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kuruş

Elganistapda-~ ıiıühim. · bir . şahsiyet . çıkmazsa vaziyet karanlık
görülüyor •· Yerli mallar için perşembeye bir miting yapılacaktır . Bir · bomba . patladı, dört ağır yaralı var.
Bu sene sebze de pek pahalı!
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Bneinar da 25 kuruştan

3-ncü sahifemizde:

aşaQr düşmiyecekmiş

G ünün ta rihi, Kari sütu nu,
Son div nn.

Bu sene kı4uı şiddetli ol-

ınin

Ve civarında·
ki sebzeye
lllüteallik mez-.
l'uatı mahvetllliştir. Bu sehePıe şehri llıİ7.de sebze

Sinema.
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Dlin ya

- Mos-

Varşova

~e buhranın önüne geçilmek
1\'in
yapılmak ic.t.p ettiğini

t iyi
ic eler

1\için?

kova - İstanbul

-Moskova • Odesa·
İstanbul arasında bir havayi
seyrüsefer hatb için hükiıme
timize bir Rus teklifi yapıl

sene pek pahalı olan selı::elerdeıı bil' kaçı
b
l
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R
ve a1ı çwaıı aı· ceııırye1ı reısı 1 ıısııf ey

iihenmek istedik ve bu makSa.tla bahçıvanla cemiyeti reisi
Yusuf beye müracaat ettik.
'-h:roaileyh dedi ki:·
- Bu sene şiddetli kışlar
donlar karnabahar, lahna,
llıaydanoz, kış ıspanağı, pıra
sı., dereotu, turp gibi mevEiın sebzeleri ile bahar mevsiıni için hazırlanan fideleri,
bakla, bezelye, taze sovan,
lspanak, yeşil salata, marul

"e

mıştır.

24 saatte üç feci kaza oldu
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Sou ( 24) saat zarfında ( 3)
ehemmiyetli vesaiti nakliye
kazası olmuş , kaza kurbanla·
rından birisi ölmüş , ikisi
ağır yaralı olarak hastaneye

ı rijf.:;ı

kaldırılmışhr.

Kuruş

Bu kazalardan birisi Şehza·
debaşında Hilal sineması önünde vuku bulmuş, vatman
Salimin idaresindeki «52» nu·
maralı tramvay arabasının altında kalan ahçı Abbasın çırağı
Şükrü başı parçalanarak der·
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Bun~i bırkaç gün eve! Turhal
d:~•nda ~İr tren kazası ol '~t e vak a, efkara pek kısa
Qtte aksedebildi.
t~iı·11 hadise münasebetile Azhıl ın nefesini yüzünde hisseden
c11ı d
'ltiğ· ar an biri sıfatile tesbit
fil.İd~ın .. intibaımı bildirmekte
• iordüm:
~Utı:- Martın
on sekizinci
Sa.Ilı~ sabahleyin «8,20» de
~a.tllrUndan hareket eden Zile
1
il~ lı Yolcuları arasında ben
1
ll unuyordum.

hali

hal

ölmüştür.

Diğer

r

kazalardan biri Şehremininde, ikincisi de Balatta
olm~ş; Şehremininde Mürüvvet isminde bir kız, Balatta da Mihal isminde bir
adam otomobil altında kalarak ağır surette yaralanmış
!ardır. Mecruhlardan biri Ha·
seki, diğeri Balat hastanesine kaldırılmışlar, Ahmet ve
Hüseyin ismindeki şoförler
yakalanmışlardır.

Halep vapurun- · Şirketi Hayrida rezalet
yenın yenı
yapanlar
vapurları

Birkaç gün eve! Samsun·
dan hareket edip kar dolayısile Havzadan geri dönmüş
olan trenin yolcuları da katarda bulunduğundan tren çok

kalabalıktı.

Katar furgon ve sarnıç
vago,nları dahil olmak :üzere
9 vagoRdan mürekkepti.
Tn:n saat ikide Amasyaya
geldi ve iıradan itibaren hattın yeni olması dolayısile,
büyük makineyi bırakıp ma[Mabadi 2 inci sahifede ]

Dün akşam Kalamıştan köp·
rüye hareket eden (Halep) vapuruna sandalcı Kadri ile arkadaşı Hasan, sarhoş olarak
binmişler, nara atarak kama·
rot ve vapur mürettebatile
kavgaya başlamışlardır.
Sarhoşlar cüretlerini arttıra
rak köprüdeki polis memuru·
na da karşı geldiklerinden hdklarında tahkikata başlanılmış
tır.

#

Şirketi

Hayriyeye gelen bir
telgrafta, İngilterede İnşa et tir4lmekte olan iki vapurdan
74 numaralı ve Altmkum is·
mindekinin denize indirildiği
ve 9 nisanda istim tecrübeleri
yap ıl acağı bildirilmiştir.

Vapur, Mayıs bidayetinde
lim a nımıza gelecek ve matbuat e rk a nı şerefine bir tenezziih tertip edilecektir.

Bir .ya ııo·
,..., ın
Dün Taksimde cedidiye
sokağında İsmail Kenan beyin
evinden yangın çıkmış, hemen
söndürülmüştür.

şekil aldı
•

kullanınız
Bugün, Tealbe birl iğinde bir
içt,1ma aktcdilecek ve yerli
mail a rın
istimali mes' elesi

Ye rli mal

görıişiilecektir.

Refik B.
Eczacılar, ispirto fiyatı
nın, eskisi gibi << t :ıo )>
kuruşa
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Vali, devletin yegane mümessilidir. Bütün vekiletleri
yalınız
valiler temsil eder.
Valiler bütün idare şubelerini
Miliye ve Adliveyi mürakade
vzifesile mükelleftir. Bilhassa
bu maddeye pek çok ehemmiyet atfedilmiştir. Vali, her hangi
bir teehbürden dolayı müddei
istizaha tt a
umumilerden
bulunacağı gibi her hangi bir
mahkemeden de teehhüre uğ
ratılan bir dava hakkında malumat talep edecek ve gayri
kanuni bir muameleye tesadüf
ederse Adliye vekaletine bildirecektir.
Valiler mes'uliyeti üzerine
almak şartile her hangi Vekalete mensup olursa olsun
istediği memura işten el çektirebilecektir. Polis ve Jandar·
[ Mabadi 4 üncü sahifede J

gibi zeriyatı kamilen mahvetti.
-ı
Bu hatbn mayıs iptidasın
Okadar ki bu netice, mahvo·
dan itibaren işletilebileceği de /,ıiyilıayi vücuda getirenlerden
lan ve bozulan patlıcan, donıa/Jalıiliye müsteşarı Hilmi H.
ilave olunmaktadır.
tes, salata, kabak, hiyar, biber
gibi evelce fide yapılarak
zeredilen sebze tohumlarının
okkasının 80-100 liraya kadar
00
tereffuuna sehep oldu.
Size her şeyi etraflle anlatayım ki zararın miktarını aşa A?a.ğır mecruh hasta.neye kaldırıldı
ğı yukari tahmin edebilesiniz:
Mall arının yüzde seksenini
kaybeden bahçıvanlar serma·
yesiz kaldılar.
Yeniden zeriyat yapmak
için toprağ~n yeniden işlenmesi, I
(Mabadi üçüncü sahifede]
·

l'rende .bulunan muha• • •
~nmız . tafsitat . verıyor.

bir

esrarengiz

miştir.

Turhaldaki fren kazası

~ ~nll

işi de

Ank2ra, 30 (H.M.) - Vilayetlerin umum idaresi için
Dahiliye; vekileti tarafından
bir kanun layihası yapılmış ,
Millet Meclisi Dahiliye encümeni tadilatsız olarak kabul
etmiş ve Meclise sevkolun muştur. Şimdiye kadar çok
dar bit salahiyet çerçevesi
dahiline sıkışan valilerin salahiyetleri tevsi olunmuş, bir
çok noktalarda da
ademi
merkeziyet esası kabul edil-

llikci ye.
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4- neli sahifemizde:
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!1emurların

kızan

kadın

telefon telini eesti?.
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Son günlerde, telefon tel~l
lerirıi hasara
uğratarak bir
müddet mu haberatın ın kıtaına sebep
olmakla maz nun bir kadın,
ı~
· ceza mahke :::ıw=......_mesinde mu .
hakeme edil •
miştir. Kadın, kendisi al ey hindeki iddiayı kat'iyen kabul
edemiyeceğini söyEyerek, kendisini şu şe ,~
kilde müdafaa
(~'
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etmiştir:

- Bir kere
ben o aranılan
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kadın değilim.

İsim isme ben-

zemez mi? Benzer, o dava
edilen kadın
apartım anda o·
turuyormuş, halbuki ben bir kulübe içeri sinde yatıp kalkıyorum. Sonra

/il

görüyorsunuz -ç~~~~-~-~~~c: :
ben
telefon "Q
.tellerini ~üşü- -orı~r.=:
,recek mecalde
bir kadın değilim ki! Hem
bunda benim
ne menfaatim
olacak, canım?
Şunun bunun
konuş ma sına
ne karıtırım ~
ben. Varsınlar, konuş;unlar.
İsterlerse fiskos edip beni çekiştirsinler,
umurumda bile
değil!

-Kastan olmaz da kazara
olur. Bu, mecale, kuvvete
hacet göster mez. Minimini
bir çocuk,<u çurtması takı

lınca,
çeker
çeker.... Tel
kopuverir. He•
le doğrusunu söyle!
- efendim, gerçek huyu•

,Saat

Sahife 2

Dün Beyoğlun
da çöküp
yıkıldı
Dün

öğleden

sonra saat on

beşte Beyoğlunda Küçükyazı·

Patlı

an bo baAşk!
•
dan3talebe, 1 haMarangoz Hüs- deme yaralandı
niiyü çileden
Balmumcu çifliğindeki Dum·
çıkarmış

cı sokağmda

emvali metrukeden Necmettin bey namına
teffiz edilmiş 4 uınaralı kar·
gir bir ev ansızın üst katın
dan çökmcge başlamış ve
evin arka kısmı yukardan
aşağı kamilcn çökm""ştü .
Bir çöküntü evin c sen
harap olmasmdar. neş!::t t. miştir. B ~·et v r.ıin l:i ev
alt katında bir kiracı mü~ esn.ı
gayrı meskün imi ; vak a ı
haber alan şebrcmımeti
e•
murları tahkikata başlam !ardır.

Emanet mühendisinin vere ceğf rapora göre bina
va ziyeti anlaşılacaktır.

Balmumu
Tutulan bir istatistike göre
1926 senesinde memleketimizden
300,000 kilo saf balmumu ihraç edilmi'itir. 1927 senes·nde
ise 450,000 kiloya kadar bal·
mumu ihracatımız tezayüt etmiştir. 1928 istatistiki henüz

-,,

Şehremininde Deniz Aptal
mahallesinde oturan marangoz
Hüsnü her gün dükkanının
önünden geçen M~lahat ismin·
d bir gen , kıza aşık olmuş·

hr.

Hüs · bo kızın qkile ta·
m :m üç ay yanıp tutuşmuş ,
nih-ıyet evelki gün Melahatin
önüne geçerek ilan aşket
miştir. M.el.Ahat bu slSzlere
gülmüş, Hüsnünün aşkını kabul etmemiştir .
Dün a~am Hüsnü bir az
fazlaca rakı içmiş, aklına gene
sevgilisi gelmiş, heJJlen taban·
casın sanlarak kendisini bacağından ve sol kolundan yaralamıştır. Hüsnü hastaneye
yatınln:ıışhr.

ihracatı

yapılmamıştır.

