezine götü
rülmüştür. 

Ketenciler caddasinde 
Fatil1te oiuran Fatma hanım 

dün Eminönünde Ketenciler 
caddesind n ge erken tanıdığı 
iki kişi tarafından 39 lirası 

At.su J çalınmı hr. 

Kacl~tl(CI a alılık 
Belediye meclisi 
yeni bir komis
yon yapacak. 

!< .!! 

Bostan duvar-
larında tüneller 

bile yapmzs 
' . 

Şeh;rcmtni:ı.dc , Mecidiye 
ma allesi~e Bala sokağında, 
Saı. ızlı llyasın bostanında 
gizli olarak kaçak rakı _yapıl-

C.H.F. İstanbul heyeti ida
resmm, h:.yat pahalılığının a
milleri ve • izalesi çarelerini 
teikil~ e.!rnekte olduğu malüm-
ı o·· d·-· · " cm·. greıı ıgıını:z:c gun:, 
~:ıbık cemiyeti belediye fırka 
gurupu, son içtitnaından 
birinde hayat pahalılığı hak
i<ıntla tetkikat iç:n kendi 
;ıı.:ıeındaıı mürekkep bir 
koıııi5voıı int!hap etmiştir. 

• dığı haber alınmış dün Ilyasın 
bostanı taharri edilmiş, evvelfı 
bir şey bıilunamamış ise de 
bostanın duvarları altında 
yeni kazılmış iki tünel ile 
gin1en büyük bir mahzenin 

Bn 'kcmis~oı~. uıuumı es:ıs- , 
!arttdeğil, sırf. ~'lhirde h:ıya- ı 
tın uczh:m:1<1 irııkfin :ırını araş
~ı,-acaktı. 

Yeni helcciiye btihabatı 
do•:ıyısil~, bir ııeti1:eye vara-
1'11)'3"! hı: komisyona me :clu 
vazifrni.ııyeııi bir enciim e 1 

teYtlii ınev !a" hahiS'l:it·. __________ ,_.. ___ _ 
Köde t·oplanır

"ljen cıkan lıadise ı 
{ 1 i::~i sahifeden mabat ! 

içinde (300) kiloluk cesim bir· 
rakı kazanı , (1500) kilo cibre 
(100) kilo kaçak ralı:ı ve kon· 
yak bulunınnş, müsııdere edil
mişlir. Kaçakçı İlya memur
lara karşı gelerek ellerinden 
rakı kazanım 'kurtarmak için 
'UğTaş~. bu yilıden de ayrıca 
hakkında zabıt varlı.kası tutul-

1-lalidin 

\'\ an~ca (( .;ı·aıı · 
önüne, hu caddedeki bir 
kah.vede oturan külhan bey
leri çıkmışlar, memurları rast 
gele,, tcıkatlnmıya başlamış
lardır. 

Bu esııada resmi bir memur 
da, mütecavizleri menedeceği 
yerde, kiipek arabasına binmiş 
\>e d6rt köpeği salıvermiştir. 

Toyotrıin İ:,,111indc bir 
1 <;ek, bir posta 111co1u
nınun ihbarı üzerine 
tevkif cdiln1i~tir. 

Hadise büyfunek üzere iken, 
temizlik itleri müdür mua'riui 
Mithat bey yetişmit ve me -
murlar ile arabayı kurb.rııuftır. 
Mütecavizler kaçm•ılardır. Yal
nn: bu memurun numarası 
zaptedllmiştir. 

Kemal Ömer 8. geliyor 
Bazı emanet işlerini ta.kip 

etmek üzere Ankaraya giden 
iktisat müdürü Kemal Ömer 
B. bog!l!ı tehrimize dönecektir. 

Gilllıaoede ıııüsamere 
Bu ~n eaat 16,30 da Gül

b•n•nın dokuzuncu müsame~ ı 
rol bbbiyesi icra edi! eceğin- 1 
d•n arzu buyuran etibb:ı 

Posta n1cnıuru, her 
gün bu adan1a gden 
nıektup yığınlarından 
şüpheye düşmi.i.5, onun 
üzerine ihbar etmiştir. 
Zabıta tahkikat ya
pınca bu adan11n «207» 
kadına izdivaç vadinde 
bulunduğunu, bu su
retle de bu kadınlar
dan bir çok para 
çektiğini tesbit etmiş
tir. 

Çay ziyaf eli 
Çocuk haftasında. Vali be

yin Nişataşıadald ko...p.da 
300 kişüik çay ıiyafeti Y'eri· •:rleriıı teşrifleri rica ohm

adır. I ieccb.tir. 

verece fer? 
Zahire Borsası kimyakeri 

Nurettin Mu.ı~i B. kuzu etinin 
okk11sını 50 kurwıa yemenin 
kol&yını bul uş. 

İki k m• bir olup 3 liraya 
bu kuzu ohyor, evde kesiyor, 
etini afiyetle yiyormuş. Fazla 
olarak, kuzunun derisi ve sa· 
katab da kendilerine kalıyor· 
muş. 

Bu 
izahatını gazetelerde gören 
Şehremini Muhittin 8. bir mu· 
harririmize, gülerek demiştir 
ki: 

• - Bu meseleyi takip ede
ceğiın. Evde kesilen kuzuların 
zephiye resmi ma'ceza tahsil 
edilecektir. • 

İran-Efgan 
İranda çıkan <<Sita

rei cihanı> nanundaki 
gazete yazıyor: 

Beng<llc nıüslün an
ları, l~fgan hadisatı 
n1ünasehetile İran şa
hının nıiizaheretini ri
ca etn1islcrdir. Saray . . 

1, 'J' nazırı eynıur aş 

han, bu 111üracaata 
telgrafla cevap verıniş 
ve İran şahının kral 
AnıanulJah hazretle
rinden nıa nevi ıni.iza
hereti esirgen1iyecgini 
bildirn1İ!?tİr. 

Buda ne? 
( T atavla da xa
nanlara dağıtı-

lan para 
Şehrimizdeki Yunan konso· 

loshanesinin Kurtuluş "Tat.ıvla,, 
lllahallesilldc yana Türk ta· 
b<:a»ından Rumlara para da
ğıttığı söylenmektedir. 

Vali vekili Muhittin bey 
böyle bir şeyden haberi olma
dığını bu sahalı bize beyan 
etmiş ise de bu hususta 
esaslı ta kikat icrası elbette 
ki zaruridir. 

GıJdU~hi zslzel:J 
Eveıki gün saat on üç btt

çultta. İımiri Bayındır kaza· 
sında birbirini mütulı..ip iki 
defa giirü:tülfı zelzale olm -
t r 

. ~ . 
it' m iı r;1 .;i e '-

ve bir in.ti.t.GJ' 
teseM.ffl'Sü 

' İzmirde siı kal.le ruamun 
Ali Galip efendi isminde bir 
rüsumat memuru il zevcesi 
Ayşe banırnm iki gün evd 
ağır cezadaki muhakemeleri 
bitmiş ve Ayşe hanım beraat 
etmiş, kocası üç sene hapse 
mahküm olmuştur. Bunun 
üzerine Galip efendinin ora· 
da bulunan hemşiresi ile Ay
şe bannn bayılmışlar ve güç 
halle kendilerine gelebilmiş
ler. Fakat mesele bununla 
bitmemiş Ayşe hanım biraz 
sonra kordon boyuna giderek 
kendini denize atmışsa da 
ahali tarafındar. kurtarılmıştır. 

Kooservelece dair 
İktisat vekaleti, Emanete 

yazdığı bir tezkerede, A vru
padan gelen konservelere de 
yerli konserveler gibi tarihi 
imallttini göııtereu etiket ya
pıştırmak mecburiyeti o 1 up 
olmadığını sormuştur. 

ayinler 
Kaymakamlar 
a asında. yeni 
febeddul oldu 
Al.kara 21 (H. M.) - İnegöl 

kaymakamı Servet B. üçüncü 
sınıf mülkiye müfettişliğine 
tayln edilmiştir . 

Ünye kaymakamı Nuri B. 
Köynüğe, Şavşat kaymakamı 
Besim bey Ünyeye, Alaiye kay· 
makamı Halit Raci bey Nevşe· 
bire Bihisni kaymakamı Rüs
tem Fı:bmi bey Alaiyeye, Per· 
vari kayma kamı Şemsettin 
bey Bihisniye Suruç kay·' 
makamı Zeki bey Bireciğe 
tayin, eililmiflerdir. 

ltalyan meclisi açıldı 
Roma, 20 (A A.) - Yirmi 

sekizinci teşri devresi Kral, 
Kraliçe ile prens ve prenses· 
!er ve sefirler heyeti hazır 
bulunduğu halde açılmıştır. 

Kayserin kardeşi öldü 
Berlin, 20 (A.A) - Sabık 

Kayserin kardeşi prens Hanri 
dö Prus vefat etmiştir. 

1mayıs 
Vali muavi~i bu 
hususta fikrini 

söyledi 
Amelenin l mayısta Kahta

nede ve diger mesire yerlerin
d , aralarında eğlenceler ter· 

etmek istedikleri yazıl· 
llllŞlı. 

V i muavini Fazlı B. bir 
su'a mize ccvıı.bcn demiştir ki: 

«- Herkes kanun dairesln
d serbe tir. Vatand şlann 
harekatı biiiıis 'sna, kanunun 
çerçevesi dahilinde ve müra-

' kabası a:tında~ır. 
Her zamaıı müley;ıkkr! bu

lunan z;..bıtan:n, Gerek 1 .Ma
yı!, gerek ba~lca sebeblerle, 
fevkalade te:!abir alması mev· 
zuu hahso!amaz. 

Türklerin muayyen bayram
lnı vardır. Yarııı, öbürgün 23 
nisan bayramını, bir az sonra 
Kurban bayrnmını teşrinievel
de Cumhuriyet bayramını tes'it 
edeceğiz. Söylediğim bayram· 
lar Türk Amelesinin de bay
ramlarıdır. Ben 1 Mayıs diye, 
ne dini, ne de milli her han
gi b;r bayram bilmiyorum. Be
nim kanımdan olan T'ürk Ame-

lesinin de, başka türlü dü:;Un
dükleri tasavvuru bile haya-

l 
'"'man.etin Avru-1 
padaki he eii 

ere de? 
• 1 

lspan) adaki ~ehirl r kongre· i 
sine giden Emanet heyeti el- 1 
yevm Berrnde bulunmaktadır. 1 
Heyet Emanete gönderdiğ~ bir 
m tupla ay nihayetinde lstaıı· 
bula avdet etmiş bulunacağım 
biklirmiştiı'. Binaenaleyh, hey
etin, Avrupanın neresinde ol
duğu bilinmediği hakkındaki 
neşriyat doğru değildir. 

