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Telefon~

SALI

Bugünkü hava
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Nushası

***

her yerde (5)

kuruş

E.
.
ır
rmenı, karısını kesti, kendisini de öldürmek istedi - ingiltere
kralına sui kast yapmak istiyen 29 kişi Bombayda tevkil
Romen paraları• ______
çıkmış
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Istanbula çıkarken
heyecandan aQhyordu•••

e

Müvazene

Mevcut açık
takriben 20 mil..
yon liradır

Haziranda toplanacak
olan Ali İktisat meclisi,
tediye müvazenemiz hak
kmda tetkikat icrasına
memur edilmiştir. Aldı
ğımız mevsuk malumata
göre hesap müvazenesl
nellcesl aleyhimizde görünen açık « 20 » mil •
yon lira tahmin edilmektedir. Bu açı{jın tediye
müvazenemlzde barice
yapılan tahviiılt, emvali
gayri menkule satışları
ile kapandı(fı anlaşılmak·
tadır. Memnunlveti cel·
beden tarar, ·bu açık
miktarının daha yüksek
olduğuna dair mevcut
zanların boğru olmama -

Kanalizasyon

y

nasıl işe

yarar?

Tasfiye havuzu

U k
d
apılacak, n apanın a
bir yer istimlak ediliyor

Karışık iş!
Yarım milyonlı1l-·

vergi mes 'efesi
ne olacak?

Defterdar
Şefilc Bey

sulır.

Ceınll efendi vapurdan çıktıkta1

:.mıra

arkadaşları arasırıda

~enelerdenberi

Güyan zindanlarında inliyen p0lisimiz Cemil
efendi nihayet bu. sabah saat
8 de vatanına kavuşmuş, mem\~ketimize gelmiştir.
Cemil efendiye İstanbuldaki
ıtrkadaşlan parlak bir istikbal
tesmi yapmışlardır.
Daha vapur yanaşır yanaş
llıaz bir çok polisler ve silit mllstakbilin vapura girmiş
ler, Cemil efendinin kamarasına girerek Cemil efendiye
beyanı hoş amedi etmişlerdir.
Vataoma kavuşmaktan müteVeltit heyecan ile gözlerinden
llıütemadiyen
sürur yaşları
döken Cemil efendi rıhtıma
İner inmez arkadaşları tarafından kucaklanmış ve kendisine hazı hediyeler" verilmiştir.
Bu meyanda Beyoğlu ve
Galata polis merkezleri ile betlnci şube polisle,i tarafından
hazırlanan büketler en ihtiyar
l>olis olan Aynalı Çeşme mua\ini Ahmet efendi vermiştir.

'!!!!!!!!!!,__ _ _ _'=~~!!!!~

Maaş başladı
Nisan peşin maaşının tevziine bu sabahtan itibaren
başlamışhr.

Millet mekteplerinde
Bugün millet mekteplerinde
ikmali tahsil edenlere tastikname verilecektir.
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3-ncü sahifemizde:
tnrihı,
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4 - ncü sahifemizde:
Ceıııil

ıırkadaşii<
kıınıkla~ı rkeıı

Ayrıca

Ej. bir

beşinci

şu be

polis-

leri bu arkadaşlarına hatıratını
yazarken kullanması için (18)
ayar bir altın kalem hediye

Bir

a\ tu:

J.. iil,

Jıgiıııiıı

\İ\·İn?

'lı·r~t·ri

!"ütııını,

Düıı,·a

7üunu,
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Kahr

Yedi

yaşında

gelinle hırk
:htiyarın evlenmesi

beşlik

Arabistanda
sıcak

ıklimin

icabı

eılııyi san'ııtkıirlarmdarı

{) ..
birkaçı
'<1b hro.lbedayi sanatkar ırı bu
ltıiş~r .Adanaya hare~ :t et1\ı~ dır. 9radan Mersine
llit, 8T ve Izmire gidecekler~İireCti<~e bir 11.y4an fazla

olarak
kızların
pek
genç yaşta ve
hatta çocuk
denecek bir
çağda ·evlen dirildiklerini işitirdik. Fakat
bu derece garip bir evlen ::!e olabilece ğini hatıra geFasla garip ve
tirınemiştik. Vak'a, Fasta cereyan etmiştir. Güveyi resimde
görülen kırk beşlik bir kabile
şeyhi, gelin de ortada, sırmalı
elbiselere bürünmüş yedi ya şında bir çocuktur. Bu, evlen-

do~urdu !

Vakıa biz, merhum Lokman
babanın karısı telli turna! hanımın katırını dünden doğurt
tuk , fakat unutulmasın ki, bi-

Bir parça insaf!

zim dün çıkan gazetenin tarihi 1 nisandı .
Zaten dünyanın hemen her
tarafında
akşam
gazeteleri
sabahki tarihle çıkar. Dünkü
nüshamızda katınn doğurma
sı şeklinde tecelli eden taze

nisan balığı ziyafeti, etin bu
pahalılık zamanında epeyce
makbule geçmiç olsa gerektir.
Mes'ele hakkında daha fazla izahat almak istiyeµler üçüncü sahifemizdeki «iki kafadar»ın muhaveresini okusunlar.

Alakası

nispetsi: bir ı•vleıııııc salıııesi
meden ziyade iki kabile menfaatini telif eden bir birleş mcdir ki insana haşyet veriyor.
Ne denebilir, hemen Allah
bu adamlara bir parça insaf
ihsan buyursun.

ihtilafı

tfil]l{ruırrrrı Ü~
Geçende yapılan intihap
kanuni değil mi imiş?

o

sında

5 - nci sahifemizde:
Sı ııcnıa

Musikişinasların

İstanbul musikişinasları ara-

h:ılıral:ırı.

( Mabadi 2 nci sahifede )

Darülbedayi
turneye çıktı

lı,,,'(/b
1

Poisson d 1 avril !
Nisan balığı!

yok

Aln1anyadan celbedilnıiş olan ziraat müşa •iri profesör Aldenbeı·gin bir nıübayaa
;!"Iİ!ltıcki volsuzluk ve
s~i istin1~1le karıştığı
vazılınıştı.

İktisat

vckaletince
tekzip
hu haberin
clundu!ru haber alın
ını~tır.

bir dedikodudur gidiyor.
Güzel san'atlar birliği musiki
şubesinde thtilaf varmış, yok
geçen gün değişen idare heyetini evelki heyet tanımaktan
istinkaf ediyormuş ve saire,
ve saire.. İşte bu şayıaların
mevzuu.
Musikişinaslar geçen gün
fevkalade bir toplanma yaptılar. Bu toplanma neticesinde
de bütün idare heyeti deAtirildi. İşte bu dedikoduların
çıkmasına sebep, bu esaslı
tebeddüldür. Eski heyetin reisi Seyfettin, umumi katibi Saliihattin beylerdi. Yeni heyete
Mesut Cemil bey reis oldu.
Musikişinasları böyle birbirine
düşüren hadisenin sebebi nedir? San'at namına teessürle
kaydettiğimiz
bu hadist;nin
e[ asını ögrenmek istedik. işte
eski heyetten bir zatın bize
dedikleri:
- İdare heyetimizde müfettişi umumi unvanını taşıyan
bir arkadaşımız vardır. Bu zat
heyetimizin çalışmadığını ileri
sürerek kongreyi toplamış ve
bu kongrede bizi iskat ettirerek katibi umumiliğe kendisini birinci reisliğe bizim heyetimizde ikinci reis olan Mes' ut Cemil beyi, ikinci reisliğe
Muhittin Sadık beyi getirtmiş
tir.

Eski reis Seyfettin Asaf fi.
Fakat idareyi bi.r:den dcvr•
almadıkları için biz bu deği
şiklikten
resmen haberdar
değiliz.
Bu kongra kanuni
değildir.
Kongralan azalar
yapar. Nizamnamede 3 ay
te'ahhüdünü ifa etmiyen aıa
lıldan iskat edilir diye bir
madde vardır.
Hiç bir aza şimdiye kadar
teahhüdünü ifa etmemiştir~
Nizamname mucibince azalık sıfab kalmıyan şahıslardan

terekküp
eden
kongranın
mukarrerah muta olamaz. Her
halde bu işte birlik hake~
olacaktır.

Soa Saat

Sahife 2

Bir sebil hikayesi

Yıkılır

yapılırsa kıyme-'

ti

'

·'

Defterdar Şefik beyin
,ahsına ve makamına (3) protesto keşide etmişlerdir.
Defterdarlığın istediği vergi,
Basat biraderlerin de hissedar
olduğu
Aslan Fresko şirketinin
infisahından
evci
yaptığı (1,229,822) liralık bir
k.5.rın kazanç vergisidir. Baııal biraderler, bu paranın kar
değil, muamele yekunu olduğunu, ve paranın da hala alına
mıyarak mahkemede uğraşıldı
ğını iddia etmektedirler. Defter
darlık bu
iddiayı hakikate
gayri mütabık addetmekte ve
yukarda zikredilen kardan alınması icap eden 182,273 lira
30 kuruş vergiye yüzde yüz
kırk ceza zammederek yarım
milyon liraya pek yakın bir
\"ergi istemektedir.
Mes'ele mühim ve hazinenin
nef'i mevzuu bahsolduğundan
keyfiyetin iyice tetkik edilerek
bir kararı kat'i verileceği
fliphsizdir. Her halde millet
hazinesinin zararına ve bir
haksızlığa meydan verilmemek
ile

lazım geldiği meydandadır.

Ekmek fiah
Şehremanetinden:

ikinci

Nisanın

Salı

gününden itibaren
Ekmeğin kilosuna (17) kuruş
azami fiat vazedildiği ve hrancala fiatında tebeddül olmadığı ilAn olunur.

Derdi nedir?
Saraçane başında 282 nb maralı Celal
beyin evinde
hizmetçilik eden 18 yaşında
Mllnire dün akşam yüz gramlık bir fişe içinde bulunan
zehiri içmiş, biraz sonra da
kusmuştur. Bu gaseyan Münireyi ölümden kurtarmışbr.
Münire sebebi intiharını söy lem emiştir.

Rakı

için ...

Cerrahpaşada

oturan Cevat,
Galip, Etem dun gece Yedikulede Murtazanın kahvesine
girmişler,
rakı
içmek için
fincan istemişlerdir. Kahveci
Murtaza
fincan vermemış,
hundan muğber olan üç arkadaş kahveciyi güzelce dbvmüşlerdir.

altına alınmışlardır.

Karısıla

inanmayınız!

Amerikaya harp
ilan ettiği gibi !..

T ahtakalede oturan hamal
Mehmet ile kansı Makbule
kavga ederlerken araya komşulardan Fatma hanım girmiş
karı kocayı barışbrmak istemiştir.
Hamal Mehmet bu
müdahaleden sinirlenmiş, F atma hanımı fena halde dövmü~tür.

Alacak mes, elesi
kanla neticelendi
Arap camii sakinlerinden
Aziz ile Ahmet bir alacak
yüzünden
kavga
eimişler,
netı~ede Ahmet sustalı çakı
ile Azizi seol bögründen
ehemiyetli surette yaralanm:stır.

Rettedilince...
Fani isminde genç bir kız
dün akşam Balat caddesinde
gezerken Verim isminde bir
adam önüne çıkmış, Faniye
beraber gezmek teklif etmiş
tir Teklifi kabul edilmeyince
de bıçağını çekmiş Faninin
üzerine atılmışsa da uzaktan
gelen polisi görünce elleri titremiş, hiç bir şey yapamamıştır.

Nereye gitti?
Yeniçarşıda

kunduracı

Istamatinin kızı on
dört yaşlarında Kalyopi birkaç
gün evci valdesile kavga ederek gece sabaha karşı evden
çıkarak
kaçmış,
bit daha
avdet etmemiştir.

