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Bugdnkü hava: 
Kandilli rasatancsinden alın

mıştır: 

Bugün rüzglr nıütchavYİI e
secek ha\·a açık olacaktır. Ha· 
rarct dün '16)) bu sabah cc12» 
derecedir. 

5 inci yıl ... ~ 1476 

TELt:F01\, 

YAZ! IŞLESI 

ıs. 1202 
iDARE IŞLEl\J 

IS 3872 on 
* * * AKŞAMLARI NE ROLUNUR * * * 

28 
NiSAN 

1929 

Bugdnkü borsa : 
İngiliz 989,50; l·rank 12,54; 

Liret 9,35; İsviçre 2,54,25; Dolar 
49,12,5; Dahili 92,50; Altın840 
Anadolu 23,70; Rtııncli 8,35 
Traın\"Jy 74,50; Düyun 206. 

İş bankasından alınmıştır. 

Nüshuı her yerde (5) kurut 

oda vapuru bu sabah kurtarıldı: 
Aşk dili :b.Q kad~r. [A eri ızlarıınıza Kadınları çalıştır111a 

uzun mudur? ~~~~;_,........ yurdunun ·yeni binası 

Xişıınlı bir Jupoıı dillıcri 

l'C aşk ıııeklııbıı 

Japon dilberleri· 
nin muhabbet ve 

aşk dilleri 

Neden bu 
kadar uzun? 

Japonların garip adetleri 
var. Pek çok memleketlerin 
de. kendilerine mahsus itiyat

ları olduğ\ı gibi. Mesela, şu, 

resmini gördüğünüz hanım, 

yeni nişanlanmış bir Japon 
kızıdır. 

Elindeki de nişanlısına yazdı

ğı mektuptur. Bu mektup 

ne kadar uzun olursa, genç 

kadının muhabbeti de o de
rece fazla addedilinniş. Bu 

mektup kısalık ve uzunluğu 

bir hayli talaka da mal ol

muşmuş. 

İta/ya gazeteleri ve T. Rüştü B. -
, l' "l""k fı ... 

Atina, 26 - Romadan bu
ra gazetelerine gelen telgraf-

! !arda, T. Rüştü beyin M. Mü
solini ile mülakatı hakkında 
İtalya gazetelerinin serdetmek
te oldukları teveccühkarane 

Tatbikat ve 
tenezzüh 

İstanbul İmam ve Hatip 
mektelıi talebesi bugün tarih 
ve cografya muallimleri Ap
turrahman Şeref beyin refaka
tinde hem· cografi ve tarihi 
tetkikat yapmak hem tenez
züh etmek üzere Kücük Çek
mece gölüne gitmişlerdir. 

. 
mütalealar hakkında malümat 
verilmektedir. 

Bu malümata göre, Romada 
bu mülakat büyük ehemmiyeti 
haiz olarak telakki edilmek
tedir. 

Muhtelif ve hatta ayni dairelere mensup muhtelif maaş ve 
mevkilerde bulunan bazı memurlar, yeni memurin derecelerin
tlen ithal edilmiş oldukları derecelerin lehlerine olmadığını 
'löylemektedirler. Filhakika, mafevk bazı memurların madunu
;ıe ayni dereceye ithal edilmiş oldukları görülmektedir. 

Mesela, bir komiser muavini, mafevk olduğu halde, madu
nunda bulunan polislerle 14 üncü derecede gösteritmiştir. Bun
dan, komiser muavinleri müteessir olmuşlardır. Tesadüfen bir 
komiser muavininin söylediklerini işittik : 

- « Bir muavin, bir karakol kumandanı, mıntakasınm en 
hüyük memurudur. Asayişten ve saireden mes'ul olan komiser 
tnuavinidir, polis değildir. Böyle iken, polisle ayni maası alması 
~oğru mudur ? · ' 

55 lira alacağız, halbuki, şimdi de bu kadar para elimize 
ieçiyor.» 

Ayni suretle mesela ikinci komiser de merkez memuru ile 
!'Yni derecede gösterilmiştir. Şimdiye kadar, az para ile feda
ltirıme çalışan polislerimiz, terfihlerini beklemekte ve derece
'1trin tasnfhini ümit etmektedirler. 

• 

Dünkü Cinıııaslik mıisaıııeresinden irıli/ıalar ,. 
Dün saat 15 te, Çamlıca kıı orta mektebinde talebe tara

fından bir Cimnastik müsamdr.esi verildi. Velilerinin ve bazı 
zevatın huzurunda muhtelif beden harekab yapan talebe, 
bunların en güç kısımlannda bile, cidden şayanı takdir bir 
muvaffakiyet gösterdiler. {Mabadi 2 inci sahifede) 

. 
:liışaat Temmuz 
nihayetinde bit· 

miş olacak 

.Makineler 
sipariş edildi 

C. il. }'. nııı Aksaı·ayda 
yaplu·makta olduğu yeni 
kadınları çalıştırma )'Ur
du binasının int;matı Tem
muz nllıavelinde hitam 
bulacaktır: Binanın birin
ci kalının insaatı bilmek 
üzeredir. · 

\ 'eni yurt binası, asri 
ıuaklnehn-le techlz edile
cektir. İptidai tez!Jtllılaı· 
yerine l•oııulacak son sis
tem makineler sipariş 
edilıuekledir . 

Yeni hlnanın alt lmlma 
tezkalılar konulacak ve 
işine 11öre, kulu, kasket, 
v. s. kısımları avrılacaklır. 
Binada, idare İnemurları 
için de bir daire tesis 
cdllecal•tlr. 

Kadınları ralısfınııa yıır .. ıı
nıırı yapılıııakt,ı olan binası 

• 

' 



~abife '' ,.. Son Saat 

........ z elgraf haberleri 
• 

Hayuan sütleri 
{ehli elidir 

•.:oc• ııj) 111111 

seH.•ıı lıcr 

aı ue • ıı vrıı
sun 11 J,eı r 
si.iti l' 1 

)alma-· 
reı·meli .. • 

Yarış 
lzmir besinci 

' Yerli mallarım•zı•\ her taraf
ta kolaylıkla ra~b~ b-..ılnıasuıı 
hangi çareler, ne 'bi tedbir
ler temin ed~ i r.? 

ıııe 

1 hal ettim. H si de vaziyetten 
şil y i er. Bu gibi bahar koşu u da 

1 

lt•r. lla) v..ııı 
:-;111 IPl'i ı;o -
eul,!ar için lw~lt'~ ki lıh· 
!JHIJdan l'a1.la iilliüritc(t 
hiı· z<'iıirdiı• .. \ııne de ıne
ııu· 'ı•rmiH.' mani ehem
ıııiyl'lli Iİlr sfüıeıı olıır, 
ı;oı·ııfluım süt V('l'lllCSI 
J,ı•ıuli v('ya ı;ocu{junun 
bıı\alıııı tehlikı• o kova
cai, ohır,.,a, ve· sülncve 
V(•ı·ıııek lı• mümkün oi -
nıazsa o zaımın çoeuğa 
lm)·nııı sütü ,-ernıiye 
nwı·huriyı·l hasıl olur. llu 
Jıahl<' anne ıwh•ro dikkat 
etııwUdir: 

llın·van sül!Prinin l'Pna
Jıldaı;ı lıaı..t,ııula bir fikir 

Kari erimize sorduğumuz bu 
suale gelen cevapları tarik 
sırasile neşrediyomı. 

En ameli , en isebetli tav
siyelerde bulunan karilerimizin 
arasında, cevapların netri bit
tikten sonra, bir kur'a çeki
lecek ve kendilerine , s.ırf 
yerli malından olmak üzere 
milnasip hediyeler vereceğiz. 

Bugün de geleıı mektupları 
dercediyoruz. · 

-49-
Mevadı iptidai.yeye e

hemmi}'et ve mek lazınd 
Yerli malla 

vermek isl<'rinı. mızın tamimi 'il'"'!""":· 

Hayvan hasla olur! Yer- için iki çare 
diyi süt ı;oeuj'Ju hasla vardır: 
e•ler süt pis <'lll'r 11(', pis 1 - Mevadı 
Jrnplaı·a sa\jılır süte nıik- iptidaiye müs-
roıılar kaı·ısır. c:ocuk ra-
halsızlanıı·. ·Süt •vaktinde tahzırları ve 
vo liiyıldle lrnynatılmaz! bunlar arasın-
iı:lnde nılkı·oıılar iirer, da kooperatif- -----• 
el•şir, kokar ';ocuk iı:ince ler teşkili. 
Jnısar, ishal olur lıastala- 2 _ Fahri- .llu.,/afa B. 
nır. Sütün J,ayma{jt ı;ah- kalar ve bunlann başında 
nır, lıulaşıl.: sular lmlılır muktedir iş adamlan. Sana-
kıynwli 111daiycsi azalır yıımıze ait mevadı iptida-
çoeu(Ja )ilraınaz, behek 
hesl('ll<'llll'Z, cılız, hasla • iye memleketimizde mebrulen 
lıkh kalır. Hütun hu sıı _ yetiştirileme:ıse, sanayümiziıı 
hPplı•r lıaynııı süliiııün inkişah ve binnetice yerli mal-
uıda d •(ili hİI' Z('IJİI' oldu- Jarımııın sürekli Ve kafi mik
!)111111 IJÜSll'ı'İI'. Hayvan tarda ihzan, revacı kabil olmaz. 
süt ünün ıw liadar tchli - Yerli mevadı iptidaiyeıuiz se-
lwli oldujjuııa hiı· nılsal nelik faaliyetimize kafi geldik-
o ... ;:ı n·ı·cllnı: 

l ıııuınivetlc siitün lıir ten sonra artmalı, mahreç ara-
saıılinu•tı;e ınik hında ilk m.k zarureti bile hasıl olma-

1 
f brı ·al z, ınevadi iptida· 
İye miistahZ1T1 rıııa k fi d re
cede ümit v lci ve faaliyeie 
sevkedici mahiyette olmalı

dır. 

l ~vapıldı 
lzmir, '26 (A. A.) - Yarı 

ve ıslah encümeni alisinin 
929 senesi ilk bahar beşinci 

Hülllsa - Yerli mallarımı- ı at koşusu bugün Bucaalanda 
zın kolaylıkla rağbet ve reva- 1 
cım temin için mevadı iptida- 1 
iyeyi mebzulcn yetiştirecek 
kimseler arasında kcoperatifler 
tesis ile bunl:ın bioıaye etmek, 
fabrikaları mevadı iptidaiye
nin bol yetiştiği sahalarda 
tesis etmek; hatıra, g&:ıüle 

bakmıyarak iş başına ar
aşina ve vukuflu adilnıar 
getimıek, halka mal 
sevdirmek ve mevadı i 
iye müstahzırlarını daha 

, fazla ve iyi m vadı ipt'dmye 
; ihzanııa teşvik için mamulıi

, i tımızdan harice saltık- larmuzı 
1 

gazetelerle ve cazip bir Ş2-

kilde reklam etmek sanayide 
' in~af arttıkça gümrük itha1ıit 
kapılarını kapamak lazımdır. 
Sabık gümrük komisyoncusu 

ve 22 inci ilk mektep 
muallimlerinden 

Mustafa 
-50-

Fabrikalarımız safi yiin
kumaş çıkarma"uılı 

icra edilmiştir. Birinci koşu 
üç yaşında ve hiç koşu ka" 
zanmamış yerli ve arap erkek 
ve dişi taylara mahsus ve 
mesafesi 1200 metre idi. 

