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Emanet Hukuk İşleri müdü•iyetinl işgal eden davalardan
nsmı azamı arsa davalandır.
'l angın yerlerinde arsaları bulunanlar, bunlara
m ukabil
Emanetçe kendilerine verilen
yeni arsalarla eskileri arasında
teadül olmadığını iddia eder·
ler ve mahkemeye giderler.
Bunlardan başka bir de itirazları Emanetçe muhik görülen, kimseler vardır.
Emanet encümeni işte bu
kabil arsa sahiplerinin işleri
ile meşgul olmıya, teadülü
temin için tedbirler ve mukarrerat ittihazına başlamıştır.
Bu mesainin süratle ikmaline çalışılmakt<1dır.

KıŞ ayrılamıyor
,,

Sofı·onya,

ıat

-~························
her yerde (5) kurut
,Emanet, ,yangın
.yerlerinin sahipleri ile meşgul

s perverane temayülün .hareketlerde d~ tezahurü temtJllliye şayandır. Bu arada bilhassa Fransa ile bazı hudut
meselelerinde muahedeelrln ruh ve metnine riayet suretile
bu !<ararım ~ö.stereceği ü~it. olunabilir. Aksi takdirde her
nevı sulh politikası faldesızdır.
.
.
.Sı S. - Suriye hudut ihtilafına ışaret eden bu yazıdaki
haltsızlık açıktır. Bir çok defalar anlattığımız fikrimizi Fransa
için bir ehemmiyeti olmıyan, fakat bizce çok ehmiyetli olan
böyle bir vaziyette nasıl değiştirebiliriz?

siması

alınl'llışur.

Arsalar-

betini kendi -;;nafiine nasıl had.im kilacak vesa!t isti~al
edeceğinin bilinmesi cayı sualdır. Bunu .da Türkiyenin her
nelmilel sahadaki harekatı tenvir edebilir. Malumdur ki
Türkiye ile Sovyet hükii.meti araasında bir dostluk ve ·bitaraflık muahedesi vardır. Geçen sene de italya ile bir dostIuk ve hakem muahedesi aktedilmiştir. _
Bunlardan ne biri ne de öteki, muhteviyatları hakkında
mevcut malumata göre, fttifaknaİne mahiyetini haiz olmadıklan gibi Türkiyenin diğer devletlerle mevcut iyi müııa.sebabnın inkişafına da miişkilit çıkaracak mahiyette değildirler.
Diğer taraftan Ankara ile Atiııa arasında mevcut muallak
meseleler için de müzakerat yapılmaktadır.
Her ne kadar bu sa~ada esash müşkilat ile karşılaşıhyorsa da devamlı olabilecek b\r · yaklaşma için iki taraf ta
samimi surette arzu göstermektedir.
. Türkiye hariciye vekilinin gösterdiği fikri temayül,
Türkiyenin diğer devletlerle iyi münasebatını sulhun kuvvetlenmesi için bir amil telakki edenleri memnun edecek bir
~ahiyettedir
'
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Nushası

lunmaktadır.

ir ·mütareke

lş bankasından

konferansı toplanırken

"Tan,, gazetesi yazıyor:" Teslihatı tahtit ismi verilen ihzari "
konferansın mesaisine iştirak etmek üzere Cinevreye giden
Türk hariciye vekili Tevfik Rüştü beyin Belgratta vuku bulan beyanatı umumi noktai nazardan bazı derece ehemmiyeti haizdir.
Ma~bua~a intişar e~e~ haberler ~ürk heye~ . mur~hasasının ıhzarı konferans ıçtimaında teslihatm tahdıd.ine daır baıı
te~inat tasa~ruııda olduğun~ bildirmektedir. ~u hususu
teyıt eden malumat mevcut degilsede, Tevfik Ruştü beyin
ileri sürecegi formülün ne olduğunu ve faidesi olup olmadığı~ı anlaı:ııak için. bir, ~arça bekle~ek. ~izımdır.
•
Zıra denızlerı: aıt teslihabn tahtiti ıçın daha evel .hır
Bazı şoförlerin yeni ·bir takF" 1 a?laş~a olmada~ mes_elenin ':°5ın~an nas.ıl müzaker.e. edıleihdası, tarifelerde tenzilat yab~lec~gi her kesın soruştw:~u~ hır ~uald.ir. ~~ teklıfin ma:
pılması ve her istiyen şoförün
1
hıyeh ne. olur:'.a. ols~·. Turkiye han~iye ~e~li .Belgr~ttakı
arabasını bu şerait altında
bey:ınab , ıle ~u~umetı~ sul.~p~rver ~tyasetı. uzennde bilhasçalışbrabilmesi için Emanete
s~. ıs~ar etmış~r.. Tev~k Ruştu beym f~kri. ş~dur:. E~yevnı
müracaat ettikleri malumdur.
Turkiyede yem sıyasetin esası temin edilmıştır; şımdı An- ~
Emanet bu mÜracaatı kabul
kara kabinesi için uzun bir sulh devresine ihtiyaç gösteren
etmiş ve heyeti fenniye makigeniş bir iktisat proğramının vücuda getirilmesi kalmıştır.
ne şubesine yeni bir tarife
Filhakika bu husus Türk milletinin menfaatlerine tanıamile
yapılması emrini vermiştir.
mutabıktır ve Ankara hükumeti de sulh arzusunda samimidir.
Yeni tarife mucibince takTürkiye gibi bir memleket uzun bir harp devresinden çıksiler beyaz renge boyanacak,
~ıktan sonra ~çti.mai ve manevi olduğu kadar siyasi bir ~p
ıntaç eden hır ıdare sistemi tesis eylerse, dahili ye hanci
hem antre hem de seyrü sefer
bir intizam ve emniyet iç.inde çalışması lizımilır. Yalnu:,
ücretlerinde siyah taksilere
böyle
fevkalade ahval tahtında idare mesulfyetini elinde
nazaran farklı olacaktır.
bulunduran hükumet böyle bir sulh siyasetini nasıl tatbik
Yeni tarifenin tazimin içinin
etmek tasavvunı~da olduğu, diğer devletlerle olan münaseyakında bitmesine intizar o-
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.Fakat- fikririiiz _değişemez; çünkü bu,
.bizim için ·pµyatidir ..
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F iansa, hala hikaye anlatarak bizi fedakarlık yapmıya
-sevketmek · istiyor ve telkinatta bulun~yor.
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hir
ıuüclel evel şehrimize ueIeıı Sofronya allı, \'unanh maruf hil' yankesiciyi yakalamışlır. Sofronya
istanbulun yabancısı d<'·
{ji!d ir. ıu ülaı·cırn sene le rinde, orJalıj)ın karışıli.lı
üından
islil'aclc ederek
bir çok hırsızlık it;;ieriııe
girmiş, evlerin ve apnrl·
ınanların soyulmasını idare etmiş, sonra da, ınü·
tarckenin sonu ile lı<'ra hm· clefolup uilmişli. o gün bugün nerelerde olduğu billnmlycn Sofrony3, geçenlerde şehrimize
yetmiş, falrnt hunun förkın3 varılınanıışhr. l<'al.:al
il cçen gfın biı' seyy3 fı Imuınııı

peşine

lalultnası,

zı.ıngin olılu{junda şüıılıe
lıuhmmıyan hu Amerikalıyı adım adım takiıı

el -

ıucsi, zabıtanın {}özünden
lmc: nıamış, Sofronya seyyah kadını takip cclcl'lıen
ıncnıurlal' da onun pe ş in

den

soo::

{etaltı
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Bu

bir

ı;üren

takipten sonra Sullaıı Alı
mcllc, J;adınııı çantasını ,
l•olundan aşırırken yııka
yı

ele

Yermiştir. Şurasını

dc•rlıal söyliyc llın ki Sol'7 '

ronya

elınişli.

aYıııı iyi intihap
llu .;·aııtanın için-.

llc « t 200 >> flolar, «200ı~
inniliz lirası lilyıuclinde
hir cluıas yfızük Yardı.
Sofronyanın · İstanbul ııo~
lisiıılle parmak izi lllC\' cul olduğu ulbi Yiyanada
hiri fıç, diğeri sekiz ay
olmak üzere iki malıli.Ü•
ıııiveli
nıı·ılır.
' Da s I; a
.
uıeııılekcl ·erle olan alil kasının derecesini ise Allah hiliı·. Sofronva, lıııılut

.

lıaı·idtı<' çılrn.ıılato;ıl\I 11·.

Dabağ işle.ri

700 •.

.

avrılmam;slardır.

suretle uzun

•

Yolsuzluk, camur
ve
,
to~dan şikay~tciler

Memleketimizin umumi de:i ihtiyacı, hemen hemen Yedikule etrafında
toplanan otuz kadar fabrikanın mahsulüdür. Senede 2,989,927 okka deri
:Yapan ve piyasaya çıkaran bu faali:Yet muhiti çok mühmel kalmış, yol
"e. kaldırımları berba~ bir hal almıştır.
tki se~eye yakın hır . zamandanberi
dertlerini ılinletemiyen · dabağlar, yeni
lfünırük tarifesinin tanzi~ edildiği şu
•~rada, gerek bu deJtle~ini, ger~k tal>fr kitap ha~
lifeye ait düşüncelerini
1
lio.cJi
tespit dmiş, hilkfiinct · ~kanına·
t.ıtd·
. ' ıaı. etmitlerdir.-- •·
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l'akalarwıı

beynelıııilel

yankesici

Sofroııya

Bu sabah saat üçte şişlide büyük mik-=l /
yasta kumar . oynatan bir ev basıldı, 20
0.yuncu tutuldu,, bu hadisenin tafsilihnı iç
L sahifeıpize yetiştirmeye çalışncaitız.

.Hileli iflas

j

Erzurum ·-ha-

Hayat paha/1/1()1

Mobilya resn1i

'Vilayet vazi- ' Yeni . gümrük tarifesinde -indirilmiş mi?
yeti bildirdi

nının sandığı
~r\.dalet huztıı·u11da

Birkaç ay eve! Erzurum hanında
ikraz müessesesi sahibi Nuri Bey,
Birinci hukuk mahkemesine müracaatla iflasına talip olmuş, mahkeme
iflas kararı vermiş, fakat iflas mua_21elatı ilerleyince bu .iflas hileli gö- ·
rülmüştü. Netice~e ma;ı:npnu tevkif ve
Ağır cezaya havale edil~işg '. A&-ır cezac!a bu sabah m.11hakemeye
başliınınıştir.
· Nuri Bey, isticv-,.bında hile İddia
sını kabul· et:nemi.ştir. .

