
ınız. 

eri 

at 

t 
sta 

o 
t
tı 

Bızgünkii hava: 
Kandilli rasat.mcsinden alın

mıştır: 

Bugün rüzglr ınütclıavv il e
secek hava bulutlu olacaktır. Ha
raret dlın ı20n bu sabah cc16)) 
derecedir. 

5 inci yı1 -- :1'2 1477 

TELEFON, 
YAZI İŞLESI 

ıs. 1202 
ID.\ RE iŞLERi 

ıs . 3872 

* * * . - . 

AKŞAMLARİ .NEŞROLUNUR * * * 

PAZARTl:SI 

29 
l';ISA~ 

:1929 

Bugünkii bor.ıa : 
İngiliz 989,50; Frank 12,54; 

Liret 9,35; İsYİçre 2,54,25; Dolar 
49,12,5; Dahili 93,50; . \ltın842 
An:ıdolu 23,40; Rumeli 8,35 
Tramvay 74,50; Düyun 201, 75 
_ İ ~ baııbsın.d4n alınmıştı r . 

Nüshası her yerde (5) kurut 

üSolini mülB.kaft. , . -T. 
. ,, ,, 

• Jl;ııştu ·~-
Ya pa;ll_':\_h , ·~-~aydı!. _ . . 

• 

Istanbl:llı · e~meği en 
ucuz şehir . midir? 

Ekmek narhı 16 kuruş 30 
paradır. Halbuki Beyoğlu 
ıemti de <iahil olduğu halae 
tehrin bir çok yerlerinde ek
mek 15 kuruşa· sablıyor. 

Un resminin · temiliiıden 

:ıonra ekmek liatmın ııiühim 
bir miktar ineceği zannedildi. 
E~etin narhında ise böyle 
bir tenezztil kaydedilmedi. 

Diğer taraftan Emanet ik
tisat müdürü Kemal Ömer 
bey de un esası üzerinden 
narh vazedildiği 'cihetle ek
mek narhının daha aşağı 

tayin edilmiyeceğini söyledi. 
Fftvaki « O/o 60 ~) yumuşak, 

« Of o 40 ,. sert olmak şartile 
ekmeklik unun çuvalı vesati 
«1330,. kuriıştur. Bir çuvaldan 
«94,. ekmek çıkbğı esasi ka
bul edilmiştir. Her çuvala 
«215,. kuruş imaliye ve kar 
konulmuştur. Bu hesaba na
"aran ekmeğe «16,30,. kuruş 
narh konulması icap etmek
tedir. Ve Emanet te bu nar
hı koymuştur. Halbuki diğer 
taraftan ekmek « 15,. ktır119a 
•ahlmaktadır. Bu nasıl kabil 
oluyor? 

Elöifilf'ijiiıdc ihtiaas sahibi 
olan, fakat bu hususta beya
nat vermekten menedilmiş 

1'icarel ve Zalıire borsası 
reisi ftlııral bey 

ar tın . • ııW 

ekmek (15) kuruşa sablması
na rağmen gene kar bırak

[Mabadi 2 inci sahifede] 

Milyonlarca Türkün 
başına gelen felaket 
rries'uliyeti kiillindir? 

Alfa&. 22 { M birlııili:den ] - Geçen mektubumda bazı 
komik noldalarUldaa bahsettiğim ayu intihabab düıı sabah 
bqladi ve dibı •kıam hitam buldu. Dün alqamdanberi alınan 
ye bugün. teeyyüt eden neticeler M. V enizelosun büyük bÜ' 
~yetle, yüzde ııeksen ekseriyetle muvaffak olduju merke
~eclir. Veaiı:elot id....._ biıauına arbk son rasaoet lafı 
da konlm•!fbar demektir. _ 

Gecen mektub ıeda da yuclıia• sibi · aicadelesi 
laer :ııı•ınlri ıibi IMınıretli \'e iddialı olmUfbır. 

Gerçi polltibcdar ırezdjkleri yerlerden bir ç.Slllııla .ıbiı 

.~ _ili& rey ~ia ~•-•11• llllzleriai ititmitl- de 
ip:S r ıüDI pek u klwcler rey wı • 'b:a istfjDa ı&stenaiftia-. 
Ba .. Yı-nblel'IB ~ ~l iflerdı pek husu 
elduldanaa yeni bir delil telki eler. · 
; • }JM~tw bir kaç ıh kaıa aaabacirler arwH. M. Voahe

fiu - ae= iyebiılik ifade eden ~ walı:etler. giril
~ .w ini hareketler Bqvckilln epeyce CMUH •lmıqtır. 

F.laat intihabatın r111en beklClleD neticeli müteeısir Olma
,.utbr • M. Venizelos son nırtbau · iha&.ttan iki gün eve! 
Pirede s&ylemlftir. Bu nutkunda Yunan devletinin muhacirlerin 
elemlerinin tahfifi için YapiDlf olduğu bir sürü icraatı sayıp 
dökıaiiftiir. Bqveldl bu aon nutkunda şu şayanı dikkat söıleri 
de $6Jlemiftir : 

(<Aııadolıı izıııi!ılıili, 1111 dakikada larilı felsefı·si yap~ıklk isleo
ıııiyorıım, fukat l&lanbıılırn sııkııfurıdaıı (S. S. istanbıılıııı Tı1rkl<'r 
tanıfmdan fellıi hasfetliliyor) bile dalıa f elıikelli olııp olmadıiJı 
bir meseledir. lslarıbıılıııı sukııtıırıda millet <'sir ı>e e::ilıııiş 
olmuld<ı beraber yurdunda kalmış, mesııisine deııam clmişli. 
llııyı~ıı başırııı yelerı fel<ikele ıtf/r<mıaıııışlı. llıılbııki bıı .~ıfı:r 
bir l111çıılc 111ilyorı rııilletla:pıııı :; /;ıJ/;ı/Jıdeıı siikıiliip yın·llarııııları 
uzaklara aiılmışlır. » 

Acaba M. Venizelos bunları söylerken, bu neticenin tecaati
bi bu kadar belagatle izah ederken, inaanın boyundan fazla 
İf.lere (İrmemcsi laı.ım ıreldii'ini ve boyundan fazla işlere gi
riJmcniıı yunanlılar için bu kadar felaketli olduğunu mu söyle
•ek iıtiy~r? O taktirde buıaun mes'uliyeti kime aittir? 

r Einaöcl" &ırekcle? 
geliyor, ·biltiil mü-

1 E;manet hayat pahalılığı ile esaslı surette mücadeleye · ka · 
1 rar vermiştir. Ba mesai ilk eve! üzerlerinde ihtikar yapıldığı 

zaımolunan bavayici zanıriyeyi hedef ittihu edecektir. 
Bunlar arasında et, birinci der~eyi işgal eylemektedir. 
Emanet, et ihtikAn ile ancak bunJD amilleri gibi koyun 

ticareti ve kasaplık yapılarak mücadele- edileceğine kani 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Emaneticı bir kaç g'üne kadar ceuıiyeti bele
diyeye müracaat ederek bu hususta tahsisat istemesi ve 
hatta ucuz et satmak üzere tertibat alması, kendi hesabına 
~t · kestirmesi ve dükkanlar açtırması kuvvetle muhtemel 
bulunmaktadır. Diğer taraftan verilen malumata göre, hükü- ı 
met yapılan teşebbüsat üzerine belediye kanun layihasına 

; yeni bazı maddeler ilave etmiştir. 
~ Bu maddeler, mevadı gıdaiyeden hangilerinin havayici 
i zaruriyeden olduğunu tesbit etmekte ve bütün bunlara narh 1 
~ koymak salahiyetini Emanete vermektedir. 
~ Emanet erkanı, bu suretle ihtikar mücadelesinin kolayla-
! şacağım, müsmir faaliyetlerde bulunmanın imkanı albna gire- .~ 
~ c:eğini söylemektedirler. 

rli!ınttmWUlll!lmlllllllllftlUU111Dllllltlllll--lll!lllmlllll111\111111ıımıııuıı1nııı-~M Llllll!llllllW~llllllflumn~ 

· · Sonra duyduk 
~ duymadı 1demey-in 
Kahraman aua Topane· 
den Üsküdara karadan 

• e· ıyo ' 
Yeni iefrilwıııızııı ana 

lıallım leşldl edeıı meıızıı -
ıııı~ı tekrar ediyoruz: 

lslanbıılıı11 sayılı zc11giııle

ri11derı ve ayııi zamaııda 

Nıılı der peygamber demez 
soywulıırı ııe meşlııır iııalçı

larındarı bir /\alıranıan ağa 
var. 

Bıı K.alıraııwıı ağıı bir 
rama::(llı gı'iwi alcytıııı ıislıi 

Üskıldardaki evine yitmek 
ıi;:ere 1'opaııcye yeliyor. 1(ım 

. sa11dıılıııa lıiııeceği sırada 
bir jandarma rııvıışıı yerıi 
lıir ~nıir okuyor: 

- Hoğazııı bir salıiliııde11 
übıtı· salıiliııe yerecek olan 
lıer/\cs 011 para müruriye 
resmi ııerecı:k. 

Ka/ıramarı ClfJU ::eııuiıı 

bıral.-aıı ı ıe bıilılrı eserleri 
ayrı ayrı lıirer şalıeser oları 
( Jıil r cnı) dir. 

Jıli l'errıirı 1'ıirkçeye ter
ccme edilıııcıııiş oları im rok 
yıizı{ eserini lisaııımızıı hirıı 
ıııi ııcıklccliyo,.'! 

İdris Mulıiefi 
Bıı ismi Sarı Saat karile

rirıe lıiç le laııılmıya lwcel 
yok.. Aulıırdıırıberi gazele -
ıııizitı :ııilıırılıırınıla Serseri
liiJ;miıı lıaiLrası tef rilwsı ile 
lıilıi iiıli.~mı lııilıirı karileri 
f!l4k(l(/(Jr eden arkmlaşııııı:; 
ldfis Mulılefi bey ayrıı lwv
ııelli ve sıirfikleyici açık, 

ve inalrı "lduğu hatlar da 
eski kafalı lıiridir •. Bıı 011 
parayı . vermemek. ifiıı 1' 
nedeıt Üsl<üdara 1.'itrad<f 1 

pıirıi::sıiz ıislıibıı ile 
1111 111(~/ııır ııııılııırr
iri11: ıııeşlııır eserini 
rJffrırıdwı ililıare11 lıf
'rik<t!J<f l>a:;Jıyor. ,. . . y....,., .,.. 

f;ırsızlılcla 

celclir: Nasıl 1111? 

/Jıilı1ıı .(((fr<tıleni: sulıilleri11i 
fırdolauı katetmek, Uıısy<ı ı•e 
Kofkasyadaıı germ<·k suı·cli ile. 

Herifin dildwf alılt!JI ile lıcf'(:
lıcr e.~~.-i faıji!lı olclııf/ıı~ııı dıı . -~<iylcWI'. 
ya ... fn.,ık ıccıdı ve Şey/arı ışı deıfı!}ı 
şiıııcrıdifere de lıinmiyıır ve im ıı::ıııı. 

yarip seyahati Tcıiar anıbwu. ifr 
!Jcıpıyıır .. 
Başlan ıışa,ı/ı yıilıinç ııak'ıı/ur, 

lıeycaıılı maceralnr. aşk, /;ı: ha~ 
çırıııcı ::;alıııeleri, bir sok 111('/llf('f;ı:/ 

ve şeiİiflerin 9w·i11 ~-...-:· --~~,, 
ıidelleri ile dolıı olan 
lııı ffti::el eser mı·şlwr 
bir 1\ıırııptılı ııııılııır
ririrı csı·riılir. 

/Jıı ııııı
lıarı· iri rı 
ismi ııeılir'! 

. , 

l:'vel.. jıuı/çı l\ ı ılırıı 111rıı ı 
Cl fflllllll .~l'!Jlllııı/ııııı ı ll'.,iıı i yrı

::aıı ııııılııırrir lıı i lıı ıı ılı 1 1111ıı 
ı'dı,lıiyııtıııdıı ıilııll' :: lıir rı i•ıı 

b e: leyin.iz. Rycıca yalcın· 
da Son ~aalin mulılercn: 

' lcarlleci i çin luız.ll'ladığı 
d.:ıl:a bir çok siicpriT.lerle 
11t~ <• f""'J.l'at · .tınız.. 

• 

ı I 

Kazım' ·paşa· :eeldi. 
Ef garı· heyetimizin 
reisi ne söyliyor? 

Kazıııı paşa Çiçerinin 
giiııerlesinde 

Efganistana giden askeri 
heyetimiz reisi Ferik Kinm 
paşa, bu sabah « Çiçerin " 

vapunı-ile Odesadan şehrimize 
avdet ~tmit, nhbmda askeri 
ve mBlkt bazı zevat tarafından 
i~al edilmiştir. Kizım Pş. 
ile y.ı.rıı ~ Hasan bey isminde 
vaktile Efganistaoda kalan 
bir · zabitiııüz şehrimize gel
miştir. 

Heyeti askeriyenin diğer a
zası evdce · şehrimize avdet 
etmişlerdi. 
Kazım pqa, kendisine be

yanı hoşamedi eden muharri
rimizin suallerine cevaben ati
deki beyanatta bulunmuştur: 

....!. «Nisanda Kabilden tay
yare ile hareket ettim. Efga
nistanın şimalinde bu 1 unan 
Premize geldim. Oradan trenle 
Taşkent, Moskova, Odesaya 
ve Odesadan da bahrcn vatana 
avdet ettim. lstanbulda yapa
~ bir işim olmadığından 
derlial Ankaraya gideceğim. 