Bu koşuya iki tay iştirak 
etmişW. Birinci Susığırlıktan 
Hakkı efendinin Sadası gel-, 

• miştir. İkinci koşu dört ve 
daha yukan yaşta ve hiç ku
şu kazanmamış yerli ve arap 
at ve kısraklara mahsus ve 
mesafesi 2800 metre idi. bu 
koşuya üç h.ıyvan iştirak et
miştir. 

Yüzbaşı. K"zım beyin Kara· 
ceylanı birinci, yüzbaşı Osman ' 
beyin küçük Mebrukü ikinci 
gelmiştir. Üçüncü ekiıı koşusu 
dört ve daha yukarı yaştaki 

halis kan İngiliz at ve kısrak
lara mahsus ve mesafesi 2000 
metre iai. 

Bu koşuya iştirak eden al
tı hayvandan İzmir meb'usu 
'Celal beyin Kapgirini ·birinci, 
iktisat vekili Rahmi beyin 
ınistenketi ili.inci, Suphi paşa- ı 
nm an:mı iiciincii ızelmiştir. 

l(uı·t.aı·ılclı 
1 - Senelerce tanıdığımız: 

büyük mağazalar ~er gün tür· 
lü reklamlar yaparlar, bizim 
ise adedi üçü geçmez yerli 
satış mağazaları sanede bir Moda bu sabah 
gün rddim yapınn, vitimde de JO J .. d .. 1 

her vakit ayni şekill .. Ehali- Sa.at ua yuz U 1 

ı;a111lclı(Jı saat dokuz bin hdır. 
ıııil\l'O(l hıılunur. Aradan Memleketimizde yer yer can-
2 'j sa al !Jl'<;iıwc' bir san- lanmıya başhyan fabrikaJan-

miz el'an bu yerli mal satış Dün saat 10,30 da köprü- 1 
yerinin ismini bilmezler. den an ri e a · i -

amulıitrnma göstermek için resinin Moda vapuru, limanı 

tinll'lı'<' nıilrnpta he~ hu· mızın vaziyeti de sathi bir 
(:tık milyon mikrop bu- tetkike değer. 
hıı1111·. Ufıtüıı hu lıaldkal- fspartamn bir kısım arazisi 
h'r 111'1' aıııwniıı keneli ı:o- mebzul pancar yetiştirir.-Geçen 
<'llİlllllll ı•ınziı·nH'Sİniıı lü- sene İspartadan UŞ11k şeker 
zuıııuıııı anlatır. 

Coculdaı·ıı unıumivelle fabrikasına yazdım; yirmi bin 
im:k siil ii verilir: • Hu dönüm araziye ıaaJikim; dedim. 
Jıaldt' lwr ann<' c:ocni)uııa Pancarın okkasını dört kuruş-
vc'r:h•<'t'k iıwk sütünün t.an teklif ettim. 
lPlılikesiııi :ızallıuak ic;iu Aldığım cenp şöyledir: 
hu ı.ol,tıılara diki.al el- ".Şir'ketimiz pancarın okka-
mı· ı: SiH ı. saıJıiaıı iıwl<· smı üç kuruşbın karariaştır-
lPr hastalıklı olnıanıalı. ı dıiı halde sizin dört bnış 
l'l'lll olarak !.uru ot V\'I'- teklifinize aayret ettik.» Hal
JlH li, clural; sıılar•lan it;lr- 1 buki böyle hic karardan ha
llH'nwH, iı11•ii; ~'ll1ran ~üt-
ı;ill(•r \'('j':•nı olm:ınwlı, berim yok. Hem ticMet ale-

minde haagi maırtıki teklif 
lı:ıslal•l.lı hulun an lı, 
l'llı•ı·i111!c- ı-liZl'llla ohııa- hayretle karııdamr? 
malı, sa1faı•;ıl, ı•ll<'r ye Afyon- Haydarpaşa hat bı>-
!nl'ıJİll ıııı•ıı ı•IPri s;ıjjıııa- yuada pancar ziraati ile işti-
daıı .swali ~;ılıuıılu sul.11·- ı<a edenlerle teınaıı ve hasbi-

canlı, elektrikli, ınaaikenli rek- kaplıyan kesif sis yüzünden 
lamları o mağzaların müstah- Haydarpaşa -ile Harem arasın-
demleri öğrenmelidirlel'. da, Kavak iskelesi denilen 

2 - Fabrikalarımız da ter- yerde karaya oturdu. 
zilere, mağaı:alara' kredi aç
malıdır ve o mağaııalarda rek
lam yapmalı. 

3 - Fabrikalarımız safi yün 
41ememeli, pamnlc ve ot lc;r 
rıştırmalı , safi yün olursa o 
kadar rağbet olmaz, çiinlcü 
böyle kumaşlar ya.un .İnsaJH 

pifirir, ütü tutmaz, yağmurda 
etbisenin kel ve pacaları ç~

kilir. Asri makineler temin 
edilirse hem yerli kumaşlar 
rağbet bulur, hem de ucuz, 
şık şeyler almak imkanı elde 
edilmiş otur. 

Sis sabah «8,20» den itiba
ren M&rmarayı kaplamıya 

başladığından vapurda 2 bin
den fazla üç vapur yolcusu 
bulunuyordu. Bu gibi havalar 
da gemilerin hareket etme-
mesi mutat ise de Moda, 
köprü iskelesini terk et-
tiği zaman liman açılmış 

~örünüyor, saray tromu ile 
Usküdar tepeleri müşahede 
olunuyordu. 

Bu itibarlu, gemi hptanı 

Münir beyin bir mes'uliyeti 
olaıwyacağı kanaati vardır. 

! a Y ı ı, a ıı m a • ı , ~ 11 li i ' I' ı · - • !!!!!!!~=C!!!l!!!!!~!:!!!:!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!i~!!!!!!!!!!!!!!!!! 
· ı ı" ı ı ı t · ı 5a'"'lll uxıw. bırakır mı. 

Gemi bir müddet Marma
r:ıda ilerilemiş, soıı rı lrarşuıına 

ıkao bir s;andal -oonün kaf 
yaldc oldu, u bağıtrn<ş ise de 
az sonra t. aza vuku:ı gelmiş 
ve gemi oturmuştur. 

ili; 1, .:! :I'.' 1, C'lt1\T. kiofl• T 

lar<t ~ıJıııalı, ma~:••ı ı O sözün Hikmü ftertlii.l 
lrnlhıırılaıı !'Ü1.ii1ı ·:ıli.' be•i 11Bkadv etmez.! 
~wı:h'uH•<len Jılc: olwaz.-;;ı - Nt.tice? 
on dıtidka l'ıli.11' i' · ıı· fut,._ - Netice, Efendim, beııim 
ııatıuah, kayrnuııı.: ııfai·- mukabil ye zıt fikir serdet-
la . ..;.ıılanıhrııı h.'nıil; !Jİİ- me111i kemillerine hakaret 
zı•lc•p l!•)·.ılı siselcr(• ko· . ..ı..ı b ~•-• • • sa1 .... ar, za ıt tuuumr. 
yup sı•ı·in Y<'l'dJ~ uıuh.a- HalbUf bu ifade alınma 
l'a1a c•tm<'li Y~ nl1ı;ı} el 

meselesi işi güçlettlrdi. Benim 24 saat içinde lnıflanmalı, 
hayatla ·mca <;ctt'u\ja ic;lr- güriiltüstiz, patırdısız kazayı 
ınc-mı•li. \ "( llıa"11 Jnı kadıw bertaraf etmem, daha mııva-
zahııwl len i. e h<•r anne fık değil mi idi efendim? 
<:oeııfluou k<•ndi <·mzir- Ben ,ııene fikrimde war 
nw:idir. ediyonmı. Bu gibj ıneseWer 

Ur. (;(•ıııa1 Zl'l\İ i111k.ın mevcut oldukça arada 

baiW B.:.e o fikirde değilim. 
Vazf;eçiniz, bueu yapın.anız 

iki tarafın menfaati için de 
doğru değildir, demek hakaret 
etmek midir. 

D<>:rrusunu istenıe!liz asıl 
J:.akıırete maruz: kalan benim. 
Dc'lim sureti halliı;.i beğ'en
r.ıcdiler. Benim kanunu !>ilmek
te:., inceliklcrw: idr.ıkten adı, 
r.açı uzun, aklı kısa olduiumu 
söyl2ditcr. 

Ha!buki ben <'kumuş lredı
nı:::ı. Hiç kıu akıih değı1i>n. 

Uıu., aJçlı!ık ise asia do~ 
r! ·!;;il. Hiç DIOdern bir ka<lın 

hallolunuverınelidir. Bıı e;ibi 
kaı.alar gendikle ohır. 

Tamir edilmeZff Y.af artınca 
sebep olan da - m1Dft 

kala11 gibi - üzülilr. Ama kaza 
gönül arzusile nikila .kıyJlarak 
netieelı:ııirse, ortadıs iizüııtfiye 
sebep kalmaz. 

Hele beniın yapmak ist.e
diğ:m tarzda olursa, dediko
dunu'! da önüne geçilir. 

t-.A, efendinı, ben hunun 
kaç tane mi.aaJini g&dw. 
G:mçli.kte oluyor m.uıieeefl .. 

Ma:ıkenıe. şahitleriıJ oolbi 
içfa nıub&keıMyi taım etti. 

rımtza .•• 
iKİ 

Bu nebce ı..arşıMnda, mü
samerede ltıı1unanTardan urou
ııai müfetti~ .Selim Sırrı B. 
kısa bir hitabe ile talebeyi ve 
mualimleri hawmı hararetle 
tebric etti. 

Bundan conra davetlilere 
çay ikram edildi ve gene 
hanım kızlar zeybek oynadılar 
ve bunda da, birçok erkek 
talebenin fevkinde muvaffak 
oldular. Daha sonra bir hanım 
kız muhtelif taklitler yaptı ve 
alkışlandı. 

Bu miimısebetlelÇamJıca kız 
orta mektebini gezdik gördü
ğümtiz intizam ve mükemme
liyet 'ayımı kaytttr. 

lnb"baatımın kısaca hülisa 
edelim: Selim Sım B. in de 
söylediği gı'bi, bedeni terbi
yeye bu kadar itina etmiş 
olan mektep idaresinin - fikri 
tes-bfyede de ayni muvafakiyet 
derece.ini ihraz etmiş oldu
ğuna hükmeylemek lazımdır. 

