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A~KARA PLAr-,ı Gümrük siyasetimiz hangi esaslara istinat d. ? e ıyor . ... 
Ankara şehir planları geldi. 

. a~ında bir jüri içlerinden bi
nı seçecek, Ankarada anarşi 
e zevksizlik devri bitecektir. 
_:'ekil olduğu günden beri 
_Urk belediyeciliğine yeni bir 
1zarn vermeğe uğraşan Şükrü 
aya Bey, muhterem selefinin 
azırlattığı belediye kanununu 
~krar isleterek Millet Mecli
ı~e gönderdi ve yeniden bir iki 
tihim kanun daha yaptırmak
~dır. 

Gümrük siyasetimizin esasları 

Ankara planı bir mütahassıs
komisyonu tarafından tat
olunacak, her şey bilgi ve 

'"k kontrolü altına alınacak
.. • Yeni Ankara gene; Türklü
Un ilk şehircilik eseri olacak-

Milli sernıaJe ~erecei ·kif aJe~e te~asüf etnıe~ 
~it~e ~i11ıa1e usulün~en ~a~ta ~ir ~ej olamaz 

Yazık ki plan ve kanun yapı 
'"siminin ilk günlerine yetiş
'di; her kes, gümrükten mal 

·ıkarır gibi, ne olur ne olmaz, 
&asına temel attırmaktadır. 
ıç olmazsa bizzat dev Jet bu 

. ~eki yapılar için planlardan 

Encümen !arif eyi f anziın eqerken A: ~inrnye e~ilece~, 
B: ~iınayeye ınu~f a~ olan, ~: ~akların~a nıüsaa~e~ar 
~avranılacak olan, O: ınaaf fululınası lazıın~elen 

nıeva~ı göz öoün~e lulnıu~lur .. 
Gümrük ~iyasetimi:/.in esasları 

Beş kişi tısinin üzerinde karar veril- Ankara, 9 (Milliyet). - Muh-
t · tclit encümen gümrük tarifesi 13yi- _... ...... ._._ 
cısıni bekleseydi! O günden e- hası hakkındaki mazbatasında güm- Kı " 

hiç bir resmi yapı temeli a- .. . . . omunist nıaznun-
lrnı , .. . . ruk sıyasetımız hakkında kısa fakat . 

Yacagını umıt edelım . . . ları Adli e e ·ıd· Bu 
1 

• ~hemmıyetlı hır kısım ayırmıştır. y ye V ı•ı i 
p an ve kanunlar ancak E .. .. · k · · · · .. b" • 'b . ncumen gumru sıyasetımızı şo-

tı 1.r ınzı at ~ herke~~ tam yle tesbit etmiştir. Hükümetin es-
i\ ıle seı;ııersını verebilır. p0abı _mucibcsinde C:ahi zikredlldigi 

1 ~ mesel~ler un~ardrr: veçhile memleketimizde sanayi ta-
Resını, hususı her yapı- ı:ıiamen inki=f ve milli ııcrmaye de-

Şekr h · b' "tah .-
, 

1 vAe cep esı ır ~u ~s recci küayede te~süf cylemedikce 
~atkann bulunacagı komı-. gün:rrük siyasetimizin hımaye siste· 

onun .... d ı·di 
ııtı gozun e~. geçme 1 r. minden başka bir ey olamıyacağı 
a arJa~~mız ~ugune k_adar An tabiidir. Milli sayü sermayenin kı 

'tirda yuz.e guler ve bıze şeref ;'ınetlendirilmesi şeraiti iktisadiye
lt;. ~ıçl'bır eser .Y~?~amışl:ır- mizin takviyesiyle refahü saadeti 

il. a ıye Vekıllıgı, Adlıye memleketin temini ancak bu sistem 
·~/1~~ektepler, müze, ~a~i- dahilinde gidilebildigi takdirde hu-
.. • qımayeı Etfal hepsı bır 1 · ı ı ·ı· B E · ll.11.de h . ' . sa pezır o a" ır. unun ı~m ,ncu· 
Ia11 n azın ~e.yler~ır. Bu ya menimiz l.iyihanın tetkikin·!c ahde
lltrJ~panlar hılım "e sanatın ki noktaları hatırında tutmuştur. 
2 une mu ta<:<tırlar. Encümenin ~sas tüttuga noktalar 