' Kibilden aynlırken, şehirde 
Seçe Saki vardı. Maamafih, 

Amanullah Hazretlerinin Kanda· 
bardan Kihile doğru hareke
ticıe dair rivayetler deveran 
etmekte idi. 

Umumiyetle, Efganistanda. 
vaziyet saliha doğru gitmek
tedir.,. 

1 Mayısa kadar yol 
• 

paranızı verın, sonra 
pişman olursunuz. 

Umumi viliyet mecliıli dağılırken yapbğı temenni üzerine 
.. ı .. maylSB kad r yol paralanın verraiyenler, çalışmak üzere 
Kuzsunwk - Beykoz yoluna sevkedileceklenlir. Bundan başka 
yol parasını nakten vermeyi taahüt edenler haklonda da tah-
sili emval kan.-ıu tatbik ve mallarına hac.is konacaktır. 

Yok, eğer haciz konacak mallan ,.-.. oıılar da bu 
to•ede çal1tbhlacaklar, yalnıt ta hapse konalacaldardu-. Birkaç 
gtiııdenberi de bu karar tatbik ·edilmektedir. Birkaç kifİnU. 
malı baczedilmiı, birkaçı bapsoluıuuuftur. 

Bedeni hiımet etmek üzere sevkedilecelder için de ~ bir 
tefkillt yaptlwıfhr. 1 • • 

• 

..at b&!Glderi tqldl edw.ft bQ bö!ldderia .bqlaruada _: 7 

lunmak üıere Mülıeadfsler, Ça~ ve • ke.dlllrtlder· t&,iııı •· 
edilmiftir. Yol parua {1,0) lira Olduiaa-;in· çalıpC.lı: ollıD-
lar d!l (10) eG• ınııdd~tle biznet· edet'dchiNii. B f ,,,,,.,, lıir 
kısıu\ ~ kıracak, bir lmau yolu lsı ııi'ip'ida .. e1ellk ' yapa-
caklardır. 1.t. 

Kırılacak tqlanıı hacimlerini ölçmek i9ia td ve "ağ~• 
yapılmq bazı alit ve edevat ta temİll ed · . Bu delikler
dea geçemiyecek büyüklükte kml40 t11flaf kabul edilmiye
ccktir. Bedeni hizmete sevkedileccJ4erio miktarı ( 10,000) dea 
fazla tahnı.in edilmektedir. Maamafih bunlardan kısmı mühiminin 
kanunun tatbikini müteakıp borçlarmı verecekleri zannediliyor. · 

Sof,rada .. 
tevkif.at 

Sofya, 26 - Burada Darül
fünun müdavi.mi.eri yeni karı
şıklıklar yapmışlardır, gürül
tülü nümayişler yapılmış, 80 
talebe tevkif edilmiştir. 

Bütün bu hareketler, eski 
bir hadisenin kahramanları 
olan bazı darülfünunluların da
rülfünün emaneti tarafından 

tecziye edilmek istenilmesin
den ilerige!miştir. 

'Gaip genç 
hulundu -

Pangalhda Mektebi harbiye 
ç{nkografhanesinde çalışmakta 
iken bir haftadanberi gaip 
olan «17» yaşında Ahmet 
Muhtar efendinin gaybubeti 
hakkında yap~ tahkikat 
neticesi Giresona bir motörle 
firar ettiği anlaşılmış, Gireııon 
viliyeti zabıtasınca yakalan
dığından pedt.rine ınaliıınat 
verilnıiftir. 
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Mallanınız için 
.M sa aka ız "' 

Çoçuğu ne zaman ve nasıl 
memeden kesmeli? 

Çocukhtra 
dc ; umun -
tl«.ı itibaren 

Halkın yerli malları 
· tanıması lazımdır .. : 

ille altı ayda Yerli mallanmwn her taraf-
yalnız süt ta kolayhkla rağbet bulmasmı 
verilir. Bu hangi çareler, ne gibi tedbir-
zaman be • ler temin edebilir.? 
b eijiu daha dişi yok, ml· Karilerimize sorduğumuz bıı 
cll'sindekl mayalar ancak suale gelen cevapları tarik 
sütü hazmedecek bir hal- sırasile netrediyomr:. 
d ed ir. \'edl , sekiz aylık En aıpeli, en isebetli tiı.v-
olunca d hle ri görünmiye aiyelerde bulunan karilerimizin 

- arasında, cevapların neşri bit-
lıa~lar. nu dişler çocu- tikten sonra, bir kur'a çeki-
(Jun: lecek ve kendilerine , sırf 

- <<,\nne , ditılerim çıktı yerli malından olmak üzere 
arlık , sütle doymuyoı·um, münasip hediyeler vereceğiz. 
yiyecek is lerlıu »... De- Buglln de gelen mektupları 
m esini ifade ede r. Arlık dercediyoruz. 

b - 51-süt valnız batoma onu es-
liyeı'fwz. ııesleııip büy üye.. Yerli malı yerine Avrupa 
bilmesi iı;ln dıtha kuvvet· malı sokuşturuyorlar 

Yerli mallarını her Türkün I' ' ' J)·eceldor i :er, mcı..'{.'-
• seve seve kullanacağına inıa-

lıi hebe(fin ne~vüneması mm gibi eminim; lakin kana-
k lu vücuclc nemir hizı m. atime ve görgüme nazaran 
İlk altı ayda, çocuijun iddia ederim ki bu hususta 
Jrnra clüerinde dNnir do- yazılan yazılardan gene hakiki 
posu ,·ardır, uz,·iyel keıı- Türk olmıyanlar istifade et -
dine lazım o lu n demiri mektedir. Nasıl mı? 

1 - Geçen ıene Karadeniz 
buı·adan teda r ik oder. tarafına bir seyahat yapmlf -
Yedi aylık olduktan son- hın; bazı yerlerde tüccann 
ra artık kara ciğerde der Avnıpa krep dötinini Bursa 
mir kalmaz, bunu hariç- malı olarak alıp sattıklarını 
ten tedarik etmek lftzım gördüm. Hakikatta malı ta-

D b ı belı mmıyorlar idi. 
gelir. u se ep c e- 2 - bugün ıiındiye kadar 
ijin sülüne mugaddi bazı mağazasına yerli malı aokma-
unsurlar ilih·c etmek Dllf olan bir mağazaya müra-
icaut•tler. Allı, yodi ay- caatle yerli malı isteseniz nwf 
Jıkkcn IH•sli, lombul olan malını yerli malı olarak çıka-
ı·ocu l.!ara vedlııei, selci- racağına sizi temin eyleriıu. 
~ i nci a\. ı ı ;·ılan itibaren Şu halde halkın yerli malını 

tanıması lizımdır. Bunun için 
usul ü V<'c"ı"k y lyecelc ve- de ticaret odası ve ya Şehre-
r ilmcz, Ye ı;<>cuk uzun za- maneti tarafından milli bir 
ııı ıİn yalııı z sütle beslen- meşher açılarak bilumum yerli 
mivn de\·aın e~illr ·e, b e· pıahsul ve mamulatı burada 
h Prr :1;ııyıi~a ı:, \'eı1ui s~lıiı!; ;ııaıka tanıttınlma!ıdır. Bu su
lı;ısfü; cı lıi' oldr; ,~ls1\afa- ,retle herkes aldıgı malı bfte-
sır, bfr 's(irü Jja~tl\lıldf.r;,ı,, ''Tek alsın. . . . 
ı, , · •- ı . la lıli 11 a l ttl\ıhn;::" ı Yoksa yemınlerımızden ma-
-ı 1111

" ı.ıs u 
1 

' • ef b kalan istifade et-L<•r ı t ,,ıu r.... 1 al es . aş 
• :ocuıı u merueılen:: ıuı- mekt~dır, ~ meşh~r de ol

.. · . madıgı takdırde lıer ticaretane 
sı>ri,ı• u ıwlere dıkl,al <>l· alının · ah oldugu· na 

1 •• , m ~e m 
il li'_ 

1 
• ., , • . dair bir etiket koymuı meı;-

4,o.•ttl• , ınenwdı. ıı {J ll'_'i l huri . ..&J'l'I el'di 
• •1 hı yeti vu ...... m ı r. 

{J ÜZl'I ('S !U<'Z, e (' ,. H··rmetlenmi takdim eyle-
~ ~ ı ~ u 

m ı•k kahll!JU, agzına <; !J• · b f d. 
neıwıı y••meklcr tı l ı lınaz. nm ehye en ı. dd . ll'7 

· . Ma mut p•şa ca e11 ~ 
n~·helc, ll•<lrleı, mnu laımn numaralı mafau katibi 
lnr surı•ttc men1edt•n kc- M h R t 

Jmlmalı: ( J'l t ~n • 
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lfonferaslar verilmeli, 
bol reklam yapılmalı 
Bendeniz yerli mallannı ta

mim için vereceiim cevabı 
ahaliye ve fabrikalara düşen 
vazife diye iki kuıma ayırdım. 

Ahaliye dllşen vazife: 
1 - Türkiyede bulwıaa 

bütün cemiyetler yerli malla
rını kabul etmeli. Bütün ce
miyetler azalarına ve en ufak 
bir işçisine kadar yerli malı 
giymeği propaganda ile kabul 
ettirmelidir. 

2 - İktsat doktorlan ile 
muallimlerinden ve fabrikator
ludan mürekkep bir komisyon 
teıkil ve bunlann Türk talebe 
birliği ile beraber ahaliye 
konferanslar vermesi lazımdır. 

Yerli mallarını gösterir so
kak ilanları asmalı ve Avru• 
paya paramızın gittiğini her 
hafta bütün mekteplerde kon
feranslarla anlatmalı. 

Risalelerde ve yevmi, haf
talık gazetelerde bu hususta 
makaleler yazmalı. 

3 - Yerli ıııallar giyenler 
cemiyeti namile bir cemiyet 
teşkil edilmeli. 

Fabrikalara diifen vazife: 
4 - Fabrikalar birlik yap

malı ve İstanbul, Ankara, iz
mirde daimi ıerıi ile yerli 
mamulatı teşhir etmelidir. Yerli 
fabrikalann çıkardığı kumaşla
nn zarafetini ve her keseye 
elverişli olduğunu gösterir 
reklamlar yapılmalıı#ır. 

2 - Fabrikalar tnccar aza
mı teshilat göstermeli ve 
kredi ııçınab. 

3 - Yerli fabrikalar ku-
maşlanm ~ağı, orta, eyi ve 
en i 11 • 6rt nevi, yeri 
üzerinden imal etme.lidir, yerli 
m ~ nevıne da 
ço ehemiyet verilmelidir; 
Çünkü ahalinin mühim ekse
riyeti kumaşın orta nevini 
ancak alabiliyor. 

4 - Yerli fabrikalar bir
liği hem kolay, hem ~e 
reklam şeklinde he hafta hır 
mecmua çikarmalı, gayet ucuz 
ve ya bedava ahaliye tevzi 
etmeli. 

( hııza o\uoamamıııır) sllir. ·Yalnız fu hatırda e met eşa 

den I;ı : Tn (I , ftı ,"nrt'IJ( ~~~~~ 
<;ocui]n sül içir ,_..~= 
demek dı•jftlıttf. Ç~lf\in 
füi ) ma O I!fnyıt k.sd.r-

• • ıl•_ . ........ ' :ıl '( 
esas \fldnı4 t sl\4ıul'1 ' · ....,._,ıv·' ' . 
()u ublıat.; 1:1.ı .willfu"JSı.M-, '""Tl'lf ... '1 ~ ' 
Iarıla, ya1. awe+ı~ h ui••'\.j"~ ~'Aza ,. 
lar•laı ı~ı1'*n .. ~m~ıdl , · .•. ,;a s1 .... r · -'0 

Cinay~t , 
nıeıj.,ı.. M~.ı~ . "1~11~ ·'A"dbadtJki $'fJ/.-:7 ~ 1'ısını ve 
tNlı;~; a\-ı&119 ;1J ııXıliı ~. · f· ~ . · ns" ı: • u . • > ! .-
JUPIL-. ) • •ıl f, sı:td1. a :.;\~ı: lerı.n.t#rfl/dfj -J.Wr '.m 
olu~ı ;,~ı·.ıy~~t 1\\'-ıl~:l.;~r,., · ,., .,,~~ii iıl·.m'·• bm .:frı '(..~f,. 
h• ;ı lırnıcn: r) ıı ·-·ııwnıl' ~ ,._. mecruh..t>tWt . lj . 