Boru çalarken..
Beşiktaşta

oturan kunduracı
çırağı Riişen dün Galatada
Filya hanındaki abdesanelerdenkurşun boru çalarken yakalanmışbr.

Tutuldular
Kasımpaşada

bahçavan Alinin
kulübesine İsmail Hakkı ve
Hasan isminde iki hırsız girmiş, eşya çalarken yakalanmışlardır.

Bir intihar

teıebbüsü

Dün akşam filtrem Ef. isminde biri Karaköy rıhbmın
da kendisini intihar kasdile
denize atmış ise de etraftan
imd:zdına yetişilerek

kurtarıl·

ınıştır.

e

•• , ..

Troçki

.., ,...

ihfiltıl
çıkarmıya çalı

Rusyada

Şehremanetinin
otomobili vardır.

iki hası.
Bunlardan.

Sofya sefirimiz

lngi/fere

Polis Cemil Ef vatana

sui kast yapmak
isteyenler

B

· -

ar

Polis
rinde dayak mı?

de eürültüler

Cemil efendinin sözleri

Beyoğlunda

Eskiyince delile,,
rin nakline tah...
sis ediliyor!

birisi Cemil paşa zamanındaıı
kalmış, diğeri de sonradan
alınınışbr. Fakat ikisi de kulla·
şıyormuş
nılmaz bir hale gelmiştir.
Sekiz yüz küsur bin nüfus·
Moskova, 30 - Pravda galu
bir şehir bu iki hasta oto•
zetesi, Troçkinin Rusyada
mobili ile
idare etmesini
bolşevik idaresi aleyhinde bir
hareket husule getirmek mak- mümkün olamıyacağını düşü•
nen şehremaneti, yeni hasta
sadile harıçten 50 bin İngiliz
otomobilleri tedankine karar
lirası tedarik etmekle meşgul
vermiş ve üç· tane otomobil
olduğunu yazmaktadır.
sabn almıştır. Bmılann ikisi
hasta otomobili, birisi de ceyakında Qeıiyor naze otomobili olacaktır Yeni
otomobillerin karoserileri Ba•
Sofya , 31 Türk sefiri
Hüsrev bey yakında Ankara- ı !at atelyesinde yapılmaktadır.
Eski hasta otomobilleri bu
ya giderek Türk- Bulgar mes'
otomobiller işe başladıktan
elel'eri hakkında hükiımetine
sora tamir edilecek ve hususi
izahat verecektir.
yapılarak deli nakline
Sahte Romen paraları tertibat
mahsus otomobil haline ifrağ
Bükrcş, 30 Polis, 100
edilecektir.
!eylik bir çok sahte paralar
meydana çıkarmıştır.
Kaldınlmıyan duvar
Ortaköyde karların ve yağ
Veni zelos ne deıni~?
murların
tesirile yıkılan F eriye
Atina , 30 - M. Venizelos
sarayı duvarının enkazı hala
kendisini ziyaret eden bir
tamamen kaldırılmamışbr.
borsa heyetine Yunanistanın
Enkazı kaldırmak için taş
mali vaziyeti hakkında temiların
naklı, toprağın da imhanat vermiştir.
sı icap etmektedir.
kavuştu
kralına Halbuki liın:ın dairesi, top{ 1 inci sahifeden mab:ıt)
J
Arkadaşlanıiwı,
İstanbul
1
rağın akıntı burnundan denize
matbuatının hakkımda
gösdökülmesine mani olmuştur.
etmişlerdır.
1 terdiği tevecühe teşekkürler.
Bu vaziyet karşısında topraBu merasimi müteakip Ceederim'.
ğın
mavnalara yükletilerek
mil efendi yolcu salonuna alın
Ayasofyadaki malum hadise
Londra, 30 HindistanMarmaraya
dökülmesi lazım
mış, orada kendisine ç.1y ve
1 milnasebetile 10 sene hidemadaki amele partisi riiesasından
dır ki Emanetin bu iş için
pasta ikram erlilmiş, bundan
tışakkaya mahkhm olmuş ve
meşhur (Pridley) Bombayda
yapacağı masraf, duvarı yenisonra Cemil efendi :yvausatam 9 sene «Güyam> zından
tevkif edilmiştir.
den inşa ettirmekten daha paraydakı evine gitmiştir.
larında inledikten sonra aziz
Bu zat, diğer 28 kişi ile
halıya mal olacakbr.
Polis kadrosunıia hala vazivatanıma, kıymettar arkadaş
beraber
İngiltere kralı ve Hint
fesine müdavim görülen Cemil
larıma ve ulvi vazifeme kaİmparatoru Corç aleyhinde
merkezle~
efendi buğün öyieden sonra
vuşmaktan mütevellit sürtıru
sui
kast
tertip
etmek
cürmile
polis müdürü beyi ziyaret ede- mu ifadeye heyecanım mani .
muhakemeye sevkedilecektir.
cek, müteakiben vazifenine
dir.
Şehremini Polis merkczinJe
başlıyacaktır.
ı·
Vatan halaskarı ulu Gaziye
Cemil efendiye « güyan »
kendisine dayak a ldığı iddive Büyük Millet Meclisi azayı
zındanlarında çok eziyet etasile Adliyeye müracaatta bu•
muhteremesine ayrı ayrı arzı
mişler, iki sene sigara içirmelunan
Kadriye hanım, tıbbı
olmuş.
tazim ve şükranda bulunmak
mişlerdir.
adlide muayene edilmiş ve
Sofya, 30 - Bir komünistin
fırsatını elde ettiğim zaman
Bir gün taş kırmıya gitmedayak asarı görülmüştür.
tevkifi münasebetile parlaseadetime payan olmayacaktır.
diği için tam üç ay zindana
Miilkiye müfettişleri hadisementoda çıfçi meb'uslarla muHatıratımı polis mecmuası
• konılan Cemil cfend · 9» sene
yi tahkika başlamışlardır.
vafık meb'uslar arasında güvasıta'.,ile neşretmeyi tercih
zariında 5 defa intihara teşeb
rültüHi münakaşalar olmuş,
edeceğim.
büs etmiş, fakat her seferinde
Güyar.da henim gibi seneler- reis bir müddet içtimaı tatile
de kurtarılmıştır.
ce işkence altında inliyen ve ha-I mecbur kalmıştır.
Bugün Nisanın biridir. Avlumau olduğu hakkındaki harupanın her yerinde halkın
berle bekArlık vergisinin kaalakasını,
heyecan ve mebulü ve Ahmet Haşim beyin
rakını uyandıracak haberler
Madrit •efaretf müsteşarlığına
neşr ve ilan edilir ve bu bir
tayini hakkındaki haberler.
nevi eğlence teşkil eder ki
« Cumhuriyet » Refikimizin
bunun
ismine
Firenkler
Amerikan kruvazörü tarafın
" Puvason Davril » derler.
dan tutulan ve deniz kumanPuvason Davril İstanbul gadanlığımıza leslim edilip Kazetelerinde dünden başlamış
bataşta
te.,hir edilecek deniz
tır. Çünki Akşam gazeteleri
aygır.na dair olan haber ve
bir gün evelld tarihi atarlar.
Bahatfn bey isminde b;r zatin
Bu meyanda bir katırın sancı
beynelmilel k~lpazanlaı- kongve ıstırap içinde doğduğuna
dair Son Saatin verdiği haber resi.ne murahhas tayin edildiği
baytarlar ve diğer bazı zevat
hakkında
Ankara muhabiara ında bir haylı münakaşayı
rinin telgrah, Milliyet refimucip olmuştur.
kimizin
Kadriye
hanımla
Puvason Davrilin en büyümüsta:ntik Hikmet beyin iki
ğü bugün Vakit r fikimizde
saat devam eden uzun ve
dir ve elhak Amerikanın lngi!husu.i mülaltah haberi Puvatereye ilanı harbcttigine daır
son da vril dolayisile yazılan
Vakit baş muharriri v~ Arti- ı uydurma haberlerin başlıca
vin meb'usu Mehmet Asım
larıodıındır.
beye Ankaradan çektirilen
telgraf Puvason davrilin en 1 § Misan latifı>Jeri arasında
( La Repüblik ) refikimiz de
büyüğüdür. Buı;<lan sema yine Vakit refikimizde Mösyö
bugün
elektrik cereyanının
Troçkinin Raspotiniiı dinini kesileceğini yazmıştır, tabii
beğenmediğinden dolayı Müs- ı asılsızdır.

kavga I

ederek komşuyu
.. J••,
d ov
u.

2

Hi!sta otomobilleri

lııgiltercnin

kesti,
sonra intihara
etti
tesebbüs
,

( 1 inci sahifeden mabat ]

haberlerin

Çünki ( Puvason Davril) dir

Çarşı kapıdaki sebilin hedmi mes'elesi uzun zaman ga- ı Karısını
zetelerde mevzuu bahsolmuş,
fakat bir netice elde edilemeden kalmıştır.
Haber aidığımıza nazaran,
Dün gece, Ortaköyde Nar
bu sebilin hedmi ile aynen ,
sokağında bir cinayet olmuş,
~iraz geride inşasına da mübir kunduracı kansını kesmiş,
zeler idaresince müsade edilkendisi de intihara teşebbüs
memektedir.
etmiştir.
Ş reman ti Fen i leri müEu kanlı vak'anın zuhuruna,
d"' "' · a bey, bir mecliste
karı-kcca beynindeki bir aniçin şu .:ı ~ s::ıylc•
ti
laşa, amazlık sebep olmuştur.
mı-1 r:
ğzımdan
- «Bir kere
«5-5» ayl•k kısa bir müd.«a ..rı atikkda.
.ı,
det •çin f. ~ııden aynlması
hedınm~ m~adcle
ic.ı p c den klilld racı Osep
.diyen müı.cıer mudilrü Ha.il
Avadis, yirmi vaşındaki genç
bey, scbıl yJ.J"r ' g .iıe ir,şa
ve g 'zel zevcesi Elzavup Kaedild:ği takdirde hiç kıymeti
r beti akrı:.b ından b" isinin
kalmıyacağıw iddia ediyor. »
c\ ·ı;~ götür- mek istemiş,
Aliikadar!ard:ın b.rinin bir
Elzayup buna razı olmamış:
ml!:.C<ırririmize soylediğine na- Ben kendi evimde, kendi
zaran, müzd r idaresi bu sekendime otururum, demi , bu
bil:n inşası esnm: nda kullaşekilde
başlıyan
kavga
nılmış olan harca ehemmiyd
nıhayet kanla neticelenmiştir .
vermekte :
Kadının yarası üç yerindendir
« O harç şim:1i yapıl ve ağırdır.
maz. Binaen.ıleyh sebilin yeErkek , kansını kestikten
niden inşası takdirinde de hiç
sonra kendini de boğazından
bir kıymeti kalmaz. » Fikrini
kesmiş ve göğsinden yaraileri sürmektedir.
lanmıştır.
Kan-koca hastanede tedavi

~ aı·ıs1 k is!

ço~una

Biı~ facıa

kalmazmış!

gördü~ünüz

Bugün gazetelerde

~~r'av:::-...-..-~

da· arkaya

Nisan

Keııdisile görilşen

harririmize
miştir

bir muCemil efendi de-

ki:

Bugün,
mesut .günüdür.
«-

hayatımın

en

Adanada yaz
günleri başladı
Derecei hararet 30 a kadar
yükseldi
Adana gazeteleri yazıyorlar:
Bir kaç günden beri havalar
ani olarak değişmiş. adeta y.ız
günlerini andıran sıcak başla
mışbr. tahavvül çok seri olmuştur. Derecei hararet üç gün
eve! güneşte on alb ile yirmi
arasında iken birdenbire yirmi
beşle otuz arasına kadar yükselmiş.

