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Hayat günden güne palialılaşıyo.r, · sebebini araştırınız, hoşa
gitmiyecek hakikatler ile karşılaşırsınız. Bunlardan bir tan:;si
üzerinde ittifak var: Halk müthiş bir iht:.kann kurbanıdır, ala,
fakat bununla uğraşacak mevkide ofan emanet acaba bu hu susta ne düşünüyor?
Dün bu suali irat ettik, aldığımız cevaba bakınız:
- Emaneti muahaze etmeyiniz, çünkü elinde bulunan kanuni
kudret bu işi başaracak derecede değildir.
Giizel fakat o halde mücrimi, bir daha yaptığım tekrara
cesaret edemiyecek derecede şiddetli bir surette cezalandır inak, hem de bunu derhal, merasimsiz bir surette yapmak
imkiinını emanete vermek - lazım değil midir?
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l' Ç1.;cuk bayramı mün:ısebe
~e bu:ıün icra edilen ınera
tını hakkındaki tafsi' .it 2 inci
'a1· •'fı enıız
· d ed.ır.
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Nüfus idaresinin tahkikatı
bu tahkikat neticesinde (N) hanımın Bursacla Ermeni ana ve babadan mütevellit
olduğu, (311) tarihi:ıde ih tida
bitmiş,

ettiği anlaşılmıştır.

Meselenin tahkik;ne memur
edilmiş olan mustantik Süreyya bey, bu netice i.izerine
evrakı !üzu!!lu mı:hak~me lcaran ile birinci ceza mahkemesine vermiştir.
Diğer taraftan nüfus idaresi
memurlarının da iştiraki1e yapıldiğı tespit edilen b:ı cürmden dolayı ciheti mülk!yece
(N) hanımla zevci aleyhi :ıe
tevkif kararı verilmiştir.

Hc'ıkimiycti milliye bayral'u münasebetile diğer yerler gibi

vilayet dairesi de bugün donarıııııştır.
9 sene eve! bugün şimdiki
bugil.n Ankarada ilk içtim~
genç Türk hükumetinin te!arını aktederek memleketin
mel taşı atılmış, dahili ve hamukadderatını ellerine almış-

Mareşalm

her türlü zaptü
raptan mahrum olan ve Chantungda kalması bu eyaletin sükiın ve huzuru için bir tehlike
teşkil eden 25 bin kişilik bir
orduyu terkederek Dayrene
kaçtıği rivayet olunuyor.

rici

düşmanların

elbirliği

ile yıktıkları

Osmanlı İmpa-

retorluğunun

ankazı altından
hükumeti çıka-

yeni bir Türk
nll)'.lıştır.

işte bu hükumetin ilk Millet mümessilleri 9 sene evel

!ardı.

9 uncu senei devriyesini
tes'it ettiğimiz milli bayram
münasebetile bilumum devair
ve müessesatı resmiye bu~
tatildir. Bu münasebetle karı)erimizi tebrik ederiz .
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T. Rüştü 8.-M.. Musolini Türk-Italyan

Sincn1a

J)ünya!'ı
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Şelirlmizdeki

Bir avuç kül, St'r~crll iği m in h atı ..
raları, :\için?

5 - nci sahifemizde:
kari sütu nu, Dün ya ~üunu,
lı a bc rJc ri, l\ arikatür.

~1 oıl a

'J'i } Htr ı: Dariil bl? d av i ı· n ı: d tıı lı ü

yapmış,

Tahkikat tamik edilince ve
İstanbul, Bursa, Afyon, Ankara vilayetleri zabite ve nüfus
idareleri de tahkikata başla

New-york, 22 (A.A.) - Şan
tung eyaleti dahilinde Çefudan gelen bir telgrafa nazaran Jeneral Liyuçenyenin kuvvetleri dün gece yaptıktan bir
hücum neticesinde mareşal
Çangcunçangın kıtıaatım büyük bir hezimete uğratmıştır.

s::ııre.

4 - ncii !.ahife.niJISd

işi bı

şılmıştır.
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6- ncı sahifemiule:

mıştır.

'farik bedeli nakdisitıin tahsilinde f evkalftde hizmetleri görülüp
Yüzde seksen derece~İnde tahsilat yapan
ı11en1urlara Vilavetçc
ikranı i ye verilnıi;tir.

tarihi,

ye

~ u ı u t•ı l i ~ orlar·.ı

misakını alakadar eden bazı
husuatı görüşecekler
ecnebi mahafili aiyaslyesi, Ha-

riciye vekili Tevfik Rüştü B. ile ltalya başve
kili M.Musolini arasında vaki olacak mülakatafevkelade ehemmiyet atfetmektedir. Bu mülakatta Türk-İtalyan misakını alakadar eden bazı mühim husuatın tetkik edileceği söylenmektedir. Gene ileri sürülen bazı mülahazalara
nazaran, Fransa hükumeti tarafından evelce
üzerinde israr edilen Suriye ve Mersin hattı
nın mübayaası meselesinin halledilmek üzere
olması bu mülakat ile alakadardır. Tevfik Rüş
tü 8.-M. Musolini mülakatını geçenlerde İngi-

!iz hariciye nazın ile İtalya başvekili arasında
vuku bulan mülakatın mabat ve tezah .. ratın
dan ibaret olduğunu söyliyenler de vardır.
İddia edildiğine nazaran, bu mülakatın tesir
ve neticeleri yakın zamanda · Balkan siyaseti
üzerinde görülecektir.
Hariciye vekilimiz Romada bir kaç gün kalacaktır. Fransız mahafili siyasiyesi, bu seyyahatı ehemiyetle takip ettiği gibi Başvekilimi
zın son nutkunda Türk-Fransız müzakeresi hakkında söyledikleri sözler de iyi bir tesir bırak
mıştır.

-----------------------------------------------.....----------------------------------------------------ücretleri neden inmiyor?

Çocuk bayramı
bugün başladı

1

Taksi

! işte size bir cevap ki,
Herkesin yardımı lazım\ önünde bir müddet
düşünmek ister!

Son glinlerde İrandan şeh
tinıize bir çok yolcu gelmiştir.
Bu rolcular şehrimizde birkaç
yınca sahtekarlığ:n clıemiyeti •
gün kalacaklar, biliihere Araanlaşılmıştır.
bistana gideceklerdir. Bunların
lstanbul nülus idaresinde
bir kısmı ( Kürsü Halil ) e,
yapılan
tetkikat neticede,
bil' kısmı da ( Kerbeli ) ya
nüfus
d~fterleri
ele ge giderek (Meşhedi) yani (Hacı)
çirilerek sahte kaytlar ya linvanım alacaklardır. Bu ün- ' pıldığı, bu kaytlau. müı:teni
\laııı alabilmek için memleketden nüfus teskeresı çıkardık
lan ve bu teskerelerle de
lerinden ayrılarak aylarca müş
vcrasetlerini ispata, ormanı
kulat içinde seyahat edenlerin
tesahübe kalktıkları anlaşı!
ekserisi ihtiyar İranlılardır.

tılemurlara ikramiye

maölup etti

Günün

annesinin

nihayet Fatma Nacıye hanı
mın pek fakir bir kadın olduğum ve sefalet içinde öldüğü, bu ismin tapu kaydı
na «N» hanımın zevci olan
« E » bey tarafında tapodan
memur iken geçirildiği anla-

s
e

vazgeçiniz

3-ncü sahifemizde:

kararı almıştır.
tahkıkat

Di~crini tanıamcn

'feigraf, Polis baberlcn , Müsa tt•
l anuz ın cevapları \ c saire.

ile kendisine intikal
ettlgini, fakat orman idaresinin ormana tasarufta israr
eyledigioi beyan ile Mıhalıççık
kazası mahkemesine müracaat
ve oradan orman idaresi aleyhine bir meni müdahele

rakmamış,

topragını işgalden

2- nci sahifemizde:

vefatı

F akaı orman idaresi

kuruş

MÜNDERİCAT

ve bu vasi sahtekarlığın tahkikatı istanbula .intikal etmiş
tir.
Sahtekarlığı meydana çıka
nlao hanımın tasarruf etmek
istediği ormanın ismi ( Değir
men dere) ormanıdır.
(N) ismini taşıyan bu kad!n
güya annesi Fatma Naciye
hanıma

Çinde çok şiddetli bir
muharebe oldu.

, 22 ( A. A. ) Dominyomlar nazırı M. Ameri
bugün söylediği bir nutukta
İngilterenin harici siyasetinden bahsettiği sırada demiş
tir ki:
« Avrupada tamamile tabii
bir vaziyetin yeniden teessüsü
ancak ecnebi kıtaatın Alman
toprağını işğale nihayet vermesile mümkün olabilir. Müş
külatla mali olan bu mes'ele
müttefiklerin biribirine olan
borçları ve tamirat mes 'el elerine inhilal kabul etmez surette bağlıdır.

mesele mahkemede

vilayetinin M:haJıççık kazasında (20) mil) on
lira kıymetinde bir orma,~a tasarruf etmek istiyen ve bu
hususta sahte evrak tedarik
ederek mahkeme karan da
alım bir kadının :ıhiren bütün
hü•iyeti meydana çıkanlmıs

her yerde (5)

9 sene e.vel bugün Türk milleti

Avrupada tabii vaziyetin
teessüsünü istiyorsanız:

Gılaskov

20mily·onliralık bir sahtekarlık meydana çıl{
Eskişehir

Nüshası

***
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. mukacldrra.tına hakim olmuştu_..
Alman Bır ·1eneraı ---.---~---.,

Gelmiyor diye Emaneti muahaze
etmek mümkün değil...

tı

NEŞROLUNUR

1

Bugün _yirmi uç_nisan... T urk ocagıoı
bize teslim ettiler.
Bugün hayatımızın
en mes'ut günüdür.
Bizim haklarıımzı tanıdığınız için hepinize
teşekkür ederiz.
Bu bir hafta zarfında sizden
irçok
dileklerimiz var.. Bu
istediklerimizin müdafaasını size bırakı
yoruz.
Bizden yardımınızı
esirgemezsiniz, değil
mi?
1'ı/ rk

or·" .-..,,., 'r·ocııkfrır i<l"n'
lı ı ·ı ·ı· ıi

·•

Taksi t:cıetlerinin fazla olduğu söylendi. İsbat edildi, indirilmesi için bir komisyon toplandı, fakat bu heyetin epeyce
süren çalışmasından hiç bir netice çıkmadı, acaba neden?
Bir rivayet işittik: Piyasada çalışan otomobillerin mühim
bir kısmı emanette alakası olanlarındır, denildi. İnanmadık,
fakat dün emaneti tanıyanlardan birisi ile konuşurken bu
rivayeti hatırladık, sorduk, aldığımız cevap şu oldu:
- Emanet ile alakası olanlardan piyasada işler otomobili
bulunanlar o kadar çok değildir!
Bu cevap karşısında hayretimizden dona lcaldık, demek
vardır, dedik. Fakat yine ioannıadık, bilha!:Sa bu zevatın
verilen kararlara tesir yapabileceklerine hiç ihtimal vermedik.
Bünunla beraber rivayeti dürüslüğüne ve ·en kücük teferrüatı
bile gözden kaçırmadığına emin oldugumuz muhterem Şehre
minimizin dikkat nazarına koymak istedik; rivayetin önüne
geçilmesi arzusu ile.
fidanlık
yapılacak
Zirr~1t ı\lüdüriyeti hu