· .__Yapı polisi hemen teces-
ktrnelidir: temel, duv;ır, ba- A: H imayc cdiltceklrr: 

' 
1 
apı, pençere nasıl yapılır, 1.- İlerde memleketin dahili ih· 

l rerJeştiriJir, yaptığı e\/in til'acatını tatmina kifaytt edece! 
i elı çöken, du arı çatlıyan derecede inkişaf istidadını göster<ı 
~r kaç sene hapis yatar,hep mahsulatı arziye ve aınııiye. 2.- El 

:deni' memleketlerde oldu- ycvm dahill ihtiyacatınr tatmin ey 
~tbi tespit olunmalı, Anka- kmekte ve fakat harici rakabet do 

0Iduğu gibi zavallı halk layısiyle inkişaf derecesini lçaybe
~il.n~Yoğunıı cehle ve şuı.ırsıız c'ebilmek ihtimali olan mahsulatı 
3 tırban vermemelidir. 
u.._ Yeni plan bir istimlak 
k ııu ıle birlikte çıkmalı, v~ · • 

1 aanun yapılırken ilk defa 

1 
cı gördüğümüz ihtikar sal 

ı\~dan ders alınmalıdır. 
t k Usturya' da yeni yapılan 
l'ıtı il.nun yapı yaptrrmızan-: 
tııı arsa satın almalarını ıne
ı~;kte ve muayyen bir müh-
1ııı1 Sonra Üzerlerine yapı ku
~l Yan arsaları hükumete in
lie ettirınektedir. 
i ;•eyden evel bir elin ida- ı 
ıı;i, e reııni huauai, herkesin 
'-~onun kontorlilne boyun 

bir .
1 Şarttır. Komiayonda 

tk:;ııen başka ecnebi bir sa
lıt11 Yapı ınütahusısı bulun
Ilı r. 

ili [(/za Bey 
\Mardin) 

arziye ve sınaiye. 3.- İhtiyaca ki
fayet ettikten mada ihrac \\a da mü 
sc:ı:it bulunz-ı mahsu13.tı ;:ı &. ive ve sı · 

naiye. 4.- Memleket dah:linrlc }e· 

~ ,'rı. '""il • b h ._. 
11, --. mesı ve a settıgı-

~ llt.ınl b d d Mazbata mııharri,ri '.r· Çij ~r u evre e çıkma-
lık Y nku Ankaranın bir se
r k,

3 
a~lışını düzeltmek için 
a. a bedeli ödenecektir. 

? .....__. F ALlH RIFKI 

~YYa~c-İ;fir;-;6hor11 
'Yy~~lngton, 8 ( A.A.) 
~tn11 ~ı ınütazım Soucck, 
'~arak bin kadem lrtlfaa 
0rıı t Yenı bir irtifa rö-

esıs etmiştir. 

'BlJGON 
ı ~ iııc· 
, ' ır.1,.1 

1 'ahlfomizde : 
]' 1k 'o • '!lbt •,11$1 icmal 
~, tetrıkı • 

~a Ve V rnız· fcptdcltnJi \11 
s.~ il!~ . 

b•horre 
a "-""cü a hl ı 1 "<I a remizde: 

harttttier 
i Uncu 

, 1 • 88.hilemlzde· 
: c· • l'apor l • 

tisen mevadı iptiClaiyeyi nlm ınanıu ' 

veya mamQl bir hale ifrag i'c ihra· 
catta bulunacak olan sınayi. 

B. Himayeye mulıtaç ohr;/ar: 

1.- İhtiyaçtan fazia yc•ü;en ve 
hariç piyasalarda rakabe~ edebilen 
mahsu!atr arziye ve !irnaiyc. 

