
TELEFON: 
Yazı işleri 
is. ııoı 

idare işleri 
Is. 3872 llil 

PAZAR 
5 

MAYIS 
1929 

5 inci yıl - .\~ 1483 Nüs~ası her yerde 5 kurut 

Yolonez., ._:P8n..ıyordu-. 
Almanyada bir iıcvi · ·ıbtiıaı oldu 

Bazı yerlerde iirf.l . idare ilan edildi ., . . 1 ,,__ ______ . , ' . 

.Mayıs, bütün dünyada az çok tezahüratla söndiiruiek, .. niıamı· iade etmek iÇin Alman 
::~ıı. ~;.tezahüratın en feci ve en kanlı . bir ltUkUmeti bir hayli zahmet çekmiştir . . 
yıs At ıgı memleket ise Almanyadır. 1 Ma- Bu kanlı .vekayiiıı tafailib, en son vaziyete 
atlet b~nyada komünistlerle hükumet arasında dair olan haberler, telgrafl~a tahsis edilen 
ve ka ır. meydan okuma şeklini almış, polis siltunumuzda•milnderiçtir.Bu münasebetle şuna 
bir orııünıstler, sokaklarda boğaz boğaza kanlı dikkat. etmek icap e<ler ki «1» mayıs, bütün 

y mu arebe yapmışlardır. dlliıya memleketleri müstesna, yalnl% ·Alman· 
reke~zlerce insa1nın hayatına mal olan bu ha· yada bu derece :feci ,:ştkil almıştır. · · 
adet ' b~o~ _ge en haberlerle anlatılıyor ki, . Bunun sebebiiıi, timdilik ·Alman hükGmeti 

na a ır ıhtılal mahiyetindedir . Bu ihtiliİi daha ' iz"h. edemeıne1'tedir. 

Oi!SU •• 
~))tı aı11eı·e 
Kuleli askeri lisesinde dun 

son sınıf talebesi çerefine bir 
Veda mu .. s· amer · ·ı · · Mü esı verı mıştir. 
bu samerede bir çok zevat, 

meyanda Al~ettin ve Basri 
~alar, muallimin ve talcbe
nın a'lel . d 1 erı e hazır bulun-
muşlardır. 

ı_ Mlisarnereye, askeri bir ta-
Q\lr teşkil"t · . a ının ıraesı ıle başlan-
ınış, Ze b k K Y e ' afkas dansları 
0Yllanmı b' k -..:ı·l . ş, ır omedi temsil 
~• mıQ K" · . 

k 
Y• or pıyesı de cidden 

ÇO bli "k b' 
t . yu tr muvaf~ akiyetle 
emsıl ed'l . . 

t f 
1 mıştır. Bunu talebe 

ara md ' 
ciınn _an yapılan muhtelif 
tal bastıkler takip etmiş ve 

Me\'\ e pek çok alkışlanmıştır. 

ses• 

Son Saat 
BuQün 

16 S'ahif e· 

2 - Sahifemizde: Telgraf ha· 

bcrlerl. günUn tarihi. \ 'C saire: 

3 - Sahifemizde: tı.ı ı:;ırııdJr 
m iı ab:ıknmızın renpları; 

4 - Salıif em izde: \t)·ıo. ı.:an 
sütunu. 

5 - Sahi/ em izde: ti r :ı\ uç 

ki.il, \ e s:ılre; 

6 - S1thif ~mlzde: Kahr:ıır.Jn 

:ıgıı \'t $:lire 

2- Sahifemizde: sınrnı1 <lıin 
):tq: 

c5- Sahifemizde: :\Iod :ı hıı 
beri eri; 

9-Sahifemizde: nuny:ı •u· 

unu: 

10- Sahifemizde: Tiyatro: 

11 - Sahifemizde: Telsiz h :ı· 
lıeıl crl \ e ~ :ı l rc. 

1S- Sahifemizde: Dur :ır ıçın-
<le\!I ulil \ e saire. 

14- Sahifemizde: 
bcr erı \ e sai re. 

1~ - S1thifemizde: Polis tın· 
c • r • \·c !'alre 

T .Rüştü B. geliyor 
Hariciye vekilimiz bugiin · 

V ~.i!edikten haraket edecek
ti:. Pazartesi günü şebrimi%e 

, 
(:.;tfe: Şereflt•rine bir mıisamer.e verilen Kuleli son sz: muvasaletine intizar olunmak· 

k 
f rılebesi: allla: cimnastfk Jıarekcitm<ian bir intiba 1 tadır. 

sam ere d ç..o.y sonun a hazıruna 
~ pasta ikram edilmiştir. 
Polis ıt

1

asının 'm!!!!•-----miji.-------------~--
Y .YÜrüyüşü Bir cumartesi gcC~si Çcşmcmeyda-

~~;· ı.!~~~.n·d~:ıı:....t:;. nında bulunalı ölünWı · katili kimdir? 
Yüru7 kadar munta7.am bir 

rnUdü~ ~:ıp~mış, sonra polis Adı• t ı• d•ıd• b~geçi~::.m~·~:n:~i:::~~!~ ıyeye i 01aznun: es ım e 1 ı. 
M~badele itilafı Geçen cumartesi ıınnn ıeceai ~11 Çel~ katil · kimdi? Zabıta şilphe. üzerine, öldürOI,n 
Atına 3 - Müb d 

1 
memeydanından geçen.. zabıta:= M~-~ adamın . münaıebett.e bulunduğu kimselerden·· 

ıelı:l · ' h ~ e e me· d' k d b' b ele k i t d' f..+e 
ı~f erbı· akkındaki kat'i iti- mu ıye so aiın a ır ceaet, ' c • . dört kişiyi tuttu, adliyeye verme • e ı, .,. 
• uı k din kalbi iizerinde biı yara v. ardı, ~dnl\i\ • b" k'a -·L+·· ır aç günlu''k b' ı T Lkik · ~ • --:p..:: o zaman - da meyClana aarıp ır va ~u· old .. . ır mese e anlatılıyordu. an · edildi, H 11mını ' ~ d 

UiU temın edilmektedir. t~şıyan bir ıremiti oldup ~~ , fakat Bu vak'anui. ne oldojıı zabıta ıUtwıumuzda ır. 
t 



• 
lzmi 
ma te ne ce 

v p verd·? 

Şehrem n ı, et ı · de nasıl 
bir hattı h eket takip edil-

diğini İ ir belediyesinden 
muştur G cevapta, iz-

mirde de b toptancıların 
birleşerek t p'yas ına haklın 
olmalan dz 'n ' belediyenin 
bizzat et g tiri rek mücadele 
yaptığı ve et f atını makul bir 
qadd indirdi ı bildirilmiştir. 

eyrisef "n m kine M. Kad-
ri B. on a gitmii'tir. 

İdarcn n o a n alacağı va
edecektir. 
B. Şek pir 

tını p-
ü ya-

d kalm~sını 
m r ı tem'ni 

revacı mc ini k nu m k 
üzere du b r çok san er
babı ve i ı at lar Oe< kabir 
içtima akdetm l!rdir. 

adema Mıll m şe-
hade a l nn y -

p\ştınlmıyac 
eplin b lo u 
üz rinde ce lan 

yapmış, t kr r dön " 
ah :d· t · t k nu 
berri teslih tın tahd dini 

müzakere etmektedir. 

B elçika kralı Paris gitmiş
tir. 

P ah emesi Baş 
katibi Ali ef. eytama ait 

(3000) r z tine geçir
• ve tegayyüp etmiştir • 

il h y • , aflığa ait ta-
biri rin doğrud8F doğruya 

esnaflardan topl nmak kara
nnı vermiş, azadan Hamit 
Zu r bey İ tanbülda 1000 
kelime Heyet, ıs· 

İsmet pa
y.eni bir 

• t meldir. 
n e ı dar 
l n ark da-

t 
larak Balkanları 

eyahaü temmuza 

Filo, ağlebi 

• 
l 

Berlin, 3 (A.A.] - Dün gece Neu'İ<oellen mahallesinde zuhur 
eden vak'alar halk arasında büyük bir t iUr ve he~ecan 
uyandırmıştır. Saat 22 buçukt~ li\ışlryan ttıüsademeler ancak 
gün doğarken nihayet bulmuŞlu'I'. KorpUnistler ağaçlan d virip 
birçok sokaklnrda barikat yapmı"lar ı;>oiis efradını ateşle ve 
ellerine geçen herşeyi üzerl r:ne A~mak ~uretile karşılamışlardır. 

Gece yarısından sonr,a ilah ve mi~alyözle mücehhez imdat 

kuvvetleri geler k civardaki snkakl!İrdan gelip geçmeği men
etmiş komünistleri ozaklaştırm1 tırr Bu snada zırhlı bir oto
mobil, kaçan komünistleri mıtratyöz ateşiyle takip etmiş ve 
bunların poli m vkiıni frmel ibe nıani olmuştur. Bari
katlar arkasına çekilen lrn ünistler mağaza ve dükkanlan yağ
mn etmişlerdir. Bar' atları t Ucıfm suretiyle zabtet
meğe k.Jkı 1mnnın tehlıke i bir h ... rekct olacağım· takdir eden 
polis kuvvetleri ç kilmi~ ' b h vtıktine intizaren y kındaki 
so akların trahnı yl~mi tir. 

ze .. 

m r un 
verilm I iıırin Matbuat Cemi
yetine b'r takrir vermek ü -
redirl ı. S } isef ·n ida ... 1, . 
merhumun k~!:>r~n... bir çelenk 
bırakmı~tır. 

Türk - Yunan müzakerat run 
son safhaya girmekte ol-

duğu bildir;liyor. 

Sıhhat Vekili Refik ve Hıf
zıssıhha M. Asım bey dün 

Amerikaya gitmek üzere Al· 
manyaya gitmiştir. 

izmir Vilayet meclisi, izmir<l 
rekzedilecek Gazi Hz. nın 

heykelleri için (100,000) lifi 
tahsis etmiştir. 

Celbedilen pirinç müteha • 
sısı Bursaya gituıi t: r. 

Mütehassıs, Beypa~arı f -
çi~rine, pirinç zer'iyah içJn 
bazı usull'er göstermiŞtir. 

Sıhhat Vekaletinin yeni b\H· 
çesine, 60,000 lira vertı'n 

tahsisatı konulmuştur. 

ko · t -d 

ve 

oşu! rı 
r, 3 ( . A ) - Mulıa

in 929 

ü:.reş heyetin-
de bir ihtil Af 

pün güreş heyetınde, JLÜ 

t tevzii esnasında, H lı~-
umk pılılara verilen 

h'di- hakları oldu 
· ddia etmişler; kup nın 

flıtı ımnş r ve Kumka
pılıl ra hücum etmi lerd r 

-arafe n rasında, t at 
s \ e y mruklar teat o '1n -
muş ve büyüyen hadıseye 
~abıt müdahal~ etmi , kav
gtkıl ı ayırmıştır. İstanbul 
~eyJtr' merk'ezıyesi, bugün ha
dise i teijtik için içtima ede
c kt..r. 

• 

011 ı ız 

ır u dunda 
bir hadise 

Belgrat, 2 - Sırp - Avus
turya hududunda Sırp arazisi 
dahiline girmek istiyen Sırp 
komünist meb'uslanndan Yo
vakimoviç il bir komünist 

ıt f ılmı erdir • 

aya 
hava nazırı 

Yunanistanda 
Atina, 3 - Yunanistanı zi

yaret eden İtalya Hava neza· 
reti miısteşarına iki jeneral 
ve iki miralay refakat etmek· 
tedir. Mumaileyh yeni havai 
yollar hakkında Yunan müna
kaliit nazırile örüşmütür ~ 

'' Z,, 

E" elki gece Çavuşbaşı 
çiftliği civarından Çıkan 
orman yangını ancak dün ak
şam saat 18 de, ci\'ar köylil· 
lerin ve O küdardan, tanbul
dan gönderilen jandarma ile 
askeri kıtaatın mesaisi netice-
inde ve giıç hal ile söudü

rü ebilmişf r. 
Yangın n tekrar başlaması 

ihtimaline mebni o sabada 
muhafızl~r bırakılmış ve bari· 
kin ureti vukuuna dair tabki· 
k t icra edilmiştir. 

Yangının e babı zühunı he-
n ma iim değildir. Yoldan 

ır n bir köyl"nün cıgarası
atmış olması 

dönüm arazi 
yanını tır, bunun kısmı azamı 
fundalık, yalnız 100 dönümü 
ormanlı tır. 
Yangın tnnbulun en güzel 

sayf'yelenn en b'ri olan Po
lonez ko;une ya la"mış ve bu 
koy cok te 1 k lı dakikalar 

e 'rm' t r. 
Polo ~·ni yen-

Ukfımete bi,r 
ı hazırlamış· 

Hariciye vekilimiz yarın 
(3,30) da ş hrimize gelecek· 
tir. 