Bir banka şefi
tevkif
edildi
.

sene Istanbul Vilaveti
dahilinde bir fidaİ1lık
tesisini teklif ctn1işti.
1\kclisi un1unıii vilayet
bunun için 18,000 lira
tahsisat kabul etmiştir.

l:ası şeflerinden ıd. P:tki ban-

Yeni bir

bmirdeki Doyçeoryant bankadan beş bin ika kaybolduğundan dolayı

edilerek nezare!
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Himayeietfal cemiyetine gidilecek, oralarda tezahürat yapıldıktan sonra Bay azıt, F atili
belediye dairderine gidilerek
merasime nihayet verilecektir.
Bunlardan
mada bugün

/tfaiye efradı

rülmüştür.

Hırsız

misafir ·için iyi tasav-

Tahta kıılede Paçacı soka-

\ğıncla

oturan Ayşe hanımın evi1ne misafir olarak giden Kasımpıışalı Naciye hanım, . Ayşe
hanım kendisine kahve pisirirken konsol gözünde bulunan
1 15 lirayı çt.laral: firar ctmiş,
tır.

Kinı ~·aldı?

nıühl:wlıı·!

lımirde

Sirkecide Derv:ş so'rnğında
oloran Hediye hanımın 13

Şa~ı9iy3nu

~det altın lirası

Geçen cuma izrnirdeld mek•
tepliler arasında yapılan maç1:1.rda İzmir erkek muallim
mel;tebi Şampiyonluğu kazan-

larak
oturan

sandığı kırı

çalııunışlır.

Şüphe

üzer:ne

Ayşe

ayni evde
hanım yakalan-

mıştır.

mıştı~·.

vurlar var
Geçenlerde limanda Firiji
vapurunda bir yangın olmuş,
emanet deniz itfaiyesinin gayreti sayesinde söndürülmü tü.
Liman şirketi, itfaiyenin bu
hizmetine ım:kabıl (1500) lira
vermistir.
Emanet bu pııranın , verilmesi imkanı araştırılacak diğer tahsisat ile birkştiriler"'k
hızmetten çekilen ve çekilecek
itfaiye efradına sarfını düşün
mektedir. Bir teavün s:ındığı
kurulması tasavvur
edildiği
gibi hoca tutularak bunlara
boş
zamanlannda muhtelif
san'atlar öğretilmesi de nazan
dikkate alınmaktadir .

Memurlar hak- 5 kişi dayak
kında mühim 1 meselesinden
Emanetin para
ipolisi şikayet etti
bir karar
bulması gfiç
1
Mehmet bin Osman, Şevket
Macadelei milliye
1

esnasında

Anadoluda bulunan memurlann l:u müddetleri tekaütleri zamanında iki misli alarak
nazarı dikkate almıyordu.
Milli kuvve.ilerin İstaııbula
duhulü ile Lo~an muahedesinin
akti tarihi arasında &..!<;en
müddet için İstanbul memurlarıwn da bu muameleye tabi
tutulmaları
Emıonet

de

bu

1

kararlaştırılmıştı.

kendi

memurları iı;in

şekli

tatbik etmeyi

diqünıne!<tedir.

bin Şakir, Selahattin bin
Ahmet, Turan bin Hasan ve
Sasaıı bin Halil namında beş
kişi bir sirkat meselesinden
haklarında zabıtada tahkikat
yapılmakta iken falaka ile hasta:anıncaya kadar dayak yediklerini ve hilafı kanun haps
edildiklerini
iddia
ederek
müddei umumiliğe bir istida ile
müracaat etmislerdir. Bu beş
kişinin istidaları muayeneleri•ıın icr:ı.~ı için tabibi adliye

Bundan bir müddet eve! bir
Amerikan grubunun Emanete
istikraz teklif ettiği söylenmiş
fakat bu müracaattan müspet
bir netice çıkmamıştı.
Deveran eden şayialara göre Emanete vaktile para vermiş olan İngilizler, Amerikalıların bu teşebbüsüne mani
olmuşlardır . Eski istikraz hesaplannı temizlemeden Emanetin para bulmasına 1 imkan
görülmemektedir.
•
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yeti azasından her hangi diğer ·ş
bir büyük ~ev~etin ?u. husu_sta~i /
ı{
talep ve ıddıası gıbı telakki
'
etmeğe ve na'l:ari itibara almağa
••
ı
ı
ı
ı
h~ır · ~ulunacaktır. ,Maamafi
açı
lınm
boy le hır mefruz vak a hakkın1afı:ı
d a şım
· d'd
ı en h"ıç b'ır taa hh"d
u e
Yerli mallar:nuzın her tara- 1
- 41g
girişemeyiz. Bu mesele LokarKadınlara ince işler yafta
kolaylıkla rağbet bulmal1) k
no müzakeratından sonra, bu
sını hangi çareler, ne gibi tedhususa dair bir çok imalarda
pacak fezglihlar lazım
tde
birler temin edebilir?
Ecnebi mallarına en ziyade
bulunmuş olmakla beraber
de
Karilerimize f.orduğumuz bu 1 hımımlarımız rağbet etmekteciddi bir surette tetkik edilik o
suale gelen cevapları krih
dir. Onun için hammlan:nızın
memiştir.
llnıh
sırasile neşrediyoruz.
süs iç.in kullandıkları şeyleri
gru
memleketimizde yapmak laEn ameli, en isabetli tavah
is
Nevyork, 22 (A.A.) - Şansiyelerde bolunan kariledmi1:in zımdır. Şöyle ki memlektimizc!eki fabrikalarımıza kurultung' eyaleti dahilinde Çefudan arasında, cevapların neşri bitgelen bir telgrafa nazaran
tikten sonra, bir kur'a çekimak üzer ince işler çıkaracak
Jenera1 Luyuçenyenın
· k uvve t tezgah ve aletler getirmeli,
lecek ve
kendilerine, sırf
Jer~· d''un gece yap tık! a n bı'r yerli malınd?ıı olrtıak üzere J :ncc işleri burac! yapmıy~::--~ ..... ~.~
hucüm neticesinde mareşal
başlamalı. Sonra büyüklerimiz
Çangtsuncangın kıtaatını buyük münasip hediyeler vereceğiz.
Bugün de gelen mektuplan 1 tarafından bu yapılan şeyler
bir hezimete uğratmıştır.
ı memnuniyetle
kullanılmıya
derce diyoruz.
Mareşalın her türlü zapt ve
başlanmalı
ve
eşi
burada ya- 39 rabttan mahrum olan ve hupılan her şeyin hariçte kolayca
· ·
b'
hl'k
t k'I
Şark memleketlerinde
zuru ıçın
ır te ı e
eş ı
içeriye
girmemesi için böyle
eden 25 bin kişilik bir ordulemi
ufak /&: ~ ~ ·•:alar isf<.:r
şeylerden fazla gümriik almalı.
yu terkederek Dayrene kaçHayatım
Toapanede Merkez kumantığı rivayet olunuyor.
şimdiye kad •. r
danlığı tevkifhanesinde kaAvrupa malı
macı: T. S.
olarak iki çift
Bir tashih:
çorap geymiDiınkü
cevaplarııı
içinde
1
şim, bugün biz
Fevzi imzalı bir yazı vardı.
la
Şarkata pamuk
Fevzi beyin cevabının araeker, istihsal lhı::~
kapı tramvayı
sına yanlışlıhla başka bir zata
ettiğimiz pa- ~~!t;..f;o~il ait resim konmuş olduğundan
itizar beyan ederiz.
işliyor? muğu çıkırık
llamil
JJ;
denilen tahta[
Tramvay şirketi, dün, Edirlardan mamul iptidai bir nevi
nekapı - Fatih yoluna fazla
alet
ile iplik haline tahvil
1 amele koyarak
hattın Fatih
ettikten sonra tekrar ayni
ı makası ile irtibatını temin
iptidai şekilde tezgahtan başka
etmiş, Karagümrükte de bir
her şeye her.zeyen bir nevi
makas yapmıştır. Dün oradan
tezgahta do!rnr, bez yap:ırak
geçen bir muharririmizin nabu suretle melbusatımızı temin
zarı dil< katini celbeden bu
rılamı_yacaklar
ederiz
ki
bu
cihet
calibi
merhararetli mesainin sebebi soHükiııncti n1crkeiycha nettir.
ru:duğu zaman inşaata ncz!ldei1 ''it'ıycte gelen
Binııen:ıleyh
hükiımet ve
ret eden mühendis:
sermayedarların
muavenetile
yeni bir emirde, cn1- Yarın Hakimiyeti milliye
buralara
yapılacak
ufacık
fabbayramı var.
Hattın Kara- ı
vali n1ctrukcvc
. ' her
rikalar sayesinde memleketigümrüğe kadar resmi küşadı
ne suretle olun;a olsun
mizde istihsal edilen yiın ve
yapılacak. Y etişdirmeğe çalı
siındiyc
kadar bilfiil
ı pamuklardan ''.Ücude getirile..
şiyoruz, demiştir.
cek kumaşlar lngiliz kumaşla
yerlc~ıniş
bulunan
Emanetten yaptığımız tahnna
tefevvük
edeceğine
şüphe
kikatta ise:
ınübadil, muhacir, hayoktur.
- Daha
hattın
kabulü
rikzede Ye nıülteciler
Ankara Tahtakale No. 7
müvakkati yapılmadı. TramvaKemaliyeli Hamit
den hakkı iskanları
yın işlemesine müsade edile-40olnıadıkları an!aşılan
mez ki resmi küşadı yapılsın,

ıBiı~ flusiinc·el

· · ,

zaıııaııı ııciıııi

iki odalı

1

Türk Ocağında Tepe başı hahçesinde, mekteplerde müsaııın fo.raçasında bulunan gömereler verilecektir. Akşam
selel~r alt katta ki odanın so- ı Ocakta çocuk balosu vardır.
b ıısından çıkan ateşten tutuş
muş, koseleler ve taraça kıs
5
men yandıktan sonra söndü-

tılı: ı;ıwuk lıil!J°"ini lıuııiın
l'lnwk, lll'r lmdıııa hu
talı sili llH'l' lıuı-i İ\ılıııaJ·,
ı;ocuk hilııi ~·uı·llal'i tcsısı

Dün gece iki
y angın oldu

turerek çocuklan selamlaya
caklardır.
Sonra Vilayetin önüne gelimerek, Vali vekili B. orada
çocuklara iltifat edecek ve
belki bir nutuk ta irat eyliyecektir.
1üteakiben Halk fırkası ve

Dün gece Galatada Kamanto sokagı" nda Yusufyan hanı-

öl11nıilc

anıı,.,,i

Saat 12 de kafile köprüden
geçerken vapurlar düdük öt-

etmiştir.

aıı
anıwsi

bir

hir Yala -

Onun

cukları karşılamıştır.

