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Yakında

Avrupa seyahatine çıkacak olan hariciye vekilimizin
Paris, Roma ile beraber Atinaya da uğraması muhtemeldir-Hangi
sınıf tacirler' ilk.!ama kadar beyanname venniye mecburdurlar?);
F'eı1a

ya
ur
n,

Ecza

haber

Son zamanla"rda, bazı kimseler tarafından fikirleri teş
viş edecek mahiyette ortaya
bir takım şayıalar çıkarıl
Seferberlik yapılacağı, ortada muharebe rivayetleri
döndüğü gibi bir takım budalaca şeylere inhisar eden
bu şayıaları, geçen gün kat'i
surette tekzip etmiştik.
Haber aldığımıza göre bu
gibi koca kan dedikodularını
çdcaranlar hakkında zabıta
takibat icrası için emir altıııştır.

Köpekler
asi

Gene çoğaldığın- ·
dan toplanmıya
başlandı
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Sokak köpekleri

soıı zaman-

hırda gene çoğalrmya başla llıışbr.

Emanet, bunların top latbnlıroası için mevcut teşki lituı tevsiini düşünmektedir.
~İınqei Hayvanat cemiyeti,
llıaaete müracaat ederek köl>~lderin fenni ve eziyetsiz
bır şekilde öldürülmeleri hu 'usunda teklifler serdetmiştir.
aıı teklifatın kabiliyeti tatbi kiyesi görülmemiştir.

da pek

pahalı!

tizaren
ıT
Ecza fiatlarında ihtikara
mey n verilmemelidir.

Uyduranlar
hakkında takibat yapılacak

tııışbr.

te
e,

fiatları

ı·

MÜNDERİCAT

hakkındaki

2- nci sahifemizde:
Telgraf, Polis
haberleri, ve
J- ncii sahifemiule~
Günün tarihi,
Kari
5erseriligimin lıaıır:ılan,

sütunu,
Ye saire.

Bir

avu~·

l..iil,

'\ıçın?

5- nci sahifemizde:
Sinema

sütunu.

Dünya

~üunu ,

1li kı\ ıı'.

Ç/

·Düello

F o kat silahsız
ve yalnız dolar
da

fiatları ar/lıraıtcır:

·.

kadar, ilaç fiyatlarının alabiı diğine yükselmemesini temin
edecek bir tedbir alınamaz mı?
İlaç fİ) at.arının her semtte
müsavi olmasını istemekte değiliz. Yeni ecza tarifesi de
fiyat müsavatı temin edenıiye•
cektir.
T opkapıdaki bir eczane ile
Beyoğlundaki bir eczanenin
ayni fiyatla ilaç satması tabii
miimkün değildir.
İstediğimiz, ilaç fiyatlarının
alabildiğine yükselmesine mani olacak tedabir ittihazıdır.

Beyann.:ımeler

Gülcemalin
röfor

bugün

seı eri

yığınla1·ile
Dünya matbuatı, şimdiye

kadar ğörül memış

mali

bir düellonun
başlamak üzere olduğunu
haber vermektedirler.
Bu
düello, Avru pa piyasasın da Vldc:ua geJ!. Ford
lecektir. Ha sımlardan biri, A.vrupaya doğ
ru geçenlerde Amerikayı terkeden mister Forttur. Diğer
tarafı «80» tane milyonere
istinat eden mister Alfred
Sioan temsil etmektedir. Av rupa otomobil piyasasına hakim
olmak İçin yakında muazzam
bir cidalin başlıyacağı bildi rilmektedir.

Bir bela

Küc, üh bir

huzun k a r dl

~ehr••maneti

Emanet, bundan bir müddet eve! etlerin üzerine birin- ı
ci, ikinci, üçüncü nevi, diye
damga vurmayı, bu suretle
halkın kasaplar tarafından aldatılmasının önüne geçmeyi
Aldığımız

malümata göre, bu
tasavvurunda
ahiren sarfı
nazar edilmiştir.
Mezbaha idaresi, ileri sürülen teklifin kabiliyeti tatbikiyesini görmemiş,
bundan
başka bir çok sui istimallere
de yol açacağı düşünülmüş
tür. Etlerin üzerine eskisi gibi
yanlız isimlerini gösteren damgalar vurulmaktadır.
T(·~lil hane
Teştithane;
arsa ve bina
meselesi hala halledilmediğin
den yapılamamaktadır.
Hayvan leşleri eski usul
üzere toprak aitına gömül-

Tek ekmek ve
serbest mıntaka
Mes' eleleri
Ankara 31 ( H. M.) - İs
tanbulda serbest mıntaka tesisinden vaz geçilınesi mes'elesi etrafında tahkikat yaptım.
Alakadarlar henüz bu hususta bir karar verilmediğini
ve raporun tetkik olunduğunu
söylemişlerdir . Mamafih tek
ekmek ve serbest mmtaka
işlerinin gelecek seneye kaldığına
muhakkak
nazarile
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bir rica
Bu seneki kışın şiddeti,
hayvanlar
aras!r.-:la
fazla
tahribat yı-ptığı ve ölmeyi!>
te sağ kabn kasaplık hayvanların da
pek çoğu zayıf
düştüğü gidi bunlar da bir
taraftan telefata uğradıkları
için İzmir ve civarındaki
sürü sahipleri bu sene sayı;n
vergisi muamelesinin tehirini
hükumetten istirham etmiş
lerdir.

çınarları
İznıirdcki Gazi bul.
varı
ıçın
ltalvava
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ve
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tuhaf

suretle bunların
şehrin sı!;hafi.1; tehdit etmelerinin öni:ne geçi!ememe!~ed!r.
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Tamire girdikten sonra geKazanç
beyannamelerinin
1 çen
cuma günü İzmire ilk
maliye tahsil şubelerine verilseferini
yapan Gülcemal va- 1
mesi için birakılan mühlet
•
puru, buradan «2,30» da habugün bitmektedir. Bugüne
kadar bu vazifeyi yapmıyan
reket etmiş ve ertesi günü 'ı·
hırsız
'
dokuzda
İzmire
varmıştır
.
lar için zarar muhakkaktır.
1
Halkın Gülcemale karşı husu- 1 şoförlerin
Beyannameler
teahhütlü
bakılabilir.
si bir muhabbeti olduğundan 1
1
posta mektubu ile de şubelere
iz mir sand a 1c ıl arı kay ı kıa r ın ı
! 'f U U
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ı.rönderilebilir.
!
süsliyerek gemiyi kar~ılamış ı .ft.,.
L lJ
1 ve bir çok
kimseler gemiyi . , ' \U
1
görmiye gelmişler, akşama ~:t;....ıı"'
kadar gemiden ayrılmamış- • •
[ !ardır.
.
!

v~Il~ IBs.~ll\\«Iln~ii
'Yanlış ıavhalarını eör-

l\\ ha

düşünceden

düşünmüştü.

meli ve düzeltmelidir

t

bir

Etlere, nevilerini eösferen
damea vur lmıyacaktırJ

Emanet yanlış tabela ararken.,,
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4 - ncii sahifemiule:

ispirto fiy .
«300» kuruşa
çıktı. Bu, derhal ilaç fiyatlarında
da
kendisini gösterdi; hem o
derecede ki;
tereffü
bazı
yerlerde ispirto ile imal
edilmiyen ilaç
fiyatlannda da
mahsus oluyor.
Sıhhat vekaEc:acılar
leti, bir hesap
yapmış ,
tereffüü , ispirtolu
ilaçlarda, nihayet yüzde (6)
nishetinde ''olabileceği net!cesine varmıştır.
Mesela, eskiden 25 kunışluk
tendürdiyodun bugün azami
27 kuruş 30 para olması
lazım gelmektedir.
Eczacılar, ?5pirto
fiyatının
tereffüü, ilaç fiyatında yüzde 13
nisbetinde tezayüdü mucıp
olacağını ileri sürmüşlerse de
bu nisbet vekaletçe kabul
edilmemiştir .
Yeni ecza tarifesi çıkıncıya

Et

1

Avrupa seyahatine

Son glinlerde otomobillerin
benzin depolarıııın kapaklarını
aşıran bir genç hırsız meydaHariciye vekili Tevfik Riiş
na çıkmıştır.
On bir, on iki yaşlarında
tü beyin Avrupa seyahati teey- 1
olan
bu çccuk, köprü üstünyüt etmektedir. Tevfik Rüştü
Beyin . Roma
seyahatinde ! den ve yahut baska bir durak
Türk - ltalyan
misakına ait mahallinden otomollerin arkasına
bazı
hususatın görüşüleceği 1 atlamakta ve bezin deposunun kapağını aşırdıktan sonra
söylenmektedir.
Sl':ı şmaktadır.
Bu seyahat yakında kat'i
Çocuğun, aş.rc!ığı kapakları
şekilde takarrür
edecektir.
(70
- 75 ) kuruş mukabilinde
Hariciye vekilimizin Paris ve
sattığı
anlaşılmıştır.
Atinaya uğraması da muhteİşin
garibi
çocuğun bir türmeldir.
lü ele geçmemesidir.
Dün, bu küçük hırsızın elinden el' aman çeken şoförler
den biri bize ş;,ınl:ırı söyledi:
«- Bu depo kapağı düş
Muhtelit mübadele komismanı çocuk yüzünden huzuruyonunun Atinaya nakli mesemuz kaçtı. Kendisini mütemalesi, her iki hükumetin tahdiyen tarassut ettiğimiz halde
sisat göndermesine intizaren
bir türlü yakalıyamıyoruz. Beşi.ndilik muallakta durmaktanim iki defa canımı yaktı.
Hem bacabız en süratli
dır. Yunanlıların tahsisat gönderip gönderıniyecekleri meşgittiğimiz yerlerde bile otokuktt•r.
!'"'...cb;·c aU'y"r.»

başlıyor

Mübadele komisyonunun nakli

Hadımköy

den

-

yazılıyor:

İşte tabiatiıı
şimdiye

kadar
görülmemiş ve
i~itilmemiş bir
cilvesi daha...
. ı1 :..
f{,(ç_
,, . .
~ "'"
k
1
Dünya uru ·.. ' Af;~/ , ;_
7,
duğundan bu
' ~" /
ı...,
güne
kadar
,~
· ~~ -o= ~
hiç doğurma,..,,.~ .'...-.-~'""~~ }~~~~-~
mış olan katır
· .---··
n' ,
da nihayet doğurdu ve hu
vana bir takım köy ila-;hadise köylüyü fevkalada hayları yapmı~lar, sabunlu su!ar
ret ve meraka düşürdü.
filan içirmi1lerse de saba!> a
Vak'ayı anlatayım:
Hndımköyüne taui

Nakkaş

kaqı sancuıın şiddetlenm~3i
ve hayvanın can acısı ile k.:n-

köyü
ahalisiı:den
me;·i:ıum
Silistireli Lokman babanın
karısı Telli Turna hanıma ait
Sarı gelin çiftliğindeki araba
katırlarından biri evelki gece
ağır surette sancılanmış.
Çiftlik uşakları evvela bunu
adi bir sancı zannederek hay-

dini yerden yere çarpması
füerine, civar köylerde ziraatle meşgul olan baytarlılltan
mütekait Serezli Hacı Bünyamin efendi ismindeki zata
haber gönderilmiş ve bir hu·
çuk saat sonra oraya gelen bu
eski, ihtiyar baytar hayvanın

.l

'
' .. ,. z
S r....ure

Nisan

/'1. komisyonundaki miiessit;:ak'a ~.ft'JJIJI
Kanununda yaı\tinada
pılan tadilat
nedir
1Ekmekçiler grev
A~kerlik

mükellefiyeti ka·
ve kesbi
kat'iy~t eden
son · tadilatı
teihis ec!:yoruz:
Ast erlik
çağına,
20
yaşına
girdikleri
senenin
2inci kanunun linci gününden
haziran sonuna ilk ve t m·
muzdan birinci teşrinin sonuna
kadar da son yoklamaya tabidir!.?r,
Askeri mekteplerle rcsm·
ve yüksek mektepler , liseler
ve orta mekteplerde tahsildeki
talebe, 29 yaşını bitirinciye
kadar ertesi senelere tecil
edilirler.
Bu yaştan sonra hizmete
nununda

yapılan

alınırlar.