3 er derece neden ? 
Barem ı· 'h 17 ayı ası memurların 
sınıfını 3 er dereceye ayır· 

rnış· 25 l' . · ıra maaş ile hizmete 
gırenJer 8 · · d · hadd' , ıncı erecenın son 
il ıne kadar 5 er lira ara 

e yükseliyorlar. 
7 .. d 

IS ıncı erecedc fark 5 den 
e çıkıyor. 6 ıncıda yukan 

sınıfların b'ın· d .. b- .. n en o urune ge· 
~er~e~ hasıl olan maaş farkı 
3~. ıntizamı kaybediyor: 7 nin 

un .. d 
Cü erecesinden 6 ya geç-

nıek 25 b r. • • d 
8

• • ' unun :t ıncı erece-
g uu almak 30, 3 üncü derecesi 
S ~ne. 25 lira artırdığı halde 
fnı ıncı sınıf içinde 6 ıncı sını· 

1
__ son derecesinden 5 lira 

e~·k 
v 1 maaşlı memur bulundu-
gunu g- ·· B b oru~oruz. una karşı 
d unu,1 2 incı derecesi 20,3 üncü 

erecesi 45 lira zam kazandı
~yor. 4 üncü derecede S inci 
b creceden 10 lira eksik maaş 

3~l~aınıza mukabil aralar 25, 
ıra farklıdır. 

Bundan k' d f ki sonra ı erece 
ara· arı 25 er lira sayılabilir. 

ız 'lk' . ' ı ın, sınıfların umu-
nuyet l .. 

e uç r dereceye ayrıl-
ması dogruv l d v fik . d . oma ıgı rın e-
yız. 

Bize güre bir sınıfın bütün 
~ernurlarını böyle 3 sınıfa sı-

bg~şbtırnıak evvela bu vazifelerin 
ır irine g" t v. • la . . os erecegı ınce fark-
r ıtibarile çok gu·· çl" k kil' ve b . u çe ır 

undan hır adaletsizlik ma-
nd~ .~e manzarası vücut bulur 
uşunınel'd· k' d b. . 1 ır ı evlet teşkilatı 

kır ınsan viicuduncan daha 
arışık v .. 1 • k - 1 ' e cuz_en ıymetce 
ij e farklı bir t erkiptir. 

ei rece, memurlukları ehem
ın Yetce b" ı 
dev · ı d oy e ayrı ayrı tasnif 

Bence çay 
,razgeç 

an 
el.di 

bile 
• 

Yerli mallanmızın her taraf
ta kolaylıkla rağbet bulmasım 
hangi çareler, ne gibi tedbir
ler temin edebilir.? 

Karilerimize ,sorduğumuz bu 
suale gelen cevapları farih 
sırasile neşrediyoruz. 

En ameli , en ıslıoetli tav-

-64-
Ka.dınlar arasında daima 

lconjeransLu: venneli 
Yerli malla

rımın tamimi 
içip .gösterile
cek ameli ça· 
relerden biri 
işte Son Saa
tin bu husus

i ta tuttuğu yol
,-=~~~~ dur. 

Yerli mal-
ıllrıinisa 1.. arı hakk,ınaa 

bir aydır gnz•!~enizde yazdan 
bir çok mekaleleri ve açtığı-
nız ankete gelen cevapları o
kuya okuya ben tam manasile 
yerli malı muhibbi bir kadın 
oldum ve arlık bütün ihtiyaç-
larımı mümkün olduğu kadar 
yerli mallardan tedarike baş
ladığım gibi bu hususta her 
gün arkadaşlarım arasında i-
cap eden propağandayı da 
yapmaktayım. 

bunun tamimi için en ameli 
diğer çare bu hususta kadın
lar arasında daimi konferans-
lar vermek, propagandalar 
yapmaktır. 

Defterdarda Alaca çeşme 
karşısınde F ahrünisa 

siyelerde bulunan karilcrimizin 
arasında, cevapların neşri bit
ti~ten sonra, bir kur'a çeki
lecek ve kendilerine , sırf 
yerli malından olmak üzere 
münasip hediyeler verilecektir. 

Gelen mektupiarı derce de
vam ediyoruz. 

- 65-
Bir melctepll çayın bile 

aleyhinde 
Yerli mai ~-~!!!!!!'!!!!!~ 

larının herke~ 

tarafından kul· 
lanılmas? için 
onlann ucu: 
olması şarttır 

Şimdilik, me · 
sela yerli mai'
lanndan yalnız 
çoraplar UC\ Ekrem r 
olduğu gibi, Eğer elbiseli~ 

kumaşlar da ucuz olsa hemen 

alır giyerdik. 

Lakin rağbet arttıkça tabii 

onlar da ucuzlaı·. Onun için 
yerli malı yapan fabrikaları

mız malı ucuz çıkarmıya ça

lışmalıdırlar. Yiyecek içecek 

bahsine gelince: İlaçlar müs

tasna olmak üzere millet zen

ginleşinceye kadar çayın bile 

aleyhindeyim. Çay yerine ha

lis yerli malı ıhlamur içmek 

tardtarıyım. 

Eyüp 36 ncı ilk mektepten: 
Ekrem ve gı e maaşa kıdeme, gayret 

1 ~~ff~~~~re ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
se :e sayılırsa 5 er lira ara yapmak bazen bir bütçe yeti basitlik Jeiıine feda et-
çoB'· 25 er lira daha çoktur. menelesi olurda 1, 2, 13 lira tirmiyor. Basitlik iptidailiktir. 

.r rne S ı· k k k bi b A al f 1 f · kaV\ı k ur ıra zamma artırma üçü r ütçe ta- z ç ışına e se esıne uygun 
ce · ~ rna için 3 yıl bekleye- sanufunun himmetinden peyda gelse de hakikata, ihtiyaca 

gıne her l · 1 b'l' k d ğııun b. yı geçtıkce aylı- o a ı ır. ay ırı ır. 

s:n1 d ı~er lira olsun artma- Barem layıhas.mın bizce Bir makinenin terkibindeki 
eyer b: ~yi bulur; hasseten, en büyük kusuru basitlik basitlik, şüphesiz, büyük me-
farlcl • er, 15 er, 25er lira sadelik davasında fazla ileri ziyetdir; ama kendisinden bek-ar bır 
ni takdir memurun ehliyeti gitmiş olmasıdır. Jenen işi, mahsulü de rakJpsiz 
caksa yolunda kullanıla- Bir şeyi olduğundan, olaca- olarak vermeli. 
ha .. 

0 vakıt bu farklar da- ğından ziyade basıtleşdirmeye 
Vas tagoze çarpan bir haksız' ık 

ı sı olur: uğraşmak, tabiata , bele bu 

h: Şun~n içindir ki bazen bir maaş işinin tabiatına uymaz. 

5 
zmc.tı teşvik için l r d v • 1 Bakılırsa hükumetin kendiı;i 
kuruş zam bile b~r~k e~.1 böyle muğlak, mürekkep bir 

şk:Yd ir. Bunun büyu"kyl ~- .. bır varlıkdır. El kuvvetini maki-
uçük f k ugu u 

liyet . a r ın. çalışana bir eh- nelere alan bütün terakkile-
iakd' nışlanesı ' çalıştığına bir rin ilk görünüşte 1.:Jöyle bir 

ır a ametı' 1 1 i H . 01rnasındadır. ı karışıklığı, nisbetsiz iğ vatdır. 
ususıle bir de 5 lira zam Onların böyle olması v.azi-

Atsız 

Yerli nJal sergisi için 
Halk Firkasının, yerli mal

ları teşhir için vücude getir
meye karar verdiği sergi için 
yerlj mal imal eden müesese
lere müı·aceat edilerek birer 
nümune göndermeleti rica 
edilmiştir. 

Sahife 3 

Bana bak, 
Hey. 
Dangalak! 
Uyuma, dalga geçme. bak

sana! 
Sana: 

O cafcaflı, afili, küçük ha-
nım. 

Yaramaz ... 
Anladın mı imanım? 

Bcma buk. 
Jıey, 

Dangalak! 
Sana söyltiyorum: 

CimdaHı! 

Senin gibi pofyoz tar.afın
dan sevddh olana, öyle 'aynah 
parça varamaz! 

Hey, 
Hacı bey! 

Uyuma, 
Çuval ağzı aç, c1 
Bazı bazı aç, (. ) 

Bazı da kapa! 
V az geç o yoldan, o yol 

pek sapa ... 
Bırak şimdi ga~oyu, 
Al eline bancoyu : • 

Çal bir yanık tango... ' 
Hey Y a11kı1! ~ 

Ver bakalım birer daha, 
Başlıyalım perdaha. 

lf-

- Voyvo!.. VoyvoL Voyvo!. 
- Alo? 
- Voyvo! 
- Alo? 
- Voyvo! , 

' Voyvo senin baban! 
Haydi ot elan dal taban, 

Enayi pilakisi! 
Hangisi? 

Hangisi olacak, senin i'aco .. , 
Benim gaco mu? 

Kaymak o be, 
Sütlaç o! 

* - Voyvo!.. Voyvo!.. Voyvo! 
- Alo? 
- Voyvo! 
- Alo! 
- Neresi?· 

İsiaml>ol: «83.i satır» 
Köroğlu 

ayak adisesi 
Bugün Beyoğlu kazası mec

lisi idaresi içtima ederek, 
Galata polis karakolundaki 
dayak hadisesini tetkik ede

cektir. Heyetin buglin bir 
karar vermesi muhtemeldir. 



• , , s Karilerimizin Satunu = N l"'Ç l/N ~. MM~. Hı~uôlıl~!· r1tst111 aır Yaımarak ıı ıstıyorum 
{ 1111/W Efe.uııı. Ben de bu vatamn mDdııfa. 

.•. ,.' 

8-clllafa • 1eldz seneden uı utnmda şehit olan bfr 
- 193 - lı.rl atıı.ıolıilcilik maleği De ukerin evlidıyım ve blllıır 

· b l k meşgul balunuyorum. Geçen ablik sahibi bir Türk rene -Hizmetçi kız, bazen 1 lstan u a geçme ten, bıı tamaıı ırarfıada memleketin yün, Okur ve yazanm; 323 

kızararak, bazen açı- kalem hayatına rücu •D kıymet); '81ıaiyetlerinln mi- ıevelllltluru.m; bir ihtiyar "": ıarak du 
.. şünn1iye dal- etmekten başka çare yetltırUıde lıiz- etmişim ; nem ile ıkı kardqlmd~n ~ dl

x-
101 

görünce bir )'oktu. Lfikin bu rücu; lteden beri bu Jfle uğraştıg bak ak b . fndevim. 
• v ım rekkep olan efradı ailemıze ı; '-'d ı..~ .__ ailem m mec: unye ı ,_, ntOddct bekledi ve ne elim bir sukut ve _. • -ııun """ ve tilccar veya dava vekili nez-

t h 
- lf h" sefalet içinde yapmaktayız. dinde veya in•aat müessese--1 ha '-·et sormt)'a mec- ne a amn1u ersa ır n__ bu • tt lduamn ~ k 

111 ,, ._ YUlye e 0 
•- (erinde çalı9mak istiyorum; o-bur ;,ldtı: yıkılış olacaktı. Mü- gil.i bir talı arkadatfanm faleti talısiye ve naktlye verecek 

- Katip bey bekliyor, nıeyizin, o hain herifin da ayııi vaaiyettedlr, ba mem: bir iktidan haiz değilioı; na· 

- leketin n elld toförleri ki muaumu kefil ~k ıraate-llD diyeyim? yanı başında oturup muleğiıı bılıltafuwı bqlıca rehllirinı. 
Nigar, mahmuru ha- çalt.nuk artık müın- amiliyia ha YU!yete dllfmeaaizc Her ne ;

1 

oluna olaun 
-ı cevap verdi: kün müydü? O rezalc-- ııebep le k..Uanmakta olduğu- yapanm. Tqraya da ıridorlm. ~ - k k muz otomobiller bttgtın demo- Sefaletten kurtulmamız için ~ Buyursunlar. te -atlanma tan ise de olmıılıırıdır. • 5000 • hl ilk lntl,ar edecek olan ıraıe-

Biraz sonra Hurrem, alelade bir uşak gibi "7500. Ura tenııaydi ancak tenizin kariler siltununda arl· ti9nıan dulun yanında M. paşaya hizmet et- Aıııerlka 111İl)'onerluİDİll lıu- zenıi derceylemenW ve fe" 
idi. Aşallrı salonda in- mek, onun müstehcen 11111 lıubııııclıldan Oloınobilleti bit evl&dına bir iş bulmaıuıı 6 

h h 1 · · talffide laınaı.malııtayıı; dolayı· g~• yaı;lanmla rica ve istlr-tizar ile geçen er eves erını yatıştırmı- ille HrYtti mllliymun kı1- ham eylerim: iş verecek ut 
ciakika, meyus deli- ya çalışmak elbette mı kllllfııi lıarice cıkııw.ııa iııunlyet nanıına gueteıılz kanlırun çehresinde mfıreccahtı. bUmly-ıt 1ebep olııyonız; vasıtası ile bendenizl baber-b k 