~~.:~..M:ml'ilfMll.,""~#ı • ~!!it?~~~~. ~-.fil 'tep 

··"~~a ~· - . ı 4'1t ~· 1!ı ~1. ~·! .!,Dl bitir. 011 ~I il Wf r;J.!!lJ ~ 1}ı_ Ş~ ab •IÖİ 
tık .,._~ t~lffflm •m sft 1 ıj>'nyrı'IMı ş- ~ . 
kcsft1411tf IAiYı.~•t• w.i 'lf11.~f A*f)fll aS',40'1i~araA~ vJ 1 lı: a · 
kaç ay fazla mcmo _ver- te~ .aty ;ıraba ile ~9nb,r.J!l ~SC: · 1h 
uıf'l~•'l!" ., 1.,1 ar1ı .,,. · ''okfı\.,.s\l ' ~eY.ırir'l:'tp; ~~ıf'l/i!~ ;' ~ıa,J be g 

ke.n-

H~..,b ij,8 · ı.nı. · y aft~a1 sel'eııili"'de;iibu ' crnuıi'c'fe ' ·~iki . i e 
ann~;;ııı,9cM,w·ı~ııı~- ,. •1tuln ıtdı tlieçlftıl fıl.r ofomdtıil Ze hanı a ko ası rasın-
li, l\l~~·~;lıifWfijıWA.JlPC\fli • ~ ISdftııeİ çikabk ~ya ' , .da vuklara ak.(nak yüzün: 
m"~J.· j~l.ı:ıı:, µı"q,an . . ' ıirib ~. .den .Kavga - çı~ış! Necatı 
ulnıti!t:' ' K lııa \'ıı'ıcıJ . zorra- · ~~ış. a 1t1li . efeodı bu kuga uzenne Zehra 
Ylll 1~~l~)~ı''l'ifim·ı' ltu · .. ·-. Sütler ~ıetı yere dl! ~tiŞ, lıanMnı sok,ğa ~ Zlbra 
manıab. Uır mu c et .aç pfu~ kolundan ~ve ay:qın- hanp m eye m~il-
hırakmtılı.ıı .ı~fi ~:J!: dp yara!~~ •ofor kua a . . ~ocu~ ı~ 

f "ı · · ...._ .J. k ....,.. 11ll\) ke ı ın de l~5) zamanı . e oe- ıro sonra açmı.,~.. • . l~ afaka mah1Ctl 

yavpt ı Y T<Jj f 
1 fi an önil -B, 9'l#erlnt y~pan Ntıc!ti ef~di, h mahkü-

vaztJtÇl.'i': All~ir. il< ma- 283 numaralı trar»vaya atla- miy•ti mütea'klp Ord•dald 
nıaıbt,n. ~ıırl~- ~il~ l'f.\J',. m$ isteyen Lutfi isminde day11ı nezdine giden zevcesini 
c.lfül(Cfl l?!)JJl."'l lU!. ~UJ~ Ji~I"- b. . . zenesini kaybede- tekrar buraya celbet.if, mah
nıel , ~mdi~jJ .. 'ıt uıa~ııt• ırtSı. mu~a "f rl . _ kemcıye ı:ııl;racaatl;ı kendi 
nın )tiıı19lliı 1 of'.ıy1aştJpr. rek duşmil~, ınuhteli Yli! enn nezdine avdet ettiğini söyle -
Jıı, mamalaı· suftJ oJmalı, deı:ı yaralanıııı§hr. miş, fakat eslQ ~nler sönme-
h•ıtric6n k.atıla~tıl>Mfttı. .W- Beyoğlunda oturan mü- miş ve nihayet facia vulcua 
Mamaı inek st Ctne Llı- tekait Edip efendi Pangalbda gel~iştir. . . 

nılklur o lıalılaruk yaııı- f" y kub id r~indeki Cıvardakı dedik.od.uy~ ?.:1. • 
~ L: , • şo vr a un a . zaruı <la bu geçımsı;ı;lıgın 

lır.. ~ ~r. U'"".4.' n~ vı 13l4 numaralı otoıııobilın al- böylt faciaya inkılabina Necati 
i~~~JJ~ıl~~~!rı41\i-e {JOl"V timfa kalarak başınd;ın yarıı· efeMinin valdcs\ · bilmiyerek 
n l<!I' ti~·. (;1 • 111 ;1t '·7ı•\,ib lan{luştır. Şoför y~alıuınıı§t,Jr. ııebep o:ınuştur. 

• ~· ıc:: 

T.RüştüB. 
İtalya kralı, M. 

Miisolini ile 
görüştiJ 

Roma, 27 ( A. A. ) - Tür
kiye hariciye vekili Tevfik 
Rilftil bey bu glln saat on 
birde İtalya kralı ve öj'le üze
ri başvekil tarafından kabul 
edilmişfir. Tevfik Rüştü bey
ile M. Müsolini elyevm mev
zuubahsolan meseleler ile 
iki memleketi alakadar eden 
hususat hakkında bir saat sa
mimi surette görüşmüşler ve 
fikirleıi,.arasında tevafuk mev
cut olduğunu müşadede ey-
_Iemişlerdir. ' 

Bir idam kararı 
Ankara 28 (H, M.)-Kiliste 

Mustafa Kenan ve topal zade 
Hikmet efendileri bir arazı 

meselesinden dolayı öldüren 
Ayıntabın Karaca Viran kö
yünden Hüseyin Alı oğlu Meh
medin idamı hakkında Ayın
tap ceza muhakemesinden ve
rilen karar mahkemeyi tem
yiz ceza dairesince tasdik ve 
B. M. mecli!ince tasvip edil
miştir. , 

Bulgar hariciye 
nazırının nutku 

Sofya 26 - Hariciye nazırı 

M. BuroE har. nezareti bütçe
sinin Sobranyada müzakeresi 
esnasında Bulgaristamn hari
ci siyaseti hakkında izahat 
vermiş ve bu meyanda Türk
Buigar misakından, tamirat 
ve akalliyet meselelerinden 
bahsetmiştir. .. 

Bir mimi 

Yunanlılar 
memnun 
Atina. 27 - T. Rüştü be

yin Berlinde Tilrk • Yunan 
müzakeratı hakkında vuku 
bulan beyanatı burada büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bilhassa milşarünileyhin M. 
V enizelos ile mlilikab ihti
malinden bahsetmesi aynca 
mucibi meınnuniyet olmakta
dır. Böyle bir milli.kat vuku 
bulduğu takdirde bunun 
Türk - Yunan meselelerini 
ehemmiyetli surette teshil e
deceği muhakkak görülmek
tedir. Türkiyenin mübadele 
meseleleri hakkındaki son ce
vabı henüz gelmemişiir. 

Yunan· Ayan reiıi 
kim olacak? 

Atina, 27 - Hükümet tara
fından ayan riyaseti için nam
zet olarak esbak başvekil 

jeneral Gonatasın gösterile -
ceği bhkkındaki rivayet sala
hiyettar makamlar tarafından 
tekzip edilmektedir.· 

Muzuı-

tezahürler 
lstanbulda tevkif edilen bü

tlbı komüniııtler lzmire ııev• 
kedildi. Bunlar, lzmirden giz
li bir merkezden aldıkları ko
münizme ait tahrikamiz be
yannameleri burada dağıtmak 
ve hafi komünist teşkilatına 

dahil bulunmakla maznun olup 
ınuhakemeleri İzmirde cere
yan edecektir. 
Beyannamı;lerin; ezcümle 

Uzuyor! 
Sırplar, Bulgar-. 
/arın cevabından 
gayri memnun 

Belgrat, 27 - iki Hırvl\I 

lideriniJJ Sofyada kabulleriıı., 

den dolayı Sırp hnkümeti tar-. .. 1 

fından Bulgar hüknmetine veri., 1 

len notaya Bulgar htıkfunetbafl\ 
cevabı burada şayaw tatmin 
görülmemişti. 

Matbuat bu hadisenin ka• 
panmamış olduğunu yazmak~ 

tadır. 

Tamirat işleri 
Paris, 27 (A. A.)- Mateıı 

gazetesi murahhaslar komite• 
si müzakeratına tahıla ettijl 
başmakalesinde tamirat dlu
elesi hakkında gösterilen bed .. 
biğinin yerinde olmadığı41 
-çünkü Daves plinımn Al• 
manyanın tediyata fuıla vef" 
mesine mani olmak üzere her 
türlü ihtimalleri nazan itibar• 
almıt olduğunu beyan ebnek
tedir . . 

Paris, 27 ( A.A. ) - M, 
Y oung ile M. Schacht arasın• 
daki mükilemat devam eı. 
mektedir. Ne alacaklı devlet
ler ne de Alman murahhulan 
tarafından yeni tekliflerde 
bulunulmadıit zannolunyor. 

Gelecek içtima Pazartesi 
.günü yapılacaktır. Berline git• 
miş olan M. Schachtuı bu iç· 
timaa i~tirak edememesi muh• 
temeldir. ı 

1 

Avrupad~Jı ; ,_,.. 
• ..., 1 , 

J 

yaprak tütün amelesi arasında 
ağı l:.lığı ve o ar arasında· 

W~U.d-'•d':a tnhrikôt yapıldığı fesbit 

-~~--m y .... ._. 

Parfs, '27 (A.A)- Komünist 
M . k k dilmişt:W. . 

meb'uslardan artynın er e Bu tahrikat neticesi olatak 
kardeşi mişel Marty askeri~ iki hafta evel, yaprak tütün 
itaatsizliğe teşvik cürmüyle amele · içtimaında sun'j bazı 
maznun olarak tevhif edilmiş- tezahilrat yapılmış, bu meyan-

tir. da: ( yaşasın. cihan amelesi ) 

Da· vak hadisesi ve (kahrolsun burjuvazi) şekliıı-
., de bdı ttötlC!' de sarfedilmlş-

Beı-llô, '27 ~ A.A. ) - Ko
müniırtlerin bir Mayııta yap
mak osavvunınd bulunduk
lar.ı dliimq·işia MIHtaoa men'i 
mukarrer bulunduğundan polis 
JIJ{idliıü' alıalfyi Q i her 
türlü . alay ve tecem$ülerden 
uzak durmağa davet etmiştir. 

Bu sene .. Kapıiçi polis mevkiinde tir. 
dayak yediklerini iddia ede- Her sa'1 iJ ~ IJn IJ'J.Q .. ~ 
rek müddei umumillje rk polöfn~ lrtı eza~ rltiö 1.. 
müracaat . eden dört kişinin pılmasını ilızl\? ve rer6p . a -ve büyü~ 
evrakı mülkiye müfettifliğine enleqn ~Zl~n~e . ve ıı,eşle- nakli-wff ı~ıvoh • • 
verilmiştir. e o1«Juğ.u · t;ıbil' • ~'öriilınek- ,,;;::':" \a 

Aı..et efendinin muayenesin• ir • • 
1 

u · e-dtl'1;l":Ye
1 

la·~~ ' '!tff:. ve ,, 
·de eseri dirp sat.it -Ol Es~s n1zriıb- ' evl<~~e-· · _islasyoiıı~ı !J?ffiş ,e~:~ · av:-
hır. İşkence yapıldlğı da ·.a,.. ' "Gd. "ii;hl1lfilliı ~e J'~r :ckt · edeı't ~at-k a~&i foftın , 111 

, .......... , , • , , , .. ~ 1 ı "'' 1 " 1; , " ı.nı h.lşkMiteH oNuK 8. ~ lenme~u r. 1 uWan Ja anıaşumış ır. • t -'"'-n' . ... , . ~~ ı 