İhtiyat

efrat, seferberlik,
asayiş ve ya manevre için
ihtiyaca göre tamamen ve
kısmen çağırılırlar.

Usta efrat, ihtiyata geçtikten sonra iki senede bir 25
gtınü geçmemek üzere talim
ve ya manevreye çağırılabilir
ler.
Hiç silah alhna alınmıyan
efrat 6 ay müddetle silah
altına alınırlar.

Teşekkür
Kıymetli hayat arkadaşımın
ölümü ile benim ve oğlumun
yüreğimizde açılan unulmaz
yaraya özleri ve sözlerile melhem olmağa çalışan bütün hı·
sım, akraba, dost ve aşınala·
ra ailece candan teşekkür e·
eleriz.
Matbuat umum müdürü
Ercüment Ekrem

·erkos ile mukavele
Terkos Şirketinin birinci

yapmıya hazır
lanıyorlar
Atina, 30 - Atina ve Pire
ekmekçilerinin ekmek fiyatının
mecburi surette tenzili üzerine kendilerine hükümet tarafınd:on verilmesi lazım gelen
tazminat henüz verilnıeC:iğin·
den grev yapmaları tehlikesi
ardır. Hükümet her ihtimale
karşı t,,-tabiri lazımeyi ittihaz
etmektedir.

İngiliz hava nazırı Yunanis
tanda
Atina, 30 işleri

İngiliz hava

nazırı

bugün buraya
gelmiştir. Bu ziyaret İngiltere
ile Hindistan arasında bir
hava yolu tesisi ve Yunanistanda bir hava istasyonu yapılması
mes' elesile alakadar bulunmaktadır.

Hrisostomosa fazilet müköfah
Atina 30-Yunan milli bayramı münasebeti!e fazilet mü·
kafabn:ı layık kimselerin isimleri zikredilmiş, birinci olarak
bu mükafata layık ola."11.irın
sabık İzmir mctrepolidi Hri·
sostomosun ismi yatediilniştir.
S.S. - Bu zat, İzm:rin tarafımızdan istirdadında halk
tarafından linç edilmiştir.

Yunan rdu .. u
ve çifçilik

Atina 30 Bulgaristanda
gibi
Yunan
harbiye
(
nezareti dahi Yunan ordusundirektörü M. Yuvan, Paristen
şehrimize gelmiştir. Mumailey· ı daki bütün zabitlere çifçiliğe
ait
kitaplar
dağıtnııs
ve
hin gelmesi hükümetin, şir·
bunların
içindeki
yazıların
as·
ketle yapacağı yeni itilaf ile
keriere aniatıimasını emretalakadardır.
miştir. BlUldan başka açık
İki nıcrkez menıurluğu halk lisanı ile çıkan b;r çıfçı
Polis ikinci şube müdür
gazetesinden her tabura bir
muavini vekaletinde bulunan
çok nüshalar d?.f;ıtılmışbr.
Mahmut bey Üsküdar merkez
memurluğuna, Üsküdar mer kez memuru Atıf bey de
Çinili merkez memurluğuna
Belgrat, 29 - Yunan haritayin edilmişlerdir.
ciye nazın Yunanistanın Bulgaristanla itilaf arzu etmekte
Hayvan hastanesi
olduğunü beyan etmiştir.
İstanbul Hayvan hastanesinin tevsii Emanetçe düşünül~ Zağrepte
mektedir. Hastaneye 12 yr.Atina 29 Zagrepte öltaklık bir koğuş ilave oluna·
dürülen gazetecinin katli mütaktır.
nasebetile 300 kişi mevkuf
olduğu

-----
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Fuat beyin müdafaah ve Zavallı kadın
verilen kararın hülasası dayak yemiş ve
Martın onuncu pazar günü ı k:aydi vardır ki bu « Ben
Muhtelit Mübadele komlsyoİ§f:e seni oraya aormadan azmunda Türk heyeti murabba!ettim» manasını ifade eder.
sası reisi ve Giimiişane meb'Fuat bey, şahitlerin ifade!eri ile ~bıt arasında tenausu Cemal Hüsnü beyle siyasi
m:işavir
Fuat bey arasında
kuz bulunduğunu, kendisinin
vukı:a gelen hadiceden çıkan
«Cesaretin var mı?» demediSidavc.., dün fstar:bcl üçwncü ceni, «Salahiyetin var mı?» deza mahkemesinde neticelen·
diğini , şahitlerin ifadesinin de
böyle olduğunu söyliyerek şu
mi _til'.
sözleri ilave etmiştir:
Evvda Hariciye ve!:a'• tinKendisi tab'an ürkek
den vaki isti!fıma. gelen cavap
ve mütelaşidir. Benim bir ha·
ol ..t:&:.I!'~~tur. Eı.4"~z rei!.!~, hu ..
rekeümi tabancaya davranma
kuk müşavirini azledebileceği
~andı, tabancasını çekti.
bildiriliyordu.
Kırbacı ben sonradan çıkar
Fuat bey, buna itiraz etmiş.
dım. Sonra ben !estPr) demeşöyle demiştir:
dim. Evet, daha fazlasını söy- Bir memuru ancak tayin
lecHm ~ lıatta kırbaçla ela vureden makam aziedebilir. Bu
dum. Fakat bu sözü sarfethusu.sta Şurayi Devletin kara·
m ed "..n ve te~EvUze başlıyan
n vardır.
d<>. hen değili•n. Ben 1 u şe·
Müddei umumilikten esas
yi:-ı doğrusumı söylerim.
hakkında mütdiası sorulmuş
T esk,.re bana gönc:!erilmeden
m nvin Kamil bey, Fuat be24 saat eve! de aram•zda bir
yin azledildiğini natık tezke·
münakaşa geçmiş, b:ına «Sen
benim aczimden balısediyor
renin tebliği üzerİ'ie, m'!muriyet sıfah mürtefi olduğu
aleyh:;;u!e bui.;n~yorsun» dezamanda
riyaset odasında
mişti.
ve ifayı vazife esnasında
Ke:ıdisi de beni azle salaCem:ıl Hüsnü beyi tahkir ve
hirettar bulunduğuna kani dekırbaçla darbettiğini kendisinin ikrarı, şehadetler ve ğildir ve vekaiete bu işi yapbktan . sonra müracaat etmi,,
zabıtla sabit görülmüş, Ce;n_J
haaa « Bu hatel:etim tasvip
Hüsnü Beyin işgal ettiği
edilmezse, istifa ederim. Bunu
mevkiin ehemmiyetini nazarı
azlediniz.» Diye istirhamda
dik rnte almamasının iilldc
buıu:ıımıştur.
sebebi şiddet addile kend:Si.,: ı
Ben komis-ıonda reis vekili
tecz;yesini ist,.miştir.
ol .::~ J[ ta 1ı:.: .1ct gördüm.
Müddei vekili Ömer Faruki
B:ıi- bir makamda hüsnü
bey, şahsi iddiayı hülasa et •
niyetle iş görmüş bir adamı
miş, soz Fuat beye VF.rilmiştir.
öyle falan ve fil5.i1 azledemez.
Muıi!aileyh, kendisini şu şe·
Netice «.... Ne karar v •rekilde müdafaa etmişiir:
ceksiniz veriniz, efendim. Baş
ka d;yeceğim yoktur. Onu
- Teskereyi aldıgım anda
onun beni azle salahiyettar ·beklıyorum.»
bulunduğuna
kani değildim
Reis Kudretullah, aza Etem
ve el' an da değilim,
ve Hiiseyiı,ı. beyler yarım saat
Sonra teskere hakaret amiz
süren müzakereyi müteakıp,
yazılmıştır.
Fı:at bevin meb'us ve temsil
salahiyetini haiz olan Cemal
Mevkiim oldukç.: yüksektir
H9snü beyi ifayı vazife es·
ve bana «15 günlük rr.a:ışınızı
nasınd:ı
darp ve
tahkir
almış
bulunmanız
itibarile,.
ettiği ikrarı ve tahkikatla
diye hitap ediliyor. Ben ına
sübut bulduğu kaydile bir
ruıırr.ı,
şerefimden,
haysiyesene, bir ay, cnbeş gün hap• timden hcrhalc!'!
k ~onra
sine ve 100 lira ağn· cezayi
m:hti vc•mesine müttefikan
diişüniirü:ıı.
Bundan haJkz.
~rar verildi J-ir.i bildirdiler.
«Hariciye vekaletine yazdım»

Yunan ve
Bulf!arlar

tevkifat

kamını

muayeneden

sonra

pşınnış:

- Altmış yaşına geldim ve
tam otuz beş sene baytarlık
ettim, ben böyle şey görme·
dim, bu .ltayvanın kamında
yavru var! Demiş. Bunun üzerine çiftliktekiler mes' eleden
köylüyü haberdar etmişler
büyük bir kalabalık çiftliğe
dalmuş,
ıstıraptan kıvranan
zavallı katırın başı ucunda

herkes bir türlü söyledikten
sonra mal sahibi kadının
rizası ile baytar Hacı Bünyamin efendi neşterle hayvanın karnım yarmış ve seyircilerin hayreti karşısında ortaya küçük canlı bir mahlük
fırlatmıştır. Fakat bu mahluk
bpkı bir katıra benzemekle
beraber iki ayaklı, ayni zamanda rengi pamuktan daha
beyaz imiş.
Doğar doğmaz iki ayak
listünde yürümiye ve anasının
karnında meme aramay baş
hyan bu acayip mahlükun
anası bir saat sonra ölmüş,
kendisi
henüz
yaşamakta
bniş.
Ôtedenberi
kahrın
doğurması avam
arasında
kıyamete
alamet
sayıldığı
için vak'a civar köylerde çok
hayret, heyecan uyandırmıştır.

bulunmaktadır.

Yortu yüzünden
arbedeler..
Bükreş,

29 - Besarabyada
ve ( Yaş ) ta Paskalyanın eski
ve ya yeni takvim ile tes'idi
ihtilafi münasebetile ahali arasında

karışıklıklar

bir çok mecruh

olmuştur,

vardır.

Şarkta

millet
mektebi mezunları

Mardin, 31 (H.M.) - Türk
ocağı tarafından millet mekteplerinin ilk mezunlan şere
fine parlak bir çay ziyafeti
verilmiştir .
Merasime istiklal marşı ile
başlanmış, çok nezih geçmiş
tir. Hazırun arasında umum
müfettişlik başmüşaviri Mümtaz bey, asken müşavir Kadri
paşa, mali müşavir Muammer,
Diyarbekir valisi Nizamettin,
Mardin valisi Hadi beyler,
matbuat mümessilleri hazır

• mahkum Nasıl dayı

Karlrıyc

H.
meseles·

ilir tayyare
kazası

ve arkadaş
ları hakkındaki tahkikat et·
rafında bazı
eşhasın daha
isticvabına lüzum gösterilmKadriye

hanım

iştir.

Bunların 1stanbulda bulunup
bulunmadıkları hakkında zabı

taca tahkikata
her alınmışhr.

başlanıldığı

ha·

Kudurmuş

bir ihtiyar
Bursanın

Kayabaşı

mahallesinde
Aktar
Halil ağa İsnıinde ve
elli yedi yaşında bir
ihtiyar dükkanına gelen on ikişer ya~lann
da Fatma, Saliha isin1li iki kız çocuğunu
kandırarak bikirlerini
izale ettiği ve nıütead
dit defalar kendilerine
fili şeni yaptıitı şikayet
edildiğinden Halil ava
adliyeye veriln1iştir.
Fi!iın

alacal

İnkılap ve bu yolda atılan
adımlann derecesi şükranla

( Hans Junayz ) isimli bir
Macar sinemacısı memleketimizde edebi, fenni ve sınai
filimler vücuda getirmek üzere Hükümetten müsaade istemiş, D. V. bu müracaatı İs·
tanbul Şehremanetine havruc

yadeditmiştir.

etmiştir.

bulunmuşlardır.