Her ~ktebinm bu seviye
de bulunduğu ı:aman, istikbal 
neslinin •atam ileriye götüre
ceğine şüphe yoktur. 

Kazayı müteakip yolcular 
arasında şiddetli bir heyecan 
baş göstermiş, herkes can 
kurtaran simitlerine sarılmış, 

fakat az sonra vaziyetle teh
like olmad•.ğı anlaşılmış, sükiı
.net avdet etmiştir. 

Y okular idarenin romorkör
leri ile ve yetişen sandallarla 
Kınalı Yapurana ııakledilmİJ
lerdir. Alemdar vapuru dün 
geceyi demirli alarak Mo
daıun yamnda geçimıİf 1 

bu sabah dalgıç inrurilet"ek 
gemin.İli 88&11 çekilip icurt.an
labfleceğinin tesbiti için deWz 
muayeııe edilmittir. Modanm 
oturduğu yer 1<41ık olduğun
dan birdenbire çekilinesile al
tında rahne açılmasından kor
kulmakta idi. Fak.at ılalgıç 
böyle bir tehlike .olmadığını 
tesbit etmiş ve gemi .çekile
rek kurtarılmıştır. 

Haydar B. Vilayette 
İstanbul meb'usu ve esbak 

Vali ve Şehremini Haydar B. 
bn sabah Vali ve Şehremini 

Mviıittin B. i :ı:İya!'et etmiştir. 

Yeni talimat Merasim 
Yun?nisf a'!, mu- Romanın yıl dö· 
kabı/ tekliflerde· niimii miinase-

bulundu betiİe . ., 
Atina, 26 - Har. nezareti 

dün M,. Papadan, Türk- Yu
nan müzakeratımn seyrü cere
yanı hakkında bir telgraf al
mıştır. M. Papaya mütemmim 
talimat gönderilmiştir. Yuna
nistanın son mukabil teklifa
tına Türkiyenln cevabı hak
kında Har. nezaretine hiç bir 
haber gelmemiştir. 

Kahirede bir intihar 
Kahire, 26 (A.A.) - Dok

torlar mahafili Tıp fakültesi 
duvayyeni Dr. Frank Madde-

nin feci ölümünden dolayı 
fevkalade teessür içindedir. 
Müteveffa bu sabah evinde 
elinde bir .:ovelver olduğu 

halde ölü olarak bulunmuştur. 

Barem ayihasl 
Ankara, 26 (H.M.)- Barem 

esası fırkaca kabul edilmiştir. 
Teferrüat encümence müza
kere edilmektedir .. 

Roma, 25 - Romanın te
sisi senei devriyesinde M, 
müsqlini, kabine azası ve Fa
şist erkanı harbiyesi refakatin• 
de olduğu halde askeri kıtaatı 
ve siyah gömleklileri teftiş 

etmiştir . Bu resmi geçitte sc~ 
firler , ateşemiliterler , ayan 1 

meh'usan ye kesif halk kütle· 
leri hazır bulunmuşlardır. M, 
Müsolini hararetli bir nutuk/ 
irat etmiştir. 
• 
lnQiltereden 

Hinde 
Londra, 26 ( A.A.) - Hiç 

bir yerde durmaksızın İngil· 
tere - Hindistan seferini icraya 
teşebbüs etmiş olan İngiliz 
tayyarecileri (50) saat (38) 
dakika tayarandan sonra ka-

,' raşide karaya inmiştir. 

~oLfıT~j J~Jrmel( İşİ 
· Emanetin bir 
] ı1til1al· fikri yok, tetki· 

Ustasına kızın- 1 kat lazım! 
ca kendisin de

nize atmış! 
Dün akşam, Kumkapıda 

deniz hamamı civa:-ında kırk 
yaşında tahmin edilen bir 
adam kendisini denize atmış, 
etraftan etişen çoeuklar ta
rafınaan urtan mıştır. 

Cerrahpaşa hastanesine ya
tırılan bu ölüm heveslisi bu 
sabah kendisine gelmiş, ismi
nin Kerim ve Valde hanında 
19 numarada kağıtçı İranlı 
İsmailin yanında çırak oldu
ğunu, lsmailden İşittiği ağır 
sözlerden müteessir olarak 
kendisiııi denize attığım .şöy
Iemiştir. .. 
Olmek icin sol , 
bacağını vurmuş 

Dün gece, Gazlı Çeşmede 
Midhat beyin debağaııesi.ııde 

gece bekçisi Murtaza t.abaıı- j 
casım sol bacağına sıkmlf, 

ehemmiyetli surette yaralan-j 
mıştır. Ermeni hastanesine 
yatırılan Murtaza 100 lira 
borcunu ödiyemiyeccğ'İtıden 
dolayı intihara teşehlıi::oı etti- ı 
ğini s<lylcmıştir. 

rrıl • 
eı 

Eveld gün, Siliatar ağ:a 
elektrik fabrikasında bir kaza 
olıımt, amele fabrika dalıilhıdC 
bir ~relen diğer yere nakle
<lilen büyük bir boru ile meş
gulken boru birdenbire kur
tulmuş ve ameleden Necatiııin 
üzerine düşmüştür . 

Bu düşüş neticesinde Neca
tinin ; kaburga kemikleri ile 
beli JmıJmış ve biçare adam 
ümitsiz bir halde hastaneye 

kal dU'ılmıftır' 

Bir vuruşma 
Anderya, Şü1'rü ve Davut 

isimli üc arkadaş dün her 
nedense Pangaltıda Fransız 
mezarlığı caddesinde birbirle
ri ile kavgaya tutuşmuşlar, 
ayıran olmamış, kavga şiddet
lenmiş, neticede Davut, Şiik
riiyü, Şükrü de Anderyayı bı
çakla yaralamıştır. 

Soka~a düştü 
Beşiktaşta bir tütün binasın

da çalışan Alişan iiçüDdl kattan 
sokağa düşmüş, ağır surette 
yaralanmışt:r. 

Şehrin bazı s em tlerind~, 
narhtan 2 kuruş ucuz ekmek 
satıldığı, İstanbul meb'uslan
nın nazarı dikkatini celbetmiş 
bu hususta tetkikat yapılmıştır. 

Neticede, narhın tesbitinde 
halkın zararına bir yanlışlık 
olm.uı mu emel görülerek 

ey i ·etin ü ü1:1 te arzı mu
vafık görülmüştür. 

Bu hususta Muhittin beyin 
fikrini sorduk. Mumaileyh vi-
layet mak:ımınd.a idi. • 

« - Ekmek narhını tayin 
eden merci Şehrcmanetidir » 
dediler ve başkaca c~vap 
vermediler. 

Emanet muavini Şerif beyin 
fikrini sordnk : 

- Ben de gazetelerde oku· 
dum. Fikrim yok ki söyliyeyim 
tetkikat yapmak lazımdır.» 
dedi. 

Kemal Ömer beye gelince. 
Diı{« taraftan Emanet ikti-

sat • diirü Kemal Ömer 
bey de demiştir ki: 

«- Biıim narhı tayinde 
hatamız yoktur. Biz narhı un 
cs~sı ÜLtı i.ıden tayin ederiz. 

'Bıttı i'lcrde ekmek ucuz
ı-;;: b f a ~'l.ıh: '11C 1ı:ultanl-

cv.Jcc b:z mırlı:n buğday 
esası t'ızerin en 
istcrn:r;t"üı:. 

Eğer bu talebicıi;? terviç 
ilseydi clai:ıa o zaıııan 

bugün istenilen ucuzluk temin 
edilmiş olacaktı. » 

Vay! Bana yan 
baktınız! .. 

Kürt Arif isminde birisi 
sarhoş olduğu halde dün ak
şam At 'pazarından geçecken 
bir kahve önünde oturan ek
mekçi HüseyİJı ve helvacı A
rap Selimin kendisine dik dik 
baktıklarını zannetmiş, hemen 
sustalı çakısını çekerek iki 
arkadaşın Üzerlerine atılınıştır. 

Böyle bir tecavüz lcarşısında 
kalacaklarını bilmiyen helvacı 
ile ekmekçi kendilerini müda
faa edememiııler, Arif her iki
sini de bıçalda yaralamıştır. 

Sarhoş carih yakalanmıştır. 

Bugün b3kliıteo seVYBlaf 
İı.ıgi!iz banc.lırak (MeteorJ 

vap111ile bagiin (400) ~caelti 
seyyahı li:na!lımıza gelecelı.Ur. 
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Urlıı hıikimı Ihsan Ziya B. İn 
olümii tahldkatmcla bazı 

izler üzerinde yürünillmekte -
dir. Aleyhinde hüküm verdiği 

bir tanıdığır.ın cinaıet gecesi 
kendisin israrla sinemaya da
vet etmesi, şliphe uyandırmıştır 

Hariciye V ekllimiz Berlinden 
ayrılmıştır. Bugiln Roma

da bulunacaktır. 

Kont Zeplin balonu , 3 üncü 
seyahatini de muvaffaki

yetle bitirmiş, F riedrichsbafen
de karaya in~tir. 

Taksim abidesindeki çatlak
ların tamiri tecrübele rinc 

ha~a içinde başlanması muh
temeldir. 

Şehremaneti istatistiklerine 
göre, gçen Kanun3anide 105 

çocuk deoğ-muş; hışın en ııid
detli zamanına tesadüf eden 
bu ayda (1365) kişi ölnıüştiir. 

Dün Sipahi ocağında da 
muhtelif müsabakalar ya

pılmıştır. Müsabaka'a~a manej 
harekatı ile başlanmış bunu 
kılıç mübareıeleri takip el• 
miştir. 

Çit atlama müsabakalan da 
mükemmel olmuş; bundan 
sonra «Konkur Hippfa,. ya~ ıl

mıştır. 

Banda finale kalan 4 zabi
timizden Mi;lazım Hayri B. 
b:rlnci gelmiştir. · 

Siviller arasındaki mütaba
kaya Ali haydar ve Fahri B. 
ler girmiş, f alıri B. birinci 
o'.mu.ştur. 

8Mayısta, Mısınn Tersane 
takımı, iki maç yapmak ü

zere ş · rimize gelecektir. 
.;;.,,. Baldvm, İngilterenin 
ha ri leslihatın tahdidi

ne değil tenkisine bile taraf
tar olduğunu söylemiştir. 

D"n Eermeni katolildcrinden 
12 kişi Sakızağacındahl 

Patrikaneye giderek ·yeni ki
lise heyeti intihabatı yapmak 
istemişlerse de, içeriye alıruna
mış!ar, geriye dönmüşlerdir. 

Bu «12» kişi, bugün Vila
yete müracaat edecektir. 

Almanyanın 1928 bütçesin
deki açık 200,000,000 

mark tahmin edilmektedir. 

