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Politil<@ fnsifterede 

M. Macdonald 
kabineyi 

d Ün teşki 1 etti. 

itim ter! 
Taşla öldürülen 

adamın 
katilleri bulundu. 

Muhterem n güzide Meclis 
Reisimiz Kazım paşa, devrenin s· 
onuna gelmesi münasebeti ile se· 
ne zarfında giiriilen işlere, çıkan 
kanunlara dair bir nutuk irat etti· 
ler. İstanbula teşriflerinde de gele· 
cek sene ne gibi kanunların kabu· 
lü ınümkUn olduğuna dair " İkd
am " ın bir muharririne beyanatta 
bulıuıdular. 

'Öçiincü T. B. M . .M. yeni dev· 
letimizin kanuni külliyatını ikmal 
edeceğe benziyor. Bir devletin ba· 
~lıca kamalarını tanzim etmek e· 
eash bir ıelrimülüdr. 

t 1 
. d b" k d Birkadın~kierkek 

ç erın ed ır a ın zan altındadırlar 
nazır a var. 

Osmanlı devleti, 600 senelik ha· 
yatında taın ve muntazam bir ka· 
nunlar kllHiyatı tedvin edememiş· 

ti. Eknk çoktu. Mevcut ise yarım 
yamalaktı. Bir kısmı şeriattan, öte· 
ki kısmı garp hukukundan alın· 
mışıı. Bir Gakina tasavvur ediniz· 
ki bazı aksaaıı eski, bazısı yeni, 
bazı"1 da noktan olsun. 

Bu makina nasıl ioler? Saltanat 
kanunlarını bir kağnı arabasına, 
cümhutiyet hukukunu ise son tar· 
ıı:da bir otomobile benzet11biliriz. 

Londra, 7 [A.A.] 
kabinesinin yarm·~ 
neşredilecek olan 

Yeni amele 
ki gazetelerde 
listesi şudur: 

M. Ram·'~::ımıı ....... um~ 

• 
, 

Ayasofyada geçen gün taşla ol· 
dürülen adamın katilleri hakkın
da Ayasofya polis merkezinin 
yapmış olduğu tahkikat bitiril-
miş ve katiller meydana çıkarıl
mı~tır. Bu adamlar Kürt Nadir, 
Acem Mehmet, Arabacı Mehmet 
Arabacı Sait, Boyacı Salih isim· 
!erinde beş erkekle Arap Fatma 
ve Meliha isimlerinde iki kadın· 
dır. 

Bunlardan Kürt Nadir, Acem 
Melımet ve Arap Fatma asıl ka
tillerdir. 

Diterleri de cinayete yardım 
etmişlerdir. Bunlardan Sait in 
kan lekeleri taştyan caketi ve 
bir kanlı yatak elde edilmiştir. 
Neticei tahkikata nazaran bunla
rm paraya tamaan bu işi yaptık· 

İçtimai lıayau bir dereceye ka· 
dar tanzim edttn, bir mecraya so· 
kan kanunlardır. Bizim bilhassa 
medeni ahk8klımız bizi maziye çi· 
vileıni•ti. Aile ueullerimiz Asya 
ve Af~ika usulleri idi. Medeni 
ve garbi kukuk kabul edilmedi· 
kçe esaelı ıslahat olamazdı .. 

Meclis bir hamlede eskı ku· 
runi vnstai ahkamı ilga etıi. İd· 
dia edebilirim ki yeni hukuk t· 
iirk milletini yadırgatmadı. Bu 
giiu İsviçre mudevvcnatından a
lınma kaauııumuza alışkınlık ha· 
sıl olmu~tur. 

say Macdo· 
nald: Baş 
vekil, M. 
Fhilip Sno· 

wden: Ma
liye nazırı, 

M. Arthur 
Henderson, 
Hariciye n· 
a:ı:ırı, M. H. 
Thomas:m· 
ürahas lo
rdu, M. Si
dneywebb, 
Müstemlik · 

1'.abinede ilk kaclııı 
at ve dom· ntuır 

, !arı tespit edilmiştir. Hareketleri 
idamı mucip bir cürümdür. 

Adli ve idari kanunlar pey· 
dnpey çıktı. Daha iki sene ha· 
y il olan bu üç,.ınclt meclisin a· 
na kanunları kabul edeceğini ku· 
vvıııle zannederiz. 

E kiye nispetle ne terakki! 
Yalnız ıö:.lc garp içtimai ai· 

lesine girilmu; ona dahil olmak 
için garbın hayatını tanzim eden 
zavabıtı da olduğu gibi almak ik· 
tiza ederdi. İşte ciiınhuriyeı hu 
buyuk iııi başarmağa muvaffak 
oldu. 

Bunun feyyaz •emerelerini hu· 
ndıın sonra göreceğiz; içtimaiyaı 
~·e iktisadiyatımız ona göre in· 
kişaf edecek. 

Asıl inkılap budur. Ne Koca 
.Rcşiı paşaılın Tanzimntı, ne 1908 
Meçruıiyeıi lıu progrııwı tatbik 
edeme111i9lerdi. Bu neticeye yaran 
Gazinin açt>ııı <levicdir. Osmanlı 
rejimi kanun itihoı-i ile zanf ve 
züğürttli· rejimimiz is" müdcne· 
natımızı' yt>ııiden }'Opmalô.la iftihar 
edebilir. Kanuni bedevilil"ten çık· 

inyonlar n· Mis Bondfield 
azırı, Lord Parmoor: Meclisi has 
reisliği lordu, Lord Sankey: Lord 
Slıancelier, M. J. R. Cleynes,Da· 
biliye nazırı, Yüzbaşı Wedgwood 
Benn Hindistan nazırı, M. Shaw: 

' rı Harbiye nazırı, Lord Tomson,na-
va nazırı M. Greenwood, Sıhhıye 
nazırı, Miss Bondfiyc!d; Mesai 
nazırı 1\1. Noel Buxton, Balıkcı
lık ve zıraat' nazırı Sir. C. P. Tr· 
evelyan, Maarif nazırı M. W. Gr· 
aham ticaret nazm M. A. V. 
Alex~nder, Bahriye birinci lor· 
du M. W. Adamson, Skoçya na· 
zırı, M. George Lam~bury, Nafıa 
naztrı Yokarda. lsmı geçen ze
vat yeni kabineyi teşkil etmek· 
tedir. Yarın neşredilecek olan 
diğer isimler şunlardır: 

Sir Oswald lvlosley: Lancas· 
ter dükalığı Chanceliyer si, l\'İ. 
W. Jowitt: Attorney Jeneral, M. 
J. B. Melyill: Solisitor· Jeneral, M 
f. O. Robert: tekaüt n~.zırı, fi'.!· 
Herbert Morrison: Munakalat 

tık, inr.ibata girdik. 

nazırı, M. Jhohnslon: Skoçya ne
zareti parlamento müsteşan, 
M. H. B. Lees Smith; posta umum 

= müdürü, Loı·d Anrold: Tedlyat 

Makbuzsuz verği reisi (maaşsız.) 
Yeni kabineye i~tirak eden 

tahsil 19 nazırdan 13 ü 1 ı:r;.. teki ame· 
1 le kabinesine de •o l bulunu· 

yorlardı. Miss Mar •t bir in· 
giliz kabinesi~ıe na. - -~ıfatile 
girıneğe muvarfak c • 11k ka-

eden bir memur 
Maliye tahsil memurlarından 

bir zatın vazifelerini suistimal 
ettiği hakkında Defterdarlığa bir 
ihbar vaki olmuştur. İhbara göre 
sıristimalih şekli şudur: Bayram 
günlerinde, bir kazanç memuru 
arkaşlarından bir polisi yanına 
alarak kası aşadaki bayram 
yerlerine gitmiş ve her esnaftan 
kazanç vergisi namiyle ikişer bu
çuk lira sldığı halde resmi mak· 
buz vermemiştir. Esnaftan bazı· 
larıaın şikayeti üzerine mesele 
talikık e<Mlınektedir. 

Gayri müslimlerin 
seyahatındaki 

takyidat kalkıyor. 
• Ankara, 8 [Husus!] 

Dahiliye vekaleti lstanbul ~ı
layetlne mühim bir emir teblığ 
etın~k üzredir. Bu emre göre 
m~füadele ve sair vaziyetler do
layısiy!e öir kısım e,has için 
Tuzla, Yaluva, Bur a gibi şehir 
ve mıntıkalar eyahat hususun· 1 

ua m. vcut . ~efer takyidatı 1 

l :ı'.cim!~cakla. 1 

dındır. 

.ıımız 

Bu gii~de He)'l eliııda ılk 

ıne k tep • 
ınüd ü r Ü 
Sabri .l>e· 
yin dör~
üncu og
lu Vural 
beyin res· 
mini dere 
ediyoruz. 
Bu yavru· 

1 
nun sıhha· 
it gayet 
iyidir ne~
esi yerin 
dedir. 

Musaba· 

ka 15 h- ~ - - - --
aziran da Vural B. 
oilu~yet bulacağı için ne~rı 
arzu edilen resimlet• o vııkıt
a kad:ır güudcı·i!mi} o:ruı:I:dır. 

Yunanlilar 

müzakeratı uzat
mak için 

bahane arıyotlar. 
Ankara, 8 [Hususi] 

Yunan mübadele murahhası 
M. Diyamandopulos hareket etti. 
Pazartesi günü lstanbuldan tay· 
yare ile Atinaya gidecek, cuma 
günü dönecektir. Yunan hükı'.i· 
meti kendi murahhasının son iti· 
laf şekline muvafakat için sela· 
hiyyettar olmadığını bize bildir
miştir. Vaziyet Diyamandoplosun 
dönüşünde aıılaştlacaktır. Bıtaraf
lardan M. Holştat ile göruştüm 

bana: 
" - Bizim vazifemiz bu işin 

mümkün olduğu kadar sür'atle 
bitmesine tavassut etmektir .• 

dedi. 

Paris sefirimiz 
Fethi bey 

yarın gidiyor. 
Paris sefirimiz Fethi Bey yarıu· 

ki ekspresle gidiyor. Berlin sefiri· 
mizin de bir kaç glin Eonra baraket 
etmesi mukarrerdir. 

Fethi bey ı!t\n hariciye murah· 
bası Halil Hakkı bf'yi makamında 
ziyaret etmiştir. 

Ankaraııın imarı 
Ankara, 8 [hususi) 

Hey' eti vekile An karanın ima· 
rı için teşkil edilecek imar ınüdü· 
riyeti meselesini müzaker-' :çin 
fevkalade içtima etti. dahiliye ve· 
kili bey hey' eti vekileye iza~~ 
verdi. Bir kaç güne kadar işe baş
layacak olan imar müdüriyeti, di· 
ğer işleri arasında bilhassa inşa
atın kontrolüne ehemmiyet ve· 
recek. Profesör Orlen müdüriyet 
emrinde çalışacağı gibi kabul 
edilen planın sahibi Ylll16en de 
Ankaranın imari işinde memnu· 
::iyct!e çalışc.cağını bi!dirm:ştir. 

Bugün Odesava gldlıorlar lAz, üz -
ltalya ha va filosunun 

katedeceği 
nıesafe 4667 kilometrediı11• 

Sabır. tahammül 
Yirminci asır robır ı:e talıam· 

mül asrı detildir, sür'at ~·e acele 
derridir. Böyle olmakla beraber, 
yavaşlığın, ağırlığın tinısaü zan· 
nettiğimi: kaplumbağayı ba{tçele
rde, lıatta salonlarda uğıır iı in 
bulundurmak moda oldıı. 

Filo hareketiııde 

ayrıldı? 

ne 
Kaplumbağaların bağazlarına 

• • boncuklar. sedefler, zümriitkr çi· 
ıÇın l'iliyorlar. elektrik fanuslarının zi-
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Tayyarelerin Odesaya kadar gidiş 'e gdi~ i tiJ,aml'tlerini 
güsterir harita 

Şehrimizdeki 
konağı ltalyan 

ltalyan sefaret 1 Atina, !starı~•, \'arna, Ode· 
tayyarecilerinin sa, Köstence, Istanbul, Atina, 

son cevela· P.!~!!!. 
nı hakkında 
gazete le re 
şu mütem· 
mim malil· 
matı verme· 
ktedir: 

Seyaha· 
tın planı ha· 
va müste • 
şarlığı tara· 
fından ha
zırlanmış, 

başvekil ve 
hava işleri 

M. nazırı 

Musolini ta• Cl. İtaio Balho 
rafınaan tasvip edilmiştir. 

Seyahattan maksat, İtalyan 
tayyareciliğinin pilot ve makinist· 
!erini müçtemi uzun seyahatlerin 
müşkilat ve inzibatına alıştırmak
br. Hava müsteşan Cl. Italo 
Balbo sefere iştirak etmektedir. 
Filonun komandası miralay Aldo 
Pellegriniye tevdi edilmiştir. 
Hava er~nı harbiyesinden cı. 
De Pinedo seyahatm idarei umu· 
miyeııine nazaret etmektedir.Sah· 
ri bombardman alayı beş filo ve 
bir hususi tayyareden mürekkep· 

tir. 30mayısta Otrantoda tecemmü 
ederek ayın üçünde hareket et· 
miştir. Şarki Akdenizdeki bu ta· 
lim seyalıatı atideki hattı takip 
edecektir: 

Ağır sıkletten 

ı"ıttı lıey 
['l ufsıı t por $ ·:,.-;ı .. ·"- 'J 

Ot rant o, 
Orbetello. 

Deniz ta• 
yyareleri 

36 ' ceman 
tanedir. iki-
sinde erka· 
nı harbiye 
ve diğer or· 
du kuvvet· 
!eri zabitanı 
ile matbuat 
mümessille
ri bulunma
ktadırlar. 