Strasbourg, 3{) ( A. A. ) Yüksek rütbeli leh zabitlerinden (Sokoloski) nin rakip bulunduğu bir tayyare dün öğle
üzeri tayyare meydanında devrilmiş zabitin kolu kırıimış,
pilot hafif surette yaralanmış
tır. Kazaya uğrıyanların ikisi
de hastaneye kaldırılmıştır.

Kırmızı

yumurta yortusu

Bugün Katoliklerin büyük
paskalya günüdür. Malum olduğu üzere bu paskalya «50»
gün kadar süren bir pehrizin
nihayetidir.
Her sene Katoliklerle Or todokslar arasındaki bu pas kalya yortuları muhtelif fasıla
larla icra edilmektedir. Bu
sene bu fark 5 hafta kadar
bir müddettir. Ortodoksların
Paskalyası

5

mayistadır.

Bugünkü nüshamızın hususi
haberler kısmında Romanyada
eski ve yeni takvim etrafında
bazı ihtilaflar ve karışıklı~ar
olduğü
yezılmaktadır . işte
bunlar hep bu paskalya yortusunun tarihi tes'idi ihtilafında neşet etmektedir.
•
Müteassıp Hırstiyanlar eski
takvim taraftarıdırlar, münevverler ise bu yortunun bütün
Hırstıyanlar için ayni zaman·
da tes'idine taraftardırlar.
ıneclisi
Vili:yet umumi meclisi, buı;;·· "l ö~lcden
sonra içtima
erp 1,ti·.

\'il:'! .vet

h

1

astaıanmış ...

Topkapıda
Fatma sultan
mahallesinde oturan arabacı
Cemilin karısı Seher hanım ,
bundan bir hafta evel dayı·
sından dayak yemiş , hamile
bulunduğu için hastalanmıytır.
Seher hanımın
hast~lıiı
dün ziyadeleşmiş. dokuz aylık
çocugunu ölü olarak doğur
mllfhır. Seher hanıma dayak
atan dayısı Ahmet yakalanmıştır.

Kömür

hırsızı

Kurtuluş

caddesinde 230
numaralı Kadrinin kömürcü
dükkanının arka duvan delinerek 500 okka kömürü ça·
lınmıştır. Şüphe üzerine dükkanın yanında evi bulunan
madam Francisko yakalanmışbr.

Kulaeını

kesti!

Üsküdarda Hayrettin Çavuş
mahaliesinde
oturan topal
Nazmi~ ile Süreyya dün akşam
beş lira yüzünden kavga etmişler, Nazım kama ile Süreyyanın sol kulağını kesmiştir.
Nazım yakalanmıştır.

Zavallı

beygir!

2383 numaralı otomobil
dün mercan yokuşunda Mah·
mu.dun beygirine çarpmış beygirin iki ayağı kırılmıştır.
Şoiör yakalanmıştır.

;angın
T ah~ıı.kalede A!malı cadde·
sinde 36 num ualı Niko ve
İsrail efendiler.o kağıtçı ~a
ğazasmdan yangın çıkmış. Ust
kat tamaınen yandıktan sonra
söndürül üştür.
Açık gözler...
Sabıkalılarda'1 Fatma, Şerif
Hüseyin, Beylerbeyinde oturan
Ahmet efendiye adi bir saati
15 liraya satmıya teşebbiiş
etmişlerse de yakalanmışlardır.

Gene

Düstü
• ve öldü
Kuruçeşmede

Mezarlık

sokağında 16 numaralı hanede
otura:ı amele Süleymarun kızı
beş yaşında Nimet dün evin
ikinci kat penceresinden so·
kağa düşmüş ve derhal olmüştür.

Biçak çekmiş!
Üsküdarda kefçe Dede mahallesinde Alinin kahvesine

sabıkalılardan fırın tablakıin
Hüsnü girmiş, Aliye ve çırağı
Kamile bıçak çekmiştir. Hüsnü

yakalanmlfbr.

İki talebe ile bir
kız gaip n1i?
Evelki gün, Kuleli lisesi talebesinden iki efendi ile bir
genç kızın Üsküdardaıı sandala bindikleri ve denize
açıldık tan
ıonra
rüzginn
şiddetile Adalar
açıklarına
sürüklenerek
kaybolduklan
şayi olmuştur.

Gerek zabıta, gerek liman
dairesi yaphğı · tahkikat ve
taharriyat neticesinde bu şa
yianın
doğruluğuna
delalet
edecek bir emare bulamamışlardır.
Şimdiye

kadar

zabıtaya

oğlunun
ve ya
kaybolduğunu
ihbar
kimse olmadığı gibi

müracaatla
kızının

eden
mektep idaresinin de iki talebenin tegayyübünden
malumatı yoktur.
Bunlar, şayianın yanlışlığına
delil addedilmektedir.

Belediye

azasına

G. H. F. müfettişliğinden:
Yeni intihap olunan İstanbul
belediye azayı mulıteı emesinin
görüşülmek üzere
1 nisan
1929 pazarte!i günü saat
on beşte fırka merkzinde hazır bulunmaları rica olunur.
•

t

Dikkat!
Bugün beyanname vermıye
mecbur olanlar
Birinci kısım kazanç vergisi
mükellefini, bu akşama kadar
beyannamelerini ya Maliye
şubelerine vermek, yahut teahhütlü olarak postaya. tevdi
etmek mecburiye~indedirler.
Aksi halde, vergiyi, bir rn:sli
fazla olarak tesviye edeceklerdir.
Maliye şubeleri, bugün beyanname vermek için müracaat edenlerle doludur. Bu akşama kadar beyanname vermiye mecbur olan mükellefin
şunlardır;

Anonim, Kollektif, Komanaft •
Kooperatif, Limtit şirketler;
merkezleri ecnebi memleketlerde olan bilümum şirket
lerin
Türkiyedeki fUbeleri,
doktorlar, dişçiler, baytarlar,
avukatlar, mühendisler, mimarlar, katibiadiller, gazete
sahipleri, ticaretleri mlitedavil
sermayeye ihtiyaç göstermiyen komisyoncalar, simsarlar,
emanetçiler, sigorta muamelatile iştigal edenler. vapur i~le·
tenler,- karada eşya ve eşhas
nakliyatı yapan ticaretaneler,
dans ve sinema mahalleri
eshab, alımsatım ve sey:ıhat
acenteleri, hanlar, apartmanlar
mü!tezimleri, müteahhitler, ec·
zar.eler, ve ...

Adanada
'Tütii.n memurla1 rı neden tevkif
1
edildiler?
Günün

tarihi

t

h
i
le
s
n

l

i

f

b
u
v

kısmımızda

da kaydedildiği üzere, sui
isfonalden dolayı Adana ütün
inhisarı başmüdürü Mustafa
ve baJmuhasebecisi Tahir B.
!er idare heyeti kararile tevkif
edilmişlerdir.

Bu hususta mütemmim malümat almak üzere, Tütün inhisarı U. M. Behçet B. e
müracaat ettik. Behçet B. dedi ki:
« - T evkiflerinden haberdar değiliz. Bildiğimiz, bu iki
zatın sui istimal maddesinden
değil, idari bir meseleden
muhakemeleri olduğudur. Mahallen tevkife lüzum görülmüşse bilmem ; henüz resmi
malümat almadık. »

Koca Sinan için
ihtifaller
Bugün Mimar Koca Sinanın
ölümünün 341incl yıldönümü
ne müsadiftir.
Bu münasebetle, bugUn Edime, Tekirdağ, Kırklareli ve
diğer Trakyadaki kasabaları·
mızda Sinanın hatırasını tebcilen merasimi fevkalade ya·

lı

B
t

pılmaktadır.
Tekirdağ

ve Lüleburgazda,
en güzel caddelere, bugün,
Sinanın ismi verilecektir.
Cenıal Hüsnü B.
Muhtelit mübadde komis•
yonundaki
BaşmurahhasımıJ
Cemal Hüsnü B. bu sabah
Ankaradan avdet etmiştir •

Namzetlik
Ankara
jandar~~
kumandan
muavıoı
binbaşı Ken1al beyin
kızı Samime hanımla
Ar.kara Ziraat bnO'
ka8ı müdürü
Raşit
beyin
oğlu
Reşa~
beyin
nanı:::etliklerı
icra edilmiştir. Tara"'
feyne saadetler tenıeO'
ni ederiz.

ı~

fj
i·
i:.

ı Nısan

• •

e
~r

isi

.ecı sı
aslık

kanununu tadil etti
'

.ı'!ıl.et

.VIedisi dün
Biiyük
reis vekili Rafet bey in ri-

ili'

y-e
e-

rli
~ r.

~Ji

ke-

n

t

1

;

yasetinde toplanmıştır, ne\;.·
il! nlcre te\ i edilerek vataıı
d- , · 1 ... ununun dvrdüncü
madde$'nin
dilı hakkındaki
teklifi kanuni b:rL cı m.. ke'
re~·ncle k b 1 clunnı~. r.
Bnna nazaran l .munusani
1929 tarihiod n itibaren Türkiycde doğan ecnebi.nin çocuğu T .. rktür.
Bu gibiler Türk kanununa
göre sinni rüştc vardıktan
sonra ııltı av içinde ~a ve
babalarının tahüyı: !erini ihtiyar edebilirler. Bu takdirde
hakl:ırında valaııdaş:Uc kanunununun « Türkiye vatancla~!ı
i;-.ndan çıkmak müsaadei malı- ,
sus;aya mütevekkıftır.
İşbu müsaade vatandaşlık
tan çıkacak olan kimsenin dahiliye vekaletine müracaatı ve
icra vekilleri heyetinin kararile istihsal edilebilir.» tarzındaki
sekizinci maddesi tatbik olunur.
Meclis pazartesi günü toplan:ıcaktır.

•

i

ş bankası

umum müdürii Celili bey dünkü ekspresle
fsv!çreye gitmiştir.
ısıklı tramvayı heyeti uına
miye içtimaı diin yapıl
mış, idare meclisi raporu kabul olunmuştur, tasarruf ıçm
umum müdürlüğün ilgası mu-

K

•

1

vafık görülmüştiir.

idare meclisinden istifa eden
Rifat Müeyyet bey in yerine
murahhas aza sı!atile manyası
zade Feridun bey intihap edllnıişlir. Yevmi kazanç (282)
liradır. açık ın!ktan 58,682)
liradır. Tenkihat suretile (25)
bin lira tasarruf edilmiştir.
evlet bankası teşkili içirı
celbi takarrür eden Alınan milli bankası müdürii
ınösyö Şaht Pariste
fami·
rat
işlerile
meşgd olduğundan
yerine
diğer
bir
ınütehassıs gönderilmiştir. Bir
1 aç güne kadar gelecektir. Bu 1
zat yol parası bile kabul etıniyerek fahri olarak çalışmak
arzusunu izhar etmiştir.
emleketimize davet edilen
Paris sefiri Fethi bey
:Yakında gelecektir. Kendisinden intihap edilecek olan
'fürk dayin!er vekaleti hakkında fikri alınacaktır.
ondra sefiri Ferit beyin
haziran içinde Ankaraya
geleceği haber verilmektedir.
Liman şirketi heyeti umumiyesi dün toplanmış, setıelik raporu tetkik edilmiştir.
Bu rapora göre şirket o/O 13
temettü, o/O 6 faiz tevzi edecek, kazanctan oıO 20 mücssislere o/O 1 O meclisi idareye
0/0 5 te memurlara tevzi ediltcektir. Varidat (2.045.300)

D

M

L

İsta • u ve Pirenin

Gtlva
'f ürkivedeki
,,
.
Yunan teha· sını hudut
haricine
çıkarınıy~
karar verdiğiıniz kakkında ortava
baz

şcıyialar

Çıkarıldığı

ani· şılnıaktadır. Bittabi bunun aslı esası
yoktur.
Gene hu şayialara
nazaran, Yunanlılar
buradaki
nıübadele
nıurahhaslarını

gerı

ça!Yırınış iıriişler.