C.- Haklarmda mılsaadekar dav-

rcnılacak olanlar: 

ı.- Memlekette mümasili bulun-
mayan havayici zaruriye. 2.- Mem
lokette mevcut bulunmayan ve fa-
kat zirai, ve sınai istihsa15:tın tcza· 

yüdünc hizmet edebilecek olan me
v;;dı iptidaiye ve alatü edevat ve hay 
vanat. 3.- Mahsulatın nakil vasıta-
!arına yarayacak n bu suretle mali-
}et fiyatlerini düşürecek olan mevat 
ve alat. 4.- Memleket mi:dafoa~ma 
yarayacak mevat ve hayvanat. 5.
Dahilde yetişen mümasi!lerini meş
ru kazanç vasıtası dercc.-:!:.ine indire
rek memlcke.tin imarın:: teshil ve tes 
rie hadim malzemei inşaiye. 

l Devamı 3 Uncll sahıt•ml:ıde 

Bunlar buradan lzmire 
. giinderllecekler 

l(omUnlsllk 
makla maznı 

nan 5 kişi dün 
Polis tarafın· 
dan Aaliyeyı 

sevkedilmlşler 

ve DördUncG 
istintak hakim 
lltlne verilmlf 
!erdir. 

istintak da
iresinde 5 maz 
nıınun da lstlç
vabı ynpılmı~ 

ve içlerinden 
l(oço , Eftlm , 
!sak n Trııckl 

Mehmet tevkif 
edilmiş, Avni 
efendi hakkında 
olarak tahkikat 
edilmiştir. 

tahrikltı yap-· 
nrak yakala-

".\Iilc.dtl umuml 
Kr'l:tn Htv 

gayrı mevkuf 
icrı:sı tensip 

Avni, Troçki ,~ehmedi tlltUn 
amelesi olması manasebetfylc 
tanıdığını, bir teşk!Ulta mensup 
olmadıtını, kendisine ıımele 

için çalışılmıısı şeklinde bir tek
lif vaki olmuş, Ulkln kabul et
mediğini ifade etmiştir. 

Diğer maznunlar da muhte
lif şekillerde inkar ve tcvlllerde 
bulunmuşlardır. 

Bu maznunlar dil lzmlre scvk
edileceklerdir. 

Dün güneş tutuld11 
Slngapur, 9 (A.A.) - bu

gün güneş tutulmadan evet 
gök bulutlarla örtülü, hava 
karanlık ve ağır idi. ögleyl beş 
geçe güneş tutulmata baş

lamış ve saat l .J-40 ta aza
mi ereceslnl bulmuştur. 

O zaman hava serlnlemlştlr. 

Berlin e bir türk 
Ahiren Befllndc bir vatan

daşımız mıı-

vaff ak l ye tle 
nazarı dikkati 
celbetmlştlr. 

Niyazi Bey Is· 
minde olan 
bu Türk genci 
Berllnde ter
zilik etmek• 
tedlr. Hatta 
sabık l(ayse· 
rln refikası da 
bu kış Niyazi 
Beye bir man- :\iı :ııi Rey 
to diktirmiş, bu muvaffakiyeti 
de kendisinin föhretlol arttır· 

mıştır. 

Dicle nelrl taşıyor 
Bağdat, 8 ( A.A ) - Dicle 

nehri, 50 seneden beri görDI· 
memlş bir derecede tereffu et
mı,tır. Sular, sttlerl yıkarak 

mczruatı tahrip etmlftlr. Bir 
tepe üzerinde inşa edilmlf ol~n 
Ramada şehri kendisini ihata 
eden ğöllln ortaıında ulak bir 
ada manzarası arzetmektedlr. 
Basra demlryolu ciddi bir teh
likeye maruz bulunmaktadır. 

ı Bor~1!..~!tilaflj Tl!~.1:!.~a_t<~ 
Y_arın Ftrka gru- l Ferdi Ronıanyadan 
bunda müzakere buraya getirilecek 

G.S_F.B 

·edilecek 
flluslantık Hllınıet Bey 

-·-----· ·-.. -
Y. ·k' ı ti d 1 · tahkikatın daha bir milddel 

arm ı ç nı<. a l'Sa~ ar- ı·· iJ d"' 
da "fil ~F l 1 1 devamına uz11nı g r u Fev~ala~e i~tinıa ı a, ıası o ursa 

11e yapılacak ? 

