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Nasıldır,

zamanlarda bazı vekaletlerle
Dahiliye vekaleti arasında
tnühim bir noktai nazar me selesi hadis olmuştur. Maarif
vekili Vasıf beyin de ıstifasın
dl\ amil 'illan bu mesele
vi!Ayetlerin umumi idarel.:ri ile
vilayetlerin mahalli işlerine
'ait kanuna riayet meselesidir.
Yani hususi muhasebeler
va tası ile idare edilen ve
'VİI yeti re verilen
sa!ahiyet
IIl elesidır .
Bu iki kanun vilayetlere
bazı salahiyet vermiştir . Bu
,aJahiyetlerin
en
mühimi
Maarif ve Nafia ışlerine temas
etmektedir.
Te kilatı Esasiye kanunu,
ı:nahalli
idarelere , bilhassa
hu işlerde mühim salahiyetler
vermiştir. Halbuki son zamanlar<la Maarif vekaleti mektep
işlerinin
r ! en id resi ıçıo
mekteplerle meslek mekteplerini tamam ile kendi emrine
almak istemiş, kezalik Nafia
vekaleti de yollar işini tama'11İle kendi idaresine intikal
ettirmek için yeni bir kanun
layihası hazırlamıştır. Bu iki vekalet bu işleri istemekle beraber ayni zamanda yol parasını
'Ve mektep vergisinin kısmı
azamını da vilayetlerden almak
istemektedirler
Dahiliye vekaleti bu talep-
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Nushası
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kuruş

her yerde (5)
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rlayat pahalılığı ile miıcade
dır.
le için Ali iktısat meclisi taMamafi hususi muhasebeler ı rafından İzmir vilayetinden
tarafından pek çok istifadeli
malumat istenilmiştir.
işler yapıldığı anlaşılmaktadır.

Dahiliye vekaleti hususi
muharebelerden istifade suretilc y~pılan bir çok icraatı
irae eden resimli bir istatistik
vi"·cude getirmektedir.

1

bulunmadı
İzmırde Gazi bulvarında
define taharrisi için yapılan
hafriyat bir netice vermemiştir.

Define

Parisfe alaturka bir konser
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Yaz geldi, ku•
laklarımıza mu- ı Musikişinasların kıyafekayyet

olalım

Üç aydan·
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_edildiği .za- 1 de d ne aım~d~n _l'l~ lız gaze- 1
telerınd~ neşrı.ıı şıdaetle

ıçrn•

kül,

Bazen

Rnpor tanzi,n
man bunun bır sure n n
fürk
atbuatınn da veril -.ıesi teklif olunmuş, fak t reddedilmiştir. Fakat rapc;r, bur dwn gönderildikten iki gün
-;onra, yani Cemiyeti Akv m
bu raporu eline almadan bu mın s , · İu iliz, gazett"l r' .•
de uilişar etmiştir. Komisyonda k'tcdllcn hararetli celse işte
bu yüzden yapılmıştır.
Bazı aıa" Türk matbuı.tına
verilmiyen bu raporun asıl alakadar olan Akvam Cemiyetinin-

0..,vle
J

1

te-

• den de
e on f e f rn
. geliverir

j ~

ten-

kit etm\şlerdir.
Hakim kanaat şudur ki
b:.ı rapor iki noktadan Türk
matbuatın:ı

isteı

vt"rilmek

me-

miştir;

1- Bun.ı

rıne vererek

İngiliz gazetele·

şahsi Ltifade

temin etmek;
2- Matbuatın ou rapor
hakkında yapab 'leceği tenkidi birkaç gün olsun bertaraf eylemek.

'·
1

-len iht·yar n ço... I
Tabı!1 a i:i servet ,

Arnavutlı~kta

fes ·hat
Selanik gazeteleri.
İtaiyaııın ı\rna vuthıga
Şin1diyt:

kadar 11 .lL'tı ı>
silah. ıı l:! n hin ınit ı ·a iyi.iz. binlerle top güıı
dediğini y a znı aktad ır-

1~11·.

U\"UÇ

•İliğiıruıı

ıe komisyonda

muştur.

1,

4 - nciI sahifemizde:

Boğarlar ko· !9....................................
misyonu sene·
ik raponm
Akvam Cemi·
yetine verd'
ve bu r poı
İngiliz gazete·
d inti r
etti. Biz de or •
1 rdan bu:ııt
ikt bas ettik
Bu nıü r _bet

ok hararetli
bir celse ol-

l'olı·

Telgraf,

ııabıl

gaz<'l('İf'rde
iııtjsar
<'tti(
•

neşre başladık.

y· t
ve bir sual

2- nci sahifemizde:

komisyonunuu
bu seneki raporu

Yerli mallarına dair açtı
ğımız müsabakaya gelen ce·
vapları üçüncü sahifemizde

Bu müsabakaya bütün münevver gençlik, memleketimizın ticaret, iktisat işleri ile
meşgul olanlar ve yerli malı
satanlar memnuniyetle iştira
ke başlamı lardır.
Bazı karilerimiz, bu müsabakaya iştirak için mutı k
fotograf göndermek lazım
olup olmadıgını bizden soru
yorlar. rv üsabakamız ıçın
fotograf göndermek mecburi
Sıı/ rıi Auyıı i•cıı
degildir. Yazı ve fikirlerin
resimleri ile birlikte ç.kma !ere itiraz etmis Vt" bunun T eşsını istiyenler
gönde irlcr,
· Jti!atı Esasiye kanununun vila··
isteruıyenler göndermezler
yetlcre bahşettiği tevsii mezuBır de karilerimizin Ct"Vapniyet ve demokrasi usullerilarını
on bt"s satırda hülasa
' ne muhalif olduğunu
ileri
• ya çalı5mali\.l"ı, lıai\"ıdın yalnı
siirmüştür.
bir tarahna yazma! rı v
Heyeti Vekile de Dahiliye
zarfın üzerine « miisabakaya
vckah:tinin noktai nazarı muait
» kaydını koymaları livafık
görülmektedir. Binazımdır.
enaleylı
hiikümeti
merkeziye vılayetlerc verilmt'j olan
se. • hiycte şimd lik bazı yerler-
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Telefon:
YAZI İŞLERİ
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.
ye
Hedl

Evelki gün,
koşunda

14

Kumbaracı

yo-

~ıJI:!:.::<:..

numaralı apartı

manda boğularak öldiiğJ ıan
nolunan 70 yJşlarmda Hasan
"ağanın Ct"5cdi morga nakledilmistir.
H a~an ağanın od asında zabıtaca tah•trriyat ya pı l mı ş . bir
kirli yün çorap içinde 900
lira evra kı naktiye ile birçok
altın ve zikıymet eşya bulunm uştu r .

"ı'/TI _ ,
'u genç kızın ismi mı:;
~_,iajori Berri» dir. Nev Yor\..
•

•

lj•, ,IJ(ljul •

~elefon

s antralın da çalışırkt"ı!
operası müdiirü sesini
ışitmiş, « 7» bin dolar ücretle
,forhal tiyatrosuna '>lmışl•r.

3oslon

M!s Majori bu hafta Hoston·
da (Ka rmen) piyesini lemil ·
edect"ktir.

Paris telsiz
1
-~-----------------------------• telefon şirketi
duyduğu şid- ı •-fı.
geçenlerde bir
...
11etl'ı sancı 1ar \ '1 , \ ·'
1
'f1 77
konser vermiş
içinde kıvra'V·
ve bu konsernan genç bir
de eski Türk
hariciye
sir
hanını tama---~:..:.....:.:___.ı
musikisinden
Ç~mberlayn geçenlerde İta!~ t•ı
nten tesadüf neticesi olarak
de bazı parçaziyaret etti ve mösyö
hu hastalıktan kurtulmuş, haslar çalınmıştı r .
Müsolini ile b ir mülakat
ya ptı.
• .
·
Ceza malı si.,. Y .ıttığın
talığın pt"k garip bir sebepten
Maalesef konBu münasebetle, lngiliz haseri dinliycwel;alktığın yer,
kemesi huzu ıleri geldiği de bu suretle
nazırının kerimesi Mis
riciye
dik , çalınan
runa
sersen
yedıgın içtiı:-in
ıııeydana cıkarılmışıır.
Diy
na
Çemberlayn
tarafından
oldugu
iddia_
şev belli dt>··
parçanın
ne
Gerek bu hastalığın seyrini
mösyö
Müsoliniye
garip
bir
,
sile mevcuden
gılmı !
&erek bu bt"klenmiycn neticeyi, olduğunu da
hediye
yapılmıştır.
Bu
hediye,
ıi'>;2~~;e~~
bilmiyoruz.
Fakat
bu
konseri
veren
heyetin
gazetelerde
çıkan
ı
·'I!
!{ÖnderiLn
kı- Bir St" karilcrimizden, Kad koyiinde
canlı
bir
kaplumbalıgı,
kıy
feti
nedır
boşt. ol·
küçük
ve
1
resimlerini gördük Tiirk kostümü diye arkalarına giydikleri
diş doktc.ru M. Halit bey
ğaclır.
ve bütün Fransa halkına gösterdikleri elbiselere bakınca
per a, deli dugum do ru
1- kınız rı 1 anlatıyor;
llzerinde mıs Diyananın elhayrctimizden
donakaldık.
kanlı,
bu
id
ama,
vattıgım
"Üç ydır, tahtı ...davide
masla
işlenmiş
markası
vardır.
Bunların Avrupa gazetelerinde çıl\an resimlerini kar.lcrimize
dia 1 ı
k bul
kalklı!iım ye bıılı na'l.gcnç bır ha.um, aiın
Mösyö Müsolini bu kapluınta1<dim
c
d
ve
ruz.
etmiyordu. St>rseri olır.a
ı
rın, yedigitn
içtiğim 'ityin
!.. :nigi r zerindekı şiddetli
bağayı
yazı
ma.
asının
iizerine
şu
sözlerle
ıspata
çalışı)Jr
Ju;
beıli
olmadığı
dogru
l"g"I.
a rılarla ınust rip idi. Etibba
koyacağını sövle'lliştir.
·'l>~
~
_
N~ ;ı. 0
-Söyle ha·
Rakı
ark da:jlarımız•n hrr lü lü ih-

M. Müsoliniye ; İssiz bir adam ne yer, ne ·icer?
bir kap,~mbağ~ .ı~ ~
~\O~ FQ)@r~k
~

),-!. : • ,

verdıler

İngilız
yayı

Gelen seyyahla"!

rekoru

Bir senede lzmır Vi' ) eti
lınıamatın.ı r ,smeıı ı:grılar bir 1
Dün akşam limanımıza Al1 dahilinde (520) bin okk ı r,t ,,
•.. 1
lir ü zail ın: } ordu; gii'lden
man bandıralı Lutsof vapurile
içilmiştır.
ır ne ktsi:ıi
iddet edc'l bu
(300) seyvah, bu sabah ta
~~'lcıl r g ldıği zaman hasta
ltalya bandıralı (Stella d'İtaliSarar.!arın intihaoatı
lünü başını yırtıyor, bağı
ya) vapurile (280) seyyah gelBu sabah saat 10 da, Mah·
tıp çağırmak
gibi tehey- 1 miştir.
mutpa~ada
Tarakçılar
hanı
Yarın
öğleden sonra da
~ilcatı asabiye gösleriyordu. '
cıvarında saraçlar eJnaF:ııın
Emrazı asabiye mütehas·
(Stütgrat) Alman vapurile 400
yeni ;dare heyeti intihabı.ıa
haşlanmıştır.
( Mabadi 2 nci sahifede )
seyyah gelecektir.

ıw~ı& ~

nazırı

Sabıkalıları ·

'Teb'it edilen
ka dınfar

İ tanhııldan

bulunan

(50)

Rus tabiiyetınd.
urrıu nı b.adının listesi yapılın.;,
bı•S!" inlerde pasaportları hazır
ıı r.ı ' hudut haricine çıkarıl
rnaıarı tekarrür etmiştir.
rnebi

ve

m

:U_

-ıı- ıur.

tanıyor1
sami sııa ı e ..

bey.'
ıa!.möyle i e,
sdseri
ne }'ıyip ç rdeme!i~ kimin sı ?
\ ,
dıli v rabilir?
Peynir.
•""'/.
k
.
.
, l'
..
em
~ et tt"n • :tcytın
yerım -~
1
1 _ "'- ,1/ "'t;, , &"idim geleli
ekmeğe katık
'{
) dmi~ tiirlü ' edip; ü;tiiııc '
iş tu tı.m!
de suyu lakıriakır dikerim.
Yetmez mi benim gibi fakı re,
- Bir senedir boşta ımışr

( ':~';:- .:.{-, ......-. Bana

Son Saat

Sahile ?