Bunun da aslı esası yoktur.
l~alin1at aJn1ak
üzere Atinaya giden
i'unan rnurahhasları
·al·ında avdet cdecekierdir.
Ankara nıüzakeratı
da inkıtaa uğramış
değildir!
liradır. Me~arif
liradır.

( 1,818,915 )

komünistlik mes'elelzmirde
sinden yeni tevkifat

yapıl

mıştır.

Bunların

başısı modelci
arkadaşları da
tebaasından
Ahmet

ele
olup

Kerim
Bulgar
kaya ile Ali Enverdir. Bunlar
üç gece evvel İki çeşmelikte
ki bir kahvede halka karşı
bir takım komünist risaleleri
okuyarak propaganda yaparlarken kahvedeki bir zat
mes'eleyi hükümete haber
vermiş ve cümlesi yakalanıp
isticvaba başlanmışlardır.
iin öğleden sonra, Beyoğ
lunda, Aynalı çeşmede harap bir aparbman yıkılmış,
bir zabıtai belediye memuru
enkaz altında kalarak ölmüş
tür. Bu memurun ismi Servet
efendidir.
dana tütün bhisarı baş
müdürü Mustafa, muhasebeci Tahir beyler idare heyeti
kararile sui istimalden tevkif

D

A

ediiın:şlerdir.

sefirile yapılan müzakereler neticesi askeri
bir heyetin teşkili tekarrür etmişlfr. Ayrıca bir de emniyet

F

ransız

misakı y:ıpılacaktır.

Heyet hudut

tashihi

işile

meşgul olacaktır.

aliye Vekaletinde Barem
layihasının Meclise yetiş
tirmesine çalışılmaktadır. Evvelce maaşlarda tedricen tatbik edilmek üzere asgari
hatlar konmuştu. Şimdi asgari hat ort.ı hat telakki
edilerek ayrıca bir asgari
hat tesbit olunmuştur. Bu
layiha bu masrafın karşılığını
temin edecek varidat layihalariyle birHkte Meclise sevkedilecektir.
Mamafi esaslı vergilerde
her hangi bir zam mevzuu
bahis d.ği!dir.

M

Ha!bı.!d

serbe:;t mmtaka le!;İsi lakc;lirinde birdenbire olfa kı
ınasa bile tedricen liman inkile ~~z~tcnizin d imi karişaf eder ve transit merkezi
f· ~ıı.ıue.nim. Memleketimize naolur. Limanda bir serbest
0 bn makale ve fıkralru-ı
i~:ce tetkik ve mütı.iaa ile ' mınt:ıka tesısi ile limanın inkişafını beklemek te hatalıdır.
::;:.,•,,r.ıc•
h 'e e-e .m. Eve ık·ı gun
Serbest mıntaka tesis edil,.'r est mıııt:ıkıı se•lavhalı ya"lı., ok udutn ve muhik buldum. diği zaın:ın lire:ına gelen \'a..
purbra teshilat ta göstermek
ili ~\l husu,ta çok g·ecıKmış
11 0
lazımdır.
~~ Y ruz. B:ı cihet son derece
Bir geminin bir limandan
' İl":ııniyctli bir mes' eledir.
tl\J:laııaul lim:mııun şa.nanch su, kömi\r, malzeme, komanya
""· .r.ı . \' ~ rıhi.ınıı ck..ıe;iyctle
ve ı;aıre tcd ar; ki süvarisine
~ bl
1
l
vııp•ıı .anndan azadc:ı:r.
a:ttir. Siivari l:ullları t::darik-

L

A~ııl sı!..·Lı.;ıııaı
:ı
• ·tııcrt lıızır ..iv~e•

drıı·ler

lısııze:::,

·'

l\i

rlr>ğ·rııclzır.

-2-'J 2-11llılıarriri: idris

J~ J,i
\'ardır ..

bir
kul

alı

süzft

lnr

sıl,ılıırnyıııeıı

Hızıı·

yeti~ıııcz.

Jıöylt'

C'sl;i hir

'" ıwıw

darhı

ıııe-

sel ıucYcuttıır. f;tkıımdıl
canda üıııit lnılunııı·. Uuııların hcıısine d :wiıl.: ya
lan ıliyorıluııı.
Ulr lwı·e kul daha na ıl
sıkıluıah ki Hızır cfı•ndi
oiiler yüzünü !Jİİstersiıı.

1

Jluhtefı'

lıi)ıııı içinde b<'nl inlilıardarı vaz {Jl'<;irlecı>k ulbi

olan hu dü~üııceyi çabuk
altım. •;ünlıii intihar etnwdı-n hana doj'jru dört nala
!J<'lt>u ceel ile ölsPm geni'
eeıııızt\ namazım lulınun1 ~·aeak .. ~:fınki.i ne l;ılacak
n'r Ye ne de kıldıracak

kimse nıı·. O halde netice
1
ayni olduktan sonra iınan
Allı ui'ııulür sıkıla sıkıla
. ız oidlp Hihneınek ınes-;:ıyum lrnlııınılı ,.e posaya
ele inin pürüzüntleu başdiinılfım. Canım ise daha
f;a hir ~cy lrnlmıyor. Bu
çıllıııadı ama ümit imi ııüriizü ise ho~ midem vc
matlı.

hu

\"alnız

hir :;ıey Yar ki
çok tloijrudur. İnsan fclakelli zamanlarında Allaha
daha yakıu oluyor.• Daha
dindar oluyor.
Küı,:ülc çocuklar canları
yanılı ıuı anot', diye nasıl
feryadı hasarlaı·sa büyük
çoe.nklar olan insanlarda
t::ıll ve lmderden sille yı•dlkı;e gözlerini ya!Yararak
Allaha çeYirirler.
Küçük çoeuldarı anneleri tlüvı•r ve onlar oı•ne
annelerine sarılırlar. Bizi
ise felfıkcle Allah atar ve
biz gene ona teveccüh
ederiz.
Hu llek tabii hir haldir.
İ::;le ben de hn tabii hale
tahi olarak ölect•ifiın, inlibar edcceif im !Jİ.İll ..\ilahı
düşündüm ve dintlarhğıııı
tuttu.
Evn•Ifı hatırıma

nokta

oelcn

;:;u oldu: intihar

edenlerin

<'ena.ı:c

ları Jıılınmazmış

namaz-

ho~lu!jıın

ııetıeesl

:;ıalan dimajjımı

ho-

büsbütün

sildi.
Ancak kendimi denize
atmadan eve! Allaha karı;ı son kulluk vazifemi
yaıımak
ve aptes alıp
siivlt' iki rel\iil bir namaz
İııİayım dPtlinı.
Tenha parklardan birine
girdim. Taflan künıeleri
arasıııa gömülen kanepeJerdı•ıı birinin üzerine arlrnmdaıı çılrnrdıj'jıın kirli
t'Pkclimi koydum. Dürt
yerinden pallak verıııi:;ı
ayal, Jrnııl· rııııı Ye terden
mu'immha uihi olmu:;ı ve
ay:ıi}ıuıa zanık uihi yaıw;m:ş çoraıılarıını ı:ıkardını.

ll's

ulmıya ba~ladını.

( )Jahadi var )

Namuskarlığın

Zupkof
bar artisti

mükafatı
Bundan on sene evel
Frederik Ekner isminde genç bir Alnıan
An1erikava hicret etnıiş ye haftada dört
dolarla bir sigorta
!jirketine girnıiş. Bir
hafta evel şirketin yapılan heyeti unıumiye
içtimainda
meclisi
idare reisi intihap
edilnıiştir. Senevi aylığı (200) bin
dolar

kayserin hen1şiresi seksenlik prensesle evlenen Zupkof
isinıli serseri Rus, karısının
iflas etmesi
üzerine Parise g!tnıiş
tir. Zupkof Paris barlarından birinde numara yapacaktır. Fakat bu adan11 bulup
resmını
almak ıçın
gazetecilerin
bütün
gayretleri boşa git-

ımtş.

nıiştir.

Gayri

nıübadilierin

kongresi
Gayri mübadiller kongresi,
gelecek cuma ve ya çarşamba
günü inikat edecektir.

nedarıdır.

Bu adam

on iki senede
yavaş yavaş «350)) bin dolar
aşırmıştır. Geçenlerde bankada esaslı bir teftiş yapılaca
ğını işiterek korkmuş, akrabasından olan mahir bir avukata müracaatla vaziyeti anlatmıştır.
Avukat, memura
«200» bin dolar daha aşırarak
kendisine getirmesini ve bu
suretle cezadan kurtulabileceğini söylemiş, memur da
avukatın dediğini yapmıştır.

Bu parayı cebine koyan
avukat banka meclisi idaresine müracaat etmiş ve vaziyeti
şöyle izah etmiştir:
Bir memurunuz, 12 senedenberi bankanızdan (350) bin
dolar aşırmıştır. Fakat şimdi
vicdan azabı duyarak bunun
elinde bulunan (200)bin dolarını iade etmek istiyor. Şu
şartla ki kendisine bir şey yapılmasın ve münasip bir zamanda bankadan çıkarılsın, aks". takdirde bu adam intihar
eder ve siz beş para alamazsınız.

Taflan yapraldarıııııı nc~Banka müdürleri vaziyeti
rclliiJI taze yaz l\okusıınu tetkik etmiş ve neticede avuif. al ediel lıir J,oku la katın fikrini kabul etmiş, üç
huı·numıın direğine katlar
ay sonra kimseye sezdirmeden
yayıltlı. Kimin umurunda. memura yol verilmiş, o·da kenHeUH'll musiuua yana!}lıın
dine kalan (150) bin doları
vı• lıisıuilliilı tliyt'rek ap yemek için Avrupanın yolunu

.. Dindar-

. .

Nevyorktan bildiriliyor: Son
zamanda, Şikago bankalarının
birinde çok cüretkarane bir
sui istimal yapılmış, fakat
bunu yaranın zekası ve cezadan kurtulmak h11susunda baş
vurduğu vasıta, zarnr bankaya
kalmak üzere kendisini kurtarmayı temin etmiştir. Sui istimali yapan memur «Smith and
Ravlenson» bankasının vez-

Sabık

•

içtima ve müsamere
Halk birliği heyeti tarafın
dan yakında bir içtima akt
ve bir müsamere tertip edilecektir.

tutmuştur.

Bu Amerikan oyununa ne dersiniz?

İş varama

adam yok!
İzınirde son günlerde bir
omuru ipli adamlar
peyda olmuş; bunlar işsizlikten
yollarda Hamallık için dolaşı
yorlar ve ras gelene:
- Ne yapalım, ortalıkta
buhran var, başka iş bulatakım

mıyoruz!