Kat' edile· ~~· ~iiiiiiiiiıilit.iiiii 
cek mesafe! ~.L Aldo Pelegrini 
şudur: 

Otrantodan Atinaya 650,Alina
dan lstanbula 640, Istanbuldan 
Varnaya 274, Varnadan Odesaya 
452, Odesadan Köstenceye 326, 
Köstenceden lstanbula 374, ls
tanbuldan Atinaya 640, Atina· 
dan Otrantoya 650, Otrantadan 
Orbetelloya 662 ki cem'an 4,667 
kilometre!. 

Tayyareler askeri noktai na
zardan bir "Torpiyör" yahut bir 

bombardman tayyareleridir. Kanat 
gayet kalın ve tek satıhtır, ka
nadın içinde pilotla iki motörcü 
bulunmaktadırlar. Kanadın üstü· 
ne çift motör mevzudur. Kana· 
dm altında iki büyük kamara 
vardır ve dışsathı suya son dere· 
ce mu kavimdir .• 

ltalyan tayyarelerinin müçte· 
mian boğazdan geçmesi Lozım 
muahedesi ahkamına mugayır ol
duğu ve bu hususta boğazlar 
komisyonuna müracaat vaki oldu
ğu söyleniyordu. 

Komisyon reisi Vasıf paşa 

diyorki: 
" Boğazlardan herhangi bir 

filonun müçtemian geçmiyeceğine 
dair bir kayt yoktur. Yalnız Lozan 
muhadesi mucibince boğazlardan 
geçecek donanma nakliye sefaini 
tayyareler, Karadenize mücavir 

, devlet donanma ve hava kuvvet· 
İ !erine faik olamaz. 

Mamafi tayyarele~, yazdığımız 
gibi iki kısım olarak hareket et· 
ınişlerdir. 

Sofya, 8 [A.A] 
ltalyan hava filosu, bugün saat 

sekizde Varnadan Odesaya ha· 
rckct etmiştir. 

yası altında dolaştırıyorlar. La. 
kin, tekrar edeyim, del'ir, sabır· 

sız/ık devridir. Kendi kendime u· 
fak bir ankei ( tahkıkat) yaptım: 

Bir gazete makalesi ne derece 
u:un olursa okunamaz? Yüze 
yakın kimseye sordum; beş aa. 
kıha makale okunur; daha uzu· 
rm ohuıırnaz. iki sütuna muhte· 
rem /;arilerin tahammülü kalma· 
mıştır. 

ı\utuk ? Yirmi dakılıa. 
Ders ? Elli bPş dakıka. 
Konferııns :-' l ç çeyrek saat. 
Ciddi mübahase, müzakere ? 

ı·arını saat. 
Havai lıiklaka ? Bir buçuk 

saat. 
ibadet? Beş dakıka. 
7.iyaret ? On dakıka. 
Rica ı·e minnet ? Otu;:; saniye. 
Bundan fazlası çekilme:. Ha/. 

bııki uz zaman eı:el ufak bir 
risale büyiiklügiinde baş makale· 
lere tahammül ederdik. 

.·frrupada, son senelerde ban· 
lan romanlar da kısaldı. E. Zo. 
la 'nin romanları ne idi ? Onların 
bir tanesinden yeni masalcılar 
on cilt çıkarabilirler ... 

Zamanımızda en duyğulu ha. 
nımlıır bile Leyla ile Mecnun vari 
i/Uni a1klara dayanamıyorlar. A· 
~ık mal.sadını hemen i~·i sözle 
anl.ıtnıalı. 

En·el :amanda hayatın kadri 
bilinmiyar, heder ediliyormuş. Ge
cede 9999 tesbih çekenlere yetiş· 
tim. Kadim şiirlerimi::de sabın 
teıdl: edici parçalar rnrdı. Yeni 
ediplerimiz bu ı·adide gazel sö· 
ylemiyorlar. 

Şimendiferi. ekspres katarını'l 
telgrafı, otomobili, radioyu, telefo· 
rıu gördüktt'ıı sonra insanların 
aklı başına geldi. Vakit israf edi/. 
rııeğe gelmez. Bir ömrün içinde 
bir ~·aç defa yaşamak asrın icaba
tındandır. 

- Yaya kaldın tatar af.ası! 
Hıç bir kimse bıı söze rnııhatap 

olmak istemiyor. 
'" El aceletü mineş Şeytan •• d· 

arbi mesrli pek eskidi. C. X -
Yavrumun fazla 

kloraformdan 
öldüğü anlaşıldı. 

Beyoglunda oturan bir ailenin 
Remzi ismindeki 10 yaşlannda• 
ki çocuğunun ayağına iğne bat• 
mış, bunu çıkarmak kebil olma• 
yınca çocuk Etfal hastanesine ka· 
ldırılmıştı. Hastahanede çocu~a 
yapılan ufak bir ameliye esnuı
nda çocuk vefat etmişti. Bu hu
susta müddeiumumiliğe vaki olaı:ı 
müracaat üzerine çocuğun cesedi 
morğa kaldırılmış ve bu zavallı 
yavrunun fazla kloroform netice· 
sinde öldüğü tespit olunmuştur. 

Dr. Fuat beyin seyahatı 
Kırklareli meb'usu Ye Hinı:ıyei 

etfal cemiyeti reisi doktor Fuat 
bey bir kaç güne kadar A:rup~ya 
gidecektir. Fuat hey en el1 \ ıya· 
naya gidecek oradan Pafr; \·e Ber· 

\ine u1'rn ·acaktır. 
l;">m - ., • 

isi ~ • .. • 
1'e<iı)e muvazımemız . -

Bizim açığımız 
ve yunanlıların 

açıkları .. 
4. ı.ncıı sa)f amı:ısda 



~. Macdonald ne 
yapacak? 

Londra 4 Haziran 1929 
lntilaabatın vereceği neticeler 

hakkında yıptlan tatuırialer doğru 
çıktı. M. Ma.OOaalc:µn seeyalist 
fırkasmın kuanJHBı Hııker1er, 

lortlar, sanayi erbabı Ye alelumum 
sermayedar mahaftlde nilbt bir 
mcmnuniyetsislik ve asabiyet hu· 
sule getirdi. Bununla beraber M. 
Ramsey Macdonaldın gerek dahili 
ve gerekse harici siyasette muha· 
fazukar ve liherallardan az farklı 
olması mezkur mahafıldeki asa· 
biycti kısmen tahfif etmektedir. 

Amele aıahafıline gelince: M. 
Macdonaldın sosyalist fırkasının 
ıktidar mevkiine gelmesi muhte. 
lif telakkilere yol açtı. 

M. Baldvinin muhafazakar fır· 
kası bir kaç seneden beri amele 
hakkında çok şiddetli ve faşism 
sistemlerini aadıran tetbirler itti
haz etmifti. BU meyauda amelenin 
grev hakkın da bir suretle nezey
len111işti Bu suretle Inıilter 
sermayedarlığını sanan sınai ve 
ve iktisadi teblükenin öaüne ğeçe
oeli•i zannediyorlerdı. M. Macdo· 
naldın sosyalist fırksının ekseriyet 
kaıumış olması bir kısım amele
mahafilinde ümitler husule getiri
yw. Diğer bir kısım amele meha· 
fili ise ~u mutalayı serdediyorlar. 

M. Macdonaldın siyasi amele 
fırkası euelerden beri muhafaza
kirlarla birlikte amele aleyhine 
ittihaz olunan tetbirlere iitirak 
etti, bu buaustaki kararları tasvip 
eyledi. Mufazakir &ldvin kabine
si soviyetlerle münasebatını kesdi· 
ği zeman M. Macdonıld bunu 
tasvip eylemişti : Bu vaziyete 
nazaran M. Macdonadın sosyalist 
fukası yeni kabineyi teşkil edince 
dahili ve harici siyasette bOyük 
bir değişiklik olmayacaktır. Ayni 
Macodanal<l, Hindistanın ve do
minyonların esaret altında kalma
sını da tasvip ediyordu. Şu halde 
mr milletler. için dahi M. Macdo
naldın sosyelist fırkası iktidar 
mevkine ğeçince müsbet bir ümit 

yoktur. 

Bu mutalia1ara ve noktainazar· 
lara ragmen lngilterede sosyalist 
fırkası ismini taşı yan bir fırkanın 
intibaha tta kazanması bir mesele
dir. Bu ka:za11maklığın ayni zaman· 
da §U ruhi sebeplerden ileri,gel· 
dili anlaş•lıyor: 

hagilteredeki iktisadı ve sınai 
ktJmekeş had bir devreye gelmiş
tir. M. Macdonaldın susyalist fır
kasına rey Yereıılcr ümide kapıl-
11\t§lardır. Sosyalist fırkasının va· 
zi)'ette ve mevcut buhranda.. bir 
salah husule getire(eği zannedil

ııtİftir. 

Bu vaziyet sebebile M. l\Iaedo
Dlld kabinesini teşkil ettiği zaman 
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Kapalı oda 
Kont Dandvilin sinirleri aeri

lecli 1 

- Zevcemin hali berhayat 
olduğuna gösterecek bir emmare 
mi var? 

- Hem' de çok ciddi deliller 
var. Gayri kabil ret deliller .. 

Kont Dandvilin sesine bir bü
:zün çöktü: 

- Zc. .. cem ko1larımda can 
verll' · ştir, df di. E..l'erinin dudak
lnıırır. n~a s-oğuduğu1ıu his· 
&ettim. v~ciycti mucibince naşı-
11a g ı:n clb c ini ben giydirdim. 
Tolu ' .~ ı' ı çrJ.:arlarlcen ben 

bilirıınr' 

ıı. Dr.ıha? 
·,,. .• uyordu: 
ru mu soyluyor? Evet, 
u oyle nasıl ki1bul ede .. 

asklşehlr~ s'f ~~~~ .. 

icra işleri ve 
köylü 

). eni kanunwuamu çok yüksek dU· 
ıUnceler mabsulti old+na töplse yoktur· 
Bu kabilden olarllk yeai icra ı..uıau 
memlekete yeni bir ba,,ati lktt.udi babı 
e4ecek kudreti bqlı hattD& haiz pbi 
görUyor. Fikrimce b..,._ ile tazyik 
aglr ,.raite idi ohınca yalnıı Eakiıeiair 
havaliaini ~ memleketi bqtan beta 
ku"Uran faimtiİlk ve ibtiklr tamamile 
ortadan ka!kaölk, köylu belini dotral· 
tacak ve kö~ luye bire iki faizle verilen 
sermayeler de kendilerine nema yerleri 
BMyteaktır ; bittui bu sermayeler yeni 
mUeeeesatı ıııtaiye doluracaktır. 

Dua mukabil, hu senenin iııtallab 
tabaklaak etmiş olan feyzi bereketinden 
itdfede edilerek köy sandıkları ve koope. 
ratifleri için mühim batveler atılmuını 
telllenni etmemek elden ge&uıiyor. Bu 
seae bereket dola) ısı> la köylU taavUn sa· 
ndddarma vereceği cUzi ııeyi e1irgemez. 
Valimiz J.akkı ve jandarma alay kuman· 
duu Edip bey efendileri.a bu nokta et· 
rafında esaslı ettıtler yaphklannı haber 
aldım; muvaffak olmalannı ve memleke
te bu suretle çok kı)metli hizmetlerini 
temenni ederim. 

® Hacı Hakkı efendi. biç bir banka· 
dan zerre kadar maavenet görmeden bu· 
tun varını, , o~uuu ııarfederek mühim bir 
fabrika ~Ucuda getirmig. Eskiıeltir ve 
bavalisi gibi yun ve tiftili bol bir mem· 
lekette bir iplik fabrikasınm bulunma· 
ma&ı btı;, tık kU.urdu. Abıren iki sene· 
denberi gayretile bu fdrikayı v\icuda 
getırmiş. Fabrika gtınde iki ylz okka ip· 
lik }apmakta ve tar~ eeki par~ı bti· 
külecek hale getirecek makiuaları havi 
bulunmak tadır. 

® Ankara Mahahı gUcü biaikletcileri 
şehrimize geldi ., e alakadar tetkillt tara· 
fından karoılandı. 

@ Bereketli ya~murlar devam etmekte 
hu ııene geçen aeneye 113Ul'atı az ekil· 
diği halde geçen senenin iki misli ekin 
alınacağı Umitlerini tahakkuk ettirmek· 

teclir. - A Yni. AH 

Fransızlar Suryede 
Cüm1-ıriyet. ilin 

ediyorlar. 
/ 

Şamdan Adana ,ıazetelerine 
yazıldığına göre, fransızlar Damat 
Ahmet Nami beyi Suryeye re
isicümburu ilin edeceklermiş. 
Komser M. Ponsot 15 haziranda 
Parise giderek Suryenin müıtak
bel şehri idaresi hakkında te
maslarda bulunacaktır. 

+ Sakıt hanedandan Abdül
hamidin hafidcıi olup Niste ve
fat eden Hamide hanımın cena
zesi Berut tariki ile şehrimize 
getirilmiş olup yarın sultan ıe· 
lim tckyesine defnedilecektir. 
Cenazenin bütün maarafı Surye 
evkaf dairesi hesabından temin 
edilmiştir. 

evela işsizler ve iktisadi, siyasi! 
buhran meselelerile meşgul olaca
ğı tahmin edilmektedir. Ancak bu 
meşguliyetten müsbet neticeler hu
sule gelmiyeceğini, 1\f. Macdonal
dın Alman sosyalistleri gibi burju-

vaziyi muhafaza için siperlik rolünü 
oynayacağını tahmin edenler pek 
fazladır. 