'b' d' N' ar h n k d' takııileriıa iııme.ı ....teııetın dar eylesin. 
bir iz ıra mış gı ıy ı. . _ıgk· a ımın. ~n. ı- en btlytllı ihtiyacım tatnıin Sultanahmet ıeblt evladı ve 
O güzel yüz, o kadar sını . ?bu~ ~tmc:sı ıhtı- edecegi ııibl lııı fıılılr otoıııo- gueteııizin katil Yusuf lııarmakanşktı. Hanı- malını duşundu\,çc de bilcl elllafuıı kurtanıuya oaik * 
ma haber vermek için iizülüyordu. Bu şişman 1 

ola.Ubr. . • Odacı'.ık ta yaparım h d'lbe d' k ., KarakGy tabe otomobalcı· O yukan çıkan izmet- ı ~~ ne . ~y~ce tı. leriıMlea: :ıi!7 doğumluyum. -
çinin avdeti uzadıkça «Benı ıstemışsınız, ge- lımail, Mlll!afa, Şevlci, Celil kur yazarım, kahve ve 
katip be);n bütün cü- idim!» demekle- acaba H. Ke...ı, l..au lokantalarda , çllhşül, 
reti erimiş, yürğine her müşkül hallolun- * muhtelif müessescler-
yeni yeni korkular muş olacak miydi? l111ııızee llllllilletl ar111yar de odacılık ta . yapa• çökmüştü. M. paşanın, İzahat vermek, bu- Tıırk ... ya -•bl, bir •

11
- • rıın. Adresime müra· 

allimeden ( ıeri ve mllkemmel wracak noktai beden gelişi bazı esbaba isti- bir ......ıte) Lıa;ın.. Oir•nmek caat ricasındayım. 
arıyan porsuk ağzı, nat etirmek lazım gel- iatiyonım. Tıırltçeclen bafka Aksaray, ı 'alıncı Fey-
derin ve müteharrik mez miydi? biç lılr lloana YUkufuın yoktur. zi sokak N. o;; de 9 
bir kuyu gibi gözünün Zavallı Hurrem, pe- Adresııııe talırireıı mllracaal numaralı odada 

Haydarpafa poat reatant: önünde açılıp kapan- rişaıı nıüfekkiresini Şahin oğhı Kemaleddin Sami 
masa henıen hen1cn mütemadiven zorla-
geri dönecekti. Buraya, malda beraber endişe
aahibini ancak uzak- , !erini izale edecek bir 
tan tanıdıl!:ı bu eve nokta bulamıvordu. 
nasıl geldiğine müte- Bir hala hanın{ ziya
hayyir, avdet iktida- reti yüzünden işte bir 
rından mahrum, durup çuva"J, belki 

011 
çuval bekJeınekten n1üteva-

inciri berbat etn1işti. hhiş ve hulasa berbat Vahanın evinde eıtlenbir vaziyeti hissiye 
içinde idi. Nigar han1n1 ce tertip edeceğine 
kendisini kabul etn1ez- Nerinla nın konağında 
se ne olacaktı? İzine yangelip yatsa, gaze-

teci beyle deli kız keyf 
basa basa Nerimanın siirerken kendisi de 
yanına mı giı!ccekti? Lalinuru, vahut Ma-
Ya o da, şu manasız rikayı sin~ye çekip 
ziyaretten haberdar zevkine, baksa iyi ol
olup kapıyı yuzune maz miydi? Çalım 
karşı kaparsa?O vakit satmak, gösteriş yap-

111ak uğrunda işte yar
dan da, namustan da 
cüda düşmüştü. Neri
ınanın yerini Nigar 
hanım işgal etse bile 
mümeyizin rahnedar, 
M. paşanın da büsbü
tün tarumar ettiği 
aziz şeyi kim iade 
edecekti? 

Ne dolu kaba sığan, 
ne de boş kabı doldu
ran şu mülahazalarla 
bocalayıp duran Hur
rem, yukarıdan inen 
hizmetçinin: 

- Hanımefendi sizi 
bekliyorlar! 

Demai üzerine ken-

dini topladı. Bu keli
meleri kulağına akset
tiren ses, ne munis, ne 
h.itufk~r ve ne diJşikar 
idi. Dertment katip, 
kabiJ olsa, o sese şekil 
verecek ve ruhunun 
bütün saminıiyetile o 
şekli öpecek, öpecekti. 

Çünkü o ses saye
sindedir ki Nigar ha
nımın kendisini kov
n1adığnı anlıyordu ve 
bu anlayış o dakika
daki perişanlığına na
zaran büyük bir saa
det teşkil edivordu. 

" 
Mabedi var 
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trAvuçktil 
Muham'n': M.1TıRMAt»° 

Eh anlat bakalım 
Herif ne okudu, eene ileri 

ecri hırladı mı? 
-152 -

Bayraldarın kuvveti bir itimadı nefis, ve o 
ne olursa olsun, Ter- itimattan daha büyük 
senkliv l h. :' e carşı gene bir huzuru vicdan ile 
Hçahıç sa yı)abilirdi. ikbali istikbaline ha-

k 
ele. 0 yan1an herifin yalen nigeran olu)'Or, 
en<lı <l · . d . . aıreı nüfuzu neşesinden kabına sı-
ah?lınde ve kendi i!amıyordu. . 

n1a]i1 ... · l . .<:anesınc e yapıla- Beri taraf ta Ba'-Tak-
calc bir .. d 1 J . . ı11uca e e ne- tar, bütün bu entrika-
tıces111 · B .. . ın ayraktara lardan bihaber hain 
n1usaıt oln1am bilvü- kahyaya soruyordu : 
~~h nıuhal idi. O tak- - Anlat bakalın1, 
ırde ise l d. . . . h f k ·en ısını suı eri sana ne okudu. 
asttan I{ .. . ı~\ı d" G 1· ose r ınıe ı ene ağa için ileri, 
ers.'l nkliı11·n ·uu·· k'!elt- . h l .ı ~ gerı ır adı nu? 

mesı \'e hilatereddüt - Ağanın adını bile 
onu B~yral<tarın yeri- ann1adı, ama seui · <lii-
ne geçırı11es1· tab;"ı ı"dı'. d d · en üşürn1edi. 

. er hangi bir sebeple - Ne deôi? 
~uı kastın itn1an1e ve - Bol bol dua etti. 
ıntacı 'Zaruleşirse l{ö .. e ,, Allah için aya nn11ş. 
~hnlet gene karlı çı- tepeden tırnağa kadar 
<acaktı. Koyunu vü- erınis.·! ı) dedi. Zavallı,·ı 
zen r , ~ .. - "' 1 

'eya yuzduren iki tath sözle kendi~e 
kend;si ]d .. • o uğ·u ıçın bendedip hırakn1Jşsın. 
Postu sıı·tı . k 
h · na gcçı ı·n1c · A l d J be al k - n a ı c ya, n- l 
· ~ ·ının da 11ef siue ınh den ne dilermiş? 1 . _ısar etn1esi n1ukta
ı1 d" 
b. 1 1• Ba vraktar .. ır d ., ' anı 
a, arbe ile Rusçuk 
.,'nnh~ı-ır: ı l ı· . 

intil· .,-
1
ö 

1 
• ccnc ısı ne 

u "~' ettırcn K.. , · 
J Jezaı· . OSC) l 
t· r'c grat beyliğine 
a, ın et ı·ı rn~-»d" n1en1ez ı < ede-

'· ı. 

s·Ş~ teşebbüs netice-

] ı~1 e Hezargırat avan-
ı()'ı " h . .; 
bi-.,·d~a sına nıevut gi-

• 
1 b1: Bayraktarı n1u

nıs ır ç · arpa ınesabe-
sınde 

tuttuğu için 
ı11eşun1 t· k <lsavvurunun 
0~?Ylı~da fi'liyat sah

nesıne ıntikal edeceği
ne ı · · . {anı ıdı. Her cani 
ve. her hain gibi derin 

- Para, un1duğu, 

vardım filan aradığı .. 1 

yok. Kuru bir iltifat 
diliyor . . 

Bavraktar, .. başını 
ı11üteaccibane salladı: 

- Tuhaf, çok tuhaf. 
Beninı bildığim Sülo 
boş yere adın1 atınaz, 
havava kubur sık:nıaz. .. 
kiınseve kavuk salla-

.; 

n1az. O, huvunu ınu . 
değiştirdi, yoksa işte 
bir it yeniği n1i var? 

- Bu Köse hizn1etçiri 
rüzgardan nem kapar. 
Sülo gibilerin yüzüne 
bakar, . yüre~inin ta 

- i = -= 
Dik atli o p olm ıgınızı 

anlıy bilirsiniz 
Karilerimizin hoş vakit ge

çirmeleri ve dikkatlerini ken
di kendilerine tecrübe etme
leri için yukardaki resmi ko
yuyonız. 

Gördiiğünüz altı adam res
minden 5 tanesi birbirlerinin 
ayni, yalnız 1 tanesi diğerle
rine nazaran değişiktir. Han
gisi ve bu değişiklik neresin
de? Arayınız. Neticeyi yarın 
ilin edeceğiz. 

Bir aylık liman 1 Son bir ayın ka 
faaliyeti 

Geçen 1929 nisanının ipti

dasından nihayetine kadar 

limanımıza ( l, 180,025 ) ton 
hacminde (552) vapur gelmiş 
ve gitmiştir. Bu vapurların 

(250) si Çanakkaleden (253) ü 

Kavaklaraan gelmiştir. 

Limanımıza gelen vavurlar
dan (152) vapur transit olarak 

geçmişlerdir. 

İstanbul limanile munmele 
y•pan Tnrk vapurlarının mik
brı (138) dir. Mecmu tonası 

(90, 700) dür. 

~okakta sızan esrarkeşler! 
Evelki gece Galatacla, Ka

ranlık sokakta esrar içerek 
kaldmmlarm üzerinde sızan 
serserilerden Serlds, Recep 
ve Adil isminde üç kişi ya
kalanmışlardır. 

·eı~Ç-: 11z=t.i~7il] 
KLARA BOV, ŞARL 

ROJERSe 

BENİ AL 
Kelimelerini ne suretle söy
lediğini gördükten sonra 

siz de aşıklarmıza öyle 
~öv1evf"cE'ksiniz. 

içini görürüın. Sözüme 
inan, herifin gelişi se-
ni sevdiğinde<lir! 

- Bir daha gehnesin 
}ıa! I-3a~ı nıza hiç yok-
tan iş açılır. . 

- .l\lerak etnıe. 13ır ı 
daha ge1111ez; gelse de 
yüz buln1az! 
w Bu n1uha vereden 
sonra Bölük başının 
ismi, Bayraktarın ya
nında günlerce anıl
madı. Köse ahnıet ise 

1 çakçılığı 
Geçen "1929,, nisanının ip

tidasından nihayetine kadar 

İstnnbulun muhtelif yerlerinde 
(48) rakı kazanı, ( 227,5) kilo 

kaçak rakı, (130) meyhanede 
ve birahanede kaçak içki sa
tıldığı tesbit edilmiş (9290) 
kilo cibre, (960) kilo kaçak 

ispirto, (148) kilo kaçak kon

yak, (241) işe kaçak ecnebi 
şarabı yakalanmış kaçakçılar 

müddei umumilf ğe teslim cdil
mi;.;Jerdir. 

Sıcan Sala.hattın , 
Sabıkalı yankesicilerden Sı

çan Salahattin eve!ki giiu 

Galatada tramvaya binen bir 
kadının (600) lirasını çarp• 
makta iken cürmümeşhut ha

linde yakalanmıştır. 

Yakında 

~}J fil,lHJAMIADA 
KÜ·ÇÜK 

PRENSES 
Mümessilesi ., 

J RELS 

tezgaha koydu~ru ku
maşı örn1ekte devam 
etti. Edirneve, Drama-... 
va, Sereze adan1lar ., 
gönderdi; avuç avuç 
para döktü. Tuna kı
yılarına o ane kadar 
eşleri gelmenıiş kızlar 
buldurdu. Onları ya· 
rin de a~"arın da gö-

' &.J d remi vecekleri yerler e 
n1uh~f a7.a altın~ aldı . . 

rtabodi var 

, 
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Muharriri: 

.lül I em 

~-!ifil! ...,re! ·n Nakıli _,,,_ _____ _ 
İdris 11uhte/i 

kahyası 
Maltalı 

Trabzon eşrafından zengin ''Seferoğlu,, nan 
Süleyman pek sağlam ayakkabı olmıyan 

kaptan ile ne dalavere ceviriyorlardı? 

- Evet efendim. Geldik 
amma akşama kadar bu kirn
a'lSİZ meydanda serseriler gibi 
dol:nacakmıyız? 

- Hayır bak şuradaki kah-
ftde kahveci masalarını dii
zeltiyor. Gel orada çok nefis 
o1c1ui- wyienen Türk kahve
lindea ~ 

- Baş üstüne efendim. 
Bdmü bu sözleri TOrl ~çe 

961lemiı,ti. Esoen efendi ve 
.pık htaabulda bulundukları 1 

~ mümkün ohlo-
p kadar Türkçe · konuş
maya kanu' vermişlerdi. 

KahYCye doğra yürüdftler. 
yol ıW&oe konmuş masalar
- birinin ba:pna çöktüler. 
\fMı Mllen seslendi: 

- Kahftdl-. 
Aradan bir miiddet geçti. 