i 
~~~ ·m ~~ 

1 dlıl. pa• all.&al-cMGIRııPımi.W•J :Q'eli~iye 1 tf0ttar-.. :"· a~ıpnbaıh<t• ı~y • ·....,:.Wıhw'rt,.dt*ur&aa .. H, d 
ırkecide kanbur'Ob kal'ıvı!~~, · 1 inci sahifeden iffM,iff'ıf" 1 

• « . :;-;Mtt,fı, i(j~reqt~~ 
sinde l' ~arsoıı ''' itanh" 'Pfasah; ,.eh . 

1 
~ -,;.,t; , '~ fjl!tY •a· . . \e~ .. 

Sel!ııil-."' ·~ kı\~~ ·Ali t~ti- ~ı~ia!$h 'ili~• ı ~sure~\ umu ıye'tfe_ ser·ıt· 
diden llurn-tılıını lfun ~~e-· · " ~ıka Yr\f M~ftllJ! -.i!mM;.•~tM. ~ " 
yo .f<adat ·dayak ~~r. \ ı-·ıı \ r. fl~_;fa_E 0 P,~ .~...,_., Ş'la-U '""'~?ö~ ,,a 
... , , . , •· 1 •·\ıı .ı1 .\•-il·ı\r ıı afi m' af~i me ~ahjr~ .,yztlf~td;ı~s.,_1111'"4 ıt-', 
Taş nered~ Jı g,7.ıHır ı•' aktadır. Emanet ise nar-: . a: z:faı; -~örm_U)tfu...:ı 'Bµ, ~ı.-, 
Balq~köyünd!t f;t.~rlal t;~ \ ın.614ıil'4aelıt ~ • ., ıl!f~llff\f j!IZr ~lif. ~uyıftt H!'ift'-·~ ı ı°'.\\ı• · .. ,. .ı·· ·)ı ' ·' ' . d . • 1?'91' - a...ı..... .ı .-.a , ....ı.al"" 1 '•ı lfÜMlfciil'ı!M "' 'Jlöl4h\\1- 41( 

ııe orurr': N~W. , lllP.JW ~ • . 1 , 1 ktditlliıı .--.• - "'V""" ır o • 1 !1 ~ it ., 
Ç~c;uk d~n ~jln~~~e . Q)(~~~~ ı\ ( 5) kuruf'ld rrCll'l ı.,.lttu~J ~or.! ~fiiııl ~~ ~':'" '• 
har:içten' ııtı~ bjr t11şl-. Dfl' )'~I ~ ,\ıııı~~ .PaWfY3ı ., Yıa; rM .• 1 . 
Şından yaraI:ı.iiiJiıştır. a iı,naHve l'~ ki,r M~M~ ,,1Ş1?,:qrl.an~~111! d- ı~bJı,r ~nlttik. , ıtt 

'1'4 -:ı ırket, şımd,ıpen ".ago 3!J 
Kadma dayak ktadır. .... .. • .:.ı taıtıbı '·ettlhiı&t iUt."' ~eçen 

Eteı:lköyde oturan 17 yaşın· tanbuld~ , (i>O) P.ı:-1'a .ya~ / : Acın& -•dls;.ıışiridt -200· ~llt 
da cafer ismiride biri kendi· ç al f>a,ınıı. «l~,O» 7,;k'ii-~1-.: llQilA ~~<t•:tf'_. içill. .. uı 
d ile gezmeyi kabul etlJrlyen \ rlfalması kilfldlr. 'Bu d e yaz nakliyatta darlı • .,...,., .,,. 

.ı v"' yeni ,.,...,, yapılırsa ekmek si ihtimali mevzuu bahis de• 'Huriyeyi sokak ortaııında 'llöv- " ,......-
DlÜştür. ___ ,., d:· hal «fıO• para teneuül •fi•'iiildililrlılı.•---..... ~--

nd e ~ektir. Hem bw teno:u;uı istihlak edilmektedir. Eıqanet Kayıkçılar arası A ull ve Dona fiyeUeriyle allka· narhı, bizim haftalık bllUtenf-
Tahtakalede oturan kayıkçı dv olmıyan bir teneuüldür. mildeki fiyetleıln 'YllSatlaitıf ata .. 

İb,.Pim ile kayıkçılar lı:ihyaşı 'Ticaret ve zahire borsası rak ko,nıaktadır. Ben eenebi 
Tevfl• kav~a etmişler, Tevfik reflıi Murat bey de bu kana- unlanodu (94) ten çok fıızl1t ' 

hald d- - aw...dı·r. Mur~t bey diyor ki : ekmek çıl<ııcai7ı kaJlnabnde-kayıkçıyı-. fen• e ovmuş- .,.~ .. -
t .. -• un reııminin tenzili un yım. fi tleri 
ur. Fakat bu, ekmek ye ne 

Tahin ÇQ)ar1'en.. fi~tleri üzerinde bir tenezzül teııir eder rni. etmez mi? bile· 
Üsküdarcla Araba meyda

nıncla tahin fabrikasından 

tahin çalmakta olan Kosti ve 
Ei em ciirnıii meşhut halinde 
~ab: " ı..rn~hnhr. 

h•ule ıetinnemiş. belki faıı;· ıneuı . yalınız ben burada 
Ialaşmasının, önüne geçmİftir. okkası 15 Jcunqa ekmek' ye-

Aksi takdlrdı: fietler art•- diğlıD• naııann iııtanbüın / 
c*b· Unun bizdeki ııcuzl~ e~ P,eti 'cilwtindeıı dü..,. 
d.ya pfyasdıtih 1$ ağ ı 'ldır. r.anın en uc z . '11eııı!fketi 

kil şimdi ecnefıl uhlan oldu'ğu '\anaat nileyi'm. i • 
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ı) ( 11 J ~ ~ t ,. f l ( l ('" 
8ütiiıı ır1.uamele 
teftiş ediliJ·ar. 
9urnıı Bed sı ın muamclatı

rın teıt:şine lüzum görül
llıiisfür. 

M. rı. Askeri hasiaha
nekrir.dd.ı lı.:ıs~ai::ıkıcııa

tına bir nefaı· tayını verl:rnc· 
si, r~sumatın veni vesa ı.i 
ba!.riye tedarik ~tmesi ka.ıun 
layıhaiarım kubul etmiştir. 

ursada, !:"ilin o civar köy-
" erini scyop 6ovana çev;

ren bir hınız kumpanyası 

Yakalanmıştır. 

l.Jlayıs maaşı, cumartesi gü-
1'(1 nü verilecektir. 

Edirnekapı maliye şubesi 
memurlarından Şerif Ef. 

ihtilastan dolayı işten elçekti
rilmiş ve mahkemeye veril
llıiş lir. 
F'ordun Topanede yaphraca· 

ğı fabrikanın mücı.ürü ile 
llıühendisi şehrimize gelmiş
lerdir. 

Gaz kumpanyaları arasında 
aktedildiii söylenen itilaf 

neticesi olarak benzin fiatla
rının ay başından itibaren 
Yiizde 10 artacağı söyleniyor. 

Viyana sefiri Hamdi bey 
Ankaraya gitmiştir. 

Ecnebi polis mütehassısı M. 
1 Hayden Pelt· şehrimize 

1 
gelmiş ve İstanbul polis teş

' ki catını tetkike haşlamıştı~. 

Sütçüler, siit fi atının ( 6) kuruş 
daha artacağını söylemek

tedirler. 
• 
l lk mektep muallimleri, dün 
hararetli bir içtima aktederek 

kıdem zammı , mesken bedeli 
diye muhtelif namlarla almakta 
oldukları paralar yekünunun 
ınaaşı aslileri addedilerek Ba
rem celvelipde ona göre yeni 
maaşları miktarının tesbitini 
\emin için Aiikaraya 2 murah
h;s izamına karar vermişler, 

bu işi takip etmek iizere ayrıca 
( 1 O ) kişilik bir komite teşlı il 
etmış!erdir. Komite, bugün 
toplanacaktır. 

Hariciye vekilimiz Romada 
M. Grandi ve İtalya ri

cali tarafından karşılanmıştır. 

T evf k Rüştü B.in refikası 
H. nıa Madam Grandi tara
fından bir buket verilmiştir. 
T ribüna gasetesi, Türkiye
İ! alya arasında bir bürudet 
olduğu hakkındaki rivayetlerin 
ınaksadı mahsusla tasni edil
diğini yazıyor. 

B M.M. perşembe günü, 
•bütçe müzakeresine baş

lıyacak ve ağ:ebi ihtimal 18 
ınayısta yaz tatili yapacakt.r. 

Rusya ile ticaret yapan 
Türklere teshilat gösteri

leceği Rus mümessili taıa'ıa
dan vad dilmiş ir. 
boıııhayda 100 bin pamuk 
O amelesi grev ilan etmiştir. 

r ahdidi teıılıhat konferansın
da havai teslihatın müza

lı:tresi ikmal edilmiştir. 

L ondrada Hiı:ıt istiklali için 
bazı Hint milliyeberverleri 

t<rafmdan niimayi~l r yapıl

it!• lır. 

Polis M. rnt'rkezlerdeki da
yak ha<lfoelerine ait neş

riyat üzerine tahki!;at yaı tır
tııaktadır. Tulıkik"tı Şerif bey 
laı;acal;:tır. 

ari:.lbeduyi, bu1ün Kıbrm-
tan r.1crıfne dönece! ir. 

Eskişehir oteli simsarı Ah
met Ef. Eminönü rncrke

ıJnı:c dayak yediği iddiası ile 
tnü dci umumiliğe müracaat 
etıı işti. 

Ahmed Ef. yeniden adli
Yeye müracaatla ikinci defa 
lnerkeze celbedilerek daıbe
di!diğini iddia etmiş, tahkika
ta ehemmiyet verilmiştir. 

Viyanalı profesör Stayinah, 
tenasüli guddelerden aldı

iı bir mayii, 1 vücuda zcrket
llıek su!etile yeni bir ğeııçlik 

"mı Sııat 
• 

Dünyayı bile devirıriz ı 

Diyerek ... 
Memuru öven

ler hapse 
mahlcum 

Bir t'yı:t:-,,da İstihlak me
muru Salih beyi, bilet sorma
sından muğber olarak, dôv
düli eri iddia olunan Hüsı.ü 

ve Şehap beylerin muhakeme
leri birinci cezada rü'yet 
edilrn!<lir. 

Mahkeme, bir gece tiyatro
da müşteri sıfatile hazır bu
lunan bu iki zatın « Biz dün
yayı bile ceviririz! » Diyerek 

memuru dövdüklerini sabit gör-
müş , gıyaben üçer ay hapis
lerini kararlaşbrmıştır. 

Fort gelmiyor 
l)ün\'a oton1obil kra-

~ 

lı Hanri Fortun İstan-
bula gelecej:'{i, bir 
hafta kadar kalacai{ı 
bir sabah refikinıiz 
tarafından yazıln1ıştı. 
~levsuk bir ıuenbadan 
aldığııuız malumata 
nazaran Hanri Fort 
henüz böyle bir seya
hate karar verınış 
değildir. 

Aksaray- T opka
pı hattı hakkında 

Tranıvay şirketi, tes
bit edilen ve yol üze
rinde bulunan « o» 
evin İstimlaki takdi
rinde Topkapı-Aksa
ray caddesini de be
tonlıyacağını ve çift 
hatta tahvil edecel!ini 
Şehreınanetine bildir-
111iştir. 

Çocuk bayramı 
yarın bitiyor 
Çocuk Haftası yarın bite

cektir. Bugün Türk ocağında 
doktor Galip B. bir konfe
rans verce.ok ve sinema gös
terilecektir. 

Yarın saat 17 de T epeba
şında büyük bir müsamere 
verilecek , bir haftalık rapor 
okunacak ve çocuk haftası 
nihayet bulacaktır. Dün vali 
vekili , Türk ocağına giderek 
çocuklara iadei ziyaret etmiştir. 

Çocuklar muhtelif müesse
sattan gelen hediyeleri Darül
acezedeki kimsesiz yavrulara 
hediye etmişlerdir. 

Meteor ra ı ğeldi 
Dün gece lsveç bandır<ilı 

( Meteor ) yatıle (280) seyyah 
gelmiştir. 

Telafon tellenniıı düşmanı 
Bir kaç vakittenberi Pan

galtı ve Beyoğlu civarında 
geçen telefon kablo tellerinin 
kesilerek çalındığı zabıtaca 

göriilmiiş, Kirkor namında bir 
şahıs olduğu anlaşıldığından 
rler-:lcst edilmiştir. 

;; ısı kc.şfctmiştir. Bu a ı ame
liyata ihtiyaç olmaksızın alel
ade bir şırıngadan ibarettir. 

Sıh~at vekili Refik B. Ame
nkaya gitmek üzere salı 

günü Ankaradan hareket ede
cektir. 

Ermen: . ___ ,oEklerinden bir 
grup, yeni kilise i::ıtiha -

batı için Vilayete müracaat 
etmiştir. ·r ütün inhisarı M. Behçet 

B. yarın Ankaraya gide
cektir. İdarenin safi varidatı 
24,000,000 a baliğdir. 

Gebzeoden getirilen hükünıdi 
tahkir etmekle maznun 

Akif, Tıbbı adliye sevkedil -
miştir. 

mera 
Bir evde 
tane saat 

bir tane, iki tane, üç 
bulunur; fakat bunla

rın adedi yüzlere baliğı olursa ••• 

("olliı1 1'f ur) bu g~ rij) İJ)Lİlası 

Meşhur A
merikan sıne

ma yıldızı (Kol
lin Mur ) saat 
meraklısıdır 

San'atkarın evi 
aşağı yukarı 

bir saat müze
sidir, denebi
lir. Orada irili 
ufaklı, her ne-

J('lll 
' 

• 

ııe divorr 
"' 

re imal edilmiş 
cinsdendirler. 

O kadar ki 
her birinin bir 
senede bir sa
niyenin onda 
biri kadar ol-
sun geri kal
masına ihtimal 
verilmemekte -
dir. 

( Kollin Mur) 
vi cep, duvar, kendisi ilı gö-
bilek saatleri- t rüşen bir gaze-
ae rastlamak teciye bu ka-
mümkündür. Kolli11 ıllıır dar çok saat al-

(I<ollfn Mur)bütün bunlar ye- masınm sebebini plerek şu 
tişmezmiş gihf son günlerde ıuretle izah etmiştir: 

yeniden tam (14) eletrikli saat - Vazifemi çok severim. 
daha almış ve bunlar evinin Studyoya geç gitmek istemi-
muhtelif yerlerine talik edil- yorum. Sonra biliyorsunuz ya 
miştir. bir çok aşıklarım var. Onla-

Bu saatler en pahalı ve en nn randevularına dakikası 

son tarakkıyatı fenniyeye gö- dakikasında yetışmek liizımll» 

Sarı saçlar 
Hollivutta eski rağbet kalmadı 
SinemA yıldızlftn birer birer boyAdftn 

yftzgeçiyorla 
Hollivutta bir zamandanheri i sarı saç motffsı vardı. Bir 

çok sinema yıldızları saçlarını boyıyorlardı. Son günlerde ar
lık bu moda eskisi kadar ragbet görmemiye başlamış , yıldız
lar birer birer boyadan vazgeçmişlerdir. 

Bunların en başında (Konstanç Talmaç) ve (Meri Prevost) 
gelmektedirler. Her ikisi de şimdi kumral saçlıdırlar. 

Bir çok kimseler bu rengin kendilerine daha çok yakıştığını 
söylemektedir. 

(Kostans Talmaç) ın eski kocası ile yakında tekrar evlene
ceği, onun san saçtan hoşlanmadığını bildiği için bu kararı 
verdiği şayıaları da devran etmektedir. 

Bu ne işti_r boyl,e? 

İthalat zaı·arımıza~ ihra
cat zaı·arımıza oluyor 

• .. Bunun çaresı nedir? 
Hayat pahalılığı devamlı bir 

dert halinde, hepimizi muzta
rip etmekten geri durmuyor. 
Etin daha ucuz satılabileceği 
anlaşılıyor. 

Ekmeğin ucuzlaması için, 
hükumetin «Halk ekmeği» na
mı verilen büyük şehirlerde 
bir nevi ekmek yenilmesi le
hindeki tetkikatı neticesinde 
hazırlanan layihanın, bir an 
evel kesbi kat'iyet etmesi 
bekleniyor. 

Diğer havayici zaruriyeye 
gelince, bu hususta tetkikat 
y:: ptık. Bir istisna olması iti
barile evvela makarna bahsini 
ele alalım. 

Bir müddet eve!, makama 
36 kuruşa satılabilir diye bazı 
iddialar ortaya atılmıştı. 

Bu idd!a bugün sabit olmuş 
gibidir. Filhakika, bütün diğer 
havayici zaruriye arasında, 

yalnız makama piyasası düş-
' müştür. Bunun sebebi de, ra
' mazandan sonra makarna sar
fiyatının azalması olmuştur. 

Buğün yerli makarnayı top
tan « 34 - 35 » ve perakende 
«40» kuruşa almak kabil olu
yor. 

Buna mukabil, fasulye no
hut piyasası pek yüksektir ve 
bu tereffu, geçen seneye nis
beten (•., 50) den fazladır. 

Bunun sebebi de, bu sene, 

geçen senelerden çok fazla 
fasulye ihraç edilmiş olması

dır. Bu yüzden şehirde, pek 
az fasulye kalmış, iyi mal fi
yatı da perakende olarak va
sati «65-70» kuruşa çıkmıştır. 

Nohutta da ayni şerait gö
rülmüştür. 

Geçen sene nohut fiyatı va
sati «15» kuruşken, bu sene 
yerli nohut perakende. «35-40» 
kuruşadır. 

Kaydedelim ki, bu ihracat
tan istifade edenler de, gayri 
Türk tacirler olmu~tur. 

Fransada tahsil 
edecekler 

Frarısanın Nansi şeh
rinde tahsilde hullınan 
talebenıiz, Fransava 
gidecek talebeye ko
la ·lık olmak üzert' -
hazı esaslar teshit 
etıniştir. İsti yenler 
Nansi Türk talebe 
ceıniveti 

~ 

nıüracaat 

Adres: 

riyasetine 
edebilirler. 

«Nansi, ·19 cours Leo
j' poldı' i•ır. 

;:ıahife g 

Goril nıeden işidilenler • • 

P ~"?o... iKi _ c ., 
ı·ag· ~~KAF'AbAI\~ ' 

Konferansı mev- "\T . d 
ce tellerini tama-. l eı1ı ı·cl il (~~ 

men değiştirdi ''U ·1 . · 