Kont tekrar etti: 
- Başka daha? 
- Başka bir süal daha! Zev-

cenızın budvar olarak kullan
dığı kapalı odadaki resim, kendi 
resmi midir? 

- Elbette kendi reımi •. 

- Omzunun etrafında Iİyalı 
tentene var mıydı? 

- evet .. 
- Gtikıünde kenarı altıa bir 

yılanla çevrilmiş broş? 
- Evet bu broş annemin he

diye1i idi, zevcem ıöflünden 
laiç çıkarmazdı. 

Paul dişlerini sıktı. Kontun 
bu teyit ve taıdıkleri ltir itiraftu 
haıka bir şey deiiJdi. 

- Efendi, dedi, babamın bir 
cinayete kurban gittitini unutma
dınız değil mi? lk\miz bundan 
çok keneler bahaetmittik. Ba 
bam ıizin bir dostunuzdu, itte 
onu öldüren kadm, beıaiaı hili 
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.,_,,.,,. Adllvede •Çocuk bakımı 

P""-.ıikte belediye Abideııin etrafı H k d - 16 -9+IU apısane a rosu Birde karırık wıul vardır. 
Pe,dilc nahiye merkezi oldu· Taksimdeki cömhuriyet abide- Tevkifatıe ve Hapi&aue idare· Bu usulde .lıem meme ve 

iu için, burada belediye teşki· sinin etrafına havuz ve park yt· )erinin kadroları dün gelmiftir. hem de emzik knllanılır. 
lltına imkln olmadığı dahiliye JN]acağı yazılmı§tı. Meyd81llll taD· Gelen kadroya nazaran hapisane Şi111diye kadar aalattıpı• 
vekaletinden vilayete bildirilmiştir. zimi için 36 bin liraya ihtiyaç tarzda kadın tabii olarak 

d B . 
9

An büt ve tevkifane idsrelerinin yeni şe- meme verir, bHlhare anda 
Pasaportlar hakkında var ır. u para emanetin 1,-, • killeri teapit olunacaktır. bir de emzik verir. Bu uaul 

hı·r karar çesine kollul111uş delildir. Müna- C ilk iln 8 ..,da ~ _..,anı cav· 
k l . 1 d b . asualuk davası ır ,; ........ r-,,; a e suretıy e e ta suıat ıtası r:::ı siyedir. Bitah:ıre ana eiltii 

Almanyaya seyahat edeceklerin, imkansız görülmektedir. Abidenin Casuslukla maznun bulunan bollaşınca yeniden meme 
pasaportlarınu, yalnız zevç, zev- etraft bu vaziyette çok çirkin durdu- Kasım Tevfik efendinin mahke· verilir. 
ce, ve on beş yaşındaki çocu· gundan bir an evel tanzimi iste· mede serdettiği bazı talepler hak· ikinci bir usulde kadın 
kların, İngilter ve müstemlik- ni1mektedir. Binaenaleyh bu me· kında malumatına müracaat olun- gündüzün çocuğunu bakım 
elerine, seyahat edeceklerin pasa· sele11in bu yaz halli için münasip k evine h1rakır, or.ıda &abahle-

tl b ma üzere komser Mücip bey · b' ı por arına, zevce ve on eş yaıın- bir şekil dti§tiaülmektedir. Abide· yan ır, öi e yemeli eınaaın-
daki çocukların, Fransa ve müs- müddei umumiliğe davet olun- da bir, i~inden çıkbğı za· 

nin çatlaklarını izale etmeye ge· 
temlikelerine seyahat edeceklerin muştur. manda, bir de geceleyin bir 

lince, bu hususta mimar M. Mon- · k b k 
Pasaportlarına yalnız on ı'kı' yıuı. . l M 1 maarifte meme verır, çocu a ım - cerı i e a ik bey göri.i~müşJer ve · d d k ı k ik' d" ındaki "Ocukların ithal olunabile· evın e e uş u ta ve ın 1 

~ bazı esaslar kararlaştırmışlardır. vaktı emzik verilir. 
ceği dahiliye vekaletinden vila· Bu hafta içinde işe başJanacaktır. Surlarda ders Eğer vakti müsait ise ilk 
yete bidirilmiştir. aylarda böyle karıı;:tırmak 

ınkl.la"'p mu" zesı"nde Istanbuldaki kadın, erkek. bü· :.-

lnhls•rl•rd• 
Çakmak Fabrikası 

Çakmak inhisarına ait kanun 
B. M. meclisinden çıkmıstı. Kanun 
henüz kibrit inhisar idaresine 
teblia edilmemişti. 

Maliye vekaleti çakmak inhi· 
sarının tatbikina dair bir Talimat
name hazırlamaktadır- talimat
name bir kaç güne kadar tanzim 
edilecektir. 

Talimatname mucibince çak· 
mak ithal6tı serbest olmiyacaktır. 
Çakmak doğruda• doğruya kibrit 
idaresi tarafından celpedilecektir. 
8Yadan b&.jka çakmak imaline ait 
hak ta kibrit idare~iııe verilmiştir. 
Kibrit inlıisar idaresi ileride bir 
çakmak fabrikası da açacaktır. 

Kibrit inhisar müdürü Taip 
Kevker· B. Ankarada bu işlerle 
meşgu olmaktadır . Mumaileyh 
yeni talimatnameyi hamilen bir 
kaç gOn sonra şehrimize gele-
cektir. 

AUsum•ff• 
Cenazeler muayeneye tabi 

Gümrüklerde sıhhi muayeneye 
tabi tutulan mevat misillu hun
dan sonra cenazelerin de sıhhi 
muayeneye tabi tutulması hususu 
rüsumat müdüriyeti umumiyesince 
gümrüklere teblig edilmiştir. 

Maaş 
Rüsumat müdüriJ ı i umumiye

sine merbut bazı dairder me
murların dün Haziran maaşlarını 
almışlardır. Gümrük memurları 
nın maaş havaleleri henüz gelme· 
miştir. 

Tramvayların kapılan 
Tramvavların ön sahanlıkların

daki kapıl~rının vatmanlar ve ar
kadakilerin biletçiler tarafından 
her istasyondan sonra kapatılması, 
ak i halde tecziyeleri kararlaşmış· 
tır. Bilhassa köprüden geçerken 
bir çok kimselerin köprü parası 

vermemek için atladıkları görül
müş olduğundan emanet tramvay 
§irk.etine şiddetli tebligatta bu
lunmuştur. 

hafızamdan gitmeyen kadın, ka
palı odada resmini gördüğüm 
siyah tenteneli, kenarı altın bro
şlu kadındır. Şimdi anladınız mı? 

ikisi arasında müthiş bir dak
ika geçti. Elleri silahının üstünde 
takallüs eden Kont titriyordu. 
Şüphesi gittikçe büyüyen Paul 
düıündU; 

- Ne deye tibiyor? Foyası 
meydana çıktıtı için mi, Yoksa 
asabiyet ve hiddetiaden mi? Bu 
adam karııımn ıeriki :Cllrmüdür? 

Kont şiddetle Paulnn kolunu 
•ıktı, sap ıan kesilmitti, kekeli
yordu. 

- Cüretinize şaıtım. Zevcem 
babanızın katili olıun. Siz ya 
deli oldunuz, yahut urhotıunuı. 
Benim karam aU.han •e insanla
rın yanında bir azizeden baş• 
ka bir ıey detildi. Sonra siz 
böyle bir itti hama cür'et ediyor
sunuz. Boğazınızı sıkmamak için 

1 
kendimi zor tutuyorum. 

doğru değildir, doiradAn 
tablolar tün seyyah tercümanları, eski ta- doğruya meme vermelidir. 

rihi medeniyet muallimleri lsviç- Ço k dö dtt ü b · · y lnkillp müzesi hazırlık komis· cu r ne ' eşıucı a a 
reli profesör Mamburi ile birlikte bastığı zaman kuvvetlenir, 

honu müzeye tarihi vak'alan tablo "azın sıcak zamanlarda aeç· 
1i d t k k surlara gı'tmiQler ve Edirnekapı· J • a n e yap ırıp oymaya arar ~ miş ve kadında yorpnluk 

vermiştir. Bu gibi tarihi ve inkılap sından Ayvansaraya kadar kale- his ederse meme yerine em-
safahatını muQavver vak'alar tes- boyunda hocafarından ameli ders zik verilir. \ocuk israr edip 
bit edilecek ve meşhur resamlara ler almışlardır. Möı:;yü Mamburi emzik almak ı:.temezse bir 
yaptırılacaktır. buraların tarihini bütün tercüman- iki dakika beklemeli ve ağzı-

Maçkadan İnecek lara mufassaJan anlatmış ve tercü· na süt akıtmalıdır. Bir kaç 
gün oııra muhakkak ahtır• 

tramvay manlar bunlan not etmişlerdir. Lokman Hakim 

Maçka tramvaylarının Beşiktafa Meccanen ilaç 
kadar temdidi kararlaşmış idi. 
Batın valde çeşmesinden geçebil
mesi için emanetin orada istimlak 
yapması lazımdır. Taolıktan geçti
ği takdirde civar halkı temamen 
istifade edemiyecektir. Tek hat ise 
doğru görülmemektedir Bu işin 
tesbiti bir komisyona havale edi· 
lecektir. 

Çeşmelerin nakli 
Büyük caddelerdeki Çeşmelerin 

ikinci veya üçüncü derecedeki 
sokaklara nakli kararlaşmı~ idi. 
Çeşmelerin nakline dıinden itiba
ren başlanmıştır. 

Kum kapı sahilleri 
Kum~apı, Ahırkapı ve vair sa· 

hillere süpüntü diıküldü~ü malum· 
dur. Bu süprüntüler bilha<:sa yaz 
günleri fevkalade teaffü n ederek 
bu sahilin, dolayi ile biitün şehrin 
havasını ihlal etmektedir. 

Emanet sılıhivesi bunu nazarı 
dikkate almış ve bu sahile müı.a
harafat dokülmesini alAkadar-
lara tebliğ etmi~tir. 

Bundan başka şehir içinde 
toplanan süprüntüler de kafi 
derecede uzağa dokülmedikleri 
için lodos e sair su ceryanları· 
nın tesiriJe bu sahile gelmektedir. 

Bunu nazarı dikkata alan 
Emanet, bu sahilleri esaslı suret· 
te temizletecek. mavnaların daha 
uzaklarda akıntılı yere çoplcri 
dokmesini temin edecektir. 

Emanetin bu kararı çok muva
fıktır. Günkü bu sahiller hakika· 
ten süprüntü meşheri halini al· 
mıştı. Burnunu tıkamadan hiç 
kimsenin buradan geçmesi kabil 
olamuyordu. 

Kurşunlar, obüsler: yagarken 
her ikisi de müthiş bir ikinci 
mücadelenin~ kapısı ağzında bu
lunuyorlardı. 

Bir divar dalıa yıkıldı. Paul 
içerde batlı duran bin baııyı 
düşünüyordu. Kontu kolundan 
yakalayıp bir cani gibi şu casus 
başıyla karşılaşabilirdi. 

Fakat neden böyle yapmıyor
du? 

Birden kontes Hermine in, ce
binde duran ve alman Roıentha
lin cesedi üstUnde bulduğu reı· 
mini hatırladı ve reımi kontun 
gözlerine sokarak: 

- Ya buna ne dersiniz, dedi, 
ya bu resmin altındaki 1902 tari
hine ne dersiniz? Siz kontes Her· 
mine öldü diyorsunuz. Halbuki 
bu fotograf, zevcenizin ölümün
den dört sene sonra Berlioden 
size gönderiliyor. 

Kont sarsıldı. Bütün hiddeti 

Şehremaneti, bu sene dispan
serler teşkilatını tevsie karar 'er· 
miştir. Fakir hastalara, dispanser
lerde ilaç1arı da meccanen vt:rile
cektir. 

Dispanserlerin tezyit ve takvi
yesi için Emanet ve V ılfi) et ı ı hı
yeleri teşriki mesai edeo•kieı dir. 

Mallkemeleıd 

Bir hırsız kuınpanyası 
Şehremininde mlisellehan sir· 

kat vak'aları yaptıkları esnada 
Hasan Tahsin efendi i"minde bir 
polisi de yaralayan Arnavut Beh
çet, Hurşit, Hilmi ve Galibin mu
hakemelerine dün ağır ceza mah· 

kemesinde ha landı. Maznunlar 
yaptıkları hır.:ızlıkları H' ı ·crh ha· 
dise:::ıini tamamen inkar ettiler. 

Halbuki zabıtada hepsini birer bi
rer itiraf etmişlerdi. 

Sebep sorulunca poli te tazyik 
edildiklerini soylediler. 

Buna rağmen bütün deJail aleyh
lerinde idi. Mahkeme Feridiye 
umumhanelerinden ve polis mü· 

dürlüğünden bazı şahitlerın celbi 
için ınuhakemey i başka güne talık 
etti. 

+ Londra oteli cinayeti -
Lonora otelinde Hiiseyin bevi 

öldüren Kofko efendinin muhake
mesine dün devam olundu. faz. 

nun vekilleri kofako un tekrar 
tıbbı adlice muayene ini istemı~
lersede mahkeme bu talebi reddet 
miştir. 

birden bire derin bir hayrete in
kilap etmişti. Kont şaşkın bir hal
de mırıldanıyordu: 

- Buna benden kim çaldı ? 
Paristeki evrakının arasında du
ruyordu . Ah, ben de ne deye 
yırimadım: 

ve daha yavaf bir sesle : 
- Oh, Hermine, sevgili Her

mine ! 
Bu da bir itiraf değil mi? 
- Zabitin kumandaıı duyuldu. 