Diye dert yanıyorlarmış!
Fakat öte tarafta lzmire
pek yakın olan urla, Kemal
paşa kazalanndan her gün
lımire:
- Aman amele bulumıyo
nız, amele yevnıiyesini iki
liraya çıkardığımız halde aıne
leslz kaldık! Diye telgraflar
geldiği halde kimse gitmiyormuş! Anlaşılan bizde, hala
vilayetlerde aç dolaşmağı kaza ve nahiyelerde para kazanarak rahat yaşamağa tercih
eden çok insan var.

te müşk"lata uğrarsa bir
vazifelerini bir anda yapar
Terkosa dair
daha
o limandan bir şey
ve vapuru 5erbest bırakır.
T erkos işin, her felaket
tedarik etme:z.
Vapurun mürettebatı şehre
aver yangından sonra bir kere
İstanbul limanında bir ecçıkmakta serbesttir. Bundan
alevlenir, sonra tekrar ses
nebi vapurunun kömür, su başka gemi için alınan bilcümle seda kesilir. Acaba şimdiye
tedarik edebilmesi saatlerce
levazım gümrük resminden
kadar ne yapıldı. Sonra, vumuamele yapmasına mütevakmuaftır. Hatta sigara ve içki
kua gelecek bir yangın bizi
kıf, yiyecek, içecek tedariki
tekrar peşiman etmesin.
bile. Bizde ise iş tamamen
ise hemen hemen imkansızdır.
Aksaray: Hamdi
aksinedir. İşte aradaki fark.
Pire limanında bu hususat
:+
Selam vapuru süvarisi
o kadar serbestir ki vapur
Akalliyet
Yüsüf Cemil
limana muvasalatı anında her
mekteplerinde
şeyi hazırlanmış bulur .
Ecnebi ve Akalliyet mekTehlikeli duvar
Her hangi devlet bandrasını
tepleri muallimlerinden bir
Bir kariimiz bize gönderdiği
kariimiz bu mekteplerde daimi
hamil olursa olsun, Pire limabir
mektupta
İran
sefaretine
ve Hıristiyan Hocalara bol
nına giden bir vapur derhal
ait
ve
Cağaloğlu yokuşundaki
maaş verildiği halde Türk
bir doktorla bir liman m(!nıu
duvarın çatladığından ve her
hocalarının pek cüzi maaş
ru tarafından ziyaret edilir.
zaman bir tehlilce teşkil etaldıklarından şikayet etmekte
Doktor karantiııe muamelemekte bulund11ğundan bahsetve Maarif vekaletınin bu meksini, liman memuru da liman
mektedir.
tepleri müsa·ıata riayete ctagiinırük, polis
memurlarının
vet ctrn:::sini rica etmektedir.

*

-

« Yeşil ay »

bugünlerde

Cemi} eti
faaliyetini

gene
artıracak,
içkinin zararları
hakkında halka konferanslar
verecekmiş, öyle mi?
- İçkin:n mazarratını zateıı
bilmiyen yok ki...
Marıfet,
mütemadiyen onun maz:!lra•
tını anlatmak değ·il, fenalıgı
biline biline onun içilmesine
sebep olan amilleri ortadan
kaldırmaktır.

Temiz yürekli «Yeşil ay»cılar pek ala bilirler ki, içki
içenlerin yüzde doksan dokuzu
bu zıkkımı keyf için içmez.
netekim, durup dururktn hiç
bir kimsenin keyf için! Kinin
yutmıyacağı gibi:
- Ay, sen kininla içkiyi
bir mi tutuyorsun?
- Yok canım) ben bir söz
temsili olarak
söyliyorum.
senin anlıyacağın, vücudu sıt·
madan muztarip olanlara ki·
nin ne ise, ruhu bin bir
keder, elem ve düşünceden
muazzep olanlara da içki odur!
- Teessüf ederim, anlaşı•
lan sen de kıp kızıl bir içki
taraftansın !
- Hayır, ben bilakis, yemyeşil bir içki alehtanyım.
Lakin, ben bunun tam ma•
nasile kökünden, temelinden
alehtarıyım 1

- Anlıyamadım 1
- Yani, benim fikrim, içk'
denilen ve bütün dünyadı
adeta Harcı alem bir mJ.
ilacı! Şeklimde kullanılan nes·
nenin istimaline sebep olav
şeyler nelerse evvela ortadan
onların yok edilmesidir.
- O, dediğin uzun
iş
onfarı şimdiye kadar kimse
kaldıramamış ta şimdi bizim
yeşil aycılar mı kaldıracak? ~

- Canım efendim, hepsiııi
tabii Yeşil ay kaldıramaz.
Fakat, mesela bunlardan birini muhterem yeşil aycılar
kaldırırsa, diğerini sevgili k:tmızı aycılar kaldırır ve bir
uçüncüsünü de başka bir ha·
yır, iyilik müessesesi ortadan
yok eder; böyle böyle günün
birinde içki amilleri denilen
maddi, manevi bir çok esbar,
kaybolunca içki de o zamar.
artık kimsenin hatırına gelmeL
- Desene ki, o zaman bu
kahpe dünya da cenneti alaya döneri
- kahpe dünya dediğimiz
bu kocaman yuvarlak, her
zaman cennettir ama, biz onu
kendi kendimize zorla Cehennem yapmışız!
- Kim yapmış, biz mi?
- Canım biz diyorsam ,
şimdiki nesil değil. Yani bizden çok evel gelip geçenler
bunu böyle yapmış ve bize de
sanki , kıymetli bir Hint kumaşı imiş gibi onu miras bı·
rakmışlarl
- Bakıyorum gene dorirı
felsefelere dalıyorsun, bugün 1
- Daldığın noktadan kclayca çıkmasını beceremedikten soru-a işin ycksa h:ıydi

sen de dal!
- Bu attığın taş bana mı?
- Hayır 1 Buna Tüıkç eJe :
« Kızım sana söyliyorum , gelinim sen anla 1,. derler.
>f lf-
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Fctı't(tt eı 'it:ızi ele ~·eı·i çeviı ıııeJ ~r::,, aııltılltıı rııt pltŞCl?

ğ ıt:arıQ, şimdi anıb..:r

L ı, . 1isfeı-Ic ta 'tir o:una r~ - t!i 11 ;r ihtirah1
içinde o'~utt 1ası ve
dinlcnme_ i,
yeniçeri
zadenin !-afasında keş
n1e~esler
. u'. andırmıştı.
O, su halk arasında
İsn1~il
ağa
ruhu,
İsmail ağa zihniyeti
taşıyan yüzlerce insan
bulunduğuna kani idi.
Bu adamlar, şüphesiz
ki, ellerinden gelse
ayni şeyi yapacaklar,
şu kağıtları buruştu
rup yere atacaklardı.

Lakin

burada, bu
geniş meydanda, huşuu huzu ile onların
okunmasını dinliyorlar; esnemeden, bık
kınlık
göstermeden

-

dinliyorlardı!
Kıraat resmi

bittik-

ten sonra Vali paşa,
kadı
efendi,
di~er
:\yan ve erkAn - arzı
tebrikat ile beraber
istifsarı hatır için - İs
mail ağanın konağına
dolmuşlardı. Hastalık

TESİ

r ünii

al 'lm Jaat 18 de
: • :nm4:m (Zen·
g •ld a~ , In .. olu , Sfoop ,
Samsun ,
·l ,
Gireson ,
Trabzon, R' c, ve Hopa) ya
azimet ve (Vakfık.bir, Görele) iske!elet n .ı e uğraya•
rak avd t edecektir.
Biletler vıı.purda da v · i•'.
Miirıı.caat mahal! : lztaııhul
alık pazarı '{ eniticaret han
Telefon: İstanbul 1154
S'rkeı:i

uün1a yişti.
Rusçuk
i'ı yanı, kese erce para- [
yı, işte bir dostunun ~
ıe e<!el;_fü:.
en1rine tahsis ediyor, 1
Ayva.iK SU! at ~ostası
«Deri devleti:1 )) ativefMEHSIN] vapuru 2 Nrna
sıne
ye hediyesine
Salı 17 de Sirkeci rıhtiiılln•
onuız çeviriyordu.
dan hareketle [Gelibolu, ÇaVali Osman paşa bu
nakkale, Küç11k kuyu, Edremit, Burhılıliye, Ayva'Iığ Ja
cüretkarane semahagidecek ve dönüşte mezkur
tin iras ettiği şaşkın
'lşkelelerle birlikte [ Altunolıkla kekeledi :
ıııııı:m-ı::-""-"''"'ı-~-.....-,.,...,1_..,ıııı,_ıır.ımııı
İuğa
J uğrayacaktır.
- Efendirn için ne
• ılliı.ııııııH ı11ııı111tıRwıııuıı111ıııuıeı1u1111u.ıi ıııu.uıu~ıııuı!IHI ~1Wlri11Hliiılllfffını11nnıııı11tiiiliii1 11ı•aııuı uuınn11ıııı ıuumuı111ıimuı fi.
Gelibolu için yalnız yolcu
istiyelim?
Şevketli
Çarşambaya Iİ'1-a-ıını_r.Y_ük-alı-nm.-az._...
hünkarın size imra- İl
hurluk vermek iste3 gün
eaz no
diği bize mahremane Ll!, ımaıııııııımı••"""''''""'"'".,"''''"ııımııııııııı"nı"""ll",.,""-'•111ıııımı1..,.ıııımıı11: """""""l'~""':ımtııı•umııı . . ıınıı• Bostancı
iskele
gazinosu
. .ı1ı1illltlllltw)llıtfliı141ıı1ıt1ı:ıuıı111ınıuıut1ııı.ııııtııNuıııııııı11rnıu11ıı !a11mııu ılfffıı1uıııJlll1iııuuwımuiituıwıııııı.1ı111 ıwıııuı Kuııııuıımuııı;ıunuuıııli11 111
bir sene müddetle kiraya
yazılmıştır. Dilerseniz
verilecektir
. Kat'i ihalesi
o rütbeyi rica edelim.
Tuvaletler ve dekorların zenginliği.... Kadınların güzelligı·· .....
•
1 6 Nisan 929 tarihinde icra
Mevzuların en zarifi en incesi sayesinde
İsmail ağa acı bir
kılınacakbr. Taliplerin o gün
Karnavalın bin bir çılgınlığı ...
tebessümle mırıldandı:
saat 16 da levazım müdürlüğüne gelmeleri.
- İınrahurluk, imrahurluk, türkçesi se1 Nisan Pazartesi Trabyislik!
zon birinci postası yapılmıfilimi, bütün kibar mahafile mensup zevatın hoşuna gide(Mabadi var)
1
yacaktır.
cek harikulida mükemmel bir eserdir.
1

-

Bartın ıuks ,.. siır•c Post.ası

Elektirikle mücehhez muntazaJll
kamaralar ve giiğerte yolcu·
lanna mahsus mahfuz
mahalleri havi

1

3 Nisan
H
kaldı unutmayınız

Aydın

Jı' kiraıık

----[1 J İstanbuldan

lerin müfredatı:
«Osman paşaya ala serasere kaplı hil'at, 25000 kuruş
atiye, T ersenkli oğluna bir
Samur kürk, on beş kese atiye,
muhariplere dağıtılmak için
aynca (40) kese para ve yirmi şemseli, seksen de şemse
siz iila kaput,,
O zamanın (1) kuruşu 7-8
dirhem gümüşü ihtiva ettiğine
göre zamanımız rayicile (80)
kuruşa yakın bir kiymettedlr
ve bu hesapça Osman paşaya
"20000,,, İsmail ağaya "6000,,,
muharipler için de "16 000,,
lira gönderilmiş demektir.

HAJ/K

Llll! .