Alakadar Ankara ınahafilin
de, İstanbul Polis merkez

lerindeki dayak hadiseleri fa
illeri hakkında tahkikat yapıl
dığı, kareketleri sabit olacak
Iar.n hemen işten el çektirile
cekleri beyan edilmiştir. 

Mısır Hariciye nazırı 4,500 
sene eve! Mısırde hüküm 

aüren Firavunlardan birinin 
Beri in 
Mısıra 

zevcesi Nefertite ait 
müzesindeki heykelin 
iadesini Almanyadan iltimas 
elmiştir. 

aragümrükte mütekait Yu
suf Ziya beyin zevcesi Mü

zeyyen hanım oğlunu yıkarlı:en 
e ektrik cereya::ıile ölmüştür. 

Yeni gümrük taı-ifcsi, B. M. 
M. bütçe encümenine ve

rihnişlir. Şapka, otomohil, 
gramofon, lamba şişesi, ilaçlar, 
m<.~baa kağıdı ve piyano 
g'bi mevadm g~ı;ırük resmi 
ind- ilmekte; şarap, rakı, ara
şit yagı, elbiselik yünlü, İ?ekli 
ku• aşlar ve çavdar ununun 
gfünrük resmi de arttırılmak
tadır. 

Hukuk m"derrislerinden Mu
ammer Raşit Il. iadei afi

yetle Viyanadan avdet etmiştir. 
Cenap Şebabettin B. de 

Paristen avdet eylemiştir. 

Darülücezedeki geçenlerde 
gençlik aşısı yapılan ihti

yar çalışmak ve evlenmek ar
zusu izhar etmiştir. 

Bu sene Karaca bey hara
sında, hayvanlar üzerinde 

İstanbul bir· ııcı ceza mah
kemesinde, bir fabrikada vu
huu iddia olunan bir hadise
ye ait dava tetkik olunmuş
tur. 

Davacı, fabrikada kahveci
lik eden Çemişkezekli b!r de
likanlıdır. Fabrikanın memur
larından iki kışinin yemek gö- ı 
türdüğü sırada tenha olan 
odalarında kendisine tasallut 
ettikleri iddiasındadır. 

Şöyle anlatıyor: 
-Biri kapıyı kapattı, obürü 

bileğimi yakaladı, sonra ikisi 
birden beni tuttular, yere 
düştüm . Bağımuyıı başla
dım. Ağzımı kapattılar. Fakat 
namu5umu muhafaza için var 
kuvvetimle mücadele ettim. 
Bir daha bağırdım. Kadın 
hademeler koşup geldiler, 
kapıyı açtılar, beni kurtardı
lar. 

Maznunlar, bu iddianın if
tira olduğunu söylediler. Reis, 
davacıya dedi ki: 

- İki sene orada hizmet 
etınissin, hiç bir tecavüzde 
bulunmamışlar. Böyle birden
bire nasıl olur, eğer bir mak
satlan olsaydı, beklerler mi 
ou kadar? 

- Efendim, bunlar mart 
kend· ~i değil ama, ne bile
yim ben? Zahir, fırsat bulam
nuşlardır! 

Mahkeme, iddianın ehemmi
yetine mebni, önce istintak 
dairesinde tahkikat yapılma
sına karar verdi, evrakı oraya 
gönderdi. 

Tiirsusta a talık 
1'ar 'US Ye civarında 

sari iltihabı seha 'a has
. tahğı baş gösterdiğinden 
nıücadeleye başlan-
n1ı'.~tır . 

Adalar icin , 
bahar tarif esi 

Seyrisefain Adalar 
hattı için zengin bir 
tarife hazırlamakta
dır. « ı » nıa vıstan (( ı::; » -hazirana kadar nıute-
ber olnıak üzere ilk
bahar tarifesi tatbik 
edilecektir. İlkbahar 
tarifesine göre Köprü
den son posta «:.!O, 1'.i» te 
kalkacaktır. Cun1ar
tesi, pazartesi, çar
şaınba, perşen1be gün
leri ayrıca Köprüden 
saat on ikide bir 
vapur kalkacak, Ada
larla, l\taltepe, Bos
tancı, Caddebostanı 
iskelelerine göç eşyası 
nakledecektir. ı;ı ha
zirandan !'Onra da 
doğru po,,ta!arı havi 
y z tarifesi tathik edi
lecektir. 

IK. ıs . nı:ının mankumiyeti 
Mehmet diğer isimli Ali, 

emniyeti umumiye nezaretin
den kaçmış, birinci cezada 
muhakeme ve bir ay hapse 
ma hkfl'n edilmiştir. 

1 gı::;;ıçiik eşısı tecrübtltri ya
l pılacaktır. 
ı Meriç nehrinin suları çok 

yükselmiştir, taşmasıııdan 

korkuluyor. 

A nadoludaki Yunan emlaki
nin temmuzda bilmü:ı.a- 1 

yede satılmasına başlanacaktır. 
Gayri mübadiller de, müzaye
delere, ellerindeki bcncl;ı;la 

i;'. r .k edeceklerdir. 

.Son Saat 

s ] i Kadriye 1-1. 
um---k-.. Bu işe kimin 

L İ yi fen İİ 1 tarafından 
ediyor 1 sürükle1ımiş? 

arlo 

San, atkAr sesli ıii J erden nefret 
ettigini, hiç b:r zar.o.an sesli bir 

1 

filim yapmıyacaf}ı ıs ·ylemektedir 
1 

Sesli filimlerin Amerilia<la Sinema resim demektir. 
1 
1 

tevlit ettiği buhran ve müna- Gür.el kızlar, güzel erkekler .. 
kaşalar devam etmekted'r. ı Nicin onlardan yapamıyacak-

Şimdiye ka· ~3:~~ ları bir şeyi, 
dar bir çok onları düşün-
maruf san'at- dürecek, sen-
karlar bu hu- deletecek bir 
sustaki müta
lealarını s<iy
lt mişler, dünya 
sinemacılığının 

şeyi istiy.oruz? 
Bu sessizlikte-
ki hususiyeti, 
güzelliği, derin 

girdiği yeni manayı niçin 
yolda nereye bi 1 m i y o rrnuş 
doğru yuru- gibi davranı-

düğünü anlat- yo~ kendi 
mışlardı. 
yalnız bun- nefsime (Do-

iores Kostel
ların en büyü-

lo) yu dinle -
ğü ve en kıy- mektense gör-
metllsl adde-

meyi tercih 
dilen ( Şarlo - e d e r im. Bu 
Çarli Çaplin ) her halde iki 

1 ağzını açma - ihtiyar aktrisin 1 
mış, gazeteci- diyaloğundan 
ler tarafındiiln çok d ha iyi-
vaki olan bü- dir. 
tün mülakat Güzellik ve 
taleplerini red- sessizlik. Bun-
detmişti. (Şar- lar iki esas, 
lo ) nun bu iki cevherdir 
sükutuna türlü ki bugünkü 
türlü manalar sinemayı vü-
veriliyor, her- tudıı. getirmiş-
kes işin haki- lerdir. 

katini anlamak Uzun sözün 
istiyordu. kısası ben se-

Son posta ile sli filim yap-
gclen Ame- mıyacağım. Hiç 

bir zıım;m bu 
rikan sinema na teş bbüs 
mecmuaları bi- e t miycceğim . 
ze bu mülaka- Sesli filimle r 
tın nihayet vu- benim üzerim-
ku buldugu· nu de m-•~ hı· 

S 1 (' z · (' ı · -~-- .ı r 
bildı'rı'yor. 'cır 0 - ı-ar 1 .ııp ııı t · ı • esır yapıyor ar. 
( Glıidis Hol) isimli bir kadın Benim gibi düşünmiyen, bu 
gazeteci (Şarlo)ile goruşmiye şeametten kaçıtıınıyan bazı 
muvaffak olmuş, "san'atkara lômseler var ki öliları bir türlü 
ağzımdaki baklayı çıkartmıştır. an!ıyamıyorum. Mesela ( Lui: 

(Şarlo) diyor ki: Harold Luid). 
-Sesli filimler hakkındaki Bu icattan belki ben de is-

düşüncem ... Hiç tereddüt tifade edeceğim. Fakat sesimi 
etmeden söyliyebilirim: On- herkese işittirmek niyeti ile 
lardan nefret ediyorum. Nef- değil. Filim ile musikiyi mez-
ret ediyorum, çünkü bunlar cedeceğim. 
dünyanın en eski san'atını Bu suretle bizim çok müh-
«Pandomim» san'atını mahve- taç olduğumuz bir eksiklik 

ortadan kalkacak ve bu tagay
decektir. Sessizliğin güzelli-

yürü imkansız bir sekil müfit 
gını ortadan kaldıracaktır. inkılap olacaktır. 
Beyaz perdelerde mana bırak- Çünkü musiki resim gibidir. 
mıyacak kendinden evelki Çünkü musiki her insanın 
bütün sistemleri, bütün san'at anlıyacağı dil ile konuşur. 
esaslarını yokedecektir. Çünkü musiki güzeldir. 

Kadın birliğinde ya
kında bir yerli malları 

sergisi açılıyor 1 
Yerli mallarımızın revacını temin için Kadın birliği bir 

sergi açm..-ık tasavvurundadır. Bu sergi için hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Bütün vilayetlerden mahsulat ve masnuatları, imalatları 
hakkında malümat ve nümune istenilmiştir. 

Bursa ve Diyanbekirden gelen nümuneler kadınlarımızın 
liiks giyi:n ihtiyacını tatmin edecek kadar güzel .şeylerdir. 

Kadın birliği reisesi Latife Bekir hanımla heyeti idare aza
sından Lamia hanım muharririmize demişlerdir ki: 

- · Biz yerli malların revacını temin için uzun zamandanberi 
çalışıyoruz. Hatta verdiğimiz baloda azamızdan bir çok hanım

lar - 3aşta vali beyin hanımı olduğu halde - yerli kumaşlardan 
elbise giydiler. Şurasını tasrih . edelim ki yerli ipekleı imiz, 
taftalar ve kreplerimiz hem zarafet, hem de metanı-t itibarile 
Avrupa manıu!ıitına faiktir . Sergi için getirttiğimiz nümuneler 
bizde şayanı takdir bir intiba bırakmıştır. 

Açacağımız sergide memleketimizde neler yapılmakta oldu
ğumı hayr-ctle göreceksiniz ve bu malları gördükten sonra 

Avrupa malı almakla hatta şa~n ne kadar mutazarrır oldu
ğumuzu aıılıy acaksınız. 

Birkaç gündenbeı-i 
tekrar ha~talanan 
:\lüstantik Hikn1et B. 
doktorların ınüsaa<lesi 
üzerine, bugün n1aka-
111ına gelnıi~tir. (){{le
den sonra tevkifane
ye giderek Kadryie H. 
ve rüfekasının istic
Yaplarına deyaın ede
cektir. 

l{adriyenin sui kast 
için Ankaraya gitme
sinde, seYkü idare ro
lünü ifa eden nıaznun 
erkeklerden en n1ühin1 
faaliyeti görülen A_h
ınet Vefik B. dir. 