N.eclisi 111t1miu 
~{eclisi umunıii vila

yet yakında ikınali 
vazife edecektir. l\lec
lisin bugünkü İçtiıua
ında ınühin1 nıe,1at 
ınüzakere edilecektir. 
l~uznan1e şudur : 

ı - Vihlvctin izah
nan1esinin ·kabulü. 

::! - Hesabı kat'i cet
Ycllerinin nıüzakeresi 

:ı - Bütçenin ınuza
ktı-cS:. 

Nisan 99 
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Yuııaı1istan Ta~irat iş· 
Ayan infihabını · Alman:ar 
kim kazanacak? teklif atta 

• 
yenı 

bulu-
Atina, 20 - Ayan intihabatı 

yarın icra edileceğinden fır· 
kalar arasında ve muhacir 
teşkilatmda büyük bir faali
yet mevcuttur. .Muhalefet, bu 
intihabatta meb'usan intiha
batından fa:zla rey kazanaca
ğını ümit etmektedir. 

Süriye rejisinin imtiyazı 
Şam, 20 - 23 nisanda 

müddeti bitecek olan Süriye 
rejisinin imtiyazı feshedile
cektir. 

Irakta kabine buhranı 
Şam 20 - lrakta kabine 

buhranı devam etmektedir. 
Kabine teşkili kendisine 

teklif edilen Muhsin Sadi, bu 
teklifi reddetmiştir. Kabinenin 
Tevfik Süveydi ve ya Nuri 
Sati paşa tarafından teşkili 
muhtemeldir. 

nacaklar mı? 
Paris, 20 ( A. A. ) -· Bazı 

mütehassıslar hususi surette 
görüşmüşlerdir. Reis M. Yung 
ile M. Schacht dün akşam geç 
vakte kadar müşavere etmiş· 
lerdir. 

Bazı murahhas heyetler mü· 
zakertın yeniden başlamasını 
temine çalışmaktadır. Konferanl 
mehafilinde Alman mütehas· 
sısların daha başka tekliflerde 
bulunmaları ve müzakeratın 
tekrar başlamasını gerçekten 
istiyorlarsa yeni bir tarz bulma• 
lan lazım geldiği kanaati hükülll 
sürmektedir. 

Alacaklılar vaziyetlerini 
kat'i surette muhafaza etmek 
niyetindedirler. M. Schacht 
Berline gitmiştir. Pazartesi gü· 
nü :ıktedilecek umumi içtimaa 

. kadar avdet edecektir. 

I Iiisnii bey Doğrumu? 
Petrol ve şeker 
inhisarının vazi
yetini anlatıyor 

Ankaradan avdet eden şe· 
ker ve gaz inhisarları umumi 
müdürü Hüsnü bey ktnrlisilc 
görüşen bir muharririmize, i· 
darenin yeni bütçesi mlin:ıse
betile Maliye vekfıletile temas 
etmek üzere Ankaraya gidip 
geldiğini söylemiştir. 

Yeni gümrük tarifesinin ağus
tostan itibaren tatbiki üzerine 
idarei inhisariyenin devam edip 
etmiyeceği sualine de Hüsnü 
bey: . 

- «idarenin idame edilme· 
mcsi hakkında bir karar 
yo!<tun> cevabını vermiştir. 

idare erlıanının kendisile 
aralarındaki ihtilaf üzcriAe is
tifaya başladıklarına da:r vaki 
olan neşriyata da Hüsnü bey 
şöyle mukabele etmiştir: 

- « Müdürle şube şefleri 
arasında ihtilaf varit olamaı. 
İdarenin yalnız, umuru huku· 
kiye muavini Cemil bey es
babı hususiyeden istifa etmiş- . 
ti. istifa edeceği yaıılan şube • 
müdürlerinden Hüseyin Şükrü 
bey de, diğer müdiran da , 
hepsi vazifelerine devaın edi
yorlac. 

Bu yoldaki tevciiıat, heı· 
halde hayal ve maksadı malı· 
sus eseridir . ., -----------

!.. tiyede kabıne 
buhranı mt. 

~:-n ıw yaı:ı.,ıya· : la.lehe 
grevi devam etmektc:cljr. Bu 
v.aziyı:t kariısında Şeyb Ta
cecidin kabinesinin .istifasına 
muhakkak nazariyle tıakılmak
tadır. Yeni kabineyi d<.mat 
Ahmet Nami teşldl edecektir. 

İstanbul birinci ticaret 

Şark ve Cenupta 
Fransız - İngiliz 

faaliyeti 
Surlyedcn l(•ni .\dana• 

ya yazı ıyor: 

iıınill<'l'l'llİll C:<'bPIİ .'in· 
c:ır·lan Frata ı,a ar olan 
araı.iyi islilft <'lm<'I lııısn• 
ıulaki eııwli lı11,,ıkkuk <'l• 
mlş ve İııg ilizh•r Cch!"ll 
Slncarı ı·· •mı. ızlar n tahli-
l''} <'llllC iı . " . İl {'' -~ ·ır
lt•rılh·. 

Bu iki dost ıl(•vlct ııi • 
lıavı•t hu !llC.'PI<• h' 11\'llS• . . ' 
ıııu~larılır. inııill('rc Fllls· 
tlııtle Siyonbtlt•ı·l<' rnııtı• 

fjı !Jlhi ırakta da nıilh tlı.>r 
ara. ·ma ll'l'rika ılii~ür<'rı le 
lı•a kı ist il:\ vı> <'IH'ııı nıiycı l 
askl'l'İ)'l'Sİ ıııahlm :'\<'rit 
ml'nılı•kı.•lini tt•lulil l'lllll'k 
istinır. sır !f..lay!on frakla 
Asıirilı•ı·ıll'ıı ot• il;i lıiıı 
f.i..,ilik hiı" orciu le.idi • • 
(•ılip hıınıın ıırnsı•:Sım da 
kak ıı:iı üııwliıw ~·i'ıklelc• 
ı·I'!; lıu l'llll'lll'riııi ufııle -
ı·ül liı·. Knpill'll lll:ılıi, lı'aT' 
ı;ölüı o yi.Jııtlt•,·uı • ı Jo 
:\ı•cit • Irak lıudu\l ıııa 
l'ı• ·nt h iımıı ı ı•kn t'f· ·ı;ın· 
ıl!r. 
~~ ...... """"'-.,;,.,,;,,;.,;;,._~-
.alrJ za Lt.ğt'1 

ka;·s1. , 
Ce.1cvrc, 20 (A.A.}-';' -lp:ı• 

zanllğa mani olnınk iize:-c tec!· 

1 
birle!' düşünmek için topl:ınaıt 
konferans mesaisini bitirraiştit· 

1 Lehistan, Portekix, Romany• 
ve Fr:::;:sa da c!ahil olduğıJ 

halde 23 hükümct beynelmilel 

mahkemesinden: Bekir ı:ade bir mukavele im:c:ı etmiştir. 
Memet Rüştü beyin Adapa- -
zarı kereste tüccan Yürük Adaııı lırrülisiınle yağ9 

Burada herkes soğukUllo 

yağmul'C!an, kardan el'aaı,.. 

derken Tanuıı. Adana, Mersfi' 
taraflarının ne zamandır bel<' 
!ediği beR'ltet yağmurlan i~ 
güa evel o barili çıftçılerİ' 
yüzünü güldüııniiştür-

zade Ali Hikmet bey meya· 
neside mütekevvin davadan 
dolayı müddeaaleyhin ikamet· 
gahı mechul okluğmdan ila
nen vaki olan tebligata 
rağmen Jfılanet bey vürut 
etmediğinden Hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 398 
maddesi mucibince hakkında 
gıyap kararı ittihaz edilmiş 
olmakla ınumaileyhin 23 mayıs ~1enenjitlc 
929 perşeııbe güaü birinci t.i- Tarsusta el'an devaıe 

caret mahkemesinde hazır bu- mekte olan menenjit bast 
lunması lüzumu aksi taktirde ile mücadele için bir ba~"" 
vakıalan ikrar 811dcdileceğ'i ve 
bir daha muhakemeye kabul ! yologla bir dokter MııMlel"" 
olunmayacağı ilan olunur. miştir. 
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et Pş. 
Dün fırka gu-
r bunda ne be- ı 
yanatta bulundu 

C H . F. Gruf!unun dünkü 
içtimaında, İsmet P . Hz 

harici mesail hakkında izahat 
vermiş; Yummlılarla cereyan 
eden müzakeratta, hllküm tin 
hattı hareketi tasvip edilmiştir. 
ismet Pş. nın TGrkiye - Suriye 
hududuna ait beyanatından, 
bu meselenm halle iktiran et· 
miş oiması anlaşılmakta idi. 

Fırka, Mersın - Adana hattı
nın Devlete maledilmesi pren
sibini teyit ve tasvip etmiş; 
müteakiben Saraçoğlu Şükrü B 
muhtelif hatiplerin mübadele 
işlerine ait suallerine cevap 
vermiştir. 

Grup, bugün de, yeni yol 
vergisi ve Barem layıhasım 
müzakere için toplanacaktır. 

er·ede? 
Yangın semtini 

anlamak [ 
lreramef e bağlı 1 

bir işi 
"Eskiden kırmızı ceketli, el

leri harbeli köşklüler vardı, bir 
yerde yangın çıkar çıkmaz bu 
adamlar, top ağzından gülle 
fırlar gibi Jrulelerden fırlarlar 
ve her köşe başında naralar 
atarak yangının nerede oldu
ğunu ilan ederlerdi. 

Tabü, eski zamanların hu 
köhns usulü ihya edilemez, 
fakat halkın yangından haber
dar edilmeleri için sonradan 
ihtas edilen usul acaba neden 
kaldırıldı? 

Geçen seneye kadar yangın 
olduğu zamanlar, şehirdeki 

polis karakol ve nokta mahal
leri ile belediye mevkilerinin 
önüne yangının nerede olduğu
na dair bir levha asılır, herkes 
bunları okuyarak meraktan 
kurtulurdu. Son zamanda ise 
bu adet te kalktı. Mesela evelki S amsonda şiddetli bir fırtı

nadan sonra kar yağmak
tadır. Yozgatta d:ı kar fırtı
nası devam ediyor. Kayseri 
ve Orduda da kar yağmıştır. 

Avrupadaki Şehremaneti 
heyetinin nerede hul:.ındu

ğu malüm değildir. 

I gün öğle vakti köprünün üzerine 
biriken bir sürü insan gözle
rini Beyazıt ve Galata kule
lerine dJı.mi.şler, merakh me
raklı yangın işaretlerine baka-

Tevfik Rüştü B. Cenevreden 
Berlme gitmiştir. 

Yunan konsolosanesi, Kurtu
luş (sabık Tatvla) harikze

delerinden Türk t bası Rum
lara asgari (25) lira olarak 
para tevzi etmektedir. 