Bağlarda

Ferik, Şeftali gibi .
meyva ağaçları çiçek açmış,
bademler çağla . olmuşlardır.
Öyle anlaşılıyor ki kış nekadar şiddetli oldu ise birdenbire basan yazda o derece
şiddetli olacak.

Kurdu
öldürürken
Bigadıçın

Okçula~
Halil oğlu

köyünden
Mehn1et ormanda tüf ek dipçiği ile bir
kurdu öldürürmek istüfek ateş
terken
almış ve koltuğu altından vurularak kendi kendini öldürn1ü~
tür.
--r-::

la bu tahammülfersa i kenceyi
çeken bir kaç İstanbullu Türk
vatandaş .daha vardır. İnşal
lah bunlar da yakında kurtulacaklardır.

'Doktorlarımızın

en yaşlısı
Şeyhül

etibba Nafiz
irtihal etti.

paşa·

İstanbul 1'ıp Fakül-

tesinin

ilk

talebesi,
Şeyhületibba Doktor
Nafiz paşa yuz yaşın
dan fazla olduğu ve
70 seneyi
ınütecaviz
bir zan1an doktorluk
yaptığı halde dün gece
vefat etıniştir.
Cenazesi
b u gün
İstanbul etibbasından
kısnu ınühinımi hazır

Kadınlar

ve
intiharlar

Atina, 31 (A.A.) Feministler bir içtima aktederek
kadınlar için belediye intibabatına iştirak hakkını hükumetten talep etmişlerdir.
Bir şenlik
Paris, 31 ( A. A. ) Yedinci
Edvardın henüz prens de galles iken pek ziyade sevdiği
bir mahal olan Cannes şehri
samimi itilafın 25 inci yıl dönümünü bir takım şenliklerle tes'
it etmiş 'e bu şenliklere mahalli
belediyesi ile F ransı•. - İngiliz
cemiyati ve her iki memleketin bir çok şahsiyetl~ri iştirak
eylemiştir.

Atinada fırıncı
lar grevi
Atina, 31 (A.A.) -

Küçük
fırıne.ların zararlarının tazmini
mes'elesinde uyuşulamaınış olduğundan fırıncıtların grev ilan
edeceklt-ri ıanr..eJiimektedir.

olduğu

halde merasimi n1ahsusa ile kaldırıJacaktır. Geçen sene.
Etibba
~tuhadenet
cemiyeti
tarafından
merhumun senci devriyei tababeti tesit
cdiln1iş ve bu ınün~se
betle bir ihtifal yapıln1"•tı.

Bir tekzip
Pariıı,

·Terkos havuzlarından biri
yıkıldı

ak am kağıtanedeki
teroih havuzlarından
duvnı yıkıl-nış, sular
etıafa hücum etmiştir.
Emanet memurları bu sabah
giderek havuzu tetkik etır,iç!er
dir. bu yüzden suların kesilmesi muhtemel görülmektedir.
Dün
terkos
birinin

akşamki müsamere
Dün gece, Şahzade başında
Millet tiyatrosunda eski ve
ihtiyar san'atkarlardan Aznif
hanım menfaatine verilen mü·
samere çok güzel olmuştur.
Darülbedayi «Teyze hanım»
isminde üç perdelik komediyi
oynamış, Naşit beyde «Karnaval düşkünleri» namındaki
komediyi temsil etmiştir.

Dün

Bir sefir öldü
Paris, 31 (A.A.) Am~
rika sefiri M. Myron Heryek,
mareşal F oşun cenaze mera·
siminde soğuk almış ve erteSİ
gün yatağa yatmışbr. Etrıı·
fmdakiler endişesiz idi v•
ahvali sıhhiyesi salaha yüı

31 (A.A.)- Petit Parisiea gazetesi W ashingtondaki Frans;z sıtfuinin İmalone
mes'e!esi hakkında Amerikan
hari::iye nezareti nezdinde bir

Bu gün öğleden sonra ah·
baplarile şetaretle konuşmakta
iken birdenbire kalp buhranı
neticesinde saat 17 ,5 te vefat

teş'!bbüste bulunmuş olduğunu

etmiştir.

tekzip etmekte ve gemi deriinünde Fransız tayfa bulunduğunu ispat eden hiç bir şey
mevcut olmadığını ilave eylemektedir.

Fransız

tutmuştu.

parlômcntosu

Paris, 31 (A.A.) - Par!ııj
mentonun tekrar küşadı tarih
23 nisan olarak tesbit edil·
miştit.

tı

ı.

?

Nisan

Son Saat
•
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Umumi harbin karanlık kalmış Kadınları Çalış
bir noktası
tırma yurdunda
Marbi umumi biteli se lcr
idar prensiplerine tamamen
Faaliyet
geçtiği haide dedikodusu 'el'aıı
aykırı olarak Türklerin en

yane!
ı3un<lan

( ürl bes. ay
.

cYd, ; iaraşın Zuınarbi um.ıı::ı• · cai H darpaııa hfi' ,.,..rJa vuku bulan
batanlı 111ahallcsinde
hasa at c o yı_:le Hüf...~
o u "111 Hacı 1\li I· z•
ın htclif ::ı or'kompunya111 ı> .a.ında H< tç nin,
1 nnda
1 , 00,('
İsviçre
fr en tazminkt dava et.n !
bil\ri hirisi ta ·afından
tcdir
izal
'h lİŞ ve bir
l." 1 circl~g , 31 - B· l'Üı1 bill a giin so'"'ra babası
!)
ha. ,. ' ndrtepl •in
i Jrakil Mir. r fün n ihtif i
Hacı , li, i._ • duyı:nca
• . ı m ş ve nan: na izafe edi)<.I ln z ne ):lpnn·:
l ., c.addenin t ·m mera 'mi
Kızı (lan ~Mzae ı iicra edilerek
erhumun cı nn ..11 olan Rü tem paş:ı Cakan1 ain1a · için I ·enm · cıe
m !üt
okut! •mldisi dn ; i-~zı 1a :f'lr
r:ıuşt ··.
Neop
ı
lLZ adın b'rJ'i;;,
TUpa kac!m
~ b liğ' nizamnameleıini ccl' }
hetrı: ştir. Bu nizamname! ,.
tctk !( edilı.:ccktir.
ransa ile cereyan eden
müzakerat Cenup şimen
diferlcrine ele temas etmektedi:.
Lüks olnuvan
otoariciye vekili, refakatinde
•
bir heyet bulunduğu halnıobil sahip Yt' soförde
Cenevreye gidecektir.
lerinin taksi ücretleriAvdetle M. Musoliniyi ziyaret
ni indirt.cckleı-iıı!, bize
edecektir.
ıhhiye vekili Refik B. buvaki olan nıüracaatla
gün bazı sıhhi müessesatı
rı üzerine
·azınıstık.
teftiş edecektir.
•
Şoförler
henüz bu
imi ıstılahlar komisyonu (C)
harfi ile başlıyan ıstılahları
hususta Ernanete nıü
tespit etır.iş ve Ankaraya
r~caat etn1e nişler( ir.
göndermiştir.

l a·
ustoıini

iii•
sta

rar
bil
tisi
eni

..

si
e
ğ

F

r
e

e

.

cuz ta
ne oldu?

S

-

bir!iği,

miting akti
T alebe
için vilayetten müsuade
almıştır.

Tramvaylardan Tatavla lavhaforı kaldırılmış, Tatavla
yerine kurtuluş ismi kaim
olınuştur.

imar Slnanın mezarı dün
mimarlar taı:afından ziyarot ed 'imiştir,
aro im,ihnl heyetı ıç•n

Halk

fırkasında

yapılan

içtimada As'm, Sadettin Ferit,
lialil Hilmi, Emin Ali, Esat
llluhlis, Ali Galip beyler ekseriyet ihraz etmişlerdir.
emil beyden inhilal eden
Hukuk Fakültesi Hukuku
düvel müderrisliğine Ahmet
Reşit Ley namzet gösterilecektir.
eyyar Amerikan Darülfünun talebesinden bir kıs
llıı yakında şehrimize gelecktir.
Hu talebe bütün tedrisatı vapurda görmektedir.
polis 4 üncü şube müdürlüğüne tayin edilen Edirne
Polis müdürü Sadettin Bey

C

S

\ıazifesine başlamıştır.

ehremanetinin evelce aktettigi istikrazlar mes'elesi
dolayısile Muhtelit Hakem
lllahamemesiııde dava cereyan
~diyordu. Emanetin alacaklı
l~tia uyuştuğu ve yeni bir
~ukavele aktetınekte olduğu
<111bcr alınuıı!"tır.
aüyük nıillet Meclisi ikinci
teioi Hasan B. ile Matbuat
11\iidürü umumisi Ercüment Ek-

l~aksiyi

.

uc~ızlatn1al· -

isti -Yen •.oföderin bir
an eve! Emanete n1Üracaat ederek hüsnü
niyeti ·r:ni gösterıne
lcr' h' zınıd r.

00

ıırıısluk
,

pulfa,.,:ı, rağbet
Pul nıeraldıları arasında
iptal ct'ilıniş
yüz kuruşluk pullar
pek büyük bir rağbet
gönnektedir. Bunların
<lanıgasızları

kuruşa

Fakat

<• llılJ »

alınnıaktadır.
iptal edilıniş

olanları

ise (:w) hatta
(7.ı) kuruşa kadar alı
cı bulnıaktadır. Yüz
kuruşluk iptal edilmiş
pullara karşı gösterilen bu rağbetin sebebi
anlaşılmıvor.
rem B. dünkü trenle Aııka
raya avdet etmişlerdir.
ski ay-)'!ldızlı posta pullan
bugünden itib;;ren mevkii
istimalden kaldırılmıttır.
ostaneden 17 memur açığa

E

P

çıkarılmıştır.

fgan kralı, 40,000 kişiye
kumanda ettiği halde Kabil üzerine y ürümektcdir.

E

devam etmektediı-.
ıtekim
İngilizlerin meşl r askeri muhabiri "Baitleh tarafından
Çanakkale
mu h arebeleri."le
dair
n eş...-e ilen
h a 'ı.ı r at
kitabı hız· terede muazza
bir cdiko
·n patlama a
sebep -almu tur.
B::.. U t
akkale har katının bir ço
m
safhala·
rında bulunmuş, o zaman müçahedelerini <'.Dqli Te4,Yraf»
g~zet
c
önd rerek neş0 :

retmiş

'

m

ahhad n

1 Giritli g:ıyri m:ib:ıdil kari ~ ın·
ır ' ız. yazdıklan meiı, plarda
t~Y:i_ .ınüb:ıdiller cemiyetinin

•dırı kıymet komisyonları
'l!.ıd'n
- d er d'"
' hası<ltııı e gon
ıg•· mu:aıı

1

'"ak ne iş yaptıklannı sor v"ı> ta idiler. Karii erimize ce~.... "ere ilmek için Girit
·••ır·
k ıyrnet
lıeıt1· ı
komisyonu
1
4J.i · nde murahiıas . elan
Ilı~ Atnıi I:.; yin malfunatına
ılecıtk·'l_::tl ettik. Bu zat bize
1 :

en Adalar gayri mübadil vekili olar k Giritte
bulunduğum zaman mııllarma
kıymet takdir edilen emlak
sahiplerine hem takdir edilen
kıymeti hem de komisyondaki
dosya ve bono nuı arasını bildirdim.
Bana izahnaıüe veremerden
herkim bc:ıtlcn malumat almamışsa bilmelidir 1:.i nıallanna
ben orada iken hiç bir muamele yapılmamıştır ve izahnameleri komisyondaki Türle
delegesine t::.s!im edilmiştir.

kuvvetli noktalanna hücum
etmekte inatçılık gösteriyordu.
En büyük ve esaslı hata
bir kaç cephedeki muhtelif
harekatı birden idare edecek
rn ktedir İngiliz erkam harbiyesinin mevcut bulunmaması da idi.