Cemiyeti belediye Fırka grubu 
yarın fırkada toplanacak ve 
Emanetle TUrklye Milli bankası 
hamfllerl arasında lmz:: edilen 
itilAfııame etrafında görU1uıe
cektir. ltillfaame•ln mütehassıs 
encümen • tarafından tetkiki ee
nasında evelcc davaya iştirak 

ctmiyen hamillcre ait alacatın 
ltllafn;;.meden hariç tutulması 
hakkında da bir fikir ortaya 
atılmıştır. Bütün bu cihetler 
yarınki içtimada halledilecek ve 
ltillfname Pazar gDnkU içtima
da Cemiyeti belediyeye sevlco
ıunackaktırr. -·----TÜRK T AIJEBESt 

Yerli malları için de 
çah cak.: 
---~ 

Tıp talebe cemiyeti hey'etl 
uinumlyesl senelik jklncl kon -
grasır.ı dün TDrkocıığında ak
detmiştir. 

Bu kongrada hey'ctl idare 
rebi tarafından senelik faaliyeti 
hakkında izahat verllmi~tir. 

Bu izalıattıın sonra 15 Mııyıs
ta Tıbbiyeliler bayramı progra· 
mı görll~ülmüş ve talebe birli· 
ğlnde tıp talebe b rliğloln mev
! ~I görUşUlmUştUr. 

Yerli mallarının rev:ıcıaı te
min için cemiyetin çaJ;şmasır.a 
karar verilmiştir. ___ ... _ 
1\nkara ınüzakcratı 

Mübadele komisyonu 
azası pazartesiye 

gidiyo · 

Ankaraya davet edilen 
muhtelit mübadele komisyonu 
bitaraf azası, reis M. Riva
sın rahatsızlığı devam et
mesi üzerine, seyahatlarını 

yeniden tehir etmişlerdir. 
Komisyon azası yeni bir 

mani çıkmazsa pazartesi 
gilnil Ankaraya gidecektir. 

Bltaraflarla beraber Türk 
milrahhası Nebil Bey de 
gidecektir. 

--..-
Yunanlılar 

Bir muhtıra mı vermişler? 
Atina, rı ( Ancksarritos ) - -

Atina ı;azctelcrinc göre Yunan 
mubadclc murahlıa:ları etahli rıım
larm men'i izdiYacı, cmJ;ikı 'iHz'İ· 

yet mlinasehctilc muhtelit nuılıa

dele komısyonun:ı bir muhtıra 

bulmıı 1 lardır -···---Sefirlerin ziyareti 
Ankara, rı ( \lillhct) - Fran

ız, lııgiliz, 1 ran}a \ c ı\lman 
~cfirkri hariciye Yek; ini ziprct 
ettiler. 

Mektepliler 
Müsabakası 
ikinci hafta 

ikinci haftanın en mühim 
haberine alt neticeyi yarın neş· 
redeceğiz. 

Üçüncü hafta 
l~I Mayıs Cumartesi 
L.?_laUnUnden yarınki 

1 
Mayıs bugUnkU 
Cuma gUnU akfa 
mına kadardır 

ngmUddet zarfında ga. 
zetemlzde çıkan en mü
him haberi 200 kall
mayl gaçmernak Uzra 
yazıp, müsabaka me. 
murluiuna göndertnızı 

- .. 

Kadriye H. ve ruiekas_ı 
tahkikatının son sııihasına 

geldiğini kay 

detmlştlk. Mfü 

tantlk Hlkmeı 

Bey, diln de 
sabahtan ak

şama kadar 
Kadriye Ha
nımı isticvap 
la meşgul ol

muştur. Kad
riye H. dan 
sonra Nasır 

ve Alt Rıza 

' 

Beyler lstlç- _Talık""'" lı ı r nıliu· 
dilecek- dtt dah> u>ar.ıasınc 

vap e Juzumlu ıoren mus-
tlr. tantil llili.mer Bey 

- -__ ...,......,.___ 

~ilayet ~ül~esi yeni yol 
kanununa ~öre ya~ılacak _ .. .,_. 