1!l:!7 senesindenberi 
tenıasta bulunduğu 
anlaşılan, fakat henüz 
perde arkasında kal
dı\!ı yazılan ecnebi ile 
ilk olarak anlaşan Ye 

diğer bazı ınaznunları 
işe sevkeden şahsın da, 
Ahınet '' efik B. olduğTı 
tesbit edilnıiştir. Ah
nıet VefikB. Londraya 
da gidip gelnıiştir.Ah
ınet \' efik Beyden son
ra ikinci derecede roül 
olan l 'asır B. görül
nıektedir. Her ikisinin 
Londra ile ınuhabere
leri meydana çıkarıl
nııştır. 

iki kaza 
hakkında 

Tramvay şirketinden: 23 ni
san tarihli nüshanızda intişar 
eden "T ramva;ı iki kişinin da
ha kanına girdi,, unvanlı me
kaledc mevzuu bahsettiğiniz 
iki kaza hakkında tahkikat 
icra ettik: 

Bu tahkikat neticesinde lo
kantacı Şevki Efendinin oğlu 
küçük Eyübun yayakaldırımııı
dan ayağı kayarak Tramvay 
muharrik arabasile kaldınm 
beyninde yere düştüğü ve 
vatmanın dahi arabayı derhal 
tevkif eylemiş olduğu tezahür 
eylemiştir. 

Küçük Eyüp alnının sol 
tarafından hafifçe mecruh 
olmuş ve hatta vücudü ara
baya temas bile etmemiştir. 

Beşiktaşta vukua gelen ka
zaya gelinee: Muhsin kaptan 
yürümekte bulunan "646,, nu
maralı Tramvay arabsının 
sahanlığına atlamak istemiş 

ve muvazeneyi kaybederek 
yere yuvarlanmış ve sağ o
muzundan mecruh olmuştur. 

Polise verdiği ifade de mu
maileyh kimse aleyhinde bir 
şikayeti olmadığını söyle -
mi.~tir. 

Görülüyor ki bu iki kaza-· 
nın Tramvay ile hiç bir mü
nast:beti yoktur. Hai böyle 
iken nıezkfır kazaların mes'u
liyetini şirketımize atfetmek 
istemekliğiniz ve vak' aları bir 
facia şeklinde tasvir eyleme
nız hakikate gayri mutabıktır. 

Binaenaleyh işbu mektubu
muzun muteber gazetenize 
derç buyurulmasmı ~ica ve bil
vesile teyidi hürmet eyleriz 
efendim. 

S. S. - Bu vakalara dair 
olan ınalümat zabıta raporla· 
rından nakledilmiştir. 

Mamafi taramvay şirketinin 
verdiği malümat, talıkıkah
mızla da teeyyüt etmektedir. 

Sahife :~ 

Dün hangileri 
yapıldı, hangi
leı·i yapılmadı 
Dıin Taksim stadyomunda, 

lik maçlarının ikinci devresi 
devam etmiştir. 

İlk maç saat on binle Ku
leli ile Askeri sanayi arasında 
yapılacaktı. Son maç ta Fenerle 
Vefa arasında idi. Vefa elyevm 
Balıkesirde olduğundan bu maç 

ı hazfedilmiştir. 
Bundan dolayı usulen ilk 

maç onblrde yapılacak yerde 
birde yapılmak icap ediyordu, 
Bir yanlışlık yüzünden vakit· 
siz gelen takımlar, vaziyetin 
farkında olmadan biri diğerine 
gelmemiş diye mütekabil sere• 
moni yapmışlardır. Maamafih 
futbol heyeti işte bir yanlışlık 
olduğunu görerek bu maçın 
yapılmasına karar vermiştir. 

Bundan sonra Süleymaniye 
ile Beşiktaş karşılaşmışlar, Be
şiktaş bire , karşı beşle galip 
gelmiştir. Müteakiben Galata
saray-Beykozla karşılaşmış, o 
da sıfıra karşı beş sayı ile 
Beykozu mağlup etmiştir. 

Gerek Süleymaniye - Beşik
tq, gerek Galatasaray - Bey
koz maçları, mutavassıt hara
rete birer lik maçı şeklinde 
devam etmiştir. 

Beşiktaştan Hüsnü bey oy
namamış, onun yerini Rüştü 

bey işgal etmiştir. Beşiktaş 
sol açığı Salihattin bey de 
mevkiini gençlerden Nuri be
ye bırakmıştır. 

Galatasaray takımında da 
kalede Rasim, ayağı ağrıyan 
Mitatın yerinde Vahi, gene 
rahatsız olan sağ açık L. 
Mehmedin yerinde Muslih, o -
nun yanında da Rebii oyna
mış , Kemal Faruki her ne
dense takımda görülmemiştir. 

Bt1 ı1e İH( 
:ı 

Yunanlıların sa
mimiyetlerine 
yeni bir delil! 
Yunan hükı.iıneti, 

Garbi 1'rakvada, 
1\irklere ait alını sa
tın1, icar isticar nltıa
nıelatını yapmaktan, 
mukaYelat nıuharrir
lerini ınenetmiştir. Bu 
yüzden, oradaki ırk
daşlarımızın vaziyetle
ri, tahan1n1ül edilnıez 
derecede nıüşkü1leş
n1iştir. Bunun sebebini 
sorabilir n1iviz? 

Balık f iatları 
Son günlerde İstanbul balık 

piyasası bir haylı bereketlidir. 
Fakat bu berekete rağmen et 
fiyatlarının yükselmiş olması 
balık piyasasına da tesir et
miştir. Mesela barbunyanın 
okkası (600) etrafındadır. S9r
dalye (50-60) kuruştur. Bina
enaleyh balık bolluğu da bir 
işe yar&mama adır. 

B z inhisarı 
Uoı ıoııl i :;;irkcti hıız in

his:ınııı alıııali. i.izcı·c lıü
lu"ıııH~I ıwzıli nde 1 mzı le• 
:;;t•hhiislı·rtl•: hu l UUIUll'j 

l'ıll.al ıuunıffak oluma -
ıııı:;;t ıı·. 

Ha 1ıi:rnğ.o mazunıarı 
Önüuıüz<leki pazar 

günü Halıcıoğlu askeıi 
lisesi nıezunları şere
fine n1ektepte parlak 
bir nıü~aıncre tertip 
edilecektir. 
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s ·ilo, ırz dü~nıanı İ:
,ı ailin henı n o a~şaın 
n1< ksad:na a·ı o ;ıca
~Tl vchn1ile hjı· kere 
daha . ar:-rdı. O n1ev
hun1 facia\ ı, Lizzat 

• 
Köreye tekzip ettir-

ek ihtivacile n1i.'ıste
nıendane sordu : 

- Geç ıni kaklıl· 

yoksa? Bana sözicrin 
pek tuhaf gelir. A~
zında bir bakla varsa 
çekinıne çıkar. Bu yı
kılası göğüs, daha çok 
nnıştalara dayanır, 

Köse, sözlerinin n1at
lup olan tesiri nıaazi
yadetin ika ettiğini 
anladı, ve sesindeki 
huşuneti tadil ederek 
nisbi bir nıülayenıetle: 

- Ağzınıda - dedi -
ne bakla var, ne ıner
cimek. ·yalnız doğru 

düşünüp doğru söylü
yorum. 

Sülo, derin bir ıstı
rabı ruh içinde sualini 
tazelenıekten menı 
nef sedemedi: 

- Ya İsn1ail bugüne 
değin terslik etn1işse? 

- Hiç umn1anı, çün
kü vakti yoktu. 

- Val·tine ne olmuş 
ki? 

- Vidinlilerle nnılıa
rebe, ayanlarla aıılaş
n1a, nizanıı ceditle bo
ğuşnıa, daha bin türlü 
dalavere az iş midir? 
Herifin üç-dört avdan-, 
beri başını kaşıyacak 
vakti olmadı ki yüre-

. ğinde tüten sevdayı 

düşünsün. Şinıdi işler 
biraz tavsadı. Şi.iphe 

yok ki o da, bütün 
yorgunlul!unu senin 
helalinin koynunda 
çıkarnıak ister! 

Sülonun yüzündeki 
nahzun sarartı, rcf tc 

rcfte ac! bir kızartı.'a 
ve hu son f'Ü:t üıeriı~e 
de ko ·u b;r knı·artıva . 
in ·ı!~:ı} etti. ... • ;us 
::odaı,1, ıı üt ' ev ·ir bir 
han1lc il" elini palaı,ına · 
götüreı:ck bağırdı : 

- O rezilin dinlene
celri ver karınıın gö<Y-

b .... ' ö 

sü değil, şu kara top-
rağın altıdır. Sen, Kö
se!, Yalnız günleri say. 
İsnHıil, yeni ayın gök
te giildüı1ünü ğörürse 
yüzüme tükür. 
'' e sonra ila '\·eye lü

zu n1 gördü: 
- Senin ağana kala

cak miras ta benden 
yana helal olsun. 

Köse, yüre<rinden ta
şıp gelen beşaşeti du
daklannın takallüsü 
arasında hapse mu
vaffak olduktan sonra: 

- İyi an1a - dedi -
gene bizin1 sözünıüzü 
on1zunun ardına attın. 
Ne yapacaksak baş 
başa verip kararlaştı
racaktık. Ne çabuk 
unuttun. 

- Unutn1adını. I(ula
ğın1 sende. Tedbiri~1i 
sövle de anlıvavın1. . . -

- Tedbir benin1 de-
ğil ağanındır. Ben, 
arada vasıtayını. Şin1- 1 

di sen yukarı çık, ağa
yı gör. 

(Mabadi var: 

A~IZ VE BOGAZIN 
HifZ!SSIEHAS! İÇİN 

YALDA 
r>Asriı.. ERİi'4İ 

• 
lstiıo•I edloh 

Bütün ec1ııııne •• ecza 
depoıorıuda 

ıaıılfr. 

VALDA 
hmınt ta411an iu tufıf 
c!ernııiinde talep edlolı 

-186-
Çünkü bu dünyada 

ancak nıeziyet sahibi 
olanlar kıskanılır! 
Senin de ıneziyetin, 
kıyınetin , herhalde 
bir güzelliğin var ki 
kıskanıvorlar, taarruz 

J 

ediyorlar. 
Hurrenı, pa~anın ka

dit parnıakları arasın
da bir çile ipek inlı iltıl i 

zari file ya Yas va yas .... . ... . 
dağılan saçlarını asabi 
bir el darbesile düzel
terek inledi: 

- Ya ııanllts, efendi
nıiz, ya nannıs? El 
karşısına çıkacak YÜ

zünı kalnıadı. 