Düşman gittikçe yaklaşıyordu . 
Bir taraftan da alman istihkam 
müfreıesi iskeleyi kuı mağa çalı
şıyprdu. 

Tali fena gidiyordu. Az sonra 
göğü~ göğüse bı: süngü muhare
besi başladı. Panl : 

- Takviye kalmazsa halimiz 
harap dedi. Fakat bölük kuman
danı hini hacette kulübeyi ber
hava etmek için icap eden ted
biri aldı, o vakta kadar daha 
ko!lnsebiliriz Ben dinleyiniz 

Zahire borsasında 
yeni heyeti idare 
Ha}van borsası heyeti idare

sine iktisat v kaletince Bekir za• 
de Hamdi, Cafer Fahri, şehrema· 
neti namına baytar müdürü Eaat 
mezbaha namına Taıp Kevkep 
beyler tayin edilmiştir. 

Tabii aza olarak ticaret müdü· 
rü Muhsin, zahire borsası komaeri 
Akif, borsa komseri Kemı.lettin 
beyler bulunmaktadırlar. 

Borsa hey' etı idare•i b'9giilh 
den itibaren faaliyete geçecek· 
tır. Hey' eti idarece müzakere 

olunacak mes'eleler arasında 

bağırsakların borsaya alınması 

hakkında Kemalettin beyin bir 
raporu, borsaya muka' yet muba· 

yaacıların sınıfları kakkında 
yeni bir talimatname tanzimi, 

ayrıca da borsa muamelatı umumı· 
yesı ıçın yeni bir talimatname 
yapılması gıbi hususlar vardır. 

E) tam sandı6rı tasfıye 
edildi 

Müddei ummi Kenan beyin 
riyasetindeki E) tam and ğı tasfi
ye komisyonu, mesaisini bitirmif. 

tir. Defterler bir hafta\ a kadar 
Adhye \ekaletıne g nderilecek ir. 
Bazı pürüzlü hes plarm ta fiyesi 

talik edilmi tir. Bu ıne)anda ma
hut Sait mollanın Adli}e mü~te 

şan iken yol~uz olarak andıkt n 
aldığı paralarda vardır, 

Paul yaveş ve sakın bir lisan
la bütün bildiklerini ve gördük
lerini anlatmağa başladı. Başla
rının üstUnde de ölüm insafsız 
ve merhametsiz dolaşıyordu. 

Paul kapalı odaa8 girip res
mi görür görmez nasıl bır hıı
yete düştüğünü anlatırken tepe• 
lerinde bir obüs patladı. Bir 
obüs parcaıı Paul ü boynundan 
yaraladı. Taze yarasının iztı· 

rabını duyınayordu, fakat gözleri 
yavaş yavaş kararıyordu. Paul 
gene kendini toplama~a çalıştı. 

Bcrnardı yanıbaşında diz çök. 
müş görünce, decli ki: 

" Eli sa be .. hin ruznamesi vali
zimdedir ... Ben de bir itı sahife 
yazdım ... O her ~eyı Quldır ... Fa
kat evvela... şu içerde bavlı du
ran alman c-111usunu kaçırmaym .•• 
Olmaz::;a 10 kanunu caı iden ev
vel... öldim.iıı... öld:.:r .. c ... siniı 
değil mi? 



I . . " 

M. Ve izelos 1 w===== Ef ganda ==:::=ıı 
Atina, 7 [A.A] 1 ii Mosko,a, 8 !A.A] jj 

M. Veaizelos, Kabineyi teşkil il . !fon günkrJı· Efgani tandan jj 
v ., · · k b 1 t · t' .: ::io\ yet Lojlraklarrna iltica eden· :: 
azıresını a u e mış ır. !1ler meyanında <'ula b' h ı: 

Atina, 7 [A.A] ~! kuaati~ın haki\c~i'de ev~rd~~ il 
Kabine M Venizelosun riyaseti li Bu kıtaat silalilarıadan tecrit :l 

l d • 1 kk"l tmi tir !i edilıui~tir. ;ı e tın a şu suret e teşe u e ş · ei::::ı:::::::c:··ı·r ................................. :: 
M. Argır~p~ulos, Hari.c~ye na- Müteh;~S·~~l;~:~·~····;~·p··~~:~ 

:ı:ırı M. Zavıtzıanos, Dalıılıye na-
:ı:ırı, M. Maris, Maliye nazırı M. Paris 7 [A.A] 
Sofules, Harbiye nazırı, Yeni Mütehassıslar tarafından ka· 
kabine azası yemin etmişlerdir. leme alınan raporda Alamanya· 

Atina, 8 [A.AJ nın tediye edeceği meblağın ka· 
M. Venizelos hükumetin gösterilen t'i yekunu tespit edilmiştir. Bu 
itimadaliyık olduğunu isbata ça- meblag bir Eylül 929 dan 31 
lışacaginı mecliste beyan eylemiştir Mart 1988 senesine kc<dar devam 
Meb'uslar ayağa kalkarak mem- etmek üzere 59 taksitte ödene
nuniyet beyan eylemişlerdir. Ha- cektir. İlk37 taksit biribirinin ay
lk fırkası 1922 ihtilali reislerinden nı olup 1988 milyon mark tutm· 
ceneral Coratasın hükümete iş- aktadır. Daws isiıkrazının faizini 
tirakine karfı protesto mahiye· ve mürettebatını tesviyey~ Bel
tinde bir hareket olarak celesede çika marklarına tahsıs olunan 
hazır bulunmamıştır. paralar ayrıca ver.itecektir. 

Son 22 sene zarfında Alman-
Raditch in katilleri 

Londra, 7 [A. A.] 
Hırvat Eırkası reisi Raditch ile 

diger iki meb'usun katili hakkın
daki P.vama bitmiş olduğu Bel
gratta11 bildiriliyor. Katiller, muh
telif bapıs cezalarına mahkum 
edilmişlerdir. Hapis cezalarının 
yekunu 64 seneye baliğ olmakta
dır, 

Kıral iyice 
Londra, 7 [A. A.] 

Sıhhi vaziyeti pek iyi olan 
kırat yarın mecliıihassa riyaset 
edecektir. Muhfazııkar sabık na -
zırlar bugün reımi mühürlerini 

Vindsor a gelerek kırala teslim ve 
müşarünilyhe veda etmişlerdir. 
Mü ürler yarın yeni kaliineye 

mensup nazırlara tevdi edilecektir. 

Londra itilafı 
Paris, 7 [A.A] 

Meb'usan meclisi hariciye en
~ümeni hükumetin Londra ve 
vaııbington itilaflarını bir emir· 
name ite tasdik etmesi hakkını 
teslim ve teıis eden istişari mü
taleayı tetkik etmiş ve bu mü
taleanın ihtilaflar tevlit t"debile-
ceğini ve encümenin, meclisin 
reyi lahik olmaksızın tasdik mua
Bıele9ine tevessül etmiyebeği 
suretinde hükumetçe vaki müte· 
kaddim beyanatın hududu dahi· 
!inde kalmakta olduğunu mü
beyyin bir karar suretini nıütte
likan kabili eylemiştir. 

Beynelmilel Banka 
Londra, 8 [A.A.] 

Beynelmilel tediyat bankasının 
merkezi ya İsviçre ye Belçika ve
ya Felemenkte olması muhtemel
dir. 

Am.erikada gümrükler 
Paris, 7 (A.A] 

Amerikan gümrük tarifeleri
nin tezyidi haberinin şüyuu üze
rine milli, iktisadi tevessü cemi· 
yeti ile Fransız. lstihsalatı umumi 
konfederasyonu ve sanayi ve zi
raat cemiyeti, hükumeti dığer 
Avrupa millet!erile uzlaşarak 
wach'ngton hükumeti nezdinde 
bir teşebbüste bulunmağa davet 
eden bir karar suretini kabul 
dm'•ler ve Avrupanın diğer senai 
g u;ları ile menfaatlerinin muha
faza ve himayesine müteallık te
d ~biri ittihaz ve tatbikte devamı 
t. !üı karara a mışlardır. 

llaratau · baı-;ını kurtardı 
~ .Limaj, 7 [A.A] 

ya alacaklılarının Amerikaya olan 
borçlarının tesviyesine tahsis edi
lecek meblağı ödeyecek ve Ame
rikanın kendi tabı:sına verdiği 
tazminat mukabili olarak 15 sene 
müddet:e 40 milyon tediyatta bu· 
lunacaktır. Matlubattan herh angi 
bir kısmın borçluya terkinden Al· 
manya ancak ikinci devrede isti· 
fade edecektir. Birinci devre za
rfında bu kısmın üçte biri alaca· 
klılar hesabına temettü kaydcdi· 
lecek, yalnız banka hesabına yüz e 
sekiz otuz üç nisbelinde tevkifat 
yapılacaktır. 

Tediyat demiryollar idarrsile 
Alman bütçesinden temin edile· 
cektir. Demiryollar idaresinin iş
tirak hissesi gayri safi varidatbn 
ayrılac2k 660 milycnluk 37 tck
sitten ibaı ettir. Alman bütçesin· 
den bu hm.us için ifraz edilecek 
miktar 1136 milyondan başlıya
rak 1767 milyona kadar çıktıktan 
sonra azslacaktır. 

Parir., 7 [A.A] 
Mütehasıslar raporunun ımzası 

merasimi büyük bir sadelik içinde 
geçmiş, saat 17 ,55 te başlamış 
ve 18,10 da bitmiştir. 

Hazurun meyanında gazeteci· 
fer ve sinemacılar bulunmakta 
idi. Murahhaslar alfabe sırasiyle 
imza etmişlerdi. Rapor, Fransızca 
ve İngilizce iki nusha olarak tan
zim edılmiş olup makine ile 
vazılmış 1 CO kadar sahifeden 
~ürekkepdir . M. Moreau, arka
daşları namına M. Younga kon
ferans mesaisinin muvaffakıyctini 
temin için sarfetmiş olduğu me
saiden dolayı teşekkür etmiş ve 
M. Young da bu mesainin hüsnü 
neticeye isali hususunda bütün 
heyetler tarafından ibraz olunan 
faaliyetten dolayı izharı memnu· 
niyet eylemiştir. 

Paris, 8 [A.A.J 

11 Şubatta açılan mütahassıs· 

f Y ·-far kon eı ansı oung p.anınn rr,u-
tabık umumi raporu im-a ede· 
rek mesaisine nihayet veı·miştir. 

Konferans 117 gün devam 
etmiştir. Yeni p!ana nazaran 100 
milyon dolar sermay li bir ban
ka tesis olunacaktır. Bu bankanın 
hisse senetlerinin işt;rasını bi~
hassa kuınitede temsıl edilen 
devletle taahüt edecektir. Ban
ka Almanyanın tediye cdeceki 
meblığı alıp dainler arasında tak
sim edcektir. 

washington, 7 [ A.A. ] 

Yeni kahine 
Londra, 8 [A.A] 

Taimes gazetesi yeni kabine 
hakkındaki tefsiratında kabinenin 
tarzı ts<ekkülünün amele fırkası 
rüesasının yeni idarenin hiç ol
mazsa ilk devresinde digcr fırka· 
!ara karşı bir tahrik siyaseti takip 
etmemek endişesiyle hareket et
miş olduklarını göstermekte bu
lunduğunu yazmaktadır. Ameie 
fırkasının mürevvici efkarı oiaıı 
Daily Herald gazetesi, kabineyi 

" hakıkaten milli ,, de1e tavzif 
etmekte ve herbiri kendi faaliyet 
sahasında bir sultan olan mütehay

yiz zevattan mürekkep olduğunu 
yazmaktadır. Liberal Daily 
Chronis 1 e, kabine ni n tarzı 

teşekkülünün memlekete iyi bir 

intibah tevlit etmiş oldugunu, 
çünkü kabineye dahil o!an ze
vatın aşağıLaki hususların teh· 

akkukuna taraftar olmakla maruf 
bulunduklarını ) azmaktudır: Am· 

ele fırkası programının ame 'i 
kıymeti bulunan ve memlekette 
bir here .. nıerç tevlit etmeyecek 
olan noktaları Sosyalist al yh· 
tarı olan Dai.y MaJ dıyor kı. 

"Memleketin muhtaç oldu
0

u 
şey, memieketin ali menfaatler· 
inden başka bir şey dü ünme· 
yen bir hükumettir. Şayet Mac· 
donald kabinesı bu ihtiyacı tat

min e ecek olursa ömrünün kı· 
sa olacağı zannında bulunanla· 
rın bu fiki~lerine ra6mcn uzun 
müddet ikLdar mevkımde kala-
bileceklerdir. 

Londra 8 [A.A] 
Kabine azası birer bırer kıra! 

tarafıl'dan kaLul ve tahlıf edi
lmişlerdir. 

Londra, 8 [A. A.] 

Yeni kabine erkaııı sabahleyin 
windsor şatosu •. a gitmı~lerdir . 

Kral orada kcndilerİOE> muhtelif 
nazaretlcrin resmi mühürlerini 
tevdi etmiştir. Kabine ilk içtima
ını öğleden sonra aktedecektir . 

Mührühas lordluğu mevkı!ni 
deruhte eden M. Thcms işsizlige 
çare bulmak için hükumetçe ter

tip edilecek planları sıralayıp 

tatbik ettirmekle mükellef ola· 

caktır. M. Thoms bu akşam şu 
beyanatta bulunmuştur. 