GeçenlerJe Pragda toplan- e \, e ~ l 

mış olan radyo konferansının 
verdiği kararlar bu günlerde 
neşredilmiştir. konferansın ver
diği bu kararlara göre dün
yada mevcut telsiz istasyonları 
yekdiğerini rahatsız etmemek 
için 30 Haziran tarihinden 
itibaren yeni mevceler kulla
nacaklardır. İstanbulda dinle
nen istasyonlardan en mühim
lerinin yeni mevce tellerini 
aşağıya yazıyoruz. 

Hollanda 1975 metre 
Radyo Paris 1725 » 

Sizen (Almanya) 1635 » 
Daventri(İngiltere) 1553 » 
Moskova 1481 » 
Tur Eyfel 1444 » 
Varşova 1411 » 
Matela İsveç 1348 » 
İstanbul 1200 » 
Macaristan 550 » 
İtalya 501 » 

» 441 » 
Belgrat 429 » 

T atbikı yaklaştığı zaman 
bütün istasyonların yeni tulü 
mevcelerini yazacakğızl 

Cava 
• 

Adalarını Istan-
buldan dinlemek 

mümkün 
Dün öğleye doğru Beyoğlu 

caddesinden geçenler, eğer 

dikkat ettilerse büyük bir bi
nanın üst katından sokağa 
kuvvetli bir sesin aksettiğini 

işitmişlerdir. Kalın sesli bir 
adam İstanbulda duyulması 
mutat olmıyan bir lisan ile bir 
şeyler söyliyor, sonra daha 
ince sesli bir adam da ona 
cevap veriyordu. 

Sesin pencerelerinden soka
ga döküldüğii yer bir mağaza 
idi, merı>k ederek girdik ve 
ögrendik ki bir telsiz ahizesi
nin tecrübeleri yapılınaktadır, 
gündüz saat (11) de dinlenen 
yer ise Hollanda dır. Fakat 
Hollandadan buraya akseden 
muhavere nedir, karilerimize 
onu da anlatalım: 

Hollandalılar müstemlekeleri 
olan Cuva adası ile tel
ğraf muhaberesini uzun ve 
pahalı bulmuşlar, bu işi telsiz 
telefon ile yapmayı mümkün 
görmüşler ve biri Hcllandada, 
diğeri Cavada olmak üzere 
iki tane kuvvetli istasiyon 
yapmışlardır. 

Şimdi her gün bir adam 
Holliandadaki istasiyonda milc
rofonun başına geçerek: 

- Allo Cava, diye ara
makta ve yanıbaşında duran 
hoparlörden Cavanın sesını 
işidirse onunla muhavereye 
girişmekte, günün telgraflannı 
alıp vermektedir. Bizim işitti
ğimiz ses işte bu muhavere
dir. Bilmeyiz izaha lüzum kal
dı mı? 

Cavanın sesi bize doğrudan 
doğruya degil bilvasıta gelme
kte, yani evvela kuvveUi bir 

, istasiyon olan Hollandanın is
ta iyonuna gitmekte, m!kro
fonun önünde duran hopar
lörden çıkr.ıakta, ve Hollanda 
daki ad?-mın sesi ile birl'f<te 
fı.tanbula · kadar gelmek edir, 
o tarzda ki biz burad?-n biri 
Cavada diğeri Hollanclada, her 
iki3İ de bize vapur ile on beş 
günlük mesafede bulunan iki 
adamın muhaverelerini dinle
yebiliyoruz ! 

Yazımızı okuyanlar şüphe
siz bu muhavereyi dinlemeye 
muvaffak olan makinımın ne
rede olduğunu merak ederler, 
görmek ve dinlemek isterler, 
bunu da haber vf'rellm, ma
kina Baker ticarethansindedir. 

- Arasıra gazeteler İs\an
bulda, İzmirde bir tatkım ran
devu yerlerinin keşfedildiğin

den bahs'!diyorlar. 
Halbuki, şimdi artık hemen 

her taraf şen bir randevu 
yeri olacak ve baka!.:rn, gaze
teler bunlaı-Jaıı da ba sede-
cek mi? 

- Anlıyamadım , şimden
sonra artık her taraf randevu 
yeri mi olacak? 

- Evet, bilhassa kırlar, 
bahçeler, bostanlar, gülüstan• 
!ar, su başlan, hü!Asa b:ıha-

rın taze ve ılık saltanet kur
duğu her yer, birer neş'elei 
randevu yeri birer cıvıltılı 

muhabbethane şeklini alacak
tır. 

- Afedersin ama ne de
mek istediğini gene anlıya• 
madıml 

- Darılma ama , sen eski• 
den çok zeki, hassas, lep de
meden leblebiyi anlar bir 
adamdın. Sana ne oldu böy_:" 
le de maakafalaştın? 

Yahu bunda anlamı -
yacak ne var? iki üç gündür 
ortalığın haline hiç dikkat et~ 
miyor musun? 

Artık baharın tam manasile 
geldiğinin farkında değil mi
sin? 

- Ey, bahar gelmiş te ne 
olmuş sanki, baharla randevu 
yerlerinin arasında ne müna
sebet yar? 

- Gözünü aç ta etrafına 

ıyı baki göreceksin ki, şimdi 
her taraf tabiatin kendi elile 
susleyip tellendirdiği birer ge
lin odası gibi, her taraf tabii 
birer muhabbet yuvası ve 
amiyane tabiri ile her taraf 
tabii birer randc.vu evidir. 

Beyaz çiçekli erklerin, 
pembe konfetili h adem ve 
şeftalilerin üstünde kuşlar, 
hallı babaların, salkımların ü
zerinde arılar, kelebekler, çatı 

aralarında kırlangıçlar, cami 
şadırvanları üstünde kumrular, 
güvercinler, baca ve selvi 
tepelerinde leylelder, ulu 
çınar dallarında çaylaklar , 
çayırlarda horozlar , tavuklar , 
şimdi hep aşk ve muhabbet 
günahkarlığı ile meşgull t • 

Başını ne tarafa çevirsen , ta
biatin kendi eiile sus~cliği 
sayısız randevu mahallerinde 
bin bir çe it cürmü meşhu<la 
karşılaşacaksın ! anladın mı 
şimdi ne d mek istediğimi? 

- Anladım ve iıııan getir
dim ki bu husust , insan ve 
hayvanlardan ziyfde bir gü~~h· 
kar ol n varsa o da kiinata 
bu hissi ihsan buvuran ve her 
bahar türlü renkler , güzel 
kokular arasında can ve gönül 
sahiplerine kendi elil~ gelin 
od alan hazırlı yan tabiattir. 

lf lf 
( 

Hahcıoğiunda müsamere 
Bu akşam, Halcıoğlu As

keri lisesinde, mektep mezun
ları şerefine bir müsamere 
verilecektir. 



S-ü~oııuıı fil\rİ sal)itti 
t-a:r<lımı görse ae 

eü.rmese de Terse:n rll 
oöiunu öldürecekti 

Ter-;enkli oğlunun dinliyordu. Bayraktar 
hu vehnıi nıurakabeye 
raği11en karısı yüzün
den dert çeken nıisafi
rine, günahsız idaın 

ınahkunıuna güler yüz 
göstermiye çahşt1, ha
lü hatır sordu, birkaç 
kel!nıei tesliyet savur
du. Sülonun ref aka-
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adını bile ağzına alma. 
Ha - adan, sudan hl' t is 
açıp biraz konuş. Son
ra _ anllna gel. Ne ya
paca~ınuzı elbirliQ·ile 
kararlaştıraJını. ~la
lt'ını a, sen ırzını kur
taracaksın, biz Rusçu
ğu kazanacağız. De
mek ki karda ortaP-ız. 
Ziyana uğranıamak 
için de beraber çalış
malıyız. 

Sülo, aylardanberi 
taşıdtğı ve ancak has
talik yüzünden bir ne
ticeye raptedemediği 
kanh fikrini artık 
sabit bir şekle sok
nuıştu. Bayraktarın, 
Köse Ahnıedin yardı
nıı olsa da olnıasa da 
Tersenkli oğlunu öl
dürecekti. Bu ınüşkül 
işi becermek için icap 
ederse kartalların ka
nadına yapışıp havada 
pervaz edecek, lazım 
gelirse yılanların deri
sine burunup yerlerde 
sürünecek ve her hal
de düşmanına takar
rüp vesilesi elde etmi
ye çalışacaktı. Bina
enaleyh, Kösenin nıü
şa vere teklifini zaruri 
bir inkıyat ile kabul 
etti ve gene onun ten
sibine ittiba ile B:ıy
raktarın huzuruna 
çıktı. 
Hezargırat . ayanı; 

konuktan da başka 
bir sev, belki mülteci . . 
belki m·~deiC'J bir der-
dinıent olan Bülükba
şıyı cebri hir nezaketle 
karşıladı. l'ersenklinin 
vakur ve akur hayali 
< sırada gözünün 
ö ünde c'o~asn o·, san-. . 
ı-; Sülovla . - cerevan • 

• 
m1 ~haYeı., y· 

tinde odaya girnıİ~ 
olan I\1uhzırbaşıvı da 

• 
tatyip etmeyi unut-
madı: 

- Abe Bekir - dedi -
seni görünce o geceyi 
hatırladın1. Kazel gibi 
sararnııştın, ağ-u yut
nıuş tarzı gibi titriyor
dun. l{orkarını, bir 
dahi çocuğun olnıaz. 
İsnıinin Bekir oldu

ğunu öğrendiğimiz 

Muhzırbaşı, halaskarı

nın latif esine karşı, 

şükran dolu gözlerinin 
önüne eğerek edibane 
mukabelede bulundu : 

- Senin yolunda 
kurban olnıak için bir 
kaç kölen var. Yenisi
ni peydahlan1ıya lü
zum vok. 

• 
(Mabadi var) 

Ehliyetsiz 
şoförler 

Şimdiye kadar inıti
hana girnıeıniş olan 
~oförlerden daha sid..: . . 
detli cezayı nakti alın-
nıasına karar veril
nıiştir. 

Seyyar esnaf 
Seyyar esnaf tan ma

li yeye borcu olanlar 
hakkında şiddetli tah
kikat yapıln1ası için 
bütün sevvar tahsil-. . 
darlara eınir veriln1iş-
tir. 

/ / // 
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i\laanıafih bir gün 
gelir, benim haldı 
olduğunıu anlar ve 
bugün çektiğin ahlara 
acırsın. 

l\f. paşa, Sema gazP.
tesinin o günkü nüsha
sında «egkiler alayını!» 
.serlavhasile intişar 
ederr ve Hurrenı alcy:.. 
hinde hayli ağır hü-

cumları nıuhtvi bolu
nan makalenin deli
kanlıyı, sersemleştir~ 

diği, müteessir ettiği 
zehabile uluorta idarei 
kelanı ediyordu. 
Derdinıent katip ise 

rezil münıeyizin çirkin 
tasallutunun zeki ihti
var tarafından kesfe-. . 
dildit>·i knııaati1e va-

Ucağın nınsameresi 
Türk Ocağından: Nisanın 

29 uncu pazartesi günü · saat 
17 de Tepe başı kışlık tiyat
troııunda üçüncü müsame~emizi 

l r?nlL 'u':Jt·ki Pcr-1:mbe ak~a::ıı 111 

JJAJIA. sinfnıosında 
GÜSTAV FRÖLİH ve 
BETİ AMAN ın temsilleri, 

Ufanın en son eseri 

ASFALT 
filiminin iraesile büyük filim 
silsilesi müsabakasına baş-

.. S~r__se,r)f~l&lmln. · 
HATJ~LARI-

2.~ Nisan 

Lidanıı1 bir teJ<lifi 
zevatı muhtereme ve ocaklı kar
.deşlerimizin huzurile tekrar 
edeceğiz. Her nakadar davetiye 
gond<!rmişsek te geç vasıl olmak 
ihtimaiine binaen ayrıca ilan 
etmek mecburiyeti hasıl ol
muşhır. Bu müsamereye bütün 
ocakiı kardeşlerimiz davetlidir. 

lanacaktır . Bu filim , bu • 

meşhur sinema firması taıçrıan- isi.er misin ki seni ~naı .n, 
fından müsabakamız 

L==~~~de~a:ıi~~;~_lj babanın sıca~! yı va.,sı ..... """~I>? 
'l!i""""""""""'""""""""'"""'""""":'.""""'"""""""""'"~111"""""~ lr-avu~turayım ıster 11mRsı·n li Bugun ~ Y I 

i l\1AJİK Sinaınasmda İ -257 -Muhru·riri: ldı·i.~ Jfulı!efı'. 
f..&rkez kuımındanlığma davet 
M'.erkez kumandıınhğından: 

Alaca asker~ik şubesi reisi 
olu? tekaüdil icra kılı

nan bir.başı Server [312· 109] 
sabık erkim hıırbiye b;:ıbaşr

larından Şamlı Subhi ve sah
ra Lirinci mülazımı Osman 
Kadir oğlu Zeki [330-118] 
efendilerin serian merkez ku-~ 
mandanlığma müracı>.atları. 

Fatih ... Edirne ... 
kapı hattı 

' lfcll~&~~li~ l 
\ V AZiFE ,,. 
~ mümessilleri: JAMES MUR- ~ 
~RAY ve HELEN KOSTELLO ~ 
i Her akşam suvarede DOV- } 
~ '{ A repertuvarının en mün- ~ 
~ tahap parçalarını tegann: ~ 
E ._ f, 1• S 
~ '?:f?r~::':~r ·r. = 
ifııuunııııııııuıınnııuııııııuıııı1ıııııııt1uıııı11ııııuııııı1111111ıııııııııııı11111uııı'ımıı@ 

~ıııııııııttııı!mııııı.,. Şehzadebaşı ~ıııııııııııııııııııııııılı\!! 

§ HİLAL Sineınasında 1 
~ § 1 Bugünden itibaren 1 
§ mevsimin en muazzam filmi ~ 
~ = 
~ olan ! 
i Sin2aoor geceleri ~ Şehremini Muhittin bey dün = c. • !l 

akşam saat altıda fatih- Edir- 1 Benhur k<ıhı·amanı RAMON j 
nekapı hattını tdtiş et.niş ~ NOVARO tarafından tem- ~ 
ve saat • yediye katlar j sil edi!miştir. E 
bütün hat üzerindeki noksan- ; Programa ilave olarak ~ 
lan birer birer gözden gçire- i ST ANLİ AFH.İI{ADP ! 
rek Tramvayın son mukavele - · a 
mucibince behemehal 31 ma- ~Komik DUMBULLU İSMAIJ.;;; 
yısa kadar bitirilmesi hakkın- 1 i efendi ve heyeti temsfüyesi 1 
da bazı emirler vermiştir. j! Büibül Hafız Ahmet beyin !lj 

Muhittin B. ayni z~manda 1 saz heyeti Matmaze~ ~UTU ! 
Çukur Bostan duvarını teftiş , ~ varyete gnıpuna ıştırak § 

etmiş ve burada çalışan usta 1 edeceklerdir. 1 
ve amelelerin azlığından do- j!j y .. d" ~ . ~ arın gun uz arzuyu umu- !!1 
layı duvarın (31) mayısa kadar ;;; • .. · ı t l" f d" " . . _ . . , _ § mı uzerıne me < ep ı e en ı- § 
bıtemıyecegı anlaşılaıgmdan = ı · d h l' 10 k ;;; 

. " · § .ere umumı u u ıye u- 1l! 
buraya yenıden fazla amele ı § l E"1I.T YANI. •\!"GS · ~-.. d ., . , .. , = ruş ur. ı• ~ ı ın = 
ve usta gon erıımesını soyıe- ;;; t ·1 t · ld - ( f ;;; • . .>/. 1§ emsı e mış o ugu za ·er- ~ 

mışBtır.h E .
1 

d k ~ den bozguna) (SON EMRİ) ~ 
u attın atı ı ura ye- ;;; .. ·ı k" ;;; 

· d b b h k d 5\iıııııııııııııııııiır... go$terı ece ur. -41111111111111!1111111i"ii 
rıne ugece saaa aar 
amele çalışmak suretile ora
daki iltisak ameliyatı yarma 
kadar bitirlle · 

1.'ur.k hava
mecmua:iıı 

Türkiyenin en nefis~lıir mec
muasıdır. 70 inci sayısı 'çıkır.;ş- 1 

tır. Gazete ilayilerln<le vej 
Tayyare şubelJlınde 10 kuruşa ı 
satılmaktadır. 

. Frans;ı !!e tıuaret yapanıar 
İstanbul ticaret ve s::ınayi 

c ı:ı8 nd n: T"r i o ünh;.ıri-

yetinin (Havr) fahri. şehben
deri muvakkaten lstanbulcia 
bu!undugun~l:>.n Frıms~ v~ h,.. 
husus (Havr) ile olan muame
latı ticaı·;yemiz lıa:.km<la iz .. · 
hat almak isteyen tü~cnrımı
zın «29» Nisan Pazerte~i gü
nü saat 10-12 an:s:nda Istan
bul ticaretu or' asına müracaat
ları. 

Bır Mayıs yı.,şaınba akşamı 

MJELIB:Ir~ Si11ema'31nın 
vı GUZEL HELEN 

( T rualı Herlenin kaçınhnası ) 
filiminin .mw.affer olacııkları akşamdır. 

M.. "ll . { HELEN rolünde .... MARİA KORDA 
umessı erı: MENELAS rolünde... LEVİS STON. 

Dekorları ve kostümleri SEKİZ MİL YONA baliğ olan bu 
muazzam filimin mizanseni meşhur vazi sahne 
ALEKSANDR K.ORDAN!N dır . 

Müsabakanın 

nık vanık tazallünıde 
Lulunıvordu. Belahetle • 
ye'sin inıtizacı, lu1tip 
efendin in ezeli idrak
sizliğini son dereceye 
düşürdüğünden ne söy
lenileni_ layıkile a,p,lıyor, 