-

Uç ev kapatıldı
Beyoğlunda Ada sokağında

(1) numaralı Hatice hanımın
Emin camiinde Hikmetin ve
Mektep sokağında madam
Ninanın evlerinde gizli randevu yapıldığı anlaşılmış, zabıtai

ahlakiye bu üç evi de kapamıştır.

ruyorsunuz. Minimini bir ço·
cuk bile tel koparabilirse de
benim elimden gelmez. Çünkü bacak kadar çocuktur
ama
afacan mı afacandır.
Up uzun direklere hrmanır,
tele uçurtması takılacağına
kendi takılır! Çocuk diyıp
geçmeyin.
Onlar yaşını başını almış
kimselerin yapmıya cesaret
edeıniyecckleri şeyleri yaparlar. Elbette yaparlar ya! On
farın aklı ermez, yaramazlıkla
nndan dolayı başlarına ne
geleceğini düşünmezler ki 1
- Şimdi çocukları bırak.
Demek sen telefon tellerini
bozduğunu inkar ediyorsun?
Kadın ellerini kaldırdı:
·
- Ne gördün, ne yaptım.
Esasen ben arad.ğınız kadın
değılim. İsim isime benzemez
mi? Benzer elbette! Hatta
adamın adama tıpkı tıpkısına
be,ızediği bile olur!
- Peki, senin oturduğun
yırde, mahallede, sokakta bu
isimde bqka bir kadın var
mıdır?
- Oraı;ını bilmem. Arayıp
sormalı. Bu aradığınız kadı
nın

Kumarbaz ·
balıkçılar

Kumkapıda

İbrahim

paşa

caddesinde berber Apostolun
dükkanında Mığırdıç, Foti,
Manol , Agop , Hıristo , Yani,
Petro isminde yedi balıkçı ku·
mar oynarlarken cürmü meşhut
halinde yakalanmı )ardır.

••

•

mucrım

Para yerine
dayak
Sirkecide Küçük Eskişehir
otelinde kahveci fsmail Hakkı
ile çırağı Salahattin veresiye
verdiği kahve parasını istiyen
Zeyneli otelin bahçesine çekerek güzelce dövmüşlerdir.

Ayıp

ve yazık!

Fenerde oturan Mustafa
Ferit isminde bir genç Zeynep
atlı (14)
yaşında bir kızı
evlenmek vadı ile aldatmış,
bikrini izale etmiştir.

Bir tecavüz
Sabıkalılardan

Halit dün
gec Sirkecide Hüdavendigar
oteli sahibi Eşref efendiye
sarhoşlukla tecavüz etmiş ve
tabanca çekmiş olduğundan
merkeze götürülmüştür.
Galiha acen1i in1İş
Mısır çarşısı kapısında Ata
Bekir efendinin dükkamna
dün gece FındıkWı Reşat
girmiş, eşya çalarken yaka·

bombanın nasıl

olup ta sUpgirdiği jan-

rüntüler arasına
darma kumandanlığı tarafın·
dan tahkik edilmeL'i:edir.

Yeni

ulü

"Aksaray Spor kulübü,, teş·
kil edildiği alelusul Vilayete
ihbar edilmiştir.

•

. 1spirto

Esrar kaçakçısı
nın mahkumiyeti
Galatada Kemer altında
esrar kahvesi açarak esrar
kaçakçılığı yapan Sami ikinci
ceza malıkemesinde muhakeme edilmi.ş, altı ay hapııe,
(200) lira cezayi nakliye mah·
küm olmu ~tur.

günü akşam saat 18 de
Sirkeci nhtımından ( Zonguldak , İnebolu , Sinop ,
Samsun , Ordu , Gireson ,
Trabzon, Rize, ve Hopa) ya
azimet ve (Vakfıkebir, Görele) lskeleletinede uğraya·
rak avdet edecektir.
Biletler vapurda da veriEr.
Müracaat mahalll: İstanbul
Balık pazarı Yeniticaret han
T.clefon: lstnnbul 1154

Offl, Q01UU0.

)llU'-'

giinif

bir metinğ
yapacak
Milli Türk talebe birliği,
yerli malları koruma
ıçın
perıembe günıı bntün yüksek
ve orta mektefıler talebesinin
fştiraklle Dam fünun konferas
salonunda bir mitinğ 3ktet·
mek üzere Vilayetin müsaadesini istihsale teşebbüs etmiştir.
Talebe birliği, yerli mallannın kullanılması lehinde hal·
ka hitaben bir de beyanname.
neşretmek üzeredir.

Ankaraya heyet
f!İdiyor

'flirk talebe birliği katibi
um~i Nihat Ali ve azadan
Halit beylerqen mürekkep birlik heyeti bu akşam Ankaraya
hareket edecek ve Darülfünun,
yüks~k mektepler talebesinin
muhtelif ihtiyaç ve arzulannı
istihsal için hükümeti merkeziye nezdinde teşehbüsatta
bulunacaktır.

Bu meyanda, vesaiti nakliyeden Türk ve ecnebi misafir
talebenin tenzilatla seyahat·
ları lehinde çalışacatır.

işi

de esrarengiz Vaziyetin daha
bir şekil aldı fenalaşıyor mu?

,[ 1 inci sahifeden mabat ]
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hu kahil ahva•

görülen eı• zarn•l<'riıH•
ıl<'rlıal Y<' halla bir daha
aı:ılmamak üzere srtldc dilın<•sine müsaadP f'l Ji

mektı•diı·.

Teı·ı•ssülı ed<'ıı

·-

mala !JÜl't',
ti, alıkiiuıı

nıa1lı

-

Sıhhat n•kı\lı•-

lrnnuniyPnln
dı•ı·lıal lallıiki için, vı•ri lt•n ispirto~ 11 sui istimal
eden

cczıwılarııı,

hatta

lıir ll,isinlıı biınlı•rlııi

re sllll'n Ol'llllıs, hu i. til'sara
<c l'ihiıı cc•zncı » diyl' uıus
ıwt hir <'CHıJı vc•rilı•mf'l mi::olir.
~u haldı! cczaıwl<>rl' is•
nal. l'dill'ıı ... t•yl<'l' tı•ı•yyül
etmiyor ılt•ııwl.tir.

[ 1 inci sahifeden mabat ]
kinist Şerif efendinin idaresindeki « 3307 » numaralı küçük makineyi takarak Zileye
müteveccihen hareket etti.

Kazaya

doğru

Tiren Amasyadan kalktıktan
sonra Kayabaşı istasyonuna
uğradı ve buradan süratle Kız
oğlu istasyonuna doğru ilerlemiye başladı.
Saat tamam "3,,li otuz beş
geçiyordu.. Tren kız oğlu is •
tasyonuna altı kilo metre kaldığı zaman bir yarmadan geçiyordu.
Bu esnada iki müthiş sade·
me hissedildi, yolcular birbir·
!erinin Üzerlerine düştüler.
Ben arka vagonda olduğum
iç:n sademeden o kadar müteessir olmadım ve kadınların,
çocukların istimdat avazeleri
arasında fotugrafımı kapıp
vagondan dişarı fırladım.

diyordu :
- Kim bilir, lıangi kadın
bu işi yaptı? ..
Bana kalsa, kendisini sevmiyen kocasının. yahut ta
dostunun, sevdiği k&dınla tatlı
Kaza nasıl oldu?
tatlı konuşmas:na mani olmak
Tren tamam yarmadan ge.
istiye;ı bir acuıenin işidir bu.
çerken,
tıpkı Geyve facı~s•n Cezasını ben niçin çekeyim?
Yaptığı itin hesabını yapan
1 da olduğu gibi, k::-•!•rın tc iverir!
ı.m.ıı:ı11Bm:aıı-ımı:m1~1m1B, , ri!e yerindel'' c .1 ~"l · ,~ış olan

:lar tuvaletler- .

Perşembe

Efgan.da

lanmıştır.

PAZARTESİ

Kadın dişahya çıkarken ,
yanında yürüyen birkaç kişiye

nakledilmişlerdir.

tur. Dolayıstle ıues'ele
Karagümrükte oturan ( 13)
nıridat ve bhıal'naleyh,
yaşında Sadullah arkadaşı (12)
yaşında Fethi ile sokakta oyhazine nu•s'ele. l ohun.;,
narken aralarında kavga çık
l'iyat tezyit edilnıi~tiı·.
mış, Sadullah çakı ile Fethiyi
ispil'lO fiyatı ı:ılmrılıı· iki yerinden yaralamıştır. Külwn bazı e<·zaneh•rı~ ·n•rilen
çük carih yakiılanınıştır.

Millet

kararlaştırdı.

lu punar şehir yatı mektebinde dün bir kaza olmuş, mektebin bulaşıkcısı Ahmet mutfakta toplanan süprüntüleri
yakarken süprüntüler içinde
bulunan bir bomba patlamışhr.
Süprüntüler yakılırken sey·
retmekte olan talebelerden
(97) Osman, (23) Mehmet
Mustafa, (370) Burhan efendilerle hademe Kamil mühtelif
yerlerinden ağır urette yaralanmışlar ve Etfal hastanesine

başlıyan

Erken

her teyi bana benziyor
galiba. Yalniz farkımız o apartımanda
oturuyormuş,
ben
kulübede yatıp kalkıyorum!
Semtimiz de çok apartıman
var. Onları hep aramalı!
Alemdar z:ıdeler vapurları
Mahkeme tetkikat yaptı.
Neticede hu kat'ı inkara karşı ı Seri ve lüks Karadeniz postası
kadının oturduğu semtte bu
1aırJi:~
isimde ba§ka bir kadın bulunup bulunmadığının tahkikini

şöyle

T. birliği

Feci kaza

Bir·ev

Mart31

'

«Deyli telgraf» gazetesinin
Reşaver muhabirinin verdiği
malümata nazaran, eğer Ef·
ganistanda kuvvetli bir şah·
siyet ortaya atılmazsa memlekelte dahili mukatele ve
anarşi muhakkaktır.

Emir Abdürrahman, on beş
senedenberi, muhtelif Efgan
kabileleri tarafından tanınması
için uğraşmaktadır.
Kral Amanullah, Kandihardan küçük bir müfreze tahrik
etmiştir, mitralyozlarla mücehhez olan bu küçük kuvvet
a5ıl kuvvetinin piştarıdır.
Fakat, bitaraflık ilan etmiş
olan ((Makurıı civarındaki kabileler bu kuvveti geçirmek
ist'~mediklerinden müsademe
vuku bulmuş, kandehardan
2000 kişilik bir takviye kuv·
veti gönderilmiştir.
Bundan başka Hazara ve
arasında
Gilzek kabileleri
müsadeıneler olmuştur .
Baha Saki , gayet cengaver
olan Gilzek kabilesi reisine
bir çok hediyeler göndererek
reisten kendi tarfına geçmesini teklif etmişse de, reis he·
diyeleri almış ve bu teklifi
kabul etmemiştir.

birkaç büyük kaya parçası
lokomotifin önüne ve üzerine
yuvarlanmış, makineyi devir miştir.

Furgon parçalanmış. sarnıç
ve
omnibüs vagonları da
yoldnn çıkmıştır. Fakat mu·
cize kabilinden yolcu vagonlarına bir şey olmamış, hatta
makinist ve ateşçi de dahil
olduğu halde kimsenin bumu
bile kanamamıştı. Kaza on
metre daha ileride vaki olsaydi bütün katar Yeşil Irmağa
yuvarlanacaktı.
Kazayı
müteakip seyyar
vasıtasile
Kızoğlu,
telefon
Samsun ve Amasya istasyon·
lan kazadan haberdar edildi.
Yedi saat sonra Amasyadan
gelen imdat treni bizi tekrar
Amasyaya götürdü
Amasya istasyonu, istasyondan uzakça olan şehre
kazayı bildirmiye lüzum bile
görmemiş olacak ki istas} onda
ne bir tek araba, ne de bir
liamal mevcut değildi. Gece
yarısı

geldiğimiz

titiriyc tit:riyc

i~tasyonda

sabahı

ettik.»
Cemaleddin

if:lfr ·;:ı
•

venızelos
Vaziyet hakkın
da beyanatta
bulundu.
Atina, 29 Sırp-Yunan

M. Veniselos

misakının

imzası

münasebetlle beyanatta bulunarak memleketin muslihane
mesaiye ve bütün komşu devletlerle iyi münasebatta bu·
lunmağa ihtiyacı olduğunu söy·
!emiştir.

Türkiye ile Yunanistan ara·
aında mevcut bütün muallak
mes' elelerin hallile iki menıle
ket arasında en lyi münasebatın tesisi umumiyetle anu
edilmektedir.

Dün gece ..
Darfi lbedayi
yıl donfimunf1
fesif etti
Dün gece Darülbedayi, gezide blr halk kitlesinin buzu•
ru lle 15 inci yıl dönümünil
çok parlak bir program!•
tesit etmiştir. Müsamereye,
san'atkarlardan Galip B. tara·
fından söylenen bir hitabe
ile başlanmıştır.
Galip bey DarülhedayiiıJ
eski vaziyeti ile yeni vaziyeti•
ni teşrih etmiş, yeni müesse•
senin gayelerini ve progra•

I

s
d

mını anlatmıştır.