.,.
evlere sirayetine mani olmak
için bir hayli faaliyet sarf -

aııııe..;inin

h::ıcn

ır.

Bu güzel alay İstiklil cadsesini takiben Beyoğlu belediyesi önüne gelmiş, orada
Beyoğlu belediye müdürü ço-

hastahanesinde
altına alınmış isede

Y etişen itfaiye

o .ırnaz. fn•y aııııP hPlkiılP dıılıa
lıetPrclir.
tJPm
v; lnız

edilm"şt·
1

kavga

Y angın çıkmış, ev temamen
Y anmıştır. yangın mahalline

Bilııisiz lıir

ııııı:lır...

• •
l

l

M.

zika bulunuyordu. Otomobiller
bayrağımız ve Himayeietfale
.
ait b ir çok eşya i1e tezyın

Rum

Vartanın

!ıuııu dlPı·ile

.
.
dl'i}il! o

Çocuk bayramı programına
bu sabah saat 11 de Taksim
meydanında başlanmıştır. Muhtelif mekteplerden gelen talebe murahhasları Himayeyietfal tarafından hazırlanan 50
otomobile rakip olmuşlardır.
Bu otomobillerin önündeki
bir kamyonda bir bando mu·

•

Dün gece Samatyada Karanlık yalı sokağında hamal

.. .

coeıık

rı

Atina, 22 - Türk Hriciye /
.Gk ko\•. .G2, (A.A.) - Dovekili T. Rüştü B, in tahdimınyonlar nazın M. Amery
·· sövledıgı
·
·• · hır
· nutukta
di tesliht
konferansındaki
bu gun
·
· harici siyasetinte kl'fi
ı ·, tet k ik e d i1me k üzere
Ingilterenin
" " .. d e k'·ı C emıye
· ti" a kvam
onumuz
·
den bahsettiği sırada demişmeclisi içtimaına havale ediltir ki:
miştir.
A
Paris matbuatı lııı tekliften
. « ':'1p~da t~maınile t~~İi
müsait lisanla bahsetmektedir.
bır va_zıyetin yemden teessusü
ecııeb: kıtaatın Alman toprae!memiştir.
•
ğmı işgale nihayet vermesile
fngı'it erenın
· b
1 k
u mese e arkAZADdı
mümkün olabilir. Müşkülatla
şısındaki vaziyeti Lokarno
u
""'
b
ı
efik
konferansında Almanyaya da
Atimı. 22 - Ayan intihamali olan u mese e mütt . •
anlatıldığı veçhile şu suretle ı batı neticesinde 72 Venizelist, lerin ?irbirine ol~ b~r~~
izah edilebilecektir:
ve 14 muhalif intihap edilve tamırat meselesıne _inhilal
Vukuu
muhtemel olmamiştir.
kabul etmez surette baglıdı.
makla beraber mevcut idari vekaletlerden biri günün
birinde münhal olduğu, yahut
yeni bir manda tesisine lüzum
görüldüğü vakit İngiltere Almanyanın bu vekaleti idareye 1
amız
müteallik talebini Akvam cemi- 1
Londra, 22 (A.A.) Sör
Chamberlain Almanlann eski
··
ı e k e ı erının
· · şım
· d'k'
mustem
ı ı vek"Iı d ev1eti ere ( man d a t er1ere )
kat'i surette bahşedilmış· olduğunu beyan etmiştir.
Bu arazi üzerinde idari vekaleti haiz olanlardan hiçbiri
bugüne lı:adar mesuliyetlerinden tecerrüt arzusunu izhar

taktır.
Bu saba/ıki merasim

hayatından ümit yoktur.

ı;ırııııııp lıaykıı·ınasından
hir Si',. ı·ıl.ıııaz ...

mi~ olı.r. ;,ııııısiz
ıw ı;ıwııi}11ıııııı üt.

hafta devam edecektır.
Çocuklar
.. buğün eğlenecekler, tezahurat yapacaklar, otob"ll l d I
ki
.
mo ı ere o aşaca ar, sınema.
ki erd"ır. Muh 1ara b ed ava gırece
t eI'f
· · ı
ı ma hali erd e çocuki ar ıçın
k onserı er, musamere
··
ı er t erti p
edilmiştir, kimsesiz çocuklar
için ianeler toplanacak dinç
çocuk müsabakalan ~apıla-

eden Ali, kansının kaçmasından müteessir olmuş ve tabancası ile kendisini sağ ve sol
memeleri altından yaralamıştır.

modasüslü
uiynı<'klen da-

yıwrıısuııu,

•

lesinde oturmaktadır.
Cenç zevcesi ile

ll('r anne <:oenjjunu se,·er,

(J

n;.. Vermz~vorfar
k?• t hf"ıye e d•l'
ı·
J
za k ere· .e d•l
ııece . 1 a
l me l

hır

tığı halde tesirini görmediğinden müteessir olmuş ve dOn evde kimse yokken yün kuşağını
boğazına bağlıyarak kendisini .asmıştır.
.
intihar kasti ile kendisini
kalbin d en yaralayan k orucu
Ali, Samatyada Nalcı mahal-

re •lili.l,al etnwk h\zmıdu•?
Onun iı;in: En hüyük mes-

rcı"ıeccyi,

:w:-

j

1 °1'

"Hll'I,

l

Sabık şeyh ile yapılan merasim Yeııiınesele 1 e~<lifiı11!z ;IJ l" Llltttıl· ... ii.h
23 nisan icıı millisi ayni zaAlman lara es k l. ı Cemıye
· fi a k vam 1..sga l a ~tında k l·
k un d uracının ı manda
çocuk bayramının başaddedilmiştir. Buğün••
l k l . 1
l. . d
"' A' lmai1 t pı·ag·ı
"'
iikün
d er tlerı. nedir?. ı lanğıcı
d~n itibaren çocuk ba~amı mustem e e erı- mec ısın e mu -

olaı·.ı'. '·• ratıuı ı ı:. Bu

llİllı

---

1

Talıiat lwr
Jmdını .ııııw

SC!ıPp(P

Oii4ı:!lo'

Tegraf

. ,. . .h 1 Çocuk bayramı
1'"ı ıntı ar · mü nasebetile

11~

•

ffi ll1e a

k
f
h
·
Çll
a f} {a .af

ÜJTia}

Çinde harp

Yeni hat

Fatih - Edirnene
zaman

Yeııi

emir

Mülteciler
ve simdilik
cika-.
,

.

.

cevabı alınmıştir.

Evkafın idaresi
şekli tesbit edildi

Yerli mallar ecnebi malı kadar iyi ucuz olmalı
1 -

tişecek

Memleket halkına yekadar yerli malı temin

etmek.
2 Yerli mallarının her
hususta ecnebi kadar iyi ve
Kanunu medeni, evkafın
ucuz olması.
idaresi şeklini tesbit etmek
3 - Münevverlerin, billıas
üzere ayrı bir kanun yapilasa
mekteplilerin, ecnebi malı
cağını bildirmektedir. Mütekullanmanın fen. alıklarını büvelliler bunun için bir !ayıba
tün
halka anlatmak değil
projesi
hazırlamak
ü z ere
öğretmesi
.. İşte· yer!: L'iallann
Emanete müracaat
etmişler ve müştereken çalışılmıştı. ı sürümü çareleri..
Galatasaray lisesi 5 nci sı
Bu mesai ahiren nihayet
nıf talebe!li11den (227)
bulmµ~tur. Tesbit edilen mad- 1
ııun:,ıralı N ejat
deler hükumete arzolunacaktır. J

ların da tahliyeye icbar cdilnıemeleri lüzumu bildirilmiştir.

Vekület, bunlar hakkında tatbik edilmek
üzere yeni bir talima-

tnamenin derdesti teb-

1iğ olduğunu ilaveten
hildirnıektedir.

13u taliınatnan1eye
intizaren bu gibi eıu
lakin istirdadı cihetine
gi<lilnıcıncktedir.

.: "1-

Bire 3-4 !

Biz-Suriye

Mürabahacılar

Ticaret muahe . .
desinin akli için
ne be/eleniyor?

. GUN N

lb-..rih.I

lama

kazanc vergileri. '
r ıcın hükumet ni saklıyorlar
'
iihim tedbirler' Sehrin nnıhtelif n1a-

..

• • •

••

alıyor
likünıct
ladığı

bu sene içinllh .. zır
sulama programıııı
bik etmek için meclisten
) milyon lira tahsisat isişlir. Bund n b 'i a (100)
Jon lira'ık diğc bir proje
~
itibarile hazırlamı.,tır
seneden itiban:.n temizleek nehirler Büyük, kilçilk
bderes, Gediz, Nilüf r çaıı,
ığılık
ırmakları, S yhan
Ceyhan, Tarsus çayı, Yeak, Kızılırmak, Sa arya,
t, Dicle, Meriç, V rda.
ılıhiy
v Vil", Amerikaya
ıcra
t;::karrilr eden se~lini mayıs b~ında yapa-

~

l

i

Sahife :1

:>on Saat

aan

hallcriııde bazı kiınse

,\ llH'rj kalılar< la 11

------Berbat mevzulu filimlerle beni

.,.c•·iıınıektc

"

oldukları

lıaher alınnıış

h rın

ye bun-

halkın zararına

olarak bire :ı-'t kazandıkl;-ı n
anlasılnııstır.
.
İstihbaratınııza nazaran. hu :ribi e~Jıa,_
h.sbit
edilerek
bir
'>eneli!- l·azançları tetkik olunacak Ye hu

.