' 

rak bu meçhul yangının yeri
ni tayine uğraşıyorlardı: 

- · aretler çift, İstanbul 
tarafı! 

Elektrik tarifesinin, komis
yonu yarınki içtimaında 1 O 

para indirilmesi muhtemeldir. 

V ilayet, sokaklarda biriken 
süprüntülerden istifade e

dilebileceği hakkında Emane
tin n'azan dikkatini celbetmiş
tir. 

uz inhisannm Emanetten 
alınmamasını temin için Şeh-

remini B.in yarın Ankaraya 
gitmesi muhtemeldir. 

Yusuf izzettin efendinin ha
remağası Beşir ağa 200 

bin lira servet birakarak öl
m .. , Sadettin ağa isminde , 
di&er bir haremağası Beşirin 
biraderiyim diye servete kon
muş, bu hususta mahkemeden 
de karar almıştır. Sadettin 
ağanın Beşirin kardeşi olma
dığı bu defa anlaşılmış, mah
kemede yalan şehadette bulu
nanlar zabıtaca celbedilmiştir. 

M .Troçki, Rayştağ meclisi 
•reisi M. Lobeye, Alman

yaya ademi kabulünden dolayı 
teessüfü mütezammin bir tel -
graf çekmiştir. 

Sanasaryan hanına tasarruf 
iddia eden Ermeni patri -

kanesinin davası reddedil -
miştir. 

Çiniıı Kansu eyaletinde aç
lık haşlamış, halk çocuk -

(arını yem ~ğe mecbur olmuş -
tur. Açlıktan günde 300 kişi 
ö m!kted r. 

1 ta ıbul Himayei etfal kong
re1i dün toplanmış , Gedik-

lçtığimiz sular 
Bir kariimiz, su derdinden 

bahsederek bize bir mektup 
göndermiş, diyor ki: 

•Mahallatı dolaşarak evlere 
fıçı ile su satan arabacılardan 
b etmek istiyoru;n. 

Bunların bir fıçı su muka
bilinde aldıkları para, semtine 
ve fıçının cesametine göre 25-
35 kUTUştur. 

Bu sular, • ~ .. • 
diğer uzak menoalardan şehre 
naklediliyor. 

Bir araba, nihayet, 9 - 10 

- İstanbul tarafı olduğunu 
anladık, lakin nerede acaba? 

Bunu anlamak, keramete 
mühtaçtı. Çünkü hiç bir yer
de yangını gösteren bir levha 
yoktur. 

Halk sonra yangını nerden 
haber aldı, bilmiyoruz. Bari 
bundan sonra, yangınları ihbar 
eden levhalar yeniden lazım 

gelen yerlere asılsa da herkes 
yollarda: 

- Yangın nerede acaba? 
diye mC!l'ak içinde kalmasa! 

paşada bir çocuk sarayı inşası 
tekarrür etmiş; 15 yaşına ka
dar çocukların sinemalara ka
bul edilmemesi görüşülmüştür. 

H erat eyaleti kıtaatı ku
mandanı Amanullah haz-

retlerine yardım için kuvvet
lerile Kabile doğru yürümek
tedir. 

T ahdidi teslihat konferansın
da, Rus projesi reddedil -

miştir. 

Sanayi ve Meadin Bankası 
bir senede (400,000) lira 

temettü elde etmiştir. 

İtalyanın bazı şehirlerinde zel-
zeleler olmuştur. 

Mayısta t~kkül edecek 
Ankara imar M. ne Ta

pu U. M. Abf B. tayin edile
cektir. 

Ank.u-a Hukuk mahkemesi, 
Türkuvaz oteli sahibi Ni

met hanımın iflasına karar 
vermiştir. Bu suretle ilk ka
dın tacir iflas etmiş oluyor 
demektir. 

fıçı nakledehildiğine göre, 
vasati 30 kuruştan 10 fıçı 

sı:r;un bedeli 300 kuruştan 
iharett:r. Menbalann uzaklığı 
düşünülürse, bir arabacmın, 
c da ae"ı:!i gündüzlü çalışması 
şartıle günde ancak 2 sefer 
yapabilmesi kabildir. 

Bu suretle, iki seferde bütün 
fıçılar satıldığı fanedilmek 
şartile ele geçecek para, 600 
kuruştur. 

Bir çift hayvanın yem parası, 
arabanın bo:ı:uk yollarda, sık sık 
tamire ihtiyaç arzetmesi fıçı-

alları ız için 
·.Müsabakamız 

Fazlası 'rok! 

Zeraf·eıe itiııa etmeli, 
ı·azla ı·eklaı11 yapmalı 
Yerli mallanmızın her tara- 1 

fta kolayhkla rağbet bulma
sını hangi çareler, ne gibi ted
birler temin edebilir? 

Karilerimize sorduğumuz hu 
suale gelen cevaplan tarih 
sırasile neşrediyoruz. 

En ameli, en isabetli tav
siyelerde bulunan karilerimizin 
arasında, cevaplann neşri bit
tikten sonra, bir kur'a çeki
lecek ve kendilerine, sırf 
yerli mahndan olmak üzere 
mllnasip hediyeler vereceğiz. 

Bugün de gelen mektuplan 
dercediyoruz. 

-34-
Yerli mal giymiyenlero 

nauırı isfi1-' "1/ ile b41cnulk 
1 -lhtı) 

cımızı temin 
edebilecek fa· 
brika1ar açıl • 
malı ve bu 
açılacak fab -
rikalara hükll
met müzahe
ret göstermeli --

2 - Bütün 
erkin ve me-

Tahsin B. 

murinl hükümet, miie~sesah 

resmiye ve hususiye müstah -
temininin kamilen yerli mal 
almalannı ve yerli kumaşlar -
dan giymelerini mecburi kıl -
malıdır. 

3- Ecnebi malı istimal 
edenler ve ettirenlerin örf ve 
adete muhalif bir harekette 
bulunduğu telakkii umumisini 
uyandırmalı ve bu gibU.·r her 
yerde nazarı istihfaf ile kar
şılanmalıdır, efendim. 

Fatih Atpazarı Refaiye 
caddesi No.52 Tahsin 
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Resimli kitaplar çıkarıp 

halka, d4ğıtm4lı 
1 - Benim fikrime gffi~e 

bu işle alakadar makamlar llu 
cereyana vasi surette müzahe
ret etmelidirler. Mektep tale
besi, memurlar, milli şirketler 

müstahtemleri hep yerli mal 
lrullanmıya mecbur tutulmalı

dırlar. Fakat bunlarm yerli 
malı almaları için bu mallan ) 
yapan ve satan müesseseler 
kendilerine tediey kolaylığı 

gösterilmelidirler. 
2 - Devamlı reklam, hele 

moda reklamcılığı hiç ihmal 
edilmemelidir. 1 

3 - Yerli mallarına dair re
simli kitaplar çıkarılmalı, hal
ka, mekteplilere dağıtılmalı. 

4 - Fiatlar maktu olmalı, 
perakendecilere icabında vade 
ile mal vermeli ve malların 
zarifliğine itina etmeli. 

Galatada Havyar hanında 
Terzi Ahmet 

)arın tamir ve tecdidi dahili 
hesap edilince , 600 kuruş 
azami 170-180 lqıruşa d" üyor. 

Birkaç nüfus ailesi olan 
bir sucu, geceli gündüzlü 
mesai mukabilinde eline ge
çen bu para ile ancak 
kutu layemut geçiııcbileceği 

içindir ki, fıçıları zamanla 
çürüdüğü halde yeniliyeme
mektedir. Bu yüzden fıçılar
dan çıkan sular da tortulu 
ve bulanık bulunmaktadır. Ba
zı sucular da, kazancın azlıgı 

hasebile işe hile karıştırmakta 
menba ·suyu diye liialettayin 
sulan toplayıp satmaktadır!ar. 

Damacana ile iyi su tedari;c 
etmek mümkünse de, onun 
fiatı da, yerine göre, 120-150 
kuruştur. r 
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Talep 4rtiıkça istihsa

lafi4 arlar 
Yerli malınm revacını çabuk 

temine matuf tedbirlerin en 
müessiri evvela bu hususa 
hlikümetle mevcut teşekkül
lerin önayak olııalandır. 
Manızatımdan fedakarlık ve 
maddi yardım talebi manası 
çıkanlmasın, hayır .. Tavsıyem, 
hükümet ve teşekküllerin de 
meııafiine hadim sade bir hi
maye ve müzakerattır. 

Mesela hükiimet ve hükii
metle al!kadar müesseıat 
[memlekette mevcudu bulun
mıyan şeyler müstesna) bil
umqm mubayaat ve İDşaat 
işlerinde yerli malı düsturunu 
rı.-hper ittihaz ettikleri günden 
itibaren hem mubayaat ve 
inşaatlannı daha ucuza mal 
etmiş, hem de mevcut sanayi 
ve inşaat mliesseaelerinin in
kişafına yardım etmiş olurlar. 

Her mıntakaııın fırka reisleri 
aileleri ile birlikte yerli mal 
kullanmakta arkadaşlarına nü
mune olmakla yerli mal sürü
müne büyllk hizmet ederler. 

Himayietfal, Hilali ahmer 
de ayni şeyi yapmaktadırlar. 

Yerli malın ademi kifayesi
ni ileri sürenlere denilir ki: bir 
mahn fabrika ve depolarda 
mevcuciu tükendiği ve talip
leri arttığı zaman, fabri
kıılar evvell geceleri de ça
lışmak suretile istlhaallih 
artınr ve yavaş yavaş rağbet 
nisbetinde makinelerini tezyit 
suretı1e azami istı1ısali temin 
ederler. 

Bir çok evladı vatanın da 
bu suretle iş sahibi olacağına 
iman etmek lazımdır. 

Gümrük resminin tezyidine 
geHnce: ihracat emtiamızla 
alakadar olan bu meselenin 
nezaketi hiç bir an hatırdan 
çıkarılmamalıdır. 

Kadı~ öyi.inde 
Hakkı 

Yerli malı ya
pan ve satanlar 

Yerli malları hak
kında açtıl{ınıız mü
sabaka neticesinde 
nıuhteren1 karileri
mize dağıtılacak o
lan yerli malı hedi
yelerimizin tenev 'ÜÜ 

için, n1emleketimizde 
bütün yerli malı 
yapan ve satanların 
ellerinde ne gibi 
nıallar bulunduğunu 
adresleri ile beraber 
birer n1ektupla bize 
hildirn1elerini rıca 
ederiz. 