Bundan sonra Triyo heyed
tarafından çok güzel parçalat
çalınmıştır. Bunu, Darülbcdayl
artistlerinden Hazım B. yin
karagözü takip etmiştir.
Hazım
B. eski tiyatro
artistleri ile yeni artistlerin
taklitlerini çok büyük bir mu•
vaffakiyetle yapmış ve saat•
neşredecek?
!erce alkışlanmıştır. Bunu mü·
Atina, 29 Yunanintanın
teakıp Darülbedayi san'atkar•
vaziyeti maliyesinin yolunda
lan Vedat Nedim beyin «Üç
olmadığına dair bazı gazetekişi arasında» isimli 3 perde·
ler tarafından ertaya atılarak
lik bir piyesini ve Ahmet Ve•
halk arasında bir hayli dedifik paşa merhumun ((MuhayYel
kodu ve endişeyi mucip olan
haberler üzerine hükümet mec· Hasta» ismindeki komedisini
temsil etmişler ve müsamereye
liste beyanatta bulunarak vaziyeti izah etmeği düşünmek
nihayet verilmiştir.
tedir.
Bu münasebetle Darülbeda•
Bu beyanatta, 1932 seneyiin kıymetli ve mütevazı san'·
sine kadar bütçede tevazün atkarlannı tebrik ve kendilerİJJ"'
temin edildiği takdirde bu
den daha pek çok muvaffaki·
seneden itibaren Yunanistan
yetler beklediğimizi ilave edeiçin yeni ve refahlı bir iktisat
riz.
devri başlıyacağı bildirilecektir.
Hükümet memleketin istikbali malisinden emin bulun-

s
;

d

k

Yunanistan bir
beyanname mi

v

s

Beylerbeyi·
Beykoz

rn:ıktadır.

lzmirde koşular
nasıl oldu?
lzmir, 29 (A.A) - Yarış
ve ıslah encümeni alisinin ilk
bahar birinci hafta at yarış·
!arı bugün icra edilmiştir.
Birinci koşu üç yaşındaki yerli
ve arap erkek taylara mahsus
ve mesafesi bin metro idi.
Birinciye (400) lira ile koşuya
iştirak eden hayvanl~rı.n. ın~c
mu duhuliye ücretlen, ıkıncıye
(75), üçüncüye (25) lira verilmiştir.

Bu koşuya
etmiştir. Kara

üç tay iştirak
Osman zade
Osman beyin ((Atilla»sı birinci, Kasabalı Kaya beyin . «Moni» si ikinci, Balıkesirli lsmail
beyin ((Demir»i üçijncü gelmiştir.

ikinci koşu,

rı

d

dört ve claha

yukarı yaşta ve hiç ~oşu kı

zanmamış halis kan lngiliz at
ve kısraklanna
mahsus ve

mesafe (1200) metro idi.
Birinciye(400)Jira ile bu koşuya iştirak eden hayvanların
duhuliye ücretlerinin mecmuu
ikinciye (75) , üç.üncüye 25
lira verilmiştir. Bu koşuya üç
at iştirak etmiştir. Baban zade Fuat beyin Rejaru birinci,
yaver Ahmet beyin İnoresti
ikinci, Suphi paşanın Banamı
üçüncü gelmiştir.
Üçüncü koşu, dört ve daha
yukarı yaşta ve hiç koşu ka zanmamış yerli ve Arap at
ve kısraklarına mahsus ve
mesafesi ( 1800 ) metro idi.
Birinci (200), ikinci (75), üçüncü (25) lira almıştır. Bu ko ştıya beş at iştirak etmiştir.
Miralay Avni beyin Haccacı
birinci, yüzbaşı Kazım beyin
Karaceylanı ikinci,
Salihlili
Kadri beyin Ceylanı üçüncü
gelmiştir.

Dördüncü koşu, dört ve daha
yukarı halis kan at ve kısrak
lara mahsus ve mesafesi (1800)
metro idi. Birinci (400) lira
ile bu koşuya iştirak eden
hayvanların duhııliye ücretlerinin mecmuu, ikinci (57), üçüncü (25) lira almıştır. Bu
koşuya (4) at iştirak etmiştir.
Birinci Akif beyin Pirimrolu
ikinci İktisat vekili Rahmi
beyin Mistenketi,üçüncü Vahit
beyin Kokatosu gelmiştir.
Beşinci koşu, dört ve daha

Dün Beylerbeyi spor saha•
sında Beylerbeyi ile Beykoz ta•
kımları arasında dostane bir
maç yapılmış, ikiye karşı üç
sayı ile Bey erbeyi ga ip gel·
miştir.

Ayni günde Tötonya Alman
takımı ile Beylerbeyi Yeşil
takımı arasında yapılan oyun•
da Beylerbeyi bire karşı altı
sayı ile galip gelmiştir.
. yukarı yaştaki yerli ve Arap
at ve kısraklanna mahsus ve
mesafesi ( 2000 ) metro idi,
Birinci (300) lira ile koşuya
iştirak
eden
hayvanların
duhuliye
ücretlerinin mec·
muu, ikinci ( 75 ) , üçüncii
(25) iira almıştır. Bu koşuya
dört at iştirak etmiştir. Yüz·
başı Fikret beyin Karacabeyi
birinci, Balcı zade Hakkı beyin
Nasibi ikinci, Suphi paşanın
Alceylanı üçüncü gelmiştir.

Selanikte
bir hadise
Atina 29 (A.A.) - On iki
cemiyeti mensuplarının
mllli bayram münasebetile ken•
di alametlerini havi bayrağı
taşımalarına mani olan Selanilı:
memurlannın bu hareketini
protesto etmek üzere on ik~
adalılar ali mektepler talebeSI
namına gelen bir heyet M·
Venizelos tarafından kabul
adalılar

edilmiştir.

İtalyaya dair imalarda buJıı•
nan M. Venizelos Yunan lıii'
kiımetinin İtalya ile dostane
münasebatta devam arzusunda
bulunduğunu ,
bu sebeple
beyhude hadiseler çıkanlına:
sına müsaade atmiyeceğiııl
beyan eylemiştir.

Meksika isyan•a1

Meksiko, (A.A.) - Cene~ I
(Galles) Şihuahua eyaletin
tamamile mürakabası albdnll
bulundurduğunu beyan etmİŞ'
tir.
. ll'
Ceneral (Karili o) CubıaJll n
na doğru çekilmektı: 0
asileri takip etmcktedır. .~
ğer taraftan Hava's muh~~f
asilerin dün Mazatlan şe l
ele geçirdiğine dair bir şaY a
devam ettil!:ini bildirivor.
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tarihinde behemehal yat olunacak!
Hamami zadenin , güzide
' şair İhsan beyin divanından
!"al. anlar, Jisanları bahsetmek istiyorum. Yen'
tiirk harflerinin irfan alemina ait bütün keliınde mizde nyandırdığı feyyaz ve
r' bir ar· da toplan1al
buruşan inkılap olmasa, şu
icin
bü • ·ük bir ansil·- , eser, şu mecmuai eşar, ancak
•
ve ancak, mahiyeti edebiyesi
lon..'di ücuda getir- itibarile
nazan dikkata alınır
ıi ·e ka ·ar Yermi;ler- ' dı. Fakat şimdi, müııderıcat,
dir. 1 u aı ildopedi 3ı. tabiri c!iğerle, edebiyat noktaciltten ınürekkep ola- sından kıymeti, vehlei ulada,
düşünülmeden
celbi diKkat
caktıı. '.> ı un ilk cildi
ediyor. Nasıl :ıtmesin ki edeinti~ar etıniştir. 1937biyat t.:rihimizi y.uaoeak h l"
hangi
bir müverrih, bu divanı
enesinde hitec k olan
lserde ıı lli» hin resiın eserinde zikretmiye met.burdur. Zira, İhs.ın beyin divanı
bulunac.ı .:tıı·. 1-lcr cilt
Tiirkiyede « Son diva:ı » ol<ı ı iııı lir t~, b'.liın paramak gıbi bir hususiyeti, bir
istis aiyeti haizdir. hiç bir
nı zla i! ou l·uru..-a satı
lacal tıı-. R.ı 1un H;ııı şubei i!mü fende sonuncu eser