İhtivar ç:~pkın hu 
defa gen<; Ye ın i'ı ü: .. ·s~i r 
nıi:-.afirini hafifç~ iaı-

; (' "son/şahjer/ / ll Sinc:ın:•vctivatrolar 
~ Ttı-:,r e eıı İı FERAıt '·LıEMADA 

2 filim i
" fevkalade zengin mizansenli f , 

milyonlara baliğ olan filim ~ 
- MARKİT A aynca 

il EL~EK Sİ11Plll(ISllUlfl i, Düztaban Bastıbacak 
~ gösterilecektir. No 4 ve son I Mathe 15 te 
l !!" . ınıw.ııı:· . uıınaııııaıı:ım1111tıııruım.ıı :ınnnıııı;ıııı uuıı.l l im __________ _. 

Türkiye İş bankası 
meclisi idare riyasetinden: 

12 Mavıs 929 tarihine müsadif pazar güDÜ saat 15 ve 16 da 
içlirnaa davet edilen bankamız hissedaran alelade ve fevkalade 
heyeti umumiyesi ruznameler! berveçhi atidir: 

Alelade içtinıa ruznan1esi 
1 - Meclisi idare ve miirakip raporlarının kıraati 
2 - 928 senesi pilançosımun tetkik ve tasdiki. 
3 - Mürakiplerin tayini ve ücretlerinin tesbiti. 

Fevkalade içtin1a ruznan1csi 
1 - Yüz bin adet beheri no lira kıymeti itibariyesinde 

hamiline ait hisse se1141di ihraci suretile serı'rıayenln beş milyon 
liraya iblağı 

2 - Keyfiyetin tahakkuku için lazımgelen muamelenin ifası 
ve ezcümle: 

A - Hakkı rüçhanın, sureti istimalinin tayini 
B - Nizamnamede bu bapta lazım gelen tadilatın icrası 

için meclisi idareye selahiyet itası. Mahalli içtima Himayei etfal 
çocuk sarayı salonu. 

~rurlar 

"cyri sef ain 
Merkez acentası : Galata 

köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında. İstanbul 2740 

Antaly postası 
(ANAF AR.: A) vapuru 2 

Nisan PazarlOda ~lata rıh· 
tımından hareketle [ tzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antalya) ya 
gidecek ve döniişte mezkur 
iskelelerle birlikte [Dalyan, 
Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Gelibolu] ya uğrayarak ge
lecektir. 

TR4BZON B. İ 'Cİ POSTA~! 
( CUMHURİYET ) va -

puru 29 Nisan Pazartesi 
12 de Galata rıhhmından 

hareketle [İnebolu, Samsun, 
Giresun , Trabzon , Rize , 
Hopa ] ya gidecek ve dö· 
nüşte Pazar iskelesile [Rize, 
Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
Giresun, Ordu, Ünye, Sam· 
sun, İnebolu, Zonguldağ] a 

uğrayarak gelecektir. 
Hareket günü yük alıamnz . 

ızmir - r •. ersin sürat po3tası 
( Mahmut Şevket paşa ) 

vapuru 30 Nisan Salı 12 
de Galata rıhtımından hare
ketle lzmir , Antalya , Ala
iye , Mersine gidecek ve 
T aşucu , Anamor , Alaiye , 
Antalya , İzmire uğrayarak 
"P' ·--·ı·rr. ........................ 
cakladı. 

- Bu İşten - dedi -
naınusüna leke n1i 
bulaşır sanıyorsun ? 
Eğer öyle olsa en de
~·erli adamlann yer 
yüzünde geznıen1eleri 
icap eder. Senin henüz 
girdiğin yolda dolaşıp 
ta taarruza uğTan11yan 
kaç kisi var? Su tara-. ' 
kta bcziın ol 1adığ 1 

halde beninı bile 
uğradığıın taaıTuzun 
had<lü hes'.!hı Yo!-:. 

Beledi k<itihi, beline 
sai·.l:ııı za ·ı ·, kollınn 

Hantalzade Tayyar vapurlan 
AYVALIK - İZMİR postası 

Tayyar 
vapuru 

28 Nisan 

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

Yük ve yolcu için Emin
önü ~eşadiye caddesi Rıhtım 
hanındaki idarehanesine mü
racaat. Tel. İstanbul 1977 
Yolcu ,bileti vapurda da 

verilir. 

Ve kenci 
VAPURLAR! 
Karadeniz postası 

Anadolu 2:q~~::n 
PAZAR 

gunu akşam Sirkeci rıhtı

mından hareketle doğru [Zon· 
guldak , İnebolu , Gerze, 
Samsun , Ünye, Fatsa , Or
du, Giresun, Görele, Vakfı· 
kebir, Trabzon)a gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci han'ında kain acen
tesine müracaat. 

Tel İstanbul 1515 

Kiralık hane 
Fatihte Tramvay caddesinde 

Sırrı Enver eczanesi karşısın
da 14 numerolu beş oda 
banyo ve elektrik ile müceh

hez hane kiralıktır. Derunun
dakilere müracaat . 

gittikçe hararetlenen 
tazyıkından kurtul -
ınayı düsi.innıiyerek 

J • -

nıüşıneiz bir istiğ-rap 
ile sordu: 

- Size de ıni iliştiler? 
- Elbette iliştiler . 

Henı de kaç kere! . 
Zavallı 1-Jurreın, ba

şına gelen f elti.ketin 
şu paşa ağzfnda ehenı
nı i etsizcc yadolunnıa-- . 
sına ve hele o f dfıkc-
t in tekerrür etınesi 
ihtiınaliııin d~ pek ta-

l bii suretle zikredilnıc
~·sİııc f.::11·~1 hari1. hir 

Sahi mi bunlar? 
Sen dersini hiç un a-
mışsın adeta di lomat 

bile olmuş'"U ! 
- 2 56-Mı,harriri: idris Jfulıtefı' 

- A!iikolsun sana!.. Dm·
!Siııl lılc:; unut nıanıış, hat
ta II(•rilemit;;sin hile. 

- I'\c diyorsun at>aıınn. 
l ııutıııııl,; hcrlaraf, ıliplo
nıa hile aldım. Böyle ko
llll'::'ll J,onuşa ve lıaş haşa 

dt>rtleşlyorduk . 
Hen, ta İspanya dlya -

ı:ında vapuru nl•;ln ka -
çırılı!1ımdan başlıyaı•ak ve 
on he~ gün. yüz yirmi 
beş yosma arasında ye -
Çen cümbüşlü hayalın lal'
sılütını, l<'ransız vapurun
da Fransız !uzları ile ıua
C<'r<ınıızı, hastalı!>, hasta 
hakıcı dalga ·ıııı hir hir 
anlattım. Sonra Bu<'nos 
Ayreste muhacirler otelin
deki hayatı, kap! dışarı e
dilnwk ll'hllke Ye tehdidi 
üzl'riııe ha'::'lıran bulaşık
çılık maceranıın !)işn1an 

Almanın 1 o kaıılıısından 
heni gfız<'l 1'1alihlin kol -
!arı arasına almasını, ca
nımın içi ile uec:;en ına -
ceralarım, deniz lıınnauıı, 
sinema seyyar Hancılıijı, 

solrnk sefaleti, llmonala
eılık, lıaplsane Ye nihayet 
falcılık dalga ve safhala -
ı·ııu hircr hlrer Ye kl'mali 
sadakatle anlatlıın V<' an
latırken o da ben de mü
teessirdlk. Hani bir hil\ıi
ye Yardır. l{athnın biri 
hazır mektup 'az1<·1sıııa ha
şından ue~·enlel'i anlatarak 
bir mektup yazdırtmış. 

J\lekluhu yazan okumıya 
ha!)ladıj)ı zaman !.adın: 

- Eyvah.. Uaşımdan 

ıwll'r ueı;ıııiş h~ haheriın 
yok!.. 

Diye feryadı bastırmış .. 
Onun ulhi başımdan ne • 
çen i;I kütü, acı tallı, bii
l iin nıacera larıııı ın böyle 
en ince t<•f('rrwılıııa nı -
rıncıya kadar uüzüıııün 
önünıle sel'aletiml canlaıı
tlırınış, gayri ihtiyari aiJ
lanııştım. Ileın ağlıyor ve 
hl'nı söylüyordunı. Ben 
aiJladıkça l..ldanın da uüz
lerl sulandı. O da a{jladı. 

l<'alrnl sonunda iş l'alcı
lık meselesine ııelip le 
bunun bir dalnadaıı iba
ret oldu(Junu süylcdlğlm 
zanıan lmlıkahayı salıver
di. 

- Sahi ınl söylüyorsun .. 
Bedi .. Vay canma. llllsl'n 
senin falcılık şölırelln bi
zim l•ulaklarıınıza ne lm
ıiar ıııiihah ıfa ile ııeltli. 

Herkes, daha doijru..,u hıı 
hayattaki hülün kadıııl.w 
hep sizi mctiıü sena Nli· 
yorlar ... \!;ikolsun nwlıa -
relin ize .. 

Sonra l,ida bana kendi 
ba-:;ıııdan IJl'l,'enleri anlat
tı. 

-Hu hayat esa ·en l.ıana 
mukadderdi. Uccll. Size 
genç ya::;ımın felük<'llcl'illi 
anlatmıştım. İ-.l<' beni 
burada o fchil•ctln hir 
kurbanı olarak uüriiyl'r• 
suııuz. Bunda hlr parça 
tabiatın da tesiri olmadı 

df'(jil. Çok şüküı· ki kar
de':;'lm benim nihi olmadı. 
O, gemisini kuı·larılı. 

- Sahi.. İda nert>de'! 
- H.ozarroıla terzilik 

ve. n1011istrcdlik yapıyor. 
Jlozaryo Buenos Azı·ese 

trenle sekiz saat uzakla 
bir vllilyet nıerlrnzi idi ve 
ben emin idim ld İda da 
Llda gibi orada daloa ı:e
viriyordu lliç değilse 
gizli olarak .. Çünkü va • 
purda bllflll ve hihhnel 
onun tlda !Jlhl IJda ka -
dar oynak oldu!)unu an
laınıştıın. .l\e ise günah 
ve vebali boynuna olsun. 

( :Hahadl var ) 

Çekirgelerin 
düşmanı 

Şark havali. inde 
mezruata nıusallat o
lan Süne haşera tını 
yiyen ve «ala kırlangıç» 
adı verilen, sürü halin
de dolaşan bir nevi 
kuş peyda olnıuştur. 
Bu kuşlar hakkında, 
Adanada tetkikat ya
pılmaktadır. 

Münib Darülfünunu 
müderrislerinden l\I.K. 
Eseri de, süneler hak
kında tetkikat ıçın 
yakında Adana ·a gi
decektir. 

Orduda sıhhi müze 
Orduda tesis edilecek 

sıhhi nıüzenin küşat 

resn1i yakında yapıla
cak, vilayet halkına 
sıhhat hakkında sık 
sık konferanslar verı
lecektir. 