Şehremaneti, bu şerait kar- ı 
şısıcda, fıçı ile satılan sulara, 
hem halkın temiz su içmesi 
hem de ·sucnlann geçinebilecek 
bir kar temin ederek hileye 
sapmamaları için münasip bir 
fiat tesbit etse ve sonra da 
sıkı surette su sabşını müra 
kahe etse müfit olur, fikrinde-
yim.» Ali Nuri 

* Ya hunlara ne denıeli? 
Şehremini beyetendi Ema

netin faaliydini itiraz kabul 
etmez bir ışekilde indi~ edi
yorlardı. Benden· 7 '- ~ • ., oat 
iıe tezat teşk!l '---" bor ıki 
mısal zikredeceğim: 

1 - Konserve kutııl rı 
Üzerine JrG!lSF"l"IH n • n \ 

• 

Bdhçıvan/dra 
ddha f azld yar,. Şeyhin er a
dım mümkün meti ken 
değil mi? den menk 

Şehrimiz bahçıvanlan bu 
sene kışın şiddetli olması do
layısile pek fazla mutazarrır 

olmuşlar, Ziraat bankasından 
da fazla bir muavenet göre
memişlerdir. 

Ziraat bankasının müteselsil 
kefalet ile vardiği (30) liranın 1 
hatta tohum tedarikine bile 
kifayet etmediğini söyliyen 
bahçıvanlar hu yardımın bü
yütülmesi için bir teşebbüste 

bulunmuşlardır. Bu teşebbü

sün neticesi hakkında · malü
mat istedlgimiz şehrimiz Zira
at bankası müdürü Cevdet 
bey demiştir ki: 

- "Böyle bir teşebbüsten 

ve müracaattan haberdar de
ğilim. Biz, bahçıvanlara ancak 
(30) lira veriyoruz. Eğer fazla 
para istiyen olursa bu talebi 
idare! umumiyeye arzederiz. 
ldarei umumiye karar verir ve 
paramız da olursa belki daha 
fazla ikraz ederiz. Fakat şim
diye kadar böyle bir müra
caat vaki olmamıştır . .,. 

Şehzade başı 

HİLAL Sİı. TE~lASI 
Bugünden itibaren facıalar 
mümessili büyük sanaatkir 
EMiL Y ANlNGS in en son 
olarak temsil etmiş olduğu 

muazzam şaheser 
ZAFERDEN BOZGUNA 

SON EMRİ 
nam büyük filimin iraesine 

başlanacaktır. 

Bu gece programa ilave o
larak komiki şehir dombullu 
İsmail efendi heyeti temsi
liyesi gramofon plakları 
kahramanı Hafız Ahmet B. 
Bülbül hafız Ahmet heyin 
saz heyeti, dans, hale ve 

varyete heyeti iştirak 
edecektir. 

Elyevm MELES Sinemasında 
gösterilmekte olan Hanri 
Batayın şaheseri, JAN AN
JELO ve SUZİ VERNON un 

pek mükemmel tem!ili 

ÇILGIN BAKIR 
filimi hasılatın bütün rekor· 
!arını kırınıştD'. müsabaka
nın ikinci filimi olan hu fi. 
lim için gişeden alman bi-

. Jetler muhafaza olunmalıdır. 
Birinci filmi görmemiş olan
lar diğer üç filimi görmek
le de müsabakaya iştirak 
edebilirler. 

sene tarihi yazılacaktı. B , 
bir çok kutularda yoktur. 

'1 - Mahlüt yağ satıhnı
yacaktı. Şehrin hemen her 
yerinde hilesiz yağ almak ve 
yemek imkanstZdır. 

3 - Tiyatro ve sinemalar
da sigara içilmiyecekti. Şeh
zade başı, Sirkeci sinemala
rında bu memnuniyete riayet 
etmiyenler bizzat belediye 
memurlarıdır. 

4- Köpekler itlaf edile
cekti. itlafı kitap memurlan 
yalnız sahipli köpeklere mu
sallat, sokak köpekleri tam 
bir hürriyete malik. 

5 - Sokaklarda tavuk bes
lenmiyecekti. Şnhrln ekseri ı 

,. 

il 
- Hikayecı, romancı, şaır, 

nasir ve saireden sen en çok 
kimleri beyenirsin? 

- Kimler beni beyenirse 1 
- Hiç öyle şey olur mu? 
- Bal gibi olur . Zaten bu 

iş, yani arasıra memlek tte 
yapılan şair, edip seçme · ·, 
hep danışıklı dövüşükln bir 
iştir. 

Sen tutup filin için hari
kul' ade diyeceksin ki, o da 
senin için emsalsiz desin! ve 
şayet sen filan için biraz y:..
van diyecek oldunmıydı, oda 
senin için hemen «on p:ıra 

etmez»i bastırır; sonra zaval
lı okuyuculann bir çoğu a 
hu sözlerin tesiri altında ka
larak muharrir hakkındaki 

hükmünü ona gore verir. 
işte onun için, ben bu işte, 

evvela beni beyenenleri, sani
yen kendileri ile çıkar işim 

olanlan beğeniyorum ... 
- Peki, bu neden böyle 

oluyor? 
- Nice zamandır ortada 

hakiki ve ciddi bir münek it 
olmadığmdanl Görmiyor mu
sun: 

"Şeyhin ktrameti kendinde 
menkul,, dedikleri gibi yaı:ı 
yazanların da bütün marifet 
ve noksanlan hep kendilerin
den menkul... 

Futbolda, güreşte, 
kayık yar lannda 
mağlubu kim tayin 
eder? 

- Hakemleri 

boksta, 
galiple 

ve iliUı 

- Hah işte, o hakemler, 
ayni umanda birer de mü
nakkittir, Bilhassa güzellik 
müsabıkalarında güzelle çir
kin ayıranlar mtlnakkittirdir. 
Tıpkı bunlar gibi edebiyatta 
da güzelle çirkini, ali ile 
adiyi birbirinden hakkile 
ayırmak için münakkit ister. 
Yoksa mesele arasıra yapıl
dığı gibi dostlar ve düşmaı;
lar arasında birbirini met ve 
zeınden ibaret kalır. 

- Bizde neden edebi mü
nakkit yok acaba? 

- Onu da git güzel san'at
lar birliğinden sor ve orada
kilere çok selam söyle, eğer 
burada münasip bir münakkit 
bulamazlarsa aza çoğa bak
mayıp aylıkla Avrupadan bir 
tenkit mütehassısı getirtsinler! 

** 
Sincına ve tivatrol:ır 

Dariittali111 salonuıu/11 
Bu akşam meddah SÜRURİ 

FERAH SiME ADA 
2 filim 

KUTUP FACİASI 
Pol Vagnerin şaheseri ayrıca 
SERGÜZEŞTLER PEŞİNDE 

yerlerinde bu yüzdt>n merak
War çi ek bahçesi yapamıyor
lar. Fakat tavuklara ili~en 

yok. Şehir, kısmen bir çifliği 
andırıyor. 

* 
Ev istiye er 

Vefa ile Kırkçe~ nıe 
arasında, Necip paşa 
sokak ((3Gnnun1arah ka· 
gir üç katlı, iki buçuk 
o<la, iki,hela, n1utpak, 
bahçe ve kuyuyu muh
tevi c · . atıhktır. içinde 
sakin ama haf iZ ~\e
lek efendiye n1üracaat 
edilnıesi. 
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Yarım saat sonra 
Zihniyarın l·oca~ı S. -
leyınan, I·ahyanın 
odasında idi. Yanında 
n1ahut ~luhzırbaşı hu-

· sadına göre oynatmak 
en1dilc bol bol nüva
ziste bulunuvordu. 
İ~u<;çul· n1ahken1esi

nin 'rersenkli oğlu 
eınrile idan1a nıahküın 
ettiği talisiz koca, şu 
dil ikraınından son 
derecede n1ütehassis 
olarak safiyane te~ek
kür ediyor : 

- Abe Ahınet, ne 
tatlı dilli adanın11şsın? 
Seni Rusçukta tanı
madığınıa hayflanıyo
runı. Ha; dilinle yaşa! 

Diyordu. 
İlk nıücameleler, 

hınuyor ve her ikisi de 
tebdili kıyafet etıniş 
görünüyordu. Bu te
nekkür, itinalı bir si
ına deği~ ikli ği ve nle
sela sakal kazıına, 
bıyık kesn1e, gözlük 
takma şeklinde değil
di. Her iki adan1 yüz
lerini kapaınak, üzer-

1 
]erine de birer arna vut j 

kebesi aln1ak suretile ) 
karşılıklı dilnüvazlık

tanınmanuya gayret !ar bittikten sonra 
etnıişlerdi. Köse aylar- . J{öse 1\hn1et defatcn 
<lanberi köy . k~y ge- ~ sadede geçti : 
zen, Tersenklı o(rlunun - Kardeşlik - dedi -
şerrinden yurduna hizin1 ağa, seni bekler, 
a<lın1 atan11 yan, anası- şiındi kavuşursun. 1\11-

nı, karısını görenıiyen cak on~ı gö.rn1edcn 
vüzünde nıatcn1i bir cvel senınle hız anla-
~i.iküdet parlıyan Sü- şa!~?1· .. . 
leyn1an ağayı bir kar- ~ulo'. 1!1uteh<}yyırane 

. . . . . , . ., gozlerını açtı ve sordu: 
<.eş san1ımnctıle k,ır- (M b d. ) 

1 d ;\ı-· 1 . b' a a ı var 
şı a ı. i°l utte o ır 

n1üslüınan gibi salcvat 
getirerek mu~afaha 
etti ve nlisafirin on1uz
la rını öpüp ta yanına 
oturttu. 

O meyanda l\luhzır
başıya sadece : (<otur, 
hoş geldin » den1ek te
nezzülünde bulundu. 
Bir muhzır nihavetün
nihave mahkeme usa-• • 

ğı, kadı hizn1etçisi idi. 

Son Saat 

Dilb~r, sevı .i, çapkın Fransız yıldızı DQLLI DA S tıyor: 
elyevm AS~İ SiNEMADA 

gösterilmekte oian , aşkın layemut şirini musavver 

KAFE ŞANTAN 
filiminde arzı endam etmektedir. İlaveten : Pek parlak ve 

heyecanlı varyete numaraları. 

.lleşlııır (tr!rtııı!(ırııı ııeşiıı(/e fı·o

şrtrfı·pıı lr>S(t(ft~/İt ıtı111/111(1.l ·1111z. 
Bu gün saat 16,20 da varyete, taganni, 

===== IBıi ·.,'ll·ı • 11 111ıu ·:, 
I= , .,. 

·~·O ER~u~·neması: 
1~ HA YAT fırtınaları 

1 ~Mü~essilleri: DOLORES KESTELLO, 
1 IBETI BLA YT, MALKOM MAK GRE- . 