3 Nisan Çarşamba akşaııı'ından itibaren

gelen şey-

...,

M El EK

Emniyet sandığı
müdürlüğünden:
İkraz No

İsmi

yarak hemen koştu,
koluna girdi. Haclegaha giren bir güveyi
gibi salınan katip beyi,
bir yeni gelin edasile
kırıta kırıta ·atak odasına götürdü.
Şu aleni ve pek hayvani zifaf, salonda
bulunanlarca tabii görülmüş gibiydi.
l\1ü-

LOYD TRİESTİNO

Galata köprü başında
merkez acentesi. Beyoğlu
2362
Mes'adet hanı altınde dairei mahıusada tube acentes
İstanbul 2 7 40

Limanımıza

İZMİR POSTASI
Seri , lüks ve muntazam olan

Adnan N~~:.:

ı inci PAZARTESİ
günü 16da Galata rıhtımından
hareketle lzmire ve Çarşamba
günü İzmirden İstanbula hareket eder.
Galatada Gümrük karşısında
Site Fransez hanında 12 numarada umumi acentalığına
müracaat. Telefon Beyoğlu:l041

Yelkenci
VAPURLARI
Karadeniz

lüks ve sürat

Samsun

ıvaNl:n

günü saat 17 de Sirkeci rıh·
tımından hareketle [ Ereğli ,
Zonguldak , Bartın , Amasra ,
Kurucaşile, Cide ] iskelelerine
azimet ve avdet edecektir.
Fazla tafsilat için Eminönü
Rıhtım han 2 numaraya müra·
caat. Telefon: 5685

NAİM VAPURLARI

377 Bir altın sa:ıt 1 altın kordon 29 dirhem
Fadıl B.
1963 Yirmi miskal inci bir çift roz;ı çember
Hakkı B.
küpe iki roza yüziik
3323 Bir pırlanta akar pandatif
Radife H.
« altın saat bir altın kordon 17 dirhem
Emine H.
3646
« altın gerdanlık 1 çift- altın küpe
4552
Makbule H.
5387
« pırlanta tektaş yiizük
Seher H.
« altın zenit bilezik saat
7186
Şaziye H.
9897
« pırlanta tektaş menekşe pandatif bir
altın kordon 13,5 dirhem
Bedia H.
13814 Bir roza yüzük
Safinaz H.
17291
« roza bilsik üstü bir taş iki parçası noksan Fatma H.
17493
« roza yüzük
M. Ali B.
17750 » çift roza incili kol düğmesi bir roza
incili iğne bir çift altın kol düğmesi bir
altın iğne bir altın gözlük iki altın kalem
iki altın kordon
Mihri Şah H.
17845 Bir altın mineli yelpaze
Hamide Nevire H.
17207 Yedi Rumeli tahvili
Seyfettin B.
Yukarda isimlri muharrer zevat mücevherat tahvilat mukabilinde Emniyet Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği
vadesinde tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin
olunan ikametgahlarına ihbarname gönderilmiş ise de bulunmadıklarından tarihi ilandan itibaren mücevherat medyunlannın
{21) gün tahvilat medyunların da bir hafta zarfında tediyei
deyn veya tecdidi muamele eylemedikleri takdirde merhunatı
mezkiirenin bilmüzayede satılacağı ilan olunur.

postası

vapu.ruan
3 N15

Ç arşamba

muvasalatı

beklenen vapurlar
ttle
( GİYANİKOLO ) vapuru ta
31 Mart Pazar Romanya ve tın
Bulgaristan ] dan
d,
( SEMİRAMİS ) vapuru 31
'Mart Pazar [İtalya ve Yuna·
instan) dan
( DIANA ) vapuru 3 Nisan
Çarşamba [ İtalya ve Yuna· t\ı
nistan] dan
tıııı
ı~,
Yakında limammızdan hareket
ı~
edecek vapurlar
(GIYANİKOLO ) vapuru 1
Nisan Pazartesi 18 de [ SelA:
nik, Volos, Pire, Patras r
Ayasaranda, Brendizi, Anko•
na, Venedik ve T riyeste ] ye
( SEMiRAMİS ) vapunı I
Nisan Perşembe sabah taıı'
9 da Loyd ekspres olaralı
[ Pire , Brendizi , Venedik ve
Triyeste J ye
( DIANA ) vapuru 4 NisaJI
Perşembe 11 de [Yama, kös·
tence, Suliniı, Kalas ve İbrall] 1
Her nevi tafsilat için Gala•
tada mumhane (LoydTriestino)

günü akşam Sirkeci rıhtıhareketle doğru [Zonguldak , İnebolu , Samsun ,
başlıca acentesine . T elefOll
Ordu, Giresun, Tırabzon,
Beyoğlu 2127 ve ya Galata
Sürmene ve Rize ] ye gidesarayında sabık Selanik boıı•
Galata idhalat Güınrüğü ınüdüriyetinden:
cektir .
marşesi binasındaki yazıhane·
1 Sandık müstahzeratı tıbbiye 16 sandık ipek
mensucat
Tafsilat için Sirkecide
sine Telefon Beyoğlu 2499 ..,e
4 sandık yün mensucat
3 balya pamuklu yünlü «
Yelkenci hanında kain acen· tyahut Sirkecide Mes'adet ha•
Balada muharrer eşya müzayedeye vazedileceği cihetle tatiptesine müracaat.
nındaki yazıhanesine müracaat
lerin 19 Mart tarihinden itibaren 11-4-29 tarihine kadar Galata
Tel isfanbul 1515
5
Gümrüğ"_ü satış kumpanxasına müracaatları ilan olunur.
larıım:::::.'i~=:::;:ı:::ı::ı:ı::cı:x:::;:::eıı=U edilmesi. Telefon İstanbul 123

•
mış,

-159-

Sinemasında

•

n1eyiz sesini

fcf

ıı

.

Pazartesi

1

behanesile merasime
iştirak etmiyen ağa,
ziyaretçilerini kabul
Hanımlara bir sürprizi
etmekten çekinmedi.
Bugün
l\1erasime kasten gelASRİ Sinema
mediğini sanki gösternm matinelerine gidecek omek ve anlatmak istilan bütün hanımlara meşhur
NE] DE SEVEN fabrikası
yordu. Koca ayan,
mamulatından birer
adet
yüzüne karşı savrulan
SİTRONE nümunesi meccanen verilecektir. BUGÜN
methiyeleri, pohpohYARIN
ve SALI GÜNÜ
ları, bariz bir soğuk
PASKALYA münasebetile
lukla dinledi ve müsaat 161/2 ta
ctahenelerin
bitmesi
VARYETE
üzerine:
hoşç~ ge~e~
- Paşa kardeş -dedi- ~ününü~üıstersenız:
benim namıma gelen
Sinemasında
ve çıtaklarım ıçın
gösterilecek plan LORA
gönderilen akçaları,
LAPLANTE ile GLEN
TRON un temsili
kürkleri,
kaputları
BAHAR NEŞ 1OEl ERİ
Bayrak~ara verin. Bive RAYMON KEANE ile
tevi davıtsın, ehline
BARBARA KENTin temsiii ,~:
versin. [1]
- SEMA ATEŞLER İÇi~ DE
filimi erin· scyrP.diniz.
Bu, pek yaman bir
!!lll!lmlllllll~: " ı ırnaı m •. : .:ı mım .

Koca Hurrem, o meclisin ancak nefsi için
mürettep ve orada
meşhut olan her türlü
ezvakın gene nefsine
mahsus olduğunu filen
anlatmak istediğinden
halvete
çekiliyordu.
Mikrohi, izzetpenahın
arzusunu gözlerindeki
küstah lemadan anlı-

• t

( Mahmut Şevket paşa )
vapuru 'l Nis:m Salı 12 de
Galata rıhtımından hareketle
İzmir , Antalya , Alaiye ,
Mersine gidecek ve döniişte
Taşucu, Anamor, Alaiye,
Antalya , İzmire uğTayarak

-118-

A "'anın elince o kadar' zelil bir ınahiyet al- ın ş.ı
k<1-

z ı:..~r vapur.arı
: r• v : ' · s 1< u 'deniz postası
vapuru
ı i•
1 Nisn

çıkanna

kızlar

gözlerile
bile alaka· göstcrn1en1işlerdi.
Ana<lolut a
«yıl hı» denilen hayvan
küınelerinde bile
bir
aygır bu kadar laübali
olamaz,
o kümenin
diğer

aygırlarile kıs

raklarından hakarete
uğrardı. Huzzar içinde

en

kayıtsızı

Vahandı.

ol yüzsüz güveyle

hayaSiZ gelinin &faya
çekilmesi üzeriÖc 1iskenıleleri yerine koy{! ırnuış, l ·ızia .., -- ah1-

ıneratibihiın!

-

oturtturn1uş, nıümeyiz Ef.
ile müsahabeye giriş
mişti. Muhabbettellalı,
şişnıan

nıüınevizin

,
alelade bir kaselis ol-

duğuna

hükmettiği

için ha]ü kalinde bir
nevi kibir, tuhaf bir
mühimsememezlik vardı.

Bu çalımına rağınen,
ırkına hasolan tafraf urtı';'luğu da elden
bıraknıa{tığın{~an kısa

bir girizgahı müteakıp
m.' hinefse giri~ınişti:

mından

..-

w

- Evet efendi birader - diyordu - bizin1
Hurrem beyin1izin kıy
metini ben ' bilirin1.
Acizane insan sarrafı
yız. Ademoğlunun ayak izinöen dedesinin
kaç ayaklı olduğunu
anlarız. Hurren1!n de
mesanesine kadar dı
şını da, içini de görmüşüm. Beyin1iz, Epikür efendinıizin tıpa
tıp halifesidir. Evrahın
[ Ervah ]
valizlerini
sırtlayıp şu kalıp senin,
bu ceset benim diyerek
sersen yahudi gibi

•

.t!I.

geznıeleri yok mu? i:;-te

bu pasaportsuz sey8""
hate firenk «u!emal8""
.
.
rı)) « T rans mıgratıo.
des anıes» derler. Ep 1'
({ür cenaplarının «C''.""
rahı)) da Hurrem bc)'1""
ınize n1usallat oln1tJŞ""
tur. Gülsün, güld~~:
sün, eğlensin, eğlend 11 ,
s:n.
Başka bir şe?
istemez. Dünyanın çı""
vileri düşınüş, Kuttı~
ıı

}arın

seıniz ayı19;~
1

bizinı mahalleye inJlJ ~'.
beyin umurunda de~
Mabadi ~itt

B

lett•

iör
-~il

~e2

ltıı

Son Saat

Düı 'Y.ı\D1\ OLUP BtfEN
\' AKALARDAN İNTİBALAR

Ayı oynatır gibi
Afi·ifl,<ı{lli l1<tll-tı egleıtdirııte!c
içiı1, k(tplaıı o; ·nctlty·orlaı-.
de
cnop'

.

Amerikan
hikayesi

ı, adamı

Ceymis f\larana hakiki İf
adanudır . 8ugüailü
bizU. para!Jlııla tam 4 milyoa
lira tuluyordu. Henüz daha
pek ııençti de ... 25 yaşında
ya vardı ya yoktu .. brl üç
sene eveline ııelinciye kadar
da pak fakirdi.
Peki bu kadar parayı az
~ir zaman içerisinde nasıl

""eJ:i

luzasdı?

İşte benim de size anlata-

cağım

bu yal. C6ymis Klarans
Şikago §ehrinde küçük bir tütüncü dükkanı sahibinin oğluydı;.
Babuı öldüğü zaman keadiıine borçtan başka bir şey

i]lr.
tıul

bırakmamıştı.
Alacaklılar dükkanın bütün
qyasına vaz'ıyed eil.ince Ceymis açıkta kaldı. Hatta bir

han

kaç gün aç yatb kalktı.
Düşündü, taşındı, bu böyle
devam edeme!di. Bir iş bulup
çalışmak, yoksulluğa, sefalete
nihayet vermek lazımdı.

z

Çingene.~rin m:ıh.ıt ayı ve
llıa;111un oynatmalarını bilirdik

nh·
ğli'

bi mezdiL. B nu da işittik.
Vak'a Afril·:ıda oluyormuş
ve vahşilerin vahşi zevklerine
iyi bir eğlence .tı:şkil ediyor-

1~~:1:::~e~~thta~~:~ı:
tırnunda halka

oynatıldığını

e

mı:.ş.

arşıs

e

nda

Amerikalıların zekası halas
· resini de bııldu.

öniİ
ıüra·

~A.merik.ıc.

o
urtl

vo

l

31
na·

lı !'Sız, haydu.
itskınlan gü

ile gündüz ve
lıuyu'"k b"ır cur
·· '
ttle yapılmakla ve bunla~ ekserisine Amerikan
Polisi aciz kal~aktadır. ~il-assa son gun-

isan

ltr

una·

tı, mağazala1tıııı elleri si~lı haydut-

eket

"'1-ın basması çogalmıştıı·.