" işsizlik mes' efesi bir sihirbaz 
değneğile dokunulmuş gibi bir
den bire halledilmez. Bu mes'e-

lenin ortadan kaldırılması için 
göğüs gerebilecek küçüklüklere 
hiç bir kimse benim kadar vakıf 

değildir. Ancak ben bütün gay· 
retimi bu mes'elenin halline has
redeceğim. Vazifem memleket 

iç!n faydalı işler görmek ve ln
giliz imparatorluğunun inkişafını 
temine çalışmaktan ibaretir. 

Londra, 7 (A.A] 

M. Macdonaldın liberallerden 
kıralın müsteşarı Yowitt e kabi· 

nesinde adliye nazırlığını teklif 
t:tmesi haberi, siyasi mahafilde 
büyük bir hayret tevlit etmiştir. 
M. Yowitt in preston intihap 
dairesinde amele fırkası tarafdar

larının reyi sayesinde intihap 
edilmiş olduğ·u iddia edilmekte
dir. Mumaileyh, teklifi ka
bul edecek olursa amele hüku
metinde işgal edeceği bu hususi 

mevkide bulunmasına bu hadise 
sebep olmuş olacaktır. 

Londra, 7 [A.A] 
Cinayet ...ıahkemesi iki kişiyi 

Ü ıi7mekle maznun Barataud ın 
mahı emesini bitirmiştir. Jüri Ba
ra ud ı maktullerden yalnız bi
r• i dü•müş olmakla ittiham et
il , ı ı.c, katil hı;tkında müha· 
f ebepler ileri sürmüştür. Ka
t müebb t küıeğe mahkum edi-

Alr.aanyaııın aynen teslmatı 
teslimatı hakkındaki paris itila· 
fının imzası, re>mi Amerika ma
hafilinde büyük bir memnuniyet 

uyandırınıştır. -......,.--
Bükreştcki kongre . 

Bükreş, 8 [A.A] 

Beynel~ilel 
o,..1lm1ı:;hr 

ziraat kongresi 

Liberal liderleri dün akdet
miş oldukları içtimada fırkaları
nın parlamentodaki azalarının 
meclisin açılmasından sonra ta
kip edecekleri hattı hareketi 
tespit ~tm'şlerdir. 

Yanar döner n 
ıU ulıa rriri : 'I 

Hacı hanımın salonu 
Hacı hanım mı ya! Prenses yanar döner 
Paris cenıiyetin ·n yeni Poınpadour u ... 
iki buçuk sene i~inde bankaya dokuz 

milyon )'atırdı. 

O çamlar bardak oldu. 
Rukıye hanım artık tütün ti

caret hanesinde katibe degil. 
İstifa etti. 

Şanzclize civarında, güzei, muh· 
teşem bir apariımanda ilk katta 
yaldızlar içinde yaşıyor ... Grande 
Ro ... t 1 Bir fransız 15 inci Louis 

sa.onu bir Turk salo. u, tıir Çin 
salonu bin frark maaşlı bir ma
hir aşçı, iki otomobil, biri şehir 
içi , öteki seyahat için. 

Rukıye hanımın salonuna pek 
yüksek tabakad n kimseler de
vam ediyor: Bir rus grandükü, 
üç mısırlı prens. Ameri <a milyar-
derleri, cenubi Anıeriku da zen
gin olup ta Parise yerleşen şiş
man müsrıf, sefih sabik kakao, 
kahve ve lastik tüccarıarı, Rou
m nya zadcgaııı ve saire. 

Prense Yanar döner ( Rukıye 
hanımın y~nı ismi ) hiç gece uyu· 
nıaz. Her gece · sabaha kadar -
bir yere davet :ctir. Sazan beş, 

altı yere ayni zamandıı davet edi
lir. Yanar dônerin Pariste " suc
ces" si oldu. Figaro gibi kibar 
gazetc!eri kendisinden bahseder· 
ler. Hanım efendide yeni bir mu· 
hite uymak kabiliyeti fevkalede 
çokkr. Mesela fransızcayı Paris 
bulvarlarında konuşuldnğu gipi 
söyler. Gayet avrupalıdır. İıKe la
kırdı eder. Gülümsemesi pek ma
nııi!A r. Bir akışı ile öyltı şeyler 
ifade eder ki bunları yazsanız bir 
kitap tutar. Kime iltifat edeceğı
ni bilir. 

işte bunun içindir ki Yanar dö
ner prensin dostu olmak Pariste 
dolaşan ve servetini yeyen bir ta
kım ecnebiler için adeta moda 
olmuştu. Her kes yanar di>nerle 
bir saat bulunmak, bir çay içmek 
için can aterdı. 

• 

- Her lı 

Rukıye hanım hala cimri, hasis 
mi~ır? Evet ve hayır. 

iki bu uk sene içinde Osman· 
lı Bankasının Paris merkezine 
tam dokuz milyon frank yatır
mıştır. Borsa cetvellerinden iyi 
anlar. Esham ve talıvilattan hiç 
kaybetmez, hPp kar e.:ler. 

Bu cihet müstesna. Uıkin ko
na ı açıktır. Giren çıkanın he
sabı yoktur. T~m prense •ir. Pek 
akıllıdır. . v·· cudunu da yıprat
maz. Hülasa P.enses Yanar do
ner Paris cemiyetinin yeıı~ Pom
pa dour'udur. 

[Bitmedi ] 

c. va 
M cirit, 7 [A.A] 

Akvam cenıiyetı m clisi lıususi 
surette toplanarak üçler komite
sinin ekalliy tler mes' ek i h<ık
kındakı rap~ın ou ainl mişlır 

Aadrit, 7 [A.A1 
Akvam cemiyeti mecli ,i c c !

liy~tler mes\le 'ıı i müzakere et
miştir. Ka .a a murahhası M. 
Dandıırar.d üçler komitesi rapo
runun tetl ·~.i hususunu tahriren 
talep etnıi ir. Bu rapor aleyhinde 
adeta haki\..ı bir iddı? okuyan- M. 
Şubert mezkür raporun faydalı 
bir müzakereye es~s olm .. yac !h 
gibi meclis azası ara ında da iİi
li\f husulünü temin edemiyeceğini 
beyan eylen iştir. M . .Ştıbt-rl cv
elce M. Streseman tarafından 
izah edilmi~ olan noktai nazar
larından hiç birini hesaba dahil 
etmiycn bir raporun Almanya h ... 
k~met'?ce ka.bul cdilmiyeceğini 
soylemış, yem bir rapor kakme 
alınmasını talep etmiştir. 

M .. drit, 8 [ A A. ] 
Akvam cemiyeti meclisi M . 

Briandın müdahalesi üzerine üç
ler komitesı raporunu müzake
reye esas ol:?rak kabul etmeğc 
kıırar vermiştir. 

sütunu 
ı. ıl r•iııiz, b.ınıın efendiler. 
cfcndikr. ıchrimizdc 't'Crew 

\'ukuatı arlıyorınuş! ...• 
Aceha ı-ebebi ne dir? 
Tıız ruu~ ( Toz Kalı1 • beli· 

danheri i•tanhıılda var.) 
- Zaruret, 

sefalet mi? 
(Çok şükiir 
~nrurr-t, .. , ... 
fal ·t zaııııo· 
lurulu~u t?t· 
lıi tlcı?ildir.) 

O Lalde 
\ ''fl'lll \ U• 

kuaıı neden 
art ... ın? 

Hiç z ıı· 
n~tmt~diği· 
ııız bir 6<'· 
hepten: te· 
lefonılan! 

\ ercnı telı•fonla bulaşabilir 
mi? llaa ... anladım: telefonun ahi· 
zı· ... inc lıf•r he~ al!zını ~ürüyor ..• 

Yok, efendim 'ok, ondan 
dc~il. 1\11' ıcriln s:ıatlcrce nümero• 
ı u ar!\ orl.~. iizülüıorlar, hağırı· 
ıorlar, ı o.rulu) orlar, \ ücuıtan dü· 
şii~ orlar, sinirleri peri:an oluyor, 
Bunun ı-onu ne o!ahilir.'r Verem. 

Dı·nıcyiniz! 
- Ci<l<lcn. Ge~en gün heni 

( hen doktorum ) bir hastanın nez· 
dine ~aj!;ırdılar. Acele acele gittim. 
Evde Lir kıyamet. bir teliiş, bir 
çı/!lık ... 

e oluvor! c1rdim. 
Doktu Be , Je.tileı, lıizim 

lıanıııı tam .,.:; dakika telefonda 
•İoırlent!i. haı>ırJı. ,...,akarat: 

Bu niınıero ha~ka>ı ile konu· 
şıı or. 

Oıı d~l ıka onr .. : 
- Bu num .. ro cı vop vermiyor. 

* * * H6)le )irmi kadar ho~ cevaplan 
~onr,, kız: 

Bu nümcro bozuk! demez 
mi! Haııım lıenıen Lir otomobile 
atlar, o C\C tider. Nümero a•la 
lıozuk ılc.:il. İ~ini görür. İki lira 
nıa,arif ed~r. Gc·ri döner. Lakin 
loır <lcfa dalı~~ telefon etmek lazım. 
Tclefoneıı kız, her· mutat: 

- Bu nümero cevap 'ermiyor. 
Bu mümero başkaoı ile gö

rüşü,Yor. 

- Bu nüıııcro bozuk. 
z.,.ıı. abone hanım o derece 

lıasıılanmı;, elleri &}akları titriyor 
ki nziyeıiııi tchlükeli gördüm. 

* * * Yazık, ayıp, günah... İstanbul 
telefon şirketini idare edememekle 
ingiliz scrma}esi, tekuiki ve mü
<lur!Pri ~ehriınizde memleketleriniıı 
kabiliyeti hakkında iyi bir fikir 
vermc<liler, 

Telefon müdürü pek tahammü
lü bir adam ol:nalı. Bunca şikayete 
nasıl karşı gclivor? Bilmem. Bazı 

in anlar muhtelif hastalıklara kar~ı 
muafiyeti haiz olurlarmış. Bu gihı-

.... Zavallı müdür bey! Yahudi 
kendisine oyun etmiş. Müdür be
yin yarım milyon açığı var. A!a
caklıları iflasını istemişler. Rukı

ye hanım alicenaptır, bilseniz ... 
Müdür beye mustatil ve ~avi 
r~nkli bir kağatçık gönderdi. Bir 
çek. Müdür bey iflastan kurtuldu. 
Ölünceye değin Yanar dönere 
dua edecek. 

B. .-. --{ ı lcrc "şerheıli.. derler. Şüphesi& 
il' Jllllf':V( ('Jl1(' clirrktor bPy VCrt'mt• karşı şerbet• 

Gastonia (Karoliıı), 8 [A.A.J ı li_dir. Dakı~a_d~ bir ~ikiyet; !ikin 
Arkada• !arını çalışma!. tan me· dırcktor ıstıfını bozmuyor. - O. 

n'etmek maksadiyle lplikhanele- ..... H't"t l . 
d • ·d b' ı ı eser erı re ogru gı en ır 2mele "ru· 

.... Yanar dönerin pek çok 
masrafı var. Lakin bu masraf he
men ödenir; kendisinin haberi 
bile olmaz. 

Amerikanın cenubunda çalı
şan binlerce siyahi, Mısır fell
ahları kan ter dökerler Yanar 
düneriıı milyonlarca hesabını 
tesviye ederler. Fakat bu mas
raf bir şey değildir: İspanyol 
asilzadelerinden Don Alvarez de 
Cunyo pinto. Yirmi bir yaşında. 

Öksüz. Vasayetten yeni kurtul
muş: 

- Prensesimi Dün, barda, çi
rkin bir kadın vardı. Yanımızda 
oturuyordu. Tek taş küpeleri si

Linki!P.ri gölgede bırakıyordu. 
Bu manzara benim keyfimi ka· 
çırdı. 

pu ile polis arasında bir musade
me olmuşur. Amele polis! rin 
üzerine ateş açarak bunlardan 
beşini yaralamıştır. 

Büyük bir elmaı; 

•Riyo 
riliyor: 

Londrı, 7 [A.A] 

de Jencro. dan bildi-

Mi nas Y erae t 111 !;ırat sıkle
tinde ve laaknl 100 bin lngiliz 
lirası kıymetinde Lir elmas keş
fedilmiştir. Büyüklük ~e şelfafiyet 

noki:ai nazarından bu elmas(cenup 
yıldızı) ından sonra ikinci gelme
ktedir. 

- ~laarif ıııüfettişleri 
- Maarif müfettişi umumileri n-
den bir grup Karadenize çık
mışlardır. 

Anadoluda beş kısma ayrıla
cak olan müfettişler teftişlerine 
temmuz gayesinde nihayet ve
receklerdir. 

Paris kuyumcularında iyi bir 
parça aradım. Kadınınkilerdl!n 
her halde daha büyük; fakat 
bilmem size taktime layık mı? imtihanlar 

• .. Ertesi gün, Romanyalı prens lstanbul t k mın a ası maarif me-
Bibibescu kısa bir kart gönderi· kteplerinde imtihanlar dün baş-
yor : 24 toilette, 50 şapka, 75 lamıştır. 

iskarpin, 25 el çantası birden Bu sene ilk meptepleri mezu-
takdim ediyor. nibet imtihenlaaına 2000 kız ve 

Min·gayri-had din verilen para- erkek çocuk i tir ak etmiştir. ilk 
!ar ise ~ank~ makbuzu şe~lindel ı mekteplerin imtihanları perşen-
prcnsesın elıne geçmcktedır. bey bitecektir. 