~

(Liya Dö Pütti), bu maruf
Alman filim yıldızı Amerikada
üç sene kaldıktan sonra geçenlerde Avrupaya döndü ve
İngilterede filim yapmıya baş

Amerikalılar

bana

karşı

çok
nazik ve çok müşfik davrandılar. Bunu itiraf ederim. Fakat gene o Ameriklılar fena
berbat mevzulu kurdelelerle
beni harap ettiler, iflasa doğ
ru siirüklediler. Aramızda mukavele vardı.
Hangi
eser
gösterilirse onu
temsile
mecburdum .
Bunu
niçin
yaptılar,
sebebini bir türlü anlıyamadım.
İlk filimimde
bana beyne!milel bir san-

Türkiye-Suriye muvakkat ticaret muahedesi müddeti geçenlerde hitam bulmuştü. Tah. kikatımıza nazaran bu müddet
temdit edilmemiştir.
Ankarada cereyan eden
müzakeresini
Tiirk - Fransız
müteakıp tarafeyn
arasında,
daimi bir ticaret muahedesi
akti muhtemeldir.
Türkiye - Suriye arasındaki
gümrük itilafı ahkamı müddetle mukayyet olmadığından
devam etmektedir.
Ticaret muahedesile bilikte,
gümrük itilafının da tecdidi
mevzu bahistir.
Bu hususta ceryan edecek
müzakerata, halen meni olan
gümrük itilafının akdi müzakeratın da bulunan lstanbul
Rüsumat Başmüdürü Hakkı
B. i tirak edecaktir.

Dün, yerli malları hakkında
bize gelen bir mektupta deniliyor ki:
- Hep yerli malı kullanalım! Diyoruz ama yerli malı
namına neyimiz var ortada?
Şuradaki Hereke ile F esanenin yaptığı üç, beş arşııı
kumaşa mı güveniyoruz?
İşte yerli malı işini yanlış,
ve ters tarafından an.ıyıp muhakeme eden bir zavallı! ..
Bir kere yerli malı demek•
sade elbisel'k kumaş demek
değildir.

Sonra, hemen bu günden
itibaren
hepimiz sırtımıza yerli
Fakat bu azimet ve avdet
kumaşı geçirıniye mecburuz;
arasında onun
demek hiç değildir.
hayatı ve şöh
Geçenlerde Celal Nuri bey
reti
itibarile
«
Kaşar
peynirinin felsefesi ! »
çok fark vardı.
diye garip bir sername ile
(Liya
Dö
Pütbuna dair ne güzel bir şey
nıiktar üzerinden kati) Amerikaya
yazmıştı. Hele Aka Gündüzün
zaııç ycrgısıne
tabi m üt ev ece ihen
gene bu meseleye dair Hakitır.
t u tulacakla n.h r.
Almanyadan aymiyeti milliyede yazdığı nefis
ayıs nibayetlerinde Romada
rılırken
Avrupa
B'zc kalırsa, bunların
bir yazı vardı. Yerli malı deyedinci felsefe kongresi
cılığı nın
sinema
yince
bu peynirden, zeytinden
ı
·
nıı
•
'
m
'
ı
~;
!anacak, (26-29) mayıs arakazanç
Yergisinden en büyük, en
da işini bitirecektir. İliıhi~ır milıetin istikbali çocuKlarınırıj portakaldan, limondan tutuziyade halkı soyama- maruf bir yıl
nuzda elbiseye, şapkaya kadar
fakültesi müderrislerinden
dızı idi. (Emil
~:t~~~.
s;:;.~
adet
ve
sı'ıhatile
ölçülür.
nıalan
es
ahının
tenıi
bir çok şeyleri şamildir. Buh:nct Ali Ayni bey davet
Yanings ) le
yordu.
Beni,
Fr11·iu/ıırı/1111
si/l.i
gün,
artık yerli malı kullanalım
lıniştir.
ni lazıındır. Zira bire birlikte ~ Aşk
lisanımı anlı111jı /f111ı İstikbal l<ıı - : demek, memleketimizde olan
afıa vekıli Recep bey, dün
kar:.ı :ı-~ kazanç, zaruUğrunda
KaU.M. Meclisi Nafıa encüyordu. Fakat
::_.11111111 /ıı'i r ı '(' 11ıı'isl fi- \ ve işimize yarayan şeyler dutil) diye bir fin;nde demir yollan, !imar.- ' rette olanları soyınak
lim yapmıştı ki
ikinci filimde
/,i/ ıııi/lt' Tı'irk /ıı'ikıi - f rurken bunların hariçten gel •
kôpriiler ve sulama işleri
tan ba~ka bir ~ey bir şaheserdir.
( Artık İngil melerini almayalım demektir.
1
lizceyi öğrenıııı•/İııin /rıri/ıi i/ciııı
mda mübim beyanatta
Mesela bizde saat yapılmıyor,
d<:ğildir.
(Manon Lesko)
nmuştur.
dini) diyerek
olruı :.!J ııisa11111 ı·ocıık i tabii, bunu, yapılıncıya kadar
yu oynamıştı ki
lafıa vcl.ilimizin beyanaKôi>ruıer ~aglcım aştırııacak
hariçten alacağız. Fakat tur ' hir • san'atkh
bir Amerikan _ / /(~ f ·fıt~lll/f'J(I'/()
f, / · 'ı llr'llı'
f,
göre 1934 senesinde
şunun daha aliyyül 'alaııını busahne vazıı geİ tanbul YiUı)'eti da- böyle bir esertirdiler.
Ne
l
kfll>ıı/
er/i/ıııc'.~İ
Tı'irk
~) kilometro;uk, yirmi beş
rada yapmak mümkünken onu
hilindel·i R l\öprü bu de bu kadar
~de (10000) kilometroluk
da hariçten getirmek pek
o beni anlıya- \ ı 'fi ı '1'11.,·1111 fi ı ·ı•ri/ 1'11 e sene helonarnıeve tah- muvaffak ola'ld'
d
1
/
.
.
..
.
ti
dı.mir yol
şclıekesine
gülünç
olmaz mı? Bizim yerli
b ı ı, ne
e \ lt'llllllt)'l'{t
.!.f.'OS{l'/'I/'.
bilirdi.
ik olacağiıı:.
sardalyalar varken cihanın
vil e<lilccel·tir.
ben onu.
Halbuki geri
ı ıi11ıa.1·,,ı
~ınhurıyet
Halk fırkası
Amerikaya )
iJ dört köşesinden yüz türlü
1 grubu, n;:s vekili Afyon
döndüğü
zamuş kendinin bir tuzağa dürulon.
bıı!.n'iııı'i
l'flll- i
ı.;-itmekle kay- ~
•
,. marka ile buraya gelen sar man ne bu muo
ahisar meb 'usu Ali beyin
şüriildüğünü, bundan maksat
dalyalara para vermek ne
bettiğim şeyler) ı/011 ll'brik !'dı•r/ı•r.
va ffa k i y ett el.'
ta Polis memurlarının (4) ayetinde toplanmış ve zamdemektir?
ne o şöhretl.!
bunlar. Kazan- •
:uımııııı•
ı ..
ııı :'
...,. ııın
Nane şekerinin antikası bu•
lık ikramiye almaları olduğ"u
ınaa~ derecaj:ı ve teadül
eser kalmıştı
dıklarıma gerada
yapılırken hala aktarlaİ e buna karşılık olanu söylemiştir.
San'atkar
silince
gayet
iyi
Bundan sonra Kasımı yaka......... ar:id ı
~iı;tir.
rın camekanlarında yabancı
lik, sönük bir
Liya lJıi /'ııni
tayyare pilotlayan
Polis
memurlarından
.l'leden eve! &aat on a
mente paketlerinin ne işi var?
yapıla
s;ma
olmuş, unutulan çehreler
luğu
öğrendim
•
İskender,
Celal,
İrfan
ve
Mul.)'an mihakerat muhtelif
demek bunları alan var ki
arasına karışmıştı.
Şaka zannetmeyin. Benim
getiren ve satan da var!
Hıırla öyleden sonra altı cip Beyler isticvap edilmiş
Aradan
geçen
bu
üç
sene
şimdi
en
büyük
eğlencem
taylerdir.
Gramufonla pilak burada
kadar devam etmiş ve
Bugün stadyomda GalataMumaileyhim
maznunun
hiçbir
San'atkar
kende
neler
oldu?
yareye
binmek.
yapılmıyorsa
kos helvası ile
kuyudatın esaslı ıslahını
saray
Süieymaniye
ile,
İstan
maruz:
kalmadığını
i
kenceye
disi
ile
goruşen
lngiliz
Amerikada bulunan diğer
latilokum da Lurada yapılmı
leınin eden bu kanun labul spor da Almanlardan müsöylemişler ve İngiliz memuru
ga:ı:etecilerine
acı acı bunlaecnebi
san'atkiirlannı
soruyoryor değil a!
ı esas itibarile ve müttetakımla
karşıla
rekkep
bir
Ne olur, burada da bir
kıyafetine giren Sedat beyle
rı anlatıyor:
. sunuz; (Lors Hanson), biliyor1\ knbul olunmuştur.
olan temas ve müzakerelekaç çokolata, fontan fabrikası
sunuz, İngiltereye geldi benim- şacaklardır.
«- lngilizce namına ne bi~vazzaf zabitler,
askeri
rine
dair
malumat
vermişler
açılınciya kadar ağzımızı, bir
le beraber çalışıyor. (Greta
liyorsam hepsini Amerikada
memurların (25) yaşını
dir.
Maznun
poliste
isticvap
müddet
daha yazın lop inciri
Garbo) İsveçe döndü ve tek·
l etmeden evlenmemeleri
öğrendim. Halbuki sizin lehedilirken « beni hazreti Muile, kışın cevizli sucukla tatlı
rar Amerikaya gitti.
~ında hükümetçe hazırla
çenizle onlarınki arasında çok
hammet çarptı » demiştir. 7
landıralım!
büyük fark var. Berel.et verlayiha bui'Ün meciiste
Mukavelesi bitmediği için
Mayısta diğer şahitler dinleGiyiniş kuşanış işine gelinNadir han, Baha Sakiye hiaıneye alınmışhr. Layiha
sin burada sahne vazıı olarak
buna mecburdur . ( Konrad
necektir.
ce, insanın zaten her vak.it
taben bir m~tup göndermiş
~n şudur:
bir Alman buldum. Bana beVayt ) Avrupaya dönüyor.
Lamıa Hanımın vefatını inbir
gündeliği, bir de yabancı
Simla 21 (Hususi) - Gelen
adde 1 Bilumum munim dilimle hitap ediyor ve
( Em il Yanings ) te ister istetaç eden doğum faciası hak·
lığı olur. Eğer bizim burada
haberler, kral Amanullahın
f zabitler ve askeri meben meramı ı anlatabiliyorum.
mı::z gelecek . Bütün bunları
kında ki muhakemeye dün de
tezgahlar büyük merasimlerde,
Gaıni kasabasına girdiğini bil1arın (25) yaşını ikmal et- devam edilmiş, madam Birle- Bu itibarla kendi memleke- sesli filimler yaptı. Fakat ben
suvarelerde giyilmesi elzem
dirmektedir. ve bu mektubun
me, Seniha ve Meliha hanım
~ evlenme! ri memnudur.
timde ve kendi evimde bulubu işin yürüyeceğini zannetolan kumaşlara kadar incesini
bir sureti de Kabilde halka çıkarmıyorsa biz de çıkarıncaya
trj mektepler talebesi
nuyormuş gibiyim.
ismind üç iahit dinlenmişti,
miıorum. »
ilan edilmiştir.
~ınez ve evlenmiş talebe
diğer şahitlerin
dinlenmesi
kadar gündelik elbiselerimizi
Nadir
han
bu
mektubunda,
onlardan yaptırırız, bayramlık,
i m kteplere kab••! oluniçin mahkeme 7 mayısa talik
Havagazı
eğer
Amanullah
ve
yahut
seyranlıklarımızı da
hançten
edilmiştir.
diğer
bir
hanedan
azası
Efgan
gelenlerden... Ama, diyecekGedikli küçük zabitleehrimizde bulunan
ko panyasından
tahtına
çıkarsa
Baha
Sakinin
siniz ki. dün bize gelen mekmUnistler
lzmire
gönderil~eş' etlerinden itibaren kakabahati
affedileceğini
bildirtupda denildiği gibi, burada
mişlerdir.
şikayet
mccbur oldukları hi~
ki üç buçuk fabrika bukadar
mektedir.
ıntiddetini ikmal etmeemiyeti belediye dünkü
Tapu umum müdürü Atıf
Hava
gazı kunıpan
insana gündelik elbise nasıl
içtimada Viyanadan itfa~ evlenmeleri memnudt.r.
B. in, bir aya kadar teşek
yetiştirecek?
yasının
bir
ihtiktlr
iye mütehassısı celbini kabul
ve hava g dikli küçük
kül edecek Ankara imar
1
Biz de demiyoruz ki, onbeş
etmi~tir.
yaptığı hakkında Cenı
Cı'i ba çavuş olmadan
umumi müdürlüğüne nakli
milyon insan ne yapıp yapı.p
eplın balonu Akdeniz afaınezler.
iveti
belediye azasın:
mevzuu bahsolduğu yazılmıştı.
hemen bir günde, h p birden
.
kında
bir
cevelan
çıkmak
'roya tabi olan maaşlı
Ankara
tramvay
hatlarmın
Menşe
itibarile mülkiyeden
dan bazı zeyata nıusırtlarına yerli kuma ı geçir~İ<ınetlcrde m fıs tabclem tadır.
inşaatını deruhte etmiyc: talip
olan Atıf B. diğer bir rivasinler!
racaatlar Y<.ki olınuş bir ftalyan grupu, ispirto ve
ürk - Frantız rnüz:ıkeratının yete göre, Posta ve telgraf
~aitlerin tekaüt maaşla
Yavaş yava.t ... Bugün mekmüsait bir safhaya dahil
tur.
l~u
ınüracaatlara,
ispirtolu
mevat
inhisarını iş
~ l{esilmesi Maliye Vekatepler
başlar, yarın Doktoriar
nmum müdürlüğüne nakledioldugu haber verilmektedir.
letmeyi
talep
etmiştir.
Senevi
• tamim edilmiştir. Yalöbiiı gün Matbuatçılar. Böyle
lecek ve Fahri B. diğer bir göre HaYagazı kunıpan
(15) milyon lira vermek is~e
~tanbul buz inlıisarının lağvı
lekaitlerden muallimliğe
böyle talep çoğaldıkça tezgahvazife denıhte edecektir.
yası sa 111 aldığı könıü
işi
Dahıliye
vekliletince
tetıtıektedir.
Bu
tc.klif
tetkik
eait doktor, eczacı, miilar da çoğalır ve bir gün barü
kullandıktan,
yani
dilmektedir.
kık
etlilmekt:edir,
Bit
kamY
veTam,r
e~hBn
mekteplor
ve . k o ndoktör!erdcn
karsınız ki, bütün kendi ihtirllınenıiştır.
ceYherini
aldıktan
son~et, idarci hususiye ve
' yaçlarıınızı kendimiz temaİstanbul ~laarif nıü
Zeki bevin !.aran
1
irketihayr;yenin İnrtiltercyc
Ye . lababeti, eczacılık,
miyle temin etmiş oluruz. Yalra bunu eycfcc aldığı
İkinci sub~ baş memuru
taral'ından
düriv<·ti
sipariş ettiği yenı vapur
tlı1<, mühendislik, kon·
nız, başl;;.n;lan bu işin arasını
Zeki bey hakkında ikinci
12 Mayısta şehrimiz!.' geletrt.'1,·cn &'l\e Bt: ·lerbc- fiattan <laha fazlasına defa \eri .n beraet kararı hiç soğutr.ııya gelmez. Boyuna
tlükl rine tayin et!ilmi
,,
cekt:r.
halka satnıakta inıi.:. mahkenıei tcmyiz:ce tasdik pr'>p:ız:ı~<la ister.
~rı~ ücret ve m a sarif
•
.\'İtl( c ciheti askeri .veefa kulübli dün Balikesire
Kör oğlu
Bu
hususta
tahkikata
rınden ticretleri tesviye
edilmiştir.
gitınışHr. BalıKesirde maç
den dcYren
alınan
Ilı it . te'kaüt maaşlarının
başlanılacaktır.
apaeaktır.
T strı bedeli veren
kışla ile Y ed.iktılt.'deki
''· esı vilayata bildirilit~a!yg ııtumo~m de~riidi
a zada d rece (-12) ye
kaç kişi vo.r?
l)ari.i ley tanıdan nıi.i Temiz'.ik
d~mU~tür. Her taraf bee3ın ımtihanları
İzmir i faiyt.~inin karantina
~~slukla matnun Kasımın yazdır. mah.ul harap olmuş
deyvcr bina \'e (:eıı
İstanbuld< tarik hcŞehremaneti temizlik işleri
gu bt geçen Cuma günli
~ n iki c ise devam eden
tur.
crclk<h ündeki ıııcktcı) onbaşıları 10 mayısta yeni harf- )atı.gına giJeıken Otomobil- deli ııak<lisi ile n1ükcl....
ltıesi icra edilmiştir'
lerden imtihan edilecektir. İm
lerden biri dev~·i'.m;ş ve efeşhur Fortun yakında şeh
l~r il ıı~,:! :·ı ıı kişi oklubinası
ınlıkcnıınd
sub~lleyh bir buçuk saat
ı imize geleceği rivayeti
tihanda muvaffak olamıyan!ar
r.ıttan il isi ağ.r, biri hafif
ır nıüdafaaname okurette taınir cdilınistir.
ğu anla~ılnıı•;tu·.
tekrai' ıneydana
çıkmıştır.
işlerinden çıkarılacaktır.
<11.ırak yedi ki.;i yaralanmıştır .
•
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ve ihtiras esc:-i olan