Nisan l

e
Helecanlı

b ·:!'

kacakcılık
,
vak'ası

alınmıştır.

bir kaO "" da
çakç• mot· ü g
&ci n
r ot rı.
bu üç ka a ar,
zabı~ ,,
, r
\1
t.ı\ al r t '
r c n z a ır..
v" r: tor r•• t- ' t ra'ı dan
alır •ıştır.

haberd.:ı.r
cin. ş, K
·ya çıkanlan ka ç .. r.. :..:.g.tlarla kaçakç.ılar hakkı
t
ikata b~lamıştır.

'L. .>.ta -n

:

J n

k.. a k, r ad na bu?
-

İyi, iyi a'.Ila insan olma-

yıp t
yırda

hayvan o san, seni çabedava otlatmazlar.
Ot !:,ile para ile bulunur,
pcynıı i,
zeytini,
ekmeği
falan besbedava nasıl bulabilirsİtı? Hem senin kadar adam
giı'lC:c en aşağı ıki okka ekmd: yer!
-- Een de bedava buluyornr.ı, ekmedim, reis bey!
Eıııeğım kar ılığı
karnımı
do)uruy:ırum!

- re

Z'

•

Bi:rkaç. gün evel limanı·
Adz r
d nizine
mızc! n
e
bir
vapur
hareket
Hayır ,ız a
klarına ğeldiği
rat' hy
1an iki ki i iki
1
1isb •
val
r
doldurdukrn kaf.ıtlarını
vapuru takip
" , ın, Hasan,

(

Tramvaya atlı
yan çocuk ağır
yaralandt

Ankara r •ım sergisinin a çılmasına az bir zaman kal ,

mışbr.

Sergi hazırlıkları ıle IY!eş·
gul ohn san' atlar b · rligi r :m
şubesi, son zamanda had
olan bir vaz.iyc.tle k ' şılaş
mı ~ır. Malum olduğu üzere,
maı-rif v k"l ti bu s i 1 i '1
bir para tahsis dmişt•~ .
rılmıştır.
Son zaman a Avru aıia tah10
rı ı ı
.u.:a1L1._., 1 'sill~r· 'li bit•rc-rek dön n ge ıç
res~a !ar bu av et mt:.n:ıse ~
ti e Ankarada b"r
gı a
ı~
Ur panın
n v Hve bundan dolayı da um m
zevcesi Kamile hanımı fena
sergiye ait t:ıhsisattan bir kıs ..
halde dövmüş, ö ıimle de tehdit
mını almıslardır.
etmiştir. Hasaıı, poJ;s raporu·
Aldıgımız maluma a go. 1;,
na göre kendsini karakola
bu
gençler arasınd:ı f.mdiJ e
çağıran polis memurunu ve
kadar sergiyi viicude getiren
memurları da
karakoldaki
tahkir ettiğinden derdest olun- ressamlarımızla birlikte asar
teşhir etmek istememek gibi
muştur.
bir temayül varmış. Eğer bu
baş
temayül tahakkuk ederse, ki
1
etmemesini çok tenenni ed.amış
riz, zenğin fakir fakat da· ma
Küçük Mustafapaşada oturan
muntazam surette açıla g len
Abidin dün gece Fener cadresim sergisi ın~c!esi d
desinde Vangelin fabrikası
keşmekeşe girecek dem ktir.
önünde dururken Mehmet isBütün temennimiz, maarif ve·
minde birisinin tecavüzüne
kıiletinin böyle bir ikiliğe yol
maruz kalmış, sopa ile başın
açumasına manı olmasını bir
dan yaralanmıştır. Mehmet
an
eve) ııörmektir.
yakalanın ıştır.
Samatydda oturan Ali isminde küçük bir çocuk dün
Yedikuleden gelen 89 numara1ı tramv. ya atlarken düşmüş
ağır surette yaralanmıştır. Ali
Cerrahpaşa hastanesine yatı·

s

S pa ile
yar

Korkan

0

a ...

ndan

hırsız

Sütlücede Karaağaç cadderıed.r i · tutmuyordum.
1 sinde 166 numaralı Rüştü
Yoı:sa(t.mezi~) de 'g 'n ga}'ri efendinin bakkal dükkanına
mc
hareketler mi?
1 dün gece pencereyi kırarak
bir hırsız girmiş, dükkanda
' e gibi, Re'z l y hazçırak Sinanın uy~nması
yatan
r llct.'
üzerine
kaçını r. Şüphe üze• e 5ibi clacak: Sunun
rine evelce dükkanda çırak
buır.m ,
t l· or on ,..ibi yülık ec' en Ahmet yakalanmıştır.
kuı u 1a 'i
tın k 5uretae!
- I ı ay m dım!
Otomo~il kazası
- r.ı.;ıe, bel.; hani «ne siDiın akşam Beyoğlu caddel \•d ;., ı kera et, el çabuksinden sürktle ge en (8-310)
lugu ıı .. rif l c!erlcr lir iş ı
numaıa ı şofot Ahmet efen\:'a~,ı r. d •
! a\ıa~ığı
di ıin otomobili, babası Alber
S \. n ond t • olmaya•ın'
efor.di ile dnemaya giden
Ser cri'ik mamumı delikan·
12 yaşında Viktor namında
iı çok uzamış r.açlı haşım inbir çocuğa çarpmış, başından
kaı ·maLamır,Ja l;aldırr.ı::
ve ayaklarından ağır surette
- K bul etil' m, reis b~y!
mecruhiyetine sebebiyet verE fer o işte usta o!raydım,
miştir.
peynir ekmek y€mez, baklava,
Kurşun hırsızı
börek gövdeye ind;nrdim.
Şehremaneti
binası yanında- Belki saat, ~:ordonun
ki köprülü
Mehmet paşa
altınına falan
rast gelmemedresesinde yatıp kalkan
mişsin de gümi' şü veya daHüseyin, medreseden çaldığı
ha aşagı kıymette madenden
kurşunları satmak üzere çuelanı eline geçmiştir!
valla dişarıya çıkarırken cür- Yok, re s bey, kamü meşhnt halinde yakalnbul etmem. Fındık F atma
mıştır.
benim ne anam. ne analıgım,
ne hal,1m. n de teyzem 1
Kadın dövülür mü?
- Saı..:ı ondan bahseden
Fatihte oturan Halçe hanım
var mı! Bak ben sormadan
ile ayni evde oturan tüfekçi
o aklır, gelclı.
ustası lıyas efendi kavga etDen!ek tiirP'orsuıı?
mişler, İlyas efendi kadını
- Rds c-, ' azrellcri. Ben
sopa ile dövınü tiir.
Enilplıı H ıdi, ark~d.ışı İh
herkes kendi yükünü kendi
sanı 163, t'l.n!tlır.., an1a ....
tasıyor. İşte ondan bunu iş
- Ama, -sor.ra?
saymıyorlar.
Ben de serseri
- H!.!rke:;in tanıdığı kadar.
H!"rgii11 i')İliyoru'.!: buıılann ma- sayılıyorum !
. . "<'
- Üstelik yattığın , kalk·
rı't e..._~.ı.tı:...
1 an1yorı12 ,d ..:r~e 1 . 'ı
tıgı'1 yer de belli değil . Onu
Bu beraber çalışıyoruz mıı
veriyorsun !
geçi
d•mekt.r? Siz bile tanırsır:ıı:.
- Yok, Reis bey, unutubudarı!
yorum. Çünkil .
- Okur yazar degilsin ;:mı:
Maznun, birdenbire sustu .
ne giizel biliyorsun tecahiilü
Reis
tamamladı :
arifane yapr.ıağı. Ben mabke- Bir gece burada, öbür
meJe hakim sıforn bil'ri.-:ı!
gece orada yatarsın, degil mi?
- Ben de '.ımı ~ıfatıce, reis
Yerin, yurdun belli değil
by hazretleri'
(Çünkü)
nün ötesi öyle gele- Belki dogn• ~öyliyorsun.
cek te ı-.ustun !
Öyleya bir sened' • İ{5iz, güçMıızr..ın, ibraz için cavap busüz vaktıni nerelc.rde ge relamadı. Ma.hheme, kendLinin
cei<sin. Mahkem d~n ı. hKr·
dörL
ay nafia hizmetlerinde
me} e dolaşıp durın ~un ur.
çalı~tırılma~ na, burada ıslahı
Bir nerede ) .atıp ka.kt, ını
r.ı;.mkıin olmazsa taşrada mü·
söyle.medıgin
aldı. Hoş "tna5ip bir yere tb'idi
ile
nıegiu" İn ııe G dugu d.; anla·
orada
iş görd:irülmemesinc
şılmadı yn!
Serserilik ınaznuıı.ı del.k,;.ıılı ı~:ır::r verdi. Rebin son sözü:
~ı.. sözl~ri ilave etti :
- UJa durursan işte iş,
- " Er.1eğinı » de mal\saııc m~·'.::ı>ıil:ıı<le olduğu belli
dıııı, şıuıun bunun zenbilini ,
yi~'::>'.:rk, İçecek hulduk.
bohçasını taşımak. Ama her
'{ ::u? kalkac:ığn yer de
Ziin böyle iş çıkmıyorki. Şin:tl: ~rtı:, r~1:?lün1?
em~ği? Haııi

de
Resim is·
•
ik ·iğe do .. .,.u
mu gidiyoruz?

•

işlerimizin

••

'~

( >rı ı t ı. ı

'

'
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'

ı zı ı ı

Avrupanın oııuhtelif

bankası

umumı

M. muhasebatı umumiye M. Sait ve
muarıclatı umumiye M. muavini Fazıl B. ler dün avdet
etmişlerdir; yarın Ankaraya
gi eceklerdir.
!- eyet Be .,ika, İs"içre ve
F rans"da dolaşmıştır. Aldığımı. malu
gc.. , ziraat
ball:{a , memlekette krec:. ·
kooreratiflcri, züıTaı:-ı müşterek
alı
~ h:n kc p
t' pri, doluve • 'r h '- -!ara karşı L U: l
M:gor k ar ve ~ira:ıt hayvanları
s.gort an ilt .udt. gelmesini
istihdaf etr. ktec ir Bu maksatla, 6 - 7 aydan
beri Amerikanın her yerinde
tetki!cat yap ırılmış, bilhassa
Romanya n Bulgarislanda bu
tetkikat dklıa inceden inceye
icra edilm!ştir. Rom:ınyada ilk
defa Ziraat bankası Mithat
pş. Tı.na Valisi iken teşkil
raat

Atina, 12 ·- Mevsuk malümata na ran Yunan hükümeti , s~n Türk teklifatına
verdiği cevapta, teklif edilen
um•ımi ta$fiyeyi kabul etmektedir.
Bu baph en münasip ve
en ameli sureti halli arayıp
bulmak için Ankarada Türk
ve Yunan murelı:ıslarile bitaraf aza arasında bir konferans akti mutesavverdir.
But d ki mehafil , netice
1- .k.nda r. L-b. l 1t iz r ()le•
mektedir.

İzmirde bahar
koşusu

gönderilmişlerdir.
arasında Hikmet

Bunların

bey namın·
da bir doktorla Hüseyin bey
isminde
bir
matbaacı da
vardır.

gönderilenlerden diğeri ça·
kır Mustafa isminde bir adam·
dır. Zabıtaca isticvaplanna dev 'l1 edilmekte olan komünist
maznunlan meyanında Ferit
ve Hüsamettin beyler isminde
iki kişi daha vardır ki bun•
!arın da İzmire gönderilmeleri muhtemeldir.
Polisin komünistler hakkın·
daki takibatı esnasında Sultan Ahmette bir ese dahilin·
de gizli bir matbaa da mey·
dana çıkardığı söylenmekte
ise de bunun derecei sıhhati
ni kat'i surette tahkik etmek
kabil olamamıştır.