Vilayet umumi Mecllsl 
yakında fevkalade bir içtima 
akdedecektlr. _ Buna sebep 
şudur: 

Yol kanunu yakında Mec
listen çıkacakhr. Bu kanun 
mer'iyet mevkılne girince 
Hususi idare bütçeslnde·de 
tadilat yapılması lizım gel
mektedir. 

Dahiliye Vekaleti bu mü
nasebe_tle vlllyete ı-önderdl
gl bir tııhrlratta y.enl sene. 

Aldığımız malümata gllre 
tahkikatın bir müddet daha • 
uzaması icap etmiştir. buna 1 
sebep I>lr zamanlar ismi ge- ı 
çen ve şehrimizden Roman- ı 
yaya~ k~çmıŞ olan Ferdinin 

celbi kakkında bazı teşebbüs-
lerde bulunulmasıdır. 

Ferdi elyevm Bulgarls
tanda bulunmaktadır. Ken
disinin celbi için Hariciye 
vekaleti vasıtaslyle teşeb

büsatta bulunulmaktadır. 

Ferdi geldiği takdirde maz
nunlardan sonra isticvap 

edilecektir. 
Maznunlar bu nihai istic

vap nıün:ı.sebetlyle ihtilattan 
menedllmlşlerdl. Kadriye 
H. hakkındaki ihtilattan 
memnuniyet kararı tecdit 
edllmlştlr. 

__:_ _ __, ......... --
Tüyleı· ürpertici habaset 

Adnpazm, 8 ( A.A ) - • Bu gün 
bumda çok feci lıir hadise oldu. 
,\dapaıarında şôi"r Baba Kizım 
efendinin J ,· aşındaki kızı Eda ha
nım• fili ıcni ika edildikten sonra 
(,'arb atılmış \C zavalic ynvrucuk 
ölli olnrak bulunmuştur. Zabıt• fail
lerin izi iizerinde<fa. -·-lrandakl zelzele 

Londra, 9 (.~.A) Tahran-
dan bildiriliyor: '2 mayıstaki 

zelzele toprağı 24 mil uzunlu
ğunda çatlatmıştır. Bu çatlağın 

genişliği 9 kadcmden fazladır. 
1 •••••• 1 

KONSERVATUVAR 

Dün senelik ilk 
konserini verdi 

Şehir konservatuvarı talebesi 
tarafından dlln senelik konser
lere başlanmıştır. 

Tepebaşı kıtlık tiyatrosunda 
verilen dUnkll konser talebe 
velilerine tahsis olunmuştu. Bu 
gllnkll konser de Vilayet ve 
Emanet erkanına tahsis olun
muştur. 

Pazar günü de sefaretler 
erkanına konser verilecektir. 

l(onsorvatuvar talebesi kon· 
ıerde muvaffak olmut ve çok 
alkışlanmıttır. 

Vi/tiyet nıccfi.,inln lctinıııiarında 

bütçesinin şimdilik tastlk 
için yollanmamasını bildir· 
mlştlr. \llayetçe yeni kanun
ların Meclisten çıl,masına 
intizar olunacaktır. 

Bundan sonra vilayet Mec
lisi fevkalade bir içtima ya
parak bütçede IAzım gelen 
tadllat icra kılınacaktır. 

Hazin bir irtihali 
Genç ve kıymetli çinkograf· 

larımızdan Necmi Bey dOn 

uzun mUdde~ 

devam eden 
bir hastalığı 

mUtakıp dUn· 
yasına veda 
etmiştir. Necmi 
Beyi alıp gö
turen hastalık 

veremdir! 
Merhum /~filli· 

yel kıllşehane· 
alnln te~lslnde 
bilhassa yar
dımda bulun· 

muş, gazeteci- \lerlı m N er.:! 

ilk aleminde gUzel san'ut eser-
leri ile kendisini taoıtmış kıymet· 
il, dUrUst, fazıletkar bir b&n'at
kardı. Merhumun cenazesi dün 
Jstanbuldakl bUIUn çınkograf 
arkadaşlarının 1 tlrakile kaldı· 
rılmış, Emlrıtandıtkl aile mak
beresfne defnolunmuştur. 