T •C

"

aşk

bc/(!1 ·rı

/J(!Sllll!=.t
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.va

- • ·c.:dir?
- • laltinı ~ı. Ba;rak-

da ~inıdi
;i.•andır. ~ '~ kadar ol~a ocak gayı·eti güder.
'fersen!di o.~lunu ~ TÇİ
günahı kadar seyıncz.
I~tıkin ale hir.de "ôz
sö'. letnKsini <le isteınez. Zan1an dahi nazile Ayanlar birbirine
el vcrnııve ınühtaç.
1\.ğa, işte hu noktaya
parn1ak bastı, hana- o
deP;ildt·n - çınlattı. Sana elinden gelen yar-

1

yapacak,

ırzının

avak altında kalnıa
n;ası için ne dilersen
csiı·ğenıiyecck. Fakat,
kendi vanında hatta
basbasa
bulunurken
hile, ·rersenkli oğlu

. .

sın.

alqam-

g ı_:.:~ k[ldar hak ·erıRA~.·ON
oı·. <ı ırzını korusun! »
NOVAI 0-REdi or. Ltı!-.in l·ör k<iNF ADuRı;:
ı ünt· orta va atılnıak1ğını isteı 1İ) or.
- Ya ne istivor?
modmo .... ,,.m,
- İyi dü~ün~neldiği1
ınizi, adıınıınızı hesapKomedi ~ram mümes·:U ri JORJ J::'.SSEL- PATSI RUT
MiLLER suv:ır~y' tam 9 1 de b;ışlanacaktır.
la atn1aklığın11zı İsti
yor. İ vi bir tedbir
kulla!ur:ak keı disi de
Ulviyet ... Şefkat ... heyecan ... ve ... kahkaha
bize y~ nhın edecek.
Siılo, ba~ını eı>·di. Bir J
iştlıu~~~n lVIAJİK sinemasının
nıüddlt düşündükten
<'nümüzdeki Perşembe akşammdıın itibaren saat 21,30 da
iraesine başlıyac::ğı JAMES MURRA Y ve
sonra :
1
HELENE KOSTELLO nun temsilleri
- l)arılnıa
Ahınet
MUKADDES.VAZİFE
ağa - dedi - bir~ey somuazzam eserde göreceksiniz . Önümüzdeki haftanın
racağını.
proğramı pek parlak olacaktır. Zira ayni zamanda
Mabadi var
DOVYA büyük DOVYA dehakı'ir DOVYA- en
111
son repertuvarında arzi endam edecektir.

haftası şenlikleri meyanında

bcniınlc anlas.

Bayraktar, l·ale gibi
arkaınızda<lır.

Sü'.o, bir kere d:.ha
talıayyür gösterdi :
- Ben,
Bayraktar
ağadan yardın~ dileınediın
ki?
Ocünıü
kendi 111 alırın1. Yahut
o yolda can verir giderinı. Sizin ağa niçin
üzülsün?
- i~te bunda yanılı
.vorsun, .vahut kısa düsünü . ·orsun. ;
Bizin1
ağanın
yardıını ol-

.