ürküntü göstern1ekten kin gitgide alışılır. 
nıeni nef sedenıedi. Ba- En1İn o) ki sen de pek 
şını eJleri içine alarak çabuk ve pek kolay 
acı acı baP-ırdı: alışacaksın. Hatta so-

- Bir daha n1ı, Allah nunda binnefis bu ta-
gösterınesin! arruzlara çanak tuta-
Paşa, nıanidar dera- caksın, « an1an bana 

guşunu bir nebze ço- ilişsinler!» diye şuna, 
ğalttı ve soluınakla buna sürtüneceksin. 
konuşınak arasında Hurren1, denıinki ya-
garip bir sesle ceYap nık feryadı tazeledi : 
yerdi: - Allah gösternıesin, 

- Yahu, hu kadar Allah gösterınesin! 
ürkecek ne var ki? - Sen istediğin ka
Bu işler, ilk giinJcı·i dar yalyar. İş, olaca
belki adan11n haysiye- ğına varır. 
tine filan clolnınur. La- Mahadi var 
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Nisan Zt> Son Saat Sahife ıı, 

........................................................................................................................................................... , ................ 
1 Moda, Kari sütunu, Dünya şüunu , 
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Fötr üzt>rine çift 
den süs ve tokalı. 

Moda 

-

I 
1 

kurdele-

llfaı::tc· biçimi roplar ilk 
balıllt' mevsimi için Avrupada 
taammüme başlamıştır. BUnlar· 
rop gibi yapılmakla beraber .. 
robun üstüııe önü açık manto 

giymiş şeklini göstermektedir. 

İşi bir az uzun oluyorsa da 
bir taşla iki kuş vurmak gibi 

kolaylığı '."e zarafeti vardır. 

Ayakkabı 

Elbisenin kendi kumaş ve 
J"cngfnden tek atkıh ve -Oüğ

meli. 

iki fikir 
Kari sütununda kariin fik

rine de yer verdiğinizden ce· 
saret alarak atideki düşünce
lerimi yazıyorum: 

l -· Geçen gün bir gazete· 
nin edebi anketinde kör pi
yesi gibi çok güzel telif eser· 
ler vücude getirmekteki kud
retini daima t.kdirle yadeyle
diğim Vedat Nedim bey bu
günün kulaklarının sahnede 
manzum söz işitmiye taham
ınül edemediğini söylemişti. 
Bence bu iddia ve r.ın doğru 
değildir. 

Çünkü mamum bir piye.ı; 

Hamam 
Deniz 

• • 
mevsımı 

1 
başlayın-

.cıya kadar 
Avrupal -

1 
lar kadınlı 

l erkekli ha-
mamlarda 
nasıl eğle
niyorlar 

Hanıanı. yapmak, yani yıkan
nıa k, bizin1 bildiğimize göre 
ten1izlik ve sıhhi bir ihtiyaç 
üzerinedir. 

Bu, her yerde böyle olmakla 
beraber tatbikat sahasında 
büsbütün ayrı bir şubeye ay
rıl nıaktadır. 

Yaz günlerinin hararetini 
kadınlı erkekli ve cümbüşlü 
IJir eğlence içinde ve deni~ 
hamamlarında geçiren halk 
senenin birkaç ayına n1ünha
sır plaj sefalarının tadını de
vanı ettirn1ek için üstü kapalı 

1 yerlerde ve ılık sulu havuzlar 
içinde eğleniyorlar. Bu ha-

eğ len. celeri Şapk....._
0

~ .. "~" ... 

mamların üzerinde (sihhi ban
yo) lavhaları vardır ve bu eti
ketten istifade edilerek sefalı 
bir hayat geçirilmektedir. 
Vakıa hanıam sefası bizde de 

vardır. Fakat bu yalnız kadın 
haman11arına nıahsustur. 
Böyle erkekli, dişili ve su için
de eğlence ise şin1dilik yalnız 
Avrupalılara vergidir. Resim
lere bakınca bu banyoların sih
hi şerait ve tenıizliğinde insan 
şüphe eder. Fakat buralarda 
hatun kişilerle geçen hayatı 
göz önüne getirerek her halde 
zevk ehli için eğlenceli bir şey 
olduğuna hükınedebiliriz. 

l 

Fötr üzerine flitrün kel 
-·nğinden tüyle ornöman. 

Moda 

l ' > o ~-- ' ~ f ' • ~ ~ :.il'> ~ V • '.il • ' ' >, ,. •. • ,fiT ' - • '.... " •; 

Bu da keza manto taklidi 
bir softur. İçerden rop rengin· 
de dekolte bir jile üzerine 
giyilir. Ön kısım ikinci yaka 
teşkil etmek üzere dallı fu -
!ardan eteğe kadar iner. Bu 
fulardan etek ve kollara iki -
şer yol çevrilir. Saç modası 

olan (Sönen kandiller ) in tem· 
silinde dörtten fazla buluna· 
madığıma her :ıaman esef 
ederim. Geçen sene belki de 
son defa olarak gördüğüm 
son temsilinde berbat bir ha
va sebebile yirmi gün hasta 
yatmıştım. Fakat asla müşteki 
değilim. Hastalık bahasına da 
olsa bir kerre daha görebil
miş olduğum için bunu kuvvetli 
ve değerli bir hatıra addet
mekteyim. Temsilin hitamında 
perde kapanırken her defasında 
candan alkışlıyanlarm çoklu
ğu da söderimi tevsik eder. 

2-Yine bir gaıetede, müıı:-

. BU GÜN NE YiYECEGiZ 

Sovaıı ve lıavuçlu dil 
Sığır dilini soğuk suda iyice ı 

yıkayıp kaynamakta olan suya 
abnız. Derisi kolayca çıka bi
lecek dereceye geiindye ka
dar kaynatınız. Derisini soyup 
soğumıya birakmız. Sonra 
koyun etinden bir miktar kuş 
başı kes'n•z. 

Dili bütün olarak kuş b'!-şla
n ile tencereye koyunuz. içi
ne tuz, biber, iki ufak parça 
şeker, bir parça karanf:J, varsa 
bir kadeh beyaz şar8p, yok-

min apandisit gibi teşhisi kabil 
bir hastalık sebebile, filvaki 
pek' hazık bir cerraha teşek -
kür edilirken diğer bir çok 
doktorların cehline hükmeder
cesine idarei kelam edilmişti. 
Bunu da muvafık göremedim. 
Bil.mem haksız mıyım? 

Ihtiraınlar takdim ederim 
efendim. Dr. S. S. 

S.S - Vedat Nedim beyin 
ileri sürdüğü fikir şahsına ait 
olduğu için kendisine ait bir 
mütalea olarak kabul edilmek 
icap eder. 

Netekim sizin o fikre işti
rak etmemeniz de bımu böyle 
göstermektedir. Değil sahnede, 
alelade bir malıfelde bile iyi 
şiir okumak cidden bir mese- 1 

ledir. Binaenaleyh, bu hu:ıusta 
mutlak olarak «sahnede man
zum .söze tahammül» edememek 

sa bir az sirke, yanm kadeh 
konyak ilave edip hafif ateş· 
te iki saat pişiriniz. Sonra 
bir miktar küçük sovan bü
yüklüğünde kesilmiş havuç 
doğnyarak iki saat daha pi-
. iniz. 

Dili evelce bütün hali 11e 
ıkarıp sabanın ortasına koyu

nuz, sonra kenzrlanna da ha· 
vuç ve savanları sokunuz, sal· 
çasını üstüne döküp afiyetle 
yiyiniz. 

tabirinden ziyade iyi şiir oku
yan olmadığı için bir taham· 
mülsüzlüğün basıl olduğunu 
ilave etmek icap eylerdi. 

Biz, şahsan arasıra gelen 
ecnebi heyetlerin manzum 
temsilerini dinlerken çok 
zevkyap olduk. 

Mütaleamızın ikinci kısmın
da ise yerden göke kadar 
haklısınız efendim. 

* Terziliğe marak!ı olan'.ar 
Galata Karamüstafa paşa 

sokağında Ahmet muhtar bey 
hanında (5-6) da küşat ede
ceğimiz terzihane için diplo
malı bir müdire ile terzi 
mektebinden mezun bir mu
allime hanıma ve meccanen 
iş öğretmek üzere şehit 

yavrularııacian terzilik ve dak-

Saç modası 

tilo öğrenmek üzere 4 hanım 
kıza ihtiyacımız vardır; talip 
olan hanımların mezkür yazı 
haneye saat 12 den 4 de ka
dar müracaat etmeleri. 

* Sizde namuslu iseniz ... 
Tatavladan Arif imzasile 

mektup yazan efendiye: 
- Mektubunuzu neşretmek 

için sarih adresiniz lazımdır. 
Namuslu bir adamsanız bu 
adresi gönderirsiniz! 

Bu suretle ittihamatınızı is-
pat . mes'uliyetini üzerınıze 

alacak cesaretle olup olma
dığınızı da biz anlıvacağız. 
Bekliyoruz efendim. 

* Bir teşekkür 

Soldan toka iğneli kurdele 
kıravat ile şık ve zarif bir 
mevsimlik dış elbisesi olur. 
Arzu olunursa pul m-0tiflerle 
de işlenebilir. 

Ayakkabı 

Elbisenin renginden ve ka
difeden ayakkabı. 

tehlikeli bir devresinde ihti
mamlı tedavilerle beni muhak· 
kak bir ölümden kurtaran 
kadm lıekimi Dr. Cema, Zeki 

beyefendiye borçlu olduğum 

~iilaanlarımı arz için mektub1P 
mun muhterem gazetenizin kari 

sütununda dercini rica eylerim 
efendim. 

Süleymaniyede Vefa cadde
sinde 3 nu:naralı hanede 

Makbule 

• 
iş arı1omm 

T ecriibedıde bir makastal' . . ( 

lstanbul dahilinde bir teni• 
haMde çalışmak istiyor. 

İstanbulda Bahçekapıda Ce
lal bey han (No. 1) e müraca~ 
at edilmesi. 

On iki senedenberi çek· 
mekte olduğum hastalığımı 

ııe-ııVl'<J<'. 
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Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

Is. 1202 
:DARE İŞLERİ 

is. 3872 

~ ı r-

on 
! '-----------~------~ 

T::>t::ı.nbul vilayeti eoıva.i n1c.truke ınüdüriveti ilanlan 

mahallesi sokağı No. nevı hazineye ait ; h!ssenin bedeli 
lira muhammeni 

Yeni cami camil..apı t kagir mağaza 6000 sekiz taksitte 
Mı;.;temilati: İki kattan ibaret ve fevkınde iki oda ve bir halası vardır. 
Balada evsafı muharrer mağazanın kapalı zari usulile mülkiyeti müzayedeye vazedilere~ 

1- 5 - 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te teMif zarflarının küşadı mukarrerdir., 
Taliplerin teminat akçeleiile emvali metruke satış komisyonuna müracaatları. 1 

-f0 façlar1nlZI Bahçekapıda Salilı Necati eczanesideu 
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

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

Halis Balık .yag'"' 1 Bahç~kapıda Sali_h_ N~cati ~c-
zanesınde taze bınncı morina 

·lialık ya~m~ . kilpluk şişeleri 90 kuruştUr. Mağşuşiyetini ispat 
edene hm !ıra var. · 

Üsküdarlılara mu·· J0 de Çocuk gıdaları em-
zık, pantalon mu. 