tekaddümün fazlı daima teslim
edilir. Şu son divan, hususi -

/arı

arasında

rağmen dün hay'i c:ınlı spor
hadiselerile dolu olarak geçti.
Büyük bir kır ko usu yapıldı
akı da
yetile bir de "fazlı teehhür ..
ve muhtelif so a !arda be i
mefhumu
vücuda
getirdi!
•
yı
a ZıJ·a1'et
Divan edebiyabnın tamamen 1 Polis merkez memurları ara- 1 ba lı heıren b"tün takımk~
mız talin mahiyeti de m 'lÇ•
,_
·?
aleyhtarı olrıaklığıma rağmen
sında yeniden bazı tebeddülat
!ar
yaptılar.
~ceR mı.
bu hükmün munsıfane olmadıolmuştur:
Taksim
stadycmundaki maç•
ğını soylemekten çekinmem.
Beyazıt merkez memuru EkOl!' c;a ı' ·
j ım
D ıtallann en cidd' i ve hcycanl ı
!;ıu milletin bir Fuzulisi , bir
rem B. Beşiktaşa, Beşiktaş merya gaz t r nin verdiği hır
Galatasaray - Fenubahçe kuBakısi, bir Nabisi, bi~ Nedimi
kez memuru İsmail B. Erninıı:.r g
T fik üşt B.
ç kleri arasınd · o.d . G 1avarsa ve bu yüksek dehalarla
önüne, Taksim merkez memuru
Ro~ ı cia yakın '
ziy r
tasaray küçük! rinin ] 3 ın 4iftihar
ediyorsak,
onların
elOsman
B. Pangaltıya, Pangaled ' ti
lubiy tıl
b 'ten bu maç o1
yevm begenHmiyen divanlarla
tı merkez memuru Ahmet B.
ah .. nktar b adı ve tedr c n
tın almm- n
ük etç
S,
m•un-Çarkarar veri
bu ahen ini kaybetti. lki t
ebediyet kazandıklannı unutT aksirne, Eminönü merkez
ta da birinci takım oynı -;,,ıı
samba h ttı nı~ dl iıç • n
mamalıyız. Es sen her divan
memuru Fahir B. Beyazıt
küçükler vardı.
de amam n : t rr ~t int'I al
-anlıyanlar için- bin bir duygu
merkez memurluğuna nakl ve
B un Galatasaray bir ci
dece! ır
takrir eden heyecanlı bir tayin edilmişlerdir.
takımının Rumlarla olan
açı
ı a
t:.
usa öy araS!nda
lisandır. Eski şairler; elemlePolis şubelerinde
7
takip
etti.
Eksik
oymyan
ve
bir şöm ıdöfe hattı • arini, neş'elerini, kinlerini, '\kPolis iiçüncü ube başkatibi
iyi bir takım teşkıl etmemiş
E a başlanmak üzcrecLr. Bu
ran!annı ve bilhassa aşklannı
S:ıdettin B. ikinci şu 1Je başkabulunan
Galatasaraylılar az
' :n m li cihetin· İş b:.nkıısı
hep o divanların satırları ara- tipliğine ve ikinci şube başka
daha
mağlup
olacaklardı. İkin
deruh e etmiştir. Ya ılacak
sında ] aş:ıtmışlardır. O duygutibi de icil b~k "tipliğine nakl- ci haftaymda cansiparane bir
kısmı 10 kilomctruluktur.
ları
anlamıyorsak kabahat
edilmişlerdir.
cehitle kazandıklan galibiyeti
t,bba muhadenet cemıycti
~~~----------~~bile muhafaza demfyerl'k 4-4
kimde?
dün tQplanmış, doktorlar
Bu
sene
sebze
de
görülmüş değildir.
beraber
kaldılar ve her halde
Maksad•miz edebiyat yaphale c nda yapılan neşriya a ıı l 1 ıı nıuh.1rriı· ç.ılı!:iSon manzume, son muadde,
gelecek
haftaki
maç için yeni
pek pahalı!
mak değil ; memleketimizde
mukabele olarak hazırlanan ' ınaktadır.
son roman, son nazariye, son
bir intiba bırakmadılar.
llunların
{ 1 inci sahifeden mabat]
vücudc ketirilen (Son divan) ı
risalenin makamı aidine göndüstur, son kanun yoktur ve
Son maçı Beşiktaş Süleykarilerimize tanıtmak istiyoruz.
11 ıuo ı> tanesi ecnehidir.
derildiği bildirilmiş, Sıhhiye
maniye
ile yaptı ve 3 - 2 galip
olmaz. Lakin "Son divan,,
fide yetiştiTilmesi laBu nnıazzan1 eseri oldu ve Hamami zade İhsan Bundan sonra ne gazel yapılır, 1 yeniden
vekiline bir çay verilmesi ve
geldi. Biri Ridvan olmak
zımdır. Halbuki bu, iki cihetne kaside; bittabi divan ela
sair hususlar kararlaştırılmıştır. vücuda . getirınekten
üzere iki Beşiktaşlı oyuncu ile
bey, edebiyat tarihimizde (Son
ten kabil değildir.
basılmaz, basılamaz. Binaenilaliahmer merkezi umudivan) sahibi olarak anıla
1 - Bahçıvanın elinde top- takviye edilen Sü!eymarlı'ye
nıaksat ltalvanları ecaleyh Hamami zadenin eseri ,
misi köylüye ( 400) bin
çok iyi bir intiba bıraktı.
rağını işliyecek tohum veya
' türklerin son divanı olarak
nebi eserlere ıniiraca caktır!
kilo buğday tevziine karar
Mütevazi kö elerinde çalışan
İlk divan kimindir, hanği
bunun okkasına 100 lira veretarihe geçecektir. Biz, yalnız
Vermiştir.
ve
gittikçe yükselen Süleymaa tta n kurtannal·tır.
tarihte yazılmıştır? bilmiyorum.
cek
para
yoktur.
bu
ciheti
l.aydetmek
diledik.
w Hasene , Hamo atlı
niyelileri tebrik ederiz.
muhakkikinden olmadığım için
2 - Fidelerin yetişmesi zaAcaba böyle bir mümtaziyet
Şirketi hayriyede
birile kaçtığından Zeynep
Beşikt~a gelince; sür'at, şut
Lu bahta kat'i söz. :ıöyleı;1iye
mana
mütevakkıftır.
Halbuki
kazan,ın
divan,
mahiyden
nanamında bir kadın kendini
Şirketi hayriye heyeti merve atiklik gibi mezaya itib ..cesaret edemem. Yalnız (Mevbazı sebzelerin ekilme mevsıldır? Şairin hiirmetkarı olduCeyhan nehrine atarak intihar
keziyesi bugün öğleden ronra
rile yükseldiği iyi dereceyi
lit sahibi) Süleyman çelebinin
simi geçmektedir. Kabak oğünı için bu noktada sakit
etmiştir.
bir umumi içtima aktedecektir.
muhafaza etmektedir.
ve
onun
dedesi
Şeyh Mahmucaklan,
topraklar
henüz
ısın
kalmak isterim. Ancak şurası
öztepede ;i numarafı Dr.
Bunlardan mada dün Vefa
dun ilk şaider;miz olduğu mahazır bulunacak Doktor B.
Hamdi paşanın kızı Saime
madığı için, açılamamıştır.
nı söylemek liııımdır ki: Son
Kollej t kımı ile Kollej sahahanım çoktanberi gözükmelcr tarafından muayene ve lüındur. 8-nci asnn iptid:ılafın
Bu sene marul yemek bile
divan, büıi'ın bilcliğimiz civansında· Bl'ykoz da kendi ~aha·
da yaşıyan bu zevatın -usu!ı.. .e
n1iş. Dün köşk açılmış ve katedavi edılecektir.
kabil olmıyacı-ktır. Zira malar i.,.inde - kıymet itibarile sında Beylerbeyi takımı :le
muvafık olmak üzere- bi:cr
dının cesedi bulunmuştur. SaBir de Ameli Hayat mekterullar kamilen mahvolmuştur.
hiç te sona kalacak değildir.
bir talim maçı yapmışlardır
İnıe hanımın intihar ettiği
dinde bir daktilo kur~u açılmış divan terkedip etı:ıediklcrin
Bahçıvanlar sermaye tedariKe!imeleri temiz, çok temizdir.
fakir ve kudretsiz bir ÇOK
den haberdar değilim. (hara nl aşılmıştır.
hanım kızlar istifade etmekle name) nazımı Sinanla Şeyh Ne inı;ılesi vardır, ne zıhafı; kinden aciz bir vaziyettedir.
Ziraat bankası, binlerce lira
sı
ne tekidi var, ne zafı telifi!
ugün Talebe bırliğinde
bulunmuştur.
z1dc Cemalın, Ncsiminin sahibi
yerlı
mallannı
koruma
sermayesi
mahvolan
bir
adaFikirleri de ekseriya rakik,
dimayei Etfal c:e i
meı;' elesi için bir ,içtiına yapıyeşil ay cemiyeti dün topdivan oldukları mer\'İ; f kat
ma
müteselsil
kefalet
ile
azasamimi ve caı.;ptir. Diğer dilanmış, içki mücadelesini
yetine yardım ed·ni;ı:
eserleri ya zayı, ya nadirdir.
lacaktır. Birli , bazı ecnebi
mi «30» lira ikraz etmektevan!arda görülmiyen bir çok
fazla)~ ırılması
takarrür et« Himayei Etfal » ce iyeti
Elimizde bulunan ve divan
dir ki bu para ile ancak «6>>
llıekteplerinde harsının layımiş, 31 mayısın yeşil gün oiamazmunlar, vatani naleler, vamıı:ıına
bihakkin
layık
olan
bir çocuk haftası ih
etkllc neşrü tamimi için teşebrak tesidi takarrür etmiştir.
tanperveı ane düşüncel t, İhsan okka tohumluk fasülye almak
miştir.
Bu
haftanın
başı
23 1
meşhur
eser
Sursalı
Ahmet
ilk
1
kabildir.
busatta bulunacaktır.
un resminin tenzilinden •on
beyin mecmuai eşarını - kiirı
Nisandır.
paşanın
mecmuai eşarıdır.
illet meclisi ikinci reisi Hara şel.rimize külliyetli mikBahçıvanlara
borç
para
kadim şekline rağmen - asriÇo uk haftası zarfında 1
Zati, Necati gibi sözerleri de
tarda un geldiği halde, Eksan bey dün ehrimize
verenler ayda yüzde «10», yaleşt;riyor ve güzelleştiriyor. Bu
« Himayei Etfal » e yarÔıll'
ilk divan sahipleri meyanında
R'elmiştfr.
mek fiatlarında bir tebeddül
ni senede yüzde yüz yirmi fahakikati, <ı Son divanı » okuedecek olursanız. vatanın t
sveç sefiri M. Valenberğ
yoktur. Piyasada Adana ve
gösterilebilir.
iz alanlardır.
yanların da - maattakdir - tesistikbaline en büyük bir 1
Avmpadan gelmiştir.
Mersin havalisinin unlarına
Divan nedir? Edebiyatımızın
Bu
vaziyette
istikraz
yapalim edeceklerine eminim.
kuvvet vermiş olacaksınız.
Limanımızda bir seı·best mm- intizar edilmektedir. Bu mahsul eski tarzına alelıtlak ve alel rak iş görmek imkanı da
İstikbali taşıyacak bürüıc
taka tesisi fikrinden vaz
geldikten sonra fiatlarda teamya tarizü taarruz edenler
yoktur.
Türk yavrularının boyunlar. ı
&eçildiği
söylenmektedir.
nezzme intizar edilmektedir.
için divanların hiç bir kıymeti
Hülasa
bu
sene
İstanbulda
bükük, gıdasız ve bakım
Böyle bir mıntaka tesisinin
•
yoktur.
Onlarca
her
divan
en ucuz zamanında enginarın
kalmalarına hiç bir Türk I"
faidcli olacağı anlaşılmış ise de
lk mektepler tahsisatının
d
muhasebei
hususiyelerden
i\tuhtelit
n1übadele
"medet!,,
ten,
muttarit
bir
1
tanesi
«
25
»
kuruştan
aşağı
1 rıza göstermez.
aha eve! limanlarımızın ıslah
yeknesak "ahü vah,, tan, bir
'
Cemiyet son 4 senede
olunması tercih edilmiştir.
muvazenei umumiyeye nakli
kon1isvonu reısı 1\1. düşmiyecektir .
hakkındaki layihanın
kabul sürü gülünç ve ya soğuk teş
257 ,561 çocuğa yardım et Diğer sebzeler de bu nis Rivas. bugün Atinaya
adın birliği son idare heyeti edildiği doğru deg"ildir.
bihatü istiarattan, hulasa mamiştir. Bu şefkatli eli yardı
İçtimaında yeni bazı mupet dahilinde pahalı olacaktır.
nıüteveccihen harek~t
karrerat ittihaz etmiştir.
Maarif vekili layihayı Velayaniattan ibarettir. Kasideler,
mını:ı:la kuvvetlendiriniz.
Hele konserveciler bu sekiller heyetinden geri. almıştır.
etnıiştir;
bir
haf
ta
gazeller,
kıtalar,
ruhiler,
tah
Birlik; Türk kadınının ecneneki muazzam kazançlarından
Jf.