İzmir, 12 (A.A.)- Yanş ve
ıslah encümeni alisinin «929»
senesi ilkbahar üçüncü at koşulan bugün (dün) bucaalanda
yapılmıştır. Birinci koşu üç
yaşında ve hiç koşu kazruımaBir aydanderi mezunen Noredilm'.şti.
ı mış yerli Arap erkek ve dişi ı veçte bulunan Muhtelit mü·
Bizde Ziraat bankası, ondan
taylara mahsus ve mesafesi
badele lrnmisyonundakf bitasonra vücude getirilmiştir.
1200 metre idi.
raf
azadan M. Holştat, şehri
Dün Avrnpadan avdet eden
mize avdet ebniştir.
Bu koşuya 3 tay iştirak
Sait ve Fazı! beyler de, en
Bitaraf azadan M. Rivas
etmiş ·r. Kaya beym Münisi
iyi bir ziraat memleketi olan
I
İstanbulda
bulunmaktadır. Yubirinci, İsmail beyin Demiri
Be!Çika ve lsviçre ile Fransa
[ 1 inci sa if den mab~t J
ikinci, İsa efendinin Selamı 1. nan mübadele başmurahhası
gibi daha müterakki mem eM. Diyamantopolos yarın Atiiiçüncü gelmiştir. ikinci koşu
sıslan taratından da icra ediketlerde tetkik.:tta bulur mu
nadan avdet edecektir.
1929 senesinde koşu kazanlen muayene neticesinde bir
Yeni mübadelt' başmurah
!ardır.
Bu memleketlerde
mamış dört ve daha yukarı
semere hasıl olmuyordu. Sanhasımız Tevfik Kamil beyin
z'raat zengin ve yardımdan
yaştaki halis kan fngiliz at
keyfiyeti
tayini
komisyona
cının mel'ld itibarile göz mu·
m:istağni b:r vaz'yettedir.
ve
kısraklarına
mahsus
olup
biidirilmiştir.
Tevfik
Kamil
tahassısı tarafında icra edilen
Bu itibarl.ı, yap lan tetkikat·
B.
de
Ankaradan
gelmek
üze·
mesafesi
1.800
metre
idi.
muayenesinde de bır arıza gör- tan, zira..ıt banka, , tcknil< iti·
redir. Mumaileyh gelince, korlu koşuya 4 at iştirak etiilmemesine binaen dişlerinin
barile, doluya ve sair hasarlara
misyonda
bir heyeti umumiye
miştir. İktisat vekili Rahmi
muayenesine
lüzum göste·
karşıve
hayvan t için sig()rta
içtimaı aktedilecektir.
beyin Mistıngeti birinci, Suphi
rildi ve ben davet edildim.
me~ai ııdc i tifade edileı:e ktir.
paşanın Bananı ikinci, Ruştü
•
Dişlerinde bu g'bl h
b
Bu t ş kü!. r, h r memleaı
b
yin
fmtn°vı ü üncü gelmf maraz"yeyi. hasıl edeb"'ec k
kdte zır t bar:.kalar:le aL atir. Uçuncü kc, u dört ve · ha
hiç bir şey görmedim. Mah:ı
d~r bu. 'lmal..tıdır. B;zde de
yokarı }'a, ta ı:e 1}29 senesi zarkendini
Bir kaç gım ev
za bir kere de kulaklarının • bu teşekk ıll~ri z,raat bankası
eden
intihar
denize
atarak
fında 300 lir..dan fazla mükafat 1
muayenesi lüıumunu söyledim. temin edecektir, heyet banka
Faik efendinin cesedi el' an
kazanmamış yerli ve arap yalMuhterem
meslektaşla.ııınız
tekn.ki ıtıbari e de en modern
bulunamamı tır.
mz kı~raklara mahsus ve medan doktor Mükerrem Emin
bznkalarda tetkikat yapmıştır.
Dalgıçlar tarafından aransafesi 2,000 metro idi.
Ziraat bankamızın. y..ıkıııda
beyin muayenesinde içeride
maktadır.
Bu koşuya 3 kısrak iştirak
muamelatının vlisati itibari'e
(Buşon) olduğu teşhis edilerek
emiştir. Kasabalı Rıfat beyin
paşanın
kulaklarının yıkanmasına lüzum
müsait olan bazı şubeleıinde
Leylası birinci, Biğa!. Raşiİ:
hasıl olmuştur. Neticede şa
bu son sistem bankacılık tekefend;nin
Şekeri ikinci, yüzbayanı hayret olmak üzere bir
nilı:ini tatbik etmesi pek muhşı Kazım beyin Nerimanı üOğlu ~rı:ıcı Hasan Nafiz
temeldir.
kulaktan on altı T ahla kuruçüncü gc!miştir.
bey tarafından zehirlenerek
Haber aldığımıza göre, zı
su ve iki pire, diğer kulakDörd~ncü
koşu
dört
ve
daöldüğü iddia edilen doktor
raat
bank
as•,
memlektin
inkitan da Altı tahta kurusu ve
ha
yukar.
yaşta
ve
1929
S!Nafiz paşanın muayenesine
~afı ziraisi hal.kında ittihazı 1
iki pire çıkarılmış ve hasta
nesi ı.arfında kazandığı ikraait morg raporu henüz tanzim
bunun üzerine şifa bulmuştur.» lazım gelen tedabire ait umiyeler
vekiınu
1000
lirayı
teedilmemiştir. Müddei Hasan
taleanın bir layiha ile ikh-;at
cavüz etmemiş halis kan İnNafiz bey bu s:ı.bah (6) ci
vekaletine arzedileceklir.
giliz
al
ve
kısraklara
mahsus
miistantiklikçc
celbcdilerek
Bn tedabir, ayni zamanda
ve mesafesi 2,200 metre idi.
ifadssi alınmıştır.
itibar zira. birliklerini de
işi ı istihdaf
Bu
koşuya 3 at iş tir ak elmiş tir. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
edecektir. Esasen ikiştira
kuvveti artacağından
Vali vekili ve Şeliremini
tisat vekaletı de , muhtelif
Akif beyin Pirimrolu birinci, ya eşya fiatlarının tenezzüle mey·
Muhittin B. bu sabah erkenver Ahmet beyinlnoresti ikınci,
memleketlerde , bu hususta
!etmesi tabiidir. Malumdur ki
den Vilayete gilmiştir.
kendi ateşeleri vasıtasile tetBaban zade Fuat beyin Reyanı altın kıymetinde bu madenin
Muhittin B. kendisile görüüçüncü gelmiştir. Beşinci koşu
kikat yaptırmıştır. Vekalet, bu
fazla miktarda ihracından doşen bi• muharririmizin sualletetkikat netayicioi ' z· r.ıat
dört ve daha yukarı yaşta 1929 layı son seneler zarfında his •
rine şu cevapları. vermiştir:
' bankasının yapacağı teklifat
senesi zarfında kazandığı iksolunur derecede bir tenezzül
" - Verem hastanesi meile telif edecek ve ona göre
ramiye yekünu 600 lirayı tehasıl olmu tur.
selesile ehemmiyetle iştigalde
tatbikata geçilecektir.
cavuz etmemiş yerli ve arap
Kaybolan iayyare
devam ediyoruz.
at ve kısraklara mahsus ve
Cerrahpaşada, Emanet bir
Meibourne, 12 (A. A.) 1 mesafesi 2400 metro idi.
verem haslan°"si inşa eltirtBu koşuya 5 hayvan iştirak
(Southerne Cross) tayyaresinin
cektir. Bu, sanatoryom olmaetmiştir. Suphi paşanın Alceymürettebatını almak için bu
akşam (Brovn) dan bir vapur
yıcııktır, Sıhhat vekaleti, Heylanı birinci, Ba:cızade Hakkı
hareket edecektir.
belideki sanatoryomun tevsi
Vihi vcl in daiıni cnİki Avusturalya askeri tay•
beyin Naşıdi ikinci, Mehmet
ettirmektedir.
cüıncn azaları refaağanın obeyanı üçiincü gelDüyunu umumiye binası
yaresi " Southcrne Grosq ,. u
katlerinde ,\laarif ce- miştir. Bir gemi kazası
Cağaloğlundaki sabık Düaramağa çıktıkları sırada kay·
bolan iki tayyareciyi bulmak
yunu umumiye binası, yakında j ınivcti İ:-.lanbul ınii·
Morlc,
12
(A.
A.)
İk:
diiçin
bugün "Alice-Spring:;, e
tahliye edilecektir. Daha beş,
nıessili olduğu halde
rekli bir gemi Penmaı·ch civagitmiştir.
on gün çalışarak işleıi bitireI\:adirgadaki le~ li tale- rında karaya oturmuştur. Gcceklerdir.
Kutupta tayyare
Binanın Emanete devri mei
be yurdu binasına gi- miye mahvolmuş nazarile bakılmaktadır. Miırettebat sağ
Romıı. 12 (A. A.) tal·
selesi, hül..-Umctçc tesellüm
dere!·
tctkikatt::
huyan
gazctclni
kazaya
uğramış
edildikten sonra, müspet menfi,
ve sal mdir.
olan ltıılya balonunun taifesini
lunnıu-.,lar<lır. -'Iaarif
kat'i bir karara iktiran ede •
eramak
ıçin kutba gidecek
l
cekiir.
cenıivet'
\'il<l\et
ınec'
hey .te ait hazırlıklara şimdi·
,.,
atı
li.-..i
unnınıisiııc
ınürade ... başlanıldığını bildiriyor.
Adanada yerli n~ı
Yohanısburg, 12 (A.A)
t:aat edeı·t k vuı·t. için
italyada zelzele
Adanadaki İn Öniı mektebl
«Barkiays
Bank»
umum
m;iBolonya,
12 (A.A.)- Bugün
çocuklarına 23 nisan çocuk
« ııı >• lira · eriln1esi dürii M. Judson cenubi AfriLJzelzele
daha
olmuştur.
bayramında giydirilecek elh' sıırttılc
ınua\tııel
İs
kada
altın
istihsalinin
elyevm
selerin kamilen Adana fabkriSpor ve asalet
en
yüksek
hadde
vasıl olmağa
teıni~t
ır.
kalarında yapılan bezlerdl'n
Londra, 12 (A.A.) - oto•
yaklaştığını ve gelecek seneler
ve uzerlerine geçirilecek süsınobil ve kanootomobii ~iirııt
15-ı •;c;,.. n-lf'20
:t.ırfında
azalacağını
bey~r.
lerin de sade Bursa kırepdô·
ı·ckorunu kırmış olr,ıı binbaşı
eylemiştir.
şiıılerinden yaptırılmasına ka'"'
Scgrava "Sör., unvanı veril·
Yunus Emre g;inüdür
Bu ı;örüş do'.iru ise alt:nın
rar verilmiştir.
miştir.

Nafiz

o"lu';muN

si ve bir bina

Tal ebe yurduna
muavenet

. -

L"'

Dlı

tiir

tc!m
2'iine
tekti

ı:

retti
~el

tdile
llıiştı

l1. Holşfat bugün geldi

; Verem hastane,

•

tan Buradaki mazzimi icin
nunla1· İzmire
, fa "deli
faaliyetler
Umumi tasfiyeyi gönderiliyor
merkezlzmir polis müdürlüğiinün
kabul
ediyorlar
gösterdiği lüzum üzerine lsta•
lerinde ziraat bımkal;:rı teşki
nbulda tevkif edilen komü·
latını tetkik için bir müddetYeni konferans nistlerden uçu dun İzmire
tenberi seyahatte bulunan zi-

Di kt

bir se·

t

D"" ya
al
i tih a

~uş

'1ay
~e

v

llat
teis

~}'e
İııtih

!:ıon

l4 Nisım

Saı~ı,1 eı·cle
•'
Koca.taş suyundan herkes isti&anka mütehas- fade edecek

H. Müller
sısı şehrimize

geldi
bey
da
ça-

Devlet B nl.."l!sı için müta·
hassıs olar.ık celbi takar·
1
İir eden her Müller şehrimize
~elıniştir. rnuınailcyh bir iki
i'Üne kadar Ankaraya gidetektir.
aleb Birliğinin dünkü kongresi (6) saat sürmüş, hare-

j

tet(j münakaşalar olmuş nı1ıa

Yel yeni heyeti idare intihap
edilerek içtimaa nihayet verillııiştır.