B

ı

i.

Ukin İngi'iz Sli •· ü bu
:;azı ann
-h'm
en itleri
· tiva cil • kıs 1 .rının · tiz1n
er °' iş lir.
"'"'""b · bu kısı.n an «San
sürsüz Çanakl:ale muharebeleri» · mi r , da tcpiıyarak
geçen erde n rrcimişti.-.
Gazete.:i, lngiliz ıhraç hareketini anlatırken billııı.ssa şu
cümleleri kaydetmektedir:
«Nıtkliye gemilerinin harp
gemileri refakatinde olarak
«Mondros» iimaııwdan ayrJdıl<ları
va:r.iy~ ,
1ainatta
hiç eşi ve emsali görül:nemiş
feci bir manzara arze iyordu.
Bunlar tıka basa doldum) •
muş
sard... e kutulatıildıın
nişan veriyorlardı.

»

Barllet, bundan sonr:ıki harekat hakk nda da kitabına
u satırları yazmaktadır:
«Avustralyalı asku.~

T ':rk-

lerin mukabil hücumlarını! n
o derece yılm;..şlardı ki , t-en·
dileri için yeganP- kurtu:u~
çaresini derhal gemHer'n<!
dönmek suretile buhıakta
idiler . Bilhassa İngiliz ve
Fransız kuvvetlerinin Kirte ile
Hacıbabaıfaki Türk siperi rine
··ç gün devam ed
mczbuhane taarruzlar dk feci ·e
kanlı bir muvaffiık;yetsizl:.-:e
nihayet bulmu~tur .
Jeneral Hamilton sevk vi!

Vesa iti nakli-.
yenin fenni mu•

1

Rakı

Fatihte Emir buharı mahallesinde oturan Necati efendinin hanesinde gizli bir rakı
fabrikası işlettirildiği Müskürat muhafaza memurları tarafından haber alınmış, dün Necati efendinin evi aranmış,
bir çok cibre bulunmuştur.
Midilli, Saim, Li:ım; adalan
gelince:
Onların izahr.ameleri de yeni
teşkil o!U1J::n Midilli takcl iri
kıymet kombyoımna verilmek
üzere muhtelit komisyoruı takdim edilm'~tir.
:ıf

Com , pazar tatili

Besiktaşlı Mehmed Lütfü
isminde bir kariimiz, cuma
tatilinin pazara tahvil edildiği
etrafında bir şayıadan bahsederek bunun doğTU olup
olmad ığını sormaktadır.

S.S- Bu şayıa elbette ki
doğru değildir. Zira bu gibi
esaslı

kararların kanun
edilmesi lazımdır.

ile

teyit
Halbuki
Mil!et
Meclisi
böyle bir kanun kabul etmiş

değildir.

*

yapılacak

~ir

ınamıştı.))

Muhabir bir aralık İngiliz
z•hlılannın tarafımızdan bahrıl
masını ve Fransız kuvvetlerinin
pek bozuk ve panikçi olduğunu söyledikten soora şöyle
devam etmektedir:
«Ağustos taarruru esnasın
da ise Türkll'r milhim faaliyet gö:>teriyarlardı. Dün bir
Türk görd:ğiiınüz yerdeşimdi
üç '!\". k bulunuyordu. Buna
İngilız cephesinin
mukabii
vaziyeti _pek dü~kün ve vahim
idi.
A~ erleri iı: hararet ve susuzluktan,
1: • hassa birçok
ma; lubiye rin verdiği bitkinlikten, ikri gitmektense
sürgü:enmeyi daha hafif buhyor1ardı. Bu arada Türkler
mütemadiyen huvvetleniyor ve
Mustafa Kemal paşanın bizzat
idare ettiği ordu, İngilizleri
denize doğru püskürtüyordu.
Türkler bu harekat esna-

sında insanların yapanuyacağı

mucize ve

harikaları yaratmış

lardı r.»

Kazan basın'
da yakalanan
kacakcı

Bugünden
itibaren
·asaiti nakliyenin fe!ı
ni nıuayenesine
basla.
.
nacaktır. EYveh\ otonıobil
ve arabalar,
sonra da vapudar ye
saire n1uayene
edile•
ceklerdir.

Gizli

boğaza

ta !Tuzun k za~lmaması neticesi olarak husule gelen
boşluğu kapatmak için tekrar
bir harekEte girişmenin ney~
rr.alolacağını fngilterede kim ııeler
ünmemiştir. Esasen
Çanak ·
arnızu bidayetten
itib::ren akamete :nahkiımdu.
Bida ette <lüşmanın ahvali
ruhiyesi ve harp sahnesinin
coğrafi v:ıziyeti bile kavran-

ayenesı

gayrı mübkdilleri.ııe

G~yri mühaclil

3

ürültü koparan eser Yeni hina

şekli pek vahşi

tazminat
~tiyo uz

iaıa

..

İntikamın bu

franğı

:laıa

şt~ııı

r

Sahift"

'

'
haricinde
Mithat
paşa köşkünde sabıkalı kaçakTopkapı

çılard :ın

Dağıstanlı

İsmailin

gizli bir rakı fabrikası tesis
ettiği haber alınmış, İsmail
kazanın başında rakı çıkar

makta iken dün cürmü meş
hut halinde yaka!anmıştır.
Bu suretle (1000) kilo cibre,
(300) kiloluk bir bakır kazan,
(50) kilo rakı müsadere edilmiştir.

Hilali Ahnıerin kongresi
Hilali Ahmer Cemiyeti umumi kongresi, 9 Nisanda, AnJca ..
rada inikat edecektir. İstanbul
murahhasları, önümüzdeki hafta
bidayetinde
Ankaraya
gidec klerdir.

' E,·Jen ıe bövlc ıni koJayJastırılacak?
. .
Bendeniz
ersinliyim; burada nişanlanmak için isıııim
alelüsul
askıya
ahnararak
ahvali şahsiyem de Mersinden
soruldu. Fakat mahalli nüfus
memuru bu suale hala bir
cevap vermedi. Üç telgraf ve
bir tahrirata rağmen cevap
verilmemesi ne ile kabili izah-

tır?

Karilerinizden:
Fatihte: Şefik

*•
İş arıvorunı

Tüccari muhaberat ve muamelata vakıf, askerlikle al.ikası olmıyan bir gencim; Yeni yazıyı giizel okur yazarım
Usulü
muhasebeden
biraz

Fırkası
müfettişi Hakkı Şinasi paşa
bir mı:harririınize, Fırkanın

Cümhuriyet

tesis

ettiği

Halk

« Kadinları Çalış

tırma

yurdu» nun vaziyetinden
b hsile atideki izahab vermiitir :
- « Kadınlan Çalıştırma
ym·du, gün geçtikçe inkişaf
c "yor. K
imalatı ileriJemekted;r; her türlü kutular,
eczan !ere, şeker~: tere ve
saireye yarıyan kutular yapıl·
mal.1z:dır.

Kasket ımalii.tancsi, po!isl~rin de kasketlerini yapmaktadır.

Dokuma atclyesinde güzel
ve sağlam Amerikan bezleri,
el hav !arı, ) a ak çarşaflan
; apılıyor Bu sene yatı mektepleri l evazımından ekserisi,
yurtta
y:ıpılmıştır.
Çorap
kısmı da iyidir.
Bugün yurtta çalışan kadın
hnıı 100 kadar olduğunu tahmin ediyornm. Bunlara, muayyen birer gilndei.ik değil, ne
kadar iş çıkarırlarsa, parça
ve adet başına ücret verilmektt.dir.
Lru !ide vazı esası!1ı yaptı
ğımız
yeni yurt bi=sının
havalar iyi gilm<.diğioden inşaatı kalmıştı. Bu hafta, yeniden inşaata bao.lanıyor. Evvela
bir katlı tasavvur edilen yeni
l inanın, iki katlı olarak haziranda inşaatı ikmal edilmiş
olacaktır.

Yeni bina « 600 » er metre
murabbaıııda iki büyük da russınaayı,
depo, memurin
odalan vs. yi ihtiva edecelct:ir.
Ayni zamanda, yeni binadaki
darussınaalar, asri makinelerle
de mücehhez olacaktır. »

Şehitlikleri
Şehitlikleri

imar

İmar

Cemiyeti
heyeti idaresinin, dün toplanmıştır. Son içtimamda, ezcümle
Karacaahmet Şehitliğinin ikmali mevzuu bahsolmuştur.
Çanakkaledeki Şehit Mehmetçik abidesinin, İngilizlerin
oradaki abidelerine faik bir
surette
İnşasile
hükümeti
merkeziye yakından iştigale
başlamıştır. Bu itibarla, Şehit
likleri imar Cemiyeti, Çanakkale abidesile meşgul olmamaktadır..

Kaçak sigara kağıdı
Dün akşam limanımıza gelen ( Semiramis ) vapurunda
kaçak eşya bulunduğu deniz
5 inci şube müdüriyetince
habr alınmış, vapur taharri
edilmiş ise de kaçakçılar vapurda bulunan kaçak sigara
kağıtlarım denize atınak suretile imha etmişler, bir şey
yakalanmamıştır .
!nıılar, makine ile de yazı yazarım. Türk ve ecnebi şirkef
lerde çalıştım; şimdi iş arıyo

rıun. İsteyenlerin adresime
müracaat etmelerini rica ederim. Taşraya da gitmek isti:::yorum.
Adres: Son Saat -kari sütunu vasıtasıle R İsmail

*I

Zayi

askerlik şubesinden
almış olduğum terhis teskeresile nüfus kağıdımı kaybettim
yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Fatih, Çırçırda Tahir oğlu
•
320 doğumlu Kunduracı
Vize

Hakkı
:ıf

- Olur Ç• y degilsiniı: yahuıl
En nihayet katın da doğurt•
t.ınuz ha!
- Biz doğurtı:!adık canım.
baytar -t · "d' ı?.tli Hacı
Ben
efendi doğuıimuş!
Fakat galiba, a-Ia:ncağız san'ın e li olmadığı "çin y.ıv·
ruyu tabii
ecra ve
enf zclen
alııcağı yerde za\ .:tlh
ar..!lnın ka ,
yar- ak almış.
- HaY''All sa i inin yerın
de
• "m, lıu fevkatt-b;a dogum ôşi için buradaki
Emay~i
har.r at cemiyeti
hay tarı 1\-~a~tafa Santur beyle
Al=. ada:ı yeni g
mezbaha baytadarıııdan Ne~zat
Leyi çağınr emektar Katır
hanımı elemsiz, kedrsiz onlara

=

Joğurttun:rdum.
- Ne ise artık,

bu SPııe
olan oldu , gelecek 'Sene de
inşa!lah onlara doğurtururuz !
- Bakalım gelecek sene
gene böyle doğuracak bir
katır daha bulunur mu?
- Doğurttuktan sonra bir
değil, bin katır bile bulunur!
Malüm a, bunun adına «Poisson d'avril » yani nisan balığı
demişler.

-· Ne?.. «Poisson D'vril»·
mi! Tu a!lah müstahıkkınızı
versin! C:emek kahrın doğul'"
masının filan aslı yok ha!
- Deli misin sen ayol, hiç
katır doi_<ıırur mu, hiç? Harem
ağasının çocuğu olur mu?
- Bıık biı- kere şu işe!
Ben dün bunu sahi zannet·
:...:

1

mL1'ı.ım.

- Senin gibi çok · i ona
sahi zannetti. Hatta himayci
J.ayvanatçı baytar Santnr bey
mes'ele hakknda bir hayli
kafa yorduktan sonra telefonla bize Jedi ki:
- Bu iş son derece hayl'ef.imi
mucip oldu, bu bapta meslektaşlarımla görüşeceğim. Bana
kalırsa bu bir «Perapolgie•
hadisedir.
- Ya buna siz ne cevap
vı:rdiniz?