ınazsa

biı· şc_'

yapa-

ına~sın. 'ferscnkli oğ
lıına

vanasnıak
•

ne

•

haddin?
yaptın ha.
ırz düsnıanı kodos.

Ama

.

-zcnhille göğe çckilnıedi ~·a.
Bizin1 gibi
\' rdc gezıyor. Nasıl
ol~a
yolunu
bulur,
hesabını gürürün1.
- Yapanıazsın !·ar-

)' ı1-.{ünc güzüne
bulaştırır, b'7j deh hi<.
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herleri hokkabaz, kukla, idMerkez ve mülhakatta kullanılmakta olan Motor ve Sandal- 1
man nunıeraları ve sair eğ- !arın ihtiyacı için 15 kalem Boyıl. ve saire ile 29 kalem Makina
leneeler tertip edıldiği Şebza- yağı, Halat ve saire münakasai aleniye suretile mübayaa edile- i
debaşındaki Ferah, Milli, Hiceğinden yevmi münakasa 13-Mayıs- 929 pazartesi olarak tespit
lal sinemalarının 24 Nisan edilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve
çarşamba günü saat (10) dan
münakasaya iştirak etmek üzere yevm ve tarihi mezkfırda saat
(5) e kadar ve Ayasofyada 14 oııdörtte Galatada Kara mustafa paşa sokağında kain
Alemdar sinemasının da saat merkezimize müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları ilan
(10) dan (12) ye kadar ço- olunur·
1
cuklara ~eccanen açık bulun· ·· {TU_R_K_UV
__A_Z_)_d_a__I___
ınn-ı!lllll-r.tl-:-.,-_.,, ..:;-;,.'
durulacagı beyan olunur.
~
~
Bir genç kızın bütün
Milli bayram nıünasebe ile
hayatının ruyası ...
Arnavutluk hakkında tekmil eğlencelerile matine
' Floronsrılı /,r•ııu11u·ı
. Arnavutluk konsolatosundan:
dansant gece dine dö gala
iki günden beri şehrimiz gaze"- () \ il JI) I I J T 1
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telerindcn bazılrı hep Rumca 1
Fos gazetesinden naklen gfıya
MAJİK SiNEMASI müdü
lsanbul icra dairesinden:
Bir borcun temini istijası- 1
Romadan alman kral hazret- riyeti , 2 Mayısta başlıyacak çün mahcuz ve satılması muleri hakkında bir tclgrafname o1an büyük f"l'
·ı ·ı ·
ı ım
sı sı esı
karrer ·halı ve oda takımı ve
neşrediyorlar. Arnavutluk müs·
musabakasına filimlerini iştirak
saire Beşiktaşta Bayat pazatakil ortodoks kilisesinin sureti kat'iyeıle teşekkül ve vazi- ettirmek isteyen filim sahiple- rında koltekcular meydanında
. den fil'ım 1erını
· · şım
· d'd
Nisanın 17 inci Cumartesi güfesine mlibaşereti münasebe- rın
ı en
takdim etmelerini rica eyler.
nü saat onda bilmüzayede
tile gerek Yunanistan ve gesatılacai\'ı ilan olunur.
ı-ek istanbulda münteşir RumKad n hastahklri
ca g:ızeteluin kaffesi o mal)oktoı- Fe 'zi 1\ ınıet
kule hoıvadislcr ihtira ve icat
hekimi: Doktor •
Firengi, belsoğukluğu, cilt
cylcıneği muzmerleri ıçın meprostas, zafı tenasül ve ka
dar addetlilderinden neşriyatı
dın hastalıklarını en son uHer türlii kadın rahatsız
vakı:ı tekz:p olunur.
sullerle az bir zamanda mulıklarını ciddi surette tedat?SH şeraitle tedavi eder.
vi eder. Şehzadebaşında FevPrens :azı ın irtihali
Adres: Babıalı, cagaloğlu
ziye caddesi 17 numara. ÇarMısır kralının amca zaclesi
yokuşu
köşe başı numara 43
ramba günleri fokar:ıya pa·
pr ns Kur il Fazıl 18 Nisan a
1... 1. ı ,,.. •
Telefon: İstanbul 3899
Nis ş hr"n-le vefat e'ıniştir.
'·
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ınusaddak nüshası yıl

rın fbugün 1 teati
lecektir.
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()!dürülen
Bi;r:ıdiçin Çekirdekli kö
den Rıfat oğlu Mehmet,
sekiz yaşında Ahmet
Musta ağayı bı~ akla ,öld•r
ve yakalanmıştır.
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Askeri terhis· vesikamı ı
ettim yenisini çıkaracçğııııd
eskisinin ~ükm<l yoktur ~
Hacı Ömer oğlu Cevd

nüyor, fikri cndi~eleri
çol'ralıyordn.
Bütün
acnari sanki dinıni~.
1..1Sinen1'ıve
_ _ _ _iyatrol1
_ __
yahut yerini dei>-iştir
Dan'it1aıi111 .~rılu11ııı 1
nıisti. Nanıus n1eselesi,
1
lek.elenınek
ınaddesi 1 Bu akşam ORTA OYlJıli
dc{>·il, eyde göreceğ·i
FERA!l SINE~AD~
111uaıneleyi
gözünde ,
2 filim
büyültüyor, canlandı- 1
KUTUP FACİASI
rıvor ye fena akibetler Pol Vagnerin şaheseri a'/
tevehhi.inı ediyo;·du.
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Fötr üzerine rao tifli olarak yapılınış
bu şapka da motifler
•
modelde /::'>o·ördüoünüz
ö
gibi kunıaşın üştünc
dikiln1;ş değil, fakat
oyuiaraI· gcçirilıniştir.
Dikiln1eı,: !,,llr<.tilc de
olur.
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Şapka

Ole dünyadan haber!

Hasır

üzerine kur deleden ornöman yapılınıştır. Bu ornöman

Ya ruh! Sen kimsin, nesin, öbür dünyada
ne var ne yok?

nıodelde

gördüğünüz
lnsın1dır. Ke-

gibi iki
nar Ye tepe. Kenara fiyonga filan isten1cz.
Sempl fakat kurdelesi
güzel ve simayı açan
renkte intihap edilirse
şık bir şapkadır.

Bundan beş on sene evel Avrupada başlayıp men1leketin1ize kadar sirayet etıniş bir n1erak
~Ueti vardı. ( İspritizn1e ) merakı. Eğer unutmamış iseniz pekala hatırlıyabilirsiniz ki o zan1an
lstanbulda rastgelen bir (Ruhlarla cinlerle n1uhabere) kitabı çıkarıyor, her ev bir n1asanın
başına geçerek )'a ruhi. ya ruh!. diye n1asayı oynatmıya ve ruhu çağırnuya uğraşarak sabahlı
yordu. 1\raya büyük harp girdi. Milyonlarca insanın ruhu öte dünyaya gitti. Ve ispritizme
n1erakı bjr müddet unutuldu.
İşitiyoruz ki bu sene bu illet gene başlanıış, ruhları davet etn1ek hülyasına kapılan yeni
n1erakhlar türeıniş. Bu çok akıllılar ise İngilterede inıiş. Fakir ve orta halli ailelerden tutunuz
da Londranın en kibar salonlarına varıncı_ a kadar her yerde her sınıf halk nıasalar önünde
parmak ku ·veti ile öte dünyaya göçen sevgililerin ruh arını çağıra çağıra sabahlıyorlarnn~.

Moda

t•ıli ııt·
soıırı

Kaça mal

olmuş

BU GÜN NE YİYECEGiz
Tavtılc tavası
,..favtık )·alıııisi

\IYJ';\

size tavuk knartmaaı
ile tavuk ıskarasından bahs·
Dün

•ıli ıı·t

iıJiııtl

ettim. Bugün de Tavuk tavası

lıürfl

ve tavuk yahnisini

li.

Tavuk

iiı·nıl'

ıın

tavası

tavuğu ıskara

'

il'i ıııl

yazacağım.

yapmak için
gibi hazırlayın.

Etler tavaya yapışmıyacak
surette tavaya yağ sürün. Son·

' lı<>Jl

ra etleri dizip harlı ateşte
ve ara sıra tavayı oynatarak
kızartın.

-

Geçmiş

-

Üç dakikada bir tarafı kızanr.
O zaman öbür tarafım çevirin.

Saatin çok güzel.
Evet ..
Kaça mal oldu?
Altı ay hapse.

Sovanı

yağile

öldürdükten sonra ta·
vuğu boyun, kanat ve butlannı muntazaman çıkarıp bedenini dört parça ediniz.
Bunların hepsini tencereye
atıp kızarmıya

yüz tutuncıya

kadar çeviriniz sonra bir çimdik un serpip tekrar çeviriniz.
Bir az daha kızarınca üzerine tuz, biber, bir kepçe su
koyup kapağını kapatın ve
hafif ateşte pişininiz.
Tavayı
yağın de
üstüne
dökerek kızarmış patatesle
afiyetle yiyin.

Ne

yapacakmış?

olsun

Bizim arkada-t;JIJJ~
~~?
şı tedaviye gi- ~l .l .:~=-_.(i \
diyor musu - /,
nuz?
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- rlir haf- ···~ .
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Cevd
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ADA

krcn1
'
renginde yünlüden rop
üzerine jile.
Bu çok güzel bir
lllodeldir. Robun beden
kısmı kare yakalı Ye
Sol hizasından düğnıe
lidir. l{ol keza düsmeli, etek bordülü. ve
lllidir. Jile kare ve va
benekli yünlüden, ayni
l"enktedir.

-

- Hala! niçin allık si:. üyorsun?
- Güzel olmak için.
- O halde neden olmuyor~
sun?

yok ..

Ya.. bari bir
geçmiş olsun diyeyim.

1

1

- Demek bu 275 mükale- ı
melik telefon faturasını tediye
etmiyorsunuz.
- Evet.
- Sebebi ..
- Evimde t .e.unum yok ta
ondan.