Ne relen Yl!T'dı, ne de soran. 
Holandalı tacir bir daha ve 
ba sefer daha kuvvetli daha 
yiksek bir sesle adeta bağırdı: 

- Kahveci!.. 
iki dakika sonra kahvenin 

~ünde sanklı, şalvarla ve iri 
jerı yapılı biri gözüktü. 

Müşterilerin başında şapka 

wijnce ko~lannı çattı. 

erem hasta-
• fi fi 

ncsı ıçın 

'' erenı hastanesi için, 
]~nı a netin «Ç}~8n senesi 
bütçesind<.. « 100,000 » 
lira)'a ya kırt tasarruf 
tenıin edilmişth·. Bu 
para, « g::m » bütçesine 
devredilmiş olup bu
nunla hastanenin inşa 
edileceği Cerrahpaşa
nal(i arsa la r satın alı
aacak ve hastanenin 
inşasına başlanacaktır. 
İnşaat için lüzun1 gö
rülürse, «n2n» bütçe~ine 
de ilaveten tahsisat 
istenecektir. 

- Al sana iki frenk daha!. 
Diye mmldanarak çağnlan 

masaya doğru yürüdü. 
Van Miten: 
- Dostum,. Bize iki kahve. 
dedi. 
Kahveci hic istifini bozma

dan cevap verdi: 

- T opdan sonra .. 
Hollandalı efendi ve uşak 

Türkçe bildikleri halde bu 
cümlenin manasmı anlamadıler. 

Bunun belki lcahvenjn olma
dığını bildiren bir f.:a'bir zan
nederek: 

- O halde bir limonata 
getirin. 

dediler. 
Kahveci, aynı sert tavrı ile 

aynı cevc:.bı verdi; 
- Toptan sonra .. 
- Gül Şerbeti de mi yok? 
- toptan sonra. 

- Bari bir bardak su ge-
tirin. Hararetten ölüyonız. 

- Toptan sonra!.. 
Brü'no dayanamadı. Efendi

sine dön ü: 

- Bu ne biçim memleket 
böyle. Bir fincan kahve, bir 
bardak suya bile top tüfenkle 

m 

Emanet m ·· te -
hassıs!arına 

ikra .. iye 
Emanetin ~fürkiye 

~1i1Ji Bankası ile akd
ettiği yeni iti)afnaıne-
nin tanzimi için c~re
van eden nıüzakerata 
.r 

istirak evliven n1üta-
• ol w 

hassıs!a ra, Ceıniyeti 
belediyece tensip edile
cek nıiktarda ikrami
ye verilecektir. 

Seyyar esrar tacıri 
Beyoğlu ve Galatada gezer

ken daima esrar, kokain satan 
Ali Kulu isminde bir İranlı 
zabıtaca yakalanmıştır. 

cevaP. veriyprlar. Kuzum allah 
aşkına buradan gidelim .. 

Van Miten ile uşağı Brüno
yu hayrete düşüren bu ses
sizlik, İstanbulun bu sakin 
hali ramazanın ilk günü olma
sındandır. 

Bunu anladıktan sonra hay
retleri zail oldu . 

Van Miten uşağına: 
- Gel.. Kalkalım.. Dostu

muz.. Kahraman aga gelinci
ye kadar bir az daha dola
şalım .. Dedi, kalktılar, yavaş 
yavaş Galata istikametini 
takiben yürümiye başl~dılar. 

)f-

Ayni gün gene ayni meyda
ndayız. 

İki ecnebi uzaklaşalı henüz 
pek az olmuştu ki meydanın 
ortasında Şarklılara mahsus 
elbiseli biri peyda oldu. Et
rafına şöyle bir bakındı. Ku-
şağı arasından boynundan 
atma uzun kordonlu saatini 
çıkarıp baktı. · 

B?şını laheaJe çekerek sağa 
sola salladıktan sonra bir az 
evel Van Mitenle uşağının 
kalkmış olduklan kahveye 
doğru yürüdü. Kendi mem-
leketinin adetine vakıf 

Kadıköy san
dalcılarının 

şikayeti 
Kadıköy sandalcıla

rından bir grup Şeh
reQ1anetlne n1üracaat-
la kah~1alarından şika
yet etn1işlerdir. En1a
net, tahkikat yaptır
n1aktad1r. 

. Yakalanan hırsız 
EveJki gece Beşlktaşta Ye

ni mahallede bir evin duva
nndan atlıyan sabıkalı hırsız
laraan Aptülgani mahalle 
bekçisi tarafından yakalan
ınış, adliyeye verilmiştir. 

olduğu için kahveciyi çağır
madı.. 

Bu adamın halinde asabi 
bir telaş görülüyordu. 

Sözlerini T opane meydamna 
çıkan yollara dikmiş , birisini 
bekliyordu. 

Dişleri arasından mınldandı: 
- Bu ( Y ~rhut ) köpeği de 

nerede kaldı? 
Bu adam, Tıabzonlu (Sefer) 

isminde zengin bir ağanın kah-
yası Süleymandı. . 

Sefer ağa Süleymanı Istan-
bula çok mühim bir mesele
nin halli için göndermişti. Ve 
kahya Süleyman da bu mü
him işi başarmak için mal-
talı bir gemıcıyı, kaptan 
yerhudu bekliyordu. 

Y erhut üç gün evvel (Ode
sa) dan hareket edecek ve 
bugün İstanbulda hazır bu
lunacaktır. ( Y erhut ) pek o
kadar temiz bir adam değildi. 
(Haydar) isimli küçük gemisi 
ile ekseriya kaçakçılık ypar, 
gayri meşru vasıtalarla geçi
nirdi. Sefer ağanın kahyası 
Süleyman ile sağlam ayak
kabı olmıyan Malatlı herif 
ne konuşacaklardı? 

(Bitmedi) 

Lehisianın e e -
trikleştirilmesi 
Leh hükumeti, Lehistanın 

elektrildeştirilmesi ıçm iki 
büyük fabrika inşasına karar 
vermiştir. Bunlar "200,, mi~on 
kilovat elektrik istihsal edecek 
ve masraf (300) milyon zelo
tiyi bulacaktır. 

Bekçiler nasıl tayın etiılecek? 
İstanbul mahallelerinde bek

çilik eden eşhasın tayini hak
kında Dahiliye vekaletinden 
gelen talimatname bütün mer
kez lere tebliğ edilmiştir. 

Yeni talimatname mucibince 
bekçiler, mahalle heyeti ihti
yariyeleri tarafından tayin e
dileceklerdir. 

Bayramda çalgı çaldırarak 
para toplamıyacaklardır. 



ta 

akkey 
i le 

sevil i? 

unla evlenmemi ist miyordu B o 

~ Aın~rikanm genç ve gü%el sinema yıldızlann_dan 
roti Makkeyl ( Çikağo ) da çıkan bir mema mec· 

nıuamnda habratını n ediyor. · 'u Y zılann şayanı dikkat gördüğümüz b 
ba ~yoruz: 

kısımlannı 

bir muhitte 
am (Dennis 

.. -d Ben İngiliziıu. (Hul) de .doğdum ve orada mütevassıt 
Vı uy;ü 6m • I~~ a ~ımı 12 yaşında iken yaşadım. Sevdiğim 

ö8'1yd) ısımli san m bir delikanlı idi. 
ilk :Ullkıla se.nelerce saf, amimi bir hayat yaşadık. kendisini, benim 

mı hıç unutmıyacağım. 
b ( ?enni ) iki sene evel evlendi. Hiç şüphesiz ( Hul ) de kalmış olsa idim 
entınle evle ecekti 

b l~ ı~ında iken . Londraya gittim. Dans ve tiyatro akademisine devama 
~ ~ 1~· O zamanlar (Hul) de bir kadının sahneye çıkması, aktiris olması hoş 
l nııyordu ( Denni ) yazdıgı bir mektupta bunları bana bildirdi ve eğer kendisi 

v ~llIIıek istiyorsam sahneye çıkmamam lazımgeleceğini söyledi. Ondan sonra onu görmed" 
.. o~dradan Parise geçtim ve orada ( Moris Şövalye ) ile birlikte çalıştım. ( M a 
0B~ ye)} i ~anırsınız. Kendisi şimdi Hollıvutta gelmiştir. 

y ~r çok km eler onunla s v tıgimizi .söylediler. bunun aslı yoktur. (Moris Şövalye) 
e B ~ 1 hıç bir zaman böyle bir his beslemedim . 

. a am bu ır larda beni almak ve tekrar (Hul) e götürmek üzere Londradan 
rıdsc l · ti. Halbuki ben Amerikaya gitmeyi düşünü· 
r unı. 
:ab, mı taki tt'm ve orad n Amerikaya gittik. Ameri-

t n d (Jeff r on M em r)ı 
1 ım O bende s mpat' u· 
B~ır n ilk Amerik ı ıdi 

lr gazetede çalı ı ordu. 
l(ı~r ~? buluşm ga, bo va· 

ı erımızi herab r 

'mdi çok sönük ~" 
m r oldu. 

~ şladık. Benimle l m k 
l t d'w. • en 

e ıgını öyledi. rı u fakat 
cevabı ve m w • 

N vyorktan bir filim 
yapmak için sahne 
vaz ı ( Lodar Mendez ) 

... birlikte Vaşington gittım. Avdet ed~ncc 
onunla evlendim. Fakat bu d va~ tal~k d . ege ı ' n kalma 

İç~ baıilem tafi~afından ten zı h 
r say ye . . t" rUld ·· Y rıne go u um. 

Geri döndü 
&l nı.adı başk 

neticelendi. Bugün kendısı d çok •}I sevışen 
iki dostıız. k h ai 

İşte benim hayatım, aşkl rım • t e~ 
bu kadar mı, hepsi bit.ti mi? İ tıkbah kım 

• D rotı .. Malla\ ıJ 
h .. )2tl.O• kruı • 

olan flmıılardşn 
\jWlıfi 

bileb ilir?» 
• 
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• 

ea.alar yavaş yavş ısın- -. 
11111• başhyor. Bir ay son-: 
ra deniz mevstml.gelecek. 
BunaH:ıeı SIC8klıktan kur
&almak l!Uyenler plAjlara J 

_. bam-Maruaa, ~ 
lere~ar. 

ilk mmnlar denize ~ 
mek için sadece bir tanı
• ma)'O gtyUmetıe ·~ 
edlllrdl. ıratat p1Ajl8ftll .. 
atdJOı ehemmiyet ~ ka
lalMtkk l.;lode, herkesin 
~ öodnbe ve gene her
llesle beraber. denize gir· 
.ek meebUrlyetl . kadın• 
lar lçjp ~ol bir masraf, 
bpl8I açtı ve yeni bir 
llr\'alet modası meydana 
getirtti. Şimdi Avrupada ' 
balo, suTare. dans elblse
lerl modaları gibi deniz 
kostümleri modası da 
'Wlrdlr. Panlle mayolar 
lpekll ve işlemeli kostüm- ~ 

tere yerlerini ter kettiler. 

• 

~Stat 

. A 

1 1 
'Moda 

T 

Deruz: tiivateti 
.. 

' . 
. . 

tJroteerr perde: Asma yapra§L 

Kadını dekolte ,·azlyetl ile 

' deniz tu,·atetlerl bazen '· mak isler gibi Avrupa ve 
bir çok suvare elfJlse51n• · A.merlkada mevsiminden 

, d(•n daha pahalı . çıkmak• eye_ı geldi. Hoda müesse• 
tadır. ~ · : . · · .selerl «:eşit çeşit deniz 

. . 
t • ... , • • 

Sıculilar bu sene, JüşJn . ' tuvaletlerini kibar müş· 
ı, \ ' • 

daha güzel o =~stcren bu şiddetinin acısmı çıkar• tertlcrlnin ra{)hctlne ar• 

Mayıs S 

zetmı,ıe boşlMtlar. lllr 
Fransız moda mecmuası
mo verdiği habere bakı· 
lırsa bu sene st,ah ipekli 
üzerine işlemeli ve harç
lı mayolar moda imiş. 
Ayni zamanda Amerika 
plAjlarında görftlen ( ba· 
lrli aöı ) ismi verlMb ka· 
fesli mayoların da revaç 
bulaca{Jına inanmak icap 
ediyor. rt 

Bu kadar kıymetli, pa
halı ve zartr bir mayo ile 
insan kıyamadan nasıl 

denizin tuzlu suyuna girer 
diye merak edilirse şunu 
haber verelim ki ekseri 
kadınlar du deniz tnvale
tlnl denize girmek için 
deöll plAjın kttmları üze
rinde gezmek ve tuvalet-

/Jrodert perde: Papatya 

terini teşhir etmek için 
giyerler. 
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DÜNY·A ŞÜUNtJ 

Nasıl · ~QŞ~lııyorlar 
"~ ı IU! •ı nff ~=mlLCC~.a:aC>C>:+::•=<=•=~~.r:ıt 

Hindistanda boşanmak istiyen kar.ı koca doğruca bir ihtı""yar K 
tiryakiye giderek çubuğun kerametine iltica ederler. 

Mum söndü mahkemeleri nasıl şeydir? Kimin ı 
atesi evel aönerse kabahatli · o mudur? ,. \ 

. 1 .. 