Ailesine tazlycllerimlzl beyan 
ederiz. --··-----Krala iltihak ediyorlar 

Moskova, 8 ,A.A. ı - Ter
mezden bildiriliyor: Amanullah 
ve Nadir Han taarruzlarının in
kişafı dolaylslyle l(Ohistanlı
ların ailo ve emvali KAbilden 
taşınmaktadır. Amanullah Han 
aleyhine Beha Sakinin gönder· 
mlş olduğu 6 tayyareden bir 
tane~! bile KAbil• avdet etme
miş ve Amanullah Han tarafına 
geçmiştir. 

Rus hud11duna a/ıuı 
Moskova, 8 ( A.A. ) - Tas 

ajansı bildiriyor ; Dört basmacı 
çeteal nisan sonlarında Afganl
standan Sovyet topraklarına 
girerek müessesata tecavüz et
mişler ve yatnıagerllkte bulun
mutlardır. MDtecavlzler kızıl 
kıtaat tarafından tenlı.11 edilmiş· 
ıerdlr. Atıaan esirlerin beyana
tına nazaran yeniden bir takım 
çeteler Sovyet topraklarına akın 
etmek llzre hazırlıklarda bulun
makta olduğundan Sovyet askeri 
kurnandnlığı tedablri !Azime 
ittihaz eylemiştir, 

Galip kim? .• 

Galatasaray da Fe
ner de bütün kuvvet
lerini ortaya koydu 

Bu gUn Taksim Stadyomunda 
yapılacak llkmaçları: 

Saat 13 de SDleymanlye-Beykoz 
• 14,45 de Beşlktaf ·Vefa 
, 16,30 da Galatasaray-Fener

bahçe 
• * ... 

Yukarıdaki maçlann her birinin 
kendine ait hususiyetleri vardir. 
Bu hususiyetler küme sonuncusu ol 
mamak, ikinciliği elden kaçırmamak 
gibi şeylerdir. Fakat hiç şüphe yok 
ki bu maçların en mühimi her zaman 
olduğu gibi, şampiyonlu~u almağa 

matuf Galatasaray-Fcnerbahçe mu 
sabakasıdır. Diğer maçlar daha zi-
yade, son maçı bckliyccek meraklr
lar için bir "perde aras•" mahiyeti
ni geçmiyecektir. 

* * * Galatasaray-Fenerbahçe maçm.:: 
gelince, senenin en mühim ma("i 
olacağı muhakkaktır. Bu ehemmiye
ti yaratan sebepler muhteliftir: 

1 - Birinci devrede ücüncü de
receye düşmüş olan Fenerbahçcnin, 
geçen hafta Galatas:ırayın Vefa ile 
ve Beşikta~ın Beykozla berabere 
blmalarr .eticcsinde ikinci derece
ye yükselmiş olması bundan başkJ 
Galatasaraya galip geldigi takdirde 
şampiyonlu~u labilmc'< ihtimalr 

2- Bay ramda V iyanıının Avı.. tu 
ya profesyonel takrmılc yapılacak 

maçtaGalatas~ray-Fenerbahçe c. ·' 
telitinin. hi~ üph siz tarafeyin oy 
t.;ncular~nın varın göstercccklc 
muvaffakıyet ve kabiliyet nazarı ı· 

tibarc alına"ak te ki 1 cdi'ec~gi key
fiyeti. 

3 - Fenerlilerdc senc'crdc.-ı son 
ra Galatasarayı yenebilmek i!m! i
nin uyanmış olması. 

' 4 - Galatasaraylılarda ne olur n~ 
olmaz ikinci bir maça kapı açm, 
mak endişesi. 

Bu sebepleri mütekabil düşüm: 
!ere göre tevsi etmek elimizdedir. 
Mamafi serdettigimiz dört sebep b ·• 
tün diğer sebeplerin yerini doldur 
mağa kafidir. 