Alişarda yapılan hafriyatı ida
re eden Doktor üsten geçen haf
ta Ankaraya gelmiştir. Dr. üsten 
bu sene mesaisini tetkikata haa
redecektir. Hafriyat hususunu 
Dr. Şimit deruhte etmiş bulun• 
makt dır. Dr. Üsten; Alişar 
boğaz köy Boğazlıyan,Kayseri El: 
bistan, Günür, Malatya, Adıya
man Ga~ı Ayıntap, Maraş, Ada
na, .Mersııı Ulukışla, Niğde, Kır
şehır, ve Ankara havalisini do· 
!aşacaktır. 

Dr. Osten'in bu tetkik seyaha
tine kendi vesait ve servetile dün· 
yanın bir çok yerlerini gezmif 
olan ve şehrimize gelen Ameri
kalı Mr. Patten de iştirak edecek· 
tir. Mr. Patten. Yazdığımız gibi 
bundan otuz, kırk senedenberi 
dünyanın mühim bir kısmını ken
di hesabına seyahat etmiş ve tet
kikatta bulunmuştur. 

Otuz dokuz sene evel lstan-
bula gelmiş, fakat Anadoluya 
seyahat ve ziyaretini te~dit ~~e
memiştir. Bu defa EDr. ıle bırlık
te hem Hitit sahalarını ve hem 
de dünya seyahatinden noksan 
kalan Anad~lumuzu görecektir. 

Mister Patten Ankarada gör
düğü umran ve terakki faaliye
tinden mütehassis olmuş görüıı• 
mektedir. Anadolumuza karşı bü
yük bir muhabbet ve alikı 
gösteren Mister Patten ile arka· 
daşlarına hayırlı seyahatlar te 
menni ederiz 



Ali llttl••• ••• .,.,. ... 

Tediye mttvazenemiz. 

Bizi1n açığımız, yıınanlıların açığı 

Ani ara rr.· ~ irımız ' zı or: 
Ali j&ti at meclisi . Lu hazıran 

toplan şu!da çrl> muhim Lir mesel • 
yi daha tet ı e ba,ladı: Tedi.;e 
m \ zen ıı. 

Memltl ef n sat·hiyet sahibi ikti· 
ıatç !arından ml teıekhıl olan bu 
meclisin ehemmiyen ve İsmet paşa 
bu Cimet ıııa, o u 'ı uıla getırme te 
gosterdi~ bU) ük. ısabet, gün geçtık~e 
anl şıl ~or. 

\ ıkıa &.ezı)arı m('<'lısin uç senf'Jik 
me\cudiyetind n b l lıl\ \e fılı bır 
net ce çıkmad tı fil.ru dedir r. 
1' akat bu mlltalia yerınde de1ı1,ildır. 
Çtınku 111ecliı istııari bir meclistır. 
Bununla beraber ıstİiari uzı)eti 

onun ehemmiyetini azaltmıyor. 

(.;zun ıeneler zarfında takıp e ı· 
lecck ıkt iıadi siyasetin tespitine ç a· 
lı~ıldı~ , iktieadt inkişafı hazırlıyacalc 
tetbirler alınmağa ba§landığı hır de· 
'irde uziyetin, ihti) açlar ın zın 'e 
kabiliyetlerimizin ıyi tetkik edılmesi, 
İ) i anlqılması lizımdır. \ .ıpmak içın 
bilmek kaıdeai Lu mevzuda da kıy· 
nı tini muhafaza edi} or. 

Hu itibarlıdır ki Ali iktieat meclisi 
m elelerin doğrudan doğruya halli 
ıle değil, saıiece nasıl halledilebile· 
ce denni gostermekle mükellef tu· 
t lmuı olmakla beraber buyuk bir 
ehemmı)ele maliktir. 

Meclıs timdi) e kadar kendisine 
'erilen İ§lerı evveli mahiyetleri, 
soııra da ııasıl halledilebilecekleri 
noktasından tetk.ik etti. Tedi) e mti· 
' zenemizi, yoni hariçle munasebe
t mizdekı a ığı ..e bunun filen naaıl 
kapandığ aı da bu noktadu tetkık 

edı) or. 

• • 
Tediye müvaz:enesi bizde ilk 

defa yapılıyor. 
Meclisin raporu efkarı umu

miyeniıı malumu olduktan sonra 
hariçle aevcut ahı - verişteki açı
ğımızın yanlış gümrük iıtatiıijk· 
lerine söre ölçülebileceti hak
kındaki nmuai kanaabn yanht
lığı anlaşılacaktır. 

Bazı memleketlerin, iktisadi· 
yab geniflomiı devletlerin ti cari 
müvazeneleri aleyhlerinde o:du
ğu halde vaziyet bakıkatta bu
aun ibine oluyor. Çünkü millet· 
ler aruındaki iktisadi münase
betler yalnız qya alıp vermek
ten ibaret detildir. Hakıki açığı 
bulmak i~in dtter münaıebetleri 

de besalNa katmak lazımdır. 
lıt• bu suretle yeai bir müva

zeae, •ı.esabat müvazeaesi. me
ydana çakar Bu mil Yazenenin bo· 
rç ve lılacak rakamları farla ha· 
kiki 8fik mik· tarını veya hariç· 
ten alaqk miktarını ıösterir. 

Üçüncü bir müvazene de açı· 
ğın fil• tufiyeye mevzu olması 
euıanclu, yaai bazı unsurların 
yardıınh husule gelen fili te• 
vazün e9A11Ddan çıkar ki, tediye 
müvuenelİ buna diyorlar. 

Bisim açığımız 
Bu lı:içlk methaJden sonra 

bizim açıtıaız etrafındaki tet· 
kikat Ye mal6mata geçebiliriz. 

iktisat meclisinin kıymetli 
katibi umumiıine borçlu oldu
ğum bu malfimat cidden mühim
dir. 

Meelil 1926 ıeneıinin tediye 
muvazenniai çıkarmaktader. 1926 
da harici ticaret açıtımız 48, 
849,000 lira idi. 

Meclilin tetkikine arz eclilen 
raporda ~.Wld açıiı bulmak Ü· 

zere yapıiQ beaebat müvazeneıi 
.. actif. yani alacak kısmında ıu 
fuıllan ilatiY~ edi1or: 

1 - Emıea mübadeleıi: 
1 - G\amrük ıatatmılderine gore ilt

racat 
2 - 1Umrllk iataıittikleriade~i kıy· 

met noltlflltaın tadihi 
3 - Navl primaJı 

2-Ecnebi memleketlerle ticeri 
münasebetler: "-

2 ecncbı memle etler hesabinıı 
d nız hilnıetlerı ve Jeranıit. 

3- Faiz ve temettüler: 
l - Tur ı adaki ecnebı esham ve 

tab'ı ııtı •ııhiplermin \aridatı 
2 - fahaıl edilen sigorta tazminleri 

4- Umumı münasebetlerden 
mütevellif n enafi : 

1 ~ a 1 ı ın H~ ecnebil rin Tilr· 
'llİ\ da sa ı tı 

2 Sıtfaret ve if!hbenderlilderimizin 
rıdatı 

Müvazenenin .. passif ,, , ya11i 
borç kısmına geçmeden actif kıs· 
mı hakkında mUcmel izahat ver· 
ınek faideli olacak. 

Bu kısımda ihracata ait güm· 
rük istatıstiklerinin tashihini gös· 
teren bir rakam vardır. lıtatiıtik
ler ihr~ç edilen eşyanın yalnız 
piyasa fiatım gösterir. Halbuki 
hakıki kiymetler buna manipü
lasyon, ambalaj, nakliye masraf· 
larının ve ihracat tacirinin 
kazancının ilavesi ile elde edile
bilir. Bu ta&hih rakamı takriben 
18 milyon tahmin edilmektedir. 

ikinci faslın yekunu da takribi 
bir hesapla 10 milyon; 2 üçüncü 
faıılda siforta tazmialeri 3, dör· 
düncü faıılda ıeyyahların ve ec· 
nebilerin Türkiyedeki sarfiyatı 9 
mılyon tahmin olunuyor. 

Müvazeaenin passif kıamıada· 
ki fasıllar müteAazır olarak ve 
ayni isimlerle düyunumuzu gös· 
termektedir. 

Bu fasıllann matldeleri meya
nında en büyük rakam tabii it
halat rakamıdır. Hakiki itlualit 
yekununu bulabilmek için buna 
kaçak ithalat ( bazılarına göre 
16, bazılarına göre 2 milyon ) ve 
dij'er gümrük istatistiklerine da
hil olmayan ithalat ( kükfımet 

mubayaatı) ilave edilmiıtir: 
ikinci fasılda poata telgraf ve 

mücavir memleketlerle nakliyat 
'lDÜnasebatmdan mütevellit tedi· 
yatımız, ilçiincü de Türkiyedeki 
ecııebi sermayeainin faizi namı ile 
üç nevi tediyatımız 1 : harici 
borçlarımız aenelikmürettebatı ki 
926 da yoktu, 2: dotrudan do
ğruya ecnebi sermayesinin faizi 
ki takribea 12 milyon tahmin 
ediliyor, 3: harice tediye edilea 
sigorta ücretleri 6 milyon ) ve 
ecDebi mutabaasıs ve amele De· 
retleri mevcuttur. 

Dlrdüncü faaıl Tarklerin ha· 
riçteki ıarfiyatını göıtermektedir. 

Bu f qıl ve maddelerin yek· 
dnuda düyunu ifade ettitiaden 
actif ve paaıif yekdnlar aruın· 
daki fark hakiki açılF mikdarı 
demektir. 

Kaç milyon açığımız var? 
Yukanki fasıllar ve maddelerin 

isimleri de gösteriyor ki munta· 
zam istatistikler ve çok dak1k 
tetkikat yardımı ile de olıa bu· 
lunacak rakam takribi bir rakam 
olacaktır. iktisat meclisi onu ara· 
makla me~guldür. 

Yalnız şurası şimdiden muhak. 
kaktır ki 926 açıtımız, ticari mu
vazenede gözüken 49 milyondan 
mü}ıim miktarda noksan olacak. 

tar. 
Bu açıA'm filiyatta hangi ami-

Herin teairi altından hasıl olan te· 
yazünle kapandığını da bir bat
ka mektup~ yine iktisat mec· 
li•ain tetkıkatıada iıtifade ede· 
rek yazacatım. 

Bitirirken komıumuz yunaniı
tanın beıabat müvaıenetinde iÖ· 
zükea açıtı byt etmeti faydalı 
buldum: Yunaniıtanm 925 deki 
açıbı 430 milyon al• franktır. 
(Bizim paramızla 172 milyon liral) 
J!u rakam bizim açıtuııııın teıbiti 
ar~feıinde bedbinleri makulita 
döndUrtı·cek beli bir ralckamdır. 
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Bir kadın tabanca Bugünden itibaren boı·sa 
ile kendini öldürdü. 

pazar günleri kapalıdır. Dnn ıabah yeai ve feci bir 
intihar daha oldu . Taksimde 
Valide çeıme catlde9iade 69 
aumrolu evde oturan Melek ha· Kambiyo esham borsası mua· 

mele ıalonu pazar güaleri öğle· 

açılmıı, 1015,75 te kapanmış , 
1014 aşarı, 1016,75 yokarı gel• 
mittir. Düyunu muvahhide 194,S 
açıhaıı, 194, 75 kapanmı,tır . 

nım kocasının brovnig tabanca· d k 1 ı. l J 
ı k _...ı· • 1 . .. . en aonra •P• ı u uııuyor u. 

ııy a e11U1nı ıo memeıı uıerm· y ·· b t"l b ·· ..1 't' 
d 

ıı muUto e ı e uıun•en ı ı· 
en ağır surette yaraladı ve b ·· ··del ti istikrazı dahili tahvili üzerin• 

ele muamele olmamıftır. tedavi için kaldmldıtı İtalyan ı aren .. 
1
uç. bay mu 1 e e •- pa· 

h 
. d . zar gun erı oraa ıa onu wllll· 

astanesın e vefat ettı . ·ı k 1 b 1 kt K .. . 1 mı e apa ı u unaca ır, omse· Borsa haricinde türk altıDı 
üzerinde 873 - 814 kuru,tan 
muamele yapılmııtu . 

+ Zorla guzellık olurmu ? - 1 rlik d•iresi rene eskisi gibi açşk 
Kasımpaşada Mektep sokağında kalacaktır. 
oturan Cevahir hanımla mllnase- M l · t 
b tt ı B h . k d" . . k ısır a tıcare a ar o an a rı ·en ısının artı 

Borsa rehberi 
eve kabul edilmemesinden mü· Mısır hükumetile aramızda 
teessiren Cevahir hanımı bıçakla münakıt ticaret muahedeıi mü
yaralamışh~. ddeti bitmit iı'arı ahıra kadar 

Esham ve kambiyo borsası 
baıkitibi Huan B. Ankaraya git· 
mittir. Hasan Bey borsa rehberle
rini beraberinde götürmüştür. Ye· 
ni borsa kanunu hakkında da ta
limat alacaktır. 

müddet temdit edilmiştir. + Bir kadın kuyuya atıldı -
Kasımpaşada oturan Yamalı Sa- Dünkü muamele 
bite hanım dün kendisini bostan Dün boraada iıterlin 1015 ~e 
kuyusuna atarak ölmek istemiş· 
sede kuyudan çıkarılarak hasta· 
neye yahrılmııtır. + Şüphe uzerinel - Beşiktaş 
merkezi polisleri eveUci gece 
Beşi ktaşta şüphe üzerine bir phıı 
çevirmişler ve üzerini aradıkları 
zaman Altın yüzük, bilezikler ve 
sairlcıymetli eıya çıkarmıılardır. 
Bu adamın hiiviyyeti hakkında 
yapılan tahkikatta son defa ha
pisaneden çıkanlardan Süleyman 
oldugu anlaşılmıştir. Bu kiymet· 
tar eşvayı nerelerden çaldığı 
teapit edilecektir. 
+ Zaruret yGzünden intihar

Karagümrükte Sulu caddeainde 
oturan şah Cemal, zaruretten yı· 
larak evelki gece büyük bir kama 
ile ıah damarını kesmek ıuretile 
intihar etmiştir. Tahkikat yopıl
maktadır. 