ün İstanbul m ntakası 1;oşu müsabakalan yapılmış
~e Beş:lrtaştan Mehmet bey
~ 61 » koşucu içinHe birinci
lelıniştir.

abiiiye vekaleti Meclisi
D umumi intihabatınm bir
dereceli olması için 'bir lfı}ilıa

~rlamaktacbr.
'tahlisiye

idaresi memurlaiken ·· cretli
tzifeye nakledilenlerin hakkı
rındaıı mruıtılı

~ükteseplerinin
muhafazası
~ bir kanun layihası haz.ır
maktadır.

iş tabipleri
dÜJl içf a
etıdşler senelik rapor okun·
ıvas

Yuhası

Atiaheyin
ona
amil
üzek omi ye

el an

hesabat tetkik edilmış
'1aylı dişçiler ~ a ~ında ~ ııhi
~e vekili beyin verdiği temi~ izah ediliniş ve istifa eden
t • Hasan Hayrı beyin yerine
~'eti idare arasından bir reis
llıtihabına karar verilmiştir.
ualliınler birligi kongresi
dün toplanmıştır dünkü
1
Stiınada
birliğin ataletin~en şikayet edilmiş ve mer_ezi
umumiye
merbutiye~ıı buna
sebep
olduğu
, dedilerek federasyon hae idaresi tensip edilmiş
~ · heyeti idare intihabı yaPı!ınış ve yeni heyetin birlikle

~allimlerin alakalarını srkı
ır

ran·

surette temim etmesi lüzuizah edi iştir.
aliye ve lktısat encümenlerinden mürekkep muh. encümen gümrük tarifes:
~mdaki tetkikatını bitirmek
ijzredir. Şimdi « 100 » kilosu
•36o,. kuru a bbi buğdeyın
~ ayni mikdar için

«63o~ kuruşa çıkarılmıştır.

r.zım

asan
) ci
erek
ndan
meyur ki
enin
dohis ezzül

re
.)sinin
in bu
vapur

Evelce «100» kilosu ccll40»
;:n1ş resme tabi iken şubataltı ay sonra hükfımetçe
~it edilebilmek üzere 552
a şa indirilen un gümrüğü
~950) kuruşa çıkarılmıştır.
1\ereste resmi ise imarat iJi
d: •• ?8zarı dikkate alınarak in-

L

~ştir.

yiin sitadyomda Üsküdar
Beylerbeyi maçı yapıl13 Beylerbeyi 51fıra kaqı
~ ile galip gelmiştir.
kliarbiye - Kuleli maçı, Har1l°elilerin imtihanları dolayı
~ Yapılmamış, 'Yalnız Kuleli~ mutat seremoniyi yaptıktan

,._:11ayj

terketınişlerdir.

Sarıyerdeki

H nkar,

..,...il .............
Müsab

fisebiliilalı dağıtılırdı.

Fakat sonra Abraham paşa
korusunu Api.ülhamidin eğ-hı
şehzade Ahrr ( alınca bu u:;ul
kaldırılmıştı.

Daha sonra ayni koru ib
önündeki yalıyı Mısırlı bir
prenses alınca bir müdı:le
ehaliye ycn·d~ su ver'Jmiş
ise de binıt sonra :nedense
bundan vaz geçilmistlr.
Şimdi o meşhur koru ve
yalıyı Mısırlı prensesin zevci
Ali beyden satın alan Necmeddin Molla beyin, tabiatın
pek mebzul olarak o koruya
bahşettiği
bu latif
sudan
Sarıyer
ve
cıvarı
ehalisının
eskisinden daha iyi
müstefit olması için korunun
Piyasa caddsine isabet eden
tarafındaki yol üzerine güzel
bir çeşme yaptırmllk üzere
olduğu halk arasında söylenmektedir.
Elyevm menbaında bazı tamirat
yapılmakta olan bu
sudan önümüzdeki yaz ora
ehalisinin bol bol istifade
edec~ an aşılmaktadır.

Kadınların intihap hakkı

meselesi
ftalyaya giden dahiliye müsHilmi B. kadınların intihap etme.k ve edilmek haklarına dair beyanatta bulunmuş , bir refikimiz, kadın birliğınin kendisine ve hükümet
erkanına teşekküre karar verdiğini yazmıstı .
Hilmi B . Dün hareketi
esnasında, kendisile goruşen
muharririmize demiştir ki:
-"Ben, yeni belediye kanunundan bahsetmiştim. Bu
yeni layihada bütün Türk tehası intihap hakkına maliktir." derken, «Kadınlar, bundan müstesnadır... diye bir
kayit koyamazdık.
Kadınlarımız da yeni rejime
hiç şüphesiz taratar ve sadıktırlar. Bu itibarla, bana
değil, layihayı tetkik, tasvip
ve B. M, M. ne arzeden Hü·,
kiimet erkanına teşekkür etseler yerinde olur. Bu meselede benim vaziyetim ikinci
derecedeliir.
teşarı

Ticaret mektebinde
Daktilo
Ticaret nıektebinde
bir Daktilo kursu açıl
ınası karargir olnıu~
tur. Kursun 111ualli1nleri tavin edilnıi~tir.

u

e
ita!·
ramış

esini
decek
yor.
Buglin
ur.

t
otosürııt
iııbaşı

vı:ril-

lt.eıeıerde

lazımdır.
Mamulatı

dahiliyeyi kullanmaktaki şerefi müdr:k olmı
yan vatandaşlar v:ırsa bendeki
nihayetsiz 'llübahalın uiviyetini
maksadın husul:ne ka ar arz
ve izaha bıkılr.ıaz bir azım
göstermeli ve öyle çalışmalı.
Üsküdar çarşı boyu 187
No Env~r

satıcılar

~Yu f)ı inıza. i e 'a- ı
1Yor:

. l\:Qprünün

~.ltles;n<le,

~

Ü+ ü<la r

vazife;;inas
ıı'"ırket.ı. Hayrı.ve
ı...
···~
.. .,,
11 , lllurunun, bir takını
~~k . atıcılarını isk ~<\ ~ çıkarmak için
ı~'h~~Iı• ınü)külat çek" nı, hatta hakarete

yerlerde, yokulan ayak syt.Jcılannııı izacatından kuı-tanuak için
bir polis ıkaınesi 111ünıkün değil 111idir~I
,\j.

memur cıkardı

vaziyet ' nedir?

Yerli malların 'tamimi için
en basit, en ameli çare bence
şimdilik şunlardır:

Bütün ihtiyacatımızı yetişti
recek fabrikalar, mi!esseseler
meydana gelinciye kadar ortada yeril malı namına ihtiyaclarımızı temin edecek neler
varsa hemen bu günden itibaren onları kulianıruya baş·
-5lamak...
- Memleketimi:r:de HereMesela şimdi burada yapıl
ke, F eshane, Karamürsel, Sümakta olan elbise ve çamaşır
reyya paşa, ve diğer ismini
lık kumaşlar, mendiller, çoraphilmediğim fabrikalar her sı
nıf halkı fazlasile memnun
lar, ayakahılar, çantalar ve
edecek
derecede kumaşlar
saire gibi!.. Bunun için de
çıkarmaktadır.
Şapka, . yerli
memleketteki ilmi, içtimai,
kundura, mendil çorap, gömlek
teşekküllerle hayır müessesegibi. Bunlar her nekadar bü- 1
lerinin hemen işe başlayarak
tün ihtiyacı temin edemezse de
her kese ön ayak olmaları
yerli senayiin teşkili neticelazımdır.
•
sinde memleldimizde ve ekseKaclıköyü: Nazım Ali
risi bankalarda muattal kalan
sermayelerimizin bir araya gelerek ümidin fevkinde yakın bir
zamanda bütün ihtiyacımızı
temin edecek bir vaziyete
geleceğini kaviyyen ümid edeBazı nıiiesseseler çorim ve bunun en büyük secuklara tevzi edilmek
meresi olarak ta yakın bir atiüzere bu i~le nıeşgul
de ihtiyacımızı temin etmekle
beraber şimdiye kadar avruolan
hevet enırine his.
paya gayri mamul olarak sevküvi, çukulata gibi
ketmekte olduğumuz yapağı,
terkctnıispamuk ve diğer mevadı ipti- j hedi ,veler
daiyeyi mamul olarak sevket- l lerdir.

Çocuklara
hediye

-

.

'ı.~, ifi

t'ie uğ-ral ığını gördün1.
ı 1iıdahale edtcek ye
ıneınuru hinıave edecck bir nıenıur vol·tu .
Acaba .hüyle kalabalık

'
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yerlede ha ka telk.nat yapmak

~.uhesindcn

numaralı

cüzdanmıı

za vi
polis
!;ili :le

ertinı.

nıaaş

berat1n1la
l~ulaı 1111

ınôdüriyeti

'esikanıı
Bulanın

lnıoını
<..,
kaybet1.İn1,

::

atideki adresinıe gôndernı sini İn
sanivct nan1ına rica
ederinı.

J(cçcciler<le, Y uınak

birinci sokaö·ında, lı'ı nunıara
1·onıserleri n<len <la Kınn lı ~lehnıct
ı\ziz heve gônderilnıe
Muhabere
sini rica aksi takdirde
Karilerim izden
hükn1ü olrnıyaca~ını
ı 1ctci hcvt.> ! :Sahsett.ibeyan cyleriın.
Karileriniz<len vali- ğirıiz 14a_:ri resn1i nidesi :
Hanife
kah ak::i 1•.e ·e!esi hak§ Bir hafta eye} kında ahikac.arların
Hırkaiş rif
askerlik ncı7arı dikkati celh -

*

bin lira
kimindir, nerede duruyor?

Komisyon kac

Yerli mallarımızın !.er tarat- ' m"!' netıcesi olarak memleketa ko!aylıb.la rağbc.t hwmasını J timizin, haThınıızın zengin oldugunu göreceğiz ve beher
hangi ça el r, ne g"bi tedkilosunu avropaya pek du:ı
birler kmin edebil .r?
Karii rirr.:ze sorduğumuz bu
fiatlar!a satarak bu mallı;n
suale dünden itibaren gelen
tekrar bize yüz, bazende yüz
elli m. li. fiat:arla satılma:,ın
cevapiarı tarih s.rasae ne~
dan k rtu muş olacagız.
rediyorıız.
En ameli, isabet!i ta\·siycler
2 - Biz erkeklerin sarfetde bulunan lcanl~r:miz ara- ı tiğimiz masarifln hiç <.!eğilse
sında, cevapların n şri bittikiki mis''ni hanımlara ayırma!·
ten sonra, hir J.-ur' a çekecek *ı icap eder. Bir hanımın senevi
ve kendilerine, s. f yerli mamasıa-i~i vasati olarak 15()
ından olmak üzere münasip ' liradan 2CCO liraya kadar çık
hediyeler vereceğiz Bugün de, mnkta..lır ve bunun en mühimson gelen m::ktupları dercer.:.:::i ziyafetler ve balolar teş
kil etmekled:r en az bir tudiyoruz:
-J
valet 40 liraya mal olur be?J
Efen d i r..
yüz ve bin lira olanlarda varbaşta zimamclır. Medeni alemlere iştira!;
daran olduğu
mecburiyetindeyiz fakat hahalde münevnımlarla alakad:ır olan cemiver tabaka,Y eryeti er derhal milli emtiamızli mensucatını
da:ı. bir mo<ld tert"p e bu
istimal etmek
model ile bir hanımm her yesuretile ecnebi
re 'gidebilmesi temin editmeıi.
memleketlerinKabil ise böyle merasim ve
den gelecek İııııi-ıP-...ıiiiiiil davetlere avnıpa emti sı ile
maliarın ikti/; ı11cr /ıcıı ·j gic!en hanımlarımız kabt1l cdilmemeLdir. ve her hanım
sadiyatımıza
ı:egı zaı aı
efendinin
erkekler misillü u
göstermek hus ısunda ön ayak
gibi davetler ve müsamereler
olmalı ..
için yalnız bir modelde tuvaHaricin malını i~tihliik, serleti olmalıdır.
vet ve seadetin yokluğu ..
Karilerin izden
T edriceıı felılketin isühsalini
H. H.
neticelendireceği için umumi

birinci müih!zinı
ıc\hnıet
Cen1~ l
efendiden ahsis dilen
l

kamız

c~rl(aı1 bultıı1ma1ı

().t{luın

kaylmak
gs,, c

Tasfiye

Z itç"

ve

Zayi
Ci "

..u ...

Btışta ı11iiıı~'''rcl·ler

Çırçır,

Kestane, Fındık, Şifa suların
dan iyi bir su daha vardır ki, o
da sabık Abraham p~şa korusundaki Kocataş suyudur
ve bu, Sarıyer
~ ,. · c
ıoradaki suluın en uis: addolunur. Eskiden Alırah;;m,
paşa zamanında bu su, ya·ı
kış e.'ıali •e mec-.cancn, yani

!:ıahife ~

Saat

1

Kasaba demir yolları memurin ve müstahdemininin, Hal"
bi umumi esnasında araların
da yapmış oldukları iaşe teş•
ikilitından kalmış ve kısmeıı
idarenin elinde ve kısmen de
Roma bankasında olduğu anlaşılmış olan ccl2» bin ira ka•
dar bir paranın eşhası mü e•
gayyibeye. ait olduğu metr.ık
mallar müdürlüğüne haber verilmiştir.
Mezkür müdürlük
mahkemeye müracaat ederek
«12» bin liranın Maliyeye teslim edilmesini istemiştir. Bı:
nun üzerine, Kasaba demiryolu memurin ve müstahdemi•
ni, lazım gelen makamata müra•
caat ederek ( 12 ) bin liranın
kendilerine ait olduğunu iddia
etmişler ve bu hususun esasen demiryollar idaresince de
malüm bulunduğunu ileri sü•
rerek bu para ile bir koope•
ratif yapmak niyetinde bulunduklarını beyan eylemişlerdir.
Mesele, alakadar makam
tarafından tetkik edilmektedir.