Muallimler eskisi gibi maaşbilerle evlendiği takdirde tamisler, testisler, yekdiğerinin sonra avdet edecektir.
cesaret alarak geçen seneYarın memleketimizin ba~liyetini muhafaza etmesi için lannı muhasebei hususiyeden
aynıdır. Flkirler gibi kelime kinden daha fazla konserve
~ına geçecek olan bugünüu
•cap eden makamat nezdinde
alacaklardtr.
lcr de her şairin ağzından
Ertuğrul
yalı
yapmıya kalkarlarsa aebzeyi
çocuklarım açlıktan, sefalett~bbüşatta bulunacaktır.
Tütün amelesi dlln Beşikaynı şekilde dökülür!
halk
ancak
kimya
fiyatına
Ertuğrul
yatının
Kasımpaşa
ten
kurtarmıya
çal ı şan
ta.şta fevkalade bir içtima
Görülüyor
ki
hakiki
ilk
diyiyecektir.
Himayei Etfal cemiyetine
Diğer taraftan hanıınlarımız yapmış, 300 kadın ve erkek
havu:ılannda tamir ve telvini
Birlik binası dahilindeki miihazır bulunmuş, yevmiye ve van meçhuldilr. Lakin sou yapılmaktadır. Yat, önümüzBahçıvanlar meuu.ab sigoryardım
etmek istiyenler,
işte
önümüzde.
Salahidivan,
matbaamwn de la letindeu
~lea salonunu tevsi ederek işten çıkarılma mes'elesi görütaya koysalardı zararlan bu
deki hafta içinde havuzdan
şülmüştür
,.er gün 14 ten 18 e kadar
yetli bir müverrih, ilk divanı
istifade
edebilirler. Bu gibi
derece gayri kabili telifi
çıkacakbr.
11
llıuına açmışlardır.
ekirlık vergi liyıhası etra- da tespit edebilir. Ancak,
şefakatli ve hayırperver zeolmazdı.
Aynca, her arzu eden Hafında yapılan temaslar,
ahlifımmn son divanı tespit
An1erika kruvazöründe
Bundan sonra mezruabn dovatın
verecekleri i ane}i
llıııı birlik binası dahilinde böyle bir kanunun vazi için için tetebbua, kitap karıştır Bahriyelilerimiz bugün Ame- lu, don, seyliı.p gibi afetlere
memnuniyetle Himayei Etfal
\çıl<lll muayenehaneye pazar ve henüz olg:ın bir vaziyet hasıl mıya muhtaç olmıyacaklarını rikan kruvazörünü riyaret ede- karşı sigorta edilmesi usulünü 1 cemiyetine teslim ed cegiı..
Çal'şamba günleri müracaatla olmadığını göstermektedir.
ceklerdir.
şimdiden biliyoruz.
tamime çalışacağız.
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Otomobil ücretleri
,fJ mart ff'.?9 tarih Ye
1'•7
* 3 nu111aralı nushanıı~tı birinci sahifesinde
..~il~aflı şoförlere afe~'11] serlevhasile yaz11.~ş olduğunuz bendili lzdt: [şoförlerin taksi
İccretıerinde
tenzilat
tı ra edeceklerini yalıl ··-0. a ti arının d'ıgerı .
l'tnden tefrikini rica

J

satırları
hakkında fikrinıi arz-

edi. ·orlar
etnıek

u

ı

isterim:
Herkesce ınüsellem
bir hakikattir ki seneler geçtikçe her şey
tekemmül etn1ekte Ye
bu sırada otomobiller
de gittikçe terakki etnıektedir. Aradaki nisbeti anlanıak için bir
kaç sene eveline ircai

nazar olundukta görü- leşn1ektedir. Binana- kediyor. Kabul edeliın
rüz ki
nıukaddema
levh kativen en11nın1 ki bunların
ricaları
İstanbulda mevcut ve ki" oton1obi] fivatlarınl<abul edildi ve fiyat•
çalışan oton1obiller şim da tenzilat icra edecelarını tenzil ederek icdikilerine nazaran kıyas klerini bildiren şoför rayı sanata ba~ladılar.
kabul
edilen1İvecek
lere ait arabalar da Eu takdirde emineolu•
kadar bir takını alel- zannederinı ki otomo- na bilir ki dedikleri giade biçimsiz Ye rahat- billerinin köhneleşnıiş, bi beş kuruş değil elli
sız çürük çarık otoıns
rağhet görnıiyecek ve beş kauruş ta tenzilat yabiller idi. Hali hazırda hiç kinıse tarafından lJSalar hrlk tarafından
ise son siste lüks ara- bakıln1ağa bile tenez- gene rai!bet görmİ)·e
balar meycut bulun- zül ediln1İvecek bir cek ve hatta kin1se
hale gelıniŞ oln1ası ongeçerken dönüp bakmakta ve adedi günları öteye beriye baş
den güne artn1akta ve vurnıaya
'e etrafa nuyacak, yalnız gazehalk tarafından da o tenzilat yapacaklarını te sütunlarındaki ne~
nisbette rağbet ziyade- söyleyip durn1aya scY- riyatı gören hali- Ni-

çin tcnzih"ı.t umunıi
degil? diyecek, bu
yüzden de oto111ohi!
~ahipleri
ittihaın

gaddarlılda

edilc :ektir.
Binaenalevh, her tür
lü teşevvüŞe nıahal
kaln1amak için Ankarada
olduva
gibi
taksilerin, En1anetçe
üç kısn1a tefrikı ~n
kolay bir hal çaresidir,
efendim.
Kariiniz,
otomobil
sahiplerinden :
M. Arif.
1

Rl Mart

"'=

..,,•an~

•
ı
Pasaıt
~

•

1 ·erııııe

,/

götür ver

!}y·ii le g·üle ()/t_ıtlSlltl,
B<tl"Y aktar s·elecek.
1

-117Bu enıre muhatap ' Ün1n1i olduğu için
olan zat, i ida hat k n<lisine
taınanıile
suretini, sonra f ern1a- bin1ana gclen satırlara
nı oku lu. Saray,dan derin derin haktı ve
gönderilen hediyelerin, birden hiddetlenerek
atiydeı · 1
en aını, her iki kağıdı buruş
ıncka( irü1i
gö teren turdu, Vali katibinin
pusla
•hteviyatını yüzüne attı :
da ağaya anlattı.
- Haydı götür, paİstanbul ricali - hüs- şana ver - <.tedi - güle
tesa u-f
güle okutsun. Benim
nu..
esen yerime de B ayra k tar
olarak - hatta da,
l k K r h
.
d
·..ta
.Snlaı'l
ge
ece .
ene ım as1
f ernlan a u
tayım, gelemen1!
ağaya
-yük
bir
Paşa katibi, başüsmevki veriyorlar, da- tünde taşınması muha doğrusu iltifatları- tat olan nazenin kanı ağava hasrediyor- ğitları alelacele yerlardı. [ 1]
den aldı. l\lethuşane
Tersenkli oğlu, gelen ve belki bihuşane ağa
evrakın kendisini tebnın
eteğini
öperek
cil ettiğini gorunce odadan çıktı. Bayrakbiraz şaşırır gibi oldu, tar da, aldığı emir
yüzünü ekşitti. l\lühim üzerine, katibi takip
bir şey
düşündüğü etti.
zaınanlarda
yaptığı
Bir çeyrek sonra
veçhile elindeki tesbihi kasabanın
genış
sık sık çekerek uzun meydanında, yüksek
nıüddet sakit kaldı ve ve müzeyyen bir yere
çıkarılan
paşakatibi,
sonra:
- sağında,
solunda
- :Ver şu kağıtları!
buhurdanlar yandıi!ı
Diyerek hat suretile halde - 1~ersenkli oğlu
f erınanı aldı.
ısmail ağanın buruş
[l J Uç.üncü Sc;limin beyaz

üzerİDe, yani kendi kalemile
ve re'ııen yazdığı hattan bir
kısmı

dur.

Tamamı,

Cevdet
tarihinin 6 ncı cildinde, 256 cı
sayfada t111ünderiçtir:
«Ruscuk ehalisi mert ve
gayyur adamlar imiş. İki cihanda yüzleri ağolsun! Gayret
ve hizmetleri gayet makbulü
hiimayunum
olup cümleye
dualar eylediğimi ve İsmail
ağa has kulum olduğunu ispat
eyledlğinden nasıl dirlik ve
rlltbe isterse makbulü hümayunum idigünü ve hezar tahsini havi bu hattımı dercederek
timdi ferman yazılıp lriştir'il

turup attığı iki emriresmiyi gür bir sesle
okuyor ve bütün halk
sükfın
içinde katip
efendiyi
dinliyordu.·
Yalnız
Bayraktar,
herkesten ayrı
ve
bambaşka bir düşünce
ve bir duygu geçiriyordu.
(Mabadi var)

Maden grevinin
zararı

sin.»

Bu hattan ve diğer bir çok
1923 senesinde büyük
vesikalardan anlaşıhyor ki übir maden grevi olçüncü Selim, Rumeli ayanının
muştu. Bu yüzden uğ
hakiki vaziyetlerini anlamamıştır. Serez ayanı İsmail bey,
ranılan zararların heRumeli valiliğine tayin olunasabı ancak şimdi yacak zevat için evelemirde kenve tespit
disinden istimzaç edilmesin! Ba- pılabiln1iş
bıaliye kabul ettirdiği halde ge- edilmiştir ki bu zarar
ne onlara <<Has kul!» deniliyor,
« ıo ı> nlilyon İngiliz
gönüllerinin kırılmamasına çalirası olarak meydana
lışılıyordu. Bu zafın cezasını
çıkn11ştır.
ise millet çekiyordu.

Gene o iş1 Gümriikte

Serser)ll&lmln

Baro meclisi
neden istifa et-

Anbtır işleri htı ..

HATIRALMI

mişmiş?

oluyor mıi?

Son Saat gazetesinin 23 •
3- 929 tarihli ve 1440 numa·
ralı nüshasının birinci sahifesinde «Baroda» Unvanı altında
intişar eden tekzip zirine ya·
zılan yazıların ve mukaddema
yazılmış olan havadisin hakikate • mugayeretinden dolayı
tekzibine 26 - 3 : 929 tarihli
meclisi inzibat içtimaında karar verildiğinden kanunun
verdiği hak ve selahiyete istinaden ~bu tekzipnamenin
ayni sütun ve mahalle derci
rica olunur. Şöyle ki :
1 - İstifanın esbabı «mesai tarzında daha müsmir fa.
aliyet sarfedecek . bir heyetin
teşkilini temindir.»
2 - "İşi n;tmünasip bir şek
le döktüler,, fıkrası tamamile
hilafı vakidir.
3 İntihabatta selamet
olmadığı ve haksızlık yapıldığı
ve hatta böyle bir hissenin
uyandığı hakkındaki
sözler
hilafı hak ika ttır.
,
4 İntihabın akibinde
yeni reisi sani ve aza vazifeye
davet edilmiş ve kendileri
de icabetle devam etmişlerdir
ve yeni intihaba kadar devam
edecekledir.
5 - Birbirlerine karşı ittibaınatta bulunulduğu keyfiyeti
temamen vaki değildir.
6 - Meclisi inzibat azasından
birisinin istifada terreddüt ettiği ve ~bu zatın imza etme·
dikçe diğerlerinin imzalaınıya
cakları hususu vuku bulma-

Rüsumat anbarlannda işle
rin hatır ve gönül ile yapıl

mıştır.

7 - Birinci tekzip meclisi
inzibat azasından hiç birinin
böyle bir beyanatta bulunma·
dığını tekzip mahiyetinde idi.
Baro reisi
Sadettin Ferit
Son Saat - Sadettin Ferit
beyin bu ikinci tekzibini de
dercediyoruz. Şunu kaydede!im ki, olmuş şeyleri, kanunun
verdiği fırsata istinaden tekzip
eylemekle o vakıalarda vuku
bulmamış menzilesine indirilemez.
Baro azasından bir çoğu,
yukarıd~ tekzip edilmek istenilen vakıaları söyliye dursunlar, Sadettin Ferit beyin tekzibi üzerine biz de inandık ki
istifanın sebebi «mesai tarzında daha müsmir faaliyet sarfedecek bir heyetin teşkilini
temenni» gayesine matuftur!
Şimdi ortada mes' ele kaldı mı?

bazı

asıl 1ni~ ar et~ :ıe
Şö;·le !Jir clüşt'ıı;(/t'iııı, rleııi:,l'
alllıinlılc 11ıÜlll' ·inı a;i)r,.İııllt'i.

neşriyat

yapıldı, bu
bazı şeyler

mes'ele etrafında
~
l
{
söylendi .
-231-1Jfııharriı·i: ldı·is JfulıU
Mes'elenin
ehemmiyeti
A nıı>rikmla \lt•ıJi 1 İstan •
İnliliarl..
1
aşikar olduğundan bu •işle
l\'e korkunç ve aynı bulda oldu.
meşğul olduk; muhtelif kimse"
1 ,.. . •)
.,ası ... ,u:ııı.
zamand
oc
kolay