. - GOR. Ayrıca 2 kısımlık komedi ve ·· 

.) Pate Pevü. 161 matİn~sile suvarede 
ıı BÜYÜK VARYETE programı meşhur 
. şantöz HANSİ VİLS tarafından 

fp:mıııuııııııııınıuıııııııım ııımıııııım ırnıı!illllnı1!111!.ıı ttınınıııı j lfrEee;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;ı;;;:=:;;s;;;;.::;;;;!11!;~ 
!j ILJ.// /.:. sincııırısııulo ~ 1 Ekranın muzafferiyeti, sine-

1 . g~sterilmekte olan ı maııın mücevheri demek olan 

JflTJ/l IS f....l RB LVlflo l\lukaddes vazife 
ı filimi dilber ve sevimli 

I~ EVLİN HOL Y i gidip gör- ı 
melisiniz . Cidden mahzuz 

i olacaksınız. Bugün saat 16: 
ve 18 '. matlnesile her ak am ,:; 

; suvarede Berlinin Skala ti- 2. 
yatrosundan meşhur BARi ~ 

i END BAKER in en son . 

filimi önümüzdeki Perşembe 
akşamı 

MAJİK sinenıasında 
irae olu'lacaktır 

Mümessilleri: 
JAMES MURRAY ve 
HELEN KOSTELLO _I 1 

~ hey.ecanlı "numaraları ~ 1 Jımuuıı~~ıuı,ı~m ıınnııımmı .·r. ıı· ·~ ım llr.m anınıtıunıuuıı~ırıttt.~1~ 
ııııııııııırı ıı mM:ııı:w::ıı: ıı ı . •m illlllın:: ~· Luks ve zengın tuvaletlerın 

)""""ıııı"ııınm11ı ' 1 " 11 " ., •111 1 " 1 11 ıııu - ı çiçeklerin, dansların , güzel · ~ RUS AŞ kadınların, aşkın timsali olan 

J . · ı LIAN HED ve LA JANA 
" BRIGIT HELM ~ ıı nın pek mükemmel temsilleri ._, 

' 

Çarşrmba akşamı ~ J ı·I,.I" KJR~UZI GÜi ·;, 
ALHAMRADA f \. 1 ~ ~ı 

~un.: ı nuııııuıllı!ı 1111111 ıı umm ıııu ııııuwJJ1uı ıı uı· ı '" ı";. gayet heyecanlı ve mera-· ' , 

Mösyö Troçki İstanbula gel
di, çok geçmeden ecnebi ga
zetelerinde mülakatları çıktı, 
bizim gazetelere de nakledildi, 
fakat bu mülakatların nasıl 
alındığı yazılmadı, biz bir 
gazetede bunu anlatan bir 
ya7.ı gördük, işte hülasa ede
rek Türkçeye çevıriyoruz: 

«Bir akşam Beyoğlu barla -
rından birinde aperitif alıyor
dum, Türk dostlarımdan bi -
risi: 

- Haberin var mı, dedi, 
Troçki ile ailesi bu dakikada 
İliş vapurunun içinde bulun -
maktadır, fakat aceleye lüzum 
yok, çünki vapura giremezsin, 
kimseyi bırakmıyorlar. 

Buna rağmen ben hemen 
bastonum ile şapkamı alınca 
fırladım, kapının ·önünde bir 
otomobile atladım, beş dakika 
sonra Galata rıhtımında idim. 
Yolcu salonundan geçerek bir 
sandala binmek istedim, fakat 
sandalını rıhtımda bırakarak 
yolcu salonunda bir mangalın 
başına iltica etmiş olan san -
dalcı Rus vapuruna gitmek 
İstediğimi öğrenince: 

- Nafile zahmet etmeyiniz 
kimseyi bırakmıyorlar - dedi -
burada beklemek daha iyi, 
nerede ise yolcular çıkarlar, 
beklediğinizi görebilirsiniz! 
Akşam, saat yedi miithiş 

bir soğuk var, buna rağmen 
bekledim , orada dol:ıştı
ğımı gören konturol memuru 
beni ne:ı.aketle odasına çağırkaver filim . Önümüzdeki 

Çarşamba akşamından 
itibaren 

' dı, teşekkü:le reddettim, nede 
· · iyi yapmışım. Filhakika on 

da cika geçmeden rıhtıma bir 
sandal yanaştı içinden bir ka
dın ile dört beş erkek çıktı. 
Şüphesiz bu Troçki ailesi 
idi, yanaşmak istedim, fakat 
Türkçe bir ses: 

l\IELEI{ sinenıasında ~ 
fi 

-~-..:::::::=----~ 

- Lütfen çekiliniz, dedi. 
- Bu Troçki ailesidir de-

ğil mi? 
- Evet fakat kendisi ile 

konuşamazsınız» 
Gümrüğün boğuk kapısı 

açıldı T uroçki ailesi girdi, 
obir kapısından çıktı, bir oto
mobil bekliyordu, bindi, ben 
de başka bir otomobil ile 
takibettim ve T roçki ailesi
nin Rus konsoloshanesine gir
diğini görünce telgrafhaneye 
koştum: 

Troç Jd ıı iıı peşi ııılc 
Ertesi gün kahvaltı ederken 

dostum ve meslekdaşım, Nev
york Tayms muhabiri geldi, 
!aşla sordu : 

- Troçki ile konuşmuşsun 
ne söyledi? 

- Hiç! 
- Şimdi ne yapacaksın ? 
- Kendisini behemehal 

rum, dedim eğer Troçki sizi 
öğle yemeğine davet etmezse 
kulüpde buluşuruz. yazihaneye 
varınca Nevyorktan gönde
rilmiş bir telgırafı bana mun
tazır buldum, bunda: 

« T roçkinin sureti nakli 
hakkında en aşağı &in 
beş yüz kelimelik bir makale 
almayı şiddetle arzu ediyoruz 
eğer menfa hatıralarını yaz
mış ise bunlarıda almıya ha
zırız. Kendisi i~e mülakat için 
ne y-pmak hlzım ise yapınız 
makaleler için ne fiat istedi
ğini öğreniniz müstacel telgraf 
ile • bildiriniz» deniliyordu. 

Ala, fakat Troçkiyi nasıl 
bulmalı, İstanbulda kar bütün 
şiddeti ile yağıyor, bu zat ise 
meydanda yok! 

İlk tesadüf 
Muvaffakiyetl tesı:düfe borc· 

!uyum: A~am saat 8 kütüpa
ne hınca hınç, kitaplara ba
kıyorum, bir aralık üzerimde 
yabancı bir nazar hissettim, 
bu T roçkİ değil mi? o da ki
taplara bakıyor, fakat sakın 
yanılmayayım kitapçıya sordum• 

- Ta kenbisi, dedi, fakat 
dikkat ediniz, arkasında iki 
Türk ·polisi vardır, ve kırmızı 
ordunun sabık kumandanına 
yaklaşarak yeni gelen eserleri· 
gösterdi. T roçki: 

- Hayır, dedi, ben roman 
isterim. 

O kitaplara bakarken ben 
onu tetkik ediyordum, seya
hat kasketi henüz başında kül 
rengi paltosu da sırtında idi. 
Yalınız sakalı yok! Yaldaştım, 
cebimden telgrafı çıkararak 
masa11ın üzerine koydum: 

- Lütfen okuyunuz, dedim 
okudu, ve: 

- Size hiç bir şey söyleye
mem, dedi, yanında oğlu ar
kasında iki polis memuru , 
çıkıp gitti. Takip eltim, yolda 
oğlu ayrjdı, IJir yemi.fci dük-

• ki.nina gi'rdi, yakaladım, ev
velerairde T roçkinin oğlu 
olduğunu inkar etti, bildiğimi 

1 görünce: 
1 - Babam ilk mülakatlarını 
1 dört makale halinde sattı, 

1 
bununla beraber bu teklif et
rafında babası ile konuşmağı 

\

' ve ertesi gün benimle buluşa
. rak neticeshıi söylemeyi va

detti. 
Genç adam sözünde durdu, 

ertesi gün buluştuk ve öğren-
dim ki T roçki iktidar 
mevkiine geçtiği günden 
nefyedildiği güne kadar 
temas ettiği bütUn vekayii 
ihtiva eden hatıratını bize 
verebilece!(tİr. Oğlu sordu: 

- Mukabilinde ne teklif 
ediyorsunuz? 

Hezargırat ayanının 
kahyası o ınakule eş
hasa ba)ka türlü n1u
amele edemezdi. Fa
kat Sülo, şöhretli bir 
bölükbaşı, halen de o 
konağın mültecisi idi. 
Haysiyeti zatiyesine 
itibar olunduğu kadar 
nlülteciliğine de hür
met, yani eleminin 
ta haf f üf üne hizn1et 
edilınek lazınıdı. f{fr,E 
kısnıen bu dü)ınce, 

kısnıen de herifi ıal·-

SATİE 
görmiye çalışacağım ! 

Birlikte çıktık . Rus konso
loshanesinde pek geç kalkar
lar, saat 11 olduğu halde 
meydanda kimse yok. Fakat 
Tas ajansı muhabiri orada. 
Sualimizi hayretle karşıladı : 

Telgrafı bir daha gösterdim, 
bir daha okuttum. 

- Gördünüz ya gazete sizin 
fiatınızı öğrenmek arzusun
dııdu. 

-- Evet fakat babam tek
lifin sizden gelmesıni tercih 
ediyor! M O ı· O R LA R 1 ve T E Z G A H ~ 

Veresiye size tak im e 
Bt!voğlu ı\l~iııel nl" ·pan 

,. , 
t\ MuHAffil~I 
1 MTURHM .. 
-i80-

Ahlaki yun esbabı 
muc!besini de hazır
lıyarak tabiatin n~
sılsa ihınal etmiş ol
duğu bu gcın! i'ınal 
ve beni nevin1izin id
rakine talik etınis-• 
lerdir. 1'1ilyarlarca ve 
milyar1arca insan s ... ·-
1'iz, on ~füsturun idrak 
üzerindeki ta.l 'ki ile 

1 yaşadı ve y<ı::;ıyor. 
; • ocak siyas'ler, nıu~.
• tebitler, n:zanu ;çtinıa-
, 

i' i istihdaf deı görü-
nen hu ahlüki d~istur
la rdan kendi hes~ıp!n.
rına istif ::ıdevi ih111al 
' tınişlerdir. 
i\itd·iın 1 hırre:11in 

-;ahnetk huluı ( uğu şe
ııder, ahlc.'tk tuh.tf ·biı·, 

telal·ki ·e ta )i i<. i. B r 
J 

namus kelinıesi -zirin 
ı <le, balanµ1 <la- d'J.ip<lc 
1 dönü) or, kjp.1.-e o t- i
l 1)1~j.n p1edlü ünü bi-
hakkın .Qilınivordı.L 

1 Finefsilcn ir, ,naıÜus l · ·
dir 1e o k lin1e · ı için 
beşc.r·n kan1usun}l, 
hatta daınadarına 
gj.rnıi~tir? Bu, nokta 
o de Tin hiç bir kita
bında te)rih n: hiç bir 
ınektehindc tedris o
lunmazdı. 
Sonı·a. naınusun hir 

Hl..:iı!I) oidu <rurıu dı '"'iİj\-...... ., 

ınck kin1 t"niı J atırına 
Telnıczdi. Haddi zatın

ua cçu:ıj .. ·çt,i.n ;,ıhe,ngini 

i F I Qf).ecek ~a~aUii
t4t~aı1 l ef'fiyet pe,ınek 
olan ·e bu ·ti bar 'le 

c Koı f.üçy .. spı be)er
g~rız hil·metlerini , 
l3udanın seına paye 
lügazlerini, J\lusanın ı 
hikıncti içtinıaiycde 
ba~it bir alfabe teşkil 
c<lcn evaının aşercsi
nı, lsanJn saffetkılr 

nasihatlerini, asri ve 
gayri asri kanunların 
hüliin hedeflerini ilıti-

- T roçki mi , zannetmem 
ki burada olsun .. 