Var ama!.•

I

-

imiş

bir tencerede sade

Doktor:--~-.,_..--"i!--::~

tadır uğradığım

Sebebi ne

uğrayıp

taş

~leJdlfıNU .
Muhterem efendim,
Fakir ailelerden mürekkep
olan on beş aile (Sultan Ahmet )te küçü Ayasofy mahallesinde kain şehit Mehmet
paşa camii şerifi medrese odalarında
müsteciren
ikamet
ediyorlar. Kanun mucibince
idarei kususiyele~ devre ge!en Mehmet paşa medresesi
lstanbul Vilayeti daimi encümeni tarafından 928 haziranının
yirmisinde
itibaren
bir sene müddetle Mazlum

namında

biri ile Huriye
hanım namında bir kürt kadınına ihale edilmişti.
Medresenin bu müstecirleri
dahi medresede ikamet etmek·
tedirler. Bu müstecirlerin yüzünden her gün için biz
mahalle halkı ve camii şerif
cemaati ve medrese odalarının
müstecirleri bizar olmaktayız;
ve bunlann yüzünden bir çok
defalar zabıta vukuatları olmakta ve evlatlarımız hava
almak ve oynamak için sokaefendi

- Bir kibrit lütfeder misiniz?
-Hakkınız
var.
Koca çok!
-Ne yapacaksınız?
Çok
amma
- Bir de sigara verirseniz
hepsi de evli ... ~;::::ı:~~
onu yakacağım.
ğa

~

Yali beyden rica

-Niçin evlenmiyorsunuz.
Köyde koca
mı yok?

çıktıkları

zaman

başları

ile yarılmaktadır.
Bu müstecirler ali kıran,
baş kesen vaziyetindedirler.
Bir senedir bu vak'alara tahammül ettik; fakat müstecir·
lerin konturatlannın müddeti
hitam bulmakta olduğundan
tekrar konturat yapmak için
vilayete müracaatta bulunduklarını istihbar ettik.
Evlat ve ailelerimizin ve mahalle halkının ve camiişerif
cemaatinin ve medrese müstecirlerinin istirahatlerinin ihlal ve bir takım eza ve cefalarla bizar edilmesi doğru olmadığından ve bu müstecirlerin yüzüeden çekmekte ol·
duğumuz eza ve cefalara karşı artık tahammülümüz kal-

madığından

muhterem ceridenizin muaveneti tahririyesine
iltica ediyoruz.
Tütfen Vilayetin ve idarei
hususiyenin bu hususta nazarı
dikkatlerini
celbeylemenizi
biz mahal'e halkının ve camii
şerif cemaatinin ve medrese
odalan miistecirlerinin, bunlann elinden kurtarılması için
medresenin bu sene dahi bu
müstecirlere ihale edilmemesinin temin buyurulmasını evlat ve ailelerimizin göz yaşla
rile rica ve istirham etmekteyiz efendim .
Sultan Ahmet Küçük Ayasofya mahallesi halk ve şe
hit Mehmet paşa medresesi
odaları müstecirleri
namına : Tahir

,,,kşan1ları

giyilecek
hoş bir salon robu.,.
Beyaz satenden ve oldukça sempl bir modeldir.
Etek geniş Bröton,
ön kısını açık.
Bel soldan büyük fiyongalı.
,
Kol: Dekolte.
Yaka: ~lüdevver icabinda hususi n1ahiyeti
haiz haplarda da gi yilebilir.

Telefont
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Tiyolro mescleleri

1

:J Seyri sefain

Darülbedayie neden
hücum ediyorlar?
Edebi heyetin lüzumu ve
lüzumsuzluğu etrafında. iki fikir
Bıagünlerde

muhtelif imza!arla neşredilen yazıları okuyanlar, bizdeki tiyatro hayatını bir
az tetkik etmiş
bııluııanlar görürler ki, Darülbedayie karşı bir aleyhtar
cereyan var.
Doğru söyliyeni dokuz köyden kovarlarmış, muhakkak
bana da bütün kuvvetlerile
hücum edecek bir çok zevat
çıkacaktır. Fakat ue olursa
olsull söylemekten
miyeceğim.

vazgeçe-

EYet, aleyhte kuvvetli bir
cereyan var. Bir gün bir makale intişar ediyor, hülasatan şunu söylüyor: (Darülbedayi böyle
başı boş gidemez; buna bir
heyeti edebiye lazımdır. Eserleri letkik etmeli, milli bir
.sahne vücuda getirmelidir.
Bu heyeti edebiye şu zatlardan mürekkep olmalıdır..... »
(Layeııazil)
olması
istenilen
bu heyete namzet olarak ta
kalem sahibi bir kaç zatın
ismi dercediliyorı ve tabü
imza sahibinin ithali de okuyanlann zekasına muhavveldir.
Birkaç gün sonra başka
bir makale: «Darülbedayi eski Manakyan kumpanyasının
kötü bir mukallididir. Aktörler, bususile aktrisler kıymetsiz
şahıslardır;
gözlerimiz
sal-Hle Elizayı arıyor(!) »
Bir gün sonra bir tane da·
ha : « Dariilbedayi meflüçtur.
Son senelerde şefik vasiler den mahrum kaldığı için böyle ali oldu. Müstebit bir idare
altında - yani Er. Mulısin idaresinde - kıymetli san'atkarlarını kaybetti . Şehremini B.
iğfat ediliyor . Bu Türk tiyatrosu değildir . Milli eserleri
bırakmış, Şimalin buzlu edebiyatile uğraşıyor; bir... » alttaran malüm, bir heyeti ede_
biye, eski Darülbedayü ihya,
0 zııman Şehremini beyin de
~ör:I bir milli tiyatro görür,
ta8etten kurtulur... .
Bitün bu yazılara , bu sözlere bir nafiz nazarla bakıla·

cak olursa Darülbedayie karşı
bir suikast tertibatı aşikardır.
Şa sözleri baştan bir daha
9'cuyalım, ( Darülbedayi böyle
bap boş gidemez···) farzedeUm, fakat heyeti edebiyelerin
Jüç bir kıymeti olmadığı ya·
lınlZ bizde değil Avrupada da
tecriibe edilmiş, anlaşılmıştır.
Valdile Fransa milli tiyatrosunun (Comdie Fransaise) bir
( Cabinet de Letcure) kıraat
heyeti vardı; herbirinin edebi
kıymetleri, san' at kudretleri
eserleri ve ibdalarile sabit on
iki kişiden mürekkepti. Bunların tetkikinden geçmeden hiç
bir eser bu Moliyer evine gireme:ı:di. Fakat gene bir kaç
kıymetsiz eserin oynanmasına
mani olmamışlardı .
Buna
selıep bulanlar, mazur görmek
istiyenler, bazı edebi kıymeti
dan mevki sahiplerinin eserlerini reddedemediklerini ' ileri
ı.jirüyorlardı. Nihayet bir giin
b:lmem hangi alayın efradından ismi meçhul birinin · piyes:ni alkışlarla kabul ettiler.
Eser pruva jeneralcle düştü,
bfr daha kalkamadı.. Artık
ne · şlShreti, ne kıymeti olan
bu muharririn eserile kıraat
heyetinin mahiyeti meydana
çıktı, ilga edildi, yüz seneden
fazla sliren hata temizlendi.
Udnci makaleye gelince :
Metrutiyetin ikinci senesinde,
müteveffa Manakyan efendi
bana şöyle demişti: « Bizim
bu ( element ) larla Türk ti-

llil'

on
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yatrosu olmaz. Bir iki Türk
gencinin sahneye aWmaları
kafi değildir.
Sahne Türk kadınını gör•
medikçe Türk tiyatrosu meydana gelemez. Bizim Mannik
dudunun şivesile bir Türk
hanımefendisi temsil edilemez.
O bir Avrupalı da olmaz,
onun da hayatını bilmez. Bizim
duduların yapabileceği ancak
(Midyeci Gaspar) ın karısıdır,
onun hayatını, lisanını bilir,
işte okadar. Eser bu, müessir
şu
oldukça Türk tiyatrosu
yok demektir.»
Hay, canına rahmet olsun
Manak efendi, sen ne munsıf
a d amışsın ...
O ihtiyarın bu sözleri kulağıında dururken bir Tüı'lı: çocuğunun kaleminden (Elizalara tahassür döküldüğünü görmek)
ne kadar elim imiş ...
Üçüncü makale birincinin
eteği gibi, maksat gene ayni
nokta; eskisi gibi bir heyeti
edebiye... Eğer böyle yapılırsa
darülbedayi kurtulacak, şehremini bey iğfalkar şahısların elinden kurtulacakmış, artık milli
tiyatromuz şimal edebiyatile
buz gibi olmıyacak, kim bilir
hangi diyarın eserleri ile cehennem gibi ısınacakmış ...
Darülbedayiin müstebit idaresi bir takım kıymetli milmessilleri sahneden kaçırmış,
tabii bu zevat büyük bir fedakarlıkla iade olunacakmış.
Bu kıymetli mümessiller
İçinde ben, aflarına igtiraren,
Paşit Rızadan başka zayi olmuş kimseyi görmüyorum . .Raşit Rızy bey «Ben uşak olamam bir san'at adamına layık
mevkide yaşarım, yahut lokantama çekilir alayıma bakarım.»
diyor. Bu, Muhsinle çalışmam,
manasını ifade etmese gerektir. Vaktile Galip bey rejisör
iken Raşit bey pek ala iştirak
etmişti; bugün Muhsinin varlığı Raşidin mevkiini sarsmaz;
Bunu i d :lia etmek ona küçüklük isnat etmek olur. Raşidin mevkii sahnede hala
B
k
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boştur.
unu pe
munsı olan Muhsin ve Raşit her ikisi
de itiraf ederler. O halde bu,
uşak olamam, tabirinin medlülünü başka bir tarafta ara·
mak lazım gelir.
Muhsine gelince bir, saklı
düşüncesi olmıyanlar, itiraf
ederler, ki, Muhsin temaşa
ilahının sahnemize hediye ettiği bir resuldür. Senelerce
bir Fo kahini gibi, muhtelif
diyarlarda aç, susuz dolaşmış, yalınız san'at aşkile yaşamış, ona bir din gibi iman
etmiş, ne topladı ise memleketine getirmiş;
uyumaz,
yemez. sabahın altısından akşamın yirmi dördüne kadar
hergün sahne de uğrasır, didinir bir san'at fedakarıdır.
Darülbedayi şimal eserleri
oynuyormuş.... iyi ya, bütün
dünya Fransız eserlerile dolu,
bir taraftan da yenileri yazı
lıp dururken Fransız tiyatro· !arı kendilerini başka millet!erin eserinden müstağni addetmiyorlar; haftanın iki üç
temsilini eski Yunan, İngiliz,
Alman ve diğer memleketlerin
eserlerine hasrederler. Halka
tiyatro zevki vermek demek,
sahneyi birkaç m!lli kisveli
vodvile hasretmek değildir.
Biz Darülbedayiden, bil'akis,
cihanın
nefis
eserlerinden
nümuneler istemeliyiz. Tiyatronun bütün dünyadaki tarihi
ve asri cereyanını göstermek
Darülbedayiin vazifesidir.
Her milletin klasiklerini,
romantiklerini, asrı hazır tiyat-