Memurin tasfiye komisyonları işlerini kanuna göre üç
sene içinde bitireceıktir. Bu
müddetin billiği ve Vilayetimizdeki tasfiye komisyonunun da
arlık toplanmıyacağı söyleniyordu.
Vilayet tasfiye komisyonuna
riyaset eden Vali muavini
Fazlı B. le görüştük.
Fazlı beyin verdiği izahata
göre, komisyon, şimdiye kadar
ekserisi kü ~ k olırıal< üzere
(100) den fazla memur hakkında tasfive karan venn4t::. Bu kararların bir kısmına,
alakadarlaritiraz
etmiş
ve
haklarındaki
evrak Devlet
Şurasına

gönderilmiştir.

Devlet şurasından şimdiye
kadar çıkan kararlar, itirazların arlt olmadığı merkezindedir
Bu meyanda, komisyon kararlanndan henüz hiç biri
gayri varit görü!memiştir.
Devlet Şurasındaki itirailardan en b:ışlıcası,
vn·yet
mektubi
mumeyizliğinden
tasfiyeye uğrıyan Aptülvehap B. tarafından vaki ol-

' lçocu -

muştur.

Vali muavinimiz Fazlı B.
tasfiye işi gibi fevkalade mahiyet arzeden mesainin artık
r. •celeneceğinden memnundur.
Tasfiye komisyonunun mesaisini ikmal etmesi, işlerini tasfiye eylemesi için bir, belki
de bir kaç içtima aktedeceğini
söyliyen Fazlı B. demiştir ki:
- Tasfiye komisyonu toplanabilir mi , toplanamaz mı,
o da ayrı bir mesele ir ve
ilk içtimada bu hususta kanunun derecei müsaadesi münakaşa edilecektir .
Mamafi, biz süratle tasfiyenin bitmesi ve artık ko misyonun işini bitirmesi tara.'tarıyız . »

Ham rn

ağlencasi !

ffası

i-fimayei Etfal cemiw
yetine yardım ediniz
cc Himayei Etfal » cemiyeti
bir çocuk haftası ihdas et-

1
1

mi ·r. Bu

haftanın başı

23

Nisandır.

Çocuk haftası zarfında
cc Himayei ELfal » e yardım
edecek olursanız vatanın
istikbaline _en büyük bir ı
kuvvet vermış olacaksınrL
istikbali lnşıyacak biiyük I
Türk yavrularının boyunları 1
bükük, ~dasız Ye bakımsız
kalmalarına r.iç bir Ti.irk ·

,

i

r.ıza gösterı:ı:ez.

son 4 senede
257,561 çocuğa yardım el 1 miştir. Bu şefkatli eli ) <:rdı1 mınızla kuvvetlendiriniz. ,
Cemiyet

1
1

l
1

Bır kö~ek

1

~

ucumu

Bundan üç, dört gece e\·el 1 Bundan üç, dört gece c"el
Samsunda garip bir vak'a
Adanatlaki Asri tiyatronun
şanosunda Hamam eğlencesi 1 olmuştur.
Samsun rüsumat muhafaza
namiyle bir piyes temsil edilmemur!
·ından İbrahim efenmış ve tekmil oyuncu kadınlar
sahneye bellerinde yalnız birer diye her nedense garez bağ
ıyan yedi, sekiz mahalle köhamam peştemalı olduğu halde
peği, İbrahim efemliııiıı geçeçın! çıplak çıkmışlar ve bu
ceği yolun kenarındaki bir
mesele oraca bir haylı dedi
hendeğin içine pusu kurınuş
koduyu mucip olmuştur.
lar ve adamcağız geçerken
hep birden üzerine saldumış
larcbr.
Bunun üzerine İbrahim efendi hemen tabancasım çekip
İzmirdeki komünist tahkibir el ateş etmiş ve köpeklerden birini ağır surette ya•
katına
devem edilmektedir.
Nazillide de bazı tevkifat yaraladıktan ~onra diğerlerini de
pılmış
ve marangoz çırağı
firara mecbur etmiştir.
Şükrü ile beraber Nuri isminde iki kişi yakalanarak
Bümanya sef:ri
İzmire gönderilmiştir. Nazilli
İngilterenin Romanya sefiri
de daha bazı tevkifat yapıla
( Sir Robert Grcy ) bu sabah
cağı haber veriimktedir.
şehrimize gelmiştir.
:m

İzmirde komüw

nist faaliyeti

\ngl.rernilin

ilıni,,
•

ir. ,,, '·(ccvi
a ·•
ca ka ~ dedeceğiz.
lf.

Bir

hanım

k.ı.z

l 'endi vazı ınakin i
ile beraber çalışınak
üzere İş arıyoı-, talip
olanların İstanbul posta kut usu ((/Lı J » nunıa
ra .,va « ı\l. )) reınüzile
nıiiracaat etnıeleri

.

rı-

ca olunur.

*

Cevaplarımız

Bovacıküvden
•

1lilnıi
ı

J

H:.

heye:

- Saçıniza yaptıra-

c~ğınız
·ısının

ekkt.ir· ·
.. .
mu. ıntr

olnıiyac~~ı

da sa<;

çı

·1p

l

a;ınız
Çikını~a

cağını Ccrrahpa~a

ha-

stanesi cilt nnıtah:ısst
sı Hazın1 ,eyden soı·u
nuz.
'> Operatör Bürhhanettirı beve müracaat
ederek sa s1z
yerleriniz
na~,), saç
aşılanabileceğini sorunuz. Size ıcap etlen
tafsilatı
Yerecektir
efendim.

Son Saat

Sahife 4

"

s

•

Serserlll&' mn1

HA 1RALMI

Ve b l'd.a V:Ji"l \..;
yerinde bir
cevap
Seııl (/e lt1.:ijı·ııır::.st1 111 t'i=.t'iler;efi.·iııt

iktisat müdüriyeti ifııdes'le, scyy.:h:n ccentelerinl' bi;· tamim yaparak,
se;,yııl.lann, Ticaret ve Zahire
Bofoasm:la tesis edilen milli
malıs;ıJ;:t ı;-ıilzesini ziyaret ettir 1 ~krini faı;s'ye ctmcy•ir.
B'r seynh.ıt a::entesi Emanete zarif bir ce\•~p ha:ı.rla
mt-1'-". ı....U ::.ce:;.te diyc:.ı- 1 i:
-Her halde, Emanetle, bu
tam mi yazan memur, zah;re
bor - ı~ lıu' wıc ~ 4 ün _:i
vakif hnır<:ı kar~ısn:!aki dar
ve aralık sokıığı gör'llE iş
olacak.
Bu daracık sokak, iki otomubıl bıle almaz.
.'1erede
kaldı ki, hemen hepsi kafile
ha1'..de sehri dolaş n S yyah!ann
oto. obillerini
istiap
eC:ebilsln. Ema•1etin tavs:yı:.
sine riayet
etmek
ister:z:
F..ıkat Emanet tc b=ze, otomobillerin b~kliyeLilecı:.~i bir
yer p;Ö3tcrrne1idir.»

{5itıı1e IJ11rrıllrı11!
-131Bayrakt::..r, ınazi~ine j va kından nezaret iın
olduğu l·<.c ar istikha- 1 ktınını kazann1ıs• buluIine de tahakküın ct- n: caktı.
lsurada, nıuhtcı-en1
n1cl· isti_ en · ağa~a
karşı •ne•:• katini tcn1ı ' crb, bı ınütah'tdan bir
ricada
bulunacagız.
nc ınüsaraat etti :
- Bu can tende ol- Bizi, bir ınüddel için
dukça kulunu111.
tarihi takip etınekten
Ağa, zeki gozlcrini
affetsinler.
(:iinl·ü,
Hczargrat <"ıyanının, Bayraktarın Hezargı
kapıcıba~ı 1\hıstaf ağa rat <iyanlığına geçtikten. sonra, ·rersenkli
nın yüzüne dikti, onun
İstanbula
ruhi esrarını keşfet oğlunun
n1ek ister gibi derin karşı ihdas ve idare
ettiği mühiın hir ihtiderin baktı :
-Sana inanırım. An- Itılin, tarihte « Edirne
cak gözden irağ olan vak' ası» [ ı] na mile
gönülden de irağ olur, •vadolunan isvanın hiderler. (jittiğin yerde k<\yemizle
alakası
bizi unutursun clive
.voktur. Rusçu!· <i. ·anı,
•
korkarın1.
sadrazanı lsınail pa- Anıan ağam, bu şanın ınüracaatından
nasıl söz?
Nerede ol- bilistifade I~unıelide
..
'"' .
. teferrüt ve tasaltun
sanı
yuregıın
senın
yanındadır.
Zaten He- ıçın hurdebinane bir
.,
zargrat kaç saatlik plan çevirnıiş, bütün
yol?
tıvanı Nizamı Cedit
- Yarım saatlik te alevhine
avaklanclır.
.
olsa gene bir ayrılık nıış, ön a;ak olnıak
tır. Buının iyisi haftaüzere de Edirne avanı
nın yarısını burada,
Dağdevircn
oğlunu
benim eYinıde gcçir- ileri sürmüştü. Üçüncü
nıcktir. Biliyorsun ya,
Selim, bu isya:u basyürcğinı yanıktır. Seni
tırmak için Kadı Apde görınezsenı üzüle- tıırrahman
paşayı
v •
cegını.
gönderdi.
Mabadi var
Bayraktar bu teklife
de razı oldu, ve sık sık
ll] Eıtirne vak'ası, imperaRu ·çuğa gelınek, İs torluk tarihinde ikidir. Birinci
si, 1115 - senesinde Çalık Ahnıail ar,aya ınisafir
met ve arkadaşlarının ihdas
kalmak va'<lile Hezar- ettikleri ihtilaldir ki 2 nci Mushal'ile 3 ncü Ahmedin
gırada gitti.
E-;ascn tafanın
iclii.sına bris olmu{tur. 3u saarazi, enılak itibarile tırların aciz muharriri, o ihti"
Rusçukla alal·ai külli- lalin en mühim cihetlerini g.me
Son Saat
sutunlarında ve
ye5i vardı. llezargırat «Benli Mehmet» ismini taşı
yan tefrikada tasvire çalışmış
ta derebeyi
ha;atı
tı.
geçirirfren ve tıyanlı
İkinci, yarıi bugiliı bahsettiğimiz
Edirne vak' ası, üç!lncü
ğın zevkini sürerken
en1ltıkinin

idaresini de ihn1al
edemezdi.
Binaenaleyh vadettiği ziyaretlerle heın tığanın
gururunu okşanıı., itimadını takvive etn1iş
olacak, hcın de işlerine

'

çı

ı:a

d. ·!

ını soyanlar
yaıcalandı

ı

"f5ııı

~m ~! ~05tilı.ıl

( Mahmut Şevket paşa )
va,Jıır.ı ] (j Nis<ın Salı 12 de
Gdata rıhtımından hareketle İzmir , Antalya , Alaiye ,
Mersine gidecek ve dönüşte
T aşucu , Anamor , Aliiiye ,
Antalya , İzmire uğrayarak

oğlu İsmail ağadır.
ıst::ınbulda

Konya maarif müdürü Hasip bey me:unen şehrimize
gelmiştir. Hasip bey Konyada
m:ıarif islerinin çok şayanı
emr.uniyet oıcluğunu söyle-

hazı

:ıcı :ıcı sika~·ct

tı dirlt -.

miş•ir.

etnlt:k-

~ M~~AffilR 1
. •! M.TLifilı4~
--172-

- Aferin çocuklar!
İhtiraınkar l1ir il·ranı
Hizmet böyle olur. Su- ..,uretin<le ağzına pennun, <lurn1adan sunun! çelerini koyan kadın
Ve sonra kendi kı.;ı. ların tazyiki, çok geçdehini kaldırarak mu- nıeden, Hurrem beyi
habbet tellalına işti- bara p edip bırakmıştı.
rak teklifinde bulunu- 1' Zaten asabı rehavet
Yordu:
1 İçinde bulunduğundan
- Havdi bakalıın ar- 1 1,likrohinin ikinci defa
kadaş, -hazreti Nesna- sunduğu tepelen1c bir
sın şerefine içeliın.
kadehi nıüteakip bütün

ldarı çarpıldı,

~nesi

gerdanına doğru sark-

tı.