Bu sene kış, bütün geçmiş
liyeceklir. l'urııı lıafij1emcsi
zamanın güzel günlerini, ılık
ııı ıılıiemeldi r . .,
ilkbahar hatıralarını ağzımız
Edicnede Kar!
dan, burnumuzdan getirdi. TiDiğer taraftan Edirneden
gelen
malumata göre, Trakya
pisi, fırtınası, buz ve karı ile
gözümüzü açtırmıyan kış, artık . havalisinde de tipi halinde kat
>
yağmaktadır. Yerler bembenisan ortasında olsun yakayazdır . Bu mevsimsiz karın
mızı bırakmalı idi! Halbuki ne
ziraate büyük zararı dokungezer. Bir ~ürlü ısınmak bil ması muhakkak addedilmekmiyen hava nisanın on yeditedir.
sinde bize karın yüzünü bir
Viıayette yeni mumeyiz
·
daha gösterdi.
Aptülvehap beyden inhilal
Ve
rasat
istasyonunun
eden vilayet m.ektubi kalemi
verdiği malumata göre bugün
mümeyizliğine Istanbu! posta
de devam edecektir. Verilen
müdüriyeti başkatibi lbrahim
malumata göre bu soğuk, babey tayin edilmiştir.
zı takvimlerin "Kuğu fırbnası,,
Nafia teftişi
dediği eski 5 nisan ,soğuğudur.
İstanbul mıntakası Nafia
Rasat istasyonu da şu malubaşmüfettişi Şefik bey teftiş
matı vermektedir.
için Çanakkaleye gitmiştir.
"Bllgün /ıaua bıılııllıı olacak, icar sıılııseplcen /ıalimle
Darülbedayi Kıbrısta
cleııam edecek, rıl::.gcir orta
Darülbedayi heyeti adanasiddeile şimalden devam eydan Kıbrısa gitmiştir.

Netice ı1eşredilecek?

İhtiyar hala - Çok
ıneınınınunı

yavrular1111; düşünüyoruın ki
_cırtık ebediyen ·birleştiniz. Bu, beninı' ahar
önırünıün saadetidir.
- Hah,.. hah .. hoh.

Hayat pahalılığı hakkında İktısat
vekaleti Vilayetten bazı ilı.sai malumat
talep etmişti. Bu suale cevap hazır lanmış ve İktısat vekaletine gönderilmiştir. Yalnız Başvekalet ihsai malu - matın ewela ait olduğu daire tara fından neşrini emrettiği cihetle mahalli
matbuata verilmemektedir. · iktısat vekaleti ve hükumet bu . esaslara göre
alınması icap eden · tedbirleri 1avsiye
edecektir.

Lozan muahedesi ile tahdit edilen
gümrük ~arife hatleri ağustostan iti haren nihayet buluyor. Yani o tarihten 1
itiba:~n, hükumet tarifelere istediğl_
haddi tayinde serbestir. Bunun içiıT
de bir keyet, büyük bir faaliyetle
tarifeleri tesl;:it ediyor. Btı arada ha riçten gelen • ~bilya tarifesi, her
nasılsa, eski tarifeckn daha az bir .
resme tabi tutulmak · istenb>iş, esaslar
ona gare hazırlanm1ttır. - Haii>uki hl\:
hal mal'aıigozları müteessir etmektedir. (
Cemiyetleri .bir taraftan Sanayi Birli- ~
ğini ikıı.z ~tmekle beraber diğer ta - :•
raftan hükümet nezdinde te,ebbiis ·
icrasına da karar vermifl:ir.

•
Nisan 1 ~

Son Saat
•
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Aınerika para~
sile ç1kan . necmua ı''"'l' mı?
>> mecmuaları .:ırasında

-. , fo··

J

lıaber

Önüne çıkan
kızı dôvdii_,
JJeııi /J,-İ\ ·ii!.~ /Jir eo(/eız isti-·
•
lJiçak çekti i ~v·orl<ırıııış·.1 ~} ·<lızi lıiriıı<·/ sırzif:
Vefada oturan İsmail dün 1
-249-Afuharriri: ltiı'is .tfıtlttefl

Şehrimizde ayda bir intişar
eden « Muhit » ve « Resimli

Ay

1t:•f: e:ı!IJ, J)ereceıer

i1

züve

hfır eden bir m:inakaşa
gece evine gitmekte elan
ihtilat devam etmektedir.
\"Qsmalar arasııııltt nam
l•alıvt' ııi:::;iı·ecel•... llt'ın
Meliha isminde bir kızın önü« Resimli Ay », « Muhit» in
vernılıjlinı.
de fala bakacaksın.
ne geçmiş, kıza beraber si" Amerikan kita'}ı mukaddes
En uzak yosnıahaneden
Büyük blı· evi .. Anladınemaya gitmelerini teklif etşirketi ))
parasile intişar ethususi adamlar gelir, be- nız tabii. Biı'inci sınıf
miştir. Meliha hanım bu tekliğini iddia etmektedir.
ni fala balnnıya çağn·ır nıeskenlerclen biri.
lifi kabul etmeyince İsmail
«Muhit» mecmuası baş:nu
!artlı.
Arkadaş ve
ortaijım
genç kızı ~okak ortasında
harriri Dil encümeni azasın·
Size yalnız Bol.;a dilber- Şerir erendJye:
dövmüş ve bıçak çekmiştir.
dan Ahmet Cevat B. dün bir
terinden bahsettim ve
- Bana oradan kahve
muharriri:niıc, bu ağır ittiham
İsmail yakalanmıştır.
dcdhn ki burası tıpln bi- takırultn·ımı hazırla .•
hakkında demiştir ki :
zinı mahut Galata uibidfr.
Dediuı. Sıska ~rlaijım
"- Memleket
gençliğini
!j<'hrln asıl nıerkezinde, ~~n de beraber gıdece yükseltmek, cümhuriyet umde- i
yani
bizim f~'yo!)lu gibi tJını dJye ~ay~ltı. Az dayakalandı
sini tarsin etmek ve iyi bir
yüksek ze,·k ve sera mu- ha oı·taklıuı hıle bozuyorZabıta geçen senedenberi
aile mecmuası olabilmek gaaramakta olduğu bir sabıkalllıitinde de billahi hatun dul<. Ne ise hen yalnız
yesile
intişar eden Muhit, 1 yı yakalamıştır.
ki~ilerin nt<" kı•nl<"t'i vardı. olarak h~~n·e cezv~leri ile
Rüştü ismindeki bu sabı
vaki iddialara cevap vermeyi
.\r,ianlin zalntal :ıhlükıbeş on tıncan, hıraz da
bile lüzumsuz addetmektedir. 1 kalı sirkat ve cerh vak' alannyı•-.i ımyallarını vücutla_ kahve ve şekeri bir pa Muhit, Amerikan kitabı mu- 1 dan altı seneye mahküm olrını c;atnıak ile kazanan ket Y~~_llltuı. Hal>eı· yetiren
mu!', geçen sene hapisaneye
kaddes şirketi ve din propakadıııları burada fü: kıs- ve ~ıotiirmok i«:ln heni
götürülürken kaçmıştır.
heklıyt•n yosmalıano kapı~
gandaları ile hiç bir suretle
ına ayıı·nıı':llır.
Kurşun
çalarken
..•
cıs
ı ile yola ':ıklık.
ai;.k:ı. d:u· ve münazebettar de1
Biriııri, llıinel, uı:uncü
Ha .. ~u ...ısını da söyli Dün gece üç hırzız Fatih
ğild ir.
sınır•. Hokıı .• üı:üncü -.ı ye~·iw . Uurıula geı·ek hi·
medreseleri üzerindeki kurSahifelerinde din propagannıl'lan madııltu .. Daha iki
rlııci,
ucrclc ildııci ve 'ü d::sı yapan bir tek satıra teşunları çalarken görülmüşler
dE>rı•ı•p yülisPk yo-.malaı·
· ~üncü sınıflartlt\ bütün
dir. Bunlardan sabıkalı Cafer
sadüf edilemez.
,-e
yosıııalıaneler nwdı.
ı..aıucılaı: cJ'l,(>f,tiı'ler. Hem
Biz, muarızlarımızın bütün
yakalanm ı~, diğer iki hırsız
Hunlar da hüylc ~ehrin
de ~ık .. -'"azil< ... Kil • taiddialarına açık ve sarih cekaçmıştır.
kemırmıla ılt'ttil, ııwrke ".llrlu ''rl.;ekler... Tıpkı
vap ver cek bir mevki ve
o:r yangın
zinde idilı•ı·.
hiı· har salonuna girer
v;;ziydteyiz.»
Nuru Osmaniyede Evliya
Heniın
l;alıY<'t'ili\j i nı,
oihi kapıda palto ve baszade apartımanında kapıcının
daha ılniJrıısu fnlr.ılı\jını tonunuzu liapıcıya hıra Almanyanın
odasındaki mangal devrilmiş,
Boka huıludıınu fll'l'.f'rek f;ıı· ve iı:el'i i'ıylo uh·ı• ı·si
yangın çıkmışsa da sirayet etla hıll'alaı·a kadar yayıl ıı i1:.
Paris, 18 (A.A) - M. Şa
meden söndürül müş tür.
llll~lı. (iti.ndüzlel'İ rı•\· kahi•
~.:ıkaı·keıı de tabii bu
ht mütehassıslar komitesine
<fo ~·k uiyinıııi~ n~ ılı:;aı·
aılaıııcaij lz ın halı ~i~ini u Hicaz müsademesi
Almanyanın tediye kabiliyeti
da uüı·seııiz biı• lorl ailesi
ınıtmazsını1:. Öyle evleı·
ve almanlarca mümkün görüRöyKahire, 17 (A.A,) ıh'ınel.le (Cl't'ıldüt t'llllİ •
var ki lrn(>ıcı ahJı{iı hahlen tediye şeraiti hakkında bazı ter ajansının muhabiri bildiyeec!jiııiz
hatun
lii:ıilcr
'.:>i::-la
i,:,•ı·dı•ki lwdınlar
mütalaaları havi bir muhtıra ı
riliyor:
B o!;. a
} o-.,malıanelt•ı·iııc daıı' fazla lmzanır.
tevdi etmiştir. Doğru haber
Hicaz
kıralına
karşı
kıyam
!Jl'lı'rck
hıına
l"all;ıı•ııia
Sözü ıızalıuıyayım. Dcalan mehafilden verilen maluetmiş olan
kabilenin reisi
hal.tıı·ırlar \.I~ ohlukı;a da , ılijjiın nihi hen takını lal•mata göre M. Saht azami
hat olarak her biri ( 1,650 ) şeyh Eddaviş !oralın gönderdol!IUll para n•rirlt•ı·ıli. _ · lavatı yanıma alarak damilyon marktan ibaret otuz
mi~ olduğu
tenkil kuvvetBir !I ün bir lı:ıbcr !JCldi: vet '''lihli!jinı yı•re kıla yedi taksit tesbit etmiştir.
lcri ile mu!:ademesi esna- Sı•ni büyük hiı• l'V vuzuıula lıı•ralwr iı:ll't'kel
sınd:ı almı:~ olduğu yaralardan 1 dcıı ı:::ııJıı•ıyoı·lar. Kalı\'I'
f'I tim.
( '.\lo\badi Yal' )
müteessircn vefat etmiştir.
tal.ıınlarıııı al .. c;it. ll<'lll