ne söylediğini biliyor
du. O, ruhi bir nöbet, 
o an İçin ateh Q·eçiri
yordu. O geceki vak'
aların alnında nıenkuş 

olduğuna ve k~nak 
kahyasının da, paşa
nın da yüzüne bakar 
haknıaz sergüzeşti ]ev
lisin i okuyu yerdikleri-

ne hen1en hemen ina
nıyordu. İdraki, irade
si, bütün benliği garip 
bir vehnıin 111ahkun1tl 
!{almıştı. O sebepledir 
ki bahsin n1evzuu ha
kikisinden bihaber ha
la inliyordu. 

- Bu acıyı unuda
nıan1, ölsenı de unu
darnanı, nanıusun1 iki 
paralık oldu. 

M. paşa, bu sersem 
delikanlıya ne söylese 
nıüsınir olnuyacağını 
anladı ve tabivesini 
def~i:;tirerek çini "cebin 

- Hu hayalııı heı> höy
le mi tlevaııı eJccl'k .. 

- Allah bilir. 
l>umı bana l..itla soı·ııuı~ 

,.e bl.'n lie hürle çeva1> 
YPl"IU İ~I İ lll. 

h.aşlaı·ııu çatlı: 

- -°"asıl Allah bilir ... 
Dedi. Uiliı'sin ki, sana Ya
ı)lırda anlattıl)ıın uihi ba
na aileın JHıvveLli bir din 
lcrhiyesi vernıişleı·. Bu -
ııuu için hen kulun i;;li
yece(ji vazifel<w dururl.en 
Allc1lun })ilece(Jiııe işi bı

rakmaıu. Sen buı·aya ne 
diye ueldin. 

- Ztııı{Jin olınıya. 

- Oiduı~ ıuu·f 
- 1'e uezer. 
- Olacak nıısın .• 
Gene az ktılsm Allah 

bilir. Oiyecekliın. l"akal 
yutkundum. 

- llayır.. Hedim. Du 
gicli;;le elde bir san'at 
ve) a st•ı·maye olmadan 
laıı·ada zl'nyin olunmaz. · 
llende de Lıuuların . hiç 
biri yok. 

G üitlii. 
-.J<alcılı{fı unuluyor -

sun. 
_ Douru. ı<aJ.:at hu 

ıırnrlanıl hüncriniıı dol -
ıııaltıı·ııu Lıir kişi üç .. Ueş 
defa yulsun .. Sonra .. 

Haldun var. ı>.,,ı.ı meın-

lekeliııe niı;iıı gitmiyor -
sırn. Sen bana annem, 
babam, akı·abalarım, ra
halıın vaı· demişliıı. Be
nim 11ihi tle{filsin. !"için 
gitmiyorsun. 
Aeı acı ııülılüııı. 
- Lida .. Dedim, buraya 

geJm.-k için hiiiyoı·sun ki 
vapur parahıı·ı .;ok ucuz. 
l<'alwl burudan uilıııe hi· 
lel pek pahalı. Hen böyle 
falcılıl, yaparak bir sene 
çalı;_:;ınalıyıın ki İslanhula 
kadar bilet navlunuıııu 

biı·i k tireyiın. 
ilk uöı. al)ı·ııu ılüşündü. 

[)alnın gözl<wi ile barut 
uzun ıızıin baktı. Soıwa 
sordu: 

- Şinıtl i, mesela ~u 
saalle vatanında, annenin 
bııhanııı sıcak yuvasında 

bulunma!• isleı· misin"! 
- J<:lbellc ..• 
- Hatırlıyor mu sun, 

buraya nelil'lrnn vapurda 
hana ve luz kardaşıma 

büyük bir iyilik yapnıış, 
kendi kauıaranı bize \"<'l'

ıııiştin . 

gösterdi: 
- Artık cıvıdıyorsun. 

Nanıus, nanıus, naınus! 

nedir bakalını bu na
. nıus? Babandan ne ev, 
ne dükkan alnıadın da 
kuru bir nanıtıs mu 
kazandın. Öyle nanıu
su ez· ez de suyunu İç. 
Evsiz adanıın, yurtsuz 
adanıın, parasız ada
mın namusu nıu olur? 
Bu ne aptalça kurun
tu? Senin sade adını 
belle<liğin nanıus, ki
bar adanıların, zen
ginlerin, kuvvetlilerin 

- .\.danı s~·ııde .. '.\e u -
lur sanki. 

- Atlan1 semle dı m"'. 
h·ilik ncı·edı' olsa İ''İ!ik~ . .. 
lir ve nıa1lum Jd biz o 
:;ııman daha sPııi ıanınııız
kC'n bile teklifiııi kubııl 
ellik .. Şimdi i<:li dışlı ol
duktan sonra henlnı de 
sana hilnıulmbe:e edece
?J.iıu teklil'i lmhul etmeli· J 
sın. 

- Ne ulbi nasıl teklif. 
- Buradan İslaııhuia 

kadar isledi{fin ,-apurda 
sana bir lmmara tutaca
ğım ve sen doijı·u vatanı· 
na giderek sel"ulellen 
kurtulacaksın. Ben olduk-
ça para yaptım ve lıüla 

da yapıyorum. Sana kar• 
şı olan mlnııeltarlığııuı 
(fa bu suı•etle oderuek 
istiyorum. li.abul ediyor 
nıusuu. , 

:\.lalladım. Birdeııhiı·e 
''c hiç ümit etmedi!Jiıtı 
bir vaziyet karşı'iında 
kalmıştım . 

- Dlı• <lüşünııyiın de. 
- Hayır. Düşünmek fi· 

lan olmaz. Evet nıi .. Ha- ' 
yır mı. Hem teklll"iıni ka- '· 
bul ellij'jin tnl•dirde ilk 
hareket edecek nıııurla 
gideceksin .. Cf'vap v.w ... 

Bu Israr önünde ua~'ı·I 
lhliyaı·i cevnp veı•tlinı: 

- Kabul ecliyoruııı. 
( ;, dl -... ) 

Bir nahiye merkezi .. 
nin nakli 

Seydiköy nahiye-
nıerkezi bugünlerde 
Cuma ovasına naklo
lunacaktır. 

Dilsiz meldebi 
İznıirdeki dilsiz ve 

sağırlar nıektebi itti
hazı için Bucadaki 
Alyoti kö:;künün pazar
lığına başlanılıı1ıştır. 

!Sıneına v dVaLn>ıa 1 

FERAH ~INEMADA 
2 filim 

MARKİT A aynca 
Düztaban Bantıbacak 

Matine 15 te 

Şehzadebaşı Millet tiyatrosunda 
Bu akşam Naşit bey ve 

hafız Bürhan bey 
KÖR RESSAM 

1 perde 
TERSİ DÖNÜK 
Komedi 3 peı·de 

kapı uşa{i·ıdır. Bir 
zengin adanı, nannıs 

dediihn nesneye iste
diği şek.li verir. Dilerse 
onu çanıura atar, 
kinıse ağzını açnıaz, 
açanıaz. Fakat ayni 
nesne, senin gihileri 
dolap beygiri yerine 
kor, gözüne bir bez 

l 1 • 

sarıp a <şan1a l\.a .. ıar 

döndürür durur. 
Şu ak sakalıınla, bu 

kadar !;>anü şöhretin1le 
seni yanın1a oturdup 
teselli veriyorum. 

Mabadi var 

-
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Şapka 

' 
. 

ince ve yumuşak fötr Ü~ 
rine geniş bir kurdele ve ar
kadan geniş fiyonga modadıt'. 

Moda 

t' tdi ~~ tuıuşwd\' 
maıı[p ~ '<~ 11'1~ biçt-
mi bir ta11.?J· , . 

Ce'kel geniş y~İ<alı held-en 
keıı\erlt ve 'ftt!~t114tı9zasmdım 
cepli. • · • 

. Y\\W,ı~li\l \~çpg\~ ~Y,
yün .beaen ·dıir, Efelt dar' 

atı J'~dan, bir ön ve bir 
diıtt plt .~i-At11r,.,~ ı-.r. 
<8aç modaH 

Kari 
taglllz kanununa 

Kadın kocasına bakmıya, evinin işleri ve te
mizliği ile meşgul olmıya mecbur değilmiş 

İnsan, yani erkekler demek 
isteyorum, niçiıı evlenir? - .. ,,_.ben. 

Eda içi darma dajınık Hiç 
ia,.. m yok ve bnm elini ~ 

bir ~ .ıirmİ)'OI'. 

Şapka --

--

Rahat etmek, bebrhlı 1-· 
yatııım intizamıızhklanndaa 
kurtulmak, kendi e..mde teml:1; 
bir yemek ylmek ve nihayet 
her hususta zevcinin llzerine 
titreyen bir zevcenin §".fkat 
ve muhabbet himayesi altında 
ve huzur içinde yqamalı: için 
de"il mi? 

fiir bunu her yerde, her 
emlekette ve her evlenen, 

çlftlqen insanlar, kan, koca 
arasında izdivacın esası olarak 
bilir ve zannederdik. Halbuki 
ingilterede bu böyle değilmif. 

s.d- beaim getirdiğim 

ve ı.-tadııjım yemekleri afi,. 

yetle yifoı.. Benim yapbğım 

yatakta yabp ym geliyOI' •• 
Keyflae bakıyor... lıte ben 
bundan şikiyetciyiın ve bu 
vazifeleri yapmıyan karımdan 
aynlmak istiyorum. 

u da fötr uzeriııe, faka' 
da• kurdele , pne arkadan 
srenİf flyonga. ~pka fırdolayı 
bordl\rlü • , 

Bunu bize nisanın ilk hafta• 
sında ingiltere mahkemele• 
rinden birinin bir talak 
davasını rü'yet ederken ve~ 
digf karardan anladık. (W ood 
Green) şehrinde ufak bir 
bankanın rene ufak bir me
muru bir gün mahkemeye 
müracaat ederek çok ·güzel 
olan kansı Mis Klark hakkın
da talak talebeder. 

Karı ve koca hakimin hu
zurunda krrşılaşırlar. 

Hakim ayrılmak isteyen a· 
dama sorar: 

- Niçin talak istiyorsunuz. 
Karınızı sevmiyonnuııunuz? 

- Bilakis çıldırasıya sevi-
yorum. 

- O da sizi sevmiyor mu? 
- Zannederim şeviyor. 

- Bir ahllksır:hğımı filAn 
mı gördünüz? 

- Hayır . Vakıa karın çok 
güzeldi. Peşisıra bir çok kim
seler kovalar. Fakat ahlakına 
bir diyeceğim yoktur. 

- O halde neden ayrılmak 
istiyorsunuz ? 

- Anlatayım Ha'9m efen-
di. n karvnın, h~f §eyinden 
me um. Yalnız ·.~ir tabia-
ti. -' ik' ti 1 

'
1 : K ' nqen ş aye rq v~. . anm 
~ 

, . ' 

BU GUN NE 
Sl 

baııa bakmıyor. Fakiriz. Hb:· 
metçi tutaınıyoruz. Her akpm 

ve her sabah kendi yemeii· 

mi kendim hazırlayorum. El· 
biselerlmi kendim temizleyip 

ütüleyorum .• 

Hatta yalnız kendiminkileri 
ği1 kanının elbiselerini de 

ben temizliyorum. Bundan bq· 
li:a rtalık sirpüren bea, bula-

EGiZ • 

Dil p1me 
Sığır dilini bir teııcerede et Sığır dilini alelôsul üç saat 

suyu ile üç saat kadar pişiri- haşlayıp derisini soyduktan 
niz, $Onra derisini yüzüp soğu- sonra ince dilimleri kesiniz. 
ınıya bırakınız. Bir temiz tülbentle ıslaklığını 

Birkaç yerinben ve bir aldıktan sonra evveli yumur· 
sahana koyup jµ-ıoda bir tay sonra ıaleta tozuna ve r 

cekt tjr. Tam lleş cebi var. Ve ~a ıııra keq4i ıuxµ ilo ııu bulayıp k:ızp yağda 

Hakim lnglir: kanunu mede
DİIİnİn sahifelerini uzun uza-

l 
dıya kanıtırdıktan sonra şu 

karan veriyor: 

- Kanunda bir kadılllll 

evinde ortalık süpürmek , ye
-k pişirmek , bulaşık yıka· 

malı: mecburiyetine dair bir 
kayt , bir madde mevcut 
ohnadıiJmdan ve bualan yap
mıyan bir kadın kabahatli 
g&iilmediğinden talak talebi 
reddedilmiftir. 

Bu karan alan zavallı ban

ka memuru boynunu bükerek 

tekrar evindeki aşcıbk, bula
şskalık ve hizmetçilik işine 

ko 
fazla ola· 

u yemej'e çagırdıiı· 

1 

Moda 

l 

cın iki davetliden on biri 
~aş. Ne yapıtaap? 
Oıı, ikinciye kapı~ ·~
ve biz de grip ordu 

- Bu az kullanılmış bir nal pişiriniz. yalıut bir az 9'lloca tava o- j 
Slzi,ı Jç.iD bef liraya bllııkırııeo .ıslatımz, Soıır' ~ne ~Çil kızartınız ve $ICak ıııQllk 

- Cep istemeQJ Cepsız ~Javi krep aatendCJJ tera!I 
lı:aça verinıiniz? ko~p ateşten indiriııiı. so ya verlnbı. • · .iü olıirak istffade ecfRmit 
-===~~~~~~=========~!!!!!!!119!!!!!!!!~-:u::::.,.:-:u~::i=:#' Jl"llııbert . ı.11flfı Hnıpl &kat pli~ rcıp-

mı ıı auuı ıunı • • , tvr~~ a.re~tJı, yır,Jra .Jir9k 
D. K. Gatip Cevri bere: ci ı l>ıayııı :Ya~~- T~ı.>~ de~plte#f1 
1- V!ldiJlıil(i ırfrlgda .y~ ize verilen habere göre Robun sağ om~dan 

· · · müsellel!i enen ne getit~~ ., n. ı 
-.....-~ .. , 2 - & Jııısııii.. ,a\ıairJMııM • ı... 
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lıl1ai~fal:,.arıMrınd ... ıı41!19)r ,ıa!11~1 n ~ ".;. " . , e~ğtllı., vaziyette. bu n~ta aha PJjı- ve Fransızca bilen bir ı.-eıı- ta üsteki parça JÜZ tanhi-t 
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• 1*'.•ga)la' kanuQ\ ~me"'1ılı lrli~ t 'h dT 
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1Boğazi~i~~e So,,:, Söç modftsı 
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at.mu~ ~~"tarafından ~edayjll beni y.,_,~mın 11n ~~:i~ll !!fa- • M. Sadettio ~ye:, Y'1<:an-
tıba~ ıdirtdıtıı;' hıı.ta~ aıi: balledncle dahi ~lfıe ınuka- da. Ce • rdi"' 'tılz~•ii 
a~6l', nutn:nfr e'·.'M-' De Mldf,f bil maidu,r etfİ, . 'I y I ' izthab .ııiı~ al' ı, a e . lo" 

·ıdt: Buna tağıtıeır, -tazifeıa~ Bana ihtiyact cilltıl~ \ııt ıffi· li . '(~bu~ f#erbııl 
"ba~t verildifinl ha~ aldım. tuncta · A. T. . riıı'iıtı'ıilif ai'm- y "neı ıeti,n\e~ ,m~etıeJI 
enu. tamamile iyileşmedi- lannı blldinııelerini rica ede• değildir. 

~im w Disaa 90n_. k~ar , rim. * 
b~ mezu cW!upm hal· ı. * Jİ 
de, vazifeme P.ilaa1et veril· it YIÔyel'IZ ~kişehir askernk şu'b~in-
meal met riyqi mucip ~emir:in um um d111 aldıtım terlıta teakeremi 
ola,çıiıııdan b~ıle, ha - cariyeainde fddnı için ve kaybettim. Y enisiıri alaclğtm-
sta. bir hııJde, aç kalııı.k aynı zamanda tafra ınüşterileri· dan eskisinin hükmll yokrur. 

mizle olan ~mııtın v 
korkusunun da İDÜJDjl.DlÜe, l\.üçük Mustaf~aşada, çefme 

idaresi için ieabedirJa _,.bati kas 7 315 
hakkıın baki kalmak üzere -~- ar 1 o. 

edebilecek bir T~ ıııemura MehUJel Halit 
tekaüde sevkimi istida ile ihtiyacımız va•: ta,l,iplerin § Di~çi mektebinden aldı-

.. emberlitaf, Çilingir -kak 
o .23 Q9 falJrikasında 

306 cfotumlu 
Halil oğlu Emin 

* fş anyanlara 
ot~fla ~Lşmaktaıt ze•k 

iki çocuğa ihtiyaç vardır; 
imleri' on ikiden on beş yaşına 

r ve Türkçe okur yazar 
arı şartbr; arzu edenler 

·r ' . 

talep ettim. Emanetçe de, ticaretbanemize mij~tl;ırı ğ*1 hüviyet vetakaııını zayi 
tekaüdüme karar verÜdiğini rica olunur. , ettim. Hnkmü yoktur. lstıımlıalııila Asmaaltmda Y ce,ıan :r:e bumıi 
haber aldım. Yeni postancıde qlıi Za~µye Mezk6r mektep llM'ıı1na 

~e .jj:; 111' t• M>dı"iM' W....I F~t hutalıiım . mütead· aokak Nç 20 252 Ali Neftat 
parçalı deko te iS dit raporlarla musaddak iken * * 

dız lıanıııda Mo «69», Mehmet ~ 9•1dı ·JN• ""' ya pJ 
Ruhi bey ticaretanesfne müra- f ıan densi '1.üdfdi sus14 ve tak 
caat etmelidirler. • atkırı hklırpm. : 

• ~ • J 
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Telefon: 
YAZI İŞLERi 

ilil 
Is. 1-2-02 

iDARE İŞLERl 

~s : 3872 

• 

, 

) . . .. . -- - . ' 
' 

l~ÜRKİYE iş BAl\X1\SJ 

S.rn1ayesi: ted :y ~ edilı11iş 4.000.ÔO.J) liradır 
Unuıml ~lü<liirlük: Ankara 

Şubeleri: 
.\nkara Adana · ; . Ayndıl~ . ·, 
fstanbul Trahzon ~oııuulclak 
Bursa HaliJ;:esir i(aysed -
izmir <lircson .Mersin 
~amsun . i~clı•eınit · 
)lüs;ıı ;nuauwtM ,'tü.hnbatalırr; tms!ılM'. .. · • . .,, . ~ 

' ' 

' Boş at}nları · 
... _Asp,irin 

komprimeleri - · 
ile tedavi olunabilir. 

, t. 1. 

·; '~ .... 

YaJnu; lar>..'1.Zl bondıroUu bAldJd ,,..,.H 
ambal&jma dlkk•t ve bu mark•yı m.usırrcn 

talep ediniz. 

... 

• 