1

O güzel ye sağlaın

erkek, bir<lcnbirer sarsak bir sekil akh.
Bu an·i sızış, sanki
bir felç idi. Hurrenıin,
zahiri ve batıni bütün
kudreti hissiyesi gibi

1

Faaıı

bir

yedikleri

hula;;;ıklarıııı

ilk

lnı!a ıkı;ıiıl

adım

at-

hıı::;Iıyaıı

hııı·aı!a

da
bıı·akıııaıııı:;;tı . . e

yaf,:ınıı

_ ·p ılel'll'l'S(' ynpaeaJ,tım.

1 Eı·tPsl !JÜll !JPllÇ lıir oto ıııohil
ui'ııııh

ile lıeni hııı·aya
r<>n karak.olıl sev -

1 ki'! 1ill'l'.
Karako!ıla, aldıkları ıııı
raıııı,
kirli UH'111li'i111e

'arııl('ıya lrnılar iaı e l'l·
ııwtliktl'n lıa~ka linıonala
kavanozlarııııı da hir lcl,ııw İİ<' kırdılar.

-

Bi;• daha

buralarda

po-;tası

111 kıı·aı·ız ..
Uiyeı•(•k

kapı dı~arı

el-

i ilt•ı·.
A!}lıyaı-.ık
clüııı.
zı.tılı~ıı1

yola düzül •
J>alyoya oelcli\Jiııı
i!';e a,·I

a<ltı~lcıı•t ıı

merali. l'lmi;
hir 'aziy(•tle uiirdiiıu.
llPpsi hıhınm iisii~liilcr.

ılaıııal\ıllı

•

Hastanesi

Bakter:yoloğu

Kan, (Vasserman teamülü) idrar, balgam cerahat
tahlilleri ile haslaiıklann
hususi a~ıları yapılır. Telefonla ma!iimat verildiği iakdirde tahlil edilecek mevat
aıdırılarak biliihara rapcru
takdim edilir.
Muayenehane: Bı:yoğlun1 da, Ağacamiinin kaqısında
1
T '
B 1°"'u 5

Yeni cenıivcti beledi"
ve ilk içtin1aını
önün1iizdcki pazartesi gi.inü
al,tcdccektir. llu İçti
nıada riv[!set ve encürnenler -intihabatı yapıh caktır.

h!erin ·ardınıile işte
tc"iiririi
göstermi~ti.

boş, bon1boş bakıışlaı·

olQ,uyacaktı.

ve çarpık ağzın
dan üç perişan l·elime
dökülmüştü:

- Hepiniz,
hepiniz
yanınıda yatın!
:.\lünıeyizin yutturduğu hap,
kadınların
sunduğu sayısız kade-

uelıli.
A nıcuııula be::; on ııu'
ru~unı vaı·dı. tlunu ka '
za111hi'jııu paı·adaıı hirili '

ve
Halit beye

salda..;ın

ıliYa

vermi~lim.

O ıla sahihi

komiserlerdt>n

olan t.•.;;Jil
~t·ril' el't•ıı

h•~n im

bir parça para•~
oldn(Junu hiliyorılu.
Yanıma sokuldu:
- Seııinle, lkdl ı.:aın·e'
cilil< yaııahm. Türk kalı'
vesi fll'.:ill'll' ve huraıl~
ııwylıanelerde olan Türlf'
h•re ;~rınenilerc satıırıt·
HPn pişiririm sen de s:ı'

larsın.

yapalını
ııırız.

Uu filiir han:; lıiraz ııııi'
lüviın gl•ldi, kabul elliıJl·
'ıı
.
.. 1rn ı •'·e
emen
o oun
tali.ınılarını düzdük. I\.afı'
YC<'İ

ZaYallı. Hurrepı,

ınü

ı;ıraklarıııın

- Bana bak ''ahan!
-dedi-

arkadaşıır;1

ben

ter
hal

hal
gü

1
jr
e
te
d

a:

kalı' 1 lar

la~ımak

için l'llcrinde tı: gö
ııt>keden uıamııl ( uüt.ürl'
ct>k ) lcr var ya .. l~tc oıı
!arılan da bir tane Y:IJl
tırdıli.
~
Ertl•sl !]Ünden i iharl'
!,ahvecili{je ha:;,Jıyacali
( .1l:ılıı11li nır 1

Elektrik şirketi ) d
üç aylık tarifenin taı
zimi için Emanet nı
nıessillerini davet el
miştir. Bugün toplat1 1
lacaktır.

yerine
nı da

yatırınn1,

bckleriın.

hanımları al,

odf'

çekil.
Vahan Aslanvan,
..
eınir üzerine
bir
irkildi. Kılsız bg~ı
gülünç bir irtifa 1
miye çalışarak 11
tehakkimane
cc~
verdi:
- Bu ne çeşit lıif

Şişnıan aaam, iskemle üstünde sürekli
bir harharai ihtizar
besteliyen canlı cenazeyi bir müddet tenıa ai!zınızdan çıkar
şa ettikten sonra ayağa kulağınıza girnıeı·
kalktı:

ka

İçi
Hir tecrühl•slııl ço
hl'lki para Jmz:ı'
ler

Arnavut sara}'
Otomobıl monkumandanlığı
taj fabrikası
Tirandan BelgrP
Topanede Scyrisefain
eşya anıbarlannda tesis matbuatına bildirilt1
edilecek (Fort) otonıo ğine göre İtalyan j
hil şirketi fabrikası nerali Parivani, Arfl
·ut Kralı ·.ı\hnıet '/,•
nın in~aatına başlanıl
gonun saray kun111
n,mttr.
• 'isanın yirınisinde daniığına tayin ed
ambarlardaki günırük miştir. Bu zat, evv ·
es. a~ıl),ıı;ı Kuı-uçeşnıeye j Tiranda İtalvan atıl
nak! · i'k ıal edilecektir. ıniliteı·i idi.

tcneffis bir ölu haline
gelnı· tı. Kulağı kesilse elcn1 duymıyacak,
ateşe atılsa
haberi

ıniş

aıılatt ııu .•

l Yeni elektrik
Beledive
.,
tarife$
meclisi

uzvi) e"indc
bir ölüın
görülüyordu. Kolları
l r ketsiz, pannaklan
r ıif" iz ·e n1ü.teka ljS,ti.
1 3 ı, l\likrohinin çıp
)q~<: l oluna duş rken,
la etrafına göz gezdir-

Basımdan ueı:cnleri tıir

lirmiş

{ili111h•ıı

bibhiilün arlll·

leni Halil heyıli.
- Yalı zaYallı kardt•jill1'
Hiyorıhı. Ba:;.ıııa IJu da ıııt

ıııiilwnııneldi.

AıneriliitFI
tıi)ıııı

!JÜl'fllll'~

nı

yalak

hemen

tıı'

İı;lerinılc ı>n <;ok üzit '

Yaı·ılı.

hnııa

.vaııi

ayı·ı

yılrnmak!.

za e

te~ekkülatı
h'~ har·z

l

!Jl'IPıılı•ı·in

p•ıııeldt>riıı

=

ihti _ <iı ı elinden gitti.
(iiuleri, yağı tü cı en
kandiller gibi, r' f c
rcfte söndü. Tnra~·eti
şebap ile
cazip bir
intiza nıı hatti taşıyan
çehresine
garip bir
por~uyuş gclJi. Duda-

İl'in

O zanıaıı
hu irnnıııoılar uibi kafa -

DOKTORfETH

arkadaşlarınuz

hir

lıir ıııful-

az

uar~ a \'l'l'tlilcr.
fiarıli~ anların

günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından haraketle ( Zonguldak, İnebolu, Sinep, Samsun,
Ordu , Gireson, Tırabzon ,
Sürmene ve Rize) iskelelerin
azimet ve avdet edecektir.
Tafsilat için Sirkeci Mesadet hanı altında acentalı
ğına müracaat .
Tel~fo · fst~nhı•l ?114

1

eiirüıııkrl<'

1.:at

PAZAR

.

nıcraldarı

dola~ayım t!Pınl'.

(Kilis)

Yihlvctlerdc
bi,r he~: ba
!! .. re bur:ılaı·da 'Yenil n
,,
etin nıiktan
adanı
başına günde anqık
dört graını buluyornnış. Bundan dolayı

sof,ıııa<lıl.ır. ı.iiyl<' ufak tl'rPk

y<•m J,

vapuru 1-! Nisan

Cerrahpaşa

kllll

llapis.ııwılc

SAKARYA

11

olılllıJll İl,'ill
ırnılıliünıların ynıııııa

tliirt
dijjUI'

yerlPri

Biraderler Yapurforı
Kar~ deniz n1untazan1
ve lüks

halde 'e eli hos

det

l

.
ta!,!,l\,\l<,IZ

llt>ııi, ıuiiılı!Plim yirıııi

.;aut

~elece!<tir.

Saaı

tıkıldım. 1 11<'11' Jıc•ni aıJhı- sızlar ııır

Jlapisnneye

ırı ai1a ~U5ıa5ı

(ANAFARTA) vapuru 1-±
NL:ın PazarlOda Galata rıh
tır.ıından hareketle [ lzmir,
Küllük , Bodrum , Rados ,
F et.'ıiye, Fin:ke, Antalya ) ya
gidecek ve dönüşte me r.kfır
:skele!er'e birl'kte [Dalyan,
Marmaris, Sakız, Çanakkale, Gel'.bclu ] ya uğraya;rak
g- lec.,.ktir.

211-1Jfultarriri: ldı'is J/11/ıtefi

.

.

Türkiye-Suriye hudutlarına
ait bazı mesaili konvsmak için
nisanın 4 üncü perşembe günü
b:rısi jeneral rütbesinde olmak
üzere bir kaç Fransız zabitinden mürekkep askeri bir
hey'et şehrimize gelerek daha
eve! Gazi Antepten gelmiş
olan Cenup hudutları kumandanı
Mümt· z beye mü!:!ki
olmuş, fr;:nzız hey'eti Hükumet konağında Maliye tahsibt
dairesine inzal edilerek orada
Belediye tarafından izaz ve
ikram oiunmuştur.
Konuşulacak mesai! görüşiildükten sonra Mümtaz B.
Gazi Antebc Fransız hey'eti
de Halebe avdet etıni~lenl;r.

Bazı
yapılan

kc~/rı ı tı A.·ı rt\'r>rı'ri=..

BiHı .lıl POSTASI

( CUMHURIY! T) vapuru
P:ızarte:i 12 de
Galata rıhtımından hareketle
( İnebolu Samsun , Giresun,
Trabzcn , Rize , Hopa J ya
gidec"k ve dönüşte Pazar
ıskelesile [ Rize , Sürmene ,
Trabzon, Tirebolu, Giresun ,
Ordu , fuıye, Samsun, İne
bolu, Zoııguldai; ) a uğray
arak gehcektir.
Hareket günü yük alıamnz.

Suriye
hududunda

Et hasreti

ıı;;Ollra !Jtl ltllF(lllO=.l<ıı· (~·i(Ji

1 ;) Nisan

Geçenlerde Emine ünde silahçı Kazım beyin dük!dinını ,
soyan hırsızlar İkinci şube
memurları tarafından yakalanmışlardır. Bunlar sabıkalı güruhundan Hasan, Ali, Nuri
isminde ü çscrserid;r. Çalınan
mallar meydana çıkarılmıştır.

Selimin hal'ini ihzar eden hadisedir ki asıl amlli T ersenkli
Hasip B.

TR BION

6

·ita

Btıı·adtı <l()]aşıntt l1~t!

acentası

: Galata
~cöprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acentası: Mahmucliye
hanı altında. İstanbul 2740

Şehremane ı,

cı

arazısının,

Merkez

beninıse nıisafir de
ki perçeminıdir.
(Mabadi"

J

Son Saat

.