Firari bir mah-

kum

0

borcu

Kumar ane.
Şişlide basıldı,
18 kişi yakayı

ele

1

Bugün görülec~k '. Maktul anlaşıldı, Koyun işinden
zararlar
muhakemeler 1 katiller kim ?
Şu

meşhur

Elize Niyego
Dün sabah Galatada buluhanımın cenaze merasimi esnan cesedin hüviyeti anlaşıl
nasında çıkan hadisede Polis
mıştır.
Sahil sıhhiye idaresinin momemurlarına hnkaret ve miltöründe ateşçilik yapan Hakkı
liyeti tahkir etmiş olmak ile
ismindeki bu adamı öldürhaklarında
tahkikat yapılan
mekle maznuncn zabıta üç
Danyal, Davit, I\'es:m, Leon,
kişiyi yakalamıştır.
İly:ı, Hayım,
Muiz, Latiz,
Bunlar ayni motörde ateşçi
Avram, ve Bem·a efendilerin
Hasan, bekçi Aptullah, Kadı
muhakemelerine bugün devam
köylü Hamittir. Tahkikat deedilecektir.
. vam etmektedir.
1

veı·di

Kumara karşı amansız bir
cidal ;:çaıı zabıta, düngece,
mesaisinde muvaffak bir netice elde etmiştir.
Hadise şudur:
Zabıtıı, Şişli nihayetinde bir
bir evde gecclcıi toplanan
takım kimselerden şiipheye 1
düşmü~, bt1 ev sil\ı bir ncz1- 1 ,,
ret aııma aıınn.ıştır.
! işaret fcrıeri
Dürı g~cc, ~ene bir çok
N"
.t
bu eve C()!-:'.uldan

b

adamların

gun tecr(i e

ne:!aret şlc!dei.'.t r..dirilmiş, vakit i!erleyip içeri' dekiicriıı
lamam
olduğu
anlaşılınca gece
saat üçte
eve girilm:ş,
« lf; »
kişi
bakara masası başında yakalanmışlardır.
Bunlar, maruf
kunıarbazlardan Gürcü Yusuf,
Hliseyiıı, İhsan, Sait, Nikoli, Abbas, Selanikli İsm:ıil, Ekrem,
D!kraıı, Hariton, İ::.a:;:, Serlris,
Bani, F ransuva, Arşak, Yer·
vıı.n<, Sadettin, Kevork namın
diıki adamlardır. Kumar masası ilı:erinde «53» adet beşer
\'c onu liralık kumar fişi ,
6"40 baka~a kağıdı buluııınuş
p. ı\y11C3 Yusufun üzerinde
6 pa!ıet içimle 200 gram kok;;ln ele g«mi9tir .
görülerek

Şapka hın:f1:ı
Baiw.M.pıda Cı!UI
nı!ld.

i.,_';~t

fdendlaiı1
Ş.p).; • ve

bu-

beyiıı

bey h~.

\"C

Artirı

y2~ıhqn::!:.tintic.11

P-'ltu çal~n sah:kA:ı

'A,o;> yak~ıımattır.

1

Değirmen

ları arasında

edilecek

Karaköy meydanında elekt;·;Ui bir seyrüsefer işaret kulesi y:ıpılmı~tı. Bunun tecrübesi
mümkün olursa buı;ü n Şehre
mini muavini Hamit B. ile
heyeti fenniye erkiinı huzurlarında icra edilecektir.

çark-

öldü
Bursada

Tahtakaledeki un
değirmeni müstecirinin annesi
Şerife H. geçen gün değirme
nin yağsız kalan kısımlarım
yağlamak isterken kendisini
çaı·ka kaptırmış feci surette
parçalan-ırak vefat etmiştir.

Maç saatlerinde ı Elazizde
tadilat
·
haydutluk
İstanbul

mıntakası

Futbol
19 Nisan Cuma
stadyomunda icmaçların saatletadilat icra edi-

Elazize iki saat mesafede
Heyetinden :
kain « Elip » köyünde, feci
günü Taksim
bir cinayet olmuştur.
ra cdilcctk
Gece
yarısından
sonra
rinde atideki
( 15- 20 ) kişi tahmin edilecektir :
len bir haydut kafilesi köyün
Saat
ileri gelenlerinden Hacı Şevki
1 - Vefa-Süleymaniye
13
Ağanın evine girerek zavallı
2 - Fenerba!:çe-Ileykoz 14,45 adamı bogmuşlar, zevcesini ve
3 - Beşiktaş-Gal:.t:ı~aray 16,301
torununu yaraladıktan sonra
Tadilen gösterilen şu saatziynet 11e paraya müteallik ellerde oyunlara başlat?:ııı.yt haler;ne geçeni alıp firar etmiş
kem beylerden, l:;ı,ırla!.reış
ler<lir.
ol:ırak ~ahadıı i~patı v'.kut
! :1yd,:tlardan bir kısın: yaclır.q i ı:o;' kd'.iplcr<lea, !ıeye
tim!! •;c.:.a etler.

I::ı ~.l r.:ıi ıştır.

Bu seneye kadar
Erzurun1a, iç taraflardan getirilen koyunlar, Erzurun1 celepleri
tarafından Bayburtta
başka celeplere satı
lırdı. Bu sene, bu devir
n1uanıelesi, Bavburtta
yapıln1an1ıştır. ·
Bunun schehi. kasaplar )İrkcti ı·üesas ından
birinin izaha tına g->1·e,
Ha\'hurtluların

ctınesi İıni:;;.

Hapisaneıer

de

düşünüUyor

·ctıne kte

ye

İ ~nıir

hapisanesinde
bugünleı·de bir de<ri-

~ ::-ikıik olacağı anla~l
n~akladır.

r el11 a

Başlıca memur,.,
/arın de.rece/eri

Kabil üzerine ve yeni maaşlar
derecelerini ge•
yeni bir hareket teren listeye nazaran,
1 inci
Memurların

başladı

Paris,17 - Peşaverden bildirildiğine göre, Efganistanın
sabık Paris sefiri Nadir han
Efganistanda topladığı kuvvet
ile Kabil üzerine yürümeğe
başlamıştır.

Kalküta, 17 (A .A.) - Kabilden bildirildiğine nazaran
mezkür şehirde altmış kilometre mesafede kain Şarik
abatta Amanullah hana taraftar olan Vardakis kabileleriyle Beçesakinin kıtaatı arasında şiddetli bir muharebe
olmuştur. İki taraf ta ağır
1:ayiata uğramıştır. Kabil yaralılar ile dolmuştur.

Efgan kariciye

nazırı

Berlinde

Berlin, 17 Efganistan
har. nazırı Mahmut Tarzi bey
Moskovadan buraya gelmiştir.
Mumaileyh husu.:ıi' ve şahsi
surette seyahat etmekte olduğunu beyan etmiştir. Burada
bir kaç gün kalacaktır.

Bulgaristan da
gene zelzele
oldu
Sofya, 17 - Cenubi Bulgaristanda yeni zelzele olmuş
tur. Bu sahada tezelzülat tam
bir sene eveJ başlamış ve bu
müddet zarfında 117 defa
zelzele olmuştur.

Çinde harp
Şangay,
y angçe

17 (Havas) (A.A.)nehirınin

sol sahi-

sınıf h:ıl<imler, Tıbbı

adli umu•
mi M. 4 üncü; 2 inci sınıf hakimler, birinci sınıf müddei umumiler 5 inci; linci sınıf icra
reisleri 6ıncı, Tıbbı adli başka
tibi Sinci; linci sınıf mübaşirle1
16 ıncı ve 2 inci sınıf mübaşirler 17 inci derecededirler.
İstanbul Maarif Emini 5 · •
Topkapı Müze M. 6 mcı,
tanbul Maarif M • yükaıek
ve orta muallim mektepleri,
güzel san'atlar
Akademisi
müdürleri 8 inci derecededirler. Borsa komiserleri, emlaki
milliye müdürü, şark demiryollan başkomiseri 5 inci; Rüsumat başmüdürü, Sıhhiye M.
6 ncı; Polis müdürü, Ziraat
başmüdürü 7 nci; Posta ve tel
graf başmüdürii 8 nci derecededirler.
. Memurin derecelerine göre,
orta ve asğari maaş miktarlarını gösteren cetvelin son şek
li de şudur:
1 inci derece : 550 - 575 - 600
2 "
" : 50() - 525 - 550
3 "
" : 400-425-476
4 "
" : 315-340-375
5 "
"
220 - 280- 325
6 "
" : 210 - 240 - 265
7"
" :155-175-185
8 "
" : 130-135-140
9 "
"
110 - 120 -125
10 ''
"
100-105-110
11 "
"
90- 95-100
12 "
"
80 - 85- 90
13 "
"
65- 70- 75
14 "
..
55 - 60 - 65

.1

linde bulunan kıtaat bir fran- ıs
sız gambotuna mitralyöz ateşi 16
açmıştır. Üç Fransız bahri- 17
yelisi yaralanmıştır. Gambot
şiddetle mukabelede bulunmuş ve hasara
uğramadan 1
yoluna devam etmiştir.

..

..

so- ss-

"
"

l•

40 - 45- 50
25- 30- 35

"

60

Et fiatı

Ankara müza- \ Yarı yarıya indikeratı

Atine, 17 - Buradaki mehafil, Ankara müzakeratının
bir itilaf neticesine varacağı
hakkında
kuvetli bir ümit
beslemektedir.

T. Rüştü B. Pireye mi uğrıyacak

Atina, 17 - Bazı mebafilde,
T.Rüştü bey- M.Venizelos arasında bir mülakat vukuu ihtimalinden yeniden bahsedil mektedir.
·
Romadan gelen haberlerde
T. Rüştü beyin Cenevreden
avdetinde Pireye uğraması bu
zaı·ar
, mülakata münasip bir zemin
teşkil edeceği bildirilmektedir.

Hapisaneler uınuın
ı_11üfetti:;;i Nedi ın bey,
lznıir
hapisancsinin
yaziyeti hakkında tetkikatta bulunnıak üzere birkaç gün evel
n1ezktir
hapisaneyi
geznıış
ve gördüğü
vazİ\'ct karsısında büvük • bir .ha vret ve
duv.n1ustur.
teessür
Gayri sıhhi,· gayri
nıuntazaın olan
bu
bina iı,:indcki nıahpus
ların çektikleri sıkın
tıyı
yakından gören
Nedinı bcv, tetkikatına

deyaın

. .ı

· d ·-

-

Dahiliye - ~afıa YekiIIeri arasında

rilebilir mi? Tetkik olunuyor
C.H.F. İstaubul Vilayet hey'eti idaresi, bugün içtima edecek ve et piyasasının yarıya
yakın indirilmesi
ve bunun
bilfiil de ispatı mümkün olduğunu iddia eden celeplik
ve kasaplıktan iyice anlıyan
ve oldukça sermayesi de bulunan bir zatın bu husustaki
izahatını dinliyecektir.
Fırkada,
bugün öğleden
sonra !-fokkı Şinasi p:ışanın
riyasetinde nahiye ve kaza
heyeti idare rei~leri de içtima
edecektir.