T ahii kıs kıs güldük!
- Şu halde dün İstanbulda « bir kalır doğurmuş! »
Diye ç:ltan şayıanm katiyen
:.slı astarı yok!
- Zaten bu günlerde ortaya· çıkan şayıa4rdan hangisinin ash astarı var ki! Bizim
düruru « Poisson d'avril ,. ne
kadar doğru ise onlar da o
kadar doğrudur. Jl.rada bir
fark varsa bizimki zararsız,
tatlı bir şaka, öteki şayıalan
çıkaranların ki ise müfsitçe,
alçakca bir garazkarlıktır.
-ıc

-it

Bir istifa
Emanet iktisat ınüdür muavini Alaettin Cemil B. istifa etmiş ve istifası kabul olunmuş
tur. Muınaileyhin çekilmesi ile
Emanet kıymetli bir uzvundan
mahrum kalmış oluyor.

Bir rica

Kari siitwıu için me ctup
göndereu karilerimizden arzu·
larını kağıdın belı.emehal bir
tarafına yazmalarını rica ederiz. İki taraflı yazı ile doldurulmuş mektuplar, maalesef
dercedilemiyecektlr. Çünki azim tertip müşkülatı vardır.

*

Tqekkür
Refikamın

bir rahatsızlığını
mütehassıslannın
ameliyeyi
cerrahiyeye lüzum göstermelerine rağmen büyük. bir 'hazakatla tedavi eden doktor
muhterem izzet Kimi! beyefendiye karşı medyunu bulunduğum teşekküratımı ,arzeylerim.
Edime vilayeti
mektupçusu
j\ .. ,

~·

Ajanslar

...~,~B~rJ\vuçktil
~..

.-·

Muharrırı: M.TuR~

isti)' ()l. luııuz
< ı·katlll.Ş,

BcJ ·lik·.

/J(JJ,·lik,

tııl

t11ğzı1ıı J ·0/1111 soızzt bıırltıı·.
-119Pa~a fırtına n1üjde- 1 - dedi - İt>tanhula ne
gükgürülti.~ü ıe
benzetti~ i bu ınır \clanınaktaı tela~-ı düş

liyen

I i ters niz

yazı

uz, biz

tü, ken1ali t · alükle :
- Iia,a, ha .a - <lediseyislik d ğil; velinimetimizin kurenalığı
payesi!
Tersenkli oğlu müstehziyane sordu :
- Ya, biz hünktırın

ifü;,ik etmeyiz.
Ziyaretçilerin avdeti
üzerine ağa, bayraktan yaı ına oturttu,
gayet yavaş bir sesle :
- dedi - Azkaldı
ipi kıracaktım, ben de
ortaya
atılacaktım.
Bereket versin nefsimi
yendim, ağır davran-

kurenasından

dım.

mıyız?

İstanbul nerde,

çuk nerde?
Vali paşa

Rus-

bocalıyor

İsmail

du.

ağanın

uhtesinde kapıcıbaşılık
vardı. O rütpeyi evelce kabul etn1iş, külahını da başına geçirmiş okın ağanın şin1di

daha şerefli bir payei
tezyife kalkışır.ası garip olmakla beraber
zeminü zaman susmayı
ve hiç olmazsa idarei
maslahat etmeyi icap
• ettiriyordu.
Zavallı
paşa, bu zaruret karşısında hissen çırpınıp
dururken ağa, birdenbire nazikleşti :
-Hatırı şerifinize toz
konmasın - dedi - sözüm şu ki biz dilemeyiz, orası ne dilerse
yapar. Daha açığı :
ağzımızla paye dilenmeyiz, verileni de geri

.

•
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.

Bayraktar, sormaktan men'i nefsedemedi:
- Ne yapmak istiyordunuz?
arkadaş
- Beylik
beylik! TuttuQ-um yolun
sonu budur. Ancak
sabırlı olmak hızım.
Varsın Pazvan oğlunu
İstanbul ezsin. Ondan
sonra meydan bana
kalır, bütün Tuna elimize geçer. Bak elimize diyorun1. Çünkü
sen de benim vezirin1
olacaksın!

Ve sesine nıahzun
bir ahenk vererek ilave etti :
- O zaman belki sevilirim, onu kazanı
rım.

Mobadi var

Vatandaş,

Türkçe konuş!
İzmirli

refiklerimizçevırmeyız.
Valinin şu kaba izah den biri, bir çok
kanı
canı
üzerine zihni ve dili türkün
açıl.nıı;.tı. Ağaya bol. pahasına istirdat edihol teş(..kkür ediyordu. len İzmirimizde, son
O ıa, devletçe verile- gü:ılerde bir çok kin1cek. ?ayeyi
kabul selerin gene yabancı
konuşmıya
ettirnıek
büyük bir dilJerle
n1uvaffakiyet
oldu- başladıklarından ışika
ğundan utanmasa heyet ederek oradaki
[rifin ayağına bile ka- Türk ocağının ehempanacaktı.
Tersenkli miyetle nazarı dikkaoğlu, teşekkür vesiletini celbetmektedir.
sile yapılan tabasbusa
Ayni hal İstanbulda
da ehenımiyet vermedi. da bu aralık pek göze
- Pek ala, pek ala çarpmaktadır.

-160Mün1eyiz Ef.
hayli
:{abih ithamları ihtiva
eden bu hitabeyi dinlerken eline bir kilrdan
almış, kemali itina ile
kulaklarını
kar1Ştır
mıya başlamıştı. Kürdanı, bir ~yler topla-

m2 k ister

~ibl

duvarlaıı.nda

kulak
yavaş

j'Rv.aş dolaştırıyor

ve

Kongresine 45
murahhas
iştirak ediyor

ALHAMRA

Slnenıasrnda

irae edilecek olan

O sıralarda İstan
bulda bulunduğu takdirde, kongreyi Hariciye vekili
Tevfik
Rüştü
bey ve ya
İstanbul meb' usların
dan Tevfik Kan1il B.
açacaktır.

~1üzakera

tın

bir hafta kadar
devam etmesi n1uhtemeldir.

Hakkı Şirrası
Pş. Ankaraya

gidiyor
Cümhuriyet Halk Fırkası
12 nci mıntaka müfettişi Hakkı
Şinası Pş. yeni Baro inzibat
meclisi azası intihabatını müteakip Ankaraya gidecek ve
B.M.M. de yeni bütçe müzakeratına iştirak edecektir.
Yeni belediye azasının
la111şma merasimi
, Hakkı Şinasi Pş.
bugün
saat 15 te, yeni b~lediye azasını Fırka merkezine
davet
etmiştir; bu içtimada, belediye Fırka gurupunu teşkil edecek olan yeni azayı yekdiğe
rile tanıştıracaktır.

Ser:ser)fl&lmin,
HATI~~I

li

Allah

i

1

kongresi
mayısın 25 inde Tarabyada toplanacaktır. Alınan malumata
nazaran, hemen hemen her meınleketten
kongreye
murahhas
gelecektir. Kongreye
SINGAP.URN GEGELERj
filimi aksayı şarkın gizli aiştirak edecek n1urahdatl~iai qıusavvar r(l< canhasların adedi 4.i kah sa
leri havi m vsi in
dar tahn1in edilnıek il en merak aver s·
eserid~r.
tedir. Alakadarlarla Hı
-mınıı
şimdiden muhaberata
başlanmıştır.

1

I

akşamı

1

Ajanslar

..
..
,
1 ll)''IJI~
;ıB

arıııeııı

bOJ ·ılı

~

\!'!

Hlr ııüzelcc aıJtes al·
dun. J ahu do\jnısu bir
del'a dcfril, iki tlcfu alıiııu.
• (_:ünkü ilk ılel'a~ınd zihin
~ pcri..anlıffiudan koli ı·ıın1
~

yıkamayı uııııtmuşlum.

n lll

Sonra t

!':

ı aı•ı

·ı

kiin. "inin

lr im. ı·ı ıl

t•

.

ıın. Ayaklarımı hirleşllr•

dim. Ellerimi

lmldırdıın.

Şimdi ııiunazdan

Azim bir muvafrakiyetlhınca
hınç dolu bir salon! T el;rar
küşat olunan FRANSIZ SINE·
ma ve TİYATROSUNDA iih

yet

evel nl•

rn.zıındı.

İki

riJ,;:'it namaz Jula caklım. Fakat hu namaz
ne namazı olacaktı?
Birtlen lıalırınıa geldi.
Cenaze namazı.
Evet..
_Rendi cenazemin namazı
nı gene kendlıu kılacak·
tıın. 1'"iyet ettim. Tekbir
aldını ve iki rekat namazımı kıldım. Selam ver •
dll\ten soura duaya baş •

••

,vERD O

arihi hayaller filiminin kazanmuvaffakiyetlcr bütün tah
minlerin fevkinde olmuştur.
3erek projeksiyon, gerek orkestra itibari!c Lcon Poiriy~
nin süperfilmi VERDÖN
T ARİHI HAYALLER
Bu muvaffakiyctlere cidden
mustehak olmuştur.
Fransız sinema ve tiyatrosunun proğı:amları her pazar
günü matineden ..itibaren
değiştirilecektir . ünümüzdeki Pazar gününden itibaren. fiatlar bervechi aiidir:
Parter 30 kuruş, balkon 50,
loc::?. 200 ' 1; 150 kuruştur
~ığı

!adım.

Herkes duayı bu dün vadaki rahatı için erler

Kokain yerine
sarmısak

GÖZ

!i

1

1

KONFET

1
L

1

LENİNin şa>::ını

GÜLEN ADAM

ıMAJİK SİNEMASJNDA
n1adde birikti. Şin1di
kürdan atılnuş, o ınüs
tekreh madde, hap haline
ifrağ edimi ye

ğalttı,

başlanılmıştı.

altınlia

bet

tellalı,

~luhab

firin
suda

ve

şişn1aı

harekatını

misa- oar sindire sindire içetaras- rek ,muhabLet tellalına

başladı.

~lünıeyiz,

:ııa

-2·'13-Hlulull'ı·iı·i:

~••••••••••••••••••••••••••••
!~~1~{-':!.~

·

/'
ızejesı
J

~

Milli sinemada

1

etsıı1

i /(eskiıı bii.· lıoca 111ıısA·(1sı (iSıızısli

. tii·aıııelinl .wı dııu. Aı'flthuı
dlyorım
hani bilerek
dei')ll, ı· dl l•en l e ne,
l '!\fa. döııset diye c.tra•
, Bu gün
fınrt alık aJ k bakıı <u.u.
.
iosa hüyle hcyccnnlı
anlıwıoda hakikaten aııtai
TOLSTOY un şah eser~ ve
oluyor. l en namazı nenin
JOHN GİLBERT - RENE
üzt'rindo kılacaklnn'! Ka·
ADORE nin temsili
rn~ıHmin de\jll mi? O ne
muazzamlan olan
istikamette ise kıblem de
odur dedim.
Kanepenin üstüne çık·