AjaJlS mümessilini bırakarak 
Jı:onsolosa gittik, o da: 

- Haberim yok, dedi. Ar
kad r. ma döndüm: 

- • °il vazı n ye gi "yo-

.ı euen lltı l · t>i · ıllt:, ' 

garip bir küçülüşle 
ınüf ekk.irelerde nlını 
n1ini bir ınefhun1 
alı llŞ, adeta uçl·ur 
te i1Jiği nlanasına 
inhisar ettirilınişti. 
Ala'bctte va'zeden 110-
ca, naınusu o suretle 
anlatır, çocuğuna tel
kinatta bulunan baba, 
o keliıneyi gene o dar. 
çerçive içinde anlat
n11ya uğraşırdı. .ı\laa
nıafih naınusa ver'len 
n1ana; n1ızaca, nıeşre

he, belki de zenıinii 
zaınana, icabı hale 

- O halde Nevyorka ya
ı.alı:n. 

- · Siz bilirsiniz! 
Mesele buı;ıcan ibaret kal

madı, filh~kika b'.r kaç gün 
sonra Tol t!iyan ot 1 nde 
T rki H~ l·'lr 1 ·· ~ orrl 

< ört> e<>-isir, ·a ,ut 
.._ ~ . -
<lcgiştirilirdi. Bu se-
beple de nıeselfı filCın 
veziri şehir, istik e
tilc hol bol ögünür, 
şunun, hunun ırz.ına 
el sunnıaktan per ra 
etı,ntzdi. Diğer taraf
tan da başka bir kud
retli ıneınur, alabildi
ğine para ça~ar, fa1cat 
in1an1 efendinin duası, 
iki .şahidin n1ahinıatı 
olınaksızın her hangi 
bir kadının. firaşıı a 
girınezdi. 

MMadi fi' 

r 
d 
tı 

si 
d' 
g 
ki 

b 
r 
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Çiçe l" 
Afrikanın 

bakir, balta 
girmemiş or
manlannda bu
lunup Şikago 
nebatat bah
çesine nakle
diL:.n gar' p bir 
nebat vardır. 

B nebat 
re8inı e göı

düğün 'iz gibi 
tıpkı bir ~em
siyc şeklinde

dir. Fakat asıl 
garabet b s -
ki!dc değildir. 

Tayyarecilerin re
kor kırmak için tayya
releri ile mütemadi
yen binlerce metre 
yükseklere çıktıkları-
nı boyuna gazetelerde 

telgraf ha
vadisi ola- · 
rak okur
sunuz ve 
gene bilir
siniz ki ne
fes almak 
için lazım 
olan hava 
gök yüzüne 
doğru çı-. 

kıldıkça azalır. 
Resınimiz bu va

ziyet karşısında 
ta yyarecilerin kul
landıkları sun'i 
tcncff üs aletlerin
den birini göster
nıektedir. 

emsiye otu 

Tıpkı gü ıcşli havalarda insanların şemsiye açtığı gi 
bu da yapraklarını açıyor.. güneş çekildikten sonra ise yap
raklıınnı büzerek tıpkı kapalı bir şemsiye şeklini alıyormuş! 

Mevsimlik 
•• 

ta yor 
Yerli mal· 

lanmız lıak

kında geç ol· 
makla beraber 
umumi ve can• 
Iı bir alakanın 
başladığı bıı 

sırada modeli• 
ni gördüğü· 

nüz şekilde ve 
ince Hereke, 
Fesane, Ka• 
ramursal ku· 
m aşl arın dan 
çok mükem
mel mevsimlik 
bir tayör ya• 
pabilirsiniz. 

Bu sene ta

yör modası 
bel sıkı ve gö-

Bu[Jiİll ne 

ğus koraalıdır. 

Etek öndan 
enli ve ya dar 
bir kaç pli 
kaşe. 

cepler: ka
paks~ fakat 
a,n parçadan 
eldeme. 

Kol ve ce
ket d&peleri 
de ekseriya 
üçer tanedir. 

Yaka «kru· 
vaze» çapraıt 

olabileceği gi
bi resimde gö
rüldüğü üzere 
bildiğimiz düz 
şekilde de ya
pılabilir. Etek 
için İskoç de
nilen «santraç
lı» kumaş in
tihap edilmesi 
her halde mu
vafık olur. 

yiyecep;iz? 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;s;;s;;;;;;;;;;;;;-

Tavuk 
ilk nazarda biraz pahalı 

ve zengin işi gibi görünür
se de hakikatte hiç te öyle 
değildir. Daha doğrusu öy
leıfir, öyledir ama etin 
ve balığın bu fırlamış ve 
gittikçe de fırlıyan fiatları 
karşısında yetmişten yüz 
kuruşa kadar bulabileceği
niz tavukların etleri ucuz 
demektir. 

Arada sırada alacağınız ta
vuk etleri ile hem ağız de
ğiştirmiş hem de lezzetli 
yemek yemiş olursunuz . 

1 

Ayni zamanda tavuğun suyu 
ile hem çorba hem de pilav 

• • 

pişirirsiniz. Bu mevsim ta
vuğun yağlı olduğu mevsim
dir. Bir de eylül ayındaki ta
vuklar iyi ve besili olurlar 
İyi ve besili bir tavuk kuy
ruk sokumunun müntehasın· 
dan kanat ve boynunun al
tından anlaşılır. Bu nokta
larda kuvvetli yağ küneleri 
bulunur. 

Kesilmiş olan tavuğun 
makadının iç halkasını çı
karıp bakmalıdır. Eğer ta
vuk besli ise bu halka 
yağlı olar. Yann size mü
teaddit tavuk yemeklerin- 11 ı 
den bahsedeceğim . 

00 

l!S 
• • 

.Muhtekiri ere 
Çinde ah

aliye paha
lı mal sa

tan ihtikAra 
sapan ın-

< 

safsız es
nafları Çin hü:: 
kı'.imeti resimde 
gördüğünüz gibi 
boynuna ortası 

delik ağır bir 
boyonduruk ge
çirmek suretile 
ceza landı rmakta 
ve bu suretle gö

zu cezanın şid

det inden 
esnaflar 

yılan 

akılla-

narak halka kar
şı daha İnsaflı 

hareket etmekte· 
<lirler. 

Fotografçı may un 

mes i öğretilen maymunlar türedi. Baka.• 
daha neler gösterecek! 

Bu gidişle 
galiba insan
ların yaptığı 

bütün işleri 
maymunlar da 
ya para 1• topu
muzun pabu
cunn dama at
tıracaklar. 

Beşik sallı
yan, çocuk 
arabası çeken, 
ortalık süpü· 
ren , bul:ı.şık 
yıkıyan may· 

munlardan son· 
ra şimdı de 

· fotograf çek
ayinei devran 

Si-nema artıstı <)ln1ak ıstı yorsanız 
"' 

( Valantino ) ya, ( reta G:arbo) ya 
ve ya dieer bir sa ~atkara benzeme 

• • 
sızın için bir hüsnü tesadüf değil en 

büylik ialisiz· 
Jik, en meş'um 
felaket de
mektir!» 
Elizabet Gold
bek) isimli bir 
Amerikan mu
harrisesi sine-
ma mecmu-

Grl'ia Gurbuyıı lıcn:c<iı.'li ıçıtı slneııııı- ' alarmdan bi-
cı/ıklcı iş bıılaııııycııı Jcrıc/diıı ılö \'orak rinde yaz-

- Genç kizlar, delikanlılar! ı dığı mekaleye bu şayanı dik-
arkadaşlarınız size "Gereta kat satırlarla başlıyor. 
Garbo,, ya, yahut "Yalan· Yazıya seri bir şekilde göz 
tino,, ya benzediğinizi, bina· gezdirelim. (Mis Elizabet Gol· 
enaleyh sinemacı olmanızı bek) devam ediyor: 
söyliyorlar. Eğer hakikaten - Bundan bir kaç sene eve) 
sinema san'atkarı olmak isti- henüz genç ve tecrübesiz bir 
Yor ve bunun için kendinizde kız iken arkadaşlarım bana 
kabiliyet görüyorsanız ne "Meri Pikfort,, a benzediğimi 
Yazık! söylemişlerdi. Bu iddalarında 

Size tavsiye ederim, oturdu- pek te haksız değillerdi. 
iunuz yerde oturun. Ne Holli- Sinema şirketlerine müraca-
lluta gelmiye kalkın, ne de atta buluumam için o kadar 
~atka bir teşebbüste bulunun. ısrar ettiler ki nihayet mec-
8u IDÜfabehet IİZiD için en bur kaldım; hepsine birer J 

büy"'k fe ii---.,.. emeldir 
Bir Amerikan muharrir! bunun sebepiurini ve misallerini anlatıyor 

mektup yazdım ve birer resim 
gönderdim. Aradan aylar geç
tikten sonra yalnız bir tek 
cevap aldım. Bunda en doğru 
hareketin bulunduğum şehirde 
kalmak ve sinemacılık yap
mıya kalkışmamak olduğu bil
diriliyordu. 

O zaman beni epi kızdıran 
bu satırların manasını ve ne 
büyük bir hüsnü niyetle yazıl· 
<lığını şimdi çok eyi anla
yorum. 

Çünkü beyaz perde bir 
başka ( Meri Pikfort ) iste
mezdi, buna tahammül etmezdi 
ve ben bunun için sinemacılık 
yapamazdım. 

Teşebbüsümden çaresiz vaz· 
geçtim. Fakat ben nasıl (Me
ri Pikfort ) e müşabih isem 
hiç ~üphesiz insanlar içinde 
( Valantino ) nun da, ( Greta 
Garbo ) nun da diğel' büyük 
s>n'atkiirların cla, 1.ıer.zer:eri 

bulunabilir. İşte bunlar arasında 
bir çok kimseler var ki benim 
tarzı hareketimi thtiyar ede·
miyorlar. Yahutta bana olduğu 
gibi bir maktupla onlara da 
nasıhat edecek iyi adamlara 
rastlamıyorlar. 