'ı..:uuııı--·~·ıııı'ı ~':c;;;ıııı:=cc::.-_....._.:c:w:c:•:a:acmc::::a:.::a=:~~:•:~::ıc::li 
Bo~anmak, yani knrı koca arasındaki izdlwç baömı kırmak .. Bu 

hal ('Ylcnnıi5 çi(llcr ara ında hntizaç olmadığı takdlt·de vaki olur ,.e } 
medeni nıeınleJH~tıerdc karı koca hAklmln huı..uruna •·ıkarlar. Dertlerlnl 
dol"dkerler. Ye vine Jııikimin izin ve kararı ile avrıhrl~r. E,·elce Sarkta .. o "' . • -

uuu gibi erkek Imdına: · ~ 
-:- llo~sun.. Defol !JİL .. der Ve <;ok garip .. blr tarzda a~·ı·ıhrl"rdı. 
(_.e,;iııeıııiycn lrnrı ıwea ayı·ılmıya karar· verdiler mı ıieınen bu ı, ile 

:e~guı hir c;ubuk tiryakisine koşarlar. ihtl}·ar tiryaki •:ubuğuou •l<'ldurur 1 

YrılftMJt isliyen Jrnrt koca~·ı karşısına oturtur. · ' 
- Çuhu(juuıu ate~le' in.. " 

~.ftr. Karı ve ko~Jfon r 
hangi ·i daha evci Jh1hn1· 
tiryakinin çubuğunu ~-a
karsa60!evde kalır. Di{{eri 
evden hiç bir şey alma
dan çılup flfder. 

Du ';uhukla bosanma 
ve <;uhuk lcararı ek~eriya 
karı koca arasında bir 
anınşına neticesi olur. 
Fakat ayrılmak isliven 
çlrt1eı· arasında evden .. ki· 
nıın Uideceğl ,.c ldmln 
kal acağı uyuşulmamış ve 
her iki taraf ta ınahndan 
ayrılmak islemivor ise o 
zanıan işi ınun; mabkc
~ıeslne, ınumun Jrnraı·ına 
)ırnkarlaı· il . 

u mum mahkemesi 
nedir ve nıumun lrnrarı nasıldır bakın. 

' . 
\ -

• ·ır 
0 '.;' ller uene çubuklu ihtiyarın ka~sında dtz çökerler. 

rtaya ild mum t.lildlir. Avni boyda olan bu Ud mumu karı Ve k • 

. . ~ 

<>eu ayni zamanda vakarlar. · 
lhn · .. 1 ·ık.. .. "b'" t.arahl tamamen b . ' . Ut turat'm mumu daha evel biter V8Jll sönerse o tarar ma ve mu unu o ur . ilk 

!.1 aknııya mecburdur. Bu mum :sönme keyfiyeti isterse bir saniye faSlla ile olsun mutlaka mumu 
sone · .. n zn•oııJı c·ıl·ar . . 
Bazı ı ~ t s \ • • •·ı ·· in dJ ..-. ucunda günlerce .. · na c;ı •:ıftler (),·le uzun ve kalın mam iDıl- bap ederler a sonmes y.e .... şı 

nobet ı·ı · · 
ll pe \ CDıek icabP der. · t'' kenerek \'C 

b u uzun ,.c imim mum lııllhabuıdakl hikmet te iki taraftan birinin nlba yet sabrı u , ·akl 
~klemel<len bıkarak kendi mumunu kendi · söndürmesliıe ae'Yk lçtodlr ve bu halde ekseriya 1 ~ÖOl~}lita, bir lıufta ]Ji.l~llHla nöbet bekledfQJ mu WU ' Sabri laşaru~ bizzı:t.l ünlycn karı , . ., JiOClt ar 

• ru mektedlr. 



var! 
Nakıli: İdris .Muhtcli 

eli hikaye 
(Dünkü 

n;;;n:ıırııır.nı;rrıııımım.lll!ıııııı~ ı 

1 

diyordum.. biri birimizi sevi

yuruz amma •. ~ey.,. bilmem ki 

nasıl olur .. 
P. - ( Hiddetli ) korkma .. .ı;rııılı:tiıilltM"llllııııı:ıııMiti5ııilliııi.i.._WılJliliiılmı111.,mı~•::St1ıa!Qııı.ı:ı!Uftı:ıU-ıınııııııı-.ııı_.,ııA 

ne kocamın müna4~1>ttia)izi 
farkında olduğu, ne de benit'1 

senin yanına gelecefih\ 

Ben kocamın bir metres! "' 1 
diye sinirlendim. Fakat scnı 
de anlamış oldum. Beni ken· 
di ve zevkin iç.in seviyorsun.. • 

okadar. 
N. - Peribancigim. Mele· 

ğım.. çiçeğim. 

P. - Hayır.. bayır. a 
her şey bitti. Ewela sendp 
şüphe ettiğimi sandm .e ~ 
kendi agmıla bir aliB 1m 
isimleri saydın, 90Dr& u•lli 
yanına gelcceğhndcn 'korktun. 
Bunlar kafi birer dch1dfr. ar• 

tık aramızda bf ç bir fe}' kal· 
madı. Bu aktam p,.t 
Emcct beylerin _..~ 
kutılqırsak benimle 
mamanızı ve yamma ıehae
mcnizi rica ederi•· 

Pervin hiddetli n. asabi;etk 
Çlirtı 

* (Saat sekiz • Peıwbıi11 •· 
Pervin blll .-hf. iı..t 
ettiğisae anut ~ 
kocaı timdi g6allde ehem
miyet peyda etmiftir. Mali 
odaya girer, orta yqlı, ae 

vimli bir iş adamıdir.] 

Halim - BoDSUTar P~. 

Pervin - Bonsuvar. Hem 
hazırlan. vaktimiz aı kaldı. 

H - Hazırlanmak mı? Ni
çin? 

P - Emcet beylerin suva

rec.ine davetli öeğilmiyiz!' 

H - Ha.. Sahi. temarnen 
unutmuştum. gitmesek ol~z 

mı? çok yorğunum. 

P. .- (Kendini zaPıtede9)İ· 

utant 
H- ~,F,ibir ~~la~ ~t 

resim mı1 ,B~ .\dm f;>Yl~. 
P - 11l'fflr,~~ ~ ,fo-

1an me~~ mJdı· 1 Akşaml81'.\ 
eç. gcbnelcmeler, sabahları 

rken erken çıkıp ~~~Jer, 

bütün bula~ 1 qrf , ~rı, kör 
ağuq ~f ~.,, 

Jf - (Memnun ve mütchey· 
~) Som:t da imzasız mektup: 
Dc:aJlilF.! mebai var, falan, fi
llltalM~;aıeiil mi? 

bildin? 
o mektubu 

aöar memnunum 

1'J ~~D a! muvaffak oldum. 
Demek ık'.ı gözüm Pervinciğim 
beni kıslCanacak kadar sevi • 

Y.9F.d1:1R \la· Y ,..abbi nakadar 
~'~dum. ijaydi hazırlan. 
Şimdi._~ rahat ırahat Emcet 

,beyJçrin •• pv,a.r.eşine gidebilirii. 
P. - Demek şimdi senin 

m~tr.es~ fil~ yok. 
H .-,., .Elb~~ yok ya. Bir 

kl"ır.o *ni seviyorum. Saniyen 
ben tabiıt#a ben ahlakta bir 
adam nasıl metres tutar, nasıl 
tutabilir? 

P - (Sukut hayal içinde) 
Evet ben de zaten pek inan

mamlfbm ya. Bnnu, böyle iti 
senin bcccrcmi 
dim. 

(üç saat sonra . Emcet 
beyin suvaresinde ) 

S&hcyla - ( Penini göı r .. 

1 l f • 'I 1 fil 

)'erek Evet.. Benimlp berabet · 
olduğun için gitmek istemiy.or· 

-A1 ı Her~y .JJiNJ. ~r.tzlfff billh!tl..tıa tbıriliirintr'-uı 
&ıkmtgaca9lt. u t • t • 

ya:wl< 

1 

ve yanına gelir ) ne haber 
Pervin? 

P. - Hayıdar. 
S. - Kocan nerede? 
P. - İçerdc poker oyna• 

yor.. Ben kocamın metresi 
var derken tamamen yaml· 
mışım. lmzasu: mektubu bana 
Halim bizzat kendisi yamalf. 

S. - Niçin.? 
P. Sevip sevmediğimi an-

lamak için. Nakadar aptalhk 
deiilmi? 

Ben İse ODU hakikaten bir 

metıesf var smımfbın. Hoş 

bana da kabiliyeti olmadıjmi 
cmindinya. Şimdilik bam 
müsade. Bak, Noaat uzakta 

bana bakıyor. Ba pis mektup 

yüzünden onun bir az kalbini 
kırdım. 

Yanma gidip pmlnü .ı.
yım. lıancbeyc dargm dura-
cak detlimya .. (gicl ) 

56heyfa - (kendi kendine) 

fU iDAnlar. b1lhaaa kadınlar 
ne tuhaf mahluklar. 

Eğer Halim bey hakikat. 
kaı11111a ihanet ebDif pJ.. icl 
Pervin fimdi qıkına deiil, 
kocasma koprdı. 

~ ---~ --. . ., 
- Çakmauınız ne ka • 

dar ğüzel .. 
-- .E,·et. 

• 

- Yanmdakl göz ne 
için? • 

- Çakmağ1 valtacak 
kibritleri kovıııaİi veri. . " 

Çok iyidir 

\~ 

f 
- Köpeğlu fareler için 

iyi midir. 
. -. Çok iyidir. \°emekle· 

rını bir kapta beraber 
l yerler. 



. Bu iş nedir, 
bıze meslekten 
Yetişmiş bir 
kariimiz anla
ttı, biz de bu 
dü ünceyi, ü
zerinde düşü
nülebilecek ma· 
hiyette bulduk 
V-e sütunları

mıza geçir -
n:ekte fayda 
gordük. Bu 1' 

erde 

• 
iŞ 

• 

tiimiz bize gond d' ~. t b er ıgı mek -
:u unda diyor ki: 

«Şehremaneti otomobillerde 
taksi Ücretlerini indirdi ve 
Pt.:k de iyi yaptı. Bununlabe
rnber hu otomobilcilik işinde 
yapılacak daha mühim bir 
mesele vardır 

B'l . 
bu ~ me~ ki hatırlarmısımz, 

n an ıki üç sene evel Av-
rupa şehirlerinde bütün takse 
~:omobillerinin yalnız bir tür-

<aro seri taşıdıkl~n düşü
nulmü ' bizde de ayni halin 
t tb 'ki teklif edilm:şti. O za
~an g z eler bu teklif etra-

nda münnka · · · lerdi· v şaya gınşmış-
·s ' eger yanılmıyorsam 

on Saat teklifin kabulu 
aleyhinde id' A ı. 

glebi ihtimal piyasada 
yalnız bir f b 'k . . i . a rı anın bır nevı 
;hısar tesis etmesi ihtimalin-

n kotkmustu. 
t Aradan zaman geçti ve bu 
d~~lıf te unutuldu gitti: Fakat 

un sıra sıra bekliyen taksi 
0 omobiller'ın' .. .. d ken . ın onun en geçer-

Buık v. o·· 'b' b' çok b h ..... oç gı ı ır 
b. .. alı markalar arasında 

hır t~nede Linkoln .... 
ayreti gorunce 

ihr ınden dona kaldım ve 
iki t~arım haricinde olarak 
lekHri hsene evel ortaya atılan 

G at~rladım: 

L 
aıetecı efendi b .. b. inl 

1 
, ugun ır 

ett·v·?? o .. omobilinin kaç lira 
ıgtnı bili . . . 

netınem B r mısınız, hıç zan-
açık . en haber vereyim: 
göre v~ : ~<apalı olduğuna 
eksik dy v .eh 12000 liradan 
l' ı egıldir ve bu 12000 
ıra ık otomob' I d 
ralık b' 1 e 5-6 bin li-
taksideır ç çlk otomobiller gibi 

B 
a ışmaktndır 

u m" h · zanı uşa ededen sonra o 
buıU:nı 0 ~ teklifin aleyhinde 

a ı pek iyi bir iş 

Son Saat Sahife 11 

r. 

r 

·ı 

' yapmamış o!dul,farını habrla 
mak, sonra da yen· bir tek
lifi ortaya atmak iç.in bu sa
hr arı yazma'\: istedim. 

Ozamunki teklıf mü.aasibe
ti ile Son Saatin güsterdiig 
endişe bir dereceye kadar 
haklı olabilir, fakat benim 
teklifim kabul edilirse bu en
dişeye de lüzum kalmaz; tek
lifim şu dur: 

1 - lstanbula her türlü 
otomobil getirtilebilir: 

2 - Fakat takside kullanı
lacak olanların karosserileri 
mutlaka 2 çe:.-it olur. 

3 - Birinci çeşit bir ve iki 
kişilik, ikinci çeşit te 3 den 
fazla kişilik otomob;Uere mah
sustur. 

4 - ŞfoörUn 2 kişilik bir 
otomobile d~ha fazla müşteri 
alması yasaktır. 

5 - Bu her iki çeşit katos
serinin de İstanbulda yapıl
ması şarttır. 