TÖ~;;;rllen
,

•

ı~ahınet

Rober efendi namında birisi
için Galata 3 numaralı rüsu'iinl' r· \t' tivatro~aı
mat ambarına bir çok kutu
içinde
asit borik paketleri
s SÜREYYA OPERETİ
tevdi edilmiştir.
Bu akşam saat 9,30 da
Bu paketler muayene edilKadıköy Hale tiyatrcsunda
diği zaman içinde (24) kilo
kokain
ve heroin de bulunYAŞLARIM
makta imiş. Bir yedi f;arip,
bu pahalı eczaları aşırarak
l!!llllıwııumımıuıımıınıntt;1111111111111111111ııwıııı11B111nım111ıı111 ·ııııuıııııııınıııı: ı ııııııııııınııııımıımııınııı~ııuıını ııımııııumrmııı· ı uı 11ııı~ıııııııııuııımwııııı
bunların yerine soğan ve aaı
Önümüzdeki Çarşamba akşamı
fi
MELEK
SİNEMASINDA
~ rmısak koymuştur. Bu eşya
transit suretile geçirilmekte
irae edilecek olan ANET RENSON ve JAK BUKMAN ın
=
a imiş. Zabıta tahkikata başla
"
muazzam
•
iı: mıştır.
temsilleri
Fırka merkezinfilimi sinema aleminde hakik: bir inkılapı gösterecektir ~
ımmııımııııı11111 ıııın11111 mnıııınımıınıımııııııımın '""ttıııııımıııılWllillllııttırnıııııııım•ııııııııımıınııumılllIIJll~mııııııııınını~
deki tadilöt
C. H. F. müfettişliği bina1 Büyük rejisür POL
hayret bir surette sinesının üst katında, büyük samaya aldırdığı VİKTOR HUGOnun layemut eseri
lonlar açılmış, esaslı tadilat
yapılmış; zemine mücella ahşap
parkeler döşenmiştir.
filimi meşhur aktör KONRAD VAYT ile dilber ve afif MABinada, kalorifer tesisatı da
Rİ CİLBEN tarafından büyük bir realizm ile temsil olunmaktadır. Önümüzdeki perşembe akşamı büyük Gala suvaresi olarak
yapılacak ve nisan nihayetinde yeni salon4ırda azaya mahsus bir çay ziyafeti verilecektir.

nükteperdazlık hevesine mağ
lup ye esasen zihnine
hep o gecenin temin
edeceği para hakim
leştiriyordu.
olduğu halde mümeyiBeş-on dakika inıti
zin çirkin meşğuliye
dat e<len bu iğrenç sai
tini gözden kaçırmadı.
netiçesinde şişman he- . Onun kulak~arından
rifin o iki parmağı parmakJ.arına kir naarasında sarır.1tıra ve
kletmekte oJduğı.ınu
1 t" .
.. ..
d'Iı '.;:t
biraz da lüzucetli bir gorunce
1#,ıÇ • ı~

sonra geri çekerek
çöpün ucuna yapışan
kirleri ~:o. c!inin iki
parn1ağı a;-<_ ,!! a yer-

ro~~=~zdeki çaroaaı~:ıttıı·ıl!' ,..

takılnuya başladı:

tarassut

bulunduğun

dan bihaber, küçük
bir leblebi hacminde
imal ettiği sarı küreyi
yavaşça tütün paketinin içine koydu ve iyi
bir İş görmek zevkini
gözlerinde parlatarak
kadehini doldurdu, en
aşağı cinsten olan ispirtoyu cüra cüra ve
her cürayı işkembesi
nin d, rinlilderine ka-

- Bu

ipikır mı,

epiy
kır mı, kimdir? Anlat
bakalım.

Vahan Ef. mümeyiz
ünvanını taşıyan bir
zatın şu cehlini derin
bir merhametle karşı
ladı.
«Ne yazık, ne
yazık!» der gibi başını
salladı
ve sonra alil
bir adama
sadaka
verircesine tane tane
izahat itasına başladıı
- Filozofi derler bir

deılil

idris

Jlııltlef'

isl' Prt 1•
alıikanıı l•est• -

mi. HPn

bııı·ası ill!

ceiJinı if;iıı tlınnıııı

ııwv

zuu übiir dünya ile

alı\

•

lrnılardı.

En

Yarahlıi!.

IHyordunı.

dünyıula hana çektir·
ılil·It•riııi iilıiir
d- ayac ·

da

ı;eli.lirmc. st•ııin lıuzu

günlük hil'
orm;la geliyorııuı. İftar
larımı cennetin has halı
çelel'intlo hazırla!.
Duam bltllkten soııı•a
lam kallmca{iıın sırada

rııııa tanı altı

hatırıına

geldi.

Daha İstanbuldan çık mazdan evel Allah hol
!Jol rahmet Plsin, hüyiik
annem heni önüne alınış
ve kendi eli ile boynuma
bir muska takarak:
- O{il.um! DemlşU. Bu
muskanın içinde
nefesi
keskin bir hocanın bir
duası yazılı. Başın sı!ul dı mı bu muskayı aç ve
içindeki duayı oku.
Bunu Iıatıratımııı ilk
lusımlarındıı size söyle •
nıişllm. () zamaııdaıı!Jerl
unuttuğum
bu muska
hatırıma

geldi.

Bııri

büyük annemin
madem
ki aptesllm de var öbüı·
dünyaya gider ayak şu
ınuska duasını da okuy'.l•
yım docllm.
( 1Uabadl var )
-

hatırı

kalmıısın,

Atı ı

karısı

Kıtışın marifeti!
Cerablusun Germüş
köyünden 20 - 25 yaşla
rında bir genç çocuk,
amcası
Atışın
genç
karısı Kıtış ile işi uydurarak geçen gun
an1cası uyurken zavcıl
lıyı
iple boğmuşlar,
sonra ikisi birleşip cenuba firar etmişlerdir,
Mersin Türk oca~ında bir hadise
« 25 » Martta Mersin
Türk ocağında yapılan
Ocaklılar bayramı esnasında Halk gazetesi
sahibi Mehnıet Rasim
beyi davetliler arasın
da gören bütün 'ocaklılar salonu
terkctınişlerdi r.
derya var. O deryada
yüzen balıkların adı
filozof tur. İşte Epikiir
efendimiz de o balık'
lardan biridir. Nasıl
ki bizim denizlerde
yengeç olur, istako~
olur, kılıç olur, filozof 1
denizinde de Platonik..
ler,
NeoplatonikI~r,
Epiküristler, Valeurıs ..
tler, Realistler, Ağn°5'
tikler, Materyalistler
filan vardır! Buntarıfl
her biri bir türlü öter•
(Maba.di "'"'}

i
1

~ t\isan

Dl'ı YAl)A

BİTEN

OLCI:>

V AKALARDAN

ir

Fantazf

steı· oloı nobil, isteı· ta._yyare
di},·e
ft·ıLllanın
.,
•

ı

Evet, bikayemiziıı ıerlaevlııa
budur. $iı11di de vak'ayı aalatııılıııı.

şıp 1\ mak yolunu bulmuşlar
ve icat ettikleri bir otomobilin
önüne bir taayare pervanesi
bağ-lıyarak karada ve havada
gezmek yolunu bulmuşlar.

daha neler icat
•ecekler. Yer yüzünden gök
12üne çıkan insanlar şimdi de
!t iki karpuzu bir koltuğa

Faideli ve kolay

Çocukları

gezdirmek icin
anne,
le · zahmetten kurtuldu

Avrupalı! •
locuğa çok e-

lıeınmlyet ve-

~ler.
er

Hemen
çocuğun

lıava almak,
ieıdirilmek

için
bir arabası vardır dersek mu:

balağa etmiş

Bilhasla tatil gün!i
olan pazarları
bahçeler çocuk

Nihayet gece yansı oldu.
Gelini soyup yatagına yatır
dılar. Güveye haber verildi.
Hasan
muhteşem ,
agır
adımlarla ilerlemeğe bql:ıdı.

( İnsan gerdeğe girerken ,
yahut darağacına doğru yürörken daima muhteşem ve
ağır adımlarla ilerlemelidir. )
Fakat, birdenbire en umulmaz bir hadise oldu:
Hasanın şalvarı
çalındı! ..
Zavallı adamcağız, kos koca
konağı dolduran misafirlerin
iSnünde beyaz iç donu ile
kala kalmışb .

. . .

Doğru Şam ......

. . Son geleen n"Upa gazeteleri bu revaçlı
aba ticaretinin yeni bir tekemmülünü bize göstermektedir.
b. Bu, resmini gösterdiğimiz veçhile tam asri ve motosikletli
ır arabadır.

U Demek çocuklar daha anne, bal:.a demeden ağızlarının sütü
e motör sesine, motör ğürültüsüne alışıyorlar.

eyrisefain
Marsın surat po~ıası
( Mahmut Şevket paşa )
"ııpuru '> Nisan Salı 12 de
lata ;htımından hareketle
Zrnir , Antalya , Alaiye ,
~ersine gidecek ve dönüşte
f aşucu , Anamor , Alaiye ,
Antalya , lzmire uğrnyarak
gelecektir.

r

Ayvaıık sürat postası
(MERSİN] vapuru 2 Nisan
Saıı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [Gelibolu, Çallakka!e, Küçük kuyu, Edrelllit, Burhaniye, A yvalığ Ja
~idecek ve dönüşte ınezkiir
;s~elelerle birlikte [ Altunollga ] uğrayacaktır.
Gelibolu için yalnız yolcu
<llıııır. Yük alınmaz.

postası

t-oj·( ANKARA )

vapuru 4
I ısan Perşembe akşamı Ga<lta rıhtımından hareketle
~Zonguldak, İnebolu, Sinop,
C~msun, ünye, Fatsa, Ordu,
littesun, Trabzon Rize ve
!> 0ı>a}ya gidecek ve dönüşte
S~ iskelesile [ Rize, Of,
tı 111lnene, Trabzon, Pulathad'• Tirebolu, Giresun, Or~ 11 • Fatsa, Samsun, Sinop
"' İııebolu ] ya uğrayarak
.,e1ecekti r.
Galata köprü bqında
'l ttkez
aceııiesi. Beyoğlu

111

.::362

it~"M.ea'adet hanı altmde

da-

1.t llla.hsusada şube acentesi

"1but 27 40

şaraba batırıyorlardı.

Derhal bahçeye koştu. İlk

~eta geçilmez

Trabzoq iKinci

Kadınlar, kıskançlıklarından
tatlı göz yaşlan döküyorlar ;
ihtiyarlar süt beyaz sakallannı

rasgeldiği atın sırbna atladı .

'rabalarından

•

Binaenaleyh Hasan bu noksanı telafi için
evlenmeğe
karar verdi.
Karar verir vermez ıelıriıı
en :;aıel kızı alesta.
Bu kız o kadar güzeldi ki,
kelimelerle tarif etnıeğe imkan yoktur. Ancak insanın
sözü musiki olmalı ki, hzın
güzelliğini anlatabilsin.
Karllerimin zevkini okşamış
olmak için, sev~lliniz kadar
güzeldi, deyip geçeyim bari.
Hasan biitün Bağdat halkını
düğüne davet etmişti.

.

0lınayız.

.------mı1
Alen.dar zadeler vapurları
Seri ve lüks Karadeniz postası

l
1

Millet

vapu!ll

PAZARTESİ

günü akşam saat 18 de
Sirkeci rıhtımından ( Zon·
guldak , İnebolu , Sinop ,
Sam~un , Ordu , Gireson
Trabzon, Rize, ve Hopa) ya'
azimet ve (Vakfıkebir, Görele) iskeleletinede uğraya
rak avdet edecektir.
Biletler vapurda da verilir.
Müracaat mahalli: İstanbul
Balık pazarı Y eniticaret ban
Telefon: İstanbul 1154

Türkiye vapuru
Nisanın

ikinci Salı günü
saat 17 de Sirkeci rıhtımından
hareketle doğru [ Ereyli ve
Zonguldak] iskelelerine azimet
edecektir.
Tafsilat için Emin önünde
rıhtım hanında 2 numaradaki
acenteliğine müracaat.
Telefon : İstanbul 2684

DOKTOR
Cerrahpaşa

FETHi• ....
Hastanesi

Bakteriyoloğu

Kan, (Vasserman teamül·· ) idrar, balgam cerahat
tahlilleri ile hastalıkların
hususi aşılan yapılır. Telefonla malumat verildiği takdirde tahlil edilecek mevaL
aldırılarak bilahara raporu
takdim edilir.
Muayenehane: Beyoğlun
da, Ağacamiinin karşısında
Telefon Beyoğlu .534

. .