bir
i!.;!
lerle görüştük. Bakınız alakaHunu lıatıralııııın İstaıı•
l\e? Yoksa siz bu işin
dirlardan biri bize ıııe söyliuüç n1ü lduijunu zanne- bul maceral.1rında yaııı·
yor:
ca(Jım.
diyorsunuz'!
«Gümrük anbarlarına
!:timdi gel geleliıu nııı '
'llnyır .• liç le öyle 7.aneşya koyıriak için her halde
nahni.i.
filıimize ..
anbarda )'er olması l.izımdır.
neltii)' niz u'bi dejjil. Bihl·
.\ı: ve biilii.ç, ~efil ser '
Bu, öyle bir iştir .ki ne hatıra,
kis o :le..l r ı.oıuy iti ..
ı.erdan, bitap ve lın"; 1.,
ne de gönüle sığar. Aııbann
Bunu size ben söylü_ o\'e
tanı ıııanası ile peri'.:':ııı
boş olup olmadığmı her sşya
rum, hunu ben iddia edibu halimde heııim ic;!Jl
sahibi iıilic.
yorum çünkü bütün ınu
Bu itibarla yer olan bir
iıılihardan
ba'.;ika çal'~
~ifwlk'r ulbi hu da b:iŞun
anlNrda yer olmadığını hiç
:oklu. Eljer b('n keniit
daıı g •çti. Hem de i°•)·le
bir memur iddia edemez.
tallı canıma tallı tallı lil~·
,,:kacıl;lan nıhlrn<•ıkh n faÇünkü meşhur meseldir: "Göınaıuı-; olsaın ac;Iık -acı
lan d •[jil ha.. Sal ici lnlirünen köy kılavuz istemez!,,.
acı kıyacaktı. Ölüm J.:oı· •
tilıar, kın sı .'a in ihilr.
Sonra her hangi bir anbar
ku u beni ölüme seYIW •
lslanbul uazeleleri heni
memuru, anbar müdüriinün
divordu.
öldü diye bir zamanlar
emri olmadan anbara eşya
~asıl inllhar edece).: •
alamaz. Bu da gösteriyor ki
sütunlarını
doldurdular.
tim? Şöyle bir di.i.'.;ündüOl· lar,
anbarlara eşya sokmak için
Halla o zamanın İkdam
J,imanın
kalabalık
hif hen
müdür, memur gibi bir kaç
gazetesi cenazemin bile nol.:tasından kendimi Jrnl•
makama müracaat lazımdır. · lmldırıldıjJını ilan etmişti.
dırıp denize almıya karııf
Bundan dolayı hatır, günü!
ÜltHirmlyen Allah üldür verdiın. Neden mi'! Ktıı''
bir elden çıkmıyan işlerde
müyor .. ~\menna ... Amen- nazlıklan. Du suretle il•i
mavzu bahsolamaz.
na ama cy<.'r operalör ihtimal · kazanıyordum·
Tacirlerin. anbarlardan şika
Orhan ve kulakları çın
Biri: Kimse beni kurtar•
yetine gelince, bu tamamile
çın ölsün
şimdi valdc
mıya
gelmez ve ben 110•
ayrı bir mes' eledir.
hastanesi
SC'r
operatörü
T ~hmil, tahliye şirketi işe
ğulur giderim. Zaten ara•
olduj'Junu
i~illij}im
Ali
başlamadan eve!, vapur kumdığıın
ölümü buluruııı·
Riza Faik beyler olmasa
panyaları galata malını GalaVe yahut hemen geliı•Icf
idi bu satırları size (;enta Gümrüklerine veriyorlardı.
kurtarırlar. O zaman Iıili
Halbuki şimdi şirket tucoellcn yazardım.
değilse belki haliıne ııır
car mallarını karışık bir vaziE\·et.. Cennetten.. Hu acıyan bulunur Ye beıı
:vette Galata malını İstanbul,
düııya•la hep C.elıennem
ölümden Ye açlıktan hil'
fstanbul malını Galata gümhayatı
yaşadıj'Jım
için çırpıda kurtulmuş oluı·•
rüklerine vermek suretile hem öhür dünyada dos doğru
dnın. Bu da olmazsa bel•
anbarların intizammı bozuyor,
Cennete
buyur
edileceği·
ki haslaneve filan ıtaıctı~
hem de tüccarın fazla masraf
me
eminim.
I'lrlftr,
ınu~akkat bir müd•
etmesinı: sebep oluyor. TekJet i •in m 'va bulııı Ş
İntihardan bahsediyor rar ediyorum, anbarlarda hatır,
dum. Evet sevgili okuyu- olurum.
günü! mes'elesi mevcut değil
dir ve olam:ız.»
İşte bu ihtimaller içinde\
cularım. İntihar da eltim.

.

•

Hem de

Bir no l'~tayı izah

Bir iki gazetede bana atfen bazı söz er neşredilmiştir.
Gazetecilik de yaptığını sonradan öğrendiğim bir arkadaşımın suallerine karşı yapılan imtihana iştirak edenler
de bulunduğunu ve bir kısım
komisyoncuların imtihana girmemesile işlerin
duracağı
hakkındaki iddianın varit olmadığını söylemiştim. Bunlann
haricindeki sözleri ben söylemedim.
Bu mektubumun gazetenize
dercini rica ederim.
Gümrükçüler imtihan komisyonu reisi «Mustafa Nuri»

ili

Filimin in iraesine ba layacakbr. Filim esnasında maestiro
Polyanskinin tahtı idaresin e büyük bir senfonik orkestrası
i-r i
n ~decektir.

a"

surnıcsın.

.

J

GÜLEN ADAM

teıpsilleri

-

Q."" - -

etrafında

günü hiç unu amıyacağınız bır tarihtir. Zira
muhterem ehaliye dalma büyük ve müntahap eserlerin takdimini şiar edinmiş olan MAJİK SİNEMASI
KONRAD VAYT ve MARİ FİLBENin muazzam ve mükemmel

benin1 de gönlünıc cila
gelecek.
~ { M.TLJRMij
Karilerimizin
pek
kolaylıkla anlı. 1 aca ·-158ları veçhile, ba~katıp
bey, bir gece evel NeHurrem, bu nazari da_ konuşalım.
müşafehenın farkında
Hurrem, ten1in ettiği rimanın yaşattığı saholmadise de karı-koca f asılai hizn1ctten bili3- neyi hatırlıyor ve onu
-kendi emrile- bu süfli
arasındaki manalı ba- t.ifade boğazındaki acı
kerhanede tekrar ctkış, mümeyizin gözünları biraz giderdi, ıni
den kaçmadı, şu kadar desinin ateşin buhranını tirınek istivordu. l\{üsakitane
ki sesini de çıkarmadı. bir parça teskin etti meyiz Ef.
Derin bir dikkatle ve mümeyize cevap kade ·ni içerek:
- Buna da
p-ekiy
başkAtibin
yuzune verdi:
bakarak:
-Şerefine dansedilsin. - clı ·d i - yeter ki uzun
..
.
- KAfi -dedi- biraz
dola7tıkça

dığı

gonfille de

~Nisan 192~

t\ M~~A~IRI

~Iadaınlar

fır,

, lanyan
kaşanesinin şu (·erme
çatnıa salonunda d nsctn1ek, beşik içinde
sofra kurınaktan daha
nıüşküldü.
Hurrem
beyin en1rini infaz ise
vecaiptendi. Bu sebeple
isken1leler kaldırılara
merdiven basanıakları
na naklolun<lu. Masa,
11ün1kün olduğu kadar
duvara yapıştırıldı ve
kadınların sarmaş, doVahan

laş gezinınelerine nıü
sait bir yerceğiz vücu-

da getirildi.

İki

kız;

işililmemlş,

uö rülmemiş bir şekilde. Ve
kurtuldum. Gene i'}ilil n1eıııiş, uöriihnemlş şekil

de. Ancak hu

inliharım

Alemıırlcırtn
[ 1 inci sahifeden mabat )
ma amirleri Validen alacakları her
emri bila taallül
icra ile mükellef bulunmaktadırlar.
Teşkil.§ta

gelince:

Vilayetler idaresi hemen
eskisi gibidir. Yalnız tahrirat
müdürleri mektupçuluğa tahavvül etmiştir. Maarif Eminliklerinin ihdasından sonra
maarife mensup her hangi blr
memur veya muallimin tayinleri hakkı Maarif Eminlerine
bahşedilmişti. Halbuki bu kanunla
Maarif
Eminlerine
yalnız liakkı inha verilmiştir.
Tasdik muamelesi Valiler tarafından yapılacaktır.

Vali muavinleri

Vali muavfolikleri ikidir: İs
tanbul, İzmir.

cvclce Neriman hanı
n1a aidiyeti iddia olunan ve filhakika eşya
sının büvük bir kısmı
onun tarafından tedarik edilıniş olan yatak
Odasına geçerek berbat bir keman ve
bronşite uğranıış bir
ut ile dansı idareye
girişti. Utun şişko ve
hasta göğsünden çıka
rılan
teranei raks,
cidden gülünçtü. Fakat Beledi katibi men111un, son derece n1e-

-

kendimi denize
karar verdim.

atıuıya

Ya harru .. Ya marı•u ...
Ne olursa olsun dedim.
( "abadi var )

yeni sınifları
Memur

sırası

Vilayetler teşkilatına naza:
ran memurin sırası şu suretle
tespit edilmiştir:
Valiler, mülkiye müfettişle'
ri, mektüpçular, kaymakamları
posb müdürleri, nufus nıii•
dürleri.
Valiler beş sınıftır. Mektup'
çular üç sınıftır. KaymakaıJJ'
!ar üç sınıftır. Polis müdürle'
ri, iki sınıftır. Nufus müdiil"'
lerl de üç sınıf üzerinedir.

Birinci

sınıf

valiler

Dahiliye vekaletince tanıilll
olunan kıdem defterine naıs'
ran (3) birinci sınıf Va!iıııi•
olduğu tespit olunmuştur:
1- Süleyman Sami be1·
2- İzzet bey.
3- Vali vekili Muhiddıll
bey.

ınnun<lu.

O f alsoftJ

nağn1elerde

kendi şe•
refini terennüm edeJl
bir ahenk, o nıana~t
dönüsler
ve kırıtışl~~
•
• 1
da gene kendi şerefıtl
haleli ·en bir kavs'ikıl'
zah görüyordu.
Bu perişan sallaJJtı
bir müddet devan1 et"
tikten sonra HurreıJl
ayağa kalktı, mün1e"
yize hitaben:
. . -ae
1 d' !Jeı1
. .ıçınız
- Sız
ıJJ1'
biraz yalnız kalacağı
Mabad~

-vat

ll\u
ı\y

vl!ı

11:,.
'.'.al

·'51 Mart

DÜNYADA OLUP BİTEN
V AKALARDAN İNTİBALAR

a\ME

Yalnız Avrupada olmaz
Afrika

(erli=e

v:ıhşileri

de güzellik

İ;o..tan

'

nıın İstall'
yaııı·

e tiıu ıu:ı

•

·el'il ser •

e tuvsıı,
e ()C r i ş;ııl
nim içlıı
im çaı·tl
keni.Iİ

n

tallı l•ı~·
çhk 1lt'I

Üm liOI''

sevke •
edecelc •
'.;iündüıı:ı·
Iık
bif
iıııi

kal•

ıya karııf

i'!

Kuı"

ırelle iJ;l

•
kurtar•

yorduııı

ben h<>'
ten ara•

~eden

olmasın!

Afrikalı

dilberlerin başları ı
mi kalır? işte onlarda bir :nüsabaka yapmışlar, Ancak bu
müsabakanın şartları dokuz
ile on dört yaşında olmak

Onlar da

insan değil mi?
Avarupa ve Amerika kadın
ları birbirlerile sen güzelsin
ben güzelım y anşına çıkarlar;

imiş.

Garip bir a et

~t f(trlli g·rlt

g·iin ti h1g·illerecle

gö::.le11 ze

.Y·~·y·eııleı·.

uluruıJJ·

gelir lef

man

Iıi4i

'ime h.I r
ve beıı
1

ktan bif
ş olur•
zsa hcl•
Jcaldt"
bir ıııüd•
bulıJJ

g!l•

zotp

ı,
a çok keskindi. Bir seıtedfr
ldmi &öılerine vurulup, kiııri
de kalbinin iyiliiine ınecl'!P

cevabı alıyordu:

·is Jfulıüf

nda

ç

olup onunla evlenmek i,tedi·
ler. Fakat o meseleyi aklıııe,
keskin zekasına danışıaca l'I

müsabakası yapıyorlar

iıl.clt'i.
il

Mcliha,ın 6ıleri
ı.I, kalbi pek iyi,

Ş

- Sakın ita, hiç bİl'İBe
muvafakat cevabı verdi!
Anası , babası ölünce kendisini yanlarına alıp evlatlan
gibi büyütmüş ihtiyar teyzesinin, eniştesinin yanlarından
ayrılmak istemiyordu.
Bazıları
bunu kendilerine
JÖre tefsir edip şöyle dedi·
kodu yapıyorlardı:
- Tabi evlenmez ya .. Teyzem öls!inde mirasa ko11ayım,
ondan sonra evleneyim! diye
bekliyor amma, gün geçtikçe
de kartiaşıyorda aptal farkın
da değil!.
Halbuki birinci isnatları ne
yanlışsa ikinci düşünceleri de
ö kadar
yalandı.
Meliha
hem yüzünün ve vücudumun
hem de ruhumun tazeliğini
daima muhafaza ediyor, yanakları gittikçe pembeleşiyor,
gözleri günden güne daha