Bu teklifin kabuli halinde 
hasıl olacak faydalar şunlardır: 
1- İs~anbulda bir, iki, üç, 

dört tar.e karoseri fabrikası 
açılacak, bu işsizlik zamanın
da yüz, yüz elli kişi iş bulacak, 
aile gcçindirecektir. 

2- Şoförler, otomabilleri
ne hep ayni çeşit karoseri 
koyacaklan için pahalı marka 
getirtmiyecekler, ucuz şasi 
ile iktifa edeceklerdir. 

3- Bu suretle memleketten 
fazla para çıkmasının önüne 
geçilmiş olacak. 

4 - Otomobil ucuzlıyacağı 
için taksenin biraz daka mdi
rilmesi imkanı hasıl olacaktır. 
On beygirlik küçük bir oto
mobil şasisinin İstanbulda fi
yatı azami 1000 liradır, bir 

e • 
Gazetenıizin arasıra radyo işleri ile n1eşgul 

olması, öy1e görüyoruz ki bir çok karikrimizi 
nıcnınun etti, bu hususta ınatbaaınıza ı ,j?· hayli 
nıektup geldi, binaena •eyh hundan ciirct alarak 
telsiz sütununıuzun kariİerinıize açık olduğunu 
~öylcnıek İstiyoruz, ve hu fır·attan i tifade 
ederek soruyoruz: l~adyo şirl<etinıizin progranı
larınd~ bcğ·~ndiğ·iniz ve ya heğenınediğiniz ne 

1 Yardır( Gelecek cevapları nıuntazan1an 

j yazacağız. 

• Eskiler pazarı 
HİI' unitltl~l t.•YPI bu ~er-

1.\Yha allmda hir fıkra 
yazmış, hu fıl\rada da js
lm hula h(~() moda..,ı ne<:
lllİti, (\Sl\i, hinaP~s:tlP.\ h 
1\ u' '<'isiz ahizl'IP1·in u(•li
rilnıekCe olduğunu anlat
rnı~lll\. l\Ul'İIC'rim izde'n lU. 
Hıfal lu•y hu nıfma..,ohetlt' 
biz~ oön IPrdiiJi ltir ıneJ\
l upla: 

- O lrnldC', diy w, ni
dn fılfm şirh(•l hl"r al,~auı 
hu <·sld maJ,ineh.·ri rel\-
lanı c•c.liYor·> ~ . 

'° <'ı·il<•ef•k ('<Wap ha!".it .. 
tir: ı:liıull' l\alan ınaliine-
1<•ri atmak i~liyor da 
ondan. Bu da şüph yok 
ld hal\kuhr. 

nu lrnriimiz ayni za
nıarnla bahst.•ltif!inıiz reni 
nıaldrw!<•ı·in nf'rcde s a
tıldı;Juu "iornyor: .\dre~ 
~ aznnyn Huum görnıiyo· 
ruz, y<•ni maldnC'IC'rin ha
i1. olıııalart ieap <'den ~art-

karosseriyi de 30{) liraya yap
tırmak mümkündür, şu halde 
bir taksi otomobili 1300 lira 

alınacak demektir. 
Buna mukabil şimdi İstan

bulda çalışan taksi otomobil

lerinin fiyatlarını vasati 3500 
lira olarak kabul etmekte ha
ta yol{tur. Bu iki rakamı tes
pit ettikten sonra müsaade e

derseniz bir hesap yapalım: 

İstanbulda taksilerde 1800 
otomobil vardır, bu 1800 oto
mobilin hiç değilse her sene 

hiç değilse 500 ü yenilenir. 

Teklifim kabul edildiği takdır-

Ahize fiatları .. 
liarilerimizflpn hiri hi

ze İ~lanhuldan hı-t'-Jı.n .\ ,._ 

rnımnm 10-1:; i la!"yoııu
nu dn dinliyehil(•<· •!i lia

hiliyl'll •, do{lrudan <lofi· 
ru\ a e<"rt•Yan ile i;.,ler hir . . 
maldıwuin fiat mı soru
yor, süyliy(•lim: 

Ju nevi .ı ltimha!ı Hr 
t hizenin f'Iah \im: nya-
da azami 2:i0 m rl"t n·. 

( i'•ı.rf'lct• 

nel<~r hu mild<tr f 11,t•rin

<lf•n ayrıea l<•nzilıi· Pld" 
t\tlildPri <'ilH't iP H ümrü ]P 
,·<· sair .masr.ırlm·a ı·<t•jıııf'ıt 
maldneyl istmıhultla da 
\.lmanya rtatma ::-ı·\lnıa

hdırlar. 

ları y.ızmı5t11,, rnult14•h' 
muğal',alarcı gid<'rt'f, 1J ı 
şartlnra ınnYRfık n.al,iı.c 
ist~m~ı .. milli'mdı t{'miıw 
klfidir. 

de alınacak beher ')ıonıobı.e 
de 2500 lira eksik verileceğin~ 

nazarcn her sene 2500 ;<500 
1,250,000 lira memlekette ka

lacak demektır. 
Son söz; Bir Avrupalı mem

leketimize geldiği .. a'l1an lüks 
otomobillerin taksi d çalış
tınldıkJannı gördü";ü zaman 

hayret eder dersem bana 

Muhterem şehrcminimizin 
teklifimi tetkik ettireceği ü

midi ile: 
Eaki otomobiJcHrrdeıa 

A. Fad 



12 Sahife 

İstanbul vilaveti 

temamınm kıymeti 
mahallesi sokağı N. nevi muhammcnesi 

lira 
Caferaza atik Bahariye 12 tahtında 14, 16, 19 20,000 sekiz taksitte 

ceda Nisbiye N. lı üç dükkanı müş-
temil Kondopolu apartımanı 

MDştemilatı: Üç daireden ibaret olup her dairesi üçü büyük diğerleri küçük 
bere yedişer oda birer mutbak ve birer hala, çama~ırlığı iki oda ve üzerinde taraças! 
vard1r. Kumpanya suyu ve hava gazı tertibatı mevcuttur. 

Balada evsafı muharrer apartımanın bedeH sekiz taksitte tediye edilmek üzere 20,000 
lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 27 - 5 - 929 tarihine müsadif pazartesi 
ginD saat 15 te müuycd-esi mukan·erdjr, Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuk 
beaabile teminıt akçeleri ve ya muteber Banka mektuplarile emvali metruke ıatlf komis
yonuna mürac:tatları. 

mahallesi sokağı N. nevı 

Rasimpaıa· Süleyman ef. 5 ma bahçe na 
teman hane 

kıymeti muhammeneleri 
lira 
500 pefin para ile 

Y eşilköy köyiçi Vapur işkelesi 10 ma bahçe ahşap hane 1250 dört taksitte 
Müştemilatı: Üç oda bir mutbak bir hala. 
Balida ewafı muherrer emlakin hiıalarmda gösterildiği veçhilc mnlkiyetleri 26 - 5 - 929 

tarihine müıadif pazar günü saat 15 te aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin bedeli 
mahammenin yüzde yedi buçuğu hesa bile teminat akçelerile emvali metruke satış komis
yonuna rnüracaatlan. 

Satış ilanı 
lstanbul birinci ticaret mah

kemeeinden: latanbulda Rııa
PBf& yokuşunda Çavuşoğlu 
hamnda mukim iken 2 Nisan 
929 tarihinde ilim iflasına 
karar verilmiş olan trikotaj 
ve çorapçılııl Türk anonim 
şirketinde mevcut mevsimlik 
Pamuk ve ipekli çorapların 
pazarlık sureUle satılmasına 

mahkemece karar varilmiş 
olduğundan toptan ve pera .. 
konde ıuretile talip olanların 
4 Mayıs 929 cumartesi ve anı 
takip eden günlerde saat lCda 
Çavuıoğlu hanına gelmeleri 
ilin olunur. 

lstanbul altıncı hukuk dai
resinden: 

Şükriye hanımım kocası 
Ankara-Sivas battı dördüncü 
şubesinde Kayserfli Halil Ma
hir efendi aleyhine ik~me 
eylediii bopnma davasından 
dolayı ita eylediği arzuhalin 
sureti ikametkalıınm meçhul 
buluması hasebile tebliğ edil
mediği tebliğe memur mubaşi
rinin tabşlycsinden anl~ılmış 
ve ilinen tebligat ifası tahkikat 
hakimligince karargir olmuş 
oldujımdan mahkeme divan
hanesine talik edilen istida su-

retine tarihi ilaııdan itibaren on 
gün zarfında cevap verilmediği 
takdirde muamelci kanuniye
sinin ifa edileceği malum ol
nıak üzere hukuk usulu mu
hakemeleri kanununun sera
hata veçhile keyfiyet ilan olu· 
nur. 

Kira otomobillerinde tenzilat: 
Şehremanetinden: İlk açıhşta 60 kuruş ya .. 

zan kırmızı taksiler 30 kuruşa 40 kuruş yazan 
siyah taksiler 20 kuruşa indirilmiştir. 

Taksimetre saatleri tashih edilinceye kadar muhterem aha
limizin saatin gösterdigi mikdardan 30 ve za 20 kuru~ indire
rek para vermeleri rica olunur. 

c 

Sipahi Ocağından 
Koşu mahalli çayırının otu mayısın sekizinci çarşam ha günü 

saat on dörtten on yediye kadar müzayede ile satılacaktır. 
Parasını iki taksitte vermek şartile .Iınak istiyenlerin Pangaltı 
da mektebi harbiye bitişiğindeki Sipahi Ocağına gelmeleri ilin 
olunur. 

Ruzu Hızırda Kilğıthane seferleri 
Haliç vapuıları tirkctinden: 

Ruzu Hızıra müsC?dif 6 Mayıs 929 pazarteıi ve muteakip cuma 
günU Kağıthane seferleri yapılacak ve her cuma gilnleri iıbu 
seferlere devam olunacaktır. · 

Kocaeli defterdarhğından : 
adet 

Müstamel ve köhne dekovil rayı 150 
v~w 15 

Tuğla basmaya. mahsus 5 
35 beygir kuvvetinde lukumubil makinası l 

dmamu 2 
perdah edilmedik muzayık tuğla 15000 
Hurda demir ve maden kilo 10000 

Gebze kazası dahilinde Tu:ıla kariyeside Osmanlı anonim 
şirketine ait Tuila fabrikasının emvali umumiyeye deyni 
olan meblağın temini istifası zımnında balida muharrer emva'i 
menkulesine tahsilat komsiyonunca haciz vazolunarak furuht 
olunmak üzere 21 nisan 929 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle ırillzayedeye vazedilmiıtir. Yevmi ihalesine müsadif 11 
mayıs 929 günü bedeli miizayedesi haddi liyıkında görüldüğü 
takdirde ihalei katiyeai icra kılinacağmdan talip olanların 
yedi buçuk nispetinde deposito akçesini müstaahiben Gebze 
mal müdiriyetine müracaatları ilin olunur. 

Mayıs 5 

Satılık lıane 
Boğaziçinde Kanhcada iske

leye iki dakika mesafede olup 
nim yalı gibi ve nezareti fev
kalideyi haiz gayet kullanışlı 
yeni ve boyalı çifte tulumbalı 
Hamamı muşambalı terkos 
teşkilab ve hiç bir noksanı 
bulunmıyan mikdari kifi güzel 
bir çiçek bahçesini havi alb 
odalı hane satılıktır. T eliplerin 
İstanbul Balıkpazarı Maksudiye 
hanında 35 numarada sahibi 
Derviş beye müracaatlan. 

fstanbuİ icrasından: Benzinci 
Fikri beyin deynine mukabil 
mahcuz ve füruhtu karargir 
olan (Fiyat) 502 modeli Tak
sim merkez garajında bulunan 
Ustü balonlu bir glına tamire 
muhtaç olmaksızın seyrisefere 
müheyya otomobil ve bir fo
tograf makinası mayısın 9 u
na mUsadif perşenbe günll, 
saat 1 O de mahallinde müza
yedeye vaz ve füruht edilece
ğinden talip olanların mahalli 
müzayededeki müzayade me
muııına miiracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Sultanahmet üçüncü sulh 
kukuk mahkemesinden: 

Müddei Süleyman efendinin 
mü<ldef aleyh Çakmakçılar 
yokuşunda Muradiy hanında 
12 numaralı odada Abdullah 
efendinin aleyhine ikame ey-
lediği 212 lira 25 kuruşun 
maa masarifi mahkeme tah-
sili hakkındaki davanın 
cereyan eden mahkemesinin 
müddei aleyh 22 nisan 929 
tarihinde isbatı vücot etmemiş 
olduğundan hakkında gıyaben 
muhakeme icrasına karar veril-
miş olduğundan isbattan ızharı 
aci:de yemin teklif etmiş rüyeti 
muhakeme 5 haziran 929 tari
hine müsadif çarıamba günü 
saat 11 de tayin kılmmıı ve 
mUcldei aleyhin ikametgahı 
meçhul olmasına mebni g!yap 
kararının bir ay müddetle ilanen 
tebliğiı e karar verilmiş olmak-
la müddei aleyhin yevmi mez
kfırda mahkemede isbatı 

vücut etmesi ve ya tarafından 
bir vekil göndermesi aksi tak· 
dirde hakkında gıyap karan 
ve müddei tarafından derme
yan olmakla vakıalan kabul 
ve yeminden imtina etmit ad
dolunacağı tebliğen ilin olunur. 