Etin

ucuz:aması

bekleniyor

Son güıılerde Rusyadan faz·
la miktarda sığır gelıniye baş
lamıştır. Diğer taraftan Hasır
iskelesine gelen mezbuh kuzuların mıkları da artmıştır.
Et fiatlarımn az miktarda
olsun tenezzülüne intizar edilmektedir.

Ankara, 17 (A.A.) - Dahiliye ve Nafıa vekilleri arasın
da ihtilaf olduğuna dair Son
Saat gazetesinin 14 Nisan tarihli nüshasında intişar eden
rSinenıa YC ti~·atrolarl
haber asılsızdır.

Sırp donanmasına

hazırlık

Atina, 17 - Sırp donanmasının Yunan sularını ziyretinde
Yunan filosu tarafından hararetli bir istikbal resmi yapıl
ması için hazırlanılmaktrdır.

Yunan kaninesinde tebetldülat
Atina, 17 -

Kabine erkim
arasında bazı tebeddülat icl'a
erullcceği rivayetleri yeniden
devran etıneğe başl:ıcıışbr.
Mamafi böyle bir ş~y yapı
lırsa her halde .:yan intih:ıba
tıııdan sonra olacaktır
Kaçak kağıt
Adapazarı, 17 (A. A.)- Zabıta 10000 defter kaçak sigaı·..ı kağıdı yakalamıştır.

Drırı'iuali111 S([fo11ıuıdrı
Bu akşar.ı İNCESAZ

FERAH SiNEMADA
2 filim
KUTUP FACİASI
Pol Vagnerin şaheseri ayrıca
SERGÜZEŞTLER PEŞiNDE

Şelızadebaşı
Bu

Millet tiyatrosunda
akşam

NAŞİT bey temsilleri
Hafız

Burhan bey incesa1
heyeti
İki oyun birden
Vatan::.ıı
Arifin Hilesi
Operet 3 P. Dram 1 r.

...

19

...

Son Saat

Nisan

..

. giil<

inci
umu-

f ha-

.:'Yok,, sözünü gecikiyormuş?
söyliyen kimGayri mübadillere tevziat
~~=~~~~::'!::ş'.ş~::~:: :;~:
dir, acaba?
Ş

eb emini Muhittin B. hay::t
pahalılığı yoktur, şeklinde

kendisi e atfen sabah gazetelerinde intişar eden beyanatın
asılsız olduğunu; verem hastanesine gelince !:unu ilk defa
düşfüıen
kendisi olduğm:ıı,
hem verem hasta;:ıcsinin hem
de konservatuvnr:n behemehal
yapılacağını beyan etmiştir.
iğer taraftan C.H.F. İstan
bul Vilayet heyeti idaresi
reisi Emin Ali B. hayat pahalılğı mevcut olduğunu şah
san inkar edemiyeeeğini fırk'4nın bunun nıüessirlerini aramak ve izalesi çarelerini
bulup vesaiti kanuniye ile
tatbik ettinnek İçi tetkikat
yaptırmakta olduğunu söylemiştir.

V kerimesi
ıyana

öre,
rlaşek-

600
-550

sefiri Hamdi B. in
Emel ha nımm
cenazesi dün Viyanad:m getirilmiştir.
Cenaze merasiıııi
yarın yapılacaktır.

dün Har. VekiliRus sefiriziyaret
İzj

etmiştir.

hayriye, ihtiyat
Ş irketi
mürünü sarfetmemek

-476

1000 ton Ru' komiirü

-375
-325
-265
-185
-140
-125
-110

almıştır.

-100
- 90
- 75
- 65
60

50
35

köiçin
satın

ahdıdi teslihat ihzari konferansında
murahhsımız
Tcfik Rüştü bey teslihatın
ten isi ıçin her devletin kuv-

T

n.tierini meşru müdafaa ihtiyaç ve icaplarına göre tahdit
edecek b'.r u~..ı ittihaı.ıru tavsiye etmişti•··
ıntaka ticaret odaları kongrasıiıda İstanbul limanı
ha · ·ındald şikayetlerle bazı

temennilerin İktisat Vekaletine bildirilmesi takarrür etmiştir.

ükiımet Kadı!.:cv

elektrik
. şeb;oJ<enin

şirketinden

di-

etr
hey'edearıya

ıyan

bustaki
eden
anın

kaza
tima

or
asır

ku-

Gayri mübadillere tevziat neden

Pahalılık

D

Rüe M.
iraat
e tel

o

Biı-- ı11eseJe'

,ı·
ıur

Sahife

tevsiini istem· stir.
ugoslavya lıükiımeti harp

Y hazırlğı

hakkındaki

neş-

riyatı

protesto etmiştir.
randa Efganistanı istilaya
matuf bir hareket vul.."Uu
haber alındığından , Sovyet
hariciye komiseri Kara Han
lran sefirini çağırmış ve bu
hareketin doğru olmadığını
söyliyerek muzır neticelerini
ihtar etmiştir .
adriye hanım ve rüfekası
UL'l istiçvabına dün baş

1

K

lanmıştır.

celbi
Viyanadan
eden itfaiye

t e k arrür

mütehassısı,

Avrupa ve Amerika şehirle
rindeki etfaiye tcşkilabnı tetkik ettikten sonra şehrimize
gelecektir.
ogoslivyada (25) insan yi·
yen çingenelerin muhakemelerine başlanmıştır.
ün Borsada, istikrazı dahili tahvilatı üzerinde ha:aretii iş olmu~; hükumet,

Y

D

o

Çıt

.Müsabakamız
•

11\:t.İstl eli zafer ic~i11 ,rcı~]i

1( Ll11 lı ıı ı 1ıc_ı ı , Jazıı
\
11
.'I

..