parlaklaşıyor, dudakları zaman
ilerledikçe daha şuh tebessümlerle kıvrılıyordu.
Çünkü mes'uttu... Çünkü
onu herkesten gizli bir seven
vardı: Hala zadesi Rıdvan ..
Bu genç her sene tatilde
yanlarına gelir, on beş yirmi
gün kalırdı .
Meliha ruhunu tahlil edince
eniştesiyle teyzesinin yan~
dan aynlamamasını biraz da
buna hemlediyordu .
Yoksa bu ev bir gün bile
istiye istiye, seve seve oturulacak bir yer değildi .
Tey:ıesiyle eniştesi otuz beş
senelik evlilik hayatlannda
hAli birbirlerini
anlıyama•
mışlardı.

Sabahtan akşama kadar yekdigerinin zıddına gidecek şey
ler yaparlar, Melihaya da da·
ima aralarını bulmak vazifesi
düşerdi.

rı
a naza'
suretle
üfettişle'

akamlatr
fus mii'
Mektup'
ymakaııı'

müdürle'
müdiif'

lngilterede

çok garip bir
~det varmış. Mardi gra yor\ıısunda herkes kilisede gözleıne yermiş. Ancak bu gözle~eleri evlerinde yapan kadın-

Atin~ya

Iarın bir an evel kiliseye
şarak kitrneleri şartmış.

k<.

Resim, ellerinde tava ve
tavalarda
gözleme kiliseye
koşan İngiliz kadınlarını gös-termektedir.

tenezzüh ~-la

Loyd Triestino, muhterem müşterilerinin Atinayi az
IDasrafla ziyaret edebilmelerini temin arzusile Pire için
azimet ve avdet biletleri ihtas etmiştir. Bu biletlerin fevkalade tenzil edilmiş olan fiyatında Atinada otelde ikamet
ve taam bedelleri dahi dahildir. Bu biletler, yolculara, İs
tanbuldan Pireye bir azimet ve avdet seyahatinden başka
A~inada arzusuna göre GRAND BRETAGNE ve yahut
PôTl PALE otellerinin birinde ikamet hakkını vermektedir.
İş adamları ile Atinayı ve asarı atikasını ziyaret etmek
isteyen zevatın kendilerine pek az masrafla seyahat fırsa
tını temin eden Loyd Triestinonun hu teşebbüsünü layıkı
feçhile takdir edecekleri muhakkaktır. Şehrimize daha
aıia seyyah celbetmek maksadile Atinada bulunup güzel
Şehrimizi ziyaret etmek isteyen zevata dahi ayni suhulet
'::::::'.
- - ve istifadeler bahşedil~iştir.
.~::::_ _ __
l:>t::VLET MATBAASI MÜDÜRLÜGÜNDEN:

·aL olCI

di

şe'

edeıı

nasıt

ıtışla~

refifl 1
rsiktl'
uaı:ıt•
1 et"
rreıı1

ü111e"

aranıyor
IQ~latbaanıızda gayrınıamul eşya amdar me-

Bir memur

.\ lltluğu açıktır. l\laaşı aslisi yirnıi liradır.
v:ı:ı~a sene nihayetinde kazan~tan ikra_miye
1 tılır. l\Ieınur olmak sıfatını haız olan kımse
ç~ı· arasında evelce nıatbaa levazım işlerinde
"tılışınış olanlar tercih edilecektir. Talip olanla~~ hergün öğleden sonra saat 4 ile 5 arasında
ıo~d~riyete müracaat etnıeleri ve vesaiki hizıt) -~-~raber getirnıeleri.

~ktor A. Kutieı ts~~:ı~:nk:a~:;~~ha-

~~::~tri~ makiuelerile belso-

-~~ ~· tdrar darlığı, prostat,
~, f'11 1iktidar, belaevtekliai,
olit
0
r
•"
~ra~~aiyi ağnsaz tedavi eder
Yde fırın sırasında·

sebede istihdam edilmek üzere
bilmüsabaka iki memur alınacağından talip olanların Mahmut paşada Abut efendi hamnda lstanbul bankasına müracaat etmeleri.

Tuhaf

ır

şey,

bu ihtiyar kan
kocanın ne havaya, ne yemeklere, ne elbiseye dair fikirleri
birbirine uymazdı.
Öğleden eve! gezintiye çı·
kıp çıkmamak, öğleden sonra
da domino, iskambil partıleri
hırıltının, zırırltının sunturlusuna mükemmel bir sebep teş•
kil ederdi.
Meliha teyzesile eniştesinin
bu uyuşamamazlıklarını tabi
kimseye açmaz, yalnız ara sıra
Rıdvana dert yanardı:
- Ben yanlarına gelmezden
eve! nasıl yaşıyorlardı bilmem.
Şimdi bana öyle geliyor ki
bugün onları bırakıp gitsem
yarın birbirlerinin kafalarını
yararlar yoksa bana karşı mı
şımarıklık yapıyurlar?

••

Nihayet Melihanın teyzesiyle
eniştesi üç gün aralıkla ayni
hafta içinde şiddetli bir zatürreeden ölüp gittiler .
İhtizar saatlerinde bile uyuşamamişlar, kavga ede ede
ruhlarını teslim etmişlerdi.
Rıdvan bu acıklı haberi
alınca Melihayı koca evde
yalnız bırakmamak için koşup
geldi. Bir kaç gün Mellhayı
teselli etti. Sonra muallim olduğu mektebe ,
Anadoluya
vazifesi başına giderken :
- Meliha, dedi, her zaman
emrine amadeyim, kaleminden
çıkacak tek kelimeyi bekliyorum. Ne vakit iştersen yaz,
gelip seni alayım.
Fazlasını söyliyemedi. Çünkü Meliha tuhaf bir kızdı.
Eğer onunla evlenmiye niyeti
yoksa fena halde tersler, izzeti nefsini kırabilirdi.

Melilaf bu

.ıJze ne

•tupet

ıMnfi bir
verıaemif, ymlıw: ı,.p.ı

ve ne ele

cenp
önü-

ne eyıaekle iktifa •hılİfti·
Rıdvaıı bwıa teklifini kabul
manasına aldı, Melihamn hayabm şenlendireceji dakikalan tahayyll) ederek kıymettar
mektubu beklemeye 'başladı.
İntizar devresi çok uzun
sünnedi. Postacı adresi Melihanın yazısıla yazılmış efli·
tun bir zarfı Rıdvana teslim
etti.
Genç adam elleri titreyerek
zarfı yırttı. Kağıdı çekti ve

. l

~

,a~All

18!!~~-·

J•·

Yeni bir garabet

Amerika da kiliselere rad \·o ,, e sesli sinema makineleri ı~ô11tıluvor

okuınıya başladı:

«Seviili Rıdvan,
«Küçüktenberi ne kadar
doğru sözlü, doğru özlü isem
bugün de o tabiatimdan ayrılmıyacağım.

Veda ederken söylediğin
son sözlere karşı sükiit etmek,
şüphesiz sana ümit vermiştim.
Bunun yanlış bir hareket olduğunu şimdi anlıyorum.

Rıdvan,
biliyorum,
meş't etmeğe hazırsın ..

beni
Yoksa
ben hayatta bu saadete inanmıyacak kadar fazla tecrübe
gördüm.
Teyzemle eniştemin uzu..ı
zaman pek yakından şahidi
olduğun cehennemi hayatlarına:
sen de vakıfsın.
«Onlar öldüki.en sonra tesadüfen eline gençliklerinde bir-birlerine yazdıkları mektuplar
geçti. Ne aşk, ne sevgi, okuResmini gördüğünüz kadın buğün Amerikanın en meşhur
madan tahmin edemezsin...
simaları arasında bulunmaktadır
Halbuki ben onların son zaMadam (Aime Senple)ye bu şöhreti temin eden şey kolaymandaki geçimsizliğine bakalıkla tahmin olunamaz.
rak görüşmeden,
tanışmadan
Kendisi sinema yıldızı değildir. Ne kocası mühim bir devlet
1
evlenmiş soydan zannediyormemuriyetine geçmiş, ne de tüyler ürpertici bir kazaya kurban
gitmiş ve yahut Amerikalıların hoşlanacakları bir başka vak'adum.
«Şimdi onların gençliğinde

ki ateşli zamanları andıran
sevgimizi düşünerek ihtiyar halimizde de bpkı onlar gibi bir
bibirimize düşman olacağımızı
anlıyorum.

Onun için Rıdvan beni unut.
Sen de, bende hayatımızı
bu ihtiyarınkine benzetmiyecek
birer eş bulmıya çalışalım!»
nakleden:
·n
A.H
Nişanlanma

Ankara muhabirimiz Namık Edip beyle Y anya Eşra
fından Celil Efendi merhumun
kerimesi ve İzmird~ Şark
halı şirketi hukuk müşaviri
Fevzi Beyin Hemşiresi Müzeyyen Celil hanım nişanlanmıŞ
lardır. Tebrik ederiz.

.ıun kahrımanı olmuştur.

Madam (Semple) yin marifeti sadece dini merasimde ~ekil
itibarile bazı değişiklikler yapmıya kalkışmasıdır.
Kendisinin (Nivyork) ta bir k~lisesi vardır. Bundan bir müddet eve! buraya bir radyo makinesi koydurtmuş, Amerikada
ve bütün dünyada ilk defa olarak görülen bu yenilik hazmedilmeden daha garip ve hayret uyandirıcı bir teşebbuste
bulunmuştur.

Mabetlerde sesli sinemadan istifade etmek... Sesli filimlerde
halka büyük ve meşhür vaizleri göstermek, dinletmek. ..
Madam (semple) yin büyük bir cesaretle tatbikine giriştiği
fikir budur.
Her yenilik ve garabet karşısında onu alkışlamaktan başka
bir şey düşünmiyen Amerikalılar bu hareketi zan ve tahmin
hilafına memnuniyetle karşılamamışlar. Madam ( Semple ) gazete sahifalarına kadar akseden dedikoduların mevzuu olmuş
tur. Onun neden şöhret kazandığını şımdi anladınız mı?

Siz de ayni fikirde misiniz?

Sinen1a ve tiyatrolar
Şehremaneti

DARÜLBEDAYl temsllleri
31 mart pazar akşamı
Şehzadebaşı Millet tiyatrosu
ihtiyar bir san'atkAr için

TEYZE HANIM
Vodvil 3 perde
Naşit bey tarafından

KARNAVAL ÇİÇEKLERi
2 perde

SOGUGUN

RÜTUBETIN
'VE TOZUN

PASTİLt.ERİ
lltlmal edlab
BütGn

ecıane

vo ecza

dePoJarıada

••tıhr.

VALDA
lımhıl UJIJaD kııtaJıır
dııruiııde ~ edlıılıı

Dr. KENAN TEVFİK
Kadın

hastahanesi

Doğum

ve cerrahi vak'alar
kabul olunur

Şişli

- Bomonti

yıdızlarından (l: u uti Makeyl) görd!iğü~üz
altına şu satırlaH yazarak bir mecmuaya
göndermiştir:
..
mühi ~.ı ..ıir mesele değildir. Uzerinize bir
kumaş parçası koymı; ·, ya !-·ıt
" çıkarmışsınız. Bence he.ı

Amerika sinema
r _;mi çıkartmış ve
dcrcedilmek üzere,
« Elbise meselesi

ikisi de müsavidir.
Çirkinlik vücutların çıplakliğında değil, kafalann, fikiıleria,
düşünüşlerin çıplaklığındadır. »

Sinema yıldızının sözlerine iştirak ediyor musunuz?

.
Telefon:

PAZAR

YAZI İŞLERt
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en maruf markası:
Parisin "A. KLAVERİ,, nin icatkerdesi zayıflatıcı
ve elastiki mayokemerleri, lüks korsaların son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümessilleri
Beyoğlu N0 437.

Seyri sefain
posta il

lntaııa
( ANAF ARTA ) vapuru
31 Mart Pazar lOda Galata
rıhtımından hareketle [İzmir,
Küllük , Bodrum , Rados ,
Fethiye, Finike, Antalya ] ya
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [Dalyan,
Marmaris, Sakız, Çanakkale,
Gelibolu ] ya uğrayacaktır.
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M üz'iç öksürükleri
çabuk • iyi eden ilaç

No.
kıymeti
mahallesi
sokağı
atik cedit
nevi
hissesi muhammenesi
Pangalb
Cedidiye
148 166 maa bahçe kagir hane tamam 4SOO 8 taksit
Müştemilab: Bodrum katında bir oda, bir mutpak odunluk ve kömürlük ikinci kat bir
sofa iki büyük oda bir hala üçüncü katta bir sofa ve dört oda ve bir hala dördüncü
taraça kabnda iki oda ve bir büyük taraça ve mutpak ve mıktarı kafi bahçeyi havidir.
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye olunmak üzere balada evsafı muharrer