~adın hastaıııdrı 
hekimi: Doktor 

CEHAL ZEKJ· 
Her türlü kadın rahatsız

lıklanm ciddi surette teda
vi eder. Şehzadebaşında Fev
ziye caddesi 17 numara. Çar
şamba günleri fukaraya pa
rasız bakılır. 
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Duvar içindeki ölü 
Yuletb': Al11net Cenıaleddin • 
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Bfür ~ ce aret ... 
Sıvacı da, auvardaki 
adam (!ibi sararmışh. 

Maskeli herif kaytsiz ve 
10kukkanlı devam etti: 

- Biz bu adamı rUvelver 
~e Yahutta piçakla öldürmek 
ıstemiyoruz. Çünkü tabanca 
Patlarken gütültu yapar; pı-
Çak ta kan akmasına sebep 
<>lur ve bunlar nazara dikkati 
ce"bedecek şeylerdir. GffrU
Yorsunuz yn! sb:inlc açık ko
nuşmak ta bir mahıur tasav
;ır etmiyoruz. Halbuki şu 
uvarın arkasında havasızlık

tan kalıbı dinlendirecek olur
IQ hi b' · ç ır ız ve nişane birak-
hladan yok olur gider ... 
b' Lormuvn ustanın yerinden 
ıle kımıldanmadığını gören 

adam devam etti: 

- Siz bu cinayete istirak 
etmiyorsunuz. Bu işin maddi 
:.anevt dbilcUmle mes'uliyeti 
b ıze ait. liayc!i bakalım işe 
aşlada bizi beyhude yere 

ce~r lstinıali~e mecbur etme. 
e mt.ıskel, adam bu satleri 

stiyledikten sonra cebinden 
kocattıan bir rllvelver çıkara -
ra'c 'lih 1 

sı ın namlusunu sıvacıya 
tevcih etti. 

Lorınuva usta anlamıştı. 
h' Şayet kendisinden istenilen 
.'flzrneti Yapmıyacak olursa he

rı er ke d' .. d 
t n ısını e öldUrmekte 
c~eddUt etmiyeceklerdi. işin 
~ aya sığar bir tarafı yoktu. 

a duvarı örecek ve yahutta 
şu meçhul evde, bu maskeli 
c~llatların elile pisi pisine ölüp 
gıdecek k d ' arısını ul yavru _ 
~unu · ' .. Yetıın bırakacakb 

D l'k · 
b. e 

1 duvarın yanında tahta 
ır tekn,. · · d 

. - ıçın e harç ve tek-
nenın y d- d anın a a mala k .,~ -
nıa kU , ~ .... 
d ' rek gibi sıvacı alAt ve 

e lvatı hazır duruyordu. 

ve orrnuva usta bütün cesaret 
v nıetanetini toplıyarak du -
b aral Yaklaştı ve mevtai işine 
aı adı. Lo . il rmuva usta acemı 

~ er tarafından yapılmış oldu-
gu anlaşılan insan boyu "k -sekl'v. d yu 

ıgln eki dar duv.:ırı yıka -
rak 'd Yenı en Yapını) a başladı 
ve duva · · d elle . rın ıçın e bacakları, 
diın~'k ve kollan bağlı 
d 1 durmakta olan adamın 
~~ar omuzları hizasına gel-

dıgı zaman çehresindeki deh
ıet ve ızbrabın .duvar yüksel-

dikçe tetayllt etmekte bulun
duğunu farkediyordu. Lakin 
bıçare sıvacı ne yapabUirdi? 
Maskeli üç haydut etrafını al
mışlar kendisine göz bile açtır
miyorlar ve en küçük bir ha
reketini bile gözden kaçırmı
yorlardı. 

- Biraz cesaret yahu!.. 
sivacının yüzU de, duvarın 

İçindeki adamın siması kadar 
sararmıştı. Alnından iri soğuk 
ter dnnelerinin sızmakta oldu
ğunu hissediyor, bacakları tit
riyordu. 

Lormuva ustaya cesaret tav
siye eden bu adam odanın 
bir köşesinde durmakta olan 
müzeyyen hir camlı dolaptan 
bir tite konyak çıkıırdı ve 
büyUk bir kadeh doldurarak 
sıvncıya uutti: 

Lormuva usta kendiıin~ uza
tılan büyük ispirto kadehini 
bir hamlede boşaltmiş ve ben
zine biraz kan gelmiıti. 

Sert ispirtonun tesirile sıva
cı malasını, tuilalan yakaladı 
ve deliği büsbütün kapamıya 
koyuldu. Bu ameliye esnaaında 
Lormuva usta, ağzındaki tıka
çın tazyıki altında hızlı, hızlı 
solumakta olan muhtaıırın çeh
resinden ancak birkaç santf
santimetrc mesafede bulunu
yordu. Kurbanın gözlerinde 
okunan derin manayı elem ve 
iztırap ne kadar barizdi ya
rabbi! Sonuncu tuğla yerine 
konulduğu zaman şu zavallı 
adam diriler defterinden ebe
diyen ıili~m:ş olacaktı. Muh
tazırm çehresi korkunç bir iş· 
mizazla buruştu, tekallUs etti. 

Lormuva usta, alnından so
ğuk ter damlatan sızdığı halde, 
o korkunç çehreyi görmemek 
için humma alut bir faaliyetle 
çalışıyordu. 

Sıvacı sonuncu mala zarbe-
sile fethayi büsblltün kapat
mıya hazırlandığı sırada bu 
canlı olarak gömlllen cenaze
nin başından hafif bir mırıltı 
halinde zaif bir ses yfik~el· 
mekte olduğunu farket~. l;J~ 
zaif mmltıyı ancak kendısı 
işitebilirdi; çünkü sade çok 
cansız ve hafifti. Lormuva 
usta bütün dikkatini kulakla-

Şoförlerin itirazı 
ve Emanetin 

cevabı 
Şehermaneti yeni tarifesin

de · taksi fiatlnrmda tenzilat 
yaptı, Taksilerin açılma fiyat
larını yarı yanya indirdi. 

Şoförler buna itiraz etmekte: 
- Yedek alat ve edevatı 

pahalıdır, zarar ederizt de
mektedirler. 

Dün bu mesele etrafında 
bfr muhnrririmiz Emanet er
kanından birinin fikrini sor
muştur. Bu zat muh.5.rririmızc 
demiştir ki: 

-Bizdeki oto!t!'Jbil f:~fahati 
hiç bir şehirde, hatta Avru
pa hükumet merkezlerinde 
bile yoktur. Sonra fiyatlar 
tetkikat yapılarak indirilmiş
tir. Ototıı'lbil sahipleri milta
zarrır olmazlar. 

Otomobil sahi,J>lerinin zarar 
iddiası lüks otomobil kullan
dıklan içindir. Bu yüzden 
her sene harice milyonlan!nız 
gidiyor. Eğer otomobil sahip
leri ıarar ediyorlarsa alb ayda 
bir eUerindeki otomobili 
satıp daha yeni ve daha lüks 
otomobil aİm:ısmİar. 

rınn \opıadı ve şu manasız, 

irtib<?tsız kelimeleri duydu: 
- Sarı..... Ev.... Taflan .. .. 

lar..... Otuz... Zavallı... Kız .. . 
Ah..... Seviyorum. 

Fakat üç maskeli haydutun 
sıkı bir tarassutla bulundur· 
makta oldukları sıvacı işi çak
tırmamak için deliği alelace
le kapattı. 

Duvarın içindeki adamın 

dünya ile allkası artık sureti 
katiyedekesilmişti. 

Lormuva ustanın, bu son 
gayreti mezbuhane kuvvetini 
büsbütün tüketmişti. Elinden 
malayı atar atmaz kendisi de 
cansız bir ceset gibi, bihuş 
bir hıılde yere yıkılıvermiıti. 
Canlı olarak üzerine duvar 
örülen bu adam acaba kimdi? 
Böyle müthit bir akibete be~ 
def olmak için acaba ne yap
mıştı? Ve bilhassa kıbar a::e
mine mensup olduldan a-
tılan maskeli a~amlar, o 
vicdansız cellatlar kımler ola-
bilirdi? BUtnn b~ s~- l!~rm 
cevapları büyük bırer ıstırnam 
işareti ba!inde cevapsız l .. al
mıya mahktimdu. 

-2-
Çifte aaipler 

Lormuva usta biraz kendine J 

F 

Sahile 13 

Kaçak 
• Kağıt ve sıga-

ralar yaka
landı 

Evelki gün limanımıza (elen 
Romanya vapurunun talfele
rinden Nikola ile bir arkadaıı 
iki )istik ~uval içinde 32,000 
defter kaçak sigara kiiıdı 
kaçırmaktalar iken muhafaza 
memurları g6rerek yakalamıt· 
lardır. 

1f Bundan başka Kıaragil~rDktt 
Adana kahvesinin aahibı Re
cep ağanın evi dDn taharri 
edilerek 30000 defter ~r,-;ak 
Halep daMgalı kaçak ııgata 
kiğı<lı ve kaçek tütünden ya
pılın·~ 15000 sigara bulunarak 
mü.ıaclere edilmiştir. 

Zav. 
Yunaniotnnd~~ r.hıcylcdlğim 

ve lıtcwbul katibiadil!iğlndtn 
tercU:ne oltirdi~inı 400 liralık 
tapu "e bir kıt a vetaset ll~
mmı zayi ettiğimden ve yenı
sini ahzetmek üzere ait olduj'u 
makama müracaat ettiğim i-
çin zayi ettiiim ve katibi 
:ıdillikten musaddak tapu H• 
netlerinin hükm:i olmadığını 
ilan eylerim. d 

Kavalanın kUçUk mahallesi 
mübadillerinden Kasımpaşa
da papas köprUsUnde mukim 

Kadtf neh1vaıı 

geidij'i zaman, ke;ıdini uraı• 1. 

la aaraıla Ueriıe1eo bir C>to
mobilin içeriıinde bulınuttu. 
Biçare sıvacı, azimet seyaheti 
esnasında kendine karşı tat· 
bikedilmiş olan ayni tedabiri 

manfo 11 avdetindedc tatbik e· 
dilmiş. gördü, yani gene ağzına 
bir tıkaç aokulmuı, g6zleri 
bağlanmış ve elleri kösteklen
mişti. Suvacı yalnıı olmadı~· 
nı, yanında bekçilik eden hır 
kaç kiti bulunduğunu, arab~
nıu sarsıntısı yfüı:iinden diz.len• 
nin yabancı dizlere temum· 
dan anladı. 

Lormuva ustanın tayin •e 
tahdidine muvaffak olamadığı 
bir müddet yol alındıktan 
sonra nihayet duruldu ve ıı· 

vacı kula~ında şu cllmlelerin 
çmladığını duydu: 

- Evinden uzak bir yerde 

d v ·ı . Yalınız beş dakika egı sın. 

· · te kadar; sakın başını cevı.rıp 

arkana bakayım demet yoksa 
sen de nallan dikenin ha. 

Ve Lonnuva usta a1abadan 
dı~arıya itilerek şiddetle kal-

danmlann üatihıe kap~nda. 
(Mabadı var) 
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Dün kısmen cok , 
hararetli oldu. 

Dün Taksim stadyumunda, 
tesbit edilen program muci
bince lik maçlannın üçü daha 
yapılmıştır. lık müsabaka Ga
lata sarayla Vefa, ikincisi F e-
nerle Süleymaniye, üçüncüsü 
de Beşiktaşla Beykoz arasında 
yapılmıştır. 

Öte denberi Galatasaraya 
karşı muvaffak bir oyun oy
myan genç Vefalılar, dün, 
aeııe bu muv ffakiyeti göster
miye muvaffak olmuşlardır. 
GalatasarayWann akınlarını 
durdurmakta çok isabet 
göste.ren Vefalılar , bu hu
susta, çok ileri verilen Ga
latasarayhlann paslarını kes
mek oyu.mı her hangi 
bir tehlfkeJi hal almasına ma-
ni olmuşlar. 0"1fl sıfır sıfıra 
neticelenmiştir. 

Fener - Süleymaniye müsa
bakası ise Sü'leymaniyelilerin 
bütün gayretlerine rağmen ( 2 
-6 ) gibi ağır bir netice ile 
bitmiştir . Gfi ün en son mü-
bakası olan Beşiktaş-Beykoz 

maçı çok heyecanlı olmu tur. 
Puen hesabiıe Galatasaraya 

en çok yaklaşan Beşiktaş. 
Galatasaray- Vefa müsabaka
ıının beraberlikle neticelenmesi 
üzerine şampiyonluk noktasın-
dan müsait bir vaziyete girmiş 
olu yurdu. 

Fakat, Bey kozun cansıpa
rane gayreti, canla başla oy
naması, Beşiktaşın bu ümidi
ni suya düşürmüş, bazen çok 
~ bir bal alan onun, Bey
kozlulann fedakarane oyunu 
s yesinde ( 1-1 ) neticelen
miştir. 