İşte size iki misal: (Pol Vin
sent) ne (jeraldin dö Varak). 

Birisi (Rodolf Valantino) ya 
ne kadar müşabih ise öteki 
de (Greta Garbo) ya o kadar 
benzemektedir. Hatta bundan 
bir kaç sene evel (jeraldin 
dö Varak) ı (Greta Garabo) 
ile yan yana görenler birini ı 
diğerinden kat'iyen ayıramaz
lardı. 

(Pol Vinsent) aslen macarlı 
dır. bundan bir kaç sene evel
sine gelincıye kadar me:tı 1 f'
ketinde bulunuyorı:İl>. Bir :,-.ı 
arkadaşları onun Valaotinoya 
benzediğini söylemekle kendi
s;n ~ en bü~'Ük f~11alı~-ı yaptı-

lar. Koyünden 
kalkarak Boda
peşteye gitti. 
Bu seyahat hiç 
şüphesiz gaze
tecilerin işine 
yaradı. Gara
bet gösterelim 
d iye resmini 
bastılar, gün- Roı/olf \'alrinlıııoua t•tıı:eıli,ı/i i('fn ıııc}lııır 
lerce yazı yaz- /ıir ji'liın saıı'alkdn olıınııyaıı Pol l'iııst'fıl 

- dılar. Bu suretle biça reye ta- Pol Vinsent Valintinoya ben-
bii iyilik etmiyorlardı. Bunla- zemese idi, eminim, bugün 
ra kandı ve kalktı, Amerikaya meşhur bir san'atkir o}urdu. 
geldi. " Jeraldin dö Vorak ,, ın 

F eliiket yaklaşıyordu . Hiç sergüzeşti de aşağı yukarı bu-
na yakındır. 

bir sinemacı onun yüzüne bile Genç kızlar, delikanWar! Ar-
bakmadı. Günlerce aç kaldı. kadaşlarınız size "Greta Gar-
Eğer hakikaten san'atkar bir bo,, ya, "Valantino,, ya benze-
adam olmasa idi bu<riinkü • ı· ı' K d' · d .:.- diğinizi söy ıyor ar. en ınız e 
mevkini de elde edemiyecek, sinemacılık için büyük bir is-
!falct temadi eyleyecekti. tidat görüyorsunuz. En doğru 
Halkın taklide karşı olan hareket doğduğunuz şehirden 

nefreti onu ilelebed sönük çıkmamaktır. Ne yapalııa ta-
kalmıya makütR etmiştir. Eğer lünize küsün!, 
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Ayakları kaba beyaz sargı· 
lar içinde kanapenin üstüne 
laalsiz serilen Rüveyde Hanım 
fikayetkıir bir sesle kocasına 

söyledi: 
- Bey, gene mi sokak!. 
- Ne yapayım hanımcagı· 

:ıım, otur otur içim sıkıldı .. 
Hem şu havaya bak ne güzel. 
Ah, mümkün olsaydı da be· 
raber çıksaydık!. 

Rüveyde hanımla Nabi bey 
aşağı yukarı ayni yaştaydılar. 

Evlendikleri hemen hemen otvz 
ııeneye yaklaşıyordu. Fakat 
ikisinin arasında dehşetli bir 
fark göze çarpıyordu. Müziç 
romatizma Rüveyde hanımı 

harap etmiş, yerinden güç 
kıpırdıyabilecek bir hale sok
muştu. Haibuki Nabi beyin 
vücudu da, ruhu da henüz 
ihtiyarlamamış denecek kadar 
sağlam ve ateşliydi. 

Hele bahar gelince adeta 
kanı kaynamıya başlamıştı. 

Zavallı Rüveyde hanın ko
casını haklı bııldu. Her saat 
her dakika onu bekleyip du
racak değildi ya.. Onun için 
ışı tatlıya bağladı. Gülerek: 

- Bey, dedi, gez, toz ama 
sakın çapkınlık etme hal 

- Alay mı ediyorsun Al
lah aşkına.. Bu yaşta bana 
kim bakar? 

- Yaşında ne var dip diri 
adamsın .. 

- Eh.. O diriliğe bakıp ta 
aldan ma.. Bir ufak soğuk 
alğınlık şıp diye romatizmayı 
bana da yapıştırabilir. 

Nabi bey bastonunu, parde
süsünü aldı, çıktı. Rüveyde 
hanim derinden bir (oh!) çekti 
kocasının kendisıni yalnız bı

rakıp gitmesi onu ne kadar 
müteessir ettise, sözleri de o 
kadar kalbine ferahlık vermiş
ti. 

Ayıp değil ya ... Kendi 
böyle kanapelere , yataklara 
esir olmuşken onun dip diri 
sapa sağlam gezmesini bir 
türlü çekemiyordu. Ah .. birden 
a'tUl'atlarının çöktüğünü , elle
rinin , ayaklarının titremeğe 
başladığını bir görse sanki 
dllııyalar onun olacaktı: 

Masanın üzerindeki gazete
itti aldı, okumağa koyııldu. 
Ob .. Kimisi baharın gelişinden 
kimisi sinemalardan, tiyatro
ludan bahsediyordu. Biçare 
Rll•eyde hanım bunların hep
tıiaden mahrumdu. 

Ona böyle yalnız kağıt ü
zerinde havadislerini llğren· 
•ek düşüyordu. 

Canı sıkıldı. Gazeteleri attı, 
örgü sepetini önüne çekti, 

rr \ , ,\._\l{E 

yün hırkasını şişlemeye baş
ladı. 

Ne kadar meşgul oldu pek 
farkında değildi. Birden kapı 
çalındı, kız mutbaktan koştu 
açtı. 

Kocası uflaya uflaya içeri 
girdi. 

Tuhaf şey .. Gelen sanki 
o deminki giden adamı de
ğildi. Yüzü buruşmuş, beli 
bükülmüş, bastonuna dayana
rak zorl;ı yürüyebiliyordu.-

- Sorma hanım - dedi -
başıma gelenleri.. Tam Beya
zıt meydanından geçiyordum. 
Ansızın de~etli bir rüzgar 
çıktı. Az kaldı uçuyordum. 
Pardesümün etekleri havaya 
kalktı .. Soğuk, yeleğimin ara
sından belime ok biki işledi. 
Dakikasında bir sancı, bir 
sancı eve kapağı güç attım .. 

Rüveyde hanım adeta ken
di ayaklarının sızısını unutmuş
tu. Seke seke, topallaya to
pallaya kocasına koştu, kolu
na girip koltuklardan birine 
yerleşmesi için yardım etti. 
Sonra hizmetciye bağırdı: 

- Kız Hanife, yatak oda
sından bir iki yastık getir .. 
Biraz su kaynat şişeye doldur 
da beyin beline koyalım. 

Oh .. Ne memnundu. keşke 
Allahtan başka bir şey iste
seydi. Hatta sevincini sade 
kalbinde de saklıyamıyarak 
söylendi : 

- Gördün mü, ben sana 
çıkma dedim.. Bizim gibiler 
böyle bahar güneşine pek al
danmamalı.. Fakat bey sa
bahki dediğin ne doğruymuş. 
Artık senin de sağlamlığın 
görünüşten ibaretmiş.. İçin, 
benim gibi koflaşmış.. Ama 
hiç merak etme .. Bundan 
sonra şöyle karşılıklı kanape
lere kurıılur, daha bahtiyar 
yaşarız.. Doğrusunu istersen, 
biri yer, biri bakar, gibi, biri 
gezer biri bakarsa hiç ıyı 

olmuyur.. Şöyle iyice yerleş .. 
Şu battaniyeyi de dizine al.. 

Dur mutbağa kadar gideyim 
de su ısınmış mı bakayım? .. 

Rüveyde hanım odadan çı

kınca Nabi bey yerinde bir 
kaç kere sızladı, sonra gözü 
kapıda kendi kendine mırıl
dandı: 

- Ne yapacaksın, karıyı 

memnun etmek için ara sıra 
böyle yalancıktan hasta olmak 
lazımdır.. Çünkü ancak beni 
de kendisi gibi gördüğü za
man sızılarını, ıshraplannı unu
tup teselli buluyor .. 

Maki eden 
A.H 

. 
fll)r ~.\ ~ , J . ()S C 

4 üncü keşide: 11 Mayıstadır 

BÜYÜK İKRAMfiYE: 

4 - (')00 l._.iradtr ,):.ı 

AYRICA: 20,000; 15,000; 12,000; 10,000 liralık 

. ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat 

Bu keşidede cem'an 3,900 numara k.:ızanacaktır 

Evkaf Müdürlüğünden: 
Guraba hastanesinde mevcut müstamel ronlken makinesinin 

icra edilen müzayedesinde verilen bedel h.:ıdıli it.yık görülme
diğinden nisanın yirmi dördüncü çarşanba günü saat onbeşte 
pazarlıkla ilialesi icra olunacağından mezkiır makineyi görmek 
üzere talip olanların her giln öğleye kadar mezkur hastaneye 
ve jhale ııünü de idare encümenine müracaatları. 

Erkek vücudunu ı • 
güzene,uren ' 
Roussel 
Kemeri 

Bedeninizi in· 
tehir. Otomatik 
hir masa) ıeslrile 
ulO.tır. Hu!USI 
(~lyiki ve tnkOSU· 
nun el ani ki yeti gı· 
\'et mukavim oı .. 
İnısı haseblvle ar· 
zu olundugiı kı· 
dar uuyıbilmesl - .... 
~ıycslnde her iki 1 

taraf' temımen do· ı 
trulıur. Sizi gençl~tirir. Vücudunu1.0 

yumuşatır ve sıklqunr. 
llizzıı ıeşrilinlzde veya sipariş verdfBi· 
ni2:dc karnınızın kutru belinizin inifaanı 
• santlmerro ile bildiriniz. 

ftfusı,·vtr rırlfcmizi bteylnlz. 

Yeılne t.attt malaaUI: ..J 

J.RouHel 
de Parls · 

ıub<!h Beyo&lunda, Tünel mevltiinde, 
• N• 2 

' l'iııı 6 Urıdan ldbareıı. 

Bon1onti fabrikası 

DOPPEL 
Bİ~}\SI 
Çıkmıştı!!' 

•Her yerde sa'tılır 

Rahat uyumak ancak; 

Karyolasında 

yatmakla kabildir. Beyoğlunda 
İstiklal caddesinde 371>6 e uma· 
ralı BAKER mağazal?.l'lnda. 