~~~ 
, 

NAiM VAPURLARI 

İZMİR POS1'ASI 
( - .. ,. 

. Seri , lüks ve ı;nuntazam olan 

-·,Adnan N~:.: . ı 

' 
Orman ve orozii vökfiye müdür-

lüğünden: 
kerenköyünde hamam sokağında dükkan ile -ahır 1 teşrini 

sani 929 tarihlne kadar icara verilecektit. mtizayedesi 4 mayıs 
929 cumartesi ~ü saat QO beşe ~kadardır. Talip olanların 
İstanbul Evkaf müdüriyetinde orman ve arazi idaresine müra
caat etmeleri . 

- 29 inci J:>AZAR'fESf 
günü 16da Galata r.htımıncfalı 

. gareketle İzmire ve Çarşamıb 

.......................... 
~························ 

. . ' 
' günü lzmirden Istanbula hare-
, ket eder. 

· Galatada Gümriik karşısmdli. 
Site Fransez hanında 12 tD<• 

marada umumi acentalığına • 
müracaat. ıTelefon Beyoğlu;lllill 

Metkez aeelı f.:' ta 
köprii başında. Beyoğlu 236j 

Şube acentası: Mahmudiye 
hanı rutında . İstanbul 2740 

TRABZON BİRİNCi POSTAS~ · 
( CUMHURİYET ) va~ 

puru 29 Nisaıı Pazartesi 

• 

KİRALIK BÜYÜK BİR BİNA 
İstanbulda Ankara caddesinde Elı;ıkt,ri_k ş_irketi. binası ha

ziran iptidasından itibaren kiralıktır. Mağazası, deposu, 
birçok odaları bulunan bu bina bir 'daire, bir ·şirket mü
essesesi için fevkalAde eiverislidir. Talip . olanların mezkür 
,.,.,ı~.ıe hinamn kar~ısında Hilmi· kitaphanesinden sual 

etmeleri ilin olunur. .nn•t 
-"----,-

RUHİY A'f. ve ·.TERBİYE . . '. 
Köy ~ualliın mekteplerke ıiıahsıi; · • · =·~ :ı;; sır;,"" ..ı'<r~ı. 