hanenin mülkiyeti 4SOO liı'n bedeli muhammen ile müzayedeye konulmuştur. 6-4-929 tarihine
müsadif Cumartesi günü saat lS te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi buçuk
hesabile 337 buçuk lira teminat akçelerini malsandığına teslim ederek makbuzları ve ya
muteber banka mektuplarile yevmi mezkfırda emvali metruke satış komisvonuna müracaat
evlemeleri.
mahallesi

sokağı

muhammenesi
lira
Beyoğlu
Hüseyin ağa
Taksim atik 31 cedit 41
9000 sekiz taksitte
Müştemilatı: Zemin katile 4 kat ve kagir olup 9 oda bir mutbak ve iki halası vardır.
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer
kagir hanenin mülkiyeti 9000 lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarıldı. Teklif zarfları 1-4-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat lS te ~ küşat ve
bil'istizan hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrer bulunduğundan taliplerin
yüzde yedi buçuk hesabile 67S lira teminat akçeleri ve ya muteber banka mektuplarile
yövm ve saati mezkurda Emvali metruke sabş komisyonuan müracaat eylemeleri .
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dir. Tesiri binlerce defa teo-

rl1be edilmiş olan bu iliıc kolaylıkla ve kat'i bir surette
tokmil balgamları sôktiirür ve
erilir ..

"~"
dikkııt . •l

hususi

Emniyet
İkraz No.

se
Vİ

bi
ını

sürat

~ıersın
po3tası
( Mahmut Şevket paşa )
vapuru 2 Nisan Salı 12 de
Galata rıhtımından hareketle
İzmir , Antalya , Alaiye ,
Mersine gidecek ve dönüşte
T aşucu , Anamor , Alaiye ,
Antalya , İzmire uğrayarak

ambalajına ._

ı;relecektir.
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N.

3872

AL'ETO 1LE dünyanın
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Yeni İlacıdır. Dahilen Alınır. Eczanelerde
arayınız. Hasan Ecza Deposu

·Treparsol, Frenginin
'b

is .

sandığı
müdürlüğünden
İsmi

,

Nisan Pazartesi Trabzon birinci postası yapılmıyacaktır.

Galata köprü
merkez acentesi.

başında

Beyoğlu

Bir altın bilezik saati bir altın saat maa
')3{")
- ı~
köstek 8 dirhem bir gümüş çanta Hüseyin Tahsin B.
Mes'adet hanı altınde da·
184228 Bir çift pırlanta kol düğmesi bir gök yairei mahsusada şube acentesi
kut yüzük bir gümüş tabaka
İbrahim Derviş B.
İstanbul '.?. 740
183404 İki pırlantalı yüzük bir taşı noksan iki
roza yüzük bir taşı noksan bir roza bilezik
N.
temamının
Hantalzade Tayyar vapurları
mahallesi
sokağı
atik cedit
nevı
kıymeti muhammenesi
, bir roza pandantif bir parçası noksan iki
AYVALIK - İZMİR postııs•
lira
altın kalem biri elmaslı
İbrahim Derviş B.
Beyoğlu Hüseyin ağa Bayram ve Yeşil 21
29 kagir apartıman
10,000 8 taksitte
1199 Bir pırlanta ve bir roza tektaş yüzük Fatma Hacer H.
Müştemilatı: Bodrum katile beş kattır. Bodrumda kapıcı odası odunluk ve kömürlük.
2041 Bir çift roza küpe üç gümüş ayna
Nazile H.
vapuru
Birinci dairesi yedi oda bir mutbak bir hala ikinci ve üçüncü dairesi beşer oda bir mutOsman B.
3861 Bir çift roza küpe
31 Mart
bak bir hala dördüncü dairesi üç oda bir mutbak ve taraça kısmı çamaşırlıktır. Elektrik
4241 Dört altın bilezik 3SO dirhem gümüş
Behice H.
•
ve terkoş suyu tesisat ve tertibatını havidir.
51S6 İki roza yüzük bir liralık zinet altını iki
Bedeli sekiz sene , ve müsavi taksitte te'diye edilmek üzere balada evsafı muharrer
Şükriye H.
altın bilezik 9,S dirhem
günü saat 17 de Sirkeci rih·
apartımanın 10,000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zart usulile mülkiyeti mü:layedeye
(i;l.24 Bir roza kuş iğne
Seher H.
tımından hareketle (Gelibolu,
çıkarıldı. 7 4 '929 tarihine müsadif pazar günü saat lS te teklif zarfları küşat ve ıı bilistizan
Nevzer H.
7484 Bir roza arma iğne
Çanakkale ve körfez tarikile
hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi bucuk
Hacer H.
8120 Bir çift roza küpe bir roza iğne
Ayvalık , Dikili ve İzmir ) e
hesabile 7SO lira teminat akçelerini mal sandığına teslim iderek alacakları makbuz ve ya
Htice M. H.
8628 Bir roza şal iğne
azimet ve avdet edecektir.
nuteber banka mektuplarile emvali metruke satış komisyonuna müracaatları.
9213 Bir roza yüzük
Kevser
H.
Yük ve yolcu için Emin~mti
mahallesi
sokağı
N.
nevi
tamamının kıymeti
önü Reşadiye caddesi Rıhtım
10934 Bir altın saat bir altın şatlen bir İncili biatik
cedit atik cedit
muhammeni
hanındaki idarehanesine mü·
lezik (ucn noksan)
Fatma H.
Beyoğlu
Hüseyin ağa mektep Bayram 12
29 kagir hane
lira 7000 8 taksitte
racaat. Tel. İstanbul 1977
Fatma S.H.
11794 onbin dokuz dirhem gümüş.
Müştemilatı: Bodrum katı odunluk ve kömürlük ve mutbak. Zemin katında: büyük ve
İfakat
H.
12117 Bir altın saat maa köstea.
Yolcu bileti vapurda da
verilir.
Esat
H.
küçük iki oda. Birinci katında büyük ve küçük iki oda bir hala ikinci katında üç küçük
12916 İki pır!:ınta tek taş yüzük
14294 Bir roza maşallah bir roza boroş üç yüz
oda bir hala dördüncü katında bir kiiçük oda ve bir sandık odası. Beşinci kat taraça ve
Yc· nl "' \'1 f
seksen dirhem gümü~
F. Bedia H.
kiremitlik olup elektrik ve terkos suyu tesisat ve tertibatını havidir.
14502 Bir altın saat bir pırlanta tektaş kravat
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer haAyşe H.
iğnesi 1 elmaslı kol düğmesi takımı 6 parça
Muharriri: Hasan Cemil
nenin «7000» lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye
İstiklal
ve inkılap tarihimize
H.
Redife
yüz
yirmi
beş
dirhem
gümüş
14888
üç
cıkarıldı. 8 / 4 /929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te teklif zarfları küşat ve
ait ruhi ve tahlili bir tasvir·
1S007 Bir roza tektaş yüzük 1 altın saat 1 altın
bilistizan hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi
dir.
Fiatı 25 kuruş. Tevzi ına'
altın
iğne
1
altın
yazı
madalyon
bilezik
1
buçuk hesabile S2S lira teminat akçelerini mal sandığına teslim ederek alacakları makbuz
halli·
İkbal kilaphanesi
İffet H.
üç altın sikke
veya muteber banka mektuplarile yevmi mezkfırda emvali metruke satış komisyonuna
N. Sururi B.
16064 Bir altın kordon 39,S dirhem
müracaatları.
-inıı .'-ı' oati11 !itin lrır~fl'sı
Ali
Riza B.
16838 İki altın saat 1 altın kötek 13 dirhem
nevi
No.
mahallesi
Kuruş
sokağı
icarı
1
Hatice H.
1626S Bir çift roza küpe
lira
E. Nesime H. 1 6ıncı sahifede santimi 2S
16292 Bir altın yiizük
•
Cafer ağa
Kadıköy
Sakız ağacı
hane
480
Senevi
((
so
.Sinci
Tahsin B.
16889 Bir roza pandantif
((
((
Heybeliada
Manastır
312
80
4üncii
16921 » çift roza küpe altları zümrüt bir albn saat Fatma H.
((
120
((
3üncü ' ((
Ur.un çarşı
Rüstempaşa
Balkapanı altı
28
mağaza
72
F ahrettin B.
17166 » Altin saat maa anahtar
((
«
200
2nci
Hoca Ali
Galata
Lülecihendek
51
kagir hane
6S şehri
M. Celalettin B.
1722S » çift ·roza küpe
((
400
linci
((
Ta tavla
Beyoğlu
Papas oğlu
lS
hane
10
İsmail B.
173SS » altın bilesik 3 dirhem
Tım tım
; birahanede mevcut 26 kalem
ada
17436 » elmaslı saat ( bir taşı noksan ) bir
relgraf: İstanbul Sa~ıt
eşya 70 lira «
!·
Şöhret H.
altın kordon 24 dirhem
İlan muhteviyatına dikkat
Balada evsafı muharrer emlakin icara raptedilmek üzere 2 / 4 / 929 tarihine müsadif
17579 » roza kuş iğne üç roza yüzük bir çift
Jlunmakla beraber bu husustıl
Salı günü saat 15 te temdiden müzayedeleri mukarrerdir. taliplerin emvali metruke ic.ar
roza küpe bir roza pandantif bir altın
mes'uliyet kabul eClilmeı.
komisyonuna müracaat eylemeleri.
Hasan B.
bilezik saati
Gazetemizde intişar eden .
17612 Bir çift roza küpe bir altın kordon 21
Pangaltıda Babil sokağında 6 numaralı hanede mevcut eşyayi beytiye 9 - 4 - 929 tarihine
bütün yazıların hakkı
Hüsniye H.
dihem
müsadif Salı günü saat 11 de mahallen bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin mahalli
mahfuzdur.'
Saime
»
17616
Bir
çift
roza
küpe
iki
roza
yüzük
.
komisyonuna müracaat eylemeleri.
Abone sartJarı
17829
» pırlantalı gerdanlık dört roza iğne bir
Vilayetler için: Senelik 17~
pırl:mtalı yüzük bir çift pırlantalı kol
altı aylık 900, üç aylık 5
düğmesi bir elmaslı saat maa şatlen üç
kuruştur. Ecnebi memlek~tKadın hastalıkltı
altın bilezik bir altın kordon bir altın gerler İçin: Senelik 3000, tı
Bel soğukluğu, idrar darlığı, prostat, mesane hastalıkları, bel
hekimi: Doktor
danlık «7S» dirhem
Azize
H.
.
aylık 1600, üç aylık
gevşekliği ile frengiyi en son usul ve ağrısız şıtıngalarla
900 kuruştu_r
Emine Seher »
17830 Dokuz miskal inci
.kat'i tedavi eder. Beyoğ1u Tokatliyan oteli yanında mektep
Yukarda isimleri muharrer zev~t mücevherat mukabilinde
__,_.,.
Şevval 19 1347
'
Her türlü kadın rahat fZ
sokak No 3S. Telefon: Beyoğlu 31S2
Emniyet
sandığından
istikraz
etmiş
oldukları
mebaliğı
vade•
'/'(l /ı.'\'llll
•
!ıklarım ciddi surette teda•
1
sinde tediye etmemelerine meb11i Fıini istikrazda tayin olunan
•
Akşam
18.;
UFUK BİÇKİ DİKiŞ MEKTEBi ~
vi eder. Şehzadebaşında FevÇüneş S,S4
ikametgahlarına ihbaraname gönderilmiş isede buiu ~amadıkla
9
pğle
12,20 Yatsı 19, 'J,
:.::iye cad.desi 17 numara. Çar;
Müddeti tahsil 3 ve 6 aydir. Kayde devam ediyor. Maarifri~n tarihi ilandan itibaren « 91 » gün zarfında tediyei
ikindi lS,50 İmsak 4,l ...şamba günleri fukaraya p ten musaddak diploma verir. Asrın en mükemmel metodu
d"'n ,ve ya tecdidi muamele eylemedikleri takdirde merhunab
rasız bakılır.
~
~·(
Mes'ul miidur: Selim R ll
taklp eder. Vezneciler Sabuncu han sokağı numara 7
+- me'zkfırenin bil müzayede satılacağı ilan olunur.
169773
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