.

. .

Gurbet ne

Jf.

. .

.

acıdır•

Şam ıehrinin ağaçları
sanı çağırdı:

-

Pazara p i - atmı •ttı.
Şımı fmtıiı sa~ aldı.

I<afeelerin arkastnMf

V aktfle, «Bağıdat» ta çıok
&ellj"İD bir tacir vardı.
İsmi ıı.e diyeceksiniz?
İsıni: Hasan ..
H~ geaç, güzel, zeki,
• ......:--1·
~ ..... ı.
Fakat bir ~yi noksandı.
Acabş nesi?
l<:arisı!

Bakalım

!'>

hNııtye -

1 TİBALAR

aha iyisi can sağlı~ı

•

Sahı1~

Son Saat

Ha-

Gel ! Gel de kendini

dallanmıza sarkıt!

Bereket Hasanın kulakları
biraz sağırdı da ağaçların bu
davetini işitmedi.

ctı.ıı

Hasan,

memurları

arasında
İstanbul ve Galata gümrük-

leri muayene memurlarının
yeni kadrosu tebliğ edilmiştir.
Yeni kadro mucibince; Galata gümrüğü muayene memurlarından Hamit B. Bandır
ma
muayene
memurluğu
na Bandırmadan Hayn bey
Tekirdağ
muayene
me murluğuna, Bekir Sami bey
İstanbul ticareti dahiliye gümrüğüne, ticareti dahiliyeden
Abdülbasit B. Şimdinan muayene memurluğuna ve Galata
rüsumat muayene memurların
dan Hayrettin, Rıza, Mitbat,
Salih ve Münür Beyler istatistik kalemine tayin edilmişler
dir.

Tevziat meselesi
Gayri
mubadillerden ilk
listeye dahil olan 105 kişiye
tevziat yapılmışb.
Bazı refiklerimiz, ikinci listenin ihzarı için bir ay lazım
geldiğini, bu müddet zarfında
tevziat yapılamıyacağını yazmışlardır.

Cemiyet reislerinden biri,
ikinci listenin ikmaline lüzum
görülmediğini, her 10 kişıye
ait tetkikat biter bitmez, ken·
dilerine tevziat yapılacağını

•

telaş

aaii •

~etini

b~altıııqı, buna mukabil, kesesini doldurmtlfbı .
Şöhreti ise berhal btltftn

sokaklardan kotarak ı ehri
dolllfDlış ve ııarayın kapıla
nndan geçerek padipbın kulatma kadar gitmişti.
Padişah bu derece meşhur
bir delikanlının zekasından istifade etmlyecek kadar budala deiildi. Derhal ihtiyar vezirini azletti ve onun yerine
Hasanı veziryapb.

•

ıçıncte

öt&e,e varmadn,

Sesli filimler

bütiiıı

dlt11)raya
hükmeden Yeni Diiı1 \ a sıne~acılığını mahva mı siiriikliiyor?
~

Aradan on yıl geçirin. Geçti mi geçti. hiklyeye devam
ediyorum:
Vezir Hasan ruyalarmda
memleketini görüyor uyanık
ken:
- Bağdat, Bağdat, diye
ııayıklayordu.

Nihayet dogduğu toprağın
hasretine dayanamadı. Padiphtan müsade alarak heybeılne albn doldurduktan sÔnra
ahnı kamçıladı ...
Tozu dumana kattı, duma111 toza ..
Bağdat kapılan göründü.
Hasan atından atlayıp toprağı öptü.
Şehrin kapılarında bir dilenci koca kan tonmunun bitlerini ayıklayordu.
- Bak, nine, bu adam toprak yiyor!
Sus kız. Toprak yimeyor,
toprağı öpüyor. Yabancı memleketten gelmiş olacak; belki de sarhoştur. koca kız oldun:
Hali bu kadarcık şeye akim ermiyor.
- Ben kaç yaşındayım?
- On yaşını bitirdin, on
birine basıyorsun. Tacir Hasanın düğünde şalvarını çaldır
dığı

gece doğmuştun.
Hasan tekrar atma atladı.
Meçhul ufuklara doğru uçup
gitti.
ni
Nakleden:
Celalettin Ekrem

Bir sinema müdürüne verilen
müthiş ceza

Muayene

söylemiştir.

hep bu gGzd
abt verit ettiler.

verdnler

,p.-

Rusyanın
kasabasında

Viladimir
geçenlerde bir sinemadan yangın çıktı ye tam «H.4»
kişi çayır, çayır yandı.

Ajans

telgraflarının

kısaca

kaydettikleri
bu facıanın n1ahiyeti
zannolunduğundan çok
nıüthiştir.

O gün, sinema makinisti arkadaşları ile
kafayı

çekınek ıçın
bir çocuğa

filim1eri
teslim etmiş, çocuk ta
siğara içerken filimleri tutuşturarak yangı
na sebep olmuş. İşin
farkına varan halk,
bunun üzerine sinema
müdürünü ateşin içine
atarak çayır çayır
yakmış, sonra da karşısına geçerek seyrine
baknuşlardır. Sinen1a
nıakinisti de ayni akibete uğratılmak üzere
aranmış isede bulunanıaınıştır.

Sinema paylcılıtı llolliuııtıııı ıımıımi ııuın::nrası
Son zamanlarda Avrupa, Amerika gazete ve mecmualarında
Yeni Dünya sinemacılığı hakkında hiç te beklenmiyen haberlere
tesadüf ediliyor. Dün "Şikago Tribün., de çıkan bir telgraf,
evelki gün "Deyli Meyi,, de intişar eden bir mektup, bugül)
"Matem> in bastığı bir mekale hep aynı mevzu etrafında yeni
yeni hadiseler haber veriyorlar.
Bütün bunları şu satırlarla hrliisa etmek mümkün:
« Muazzam Amerikan sinemacılğı hayatını tehdit eden bir
felaketle karşı karşıyadır. Her gün bir kaç san'atkara birden
yol veriliyor. Amerikalılar ciddi surette telaşa düşmüştür.»
Bu telaşa sebep ne ? O muazzan müesseseleri mahva sürükliyen şey ne olabilir? iki kelimelik kısa, vazıh, bir cevap:
sesli filimler.
Amerikan sinemacılığının ne demek olduğunu bilenler için
bu iki kelime her şeyi anlatmıya kafidir.
Mabaza biz bundan eve! de bilmünasebe verdiğimiz izahab
kısaca tekrarlayoruz:
Amerika sinemacılığı hemen bütün efradı yabancı milletlere
mensup olan bir varlıktır. Sinema paytahtı ismini alan Hollivut
bir Babil kulesi manzarasını andırır.
Amerikalı
ceplerinden taşan dolarlarla bütün dünyanın
san'atkarlarını toplar ve yaptığı filimleri gene bütün dünyaya
dağıtır. Sarfettiği paranın yüzlerce mislini kazanır.
Sesli sinema yapılıncıya kadar devam eden bu vaziyet bu
tarihten sonra birdenbire değişmeye başlamıştır. Eskiden
Çinde, Mısırda arzın her köşesinde revaç bulan filimler bu sefer Amerika ve lnğiltereden ibaret bir satış hududu içine
sıkışmışlardır.

Binaenaleh masraftan kısmak, filimlerde rakip milletlerin
sinemacılığını batıran zenginliği temin etmek, yüksek ücret
isteyen şöhretli sahne vazılerini kullanmak zarureti vardır.
Sonra artık bütün dünyadan sanatkar devşirmiye de imkan
yoktur.
Bir ecnebi Yeni Dünya sakinlerin.in lisanını nekadar bilirse
bilsin bir Aamerikalı ve bir İngiliz gibi konuşamamaktadır.
Halbuki sesli filimlerin buna de tahammülü yoktur. Bu
sebeple Amerikalı olmıyan sanatkarlara yavaş yavaş yol
verilmekte, bunlar memleketlerine dünmekte, bu suretle
Amerikan sinemacılığının zayıflamasına mukabil Alman,
Fransız, İtalyan' İngiliz sinemacılıkları kuvvetlenmektedir.
Bu vaziyet devam edecek mi? Yapılan tahminlere göre, evet.

Basat biraderler
Ticaretaneleri merkezini İstanbulda Tahtakalede Balatacı
hanında «23» numaralı yazıhaneye nakletmişlerdir. Bu firma ile muamele yapan zevatın badema bu yeni merkeze
müracaatları rica olunur.
Basat biraderler

Verem mücadele
kon eresi
Verem mücadele cemiyetinin senelik kongresi beş nisanda Türk ocağında yapıla
caktır. Cemiyetin bütün azası
kongrede
hazır
bulunmıya
davet edilmektedirler.

Şehitler için
lstanbul etibbayı Baytariye
Muhadenet cemiyeti katibi
umumiliğinden:

Y ann, fen kurbanlarımız
muallim Ahmet ve Hüdayi
beylerin senei devriyei vefatları hasebile yapılacak ihtifal
merasimine bütün azanın işti
raki ve yevm.
• ... .ı saat
13 de Haydarpaş.. ua askeri
Baytar tatbikat mektebinde
bulunmaları rica olunur.

Kadın hasta.lıklı·ı

hekimi: Doktor

CEMAL ZEKİ
Her türlü kadın rahatsız
hklannı ciddi surette tedavi eder. Şehzadebaşında Fevziye caddesi 17 numara. Çarşamba günleri fukaraya parasız bakılır.

Şehremanetinden :
Bedeli
k~fi 291 lira 51 kuruş elan
hazinei evrak için yaptırılacak
etejerli dolap açık münakasaya kunmuştur. 21 nisan 929

tarihinde ihalesi olacaktır.
Taliplerin şartname ve keşif
evrakını görmek için her gün
ve münakasaya girmek için
de mezkür tarihte levazım
müdürlüğüne gelmeleri

Telefon:

SALI

-

YAZI İŞLERİ

2

Sahi

NİSAN

on

1929
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Erenköyünde Suadiye hat boyunda nezareti kamileyi havi
dokuz oda ve iki dönüm bahçesi ve derununda iki kuyu bulunan (45) numaralı köşk satılık ve kiralıkbr. Görmek ve fazla ma'ümat almak isteyenler ittisalindeki köşke müracaat eylemeleri.
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PİYANKOSU

3 üncü keşide: 11 nisan 192 9
BÜYÜK İK~AMİVE
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40,000
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.

••

.

, BASUR ME~iELERİ
Fisto! ve

sıracaları

ameliyatlı, ameliyatsız elektrikle tedavı ve bilcümle ameliyat icra
eder. öğleden sonra Divan
yolu Acı Hamam No 20
ı

Damla

PERTEV

Esansı
Mendilinizi bir hafta
muattar kılar.

Uöyçe U. tlanlc

Tarihitesisi: 1906
Dresdner bank
A. Şafhavenşer bank F erayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul
«Galata ve İstanbul »,

\fü:ıssisleri:

Doktor A. Kutieı
Elektrik makinelerile belsoidrar darlığı, prostat,
ademi iktidar, belgevşekliği, elit
ve frengiyi ağrısız tedavi eder
Karaköyde fırın sırasında.
ğukluğu,

•

Gaalata kısmı telefon:
Beyoğlu:

247, 243, 684, 685
lstanbul kısmı te!efon :
İstanbul 2842, 2843.
Deposu : İstanbul Tütün
gümrüğii . Telefon :
İstanbul 3227.
Bilumnm banka mua-

İlk bahar mevsimini

•

1slam tarihi
Asrı

Sadrı

saadet -

20,000
15,00()
12,000
10,000

Zt
vı

n

e
p
ş

İstanbul icra dairesinden:

LİRALIK İKRAMİYELER

c
l

ve 10000
Liralık bir Mükafat

1

Bu keşidede
3,900 numara

•I

f·eı11 aıı

kazanacak

·l ıa ç la rı n iZi

Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze edeviye ile, ciddi bir dikkat. ve istikametle y:ıpılır. Dakik idrar
tahini 165 kuruştur.