Si

a, Dünya

:..--

kçı

K ç

•
•

[SiNEMA D~~

rla mücadele

l

tör'"
Rus sinemacılığını
Avrupada neler söyl""yo

ıte(i
ar tıiı'
mi l•''

Sovyet filimleri propa a da "limleri midir?
•
Yoldaş Şivelçikofa n zaran ı:onuşön ~ınema
Bir idam hikayesi

'ı•üıll'~
ı aı•ıtı·

ri hir
ÜZll '

-

.. ngilizler bir mc..
kine icat etmişler.
Bu makine sayesinde bir eşya den• •
·cinde kagının
'
çak eşya var
mı yok mu

•deşiııl·

ııı:

da

kll'
ıu ka'
hit'ilı: •
ı li}'e
il

iıu.

ıı

e:.1'•

il'

efı·ııt

anlıyorlarmış

paralJl

u.

Dünyada en fazla gıımrük

kali\'C' kaçakçılığı yapılan yer İngil
•k

I.:alı'

hurad~
t Türlf

sa tarı/·
s:ı'

de

·ü lıt-sıııl
a ı.:az:ı'
·az

teredir. Her gün yüzbinlerce
halye, denk, sandık eşya ithal ve ihraç eden İngilizler
gümrük scsmini vermemek
İçin bir çok ahlaksızlıklara, bir
Çok hilelere baş vurmaktadır.
Mesela yün, pamuk balyeleri
içinde
ve
pamuk-

.. ' ların

mıı

ortasında

saklanmış

ti ettiııl· elmas, kokain gıbi yükte ve
tesamette hafif fakat pahakaiı'·t'
da ağır mallar pamukların
k. Kııh'
arasında kaçırlımaktadır. Bunkalı' 1' lardan başka, rcsimlerimizdc
inde it görd 'ğünüz gibi ayak kal

Yoldaş Şivetçikof

Rus sinemacılrğının en mühim simasıdır, denebilir.
( Sovkino)
stüdyolarının
müdürü olan
Şivetçıkof
son
zamanlarda
sovyet hükumeti tarafından
vasi salahiyetlerle Rus sinemacılığının
tensik ve ısla
hın
memur edilmiş, bu
suretle adeta bir diktatör
vaziydine geçmiştir.
Şivetçikof yoldaş elyevm
Avrupada bir tetkik seyı.ahati
icra etmektedir. Bu arada
Parıse de uğramış, kendisi ıl
altında, çanta dibinde, b
gör"~en gazetecilerin suallekemerlerinde hatta kitap içle·
rine
~u cevapları vermiştir:
rinde hususi tertibatla vasi
- Rusların propaganda fibir kaçakçılık faaliyeti yapıl
limleri. Bana bunun soruyormaktadır.
Bunlarla yorulmak bilme- ' sunuz. Size her şeyden evci
den uğraşan İngiliz gümrük
söylemeliyim ki biz filimleriidaresi yeni bir icattan da
mizle Almanyada, Fransada,
istifade etmektedir. Bu icat
'Şurada, burada propaganda
her hangi bir dengin, fotogyapmıyoryz .
Biz çektiğimiz
raf ve elektrik tertibat ve
kuvveti ile içinde ne var ne i filimleri isteyenlere satıyoruz
para alıyoruz. İşte bu kadar.
yok hepsini ayna gibi gösMesela
sizın
sansörlcrioiz
termekte imiş .
«
Potemkin
»
kurdelesini
men·
Kos koca bir balyenin içine
saklanmış en ufak bir kaçak
ettile . Bu büyük bir haksız
lıktır.
mal derhal bu icat sayesinde
Lui tllanKın dediği gibi
meydana çıkıyotmuş .
tarih jçin çok çirkin bir hadise... "Potemkin,, tar1lıi bir
Hıu1:u11

'

ne

vi vı·ı·e~ı::.t

Şimdiye

ik
rifes
e~i yel

nin t::ı
net nı
yet el
toplat1

ara
nlığJ
l3elgr'1
ildiriJtl
•
alyan J
i~ Ar!lı
nıet 'j,ı
•

kadar size her gun
birer ögünlük yemeklerden
bahsettim. Bugün pişireceğiniz
yemeği sizin intihabınııa bıra
kıyorum.

Yaz. geliyor. Uz.un
ve ince yaz yünlülcri çıktı. Bun'.ardan ev içinde ,.c
dısarda ınanto al•
tında gİ) n1ek için
güzel ı oplar olur.

Size çorbrsından tatlısına
kadar bir sürü yemek isimleri takdim edeceğim. Hangisini isterseniz onu pişirin.

Corha
,
Şehriye,

ı

:\loticlin1iz :
)'aka : Keınen:
kadar açık YC -:;al
hiçin1i.
l~el:

Gene kuzu.. Bugünıin en
lezzetli etidir.
Patatesli, naneli, hindibalı,
bezeliyeli, kerevizli kızartması
sovanlı patetes ve
havuçlu
yahnisi.

·roka ken1er-

li kun1aşın cins ve
renginden.

.

Kol: f'ç düğnıcli
ve kapaklı, uzun.
Etek: Enli pli
kase.
•
(iöğiis

ını.

od•

'

ınYan.

e ·· bir~

: J\korde-

onlu

·c intihap
ettiğ"inzi renkte ayrı
parça jile.

rtifa
rak

\
~

ı

eşit ıııf
çıkar
irıneı·

.. Je ı

afır

ıdir. ~

Kereviz bastısı, terbiyeli
havuç patates oturtması, bezelye veya mercimek musakkası, ıspanak lıavilrması, yaprak dolması, terbiyeli pırasa,
pilav, makPrna.
Bunları'l
ha ikisinin de
piştikten sonra Üzerlerine çalkalanmış yumurta dök lür ve
hafif ateşte biraz tutulursa
daha leziz olur.

·ratl ı

~

Anad lu sahil ı e

I(' ralık 'c

adi v

\

I

ız b~~ı

,1

.

\\l

"

1 ı•ııı•r 'olıı İIP
Yahııl :; odalı,

'·ıl,ııı l,iralıl,

\I'

<;atıhl·

ı.ıltPııı•
s.ılıilı•

kösl·

.
ara:sıııd.ı

ıı iiıııl,fııı

~.ı saltlıt, hiı·

aranıyor

lıalu·t•

oltluuu

-

iı;lı11le
luıtlaı·

I•' ı. ar.ııııyor. Balı

•·•· i lıııyııl, 'ı• ılt-ıılz J,ı·ıı r ıı 1 • ı.1•1ı ••ı•eilı ı•ıliliı·.
. l'aıla lclfsilıit, 1 t'ı li,;a' 111ıiın .. 1111
rotoiir.ır
• 011 Saat itları• İlh'
1
llpliılir.

doğrudan

fatinı. hıdır.

doğruya

Biz Jıunu tebdil

etınc4lk,
- Sesli filimler

hakkındaki

mütaıiianız?

- Dort

beş aya kadar bibütün fılım!erimiz

zim ~e
sesli clacaktır.
Fakat, dikkat edin, konuşan filimlcr aemiyorum. Bu
icattan ancak sinema salonlarındaki kötü orkestraları kaldırmak ve saire gibi hususatta istifade edilmelidir. Konuşan filim yakmak cinnettir.
Sinemacılık istikbalini mahved :;ektir. Amerikalılar da

f.

yakında

bu hakikati anlıya
caklar, amma ...
- Memleketinize kabul ettiğiniz etnebi fil;mleri hangileridir.
- Hali hazırda Rusyada
yüzde otuz beş nispetinde ecnebi filimi gösteriliyor. Bunların tabii kısmı azamı Amerikaya aittir. Biz senede 150
filim yapıyoruz. Yakında bu
yekunu üç yüze iblağ edeceğiz.
Fakat ecnebi filimleri gene
kabul olunacaktır. Amerikan,
İngiliz, Fransız.. hangi milletin
eseri olursa olsun alacağız.

« l,o,f

ıı haydı

ilt•

11oı11IP1·il -

Kuru mcyva kompostaları,
mahallebi, sütlaç, aşure, bur·
ma ve yumurta tatlısı.

Sinemaya i'!!!!!!!ll!!ll!!'!!!!!!'!!!!!!!;=~
Sa·
na da tavsiye
ederim... Sinemasına git.
Öyle bir filim
var ki genç bir
kız tren yolun·•,
da çırıl çıplak
soyunuyor.
Tam anadan
doğma hale gi- -

bayılırım.

receği

sırada

1

tren
geliyor
ve bu tatlı
manzarayı ka- ı-==
patıyor. Tam bir haftadır üst
üste ayni filimi seyre gidiyorum.
- Neden.
- Bdki bir ~derinde tren
geç kalır ve görem diğimi
görürüm diye.

Piisküllü belli
-

Azizim ...

Bekarlık canı

ma tak etti.
Ahçıdan
pis
yemekleri yemektense evlenmiye karar verdim.
- Kimi alıyorsun?
- Ahçının kızını! .•

Fakat siyasi hadiselerin
lt.'siri...
- Hayır, hayır bunun hiç
bir tesiri yoktur. Biz ciddi,
hakiki san'at eserleri istiyoruz.
Hayal istemiyoruz, Ahlaksızlık
istemiyoruz. Filim hayah göstermelidir. Kabusa lüzum yok.
- Rusyada muzır bir filimi
vaz'ı sahne
ettiği
için bir
sanat'karın
idama mahkum
olduğunu söylediler.
İdam mı! Eyleniyorsu•
nuz? O yalnız filim yapmaktan menedildi, o kadar.>>

arülfünunda
konferans

ıırılfltıirfrr

Belki geç x ..l.r

·ın

t, evv
·an at

mercimek, patates,
un, ekmek kabuğu, nohut, ciğer çorbaları, limon ve yumurta ile terbiyelenerek i k yemek olarak hazırlanır.

vak'anın

şüpheleAcı

,_

....;,~

-·

<ıtı
•

itiraf

~
··.'9.
~\:
4\

J.1~L ı~

~;_,,J-ı\,,. 1

- Karıcığ.m, sana çok elim
bir itirafta hulunacagım. Çocuğumuzun babası ben degilim

Birahane
Galatada domuzhane sokağında tonel birahanesinde
nefis mezelerle beraber
bira dublesi 18 kuruştur .
Te rif
edenler memnun
kalacaklardır.

Darülfiinun Emanetinden:
Hamburk Da ülfünunu emrazı akliye müderrisi ve «Friedrichsberg~ Hastanesi sertabibi Tıp ve felsefe doktoru
profesör Veygant tarafından
bu gün saat 16 buçukta fı- •
ransızça
olarak (San'at ve
marazi ruhiyat) mevzuu üzerinde darülfünunda konferans
verilecektir. Projeksiyonlu olan bu konferans her kes için
serbestir.

Telefon:

PAZAR

YAZI İŞLERİ

14-

l,__

IDARE İŞLERİ

1Si9

38_72_ ,

\.
Aııı 11 1.-

/ıı/.-

·! '

başladı:

-

11.ıı/>rol :wı

csh frrbiyr.'
dolduran halkın hepsi
bir ağızdan t krar ettiler:
Salon..ı

-

Kahrolsuuuuuuun!!!

Bunun Üzerine ıne..~hur ter biyeci i\;Jnci defa gürledi:
- rcışıısl/I yeııi terbiye!
Hepimiz birden:
-

Yaşasıııııııııın!I!

Ve müthi bir alkış tufanı
koptu.
Nihayet tufan yatıştı Terbiyeci de
konferansına şu
suretle devam etti;
« Muhterem Hanımefendiler,
B yefendiler !
Eski terbiye, dört dört daha
:dz ettigini çocuğa mücerre!. olarak ezberletirdi, Müş hhas misallerle anlatmazdı.
Neticede, çocuğa sorardınız:
- Oğlum, dört dört daha
kaç eder?
Çocuk şole cevap verirdi.
- Makedonyalı büyük İs
kender!
Halbuki öyle yapma} ıp ta
çocuğun
eline evv ..liı dôrt
ı' ta versek, sonra dört p.ı•.t ı
daha verip kaç ettigini ~orsak
zannetme.il ki kıl kadar yanıl
mı~ olsun ..
işte "fazilet., terbiyesi ve·
rirken de aynen böyle hare·
ket etnıe;iyiz.
Ben,
ke 1di ynm,ı.-cağımı
bizzat bö}'le terbiye ed!ycrum.
Bunda.ı hir hafta eve! yumurcagımı
kar,ımo.
çekip
dedim ki:
- Çoc::ğunı. "özlerimi kafana çivile çakar gibi çak. Şu
DU iyi bil, düııvada en büyük
• m,ıkaddes şey lıakikattir.
He!' yerde hcı zaman hakikatten a~rılnıa. Hakikat olarak bildiğin ve gördüğün şey
leri açıkçıt söyle. Hiç bir
kawehen korkma!
Bu ı::a.sihati aldığı gün çoca(um öğle yemeğine öyle bir
dlSnl!~ cöndü kil
Bütün ıınmunelerini kafasın
,fa ·ıc sur.ı.:ında taşıyan «Silk · Tokat - Yumruk Şirketi»
ııi,ı acentası sanırdınız.