Bir erkek
Şüpheli geldi,
şüpheden kur-

tuldu, gidiyor

Bir kaç gün evci Antalyadan Haseki kadın ha~tane
- Yumuşak bir cıgaran var
sine
bir
adam
gönderilmiş,
sa ver bana yahu! Benimkiler
1
hl'p tıkız, hiç işlemiyor.
sının hakkı huzuru meselesin ede
Yerli mallarımızın her tara- !mallarla rekubet edecek ve
) azılan teskerede de:
- Ya benimkiler? Benimkitemas etmiştik. 10 gün sonra
fta kolaylıkla rağbet bulaıayurdumuzwı dört buca~mda ı
« - Bu adamın kadınlığı ve
ler mısır koçanı g bi kaskatı.
erkekliği malüı:ı d,.ğildir. Mukomisyondan bir iz ahname
sını hangi çareler, ne gibi te·
kullanıbc::k ...
Sabahtanberi çeke çeke nerde
aycn si ve icap eden ameliyealdık ki ncşriyatımız• - hakkı
tbirler temin edebilır? .
Hul-aık talebe ccmiy<- H
nin icran rica olunur deni!- ı ise tık nefes olacağını!
huzurun 10 lira degil 5 lira
Karilcriınize sorduğumuz bu
k«tıbi ur::unıisi
- Sen ıt<' cıgarası içiyorsun?
miştır.»
olduğu noktası müstesna- te- suale gelen cevapları tarih j
lh~an Altay
- Kaç gündür ne cıgarabl
Haseki kadın hestanesi temamen teyit ediyor.
sırasile neşrediyoruz.
'27 ıçeceğıım ben de şaşır'dıttı!
şek!dHatı galat olan kadınların
Filkakika, komisyonun teEn ameli, en isabetli tav- I Fabrikalara hükumet va
Hangisini alıyorsam, aksi gibi
şekkülünden beri 9 ay geçmiş
siyelerde bulunan karilerimizin banl:a!ar /ardını etmeiid:. 1 erkekı:ğe inti!ı:al!ode amil o!ahep ayni çıkıyor. İşin yoksa
ve ancak 105 kişiye tevziat
ara~ında, cevapların neşri b:t- 1
1 - Mesele :ni:.lı.ımdir. B.- rak anadoluda şöhret bulmuş,
artık parmaklarının aras."lda
yapılmıştır.
w~teil sor.ra, bir kur'a çekinacnalcy d:i;!inc ler (15) sa- 1 bı• adam da o şöhrete binaen
uvala dur.
Koınisyon,
bu teahhürün
lecck ve
kendilerine, sırf
tıra sıgdırı!r.ıaı:,3;> sutıra kacbr 1 H sekiye gönderi!miçtir. Fakat
- Bu neden böyle olu}or
bir
takım
formalitelerden
yerli malından olmak üzere 1 y;ızıla biirnclidır.
ı yapılan muayenede bu adamın
acaba dersin'?
2 - "üçük ser ın ay e !eri miikemmel bir erkek olduğu
ileri geldiğini yaz:yOf' ki bu,
münasip hediyeler vereceğiz.
- Bu eski reji zamanmdanbirleştirm:!k için anonim ve
tcahhnruü
vukuunu mazur I
bugünde gelen mektupları
gbrilimüştür.
beri adettir, cıgaraların ara
kooperat;f ~irkelierinin faidesıra böyle aybaşısı tutar ki
güstermez.
dercediyoruz.
Adama n1çin geidiği soruo da tütün depo ve fabrikalerini halk" açık ve doğru
lunca da .:.kim o!dul'.;u .u v<:
Hakkı ht•zur meselesine il
26 larında
cıgara dolduran ha·
ularak anlatmak la.ı:ır.ıdır.
gelince, bizzat komisyonun 5
Şi1ncr.difer ve biiyill:
tedavisi için bu işe baş vurnımların, matmazellerin, tirya3 - Hükiımet memlekeı'
lira dediğine göre kısa bir 1
bankaliı. lazım dır
duğunu söylemiştir.
kileri sinirlendirmek için yapmizde yapı!
hesap yapalım:
j
Yerli mallaHastane kadın hastanesi oltıkları bir muziplik olsa gerek!!
bildiği haldc: rını tamim etKomisyon 9 aydır hcrgiın ;
duğ-;.ı için erkeğe tedavi ediemsali
hariç·
- Peki ama depolarda,
müstemiren çalışıyor. Bir aza- jl
mek için ne
' lemiyeceği bildirilmıştir.
' fabrikalarda bu kadar u ta
ten gelen mal·
nın 9 aylık hakkı huzuru 1350
1yapmalıdır?
Yatandan
deli
!ardan
farlı.
başılar, eksperler var, bunlar
liradır. Komisyonda dört aza 1
'
Suali önüng:.imrük
alma•
İnegülde
arkadası
bu hale neden d.kkat etmivar, şu
hesapla
şımdiye ı
de meseleyi
lıdır.
yorlar,
neden bu kazık cıga
kadar cem'an ( 5 400 ' lira ı
ayırmak l:izuIia;o,anı bıçakla katl4-Mevcul
almışlardır. Halbuki, 9 ay z:ı~· 1
munu duyuyoraların
satışa çıkarılmasına
ı e~fen Bursalı İb;·ahiın
fmda, ancak 105 kişiye yaprum:
fabrikalar hü·
mani olmuyorlar?
tıkları tevziat yekiınu, 5400
1- Devlete
kumct ve ban•
nıü<ldci
uınuınilikçe
- Orasını git, kendilerin·
liradan bir kç yüz lira fazladır.
l Altay li. taalluk eden kalarm yardı- ll. Sılkı n.
İstanhulda derdest et- den sor.
Biz, komisyonu teşkil eden
kısmıı
miie asri hale .frağ edilme;.
- Tuhaf şey!. Bu pahalılık
tirilnıi~tir..
muhterem zevatın esas itibari2 _ Vatandaşlara taalliık vc imalatı az ki'.rla sı:tılmalıdır.
1\
1r ati!, cinnet alüiıni
1e h akkı kuzur al ma1arına eden kısım.
{1\V
muarız değiliz. Her külfet
5 - Halkımız yerli mallara
g<hterdiğinden
tıbbı
• l'ı ve b un1arın t eTürkiyemizi yeni münakale
rag- b e t e.me
nimet mukabilidir.
Matlup,
vasıtalarile techiz etmik lakammülü, iç!n ihtiyat paralaaoiice ınuavenc
<:dii•
s~ddece, tevziat i~lerinin tes - zımdır. Bu i~ vatanın r.ı~. ulat rını bankalar ve şirketlere
riı ir.
nıı),
vah11 dan <-ıeliiik
vermelidir.
ve mahsulatını Türkiyerıın bir
yaptığı
an!aşıldığın
yerinden diğer yerine akıtafztih: Fethiye caddesinde
(62) I?umarada Halil Sıtkı
ca1t t ır.
dan Btıı>;a ya scvl·edil.
Gümülcine ve ·'
Iskeçedeki
Devletin
bugün
takip
ettiği
zamanında herkes
tutup
ta
nıek
üzere
jandarn1anoterlere verilen bir emirle
erlı matı ya1 Yunan hıbiiyetinde ki Türk- Şimendifer ı:o'.tikası
yerli
yiiksek fiatlı lüks cıgaralar
.va l~:slira ediln1İstir.
mallarımızın tamimine
amil
içemez ya ! Orta hallilerin,
lere ait alım, satım , icra ve
fakirlerin
içtikleri neviler de
olacaktır.
isticar, rehin ve buna benzer
Baro reisi <-:eği~iyor
böyle tıpkı ölü kulağına
)'erli ınallan hakVatanımızın coğrafi ve tayapılmaması
muamelelerinin
24 Nisanda yapılacak yeni
pamuk tıkılmış, gibi sım sıkı,
için emi: verilmiştir.
bii bünyesini tetkik ederek
kında açtı~ın1ız nıü
Baro inzibat mecli:ıi intihakas katı, tıp tıkır. çıkarsa
memleketimizde ne gibi senabatında
C.
H.
F.
ca
gösteri_,abaka neticesinde
alem sonra
dertli başını
imha edilmek üzere 220,000
yiin teessüs edebileceğini öğ
lecek namzetlere ait listenin
ne
ile
biraz
dinlendircek?
. ıhteren1 karileriliralık tahvil mubayaa etmiştir.
kesbi
katiyet
renmek
icap
eder.
ettiğini ve riyaSonra, bir de derler ki, bir
ı
ort müessesesi mümessili
11İz..: daJıtılacak osete, Emin Ali B. in fırkadaceBu
tetkikin
neticelerin&
cıg::ra kötü
bir arkadaştan
j
M. Kollins şehrimize gel1..i
kesreti
meşguliyeti
hase·
vap olabilecek senayi mektepevladır.
lan ., .._ li ınalı hediı miştir.
Mayıs
bidayetinde,
bile namzet gösterilemiyeçelazımdır.
leri
açmak
- Evladır ama, o söz böyle
Topanede Otomobil montaj
yclerin1izin tenevvüü
ğini yazmıştık. Mevsukaıı öğ
cıgaralar için değil! Ne ise
1 fabrikası teşkilatına başlana
Bizlerin vazifem!ze gelince:
rendiğimize
göre, Sadettin
için,
n1en1lekctin1izde
uzatma
da git, şu bizim kabilmeliyiz ki
memleketimize
• caktır.
Eerit
B.
de
bu
defa
fırka::a
pıcıdan iki tane cıgara k§ğıdı
bütün
1
ülkiye mektebi talebesi,
büyük bir iktisadi zafer lazım
-verli ınalı
Baro riyasetine namzet gösödünç al, gel de pakettekileri
Birlikten ayrılmıya karar
vapan ve satanların
dır. Lozan sulhu ve Anadolu·
terilmemektedir.
vermiştir.
bozup yeniden sararak birer
1
da simerıdfferler inşası bu
elle.rinde
ne
gibi
•
ngiliz maliye Nazırı M. ÇorÇocuğu köpek yemiş! tan~ içelim. Zira kaç saattir
zafer içindir.
nıallar bulunduğunu
çil, ( Deyli ekspres ) gazetedumansızlıktan başım döndü.
GeÇen
pazartesi
güMemlekette
dağınık
ve
sersine beyanatında demiştir ki :
- Peki, haydi şimdi dedi·
adresleri ile beraber
nü :sabahı Balıkcsirde ğin gibi !>ircr cıgara sarıp
- Haklarında hissiyatı tak- mayesi az bankalardan ziyade
birer ınektupla bize
dirkarane beslediğim iki zat
büyük bankalara lüzum vardır.
Yeni sinen1a civarında içelim , fakat sonra ne yapabildirnıelerini
rica
varsa onlar da : Gazi Mustafa
cağız? Kurunu v11stadan kalma
Sanayiimizi bu bankalar dove~ olun bir kenarında
Kemal Hz. ile M. Musolinidir.
~·d<'riz
ğuracaktır.
usul üzeı·e herkesin yanında
henüz
doğınuş
bir
Bu zevatın her ikisi ayrı
boyuna tükürükle mi cıgara
Vatanda yerli mallarını giyl{oyun
sahşı
çocuk naşı bulunnıuş, sarıp içeceğiz?
ayrı vadile~de büyük başlardır.
menin milli bir vazife olduğu
- Merak etme , bu muha·
Türkiyenin bilhassa halaskin
(:ifti ;,ı liraya İstan fakat bu zavallının
nu mütemadiyen telkin eden
olan Gazi Mustafa Kemal Hz.
bir cemiyet, iktisadi poltikası
<lul<la koyun satışı ya- yarı belinden aşasının veremiz! okuduktan sonra
Tütiin İnhisar idaresi bo cıga·
Türkiyeyi bilhassa büyük bir
bugünkü gibi müsmir bir hüpılnıası karlı olduğu
köpekler tarafından ralan yapanların biraz kulak·
memleket yapmı~'-ır.
kümet, büyük ve milli bankaondra polis müdürlüğünde
görül- \arını çeker.
İzmirden şehrinıizdeki parçalandığı
lardan kuvvet alarak piyasaya
Bolşeviklere mahrem ma- Bfa cıgaraları çeke çeke
n1üştür. Balıkesir zakoyun
tacirlerine
gezarif,
ucuz
mallar
çıkartan
lumat satan bazı memurlar
tık nefe5 olduktan sonra o
len
telgraflardan
anbıtası
bu
iş
hakkında
hakkında tahkikat yapılmak
ister çek~in, Lo:ter çekmesin!
fabrikalar ... işte bu amillerletadır.
tahkikat yapnıaktadır.
dir ki yerli mallar ecnebi laşılınaktadır.
]
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o taslarda
kibar avak.
.
lan lekeliyecek, incilkcek, belki hurdcha)
edecek
pespaye bir
-ili' ın~d1İyet gören ve bu
l·hırı:en1, galebei evınuhakcıne::-ıi pcri~an, sebeple de iki adın1lık
lıan1 ile Vahanın e' in- bütün ınc· ı endi.' { ~ i pc- yere lastik tekerlcl·li
araba içinde gitınevi
den kaçtığı gece gibi ri~andı.
Yürünıiyor,
{'.lze111 bulan ı<ne oldtı;11
asabi bir teşevvüş, ru- ko;;uyordu.
l~ükin bu
.
hi bir sersenılik içinde rneşyi acul. taş ycıniş delisin kütip, benliğini
idi. Fazla olarak vü- köpclderd.:ki l{!h~lükü saran perişanlık yüzünden o sahte vckarı,
cutça da n1ustaripti. firar gilıi topal, n~u
o ariyet çalınıı terke<:ı>ndereden
çıkınış avYeç ve gülünçtü.
derck ayaklarını taş
g!bi bedeninde bir e1a,
Birgün cvel, ayakla- lara
çarpa çarpa,
Lir yar~ ezdsı hisseJi- rıııı kaldırıın ta~larına önüne gelenle çarpışa
Y0ı-du. Ref tan perişan, j değdirıneldcn çekinen,
çarpışa koşuyor, koştt7
~

J

yordu. <,:cnberlil<ı)taıı,
I 'apalıfıı-ın önünden,
Jl::ıbıaliden o hızla, o
elen1li tel~\: ile geçti.
Bahıalinin karşısında,
nıahut
firar gccesı
yaptı<>·ı

gibi
yüksek
hulyalara, lx'th'tpcrvazane rüvalara daln1adı, yoluİ~ a::;ağı - n1ahınun1u inhizan1- vürüdii. Nerinıan hanın11
Hk beklediği günkü
yer~, J{öprürıiin Kadı

köy iskelesine gelince
gayri ihtiyari tevakkuf etti. Hir av evel

orada, clind{' naıncı
canan! kainata yüks(;k tl'n, ı.;ol-: yüksek ten
bakıyor, ruhunda bir
uınınanı gurur dalgalanarak iskeleye sığ
n1ıyor,
Şinıdi

sığanııyordu.

ise gözlerinde
-kudreti per\'azı felce
uğrıyan, en nazik yerine si\Ti hir ok saplanan- nıecruh hir kuş
nig<i.hı n1clulü ağlı :or,
yüreğ·indc alevler dolasıvordu. J. 'e satıcılar,
ne' ğelip geçenler gözune
görünıniyordu.
........... ....,.,...,.... ... __ ,... .. ---

. -

13ütün ın.ınazır, butün
e::;hah,
o ·dakikada
sanki ilinnıi~ti. YaJııız
deniz, dilriiba rcngile
denızede katibin gözleri ne ıl:!· ve nıavi bir
kııcak isliyon.:u.
..
Hurren1, oyn.:ık ıncv
eelerinde nıunis YC
pek yun1u~ak bir dcraguş iltivaatı, 1.en:~sürıı

eden denize nasbı nazarla iskelenin korkuluğuna dayandı, düş~nnıiye daldı.
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Zeki kahya, ınertlik
ananelerine pek ınerbut
olan yeni
ve henüz
tecrübesiz avanın en
ince i! en h:1 sas dalına basn11stı.
Bü rün1ek,
•
büyük görünmek, İsınen dillerde gezmek,
ıneolislerde sık sık anılınak, gönüllerde yer
tııtn1ak
bu yeniçeri
çocuğunun ruhan beslediği yegane eıneldi.
B~yraktar
l\lustafa,
hayata atıldığı gündenberi ancak ve ancak <tdesinler!n eınelile
didinn1İş,
o zevk ile
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DOLORES KOSTELLO, BETi BLAVT,ı
VARNER OLAND, MALKOM
1 ~~
~l
J__
MAK GREGOR
~·
_ ,"e ~ i? .. ~,T;., ilaveten iki kısımlık komedi ve pat~ ;
#··~-~~l__. ~ ,'\. · rö_vü varyete progra~ında HANSI ;
(\s.~a
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zc ·kine:
~1üncezip olarak İs
tanbula karşı sil,"ıh

Artör Şintzlerin meşhur piyesinden muktebes

u

çekınişti.