şaraba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rci:~ gibi bilcümle eşyayı s.ıhhiye ile kreni, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyalan uncular sokağında yeni ıtn
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik ediril. 

Yerli ola~aK muadili, mümasili 
mevcut iken milli servetin 

anahtarını yabancı ellere 

vermeyelim. Bu cidalde 
muvaffak olmak için 

uğraşan memleketin 
fedakar ve münev-

ver kısmına: 
MAMUL TIMIZIN HERKESÇE MALÜM -OLAN ESA

MISINi BİR KERRE DAHA ZİKREDİYORUZ: 
1 - Pertev Şurubu 
2 - Krem Pertev 

9 - Rertev esansları 

3 - Pertev Çocuk Podrası 
4 - Pertev Karbonat 

10 - Pertev (Dower) Kom
primeleri (öksürük ;çin] 

11 - Pertf':v Briyantini 
Komprimesi 12 - Pertev Tuvalet 

5 - Pertev Diş Macunu 
Podrası 

13 - Pertev Tırnak Cilası 
14 - Pertev Losyonları 6 - Pertev Kolonya Suları 

7 - Pertev Kinin 
Komprimeleri 

15 - Sudorono Pertev (Kol
tuk altındaki teri kes-

Pertev Diş Tozu 

• ,.-JUBOL 
oa:rma sıhhat Q
zere olmak !çin 
her akşam bir 
komprime (Ju~ 
bol) alınız , 
Paris hastaneleri 
müteahhitleri 
ŞATELEN 

MUESSESATJ' 

Bilümum ecza., 
nelerde satılır.' 

JÜBOL: 

Barsakları : yeniden 
tamir ve ihya eder 

iNKIBAZ 

tL TİHABI EM~ 

USRETI HAZIM 
lMIGREM 
' 

Ballırsaklıırın nazımı olar. ( JÜBOL ) inkıbazdan mustarip " 
1 

olıınlarıı muanen bir saatte !lefi hacet etmelerini temin eder. 

l'ÜRl{İYE İŞ BANKASI 

Sern1ayesi: tediye edilnıiş 4.000.000 liradır 
, ·Uınunıi Müdürlük: Ankara 

Anl;ara 
İstanbul 
Bursa 
izıniı· 
Samsun 

Şubeleri: 
Atlana_ 
Trabzon 
H.uliltesir 
<iireson 
Edremit 

.\y\'alık 
Zonnuldak 
Kayseri 
!Ut•rsin 

:\lüsail mmuuPlıil, l;uııılıaı•al : ıı', kasalar 

P .. L'ETO İLE ~ünyamn en maruf markası: 
Parisin "A .. KLAVERİ,. nin ic~tkerdesi zayıflatı~ı 
ve elastiki mayokemerleri, lüks korsaların son 
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınu: . . Bütün Türkiye için yegane mümessilleri 
Beyoğlu N0 437. 

HOVAGİMYAN BİRADERLER 

Karyolasında 

yatmakla kabildir. Beyoğlunda 
istiklal caddesinde 370 num.ll- r 

ralı BAKER mağazalarında. 
Fiyati: 14-16 lira "' 

-~ . 
.... '~ .. ! ""'" -

Eglence rakısı 
l'alııız zenginleri dc(jll, 

lıerliesi eğlendirir. 
:;: 

KRV AFORT L\l\KSATIT 
MÜSHİL SAKIZI \> r 

Crawford's 
Chewin§ Laxative 

En iyi Amerikan sakıızr ga
yet lezzetlidir. On adedi ihtiva 
eden bir kutunun fiatı 15 
kuruştur. 

1 ve ya iki sakız 60 gram 
hint yağının tesirini yap.lı.r. 
ÔKSÜRÜGE KARŞI SAKIZ 

,,Kravford Congiı Gümb,, 
Ôksüriik boğaz ağrılarına 

karşı pek faideli ve lezzeti 
latif olan bu sakız bilhassa ı 
tütün içenlere tavsiye edile -
bilir. Bütün eczaneler ve ecza 
depolarında sablmaktadır. 

Türkiye vekili umumisi: F;
şar Volf Galata Voyvoda han 
7-10. Posta kutusu 447 Galata. 

l ı Döyçe O. Bank · 
Tarihi tesisi: 1906 

Müessisleri: Dresdner bank 
A. Şafhavenşer bank F e
rayn, Nasiyonal bank für 
Döyçland. 

Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul 
«Gaİata ve İstanbul •>, 
İzmir. 

Gaalata kısmı telefon: 
Beyoğlu: 

247, 243, 684, 685 
İstanbul kısmı telefon : 

İstanbul 2842, 2843 . 
Deposu : İstanbul Tütün 

gümriiğü . Telefon : 
İsj:.anbul 3227. 

Bilumnm banka mua
ve husuı;i 

~asa!ar . icar olunur. 1 

PliHTEY-"il'AI, 
VA Kl<'INUA-": 

.. 

-· 
Harikulade ve acube mülayemet 

' hassası Pariz direkt ile beş kilomet
rodan yüz kilometroyu geçer. Bugün 
fenni mehanikide ve sanayii nefisenin 
nail olabildiği en iila derecesine, ve 
terekkiyatın bütün· evsafına malik olan 
Nash arabası her ahvalde, yolda ol
sun Şehirde olswi· tefevvUk ye temey
yüz evsafı hususiyesini izhar ve is
bat eder. Onlar terekkinin vasıl ol- · 
duğu haddi azamisinin en ali dere
cesine vasıl olabilmiŞlerbir. 
. Nash . ~otors . Co 3 muhtelif tip 
imal ediyor: 
· "Standart., 23,5•50 HP "Special., 

255-65 HP ve lüks arabası tantanalı 
ve debdebeli "Advencd,, 28,5-80 HP 
otomobil lüks arabası olmakla r~hat 
ve refahın en zevkli aksamını da 
birleştirmiştir. Vekili umumileri: 

Koıistantin Dassira ve Jorj Dassira 
Galata Voyvoda caddesi No 66- 70 

I
! 

4 • 

; 

(J..9515l 

!atı ŞAPKA !ardır ınel ve tanı 
Bu kerre imal etmekte olduğumuz en :Son mo~a yazlık ayarlı saattır 
gayet hafif ve zarif tavşan tüyü şapkalarımız şayanı 1 Dakika şaş-
tavsiyedir. • 111111 

İstanbul Sultanhamam İkinci Vakıf ham altında EJi9' 
1 - -· 
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Doktor Aristidi Başlıca saat dükk,\nl.,ından arayınız. 

Belgevşekliği 
han N0 8 

İstanbul Limanı sahil sıhhiye 
merkezi sertababetinden: 

Merkez ve mülhakatta kullanılmakta olan Motor ve Sandal
ların ihtiyacı için 15 kalem Boya ve saire ile 29 kalem Makina 
yağı, Halat ve saire münakasai aleniye suretile mübayaa edile
ceğinden yevmi münakasa 13-Mayıs- 929 pazartesi olarak tespit 
edilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak etmek üzere yevm ve tarihi mezkiirda saat 
14 ondörtte Galatada Kara mustafa paşa sokağında kain 
merkezimize müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları ilan 
olunur· 

1 Mülhak vakıflar müdüriye-
Alominyon ve sair tnden: 

madenleri parlat

mağa mahsus cila 

BRILLO 
ClEANS QUICK! 

~ 
Bütün bakkaliyelercıe satılır. 

Umumi vekili: Çalatada Voy· 

Topcu başı Ali ağa vakfın
dan Beyoğlunda Şahkolu ma
hallesinde Tekke caddesiude 
tahtında iki bap dükkanı 
müştemil 426 numaralı bir 
bab hane ile ittisalinde Erka
nı harp (Tonel) sokağındaki 

kahveci dükkanı gerek müc
temian gerek ayr~ ayrı yirmi 
gün miiddetle müzayedeye 
vazolunmuştur, isticare talip ' 

Toplan satış. 

llikardo J,cvi Yı> biraderi 
istanbul, lfavczlu han 9-14 

J r <r cins saat deposu. 
~~~· ~~~~ 

Son Saatin ilan tarifesi 

6ıncı sahif~de santimi 
Sinci « « 
-4üncü « « 
3üncü « « 
'2nci « « 
linci « « 

Kuruş 

25 
50 
80 

120 
200 
400 

felgraf: İstanbul Saat 
ilan muhteviyatına dikkat 

J!unmakla beraber bu hususta 
mes'uliyet kabul edilmez. 

Gazetemizde intişar eden 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur. 

Şişlide İzzet paşa sokağın- vada han 7-10 numaralarda ' olanların (7) mayıs 929 Salı 
' günü akşamına kadar köprü 
başında Valde hanı tahtında 
(1) numaralı eczahanede mü
tevelli kaymakamı Höseyin 
Hüsnü beye ve Istanbul ev· 
kaf müdiriyetnde mulhaka 
idaresinde ve 8 Mayıs 929 
çarşamba günü saat (14) te 
encümeni idareye mııracaat 

J\bone şartları 
Vilayetler için: Senelik 1700 
altı aylık 900, üç aylık 500 
kuruştur. Ecnebi memleket
ler için: Senelik 3000, altı 

da kairi Valide aparlımamnın I_)IŞAR v· O"L[( 
3 ve 11 numaralı daireleri . t L • 
yirmi gün .mü-ddetle ınüıaY, 
deye konulmuştur. Taliplemr -1 P9sta kutusu: Galata 447 

yevmi müzayede olan 13 May~ 
Pazartesi günü saat onb · Dokto~·A. KUTiYEL 
kadar İstanbul Evkaf müdüıi• 'Seldlrlk makineleriyle belsoğuk-
yetinde Pertevniyal vakfı id~- l~öu;" idrar darbğı, prostat, ademiik· 

. .. .. . _ , tıdar ve bel gevşekliği, cilt ile firen-
resıııe veya enenme-- mur.a- . . . . 

t 1 1 
. -·. - -

1 
· · . lfY ısız tedavı eder . Karakoyde 

cı.;.a ey eme erı uan o unur. -86 ci fırını sırasında il• 34 . 
~ .. 

· eylemeleri. 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Güneş 
Öğle 
ikindi 

18 Zilkade 1347 

1'akı•im 

5,04 Ak.şam19,01 
12,12 Yatsı 20,42 
16,01 İmsak · 3,09 
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