!' u • .,. 
{"ç !t: 

. . 
t\IÜe llHi: . "_,. ~.. • . ~~: ' lJ.''!fl· 

İbrahim Alaettin .. · · ··" ' ~·· · . .,ı;;-, 
N~redildi. - . . ı . .. . _. _ . ~~ 

Fiatl: 50 kurtlŞ'- .. · 
MQRACAAT MAHALLİ: 

DEVLET MA TBA1\S1 
Satış yeri 

KARDOMAH 

Tarihi tesisi: 1906 
ÇAYI 

VERESİYE 
6 ile 8 ay vade ve 

. -

75 kuruş 
Aaltatk 

'İ"akSitlerle 
• • 'tenç kot , _ ... _ 

Lacivert p;rdesi: 

Palto 

Kostiim 

Manto 
~mba 
~kazak ' 
Çocuk elbispier' 

Hazır ve . 

ISmarlama 

-~~ her nevi İngiliz kumq
: lan İstanbul Eminönü Kap-· 
· rübaşı N0 15-16 Karıakaf; 
-elbise mağazasına bu ilim 
k~sip müracaat ediniz. 

l)oktor -Feyzi Ahmet 

· 12 de Galata nhbınınd~ 
hareketi~ [İnebolu , Samsun, 
Giresun , Trabzon , Rize, 

"1 ' Hopa } ya gidecek ve dö-

.\füessisleri: Dresdner bank 
A. Şafhavenşer bank F e
r,ııyn, Nasiyonal bank fiir 
Döyçland. 

Çayların 
en alası

f irengi, belsoğukluğu, elit 
pi'oslas, zafı tenasül ve ka
dın hastalıklannı en son u
sı,ıllerle az bir zamanda mu
sait ' şeraitle tedavi eder. 

. 
TAYYARE PIYANKOSU· 

4 üncü kqidc: 11 Mayutodır 

BOYOK İKRAMİYE: 
45,000 Liradır 

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

ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat 

Bu keşidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır 

Anodolu sohilinde 
Kiralık ve ya satılık köşk aranıyor 

ı~cner yolu ile Maltepe arasında bahçe içinde 
4 vabut :-; odalı, sahlte mümkün oldu(ju kadal' 
yakuı kiralık ve ya sattlıll bir ktişk aranıyor. Bah
çesi büyi.i.lc ve deniz !ı:enarında olanı tercih edlllr. 

Fazla tarsiliit, lu~l'-l nyal, münıliÜllSC rotoğrar 
Son Sıtat idaresine (( köşk » .kaydı ile uünderil-
ınclhllr. · 

GaJata ithalat gümrüğu müdürlüğünden: 
Adet marka ıwmero cimi Cf)'• 

ı' baket blll bili 1hve kUfll tlylad ... .-llıplqe 
61S adet ., : " . ipek atka 

67 ., " ., . ip Ye ylıdli atkı 
2 ,, • '! allmiDyom kutu 

ıs .. • .. kerate 
2 aaıı.dtk S.B 9192,10-ll eczalı pamllk 

1 o bllya G.S bill kuru ökliz -den.i 
Balida mı. Ye .uktan malıaırer .. ya yirmi p müddetle 

mi.iuycde7e ke>Mtufbar. Talipleıria 22-4-29 tarihiıu:ltill itibaren 
Galata "fuaıtlifuıde aatış komilyaııuba müraeaatlan' 

l~ıııinönüdnc Moda t~r,zil1aı1esi ... 
Hususi surette Londradan getirttiği halis 
İngiliz kumaşlarının yanında milli f abrik~-
larımızın kumaşlarını da teşhir etn1iştir. 

Lütfen uğrıyarak bakınız~ 
mukayese ediniz, iki çeşit 
kumaş arasında ·fiattan gay-_ 

ri fark olmadığını 
göreceksiniz. , 

lstanbul evkaf müdürlüğiinden: 
Süriye evkaf müdürü Mehmet Faik beyin ttkaüt maaşı ve

rilmek üzere evkaf müdüriyeti muhıısebesillc ı:oı:!racaat eylemeleri. 

nüşte Paz:ı.r iskeleslle [Rize-; 
Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
Giresun, Ordu, Ünye, Sam
sun, İnebolu, Zonguldağ} a 

uğrayarak gelecektir. 
Hareket günü yük hlıamn2. 

' . 

İzmir - fıiersın sürat ~o3tası 
( Mahmut Şevket paşıı-1 

vapur\i' 30 Nisan Salı ~2 
de Galata nhtımından hare
ketle İzmir , Antalya , Alıi
iye , Mersine gidecek ~e 
T aşucu , Ananıor , Alaiye , 
Antalya , İzmirc uğrayara'k 
gelecekti~. 

Merkezi : Berlln; şube
leri: Hamburg, İstanbul 
«Galata ve lstanbul », 
lz,ınir. 
}.. Gaalata kısmı telefon: 
Beyoğlu: 

247, 243, 684, 685 
lstanbul kısmı telefon : 

lstanbul 2842, 2843 . 
Deposu : İstanbul Tütün 

gümrüğü . T clefon : 
tstan · m. 

Bilumnm bank• mua
ve hususi 

Ayvabk sürat posta>ı · 
· nbul icra dairesinden: 

(Marmara} vapuru ~O Nism 
Salı 17 de Sirkeci fıhtımın- rgi efendinin, y eşuva e-

fendiden borç aldığı mebaliğa 
dan hareketle (Gelibolu, Ça- mukabil vefaen ferağ eyledi-
nakkale, Küçük kuyu, Edre· 
mit, Burhaniye, Ayvalığ J a ği Kadıköyünde Osman ağa 

mahallesinin Rıza p~a çesme
gldecek ve dönüşte mer:kur si sokağında cedit 62 numara-
iskdelerle birlikte [ Altuno- lı bk bap hane borcun veril-
luğ• J uğrayacaktır. memes·n:leıi dolayı ihalei ev-

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. Yük ahnn:.u. velisin:n icrası icin otuz gün müd-

.. _________ .-; 
1 

detle müzayedeye konulmuştur. 

Bartın ıüı.s " ••r:ır Po:>ta~ 
Elektrikle mücehhez muntazam 
kamaralar ve güjerte yolcu-

lanna malı.us mahfuz 
mahalleri havi 

:Türkiye 29~~ 
· ··Pazartesi -

iZMIR VE P ARİS SERGi
LERİNDE BÜYÜK MOKA
F AT VE AL TIN MADAL
YA İHRAZ EDEN MARUF 

İDEAL 
J(ONSERV ALARJNI 
H.erkes, bilaistisna tercih e
der. Meşhur doktor Zergcrin 
takip ettiği usul üzere sureti 
imalleri, hali tabiilerinin nıu
hafazasmı temin eder. 

ENFES! MÜKEı\J1'1El! 
SIHHi! 

Her bir tecrlibesi büyük bir · 
mu'laffakiyet, bir zafer! U
mum bakkaliye mağazala
nnAa bulunur. 

· Hududu Tarik, lf akat Münifo, 
Nemduba hann..Jann ve bir ta
rafı muınaİleJhlmin ve bir 
tarafı Ali bey veruesinin 
emlakleriyle mahdut .ıtmıt 
d&rt meli'• oblz santiınctro 
terbiiade araziden otuz dokuz · 
metre bina •ittebakiwi bah
~ir. Mıı,tcmclab üç katlı. 
binada ıı:emiııi memaeT bir 
utire o-iacle biri QJDC)Wıh 
ımıhdeıa 'kliçBk diıeri phnifll 
ve diğeri b.ıkualu beş oda bir 
t..flık bfr k6mfir1ilk iki bela. 
sanııçlı maa mlqtemilit mutfak 
bahçeye medhal iki sofa yük 
ve dolap içi dışı yağlı boyalı 
ve oda kapılann fevkanileri 
caınlı bavag•F.İ ve kumpan
ya suyu tertibatlı alt kat pen 
cereler ve bahçe ciheti tama
meıı demir parmaklıklı ve 
yangın duvarlı oldukça yeni 
üç bin lira kıymeti muhamme
neli ve derununda mcdyunun 
ailesi' sakindir. <;ar~uya pek 
yakın bulunan hanenin iştica
sına talip olanlar ve daha 
ziyade ıualllmat almak iste
yenler kıymeti, muhammenesi
nin yüzde onu nisbetinde pey 
akçasıııuu ve 9'l9 - 1830 No. 
ile müuyede şubesine müra
caat etmeleri ve 1 - 6 - 929 
tarihinde saat 14 den 16 yıı 
ka ihalei eveliyesi icra 
kı aı:a· ,ı ilan olu."lur. 

. du·. 
Bakkallarda 

ar<tv1n17.. 

Acele salılıl• otomobil 
S03 modeli _fabrika kapa

ması Fiat otomobili ucuz sa
tılacaktır. Görmek istiyenlerin 
Tophane eski Salıpazarı halk 
fırkası karşısında 527 numara• 
lı hanede Mürvet hanıma saat 
ondan oiı ikiye kadar mllra
caat eylemeleri. 

İstanbul icra dairesinden: 

Ayvan sar•yında atik Mus
tafa paşa mahallesinin hamam 
sokağında kain kazancı Hris
tonun tasarrufunda bulunan 
atik ve cedid yirmi dört nu
maralı hanesinin tamamı T o· 
dori veledi Y orgiye olan bor
cundan dolayı kırk beş gün 
müddetle miizay:edcye üç yüz 
elli lira bedelle talibi uhde
sinde ise de bedeli müzayede 
haddi liyıkmda olmadığından 
bir mah müddetle müzayede
ye konulmUfbır. Hududu cep
hesi t.rikiam Petro Dbıitri ar
k&Jı Ahmet bey ve Mevbibe
banımm banelerile maJadut 
kaydcn elli alb bilmesahe 
aekaelt bir arfUl terbiiDdc ••· 
ziden atlcad.a tahminım oa .... 

· şm · ayclmldt •ahalli milteba
kill bfaadar ·zcmfa katuul• 

· ..lada iç katlı haricea kirp 
olup mllıftemil&lt zemin· mal
~ kuytıau ve ıöanlU küpü Ye 
arkasındaki ayclmlıjia methali 
bulunan dolaph ve y•laklı mut-

Adres: Babıalı, cagaloğlu 
' yokuşu köşe başı numara 43 
Telefon: İstanbul 3899 

Darülaceze 
nıüdürlüğünden: 

. . Kadın birliği namına dün 
müesseseyi ziya~et eden hanım 
efendiler yerli mamulibndaa 
(oyuncaklar) (şekerler) tevziile 
kimsesiz küçükleri sevindir
miflerdir. Bu ziyaret ve IGtuf
lcrinden olayi ır ı ey 
mühtcrcmesine aleni teşekktı
ratımı arzeylerim efendim. 

DOPPEL 
Bİ~ASI 
Çıkmıştır 

Her yerde satılır 

15 Sene teminatlı 

dakika şqm• ' 
SİN GER 

saatlerini kullımmı:ı 
f cruıi gözlllklerin her nev'i 

Depo111: latubnl k6prü başmda ı 
GRAMATOPOLO BlRADERLER 

Son Saatin il.dn tarif es 
Klll'Uf 

:-c·~--~-- , 

6ıııcı sahifed~ santimi 25 · : 
Sinci « « 50 
411nca « « 80 
Jliııcii « « 120 
2nci « « 200 
linci « « 400 

t-----------~ fak ilç ufak sofa bir kısmı yük- felgrraf: İstanbul Saat 
lii ve dolaplı biriai pbnl.pnli 
diğeri zemini çinko kAgir korku- llin muhteviy•tına dikkat 

:ılunmalda beraber bu buııuat 
lukla birinin önü açık dört oda mes'uliyet kabul edilmez. 
birisi aydınlık ıDAhallinde iki 
llaliyi muhtevi kı.smen miibta- Gazetemizde İntif ar eden 

bütün yuılann hakkı 
cı tamir bin bq yüz lira kıy- ı mabfu:ıdur. 
mcti muhammeneli olup mcd- ------------
yun sakindir. Fazla bedelle 

1 Abone Ş!J.rtları 
talip olanlar ve daha ziyade Viliyetler içi : Senelik 1700 
malümat almak isteyenler kıy- altı aylık 900, üç aylık 500 
meti muhammcneıinin yüzde kuruştur. Ecaebi memleket

ler için: Senelik 3000, altı 
onu nisbetincİe pey akçesini aylık 1600, ü~ aylık 
ve ,;?,\ dosye numarasını miis- 900 kurUJtur 

· taclıiben İstanbul icra daire- J 
sine müracaat etmeleri ve 19 Zilkade 1347 

l~------
1-6-929 tarihinde saat on r 'J'a k!'İllt 
altıya kadar temdiden son 

d · · kıl - Güneş 5,04 Akşam 19,01 
oıüzaye esı ıcra ınacagın- !)ğle 12, 12 Yatsı 20,42 
dan müşterilerin bizzat ve ya ikindi 16,01 Imsıı.k 3,09 
bilvekile hazır bulunmalan 
i!an olunur. 

• 
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1 
1 