BANi

filim inin ilk iraesi. o;;b.!r ve sevimli EVLİN HOL T tarafından

tems1l edilmekt? ola b·· son derec"' dra'!!tik ve hissi sineEvet;
Bayraktar
ma c~cri onu görme!: s<!adetir.e nail olacak temaşakiran
ağa, Tuna yalısında,
üz .. rinde d.! ·, bir tesir birakacaktır.
Şıpka eteklerinde, Kallaveten: SPOR ve GENÇLİK eser·~,ı-n iı:r HOKEY m::çı.
Her akşam ile Cuma, Cumartesi ve Pan.r günlerinin 14~ ve
radeniz
kıvılarında,
16~matinelerinde BERLİNİN SKLAtiyatr:ısunda BARRY AND
kendisinin ediğinden,
BAKKER ın pek eğlenceli musiki ve canbazlık numaralan
cüretinden,
ağ'alığa
yakıştığından,
sen1a- Emn·yet san i ,· ı
hatinden,
haysi. eti
1
karnilesinden bahsoMerı:'1'lda Mu•adiye sokağında No. 16 Gülsiim hanım tara·
lunmasını
istivonlu. fından 4-11-3"0 tarihinde tevdi ec"lt•. m_laliğa mukabil veriO, sade bir şöhret, len 36719 üzdar ·bono}(! zayi eylcdiğ nı jhbar ettiği den
Size fakdim eder
zayiinden yenisi verile ezi cihe:.Ie eski bononun zuhurunda
velveleli
naın
ıçın
1
hükmü kalmıyacağı i: · n o unur.
Bevoğlu, 1\inel ıneydanı l\letro han
vasıyordu.
Yuvasız
bir
,-- - - . .
İ ;tanbul Ankara cadde;;i No rıo
uğraşmış, çarpışn11ştı.
kuş,
n1elce'siz
bir
r.·
E., ıiyet
Eski I~us seferinde garıp,
yurdundan
M. Marinkonun 7-12-3J7 ia~ V;! 9193 ikraz numaralı deyn
Zavi
-onyedi yaşında bir nlatrut bir betbahte senedi mı.cibince Emniye. sand~ ndan istikraz eykmiş olduğu .
Süleymaniye şubesinden alçocuk iken- sırtına bir sıfutıle kendisine n1ü- meblağa mı. abıl sa11dık na ı, 'nerh.ın bulunan Hasköyde
dığım askeri terhis vesikamı
bayrak alıp harbe gi- racaat eden, huzurına Hacışaban rnanaıl l;nJe e-~ci ula çe m~ v yeni O 'meydanı zayi ettim. Yenisini alacağım·
Merkez acentası : Galata
sokağında esk' 2,4 ve yeni 13 numaralı ve yilz yirmi aiti ı
dişi, Bayraktar unvaçıkıp bir şeyler süyledan eskisinin hükmü yoktur.
köprü başında. Beyoğlu 2362
arşın arsa üzer:ne mebni ah ap bir kattan ibaret altı oda,
Şube acentası: Mahmudiye
Peturkeli ramazan
nını aldıktan sonra da
ınek istiyen, kiın bilir
iki sofa, ıki mutfa~ ve iki y""z dört arş_ın bahçeyi havi
oğlu Murtaza 1314
hanı altında. fstanbul 2740
Rusçuk delikanlılarına ne elin1 birıstırar ile bir hanen"n tamamı ~esi lıitammda
rcun verilmemesi haPiyanko müdliriyetinden :
bedel mukabilinde
elebaşılık edişi, bazen
bu ilticavı· nefsine sebile müzayedeye ç~anlarak 315 li
İzınir sürat postası
Üçyüz seksen bin adet Nomüşterisi Mehmet Ziyaetcin B. namına l:at'i kararı çekilmiş
para saçarak, bazen kabu] ettiren Bülük- isede mumaileyh teferruğdan ımtina eylediginden mezkur ter evrakı bastınlacaktır. Bas( GÜLCEMAL ) vapuru
19 Nisan Cuma 14,30 da
pala sallıyarak nıuh başı Süleyn1an ağayı, hane icare kanununun maddei mahsusası mucibince tekrar mak istiyeceklerin pey akçeGalata nhtımmdan harekettelif işlere burun so- Zihniyarın firari I·o- on beş gün müddetle n; ı~ayedeye çıl;;trılmış ve 4 mayıs tari- lerile beraber 20 Nisan Cule Cumartesi sabahı İZMİ E
martesi günü saat 14 d~
hine m.. sadif cumartesi rrÖnü s • t C>l\ nltıtla kat'i kararmın
casını,
l'erscnkli
o~rlu
gidecek ve Pazar 14,30 da
kuşu, hep << desinler! »
piyango müdürlüğünde mütekeşidesi mukarıer bulur.mh okıgğundan talip olanların yevmi
"zmilden hareketle Pazartesi
nun hatırına riaveten mez urda s-at on altıya l.,ıadffy sandık jdaresi:ıe müracaat şekkil mübayaat komisyollUna
içindi.
sabahı gel ece ·tir. vapurda
rette<lerkcn, biran İçin evlemeleri 1üzumu i' ·n o• ırur.
ızclmeleri ilan olunur.
Hezargırat ayanhğı
mükemmel bir orkestra ve
na geçti geçeli de ' <<desinler! » cazibesincazbant mevcuttur.
.
,
den
kurtulınuştu. Küyegane hedefi gene
ı~
-Antalya po~tası
...
senin
hilskfıranc ihtarı
« desinler! » den iba(ÇANAKKALE)
vapuru 21
••
üzerine o ruhi zaıf,
retti.
Nisan PazarlOda Galata rıh
yeniden canlandı. Sütımından
hareketle [ İzmir,
Edirne isvanına
isti- leyn1anın şurada, bu.
Küllük , Bodrum , Rados ,
köşkier
rak etn1esi - rr ersenkli rada kendisini kor1 - j,,ıanhııltla Bil iil uıhıd.ı :'izmu ı·:ııl lı",inılP ( Sl'f<•ı· ofj"lu l.ii~lderi ) ııaıuile ' Fethiye, Finike, Antalya ] ya
o.t{luna yarann1ak is- kaklıkla ittihanı ede- ıııaı·ul'
gidecek ve dönüşte mezkfır
,.<' ild l.ıt'a l.ıpıı sPıaeılile· h 1111,aıııız ulHIPsiııd••l>i ıııa ıııilşl<•ıııil<il l•fr~t.:l<•rin
iskelelerle birlikte [ Andifli,
teyişinden ileri geldiği
bilnıesinden
ürktü, salısı nılizavı•<lt•'tp 1,oı ııuısl ıı·.
Kalkan , Sakız, Çanakkale ,
kadar - << desinler! ı> şöhretinin lekelcnn1esi
2 . :\lı"ızı;y<'ıl~· kaınh z 11·r ıı-.ulii<'diı·. İhal<• fi ~la~ ıs !12!1 Pazaı·lcsi !JÜnü Anim Gelibolu] ya uğrayarak gefikrine mecluhiyet ne- ihtin1alile _·ürcği üzül- ı-aıla "" ıaıık<ı idııı·I' ı <'li. i lıuzııı·ill' i~·ra olııııııı'.
lecektir.
:ı - Saim alıııak is(j •ııl<'ı' ( 7:1:;0 ) liı·alık teminat iraı•sine nH•ı·hurdıırlar. Bu
ticesi idi. Bütün Rİ.1111- dü.
tı•ıııin.ıl ııwl,tuhıı l<'ldlr ııwl,lııplarilı• h<'ı•;ıhı·ı· ilıalt• !Jf ııüııe yeli~nwk üzerı~ hizzal
Bozca ada postası
cli fıvanları arasında
(Mabadi var)
1111111111 ııııııhil'lı" !Jl' ('1 \'. '(' yahut taalılıüllii olarak postayla uiinderillr.
(GELİBOLU) vapuru 20
.ı; - ·ıı.ılı- ill'ıll'li il. <'\ i ıııiilt•ali!p ı·ı·~imlir.
~

müdürlüğünden:

na
~ ir

mi
Dl

liy

J

-

~------

•••

-

cyri sefain

ce
di

-

E

aK

bankası
mu ürlüğüriden

.

İstanbul Posta ve Telgraf baş

1

müdüriyetinden:
Münhal 13 lira maaşlı muhabere ve posta memurlukları için
bilmüsabaka memur alınacaktır. Müsabaka 25-Nisan-929 perşembe günü yapılacaktır. Yaşı 18 den aşağı 25 ten yukarı olmayan taliplerin şeraiti anlamak üzere başmüdüriyet tahrirat
kalemine müracaatları

o

ır

Sipahi ocağın an:
Binicilık

mektebinin kanızel - Atlı Eğlence - giınü olan 26
nişan 929 cuma günü Ocak tarafından birisi zabitana, diğeri
Sivillere mahsus olmak üzere iki konkorhipik - Atlı mani atlama - müsabakası yapılacaktır .. Bu müsabakaya iştirak edeceklerin tafsilat almak için Ocağa müracaatları.

Gümrükler muhafaza

-1

müdürlüğünden:
Dokuz kalem kereste malzemesi münakasai aleniyeye konMiinakasa kanunundaki şeraiti haiz olan taliplerin
müııaka~a gününden evvel şartnamesine ittila husulünden sonra
münakasa günü olan 4-5-929 cumartesi günü saat 14 de depo·
ıito akçelerile muhafaza müdürlüğündeki komisyona müracaatları
muştur.