Borsa 
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Mısır kıra ı 
hariciye mızu ı 
Napoliye \~ ıl o'. r. t.ı:sır 
barır.iy~ nazırı ım "Lu t ~ 5. una ıu 
beya.uUa hu!un. r lll· r. 

KapitUlasiyor. n e elt-sı hak· 
kıuda M M:ıasol Dİ)·e hükume • 

1 timin nottai ııazar.nı İJ:ill için 

1 

aeçen Dilan av a Rom ya 
gelmııtım. Kır 1 F . ru

paya seı h tı ~ 11n bu n 
mıllellerle .ıı; rr( ı m a eba u a 
delildi. Ecn bı d vl t r 
rı Mısıı da n g nış hır 
pf rverıık gorme te ' t u bır 

ıerbesciye mazhar hu uıını kta· 
dırlar. iki memleket ar ıJn ih
tilafı nazar tevl' · 
gane mesele Tar 
dutları idi. Hudutt 
çakcılıklar lraiy n 
ıebebiyet veriyordu. 

erıne 

Bu mes' elenin ha i e üna 
sebatımızı daha te" cc 'hkak bir 
samimiyet ha~ası için ithal et· 
miştir. Halen Mısır hükumeti ha
Ua,aın nazari dikkatmı celp eden 
en mühim mes' ele kapitülasyon
lardır. M, Mussolınıye hafı bir 
mülakatımda bizim noktai naza• 
nmızı teblig ettim. Mes ele timdi 
Avrupa hariciye veieiletlerinde te
tki k olunmaktadır. Arzumuz 1630 
da kapitülaıyon rejiminin ruh iti· 
barile temamen degişmeıidir. Mu
htelit Mahkemelen cezai mahiye
tte cürümleri de tan masanı ve bu 
mahkemelerde Mısırlı azaların 
ekseriyette olmasını isteyoruz. 

Mısır hariciye nazırı Mısır mil
letinin teveccüh ve takdirle M. 
Muasolini tarafından ikmal eclie 
len eserleri takip ettiğini söyle
yerek beyanatuaa nihayet vermit
tir. 

Eski arap harfleri · e 

+Veli efendide bir botuı 
ma - Evelki gece Veli efendide 
içki içmekte. olan muhtelif guru
plar birbirlerile kavp etmiıler, 
neticede Bürhanettin ve V abya 
isimlerinde iki kişi yaralanmış 

ve tedavi için hastaneye kaldı· 
rmışlardır. 

TA.HVlLA 1 Tuk tat. A& 
Aaadola Dem. l"oll. ı ı Tft'dp (D.E.J 40 Daluıt Tule O..._ 
Tertip (A.81.C.) 40 S • IJr.C.J fi Şerli l>ejina f.IO &araau.I 

2.8t 
s.so imza atılabilir mi? 

Poliı caribleri aramaktadır. + Bir kadın denize atıldı ve 
bog\lldu - Evelki gün Adadan 
lıtanbula gelen Moda vapuru kız 
kule.-i açıldanna geldigi zaman 
bir kadın kendini denize atmıı ve 
boğulup gitmiştir. Ceset çıkarıl-

prıca.ret 13orsa.&l 
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Salkım Sögütte oturan garson ,.....,.. 
Hasanın zevceıi Münevver hanım Mercimek 

zehirli bir mayi içerek ölmek is· Nolı•t 
temiı, fakat kurtanlarak hastaha· :-
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neye kaldınlmııtır. TllTIK. 
ç ..... 991 .. = 1180 

.. .... ... 
BUBUBA1 lllKüçllk Haberler il 

Kamp hayatı-Halıcıotlu liııeai talebesi 
Pendik civarındaki çamlıkta kamp kur
muşlardır. Talebe her Riln muallimlerinin 
nezaretinde açık havada meslekt tatbikat 
)apmaktadır. 

Bu seneki imtihanda Hahcıof lu li.e
sinden 55 efendi mezun olmut ve bu 
efendilerin hepııi Harbire mektebine 
girmişlerdir. 

* Darlilbeda' iin açıgı - DarUlbe
daviin, geçen sene heeabatını kapatmak 
için 3000 lira tabıısatı munzamme veril
melı.tedir. Cemiyeti Belediye izuuıdan 
biri. darülbedayiin ilgası lehinde bulun· 
qıaktadır. 

(j Aaarı atı'ka taharrisi - ~ ve-
1'lleti Anadoluda asan atika talıarriyatı 
yaptıracaktır. Anadoluya gide~k olan ltir 
beyet muhtelif yerlerdeki eMrleri tetkik 
edooek ve maarif veUletiae bu lau.al&lla 
bir rapor verecektir. 

fi Tahmil. tabli7e itleri cepıi7etindo -
-.bul tthlııil. tah\iye itleri cemiyoti
tinin heyeti idaresinin intihap •llcldetlerl 
b1terek kura ile çıkan lan 6 llarıtn yeri· 
ne, Mıltafa Naib, Giritli Ahlllet1 bmaU, 
ZekL Mııoip, Refik, Ali Realll efendiler 
iııtihfp eclilmitlerdir. 

Kadrolar 
Şehrimizdeki devairin ku111ı 

azamının kadroları plmit vem .. 
murlann maa~ları verilmit\ir. 
Y al~ız dahiliye, sıhhiye ve aıaarif 
kadroları ge1memiıtir. Gelen ma· 
lumata rP dahHive kadrosu 
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lzmir avkatları ara , da bir 
mün kaşa kapısı açalmış r: m a ar 
arap harfleri ile atılabilir ı ? 

Baroya mukayyet av atlan· 
mın bir kısmı imzama bir işa
rette• ibaret bulunduğunu, bina· 
eualeyh ne tekilde olu sa olna 
imza atılabileceğini, ımzalann.ye
ni harfler baklandaki kanmnıa 
dairei ıumultl11den hariç buluada
tunu ileri ıürmektedirler. 

Diter bir kısım da her ne ıe
kilde oluna, olsun arap harfleri
nin artık iıtimah memnu bulan• 
dutunu müdafaa e)lemektedirler • 
Bazı bankalar arap harfleeri ile 
atılmış imzaları kabul ve bazılan 
da reddetmektedir. Ba ·o. avuitat. 
lan bu measele etrafında ıatitari 
mahi)"ette münakaşatta bulunmak 
üaere perşembe günll ictımaa da
vet eylemiıtir. 

I§ bankasının )eni hisse 
senetleri 

l§ bankası geçenlerde fevkalAde 
bir heyeti umumive içtimaı akdet• 
miı ve beheri 10 lira k y o ~tinde 
hamiline ait 100,000 bin adet yeni 
hi88e senedı çıkarılmasına karar 
vemioti. 

Bankanın eski hi edarlan ha· 
' ~ olduldan beher eski dört h ase

ye mukabil bır yeni bıtee uı 

yaa edebılecek.lerJir. 1 en ee etler 
ibnç edılirken 1 lira pıım. bedeli 
20 karo~ damga resmi ah ~ 
için 11 lira ~ kuruşa satılaca 

Eski hiuedarlar iki B) za f 
yeni biıaeieri alrn d Jc rı • d r. 
de ı..klu rtiche.nıvetler w "8) be· 
decekleıdir. 10 H•ı.ira.adatı ıtitıa
r-1 bi_..rlar yeııi 'Dittdm mü• 
iayta•o• bql.yabileceklerchr. 

Hamiline aıt olarak ıhnç edi
len veni hiaeler- ban'·anm 1929 

' -
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Beyotlunda, Tepebaşı Bele
diye bahçesinde bazı boks maç· 
ları tertip edildiiini evelce yaz
mıştık. Dün elimize bu maçların 
reklamı olduğu anlaşılan resimli 
bir karton ıeçti. Bu varakadan 
alman malumata nazaran Sıtkı 
Kini, Muhtar Bedi, Fami. Kad
ri, Vehbi ismindeki Türk boksör
lerle Vldmayer, Vilhelm, Haça· 
duryan, Betling, Yorgo, Memaye 
Pilozor iaimleriıııi taşıyan her mil
letten rakipler karşılaşacak. Bit· 
tabii Türk boksörlerin kimilen 
amaHSr, hiristiyan rakiplerin de 
temamen profesyonel olduklarını 
IÖJlemete lüzum yok l 

Ml\sabakalann organizatörü· 
yene ilin varakasmdan anlaşıl· 
dıjına göre - Haçaduryan is· 
minde biridir. Ortaya yeni çıkan 
bu organizatörüa, bir k4ç par& 
vurmak için tertip ettiği prog· 

raaı g•yet basittir : 
Bir kaç amat6r ve sporcu •P~'.'1 

k . . Tın T""-'· gencuıı yapaa ıçan y •~. 
naeltayyel pref ikiyelerıle kan· 
dırd'aktmı soma oalan beyoğlun· 
da arsonluk ' boyac~hk eden 
b . '~- aıahiycti meçhiil adamla 
ır ~ k b' -o~ da ya bir as~ ara, ya· 

but bl'r kaç kuruş vadıle kandı-
rarak • karşılaştırmak ve onları 
~oz ıibi dövüştürerek cebine 
bir kaç para atmakt... 

Mahiyeti tamamen böyle oldu
iu zerre kadar şüphe götürmi· 
yec,.k kadar sarih olan böyle bir 
,organizasyona nasıl müsaade 
edildiğini hala anlayamadık. Ala· 
kadar teşkilatın bu gibi me· 
· ailde çok hassas davranma· 
ı icap ederken amatör Türk 
ıençlerinin koyu profesyoner· 
~erle karşı karşıya gelmesi, ted· 
vin olunan nizemname ile ne 
dereceye kadar kabili teliftir 
ve buna nasıl müsamaha olunu· 
yor? 

Yene ilin varakasından an· 
laııldığana göre "Türkiye umum 
ııkletler şampiyonu unvamnın 

taşıyan Sıtkı V!dmayer isminde 
birile maç yapacakbr. Sıtkı ya· 
kınd~ tanıdığımız kabiliyeti 
ile, hakiki spor aşkıyle memle· 
ket ıporculuğunun müstakbel 
yıkhzlanndan biridir. 

Fakat rakibi Vidmayer kim· 
dir ve • Türkiye Umum Sıkietl~ 
Şampiyonu 11 unvanını taşı~~n 
Sıtkının karşısına çıkabilmek ıç~n. 
nerede ve ne suretle kalibiyebna 
isp~• etmiştir. 

Sporcu gençlerimizin, b~lhassa 
Sıtkı gibi unvan kazanmıı ıdman· 
cilanmızm böyl«' her teklifi kabul 
etmeleri ve her itibarla mahiyeti 
meçhul rakiplerele dövüşmeğe 
kalkmalan doğru değildir. Başka 
memleketlerde böyle dere -
ce almaş boksörler, Hatta alel· 
ide bir mıntaka birincileri 
bile tanımadıkları _ve derece 
itibarile kendilerile hır olduğuna 
emin olmadıklara adamlar~a m~ç
yapmak değil eldiveD bıle gıy· 
meıler. 

Bu hususta Boks federasyo· 
nunun gösterdiği alakasızhğa f~Ş: 
mamak kabil değildir. Bu gıbı 
organizasyonla a mani olmak fe· 
derasyonun · · 
olm$ bile a 
i at etmek 

değildir? Su çorak ve himmetsiz 
muhitte, ~ırf kendi gayretleri ile 

sivrilen bir kaç genci profesyo· 
nel maceraperestlerin emeJlerine 
oyuncak yapmak doğru olur mu? 

Seyahatlar tertip etmek, pro· 
fesyonelleri amatör diye ecnebi· 
lere takdim ederek anlaşıldığı 
takdirde milli haysiyetimizi fÜp
he altına sokacak hareketler 

yapmak: 
- iş gördüm l 
Diye vicdana susturmağa kafi 

değildir. işte böyle memleket 
sporunun ah1akıyatına kasteden 
tufeylilerle uğraşmak ve onl.ann 
muzur tesirlerini kaldırmak ıcap 
eder ki o zaman herkes, hep 
bir ağızdan : 

- Bravo! 
Desin. 

~111=-Tı-aır::;ada=iüi 
+ Maraşa düıen yıldmmlar -

Maraştan 31 tarihile yazılıyor: 
30 Mayıs Perembe günü öğleden 
sonra baılayan şiddetli bir yağ
mur fırbnası esnasında birbirini 

müteakıp üç Yıldırım düştü • 
Saikanın ikisi şehir dahiline , 

birisi de şehre bir çeyrek me • 
safede Şeb .liclil ı\amındakt 
metruk bir türbeye isabet etti. 
ilk düşen Yıldırım Şekerli ca • 
mii minaresine isabetle minare· 
nin şerefesini ve orta davarı 
epeyce zedeliyerek o esnada ca· 
mii temizlemekte olan hademe-

ye çarparak bayıltmış, diğer~. de 
kııla civarında bir bahçeye duşe· 
rek dut ağaçları altına sı~i~~ı~ 
olan iki kişiye çarparak bınsmı 
yakmış digerini ba~~ltmışbr. Ba· 
yılan adam ancak dort sa.at son· 
ra ayılabilmiştir. Şeh Adıl meza· 

a düşen Yıldırım bir g(lna nn . 
basan ve nufusca zayiatı mucıp 

olmamışbr. 