1 l Buna iyi bir çare bulmuşlar. Kuyumcu dükkanlarına hususı

:rtibat yaptırmışlar. Baskına u!i'rıyan mağaza sahibi, resimde
veçhile tabanca karşısında ellerini kaldırırken
kYa~ı. ile ~i bir yaya basıyor.. Bu yay en yakın polis merkeıını teblıkeden haberdar edıyor ve derhal yetişen zabıta
lı'lvetleri haydutları yakalı •or.

iordüğünüz

o•

ye
I

ve
arı

o)
oıı

tıı

e•

..

an
1\

l"ürkiye Ziraat Bankasından:

'ieniden alınacak, müfettiş namzetleri için ilanla tesbit olulla.ıı (1) nisan 1929 tarihi, son müracaat günüdür. Bu tarihten
~ııra yapılacak talepler nazarı itibara alınmıyacaktır. Müsa~a İmtihanları (7) nisan 1929 da Ankaradan başka İstanbul

~mirde

de

yapılacakbr.

lürkiye ziraat bankası
müfettiş namzetleri
müsabakası

ıql

Nia.an 1929 tarih.inde yapılacak olan -imtihanla 15 müfettiş
lıı llı:(edı alınacaktır. imtihanlarda muvaffak olanlara başlangı.ç
• 120 lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masrafından
hı olarak 5 lira yevmiye verilecektir.
İııı~lifettiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişlik
~r~banı vererek müfettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve teftiş ltr e. fekalade muvaffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilenl:b~ sene müddetle Avrupaya gönderileceklerdir.
alip olanlar kabul şartlarını öğrmek için Ankarada ban lıtı.~ııı teftiş müdürlüğüne bulundukl~n yerdeki ziraat bankalalıiı <ııı alacakları beyannameyi doldurarak göndermek ve ya
~r~ek sureti~e müracaat edebilirler.

kt

..