Kiralık fırın
Yedikule haricinde Kazlı
Çeşme fınru kiralıktır. Talip·
ferin Sirkeci istasyon memurlanııdu Suat beye müracaatları. I

:; - Talip olaııliw isl ııhııl n•:--:ı İzıııiı• ~ıılll'IPriınizı• n• yahut umum nıiidül'lü
!)ı· 11111r1u·aatla ııııır.ıs ııl ::• rt ımııwıııizi ıııiilalııa ı•tmel<'ri \'P müzayPdı• .'I' i:ılirak
lıaliııtlı• hiı• lira ııııil .. ıb liıı k hi:·l ı· ıııı. lıasıııı atıı• h•l;lit" ııwl•luplıınna raptı'~ leıne1 •ri ic· J' ' ''r.
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Altıncı tarife
tetkik edilmiş olan ara iskelelere mahsus ücret tarifesinin bu
kerre ticaret vekaleti cel;ı ince tııtbikjne n: .. saade buyurulduğundan bu tarifenin 20 nisan 929
cumartesi sabahından itibj:l:ren mevkii. tatbik
a;ı:edileceği m hterem yolculanınıza iliin olunur.
1
1 - /'
· '
! "r!n ' den c!"ğctine ~idecek yol<'Jllardan vapura girilen iskelenin sırasında
i. ele ıse hem aşa· ve lıem yukarısı ıçin girilçn ve ç ıın iskele dahil olduğu halde
altı iskeleye kadar ıi>'i ·ncı mıntaka altıdan fazlası için ikinci mıntaka bilet ücreti alınır.
Sıra takip olunma~p a karşı geçHirşe girilen iskelenin karşılığı olan iskele de mezkur
altı iskele meyanın~a sa)ılır.
Hu iskel ·n · ib •
!arı berv.cçhi alidir:
Beşikta,ı iskcl
üdar iskelesi yekdigerine karşılık ~öcteriloıiştir.
Orta ö
uncuk 1
''
«
«
Kuruçeş e
lcrbey~
«
11
«
«
((
((
Arnavutköy «
elköy I« '
((
Bebek
«
iküyy
«
((
((
R. Hisarı
«
dilli
((
((
((
Boyacı.köy
«
. Hisarı
((
((
((
lstitlyc
«
l§nlıca
"((
((
((
«
Yeniköy
«
Çubuklu
((
((
Tarabya
«
P.ıi§abahçe «
((
((
((
((
Kireçburnu «
Be:yko ı

STENO - 01\KTİLO

Türkçe ve AIQ\:ınca muhaberat için bir hanım aranıyor.
Taliplerinin İstanbul 145 numerolu Posta kutusuna tahriren müracaatlar<.
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~~~::~;:u
Yenimahalle «
R. Kavağı

.. Kav lq-ı

<<

((

Altınkur.1

J

2 3 -

Yüzbaşıya ka_dar _zabjtan nısıf ilcrei İt;ı eder

Matbu tarifefer iskblelerin münasıp mahallerine talik edilmiştir.

Nisan Cumartesi 17 de idare
hareketle [Geli·
bolu , Lapseki , Çanakkale,
İmroz, BozcaadaJya gidecek
ve [ Çanakkale , Lapseki ,
Gelibolu] ya uğrayarak Gelecektir.
rıhtımından

e
Biraderler vapurları
Karalleniz muntazanı
ve lüks po;;tası

Fıruzan
vapuru

21 Nisan

PAZAR
gunu akşamı Sirkeci rıhtı
mından har:ıketle ( Zonguldak, İnebolu, Sinep, Samsun,
Ordu , Giresoıı , Tırabzoıı ,
Si:.nnene ve Rize) iskelelerine
azimet ve avdet edecektir .
Tafsilat için Sirkeci Mesadet hanı altında acentalı
ğına milracaat .
Telefon: İstanbul 2134

Zayi
No. ~-335 arabacı tezkeremi
zayi ettim hükmü yoktur.
Kule dibinde Alako efendinin odun deposuncl~ ;ıra bacı:
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:Son :Saat

•

-

Sahife !")

··-- -- -----

Ka
'-İşte_b_tto-lm-az!...ııl

l,000,000 lira getiren

Tam l{endini öldiireceği sırada ıse...
Bir milyonere zevce oluyor.

Muharrir (S. S. Van Dan)
•
d
1
SJDCmCl yu.zün Cn DöSJ
zcn~ı·n oldu?.
'4;

altı

.•

genç bir kızın evlenme meselesi ile pek ziyade meşgul

~

:

olmaktadır.

-Saçlarınızı nasıl keseyim
efendim?
- Bir az kıaac:a olsun.

Fakir bir aile kızı ve yetim
~an~~~~~

netkesi hayatından bezerek
tuı kendini öldüreceği, canına kastedeceği sırada birden
ltire milyoner zevcesi oluverBu hızın, garip olan romanını gene kendi lisanından dinliyelim,
- Ben, diyor.. küçük ya~ımda öksüz kalmıştım. Anam,
babam fakir imişler. Hayatta
yalnız ve parasız kalınca kendime bir iş aradım. terziliği
öğrendim. Tam altı sene geceyi gündüze katarak dikiş
diktim. Çok çalışıyor, az ka·
zaniyordum. Halbuki hiç çalışmayıp çok kazanan ne kadar

~ı

hr,
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Ben

Bununla velev yirmi dört
saat olsun lüks bir hayat
yaşayacagım, sonra da muratlarına

ermiş

insanların

huzuru kalbi ile kendimi öl-

dllreceğim:
Karanını tatbika başladim,

ta:n üç sene ve yedi ay çalışarak istediğim parayı top)adım; gençtim, henüz yirmi
dört yaşımda idim.
Fikrimi açıktan açığa arkadaçlarıma söyledim. Birktirdiğim paralarla üstümü, ba~ımı
yapbm. Her rarafmı, hasıet
kaldığım ipeklıler içinde kalmışb.
Senelerce beraber çalıştıktarımla vedalaştım. (Sidney) e
gidecek, orada en lüks otelde
bir gece kalacak, ertesi gün
de intihar edecektim.
Trene binmek için istasyona gelince etrafımı ııazete fonmın boşbuğazlığı ile teşeb
fıüsümden haberdar olmuştar,

1-

n,
:ı

,

İne

'r .

benimle mülakat ve resmimi
almak istiyorlardı.
Yirmi dört saat lüks hayat
yaşadıktan sonra öleck olan
kimse her halde meraktı bir
emse olmalı idi. Arzulamu
iııaf ettim. Trene bindim. Tarı
~idneye ineceğim sırada bir
nar ıntldilrll yanıma yaklaştı.

'Niç1n intihara karar verdibir konferans
vermemi , buna mukabil bana
200 lira vereceğini söyledi.
200 li,ra bu ... Hiç değilse
heni bir kaç gün daha yaşa
ğim h!ıkkında

ltrı:fı.

ltt

acı:

olduğum

ve

namuslu

lllks

hayat yaşamak istediğimi,
bunun imkansızlığı karşısında
paranın bittiği gün intihar
edeceğimi, bilmem
kaçıncı
defa tekrarladım.
Sözlerimde samimi idim.
Nihayet parl? bitti.. ve ben
intihar etmek üzere iken karşıma bil milyoner çıktı, bana:

-Gel.. Kanm ol .• Sana istediğin lüks hayatı yaşatayım..
dedi.
Vakıa bu adam güzel değildi.

_

• ,

• • • •
•
. ,

Hatta çirkindi bile.. Fakat
neme lazım .. Bana istediğim
hayatı yaşatacak ya.. İşte bu
suretle hen bugün mistres
Vaniyan oldum...

biriktireceğim.

tografcıları aldı. Arkadaşla-

tı-

- itte istediğiniz gibi kestim. Nasıl buldunuz?
- Bir az daha kesseniz fena olmaz.

kızlar vardı.

bu kızlardan çirkin
değildim. Hele onlar gibi giyinecek olursam her halde
güzellikte hepsini bastırırdım.
Böyle olduğu halde hayatım
hep zeytin ekmekle geçiyordu.. İsyan ettim. Benim de
yaşamağa hakkım var dedim.
· Ancak hem lüks bir hayat
yaşamak hem de namuslu
kalmak bizim gibi fakirler
için kabil olmadığını da biliyordum.
Ne
yapayım... istediğim
hayatı
yaşamak emelim de
kuvvetli.. Nihayet şuna karar
verdim. Ne kadar zaman lazınısa o kadar zaman çalışacağım.. Beş altı bin frank

'9.nn

ko;ılcran~nnı diğer bar-

teklifleri tııkiP etti ve

lıe_ Sidney halkı:ı~ par sı~

roman

(S. S. Van

Dan) Ameri~~~

!erin

miştir.

o

'f

J?<.ıkirlikten btf(t~yor.. Bir g·ece istediği g·ibi hayat
y-(lŞlima/(, sonrcl intihar etmelc istiyor.

Son zamanlarda (Ostralya), 1

a
2
e

[S iNEMA D ij

·· }ll·· rop
Yllll

İnce yaz yünlüsü

dömi sezon olarak
hen1 ilkbahar hem
sonbaharda dış elbisesi olarak giyilir.
Bugünkü model
gül kurusu rengind b'
od l"
e ır rop ın e ıdir. Manıafi evelce
d
J d" ·
•b·
e söy e ığım gı I
renk hem bir zevk
ve hem de insanın
kendi rengine uy·mak nıeselesidir.
Hanği rengi severseniz, hangi renk
size uyan olursa
onu intihap ediniz.
Filan renk moda .•
Diye kapılmayınız.
Yaka: Yakagalonlu kare. Bel: Aynı
galondan kemerli.
keza kol da bilekten galonlu. Etek:
yandan pli kaşe.
Mıktar: 1,40 eninde 2 nıetre ıo san-

- işte.. Bir az

daha kestiın.
Fakat deminki daha iyi idf.

/;;:.

~

içinde
zenginliği ile
maruftur. Servetini bir çok
kimseler bir
milyon dolardan fazla olarak tahmin etmektedirler.
Kısa bir zaman eve) beş
parasız bir adam · o 1an
( Van Dan )
bugünkü vaziyetini eser lerine ve eserM. R. Vaıı Da11
lerinin sinemaya çekilmiş olmasına medyundur.
Onun son zamanlardaki hayab olduk- ça şayanı dikkatbr. Nakledelim:
Bundan bir kaç sene eve! Amerikanın « Nivyork » şehrinde
hasta ve fakir bir muharrir vardı. Bütün vaktini okumak, ve
okunmıyan kitaplar yazmakla geçiriyordu.
Bu tarzı mesai Amerikada şöhret ve nüfuz kazanınak için
iyidir, fakat para kazanmak için hayır l
Fakir muharrit bir gün hasta düştü. Aile doktorunu çağırdılar. Adamcağız uzun ve dikkatli bir muayeneden sonra
dedi ki :
- Siz en aşağı bir sene istirahat etmelisiniz. Ama mutlak
bir istirahat. ilmi eserlerle uğraşmak, tetebbü yasak! Eğer
mutlak okumak istiyorsanız eğlenceli kitaplara müsaade verebilirim, 0 kad~. Bilhassa yazı yazmaktan sureti kat'iyede
içtinap edeceksiniz 1»
( Van Dan) doktorun sözünü tuttu. İstirahate çekildi. Fakat
okumadan duramıyordu. Doktor ona eğlenceli kitaplar okuya•
bilirsin!» demişti. Derhal (Konan Döyl) ve ( Moris Löblan)nm kitaplarını getirtti.
Daha buna mümasil ne kadar zabıta romanı intişar etmişse
hepsini satın aldı e okudu.
Hahzasmı yokladı. (Konan Döyl) in bu kitapları yüzün•
den zengin olduğunu ona söylmişlerdi. Madamki zengin olmak
bu kadar kolaymış, bu işi o da yapiıbilidi.
İstirahat müddeti biter bitmez kaleme sanldı ve arkası
arkasına altı zabita romanı yazdı.
Muvaffakiyet... Kitaplar dehşetli denebilecek kadar revaç
kazanmış, üstelik filime çekilmesi için mflüracaatlar vuku bulmıya başlamıştı.
Muharrir bu tekli eri tetkik etti ve
neticede « Paramont » şirketinin teklifini muvafık buldu.
Eserlerinin sinemaya çekilmesi hakkını ona verdi.
Para artık su gibi yağıyordu.
İşte bu adam, bu hastalıklı ve bakir muharrir « S. S. Van
Dan» dır.
Bugün artık inzivaya çekilmeyi ve eskisi gibi ilmi tetebbu•
!arda bulunmayı dütünmektedir. Onun arzusunu yerine getirebilmesi için hiç bir mani kalmamıştır. Yapılan hesaplar
parasının faizi ile müreffeh bir şekilde ölünciye kadar ya~aya_bileceğini göstermektedir.
Bugıln

- Hakkınız var, o halde
gene öyle yapın! ..