+ 8(),000 liralık teberrü -
Merhum oğlu namına Edremitte 

bir hastahane inşası için Zihniye 

hanım isminde ihtiyar bir kadın 
Jın,000 lira teberrü etmiştir. Zih· 

niye hanım selan~k~i merhum ömer 
efendinin zevcesıdır. 

+ Firari yuda - lzmir~ &all· 

dalla pasaportsuz girerken yaka· 
lanan firari yuda 1"nanistada tep
it edilec ktir. 

+ İtrpir hapisha~esinde. bir 
hadise _ İzmir hapıshanesınde 

af kanunun tatbik edildiği 
son ·f d d . .. Kanundan istı a e e emı· gun, ll'" 

yerek içeride kalanlar, bir karar 

vermişler. 
Dışan çıkanlardan afvın kıy· 

metini bilmeyerek tekrar cürüm 

işleyen ve hapishaneye gef.i..g~an 
olursa bir temiz df!yak atılacak. 

Filhakika, iki kişi ~ok geçme
den cürmü yapmışlar, poliş ense· 

lediği gibi adliyeye, adliye de ha· 
pishaneye göndermiş. Mahbus-

1 r Yeni gelenleri bahçedeki ha· 8
' k d" vuza atarak ıslattı tan sonra o-

ğ meğe bo )amışlar, f kat hapis· 

ane memurinın rnüdahelesi, kendı-
. mı tır. 

BANKA MEMURiYETi iÇiN 
.M.USABAKA 

RKİYE İS BANKASI 
ANKARA·ISTANBUL·IZMIRDE 

icra edilecektir. 
Teıkilibmızın daha ziyade tevsiini derpiş eden Bankamız bir muıabaka imtihanı icra ederek 

forme, amir ve memur alacaktır. 
Müracaat edeceklerin sinni 2'l ile 40 arasında olmalı ve müesseıab maliye ve bilhassa 

Bankalarda çabşmq olmalıdırlar. 
Fransızca veya başka bir ecnebi lisam bilmek medan tercihdir. Müptedi alınmayacaktır. 
imtihan neticesi Bankaya kabul edilecek memurlar lstanbuh Ankara ve lzmir de dahil 

oldup halde teşkilatımızın her kısmında müdüriyeti UmumiyenİD münasip g&rdüğü mahalde 

çahştırılacaktır. 

M imtihanda derecei muvaffakıyete göre tehalüf edecektir. 
aaş: Bankaya kabul olunabilmek için imtihanda muvaffak olmak ve Bankaca 

sureti mahremanede yapılacak istihbaratın da matluba muvafık olması şarttır. imtihana ·iştirak 
etmek isteyenler lstanbul ve lzmirde şube müdür iyetlerioe, Ankarada ise memurin müdüriyetimize 
9 Haziran 929 tarihinden itibaren mOracaat ederek imtihan duhuliyesi ye matbu bir tercümei 
bal varakası alabileceklerdir. imtihan günü bu matbua doldurulmuı olarak imtihan evrakile 
birlikte bankaya tevdi edil1:cektir. 

Amir ve memur olarak girmek iıteyenler ayrı ayn imtehana tabi bqlunacakları cihetle 
imtihaıı sualleri de 2 sımf olarak tertip edilmiıtir, imtihana 19 haziran pazar günü lstanbul. 
Aakara ve lzmirde saat ttote miibaıeret edilecektir. 

imtihanlar mahrem olacak ve iştirak edenlerden arzu edenkr yalnız olarak imtüıan edikbile-
ceklerdir. k · d de lmtihanda nıuvaf fak oUuılann adedi ihtiyvçtan f a:la oldu&·u ta tır e bunlar ati için kayt 
ediWcekkrdir. Şimdiye kadar Bankaml.{:a mıiracaat ederek memuriyet talebinde bulunanlann 
imtihana iştirakleri lô.zımdır. 

bir arsa 
Koska tramvay caddeıinde La

leli baba türbesi karşısında 464 
arşından mürekkep bir arsa ucuz 

fiyatla satılıktır. .. . 
Almak isteyenler kaaı koy Hı· 

lı'illyei &far ceurireti ~~dan 
Remzi beye müracat etmehdirler. 

Mes'ut bir akıt 
• ~kveşli Esat beyin büyük ke· 

rimesi Naciye Hanımla "Akşam .. 
refikımızın muharrirlerinden Ra-
gıp beyin akıtleri evvelki ~n Esat 
beyin Kartaldaki köşklerınde, N~: 
ciyehanımın enişteleri Şükrü ~aılı 
paşa, gazeteci arkadaşları ve dığer 
davetli ah bba hazır oldukları hal· 
de icra edılmiştir. 

Her iki tarafı tebrik eder, se· 
adetler dileriz. ---
Vesikamı za~ i ettim 
Eyip şubesinden aldığım aske

ri vesikam zayidir. Yenisini ah· 
yorum. Eskisi hüktimsuzdür. 

lllKüçük te:;a;·ıll I 
Derlın, 8 A A] - Rayhi,trag meclısı 1 

bilt~e _encumenı, bahrh e bütç sıni kabul i 
etmıştır. . . • * Marsil~ a, 7 A.A] - Hmdıstandan 1 
gelen tayyaı •cı Derw ile M'ss Cleaver 1 
dokuzu beş geçe ere ~mi 1 r, ll&t on• 
llÇ ka 8 L yon iet kamehnde uçmuşlaıd_t: 

@ Paris, 8 [!\.A] - Meb usım mecl~sı 
ne nıe ·. tamirata ve mUttefık· 

arıc . . 
Iet aras ndal, i bo · · rın ta:sdıkıne_ 81~ p~o
j~en ılgava b zır bulunduğunu bıldırmıı· 

tir. E T 
Paris, 8 [A.A} - M. ynac ou· 

louse d4rülfıln un 7 ~ tızüncü ;ıl do· 
11 ımu m rasiminde bulunmak üzere ta> · 
> are ıle mezl"tir ı bre gitıuittir: . hO * Paris, 8 [A.A] Reı ıcilQl r 
M. D umerğue Toulouse daııılfUnunun 
kµşa~ınıQ 70Q Uncu yıl ı.lonümiinde baaır 
bulnmak üzere oraya gitınitti · * Roma, [A.A] - Mali ,ıazırı, 

ALTINCI BDVDK 

TAYYARE PiYANGOSU 
S. el KE.fDE: 11 HAZIAANDADIR. 

' 

BCVCK iKRAMiYE: 
~0,000 Liradır. 

: 215.000, 15.000, 
12.000, 10,000 L 1AAL1 K 
IKRAMI VELER VE 10.000 

LIRALIK BI A MDKAFAT. 

Bu keşidede cem'an 3,900 numero 
kazanacakhr. 

Yalnız 

FLITC>KS 
Hem bilumum haşaratı öldürür. 
Hem de güzel bir koku neşreder. 

Mayi halindeki FUTOKS 
haşarata karşı icat olunan 
en müessir ve en fenni 
çaredir. 

FLITOKS, pire, tahta kurusu, 
güve, ıinek, sivri sinek, ha
mam böcekleri karıncaları 
mahv ve imha eder. 

FLDTOKS 
1-Ca.tlyerı leke yapmaz · 
Umum acantalar: EHRENŞ TAYIN ve TOLEDO 

letanbul Altı parmak Hap. BlrlaeJ kat. • 

4ıran ıtılAfnamelerine merb t raall. mıı-
1'fvelelerin natık. oldufu 1 ~ ınilyo~ Buyük bir elmas 1 Barataud h8§1Dl kurtardı 
liralık çeki Monsen ·ör Gaepenye tevdı 
etmit ir. Londra, 7 (A.A) Limaj, 7 [A.A] ' * Madr"t, 7 ( ~ A. ) - Kral bll- .. Riyo de Jenero. dan bildi- Onayet mahkemesi iki kişiyi 
gün M. Briapdt ka u1 edecektir. rlliyor: öldürmekle maznun Barataud m 

V atikan hükumeti Mi nas Veraest 1 ı ı kırat sakle- mahkemesini bitirmiftir. Jüri Ba-
Roına, 7 (A.A] tinde Vf !Ukal 100 bin lnaili& r•ı.ıtd ı pıaktullerden yalaıı bi-

Lat h dell·ain musadd~k lirası kıymetinde bir elmas ket- rini öldürmijş olmakla ittiham et· 
ran mua e ı:ı. ff · 'ki · ı .. ·ı h k sPretleri teati ~ilmiş oldujıın- fedilmiştir. BüyOklük ve ıeua yet ~ış, J Qtıı ._tı a kında müha· 

elan Vatikan hükuın~~ bügünden pQktai nazanndan bu elJMp(ceQ\lp ffif sebepler ileri &ÜftJJ.Qştür. Ka· 
itibaren müstakil bir bale gelmiı >'ldızı) ından soara ilclnci gelme· til müebbet küreğe .... a. edi-

~tıdir. imiştir. 
tir . 

Da"etler 9JI 1 
Cemiyeti belediye kasına 

C. R F. M"'«tit''tıt den: Cemiyeti 
umwabei ı...- • .. " mabtenme1inia 
11 HairaD 1029 llh &liDI sut ou hefw 
fırka ıurk...md.e alUohuıacak içtimada 
hazır bvhmeehın rica ohınur. 
E 1up ..ı\lıbrlik ıubelbıclen: Şubede rnıı· 

kanet illti.yat Bahri birinci mülaıiın 
Haci Abchrrahman oğlu İainail efenı 
Umnköprtt 804 D .• 5 180 • )Oklama· 
sını yabdumamq oldv.lundan ş beye mç· 
racaatt lelmediii taktirde hakkında t•lı • 
batı kanuniye yapılacalı illn C'lunur 

DAKiK ZiYA 
Mütahauıs doktorlar; muhte

rem ailelerce senelerden b" : 
tecrübe ve mükemmeliyeti tasdi~ 
eldilen yegane çocuk gıdaaıdır. 

ABONE 
ve nan tarifesi 
Abone ücretleri 

liç ayhk. Altı arlık Senelik. 
Dahil: 5 9 17 lin 
Hariç için : 9 16 33 • 
Adres tebdili için 15 kwııt gönd• 

rilmeli. 

ıı•n Ucrellerl 
Tek siitunda aıantimi 

Altıncı sayfada 25 kuruı 

Beıinci c 50 & 

Dörduncll c 80 c 

ttçüncll c ~ c 

ikinci c 208 c 

Banka ve ,,,. """' .. .ı•. VwJiye il\o.1.an 
hıısuat tarif.ye ~iu. ':!i~ .:.Ü· 
Uri) etinio, prk.etlerin ..ali laa*WuL 
aki iJAnlarile k.ltibi adillilder ve._. 1. 
nim §irketler ilinlan, eantimi otu f' 
kuruıtur. • Devair ve mi818e1&tl n»o " 
mi} e iı.nları, Türk. mektepleri ve uarı • 
mllnteıire illnl&n santimi ~ irm ' 
k.uııqtur. ~ 

Felemenk Bahri 
Baukuı 

Merkezi 
Amstedram 

alatada kaıakö1 bani dairei mahtıısa 
telefon Beyoğlu 3711 • 5 Merk. 

postanesi ittisalinde Allaleaıci 
lefon lsta mhul 569 henıevi ouıum 

ıııuamelih' ve emni,et kual&rt ican 

N 
Kigı tedarikı veaaiti nak.liye 1'.W. 

yonu namma Milb Mlldafaa vekaleti • 
lileainden gönderilen resmi muhıır dJu 
up'IDUfbr. Ba mlhlirle ıimdiye ilidir 
hiç bir muamele 7apılmt11Uf old......_ 
mezkQr komilyon ıaamma memhqr ola9k 
zuhur edecek. bilumom evrakın hOkGll 
olmadıit ilin olunur. 

Sanım Efendileri 
Dahili ve harici aamimi tuva

letler için Hamburata Şulke ve 
Mayer Anonim şirketi fabriQ. 
ıınca mamul müselles markalı bir 
(Lizol) şişesi eczanelerden tedarik 
ediniz. En mlkemmel ve uatlaep
tik nıuı.adı tuffünclir. Depolitıeria 
lstaabul S. Y akoel ••IMWIR· __ ,_ ____ ......, _________ ..,.....,,....., __ 
1 stanbul Aıli} e tlçllDCV. laü.Q. malak• 

meainden: Numi1e baa•••n A.Molu 
Kavağıa<\ı' ~ mahtll,.,. ..... 
sok.atında [13] numaralı lwaede ~
iken ibmetglbı paeçJıqj M.t•ımıııeı ~ 
aley,bin açtılt bopnma davumda 1~aJ· 
makta olan tabkikatuıda mumaileyh .... 
aıpıaer efeııdiııiıı t.nei zeycJyete .,. .. 
v.-.,i zevcini Q etıqk. U.we .. •1 
•4detle ili.nen ihtarat icrasına\ karar 
"erildili teblil olunu. 

t ısWıbul asli1e ıq~esi dördtıacl 
hukuk dairesinden: Bakkal Ticlori1ria 

ıubat 1925 senesinde bulgar hasıılMa• 
sipde vefat eden madam Yuvauka biati 
Ligur zimmetinde alacagı olaa sekicy11 
liraııuı mezbuıenin yegillc vuifi ~ ff 
el) evm Arnavutluk.ta kalltandele.ı= 
de mukım biraderi lıy• ogl9 ... 
hükmen tahsili talebilo •vu)J.at AJi ~ 
bey tarafından merkum Up '1er~ 
ikame olunan davanın icra lulUllP lll .. 
kemesinde mükerrereo tulİll Ne inil 
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