Ha•is
h

Balık

yag"'1 Bahçekapıda
Salih Necati eczanesinde taze birinci morina

b:ılık yağ-mm

kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat
edene bin lira var.
1

Üsküdarhlara müjde ~k~u~a~!i!ı~ :ıı::~

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, derece ~i bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.

1'(1 Rl(İYE İŞ
Sernıayesi:

tediye

BANl(1\SI

ediln1iş -LOvO.UlKl liradır

Un1un1i i\füdüdük

9 cilt. 3 - 4 bin sahife
Asrıınızın en yüksek <
ilimlerinden ıuürckkcı>
bir 1slam akademisi la!'afından yazılıuı~, fazıl
mulıarl'irlcrinıizdt•n Önwr Hıza lH"yefPndi taarfın•
dan lıalılsler ve cilller il:ivcsile leı-ccmc ve ikmal
edilmiş, eski harflerle basılmıştır. Şimdiye kadar,
şark ve garpta bu lmdar ınuazzam ve kıymelli
bir İslfım tarihi yazılnıaııuştır. Her tarafta pek
büyük rajjbet Irnzannııştır.
Dol<uz cildinin eczası t2, bez cilllisi ı~, meşin
cilllisi 16 liradır. Posla ücr<>li Tiirldye için J 25,
<>Cnchi meııılckcller için :JOO kuruştur. Hunu bir
defada vereıniycııler iki, üç tal<si Lte de verchilirler. Hu fiyat l•uı·ban bayı·aıuına kadar mulebcı·dir.
Adres: İstanbul Asarı İlmiye l<ülüpaııesi.

eglenceli geçirmek ve hatırabnı daima muha".'N
faza etmeek isterseniz Çarşıkapıda ~114
tramvay durak mahallinde
'~
89-95 numaralı
SA H İBİNİ N SESl
Mağazasında meşhur Sahibinin Sesi gramofon 'e :!aklarını
ve kodak fotograf makinasını alınız. Müsait şeraitle Devölopman ve agrandisman ve kopi yapılır.

r

J

F:t

İstanbul - -11

Liman

şubeleri:
Ankara
İslanbul

nursa
lı:ınir

AYV"tlık

Adana
Trabzon

Zonııuldak

llallkt>siı•

l\ayst•ri

Girt•soıı

~Jı·rsin

Sams un
Edremit
lUii ... ait muam<>l:i l, ı , uıııhar:ılar, J,usalar

Evkaf müdürlü~ü den:

Guraba hastanesinde mevcut apeks sbt:::minde rontken makinasının icra edilen müzayedesinde verilen fiat haddi layık
görDlmediğinden Nisanın üçüncü çarşanba günü saat on beşte
ihalesi icra e~ilmek üzeı-e. müzayede temdit edilmiştir. Talip
olanların yevmı mczkürcla ida~e Encümenine marncaatları.

•

şirketinden

ton gaz yağı
ton benzin
ton mazot
ton makine yağı birinci nevi
5 ) t?n m~kine yağı ikin-

(4

)
( 25 )
( 100)
( 5 )

1I (

cı nevı

( 2 ) ton silindir yağı
( 25 ) ton halat
( 500 ) metro bez hortum
( 30 ) çift piriç rakor
( 400) mavna kalası
(1000) adet kaol
(500) adet könder
Balada cins ve miktarı
yazılı olan malzeme alına
caktır. İtasına talip olanla·
rın 1O Nisan 929 tarihine
kadar Galatada Haydar
hanında mübayaa komisyonuna müracaatla şartname
lerini görmeleri ve kapalı
zari derununda teklif mektup;arının umumi müdürlüğe te· ıdi edilmesi ilan olunur.

Orman ve erazii vakfiye mü-

Bulgurlu kariyesinin libade
•
dürlüğünden:
mesiresi civarında mamaya
T uzll\da vaki Kanlı mandra nam ağıl ile tarlaları üç sene
giden tarik üzerinde atik 29müddetle icara verilecektir.
29 mükerrer 29 mükerrer No.
Müzay.edesi ( 17 nisan 929) çarşamba günü saat on beş e
köşk maa tarlanın nısıf hissekadardır. Talip olanların İstanbul Evkaf mdüriyetinde Orman
si Lütfiye Refia hanım uhdesinde olup Hasan paşa zade - ve arazi idaresine müracaat etmeleri.
Burgaz adasında ( Kalpazankaya, Halik, Kaloger ) Kınalıadada
İrfan beye olan borcundan
( Çakıl ) mevkiinde çiroz kurutma yerleri ayrı ayrı icara veri dolayı kırk beş gün müddetle
lecektir.
bilmüzayede beş yüz lira beMüzayedesi ( 13 Nisan 1929 ) Cumartesi günü saat on beşe
delle talibi uhdesinde ise de
kadardır. Talip olanlarııı İstanbul Evkaf miidüriyetinde Orman
bedeli müzayede haddi layıkın
ve Arazi idaresine müracaat etmeleri.
da olmadığından bir ay müdSayim ocağı arazisinden Kanlı çeşmede vaki yirmi beş dödetle temdit müzayedeye karar
ı-nüm tarla ile derununda büyük bir samanlık büyük ve küçük - - - - -------·--"
verilmiştir. hududu Tarik neiki ahır iki bap oda bir mutfak bir anbar (929 - Eylül) nihaPertevniyal vakf ınd~il:
cip ağa ve daricalı Hüseyin
yetine
kadar
icar
edilmek
üzre
müzayedeye
konulmuştur.
Şişlide İzzet paşa sokağında
ağa vereselerinin ve Nazmi
Müzayedesi
(10-nisan
929)
çarşamba
günü
saat
on
beşe
Valide
apaı~ımanının 7 numa'
bey ve sairenin çınarlı tarlakadardır.
ralı dairesi yirmi gün müd•
larile mahdut yirmi iki döTalip olanların İstanbul Evkaf müdürüyetinde orman ve aradetle müzayedeye konulmllf'
nümlük tarlanın sokak tarazi idaresine müracaat etmeleri.
tur. Tutmak isteyenler müza'
fında taş duvarlı kapıdan giyede gün'j olan Nisanın yir·
rildikte sol taraftaki set üzerinde yüz on metro terbiinde
Loyd Ekspres hathnda mühim tekemmühlt mıncı Cumartesi günü saat
onoe~'! kadar İstanbul Evkaf
bodrum katından mada iki
İstanbul ile Avrupa arasında en doğru ve en seri bahri mumüdüriyetinde Pcrtevniyal :da'
katlı firenk kiremitli köşkün
vasalayı temin eden (Loyd Ekspres) hattının (Loyd Trie~tinc\
resin! ve ya encümene müra'
odun ve kömürlüğü iki sofa
tarafından
11nisan929
perşembe
günüden
itibaren
iki
pervaneli
caat etmeleri.
merdiven başı camakanlı bir
salon birisi yüklü dolaplı ikisi TEVERE lüks yolcu vapurunu ve mayis ayı zarfında dahi büyük • · - - - - - - - - - -...
STELLA D'İTALYA vapurunu işletmiye başlıyacağını istih- . ')ull Saatin i!dn tarife:;ı
gusulhaneli dört oda iki hala
Kurıı.Ş
bar ediyoruz.
/
bir mutbak bir kiler vardır.
Gayet büyük hacimde olan bu iki vapurun istanbula uğrayan va- 6ıncı sahifede santimi 25
derununda bekci sıfatile MehSinci
«
«
50
purlann en lüks ve en serileri olduğuna şüphe yoktur. Geniş samet ağa vardır. Set üzerinde
4üncü
"
«
80
lonlarından mada barı, sineması, jimnastik salcnu ve rnükt;mme:I bir j
bozuk tulunbalı kuyu taş te3üncü
«
«
120
melleri mevcut ahır mahalli. orkestrası olan bu vapurların yolcuları en büyük otellerde bile aranı 2nci
«
«
200
«
«
·iOO
lan bütün konforu bulacaklardır. Şurası daha unutulmamalı ki I linci
tarlanın alt başında [Vakfa ait
maslak hariçtir) kırk beş dut on Loyd T riestinonun aşçılarının dünyanın en meşhurları olması
f elgı-af: İstanbul Sa3t
bir an'ana haline gelmiştir. müşterilere bahşettiği bu kadar
incir iki badem ve saireyi
İlan muht~viyatına dikkat
istifadelere rağmen şirket seyahat üçretini hissolunur derecede
havi üç bin. lira kiymeti mu:>lunmakla beraber bu husu.st~
tenzile karar vermiştir. Şehrimizin en kibar mehafiline menmes'uliyet kabul edilmez.
hammeneli mühtactamir alişap
sup olan Loyd Trisetinonun müşterilerinin bu tekemmü!atı
olan mezkür
hisseyi fazla
Gazetemizde intişar edeli
bütün yazıların hakkı
takdirle karşılayacaklanndan eminiz.
bedelle aimak isteyenler ve
mahfuzdur. __..../
daha ziyade malümat ahnak
.Abone sartları
arzu edenler hisseye musip
İstanbul vı'ayeti defterdarlığı ilanları
Vilayetler
için; Senetlk 17o0o0
kiymeti muhamminesinin yüzaltı aylık 900, üç aylık 5
de onu nisbetinde pey akçekuruştur. Ecnebi memlelC~;1
SATILIK ARSA : Uhkapanı köprüsü ittisalinde Yavuz er
ler için: Senelik 3000, "'
sini ve 928-1118 4 dc;ısye
aylık 1600, üç aylık
numarasını müstashiben ıbü- ı Sinan mahallesinde atik Mahmudiye cedit Hatap iskelesi cad900 kuruştur
zaizede şubesine mura~at 1 d~sinde 1261, 40 metro murabbaındaki 20-22 1 N. ve 18547
Şcu v.ıl '21 1347
eylemeleri ve 6-5-929 tarihinde lira muhammen bedelli iratlı arsa bedeli 8 sene ve 8 taksitte
1'akvinı
verilmek şartile ve kapalı zarf usuliyle satı!ıktır. Talipler besaat 14 den 16 ya kadar son
3
5,45
Akşam
1~'~5
Çüneş
deli
muhammenin
yüzde
7,5
teminat
ıuakbuzlariyle
teklifnayapılacağından
müzayedesi
pğle 12,18 Yatsı 20103
melerini 6 Nisan 1929 tarihine müsadif Pazartesi günü saat
müşterilerin bizzat veya bilikindi 15,52 .imsak 4 '
vekale hazır bulunmaları ilan. 15 e kadar İstanbul Defterdarlığında müteşekkil komisyona
·ıl
$
veteceklerdir. (394)
Mes'ul müdür: Selim RatJ
olunur.
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iDARE iŞLERi

No.
kıymeti
mahallesi
sokağı
atik cedit
nevi
hissesi muhammenesi
Pangaltı
Cedidiye
148 166 maa bahçe kagir haııe tamam 4500 8 taksit
Müştemilatı: Bodrum katında bir oda, bir mutpak odunluk ve kömürlük ikinci kat bir
sofa iki büyük oda bir hala üçüncü katta bir sofa ve dört oda ve bir hala dördüncü
taraça kabnda iki oda ve bir büyük taraça ve mutpak ve mıktan kafi bahçeyi havidir.
B~deli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye olunmak üzere balada evsafı muharrer
hanenin mülkiyeti 4500 lira bedeli muhammen ile müzayedeye konulmuştur. 6-4-929 tarihine
müsadif Cumartesi günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi buçuk
hesabiJ.e 337 buçuk lira teminat akçelerini malsandığına teslim ederek makbuzları ve ya
muteber banka mektuplarile yevmi mezkürda emvali metruke satış komisvonuna müracaat
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