Fiyati: 14-16 lira 

İstanbul icra dairesinden: 
Tiofidanın Mustafa Asım 

ef.den istikraz eylediği iki 
bin liraya mukabil birinci de
rece ve sıra numarasila ipotek 
irae eylediği Balatta Tahta 
minare mahallesi caddesine 
nazır Köroğlu sokağında atik 
137, 139, 141 üç def'a 141 
mukerrer numaralı hane maa 
bahçe kayden beş elyevm 
dört dükkanı havi ~ıµlakin 
nısıf hissesi borcun veçilıne
mesinden dolayı ihalei evve-

liyesinin yapılmasıyçün otuz gün 
müddetle müzayedeye konul
muştur. Hududu: iki tarafı 
tarik ve kabzimal Eftimin, 
Y akohun, Dalvanın, Y ovanın j 
ve sairenin hane ve arsalarile 
mahtut iki yüz on yedi metro 
murabbaında araziden yüz 
otuz iki metro murabbaınc a 
tahtında dükkanları ve aydın
lık mahallini ve kısmen taş 
[mermer] döşeli kuyulu bahçe 
ve izbe mahallini muhtevi ze
min ve çah katından maada 
iki katlı nim kıirgir hanenin 
müştemilah: 

Bir taşlık dört sofa biri 
balkonlu bir büyük taraslı on 
oda birisinin zemini mermer 
diğerleri kırmızı çini döşeli 
mermer ufak yalaklı sobit do
lapları ve saireyi muhtevi üç 
mutfak beş hela iki kömürlük 
ve cadde üzerinde biri mah -
zenli ve her biri yaprak de -
mir kepenkli dört bap dükka
nı muhtevi olup pansiyon ola
rak kullanılan hanede: Mehmet 
11ğa, Marika, Asmenya, İzbaro, 
llyas mezkur dükkanlarda ise 
Avram, Sokrat, Koço kiracıdır. 

Senevi sekiz yüz lira icara 
mutahammil emlakin tamamı 
dört bin lira kıymeti muham
menelidir. 

Mezkiır hissenin iştirasına 
talip olanlar ve daha ziyade 
malumat almak isteyenler his
seye musip kıymeti muham
me~esinin yüzde onu nispetin
de pey akçesini ve 928-11127 
!losya numarasını mustashiben 
Istanbul icra dairesi müzayede 
şubesine müracaat etmeleri 
ve 27-5-929 tarihinde saat 
14 ten l(i ya kadar ihalei 
evveliyesi yapılacağından müş
terilerin bizzat ve ya bilveka.le 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

ilil 
Yerli olaraK muadili, mümasili 

mevcut iken milli servetin 
21nahtarını yabancı ellere 
vermeyelim. Bu cidalde 

muvaffak olmak için 

uğraşan memleketin 
'fedakar ve münev-

ver kısmına: 
MAMULATIMIZIN HERKESÇE MALÜM OLAN E...,t,. 

'MiSİNi BİR KERRE DAHA ZiKREDİYORUZ: 
1 - Pertev Şurubu ·ı 9 - Rertev esansları 
2 - Krem Pertev 110 - Pertev (Dower) Kom-
3 - Pertev Çocuk Podrası prime[eri (öksürük için} 
4 - Pertev Karbonat 11 - Pertev Briyantini 

Komprimesi 
5 - Pertev Diş Macunu 
6 - Pertev Kolonya Sulan 
7 - Pertev Kinin 

Komprimeleri 
8 - Pertev Diı, Tozu 

12 - Pertev Tuvalet 
Podrası 

13 - Pertev Tırnak Cilası 
14 - Pertev Losyonları 
15 - . Sudorono Pertev (Kol· 

tuk altındaki teri kes-

l'ÜRKİYE İŞ BANKASI 
Serına yesi: tediye ediln1iş ~.000.000 liradır 

Umun1i J\ılüdürlük 

'1 Ankara 
'lı; İstanbul 

Bursa 
İzmir 
Samsun 

Ankara 
şubeleri: 

Adana 
Trabzon 
Ualikesiı' 

Gb·eson 
Edremit 

Ay,·alık 

Zonguldak 
l{aysel'i 
~tersin 

!Uüsait n11ıanıehil, kumbaralar, kasalar 

Liman tarif esinde tenzilat: 
iST ANBUL LİMAN ŞİRKETİNDEN: 
İktisat vekaleti celilesince tasdike iktiran eden Liman ' 

tarifesine göre şirketimiz tarifeleriııde zirdeki tenzilatın . 
yapıldığını arzeyleriz. 
1- Birinci kısım eşya beher tonu 120 kuruştan lOOkuruşa 

İkinci kısım eşyadan un « 225 « 125 « 
« « « diğerleri « 225 « 200 « 

tenzil edilmiştir. 
2 -Tonu 275 kuruşa tabi olan ziredeki eşya 200 kuruş

luk tarifeye tenzil edilmiştir. 
Sandıklı şeker, çivi, petrol ve benzin. 

3 - Kömür mavna ve salapurya ücretlerinden - su kayığı ı 
ve salapurya müstesna olmak üzere - diğerlerinden 
25 şer kuruş tenzil edilmiştir. 

4 - Eşyayı ticariye mavna ve salapurya ücretlerinde :r.ir
deki tenzilat icra edilmiştir. 
Sukayığı 287~ kuruştan 275 kuruşa 
Salapurya 487~ « 475 « 
Orta kayık 637 ! « 625 « 
Mavna 937~ « 925 « 
Büyük M. 1037i « 1000 ,. 

5 - Aktarma tarifesinde aşaki tenzilat yapılmıştır. 
A) Beher parçası bir tondan fazla olan eşyanın hcher 
tonu 400 kuruştan 300 kuruşa 
B) Beher parçası 2 buçuk tondan fazla ol.1!1 eşyanın 
beher tonu 700 kuruştan 500 kuruşa , 

6 -. tarifenin sair maddeleri aynen ipka edild 'ği i~~n .. ol~'.1ur. l 
UMUMi MUDURLLIK 1 

' dakika şaşmaz 

SİNGER 

f-1.daıar sclh mahkemesinden: 
Madam Marika vekili Tur

ban beyin Burgu adasında 
sakin Panayot veledi Vasilaki 
ve rufekası hakları:ıd:ı ~kame 

· saatlerini kullanınız eylediği izalei şuyu davası Ü· 

Fenni gözlüklerin her nev'i zerine tastir kılman davetiye 

Telefon: 
YAZI iŞLERi 

Js. J 202 ' . 

TDARE İŞLERi 

'
5

· 3872 

~ eyri sef ain 
Merkez acentası : Galata 

köprü başında. Beyoğlu 2362 

Şube acentası: Mahmudiye 
hanı altında . İstanbul 2740 

TılAııZuH BIHlnm ~u~ TA~I 
( REŞİT RAŞA ) vapuru 

22 Nisan Pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
[ İnebolu Samsun , Giresun, 
Trabzon , Rize , Hopa] ya 
gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesile ( Rize , Sürmene, 
Trabzon, Görele, Giresun, 
Ordu , Ünye, Samsun, İne
bolu, Zongııldağ ] a uğray
arak gelecektir. 
Hareket günü yük alıamnz. 

lzmir - ~:ersın sürat po3tası 
( KONYA ) vapuru 23 

Nisan Salı 12 de Galata 
nhhmından hareketle İzmir , 
Antalya , Alaiye , Mersine 
gidecek ve Taşucu, Ana
mor , Alaiye , Antalya , iz. 
mire u!rravarak crelecektir. 

Ayvaıık surat postası 
[Marmara) vapuru 23 Nisan 
Salı 17 de Sirkeci rıhhmın
dan hareketle [Gelibolu, Ça
nakkale, Küçük kuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığ] a 
gidecek ve dönüşte mezkür 
iskelelerle birlil..1:e [ Altuno
luğa] uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. Yük alınmaz. 

NAİM VAPURLARI 

Zı P 
Seri , lüks ve muntazam olan 

Adnan vapuru 
Nisanın 

22 inci J:> AZARTESİ 
günü 16da Galata rıhtımından 
hareketle lznıire ve Çarşamba 
günü İzmirden !stanbııla hare
ket eder. 

Galatada Gümrük karşısında 
1 Site Fransez hanında 12 nu

marada umumi acentalığına 
müracaat. Telefon Beyoğlu:l041 

Doktor A. KUTiYEL 
Eleklirik makineleriyle belsoğuk-' 

tuğu, idrar darlığı, prostat, ademiik·' 
tidar ve bel gevşekliği, cilt ile firen
giyi ağrısız tedavi eder . Karakilyde 
Börekci fınnı sırasında N• 34 . 

Son Saatin ilan tar~fesı 
Kuruş 

Gıncı sahifede santimi 25 
Sinci " " 50 

ı 4üncü « « 80 
3üncü <• « 120 
2nci « « 200 
linci « « 400 

rc1graf: istanbul Saat 

ilan muhtedyatın.r dikkat 
olunmakla berabe;.- bu hususta 

mes'uliyet lıabul edilmez. 

Gazetemizde intişar eden 
bütün y~zıların hakkı 

. r d 
:ı1~ • .:.ılı.ız ur. 

, .. .. , varakasına oerkum Panayo· 
D ~posu: Istanbnl kopru. başında tun Midilli adasının semti :nec- 1 

ı\hon::; :;;artları 
Vilayetler için: Senelik 1700 
altı aylık 900, iiç aylık 500 
kuruştur. Ecnebi memleket
ler için: Senelik 3000, altı 

(,IC\\UTOl'OLU Bili IDUU.Hl 

SA TILll{ E~ILAI< 
Ayasofyada Ahmet Abnt 

efendi konağı ve buyük vari
aatlı Alemdar sineması . ve 
arka tarafındaki kebir arazisi 
birden gayet müsait fiat ile 
bugünlerde satılıyor. Görmek 
için içindekilere, görüşmek 
jçin her gün öğleden sonra 
ikinci akıf hanında Ferit 
beye mıi"racaat. 

hulüne gittiği verilen meşru· 
battan anlaşılmış olrnakfa 
bittalep bir ay müddeti:! 

J ·ilanen tebliğat icra>ına ve 
muhakemenin 26 mayi> 929 
tarihine müsadif razar gfü!Ü 
saat on bire talikine karar 
verilmiş olduğundan yevm ve 
vakti mezkürde bizzat ve ya 
bilvekale ispatı vücut edilme
diği takdirde muhakemeain 
gıy<1ben rlfyd eclilt>ceği ihi!. 
olunur. 

aylık 1600. üç aylık 
900 kuruştur 

Güneş 
Oğle 
lıqpu! 

12 Zllkar!c 1347 ~ 

'l'rıkvi111 
5,11 Akşam 18,56 

12,12 Yatsı 20,35 
16,00 İmsak 3,20 

1"1eş'ul müdür: Selim Rağıp 

nıu 
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