Yelkenci
VAPURLARI
Karadeniz

lüks ve sürnt

poı:stası
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günü akşam Sirkeci rıhtı
mından hareketle doğru [ZonS!'U' dak , İnebolu, Samsun,
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DİKKAT: İsn1et paşa
Lüks ve seri vapuru pek
yakında İstanbul - İzmir seferlerine başlıyacaktır.
Tafsilat için Sirke~de
Yelkenci hanında kain acentesine müracaat.
Tel İstanbul lSlS
rosunun edebi, cereyanlarını
bize gösterecek başka müessesemiz yoktur; halkta tiyatro
zevki ancak böyle vücut bu·
lur, yoksa orta oyununun biraz
retuş

edilmiş
maskaralıkları
zevki doğuramaz.

bedii
Bugün Darülbedayi repertuvarında da bu örnekler yok
değildir; fakat Şehremanetinin
tiyatroya ayırdığı bütçQ;@ müessesenin iki aylık idaresini
ancak temin eder. Ne çare ki,
san'atkarlar yaşmak, tiyatrolarını yaşatmak için bir az
avamfirip olmak mecburiyetin·
dedirler. Bu, kabvlü naçar bir
mazerettir.
Heyeti edebiyenin bir inhisar demek olduğunu tecrübe.
mizle biliyoruz. Nefis san'atların tuz, tütün gibi inhisara
tahammülü yoktur. Şehremini
beyefendi bunu kabul ettikleri
takdirde, asıl o zaman iğfal
edilmiş olurlar.
Buğün Darülbedayii doldu•
ran birkaç san'atkarın eski
heyet zamanında yetiştiği iddiasına gelince: Bu epeyce gülünç bir vahimedir. Eski heyet
Cemil paşanın vakıfane kurduğu konservatuvarı esasınd~
yıkmış yerine varidatlı bir tiyatro kurmuştur. Bu hünerverleri hangi dersanede yetiştir

diklerini iddia edebilirler?.
Bu san'atkarlar zeka ve hıl
katlerinden başka muallim tanımazlar.

(Neden şimdi kimse yetişmi
yor?) denilirse, bu gayet ~
biidir, Darülbedayi konserv.atuvar değil tiyatrodur, ııktöı;
yetiştirmez,
yetişmiş
aktör
arar; henüz yürümesini bilmiyen heveskarlara talim ne
vazifesidir, ne de buna bütçesi
müsaittir. Tiyatro
mektebi
yoksuzluğunda bu işi hiç olmazsa ikinci derecedeki tiyatrolar yapmalıdır.
_
Darülbeılayiin
haline diz
döven zevat tali bir müessese
vücuda getirmek için uğraş
salar, san'atın, bedii zevkin
birer mezbahası olan tulüat
oyun yerlerini ıslaha çalışsa
lar, hakikaten büyük bir iş
görmüş olurlar; o zaman avuçlarımız
kanayıncıya
kadar
kendilerini alkışlarız.
Kemat Einin

iDARE İŞLERİ
is.

Yerli olaraK muadili, mümasili
mevcut iken milli servetin
anahtarını yabancı ellere
vermeyelim. Bu cidalde
muvaffak olmak için
uğraşan memleketin
fedakar ve münev)
ver kısmına:
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( KARADENİZ ) vapuru 2S
Nisan Perşembe akşamı Galata rıhtımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon, Rize J ye
ğidecek ve dönüşte [ Of ,
Trabzon, Pulathane, Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun,
Sinop ve İnebolu J ya uğ
ra yarak gelecektir.

1202
3872
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Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acentası: Mahmudiye
hanı altında . İstanbul 2740

Trabzoq

Is.

MAMULATIMIZIN HERKESÇE MALÜM OLAN ESAMfSiNi BİR KERRE DAHA ZİKREDİYORUZ:
'9 - Rertev esansları
. 1 - Pertev Şurubu
10 - Pertev (Dower) Kom2 - Krem Pertev
primeleri (öksürük için)
3 - Pertev Çocuk Podrası
11 - Pertev Briyantini
4 - Pertev Karbonat
12 - Pertev Tuvalet
Komprimesi
Podrası
S - Pertev Diş Macunu
13 - Pertev Tırnak Cilası
6 - Pertev Kolonya Sulan
14 - Pertev Losyonları
7 - Pertev Kinin
lS - Sudorono Pertev (Kol·
Komprimeleri
tuk altındaki teri kesmek için)
8 - Pertev Diş Tozu

ANKARA-RAKISI

ALBAYRAK
Mülhak vakıflar müdüriyetnden:
T opcu başı Ali ağa vakfın
dan Beyoğlunda Şahkolu mahallesinde Tekke caddesinde
tahtında iki bap
dükkanı
müştemil 426 numaralı bir
bab hane ile ittisalinde Erkanı harp (Tonel) sokağındaki
kahveci dükkanı gerek müctemian gerek ayn ayrı yirmi
gün müddetle
müzayedeye
vazolunmuşlur, isticare talip
olanların (7) mayıs 929 Salı
günü akşamına kadar köprü
başında Valde hanı tahtında
(1) numaralı eczahanede mü- ·
tevelli kaymakamı Höseyio
Hüsnü beye ve lstanbul ev•
kaf müdiriyetnde mülhaka
idaresinde ve 8 Mayıs 929
çarşamba günü saat (14) te
encümeni idareye muracaat
eylemeleri.
. Rahat uyumak ancak;

Hususi surette üzüm ve anasondan imal edilerek bir
, aydan beri Rusyadan getirilen hususi meşe kaplar içinde
bekletilen ve şimdiye kadar piyasada emsali bulunmayan

Fevkalade Ankara

Rakısı

Pek yakında piyasaya çıkacaktır. Kibar birahanelerle
lüks bakkaliyelerde bulunacaktır.

L

Standard
Karyolasında

yatmakla kabildir. Beyoğlunda
İstiklal caddesinde 370 numaralı BAKER mağazalarında.
Fiyat!: 14-16 lira

Doktor A. KUTiYEL
Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıkları

411. .

mütehassısı

SİNİR l-IEKİMİ ŞUKRU HAZIM
~-- İstanbul

Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 _ _. .
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ALTINCI BUYU
K
.
rl-,~c\ ) 1 Y~ı\RE
4 üncü

J>JYA~KOSU

keşide:

11

Mayıstadır

BÜYÜK İKRAMİYE:

45,000

Liradır

AYRICA: 20,000; lS,000; 12,000; 10,000 liralık
ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat
Bu

keşidede

cem'an 3,900 numara

kazanacaktır

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları
KiRALIK ODALI DÜKKAN: Silahdar ağada Fil köprüde,
bakkal dükkanı, üzerinde 3 odası vardır, senelik kirası 135
liradır, müzayede 1 Mayıs 1929 da dafterdrlıkta yapılacaktır.
(SS2)
lf. KİRALIK EV: GALAT ADA yangın kulesi dibinde
Bereket Zade mahallesinin Kule sokağında No. S, 3 odası
vardır. Snelik kirası 240 liradır. Müzayede 28 nisan 1929 da
Defterdarlıkta yapılacaktır.

(534)

lf. KİRALik DÜKKAN: Galatada Yangın kulesi dibinde
Bereket :ı:ade mahallesi.;in Kule sokağında N. ~. senelik kirası

90 lira, müzayede 28 Nisan 1929 da Defterdarlıkta yapıla
(S39)
lf. SATILIK EV VE BAHÇE, F eriköyünde Sakızağacında Sakızağacı sokağında, bir tarafı sakızağacı caddesi ve bir tarafı
Eftimiçe sokağı diğer tarafı Şevket paşa arsası ve tarafı rabii Girifor arsasıile mahdut N.6-6 18-1 muhammen bedeli 1200
liradır. bedeli defaten alınacaktır, müzayede pazsrlık suretile
14 .Mayıs 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır, (327)
~ KiRALIK DÜKKAN: Galatada yangın kulesi dibinde
Ber.ekctzade mahallesinin Kule sokağında N. ~. senelik kirası
90 lira, müzayede 28 nisan 1929 da Defterdarlıkta yapılacak
tır. (S3S)
KİRALIK ARSA: GALAT ADA yangın l:ulesinde Bereket
zade mahallesinin Kule sokağında 4SO arşındır. Senlik kirası
240 lira, müzayede 28 nisao 1929 da Defterdarlıkta yabıla

caktır.

*

caktır.

(533)

Elektirik makineleriyle belsoğıık~

lıiğu, idrar darlığı, prostat, ademiik·
lidar ve bel gevşekliği, cilt ile lirengiyi ağrısız tebavi eder . Karaköy~e
Börekci fırını sırasında N• 34 .

---

Üsküdar hukukhakimliğin en:
Mazlum .efendinin Üsküdarda Tekke sokağında bila numara hanede sakine Fatma
hanım aleyhine ikame eylediği boşanma davasınden dolayı muddaaleyhanın hali hazır
ikametgahının meçhuliyeti hasebile ilanen tebligat icrasına
karar verilmiş ve emri muhakeme 27 Mayis tarihine müsadif paza~tesi gunu saat
10-30 a tayin ve yeniden tas·
tir kılınan davetiye mahkeme
divanhanesine talık kılınmış
olduğndan yevmi muayende
gelmediği taktirde gıyap muamelesi icra kılınacağı malümu olmak üzere keyfiyet gazetelerlede ilan olunur.

Son Saatin ilan
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Telgraf: İstanbul Saat
ilan muhteviyatına dikkat
olunmakla beraber bu hus!lsta
mes'uliyet kabul edilmez.
Gazetemizde intişar eden
bütün yazılann hakkı
mahfuzdur.

~artları
Vilayetler için: Senelik 1700
altı · aylık 900, üç aylık SOJ
kuruştur. Ecnebi memleketler için: Senelik 3000, altı
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur

1\bone

14 Zilkade 1347

1'akvinı
.lfSAllJK DENİZDEN DOLMA ARSA: Balatta Karabaş maGüneş S,11 Akşam 18,S6
hallesinin Balat caddesinde bir tarafı lebiderya ve iki tarafı deÖğle
12,12 Yaüı 20,3S
nizden dolma mahaller ve bir tarafı İskoçunın hanesi ile mııh
İk!PII!
16,00 imsak 3,20
dut 67 metro murabbaında No. 90, Muhammen bedeli 351
lira, bedeli defaten alınacaktır. Müzayede 27 Nisan 1929 da
Mes'ııl miid{fr: Selim Rağıp
Defterdarlıkta yapılacaktır. (4S4)
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