.
;

~~~~~~~~~~

Usumat muhafaza
~ÜdürlüQünoen:

-ı1 111 d<ıra~ burnufldaki

muhafaza

memurlarının

yatakhanesi
~ay akı beton hı • tamiratı münakasai aleniye ile miina~İJıl a. konulmuştur. münakasa kanunundaki şeraiti h-ıi~ ~'""
"'l<l~~rın müdüriyetimizdeki kqif ve şart<lamesine ittili
~~ s~nra depozito akçelerile münakasa günü olan 13/4ı9"9
'Ura ı;aı günü saat on dörtte müdüriyetimizdeki komisyona
caatJarı.

Babasının alış veriş
cıgara tüccarlarından

ettiği

Mister

Danyelse gitti:
- Cıiaralannızın fa:ıla sablması için bir fikrim. var, satarım!

Dedi. Mister Danyels, bu
bir
fikir bulunacağına ihtimal vermedi.
Lakaydane sordu:
- Neymiş o fikir bakalım?
- Söylerim ama kıymeti
ııenç çocukta harikulade

200

Sahife ~

dolardır.

...

ettiij yere gltti. Kapıdan · -

r•

ıqtız:
~ EfondtJar, dedi;

~ıada

ne için top~dıjww b~
rum. (Dorya) Oiarası hepil}İzinkinden
çok
satılıyor.
Ooun b\I kadar satılmamuını:.
ve siziıakileria fada sarfolıuı·
masııaa bir çare arıyorswuız.
O çareyi ben biliyoru!Jl. Y aJ..
nız söylemek
için 20 bUı
dolarınızı
alınm
« Dorya »
fabrikasWD anbar memurunu
biraz para vererek elde edin..
Tütünlerin üstüne bir iki kilo
naftalin serptirln, c:ıgaralar
naftalin kokmaya başlasuı,
bakııa o zaman sızın cıgara
ların satışı nas il düzelir ..
Fabrikatorlann hepsi birdeıa:
- U Yaşa.. genç adam!
Diye bağırdılar ve derhal
ct plerinden çek defterleriai
çıkanp biner dolarlık çekleri

Uzeri yüklü
bir yankesici
Beyoğlu tramvaylarında,

Bo-

ğaziçi

ve Kadıköy vapurların
da
birçok yankesicilikler
yapan (Mafi) isminde bir şahıs
Polis İkinci Şubesince yakalanmıf, üzerinde iki kıymetli
altın saat ve kordon , elmas
yüzük, madalyon ve tabanca
çıktığından Adliyeye verilmiştir.

iki

şenii

için

Ruam hastalığına tutula rak şehit olan Baytar binbaşı
Ahmet ve yüzbaşı Hüdayi
seneı
beylerin vefatlarının
devriyesi münasebetiyle 2 Nisan 929 Salı günü Selimiyede
Şehitlikte bir ihtifal yapıla
cakbr. İhtifale iştirak etmek
isteyenlerin il gün Haydarpaşada kain Askeri Baytar tatbikat mektebine teşrifleri rica
olunmaktadır.

E

__ _:_~
o
(Ronald Kolman) ve
(Vilma Ba11ki)

~

Uzun zaınandanberi ilk <lef~t olarak~
ayr a,rrı filimlerde oyrıa<lılar

imzaladılar.

Bir kaç gün içinde herkes
birbirine dert yanıyordu:
- Allah belasını versin bu
(Dorya) cigarasıaın leş gibi
kokuyor.
Birdenbire tek paket satıl
maz oldu. Mister Danyels
teessüründen saçını, başını
y;ılmaya başladı. Heme• telefonu açtı Ceymisi çağırdı:
- Aman, dedi, rakiplerimin
yapbğı
hiyaneti biliyorsun,
bu işi nasıl düzelteceğiz?
- Pek kolay, fakat vaziyet
iyileştiği dakikadan itibaren
fabrikaya ortak olurum.
- Hay, bayi..
Ceymis hemen bir otomobile atladı. Şikagonun bütün

- Sen söyle, değerse veririm.
Rek ala,
Şimdi siz
(Dorya) markasıyla bir cıgara
çıkarıyorsunız değil mi. Ben
meşhur dolılorlannı dolaştı,
bu cıgaradan yüzde yüz fazla
her birine mühim paralar vadaatbracağım.. Nasıl? Müsaade
etti.
bu~ da onlatayım ..
Ertesi gün Şikagonun belli
(Dorya) nın boş paketlerinbaşlı gazetelerinde her dokden bir gece şehrin her
torun cigaradaki nikotinin
tarafına 20 bin 30 bin tane
vücutta yaptığı tahribata dair
attırın !
Çöçüler toplamayı:
birer makalesi çıktı. Bütün
yetişemesin.. Bütün halk gördoktorlar
makalelerini şu
sün. (Haaa.. Demek en iyi
cümleyle bitiriyorlardı:
cıgara bu ki o kadar çok
ııCıgaradaki
bu
mühlik
sarfoluyor) deşin.. Cıgaraları
maddeyi zarar vermiyecek
nız o günden itibaren kr:!JIŞ ,
bir hale sokan onu biraz nafkapış
gitmesse yuh olsun
talinle bir anlda bırakmaktır.»
bana!
Tabii neticeyi tahmin ediMister Danyels bu fikri beğendi, derhal
çıkarıp
200 vorsunuz.. Ceymis klarans
servetinin ilk temel taşlanru
dolar Ceymisin eline saydı.
böyle koydu ve ondan sonHakikaten bir hafta içinde
ra nice nice kombinezonlarla
( Dorya ) cıgaralarının satışı
artırdı. Bugün kendisi Şikago
bir misli değil belki on misli
nun
cıgara kıralıdır.
arttı.
Fakat bu hikayeyi okudukFakat su uyur düşman
tan sonra, zannederim ki bir
uyumaz, derler ya Mister
gün yolunuz Amerikaya düDanyelsin rakipleri kendilerini
şüp Şikagoya oğrayacak olurmahva
doğru
sürükleyen
sanız ,
her halde tedarikli
bu vaziyete bir çare bulmak
davranır,
orada
kaldığınız
istediler.
müddetçe içeceğiniz cıgaralan
Geymis bunların sıkıntısını
başka yerden tedarik edip
işitti. Bir gün yirmi kadar
götürürsünüz 1
cıgara
fabrikacısının ictima
A. H.

••

c\

•

Ameleyi tehdit
edenler
Fındıklı

mışbr.

diğini yazmaktadırlar.

(Ronald kolman) ve (Vilma
Ban1'i) yi bu kadar uzun müddet beraber çalışbktan sonra
ayn ayrı filimlerde oynatmanın sebebi nedir.
Hollivutta son zamanlarda
hasıl olan bir cereyan filim-

(Vilma Banki) nin yapbğı
(Rahibeler) filimine gelince
bunun mevzuu beğenilmemiş,
temsil güzel olmakla beraber
(Valter Bayron) un (Ronald
Kolman) dan daha az muvaffak olduğu görülmüştür.

depolarında

tütün
amelesini greve teşvik ve tehdit eden tütün amelesinden
Sait, Mehmet ve İbrahim hakkındaki evrakı tahkikiye Müddei Umumililr:ten İkinci Ceza
mahkemesine tevdi c.dilmiştir.

Altın kaçaicçısı
bir kadın
Ecnebi

Ronald Kolman son filiminde
(Ronald Kolman) ve (Vilma ı !ere yapılan masrafı azaltmak,
Banki)... Zengin Amerikan si- !bunun için de yüksek ücret alan
nemacısı (Samuel Goldvin)in
san'atkarl:ırı b"rarada, ayni
Lu iki meşhur san'atkan be- ı eserde çalıştırmamak fikrini
yavaş yavaş si ema şirketleri
yaz perdeler iistünde senelerdenberi bir arada görülürler. · arasında bir prensip şekline
Buna o kadar çok tesadüf
edilmiştir ki halk arasında san'atkarları karı koca zannedenler pek çoktur. Hatta bu za:ı
gazete sayıfalarında bile yer
bulmuş, bir refikimiz bundan
bir
müddet
evvel
( Ron id Kolman ) ve ( Vilma
Banki)
den
bahsederken
«birbirlerile evli olan bu iki
genç ... » ke!imelerini aynen
kullanmıştı. Halbuki hakikatte (Viln:a Banki) (Rot Larok)
la evlidir.
Ronalt Kolman ise evlenl'ilnııı Haııki son filimirıde
meyi aklından geçirmediğini
sokmaktadır.
Hadisede bu
söyliyecek kadar mutaassıp
sebebin müessir olması ihtihir bekardır.
mali vardır.
Bahse avdet edelim. Son
Bununla beraber iki san•atposta ile gelen Amerikan
kan daima birarada göstergazeteleri bu iki san'atkann
mekten mütevellit bıkkınlığın
senelerdenberi ilk defa olaizalesi çaresinin düşünülmüş
rak ayrı ayrı filimlerde oynabulunduğu da muhtemeldir.
dıklarını, filimlerin (Nivyork)ta iraesine başlandığını haber
( Ronald Kolman ) ın ( Llli
vermektedirler.
Damita ) ile birlikte yaptığı
(Bonald Kolman) maruf Fran- (Tahlis). ( Jozef Konrad) isimli
sız sinema yıldızı ( Lili Damibir müellifin eseridir.
ta) ile (Tahlis) filmini yepmış
( Herbert Brevon ) tarafın (Vilma Banki) (Valter Bayron)
dan vaz'ı sahne edilmiştir.
atlı bir İngiliz aktörü ile (RaGazeteler mevzuun orijinal
hibeler) isimli filimde oynaolduğunu, güzel temsil edil -

vapurları

vasıtasile

altın haçakçılığJ yapan
hanım namında
bir

Lütfiye
kadın

zadıtaca yakalanmıştır.

oronıyor
İstanbul bankasından: Muhasebede istihdam edilmek üzere
bilmüsabaka iki memur alına
cağından talip olanların Mahmut paşada Abut efendi hanında lstanbul bankasına mliraca:ıt etmeleri.

Memur

istanbuı vılayeti defterdarlığı ilanları
SATILIK TAŞ: Çubuklu Kanlıca yolu üzerinde sahilde jan darına karakolu binasında 5600 çeki miktarında, muhammen
bedeli 280 lira, müzayede pazarlık suretile 11 nisan 1929 da
Defterdarlıkta yapılacaktır.

(283)

lf. KİRALIK DÜKKAN: Divanyolunda sıhhiye müzesi altında
:~~ No senevi kirası 126 lira, müzayede pazarlık suretile 11

nisan 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (11)
lf. SATILIK MERMER TAŞLAR: Beykoz parkı yanında
tahminen 45 mete mikabında, her metre mikabının muhammen
bedeli 8-10 liradır, müzayede pazarlık suretile 11 nisan 1929 da
Defterdarlıkta yapılacaktır. (270)
SATILIK ZiRAAT ALETLERİ: Zeytinburnu deposı:.nda
muhammeıa bedeli 167 lira, müzayede pazarlık sureti.le 11
nisan 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (281)

*

(

Doktor Artin Horhoroni
Bel soğukluğu, idrar darlığı, prostat, mesane hastalıkları, beı
gevıeldiği ile frengiyi ım soıa uaul ve ağrısız şırıngalarla
kat'i tedavi eder. Beyoilu Tokatliyan oteli yanında mektep
sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3152

~

PAZARTESİ
NİSAN

itil
ETABLİSMAN

munasebetile
miş

ve gayet ehven fiatlarla
İstanbulda, Bahçekapı tramvay durak mahallinde:

Fotograf malzeme deposunda satılmaktadır.

YALNIZ 2 ~ liradır
'faşra mekteplilerine lazım gelen izahat derhal verilir
DİKKAT: Geçen sene görmüş olduğumuz rağbetten
dolayı bu sene dahi mağzamızdan alınan filim ve camların banyoları (Developpemant) meccanen yapmakta devam
ed;lmPl<tedlr.

KONSEl~V Al_JARINI
Herkes, bilaistisna h rcih eder. Meşhur doktor Zcrgerin
takip ettiği usul üzere sureti
imalleri, hali tabiilerlnin muhafazasını temin eder.

ekseriya taklıl
edilirler.
•
Taklitlennden sakıomalc için ffıı.ima

Her bir tecrübesi büyük bir
muvaffakiyet, bir zaferi Umum bakkaliye mağazala
rında bulunur.

hakıki

dikkat ve

digerlerinı reddedı~;ı.

İstanbul icra
1

1

,
/

İkinci devre dersleri 6 Nisan 929 da başlar

İuhat almak ve kaydolmak isteyenlerin Galatada Voyvoda
caddesinde Bağdat hanında üçüncü katta kurs idaresine müra1 caadarı.

r AyyARE PİYANKosu
KEŞİDELER HER AYIN ıı İNDEDİR.

3 ün.cü

keşide:

11 nisan 1929

BÜYÜK İK~AMİYE

40,000

LİRADIR

AYRICA:

20,000

l:l,000
12,000
10,000

LİRALIK İKRAMİYELER

ve 10000
Liralık bir Müköfat

Bıı l<eşidede

'
ceman

3,90•) numara kazanacak
gümrükler muhaf4za
müdürlüğünden:
7 numaralı motora vazedilecek az müstamel bir makine
ile güverte aksamının cüz'i tamirati aleni münakasaya konulmuştur. münakasa ve ihalat kanunmıdaki şeıaiti haiz olan
taliplerin müdüriyetimizdeki şartname ve keşefnamesine ittila
huswiüıden sonra münakasa günü olan 20 - 4 - 929 cumartesi
günü saat 14 te depozito akçeslle rr..ıhafaza ~üdüriyetindeki
lcomisyona: müracaatları,
l

Beyoğlu:

Osman
ağa
bulda (""11 ucuz ınal satan tic~rethanedir.
mahallesinin Söütlü Çeşmesi
sokağında kiin arlk 1 cedit
30 No lu dükkanın 32-3 hissesı Va5iliyos Secis efendinin
borcundan dolayı 15 g'.!n
müddetle mevkıi müzayedeye
vaz olunarak 150 lira bedelle
talibi uhtesinde olup ihalei
katiyesi icra kılınarak yirmi
Tuvaled' podra~~
gün müddetle ve yüzde beş
'·\.: • ı1
zamla temdit müzayedesine
- Güzel bir nediye vermek iyi bir tavsiyede bulunmak istervaz olunmuştur.
seniz Pertev Tuvalet Podrasını tercih edlniz. Fantazi nevileri
kib:ır muhitlerde emsaline tercihen kall anılm~ktadır.
Mezkur dükkan kadıköyün
de rum kilisesi karşısında ceİlk bahar mevsimini eğlenceli gedit 30 Numaralı tatil kağir bir
dükkan olup hududu cephesi
çirmek ve habratını daima muhafaza etmeek isterseniz Çarşıkapıda
söütlü çeşmesi sokağında elH
tramvay durak mahallinde
yevm sağ ciheti simitci a89 _95 numaralı
san bin Mehmedfrı sim!tcı
fırını arkası bakkal Satif efenSA HİBİNİN SES1
d' ·
mlakile mahtut her mu-ı Mağazasında meşhur Sahibinin Sesi gramofon 'e plaklarını
c:~nk:yit elli dört arşın terbiin- ve kodak fotograf makinasını alınız. Müsait şeraitle Devöde tam kağir elyevm lambacı-! _
!opman ve agrandisman ve kopi yapılır.

247, 243, 684, 685
İstanbul kısmı telefon :
İstanbul 2842, 2843 .
Deposu : İstanbul Tütün
gümrüğü

. Telefon :
İstanbul 3227.

Bilumum banka

mua-

/·

kui'SU

BÜYÜK

Tarihi tesisi: 1906
\1üassisleri: Dresdner banlc
A. Şafhavenşer bank F erayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul
«Galata ve İstanbul »,
İzmir.
Gaalata kısmı telefon:

Etablisn1anO~OZDİ-BAKistan

Kadıköyünde

Dizel motoru makinistlik

Kiralık hane
eczanesi karşı
sında 1" nümerolu 5 odalı
terkos, elektrik, ve banyo. ile
mücehhez hane kiralıkbr. ittisalinde Feyzullah !'.fendiye

içi11d.iı~.

da'resindeıı:

f

Sırrı E~ver

Bütün dairelerimizden mubayeatınız
}-endi istif~adeniz

ENFES! l\tÜKE~tMEL
SIHHi!

bandırollu

ambalajına

Kan, ( Vasserman teamülü) idrar, balgam cerahat
tahlilleri ile hastalıkların
hu~usi aşıları yapılır. Telefonla malumat verildiği takdirde t:ıhlil ediı~cek mevat
aldırılarak b!lahara raporu
takdim edilir.
Muayenehane: Bcyoğlun
da, Ağacamünin karşısında
Telefon Beyoğlu 534

lar tuhafiye Kundura - Çamaşır - Döşe
melik - Levanta -Züccaciye- Çanta -Saat
ve hediyelik eşya
Kadın-Erkek ve çocuk için hazır elbis.eler

FAT VE ALTIN MADALYA İHRAZ EDEN MARUF

Kamprlmelİlrl

markalı

"

Hastanesi

Bakteriyoloğu

IZMİR VE PARİS SERGİ- ' ' İpekli- Yünlü-Pamuklu-KumaşLERİNDE BÜYÜK MÜKA-

İDEAL

,.&,et"

Cerrahpaşa

Son derece tenzilatlı
Fiyatlarla satış

makinaları

ı

3872

_..

~i::;aııdaıı itibareıı

Mekteplilere mahsus ~~~tcef~!

ve

k

BAK
1

Kopernik Haçaduryan

1202

IDARE İŞLERi

OROZ1JJ..

ait her cins cam, filim, kart
kağıt, kaı:ton, album, makina ve saır eşyalarımız gel-

kirmızı

is.

•

on

1929

veren fotograf

•
.••..
•..

•••

YAZI İŞLERi

ı

Fotograf a

•••

Telefon:

ı

KARDOMAH
-.~'
~AYI
iliiiiiiiiiii!iii•.~ Ça )'la rın

alası
dır.
Bakkallarda

en

I'

Ilı

\>İ

le

aravımz.

ı

1 Operatör

d?kkanı
olup zem:ı~i. topr~~ ·rldanbul Verem Mücadelesi Cemiyetine,
bır bodurum fevkaııısı zemını ı il
y ıl

beton dükkanın müntehasında 1
az ınız
·ı
··f
b'
Aşağıdaki kuponu doldurarak Cağaloğ!undaki Hilali Ahmer
d o~ r ama ı e mu rez ır ara.
d
·
k ·
·· d · ·
bınasın a cem:vet mPr ezıne !!On crınt7.
lıktan ahşap merdivenden dük- '
.
.
- .
•
ı1 k · ·
lstanbul Verem mücadelesı cemıyetı~e aza .~az ~a ıçın bir
kanın üstüne çıkıldıkta bir a- 1 senelik teahhüdüm olan ("']
lırayı gond_erıyorum.
ralık bir oda bir hela daha
imza
üst katta tarasadan ibaret
İsim
Adrec~~~~~~~~~~~~~~~~~~
olup derununda hissedardan
Epebinanın zevci Anastas bibir liradır.
la bedel sakindir. kıymeti mumuhamminesı üç bin beş yüz •
lirada talip olanların kıymeti
muhamminesin hisseye musip
~rf1 Rl<iYE İS
, BANKASl
yüzde on zammedilmek ve
Sernıa vesi: tedivc edilmiş .1.. tJOO.uou liradır
928-745 dosya numarasıle 25.
Un1ı~n1i ~1üdürlük
4-929 tarihinde saat 16 yakadar bizzat ve ya bilvekale
müracaat etmeleri ilan olunur.

Ankara

Anadolu
yesinden:

Hisarı şubei

şubeleri:

idari-

Paşabahçe

ve
Beykozda ·
.\yvalık
.\dana
Ankara
müterakim çöpleri döküldükTrahzoıı
Zonguldak
İstanlıul
Halik('SİI"
Hııı·sa
l\ayıs<'l"İ
leri mahalden kaldırmak ve
Ci
İJ•('sOıı
.HPr"iİll
İzmir
içlerinde
bulunan paçavra
~aımmıı
J~drt•mil
kemik ve saireyi tefrik ve
llı 'ısail llllHUlH'lüt, li11111b:ıralar, lrnsıdar
çöpleri kaldırıp şehir haricinde gübre gibi istimal etmek
şartile bir sene müddetle müzayedeye vazzedilmiş ve Nisa15 ~~·ıe ·~m·ın~••ı
nın yirminci cumartesi güqü
, ~<. '"7t~,
da!tika şaş.maz ·.
ihalesinin icrası mukarrer bnı·· ;,ı. ;:- ?"'< /1 SINGER
lunmuş olduğundan talip o·-~ı • __ . ~saatlennı kullanınız
lanların pey akçelerini ınüs
tashiben saat 14 te daire enjfenni ~özlüklerin her nev'i
cumenine müracaatları ilan ])eposu: lstanbnl köprü başında
•
' < it\\[ ITlll'OJ.O BIH.\DERLER
..........

\

--'CP

51·
.

...

.......

A

Ahnıet

Burhaneddin

Cerrahpaşa

hastanesi
operatörü
Muaye:;hane: B~yoğlu, Rus
sefarethanesi karşısında 348
numara! Suriye ço.rşısı apar·
tımanı 8 numarada. Telefon:
Beyoğlu 1615.

"1011

Sİ

G

Sarıtin ildn tar~/esı
Kuruş

6ıncı

sahifede santimi 25
50
«.
«
Sinci
80
4üncü
«
«
120
3üncü
«
«
200
2nci
«
«
400
linci
«
«

Telgraf: İstanbul Sa::ıt

11lunmakla beraber budikkat
husustı
İlan muhteviyatına

mes'uliyet kabul edilmez.
Gazetemizde intişar edeli
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.

sartları
Vilayetler için:' Senelik 1 ;~
altı aylık 900, üç aylık t·
kuruştur. Ecnebi memlek~tı
!er için: Senelik 3000, ·
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur

Abone

/)

..ı..w•

Şevval 20 1347

•