Matbuat cemiyeti binası
Türk Matbuat cemiyetinden : Matbuat cemiyeti binası ittihaz edilmek üzere
vasi bir salonu ihtiva eden
bir hane veya elverişli bir
bina satın alınacaktır. Beyoğlunun birinci veya ikinci
sınıf sokaklarından birinde
bu kabil ebniyesi bulunup ta
satmak arzıı edenlerin Ceğaloğlunda cemiyet merkezine veya telefonla lstanbul
( 87 ) ye müracaat etmeleri
rica olunur.

Salata
Salata
demek ekşili ve
zeytin yağlı bir nesne demektir. Binaenaleyh evimizde zeytin yağ ve sirke ve ya limon
bulundumu salatamız var demektir.
Tabii evde bir yemek pişi
receksiniz. Yemeğin, sebze
olmak şartı ile hepsinden ne
güzel salata olur.
Bunların haşlanmışlannı güzelce kıyar zeytim yai ve sirke döker, yemek sofrasına
korsunuz. Ecnebiler canlarının
tadını bildikleri için her yemekte salata bulundururlar.
Marul, yeşil salata gibi ıırf

ne
yiyerefti::::.!'
salata için olan otlar müstesna mükemmel patates, mercimek, beı türlü kuru sebze
başlama ve ezmelerinden salata yapılır.
Hatta size dahasını da söylio
yeyiın mi... Ekmek içini ha mur haline getirip biraz su •
landırdıktan sonra salata yır. pabilirsiniz.
Sofraya salata tabağı gel dimi onun yanına tuzluk ta
gelir, havlu, çatal ve kaşıklar
bu salata tabağının hatırı için
daha intizamla tertip edilir.
Ve ev kadını sala'.ta yüzü suyu
hörmetinc sofrasını her vakitkinden biraz dııha evel ve
daha fazla düşünür.
Aşçı ha•

Telefon:

CUMA
l~)
NİSAN

1929

.-

on

1

iŞLERi

YAZI

-·

1202

-ıı.

iDARE iŞLERi

3872

is.

..

Yerli olaraK muadili, mümasili
mevcut iken milli servetin
anahtarını yabancı ellere
vermeyelim. Bu cidalde
muvaffak olmak için
uğraşan memleketin
fedakar ve münev~
ver kısmına:

•

MAMULATIMIZIN HERKESÇE MALÜM OLAN ESAMİSİNİ BİR KERRE DAHA ZİKREDİYORUZ:
1 2 3 4 -

S67 8 -

YENI FORDA DAI·R
_l_ııtihabı~da :ıldanmamak istiyen bir otomobil mOşterisl

l<endısıne teklıf edilen her hangi bir arabayı büyük bir dikkatle

muayene etmek ,.e vereceği paraya mukabil eyi bir mal elde
edebilmek için bütün esas noktalarını ayrı ayrı tetkik etmeden
kat'iyen karar \'ermemelidir. Mesela: Şasi sağlam mı .... nıotör
e)'i çalışmak noktai nazarından sarsılmaz bir şöhret kazanmış mı.
rrenler nasıl tertip edilmiş . . . . emniyet ilk'a edebiliyorlar mı .•.•
c>a:. tutmamak için tamamile muhafazalı mıdır, •• oturacak yerleİ
fl'eni~ mi .... yastık ve minderlerin zaviyesi mükemmel bir kon<c»
lemin edecek derecede mi. ..• tlireksiyon idaresi rahat mi. ..•
aksesuarları, takım ve anahtarları ve sair levazımatı tamam m
arabanın umumi manzarası bütün teferrüatının büyüle 'bir dikkal
ve ihtimam ile imal edildiği hissini veriyor mu,". ve nihayeı
alacagınız araba kendisinden beklemekte olduğunuz binlere~
kilomctroluk kusursuz hizmeti, çok kıymetıe(t dütıiled'en ve
elden çıkarmak lstediğiniz zaman size lıüyük bir ziyan ettirmeden yapılabilecek bir kabiliyette mi ••• :işte bütün bunlar menfaQtini gözeteo bfr miişterinin tanıik ve tahkik edccej!i esas ve
Qlübim noktalardır,

ltadar muayene ediniz: kapotu kaldırımı ve 40 beyglı
,*uwetindekt fllOtötl:ı.nün tarzı imal indeki sadeliğin ne derin
ı tetebbüler semeresi 3ıduğuna dikkat ediniz, dlrekslyoıru m•nevra .
edin1Z-.-$ize kolay' elde edilen bir zevk hissi \•ermiyor mu?
()aha eyi!il direksiyona geçiniz ve bu yeni Fordu bizzat kulla·
.ıınıı.. O zaman göreceksiniz ki hakikaten hiçbir tar:ıft~ ne •
'.cıaı ve ne de evsaf itibarile buna kıyas edilebilecek hiçbir araba
1ı)'Oktur.• Yeni f'ord ventiğiniz para mukalıilinde elde edeblle- 1
ı c:eğiniz. lcıymefin en aıaml haddidir.
'

i
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Pertev Tırnak Ciliaı
Pertev Losyonları
Sudorono Pertev (Kol·
tuk altındaki teri kes-

Adet kap
mobilye kanape dolap masa ve saire sandık
10
Hint yağı
,,
1
Dikilmiş pamuk torba toprak heykel kokulu su ,,
1
Mantar şisşesi tapası
"
1
Kalaylı kurşun şişe kapağı
"
2
Eczayı bbbiye
,,
2
Kahve nümuneleri 30,850 kilo
kap
19
Demir saç levha
..
1
Arabacılık edevatı
"
1
Matbu reklam kağıt
,,
2
Toplama pirine 16 kilo
çuval
1
5542 adet keçe erkek şapkası
kap vesandık 16
18 ,, hasır erkek şapkası
,,
1
Elvan pamuklu ipekli döşemelik
,,
1
Şapka hasırı
,,
1
Pamuk çorap
,,
1
İpekli pamuklu çoap bağı
,.
1
Yün kazmir
sandık
2
,,
1
Müstamel eşyayi zatiye
Tereyağı
,,
1
Talk tozu
"
2
Yünlü pamuklu peluş
..
5
24 adet silindir şapka
"
1
Sargılık kağıt
balya
1
Makınalı .oyuncak
,,
1
Sargılık kağıt
sandık
1
Panama taklidi hasır şapka
kap
1
Tel kalbur
sandık 791
Kuru çeşme antreposunda mevcut balada cinsleri yazılı
yetmiş dokuz parça eşya bila sahip hükmünü iktisap eylediğinden 13-4-1929 tarihinden yirmi gün müddetle müzayedeye
konularak 4 Mayıs 929 ve anı takip eden satış günlerinde
mahalinde satılacağı ilan olunur.
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Pertev
Pertev Çocuk Podrası
Pertev Karbonat
Komprimesi
Pertev D~ Macunu
Pertev Kolonya Suları
Pertev Kinin
Komprimeleri
Pertev D~ Tozu

Galata İthalat gün1rüğü Müdüriyetinden:

- '°Elt,y.ıtmL.:f'ortl :ıı.reııtasına mılracaitl'e(flı!Dı'\•e ~ 'f'otd11
'Size göstehnes'ini talep ediıı1z. Onu güzelce bülün teferiiıatıııa

't-cUSUSIV CT LEA ,

K~em

Rertev esansları
10 - Pertev (Dower) Komprimeleri (öksürük için'
11 - Pertev Briyantini
12 - Pertev Tuvalet

9 -

Evkaf Matbaası için lüzumu olan ikibin yüz yirmidört kilo
hurufat, yirmi kilo pirinç çizgi, çiçek takımı, Haydel berg fabrikası mamulatından (26 x 34) ebadında otomatik pedal makinesi ve matbaada mevcut beş adet makinenin tamiri ayn ayrı
münakasaya vaz edilmiş ve Nisanın yirmi yedinci Cumartesi
günü saat ondörtte ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuş olduğundan şartnamelerini ve hurufabnın nümunelerini görmek
üzere taliplerin Levazım müdüriyetine muracaatlan.

kal'ar 1:erıneden evvel eyice muayene etrnelidir.

' H&119i erab wrdlt lcülıl ve hıtt•

Şurubu

Evkaf müdürlüğünden:

·ile•; nlış ı•eı·işte olduğu gibi bir otomobil alırken de.

•

Pertev

'

Ismarlama
ve her nevi İngiliz kumaş·
ları İstanbul Eminönü Köp·
rübaşı N0 1.5-16 Karakq
elbise mağazasına bu ilim
l••k•e•si•p•m-ü.ra•ca-•t-e•d•in•iz•.--.1

olanların n~an

dikkatine

Dr. Horhoroni
Fennin en son usulile kat'i
olarak eski ve yeni belsod
ğukluğu, frengi. idrar
arlığı, bel gevşekliği, mesane
ve bilcümle kadın rahatsızlıkları tedavi olunur.
Beyoğlu Tokatlıyan yanın-

da mektep sokak No. 35
Tel. B.0. (3152)

Genç

hanımlara.

16 ile 22 yaş arasında rnüslüman hanım kızlar talep
edilmektedir. Fransızcaya aşına olanlar tercih olunacaktir.
Arzu edenlerin mahi halin
24 ncü Çlll'f~mba günü saat
10 dan 11,30 a ve 14 ten
16 ya kadar lstinbul Tahtakalede kiin· Telefon şirketi
işletme müdüriyetine müraca·
at etıuelidir.

!1.e~'rıl mddılr: ~elim Ra!JıJ~

1.