Defterdarlı ıı unakemat müdürü 
Ankaray gitmiş olan Def

terdarlık muhakemat müdürü 
Asım bey bugün şehrimize 
dönecektir. 

Bulgariamı tenezzühü 
Şehrimizde misafir bulunan 

Bulgar mual!irn!eri bugün A-
dalarda bi.· tenezzl.ih yapacak
lardır. 

Hava her gün bir parça 
daha ısınmaktadır. Dün sıcak
tan evlerinde bunalan halk 
kırlara dökülmüştür. 

Adalar ve Boğaziçi sahilleri 
Haliç mesireleri pek kalabalık 
olmuş, vapurlar bu kalabalığı 
müşkülatla ve izdihamla 
nakledebilmişlerdir. 

Vapur şirketlerinin 3 gün
denberi tatbik etmekte olduk
lan ilkbahar tarifesinin ihti
yacı temin etmiyeceği anla
şılmıştır. Şirketi Hayriye, Ha
liç ve Seyrisefain idarelerinin 
1 Hazirandan itibaren yaz ta
rifelerini tatbike başlıyacak
ları haber alınmışbr. 

Piyanko müdürlüğünden: 
Tap ettirilecek olan 470000 

adet evlenme evrakının 4-5-
929 tarih cumartesi saat on 
beşte ve (76000) adet evlen
me cüzdanı ve defterleride 
6-5- 929 tarih pazartesi günü 
saat on beşte münakasaları 
icra olunacağından talip ola
c.aklann pey akçeleri ile bir
likte mezkfır gün ve saatlerde 
piyanko müdürlüğünde müte
şekkil mubayeat komisyonuna 
müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

KRV AFORT LAKSA TIT 
MÜSHİL SAKIZI 

aw r 
Chewin~ Laxative 

En iyi AmerJkan sakızı ga
yet lezzetlidir. On adedi ihtiva 
eden bir kutunun fiatı 25 
kuruştur. 

1 ve ya iki sakız 60 gram 
li'nt yağının tesirini yapar. 
ÖKSÜRÜGE KARŞI SAKIZ 

~,Kravford Congh Gitme11 

Öksürük boğaz ağrılarına 
karşı pek faideli ve lezzeti 
latif olan bu sakız bilhassa 
tiitün içenlere tavsiye edile -
bilir. Bütün eczaneler ve ecza 
depolarında satılmaktadır. 
. Türkiye vekili umumisi: Ri
şar Volf Galata Voyvoda han 
7-10. Posta kutusu 447 Galata. 

la af'!' ZI Bahçekapıda .:ialih Necati eczane~ınde 
.! D ..... ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

viye ile, ciJcli bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik id ar 
tahlili 165 kuruştur. 
•• Us ~·uda" ~~ara rn~~ ·,~ Cocuk gıdaları em-

n E" .. ...,, zık, pantalon mu 
şamba, göğüsliık, şir;ııga lastig", Cam şirinğa, lasf k sonda de 
rece gibi bilcüm.lc. eşyayı sılıhıye ile krem, diş macunu, p~dra' 
kolonya, esall.li gıbı tuvalet eşyaları uncular soknğında yeni ıtn-
yat ve :evazımı tıbbiye magazasında ucuzca tedarik ediril 

Merkez acentası : Galata 
köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı albnda. İstanbul 2740 

ntalya postası 
( INEBOLU) vapuru 5 

Mayıs PazarlOda Galata rıh-
tımından hareketle ( İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antalya ] ya 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte [Andifli, 
Kalkan, Sakız, Çanakkale, 
Gelibolu J ya uğra} arak ge
lecektir. 

TRABZO ~ BİRİ Gi POSTASI 
( REŞiT PAŞA ) vapuru 

6 Mayis 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, İnebo
lu , Zonguldağ] a uğrayarak 
gelecektir. 
Hareket günü yük alıamnz. 

lzmir - arsın sürat postası 
( KONYA ) vapuru 7 

Mayıs Salı 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Antalya , Alaiye , Mersine 
gidecek ve Taşucu, Anamor, 
Alaiye , Antalya , lzmire 
uğrayarak gelecektir. 

Tersane fabrikalarında 
mevcut takriben yüz adet 
kapaklı kapaksız boş makine 
yağı ve saire fıçılan 4 Mayıs 
929 tarihinde müzayede su-
retile satılacaktır. Taliplerin 
o gün saat on altıda levazım 
müdüriyetine miiracaatlan. 

Hantalzade Tayyar vaplll'ları 
AYVALIK - lZMİR postası 

· Tayyar 

z 
vapuru 
5 Mayıs 

günü saat 17 de Sirkeci rih
bmından hareketle (Gelibolu, 
Çanakkale ve Körfez tarikile 
Ayvalık, Dikili ve İzmir ) e 
azimet ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Emin
önü Reşadiye caddesi Rıhtım 
hanındaki idarehanesine mü-. 
racaat. Tel. İstanbul 1977 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

LEMDAR ZADELER VAPURL Hl 
Seri ve lüks Karadeniz postası 

·net 5va~a~s 

Pazar 
gunu akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından ( Zon
guldak , İnebolu , Sinop , 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize ) ye azi-

, met ve (Vakfıkebir, Görele) 
· iskelelerine de uğrayaral~ 

avdet edecektir. 
Müracaat mahalli:ristanbul 

Balık pazan Y eniticaret han 
Telefon: İstanbul 1154 
DİKKAT: Yazıhanemiz 

10 Mayıstan itibaren Mey
menet hanı altındaki mağa
zaya naklolunacaktır. 

-.Kira öş 
Göztepede Bahariye cad

desinde 10 numaralı köşk 
kiralıktır. Ağaçlı bahçesi. 
suyu vardır. 
Yeni ve temizdir. İstiyenle
rin içindekilere müracaatalrı 

t~rııi nör iidn e .1\ loda it r~İ lıaııe~i ... 
~ususi surette l ... ondradan getirttiği hali~· 
1 ngiliz kunıaşlarının yanında n1illi fabrika-
ların1ızın kun1aşlan~ı da teşhir etn1iştir. 

" ~ ua ı} ar bakınız, 
"aye e ·niz, · · çeş·t 

m ~ aras nda fi gay-
ar o rTiad ğını 

g n receks~niz. 



5 Mayıs 

' Z' J' 1~ ( .. ( (. ,, 

Uç kişi yaralandı 
bir de yangın 

çıktı 
b' Pangaltıda otur n 
ıs kletle cadJ 

7 y 

Bueünkü höv . 
ah 

Kandılli • 
nnııştır: tasa tanesinden 

Dün azaın· h 
derece b ı araret <c24» 
teced'' Bu sabah < 20» de-

ir. u gece .. 
teha,~·ı k nizgar mu-

t esece ha. b 
olacaktır. 'a ulutlu 

isf 
kın! S niy 
les

0

nde beni t 
Dost ve kar ......... .._ _________ ) l muvaffakiyeti 

Sahife 15 

• 
) l l l 

~~.,.yannamele
rini tertip eden
ler kimlermiş? 
"'!Bir Mayıs ~Jnasebeı; e he-

~·'9·4'!".~~J~ir:hyanamlı bir beyanname 
,..."::ı..~~·p eaerek posia ile oteye 

ıiye ~önderenler hakkında 
· at d vam ed' mektedir. 

Bir aball refikınızın yazdı
ore, bu beyannam !e•in 

·~--::.1S:rr~~!!!!!i!~H;::ill~.~t!~tJ;~-~i~'•l'lı-~rıir te kilat ta "' ı. :ın 

ımire hareket ed. n 
Giılcemal vapuru ile lımir 
«5» kor..ıüsist maznunu gör,· 
derilmiştiı. 

•rrre -w•· 

Haınal kavgası 
Bu sabah, Eyipte isAı ı l 

mahallesinde oturan , nAl 
Faik ile ham l Halit b ı t; 

rloin hududunu tefrik edu
le:rken kavga etmişler Faı. 
Halidi iki yerinden yard a
mıştıh 

Müessif bır irt 1~ 
İstanbul liman şirk t • t ır umi 

müdürü Hamdi ve diş tabibi 
Necati beylerin pederi B .. }'aZ t 
dersımlarmdan ve ülema)'ı b -
namdan, Mehmet Fevzi dendı 
hazretleri dün gece göz.l....rin" 
dünyaya kapıyarak rahm ti 
h kka kavuşmuştur. Cenaz~~ 

ugün aat 3 te Kuzguncukta 
k .caddesinde kain ya .. 

!ısından kaldırılarak Beylerbeyi 
:x:amiinde namazı bnd lcda 

kberi m hsusuna l ıJi kı -

D gün ü borsa: 
İngiliz 995,25; ,f ran.< 

12,47; Liret 9,30; lsviçre 
2.52,50; Dolar 8;65 Dahilı 
91, Aitın 854; Anadolu 
23; Rumeli 8; Tramvay 
73; Dü! u ı 198. 

iş bankasından alınmı1tır. 



1 t29 llkbahannm ~k ı ıürpriiüıi 
Gatatada Karaköyde VoyvDcla .aokajı ka?fllında 

EKSELSİÜR · · 
Bü,·ük elbiıw fahriL:aııı t:arafınıdan tal.Jiın oluoacakcır. 

Müntalıap · ~eşitlerimizi gönneden hiç hic muba~ antt~ hıılıınml\·ınız. 
Beyefendilerle çocuklara maham 
Son mod;ı biçimlerde :\"C tf'minatlı cinıtrn 

muhıdif İn~iliz ve f•ntuzi kumaşlardan 

Kostümle~ 
ve spor kostümleri 

l l'"' liradan 
,) itibaren 

Meşhur \I r\ NOEL HERG markalı 'e 
eıı mühmnıf'r"gııbiırdind,.n her ı·enktı-

Par deSÜler 
Vf' 1 1 tı •lıup Çt'~ıtl't ce T rençot};l.J' 

ı lirada 
j 2 itillaren 

Hammlarla genç kızlara mahaus 
en ioıı modn 'e hPr rcnL.te 

müntt>hap ı:"şiıler gabardin 

Mantolar 
ve Kasha Trençkotlar 

1 ..,. ! liradan 
' ) itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte fanellalardan 

(
"l ı liradan 
) 2 itibaren 

Çocuklara mabsua gayet mCintahap çeıit1er2 ~ 
dayanıklı kostnmler 

Ölçü üzerine 11111arlama için kusuıi daire 
Aylık ve haftalık taklitlerle muamele 

yapılır. · 

Mayıs 5 

Alominyon ve sair 

madenleri parlat
mağa mahsus cila 

BRILLO 
(J.FANS QUICK.' 

rA 
Bütün bakkaliyelerde ıablır. 

Umumi vekili: Galatada Voy 

va da han 7-1 O numaralarda . 
RISAR ' '"OLF 

~ 

Posta kutusu: Galata 447 

·ıstanbul Limanı sahil Sıhhiye 
merkezi sertebaoetindeu: 

Mer8s ve mnhellekatta kullanılmakta olan Motor ve Sanda
lann ihtiyacı için 15 kalem Boya ve saire ile 29 kalem makine 

yajı, Halat ve saire münakasai aleniye suretile mübayaa edile· 
ceiinden yevmi münakasa 13-Mayıs- 929 pazartesi olarak tespit 
edi'm

0

:ttir. Taliplnin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
mlinakuaya ittirak etmek üzere yevm ve tarihi mezkfırda saat 
14 on d6tte Galatada Kara mustafa paşa sokağında kiin 
;,, .. ,)c,.ıimize cıUtetekkil ihale komisyonuna milracaatlan ilin 
olUDUr· 

Al/ETO 1 LE dünyanın en maruf markası: 
ParilHa "A .. KLA VERİ,, nin icatk~cltşi zayıflatıcı 
ve~ .. elbb1ti mayokem~rleri, lüks korsaların son 
mode.ıı-1 hazır ve ısmarlama, la~rinden sakı

;irkiye için yegane mümessilleri 
yot)u No 437. 

HOVAGIMY AN BİRADERLER 

----~~-----.. -
Türkiye İş bankası 

· n1eclisi idare riyasetinden: 
12 Mavıı 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 ve 16 da 

lçtimaa davet edilen bankamız hiaedaran alelade ve fevkalade 
heyeti umumiyeai ruınameleri bc~çhi atidir: 

· AJela<le içtima ruznamesi 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlannın kıraati 

· 2 - 928 senesi pilan\.osunun tetkik ve tasdiki. 
3 - MGrakiplerin tayini ve ücretlerinin t esbiti. 

Fe\'kahide içt1n1a ruznanıcsi 
1 - Y&z bin adet beheri no lira kıymeti itibariyesinde 

lwniliae ~t biue senedi ihraci suretile sermayenin beş milyon 
liraya iblatı 

2 - Keyfiyetin tahakkuku için lazımgelen muamelenin ffaı 
ve ezcllmle: • 

A - Hakla rtıçlıaııın, !ureti istimilinin tayini 
B - Niz~mn.ıoOde bu bapta lazım gelen tadilatın icrası 

içµ. meclisi iılareye ıelihiyet itası. M:ıhaili içlmıa Himayei etfal 
çcteult aarayı ..ı.u. 

Acele sat ılık ına1l1aa 
~ınakiıı e] eı-ı i 