- Aman evladım, -dedimbu ne hal? Yuzün Amerikan
Jaı;:dırasın:ı dönmüş.
ı•

- Yumurcak şöyle cevap
rdi:
- K:ıha!ı:ıt sizde, baba!
- Seni bu hale sokan kim?
- Ne bileyim babacığım,

OL

J

un.urcag.ma v
ter ive

l..J"çe:nlerde meşhur bır terbiyecinin konferansına gitır iş
tim. Bu zat konferansa fırtı nayı andıran bir sesle şölye

nasihatin ı y rbc g._t.rd in.
Herkesin yüz "ne ı.arşı lıaKi•ca
ti olcluğ ı gibi söyledim.
Sabahleyin kapdan çılrnrken
kanbur k2pıcıya ras ı;elciim.
Aynaya b~kıyorcl..ı:
«- Bana bak kanbur kapıcı, - dedim - sırtındaki çekmecede ne var? ... »
Kapıcı
nalçal, papucunu
arkamdan fırlattı; kafamı yumruk gibi ~işirdi.
Mektebe
gittim. Birinci
ders hesap vardı. Muallim
şöyle bir mesele yerdi.
«Bir tacir metresi 4 liradan 372 metre kumaş salın
alır. Müşterinin biri bu kumaşı satın almak isler; ve kaç
Hra ettiğini sorar. Tacir şöyle
cevap verir:
Kaidesi 82, irtifaı 4S olan
bir müsellesin mesahai sathiyesini 3, 14 le zarp edib nısfını
1
alır
v'e bulduğunuz rakam
37-2 ye taksim ettikten sonra
çikan adedin onda dokuzunun,
sekizde bqinin 3 mısl.ni bu -

sıhhat

Daima
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Bağırsakların nazımı dan (JÜBOL) İnkıbazdan mustarip

olanlara muayyen bir S?atte defi acet etmelerini temin eder.
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LTir ÇI
4 üncü
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lursanız kum.ışın ffatını öğren

11
Jpı

Mayı tadır

.IYE:

keşidede

ceır

'an 3 900 nu!lla
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40 ((

((

((

20 ((

1O Klasik

«

<<

lS Kauçuk gabardin ipekli
20 Kauçute muşambalar
40 Pli,e fist n' r

kazanacaktır

muşambalar

40
3S
40
20
15

'lO
10

"
,;

20

c.

20
7
7

15

«
«

[\ullaııınası

kuı .. y

kat'ıyPll şıışııı.ız.
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ıçın
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U111·sa
İzmir
Sanısıııı

Tı'iıhzoıı
ı:atikt'siı·

'.f oıı(I u ldıı ı,

4ıiı·•"<tııı
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CE!1Al ZEKİ

Doktor

Her türlü kadın rahatsız
lıklarını ciddi surette leda·
vi eder. Şehzadebaşında Fevziye caddesi 17 numara. Çarşamba günleri fukaraya parasız bakılır.

So11 8orıti11 ildn tıırUi·sı
İstanbul ikinci ticaret mahkemesinden:
Kuruş
Boğaz içinde Boyacıköyür.
2S
6ıncı sahifede santimi
de klise sokağında mukaddeSinci
"
ma 6 numaralı ve 1989 zıra
«
80
4üncü
((
((
3üncü
120
ve 4 numaralı 1014 zıra 18
2nci
200
parmak diğer bir arsa ve el" 400
linci
yevm meşhur numaralarla mürakkam ve yekdiğerine makTelgral': İst:ınbul Saat
!up bir bap hanenin 4 numaİlan muhteviyatına dikkat
rolu mahallin müflis Siileymaiı
:>hmmakla
beraber bu hıı~ust
Asaf beye ait 13SO hisse itimes'uliyet kabul edilmez.
bari!~ 719 hkı,cn=n 12 de 1O
hissesile kezalik 6 numarolıı
Gazetemizde intisar eden
12 de 10 hissesi 3000 ı:raya
bütün yazıların hakkı
ve Jine Süleyman As f beye
m'lhfıız hır.
<>it )Vlirgonda ai.ik 25 - i8 n.ı
marolu sahilhane arsası n ruc ';>· rt n
bu hissesir>;n 12 d:: Hl 1- · rn.:si
Vil ·]
r için: S ne! k 1700
· tı aylık 900, ü,. aylık .:oıı
nısıf masura r~ yı ezıziı "n J
ııruştur. E~nebı menleke~ ·
l.isünün 12 de 10 hi~~P>i SO
r
tnelik 3000. altı
lira bedelle talibi uhte1in~
aylık
1600,
ıiç aylık
ihalei evveljyelerl icra kılınmış
900
kurustıır
olduğund n tarihi ilanclan i•ibaren on~e~ gün sorıra y.wi
4 Zilk:;ıc! B47
28 Nisan 1929 tarihir>e müsadif pazar v,ünü saat 16 da
/'ı ı/, \"/ il 1
ihalei ka~'iy si icra kılınaca·
ğından talp olanların yüzde
Çüreş 5,37 Akşam 18,38
on nispetinde pey akçalarını
12,18 Yatsı 20,11
()ğle
,n· ,tashiben mahkemenin ifikindi lS,54 imsak 3,53
las or:hsına miiracaat eylc- 1J
•• d
Mes'ul müdür: _,e/inı Rat] 1r
mpl r• i!1n olunur.

so

((

((

Ahıııct
Firengi, belsoğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve kadın hastalıklannı en son usullerle az bir zamanda ıııu
t?51! şera'.tle tedavi eder.
A<lre-ı;: Babıalı,

cagaloglıı

y.>kıışu köşe başı

numara 43
Tn' fo ı· İstanb ıl )899
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ınd
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<l\arlı
saattır
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Dakika :-<'<>nıaz,
teııı inatlı ye eh\' ·n f ıatla a
tılıı al tadil".

l

<

1 • 1
1 pı

n. vi

1\hn1et Burhaneddin

hekinıi:

hastanesi
operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethanesi karşısında 348
numara! Suriye çarşısı apartımanı 8 numarad:ı. Telefon:
Beyoğlu 161S.

.\thııııı

•
Jslıııthul

Operatör

Kadın hastalıklrı

Cerrahpaşa

şubeleri:

en maruf marl,ası:
f-' ,.risin " . KLA VERİ., nin icatkerdesi z.ıyıf!:ıtıcı ~
ve el.'.':stı!:ı nıayokemerleri, lüks korsaların son •
r•'.ldc 'eri hazır V<' smarlaına, taklitlerinden sakı·
ıı ı:~. Bütün Türkiyı: için yegfıııe miimı:ssillcri
iL;oglu N 437.

, o.

e

nikkı~t ! ,.@a,ıe, ~ fubrikıısı

·reı~ı İYi: i~ BA.' ',\SJ

bundan başka yol yoktur 1
Kahrolsun eski terbiye !
- Kahrolsuuuuun !...
- Olsuuuuuun !!!.. ..
Hatip: Yaşasın yeni
terbiye !
Halk [ hep bir ağızdan J : Y aşasıııııııııın !!!.. ..
Ya~asıııııııııın !!! ....
Nakleden :
Celalettin Ekrem

sokagı

((

balgamlari sokti.ırür.

Bir temiz sopa da ondan
yedim. görüyursunuz ya, baba,
kabahat hep sizde.>•
İşte, ey muhterem samımı
kiram, ben yumurcağımı böyle
terbiye ediyorum. Sizde beni
taklit etmelisiniz.
kurtuluşu

y

((

uyumuştur!..

Beşeriyetin

(1

flavu horulıırınıla lıirıken

dökülenlere ve başında kepek olanlara müjde:
FUAT SAÇ SUYU piyasaya çıkmıştır. Her eczane ve
ecza deposundan arayınız. Bir ecrübe kafidir. Deposu: Şişli
Ali Fuat eczanesi.

baz.. i
lira

hi~

n m !:, deh

1

Bıı ıı·d·ı

muhanımcni

Yeni c mi
camikapı
lüigir nı .. ğ.. z:ı
oGVO sekiz taksitte
1
1~te ai!\tı: İki kattan ibaret ve fevkınd. iki oda ve bir haliisı vardır.
~ıı· ~da ..vsafı muharrer mağazanın kapıılı zarf ı.,uli!e mUlkiycti müzayedeye vazedi;erek
· S - 929 t:uilıiııe mıisadif çarşamba günü saat lS te teklif zaıt•arının küşadı mukarrer.cLr.
ı iiı,.:,r: tem:na. akç lerıle emvali metruke satı., konı:Syonuna rıiiraca,ıtları.
.l.:;ot; nda 'l ıı:;.tıın ın;.lıalles !'d - hc:.c. ,c,! 0 nd ~ No. birahanede mevcut eşvav
'ıteliıe 20 - 4 - 9'.?9 tarihine. müs .. dif <-Un·a i.c.si zü ıii . ..ı'lt 11 dt malıalkn bilmiizay~-!e
r. " ıacaktır. Taliplerin ınahallf sa tıs
miiracaat C'ylemeleri.
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Doktor A. KUTiYEL
EI~
J. ·

irık maki~.ıe :yıe belsoğuk-

firar

tıGar ~e

Lel

darlığı,

prostat, ademiik-

ııevşekliği, cı

t

ıle fireı•

giyi agrısız te\!avi e~•r . Karakoyde
Biı&kci fırını sırasında N• 3.:l .
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olan öksürüğü keser •

Saçları
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Krezival

AL'ETO İLE dünyanın

~cı.

((

20 F •nıtazi gabardin pardesiiler

AYRICA: 20,000; lS,000; ,12000; 10,000 li~alık
ikı-amiyeler ve 10,000 liral:k bir mükafat
Bu

d
h

so

'"()~l·

) 1,iradır

miş

1

s

""

UYUK

<r\'' \

olursunJZ.
(C~ vap.- , .,.kri kumaşın
fiatıııı öğrc.nmege lü, un görmccden t. ,; · 1 üstüne saldırır
ğırtla!r gıntlaga gelirler. Polisler I'lücl:ıhalc eder.)
Bı -ıun üzerine muallim bana
«sersem» dedi. Ben:
- Sensin!' -dedim- ve adam
akıllı b.r ·dayak yedim.
Son dersimiz de imla idi.
Muallim yazdırmağa başladı:
« Ahmet yalan söyledi. Fakat çok p· .man oldu, ve o
geçe göziine hiç uyku girmedi ... »
Derhal atıldım:
Hayır muallim efendi!
Ahmet söylediği ya 1a ııdan
hiç te ı İ"iman olmuş değildir.
Ve bütün gecf' horul horul

HANiı 1 EFENDİLEl{İ.'

eıı;:u·ı i,f if".ulC''>İl.I' m·z .. ~ fpı•:
Adet
asıl fiatı
verilecek foıt
12 İncilerle nıiızcyye•1 ipekli rop 80-100 lira 20-03-40 lira
6 İpekli rop (model)
150 «
7S
12 Akşam ropları
100- 70 «
50-2S «
6 İpekli pijamalar
100- 70 «
50-40 «
1 12 Vade ipekli rop dö şambrlar
75 «
40 «
12 İpekli rop dö şambır
100 «
50 «
1
SO Muhtelif kumaşlarda rop şanıbrlaı· 2S «
lS- 7~ <t
6 Yünlü ve ipekli jersey kostümleri } 40 «
30 «
(3 parça)
6 Yünlü jarsey kostümü ( 2 parça) 30 «
20 «
((
6 Hanımlara yünlü kostümler ( 2 parça 7' «
4
60-40 ((
12 Jarsey kostümü (3 parça model) 100-75 «
'.3S-2S ((
12 Jarsey kostümü (2 parça model)
SO i<
1'.i. Mardigan modelleri
1 «
4,95 ((
4,60 ((
12 Kazak (Jümper)
7 «
((
100 Fötr şapka yeni model
2
<i
2S Hasır şapka yeni model
((
36 Beyaz fötr Panama şapkası
6
((
36 Hakiki beyaz Panama ş.ıpkası
6
((
100 Mul..telif renklerde bereler
1
((
100 ((
6 Yazlık ipekli roplar
20 ((
10
12 Yazlık keten r?plar
"((
20 (\
10
30 Yazlık markizet roplar
((
lS «
6
36 M~rkizet bluzl;ı.r
((
60 ((
30
20 Yün mantoları
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