Bu gün sahaya çıkacak Galatasa 
ray-Fenerbahçc takımları-Fenerin 
Sabih, Bedri ve Trabzondan getir
dildiği söylenen Caferi oynatacağı 
riva yetleri bertaraf-hemen hemen 
muayyendir. Caferin bu maç içi" 
getirtilmiş olması ise, Galatasarayı 
"klasik" müdafaa hattında Fener 
muhacimleri üzerinde maruf b1r tc 

siti olan Mehmet Nazife. Galatasa
ı-.ıy muhacim hattında ayni tesiri ya· 
pabilmek fikrile meydana atLlmı 
bir nazire olsa gerektır. 

Cafcrin oyununu çoktnn beri gor 
mediğimiz için, oynatıldıgı takdır\! 
bu emekdar müdafiin Fenerin dı 
de sağlam bir koz mu yol<sa bir blôf 
mü olduğunu ancak bu gün anlay~
cağız. 

* * * 
Bu gür>kü oy - , hangi tarar ı 

galebcsilc ıeticeleneceğı hakkııcda 

bir fi.lı:ir yürütmek lazım gelir , 
bir iki gündür saydığımı:. şerai• 

dairesinde- ve her iki taraf en kuv• 
vetli şekillerde çıkmak şartile -Ga 
latasarayın ağır basacağı fikrinde· 
yiz. Bilhassa bir beraberlik takdi· 
rinde bile Galatasarayın şampiyon
luğu alacağı noktasr sarı-kırmızı
lılar için en büyük bir "avantaj'" nok 
tasıdır. ,.-----, Davet 

C.H.F. mülettlşliğladen : 
Cemlyetiumumlyelbeledlye 

azayımuhteremeslnln 11-5-929 
cumartesi gllnll saat on dör
tte fırka merkezinde aktolu
nacak lctımada hazır bulun
maları rica olunur, 

---
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TEPEDELENLİ ~ 
~A-Ll_PA ... S_A _vr V_A_Sl_Ll_KI_~ 

Ele avuca sığmayan adam 
•••••••• 

Tepedelenli dinini değiştirip 
vaftiz edildi ve ''Aleksi,, 

adını mı al ı? .. 
lilliytUJ tetrlkası: ı AYHAN 

Mn.LIYEI' CUMA 16 MAYIS· 1929 

HARİÇTEN HABERLER 
Alma."!~ da •-p!!~erede 

Kargaşalık ı· 'lf ·ı 'l'l"I 
Komünistlerin talı- 0~) ere ) e ) ) a Son teklif kimseyi 
rikatı h~ıa devam , Nil üzerin~e Mısırlılarla memnun etmiyor 

edıyor 1 ı ·ı·ı Al ~·ı~· ? Al Paris, ( A.A) M. Young 
Hamburg, 8 (A.A.) - Sos- nası l J a e 1 1 ' man burcunun tasfiyesini te-min edecek takııltlerln alacaklı 

yallst- Mllllyetperver işçi fır- L ( devletler arasında ne suretle ondra, 8 A. A.) - Nil su -
kasının bir lctımıı ında 200 ıarı hakkındaki fnglllz _Mısır taksim edlleceğlnl gösteren mU-
komünlst döğilşme şeklini itilllfına müteallik olarak Mısır temmim bir nota vermiştir, 

alan bir karışı klı!< çıkarmış- başvcklll ile Mısırdaki fngillz BruXelles, 8 (A.A.) - Belga 

Z 
f :vkalll<le komiseri arasında ajansının Paris muhabiri M, 

tır. abıta komilnlstlerl dışa- · Youngun tekllflerlnln tamirat 

_$! 

~t@ S'on Haberler ~ 

Barem kanunıt 
M. Meclisinde hangi gün neler 

müzakere edilecek? 

1 
teati edumiş olan notalar dün 

~!!![!!!!!ll!!!!!l'!~~Rl!~~!'ii~~ rı çıkarmış ve memnu silah ııkşam n~redilmiştlr. bedellerlodeo Bclçikanın hisse
::; taşıdıklarından dolayı 2 Sos- Mısır başvekili. notasında bil- sine düşen mıktan pek ziyade 

yalls- mllliyetçlyl tevkif et- hassa Nil in kontrolu hususu- ıa.alttığını ve mark meselesinin 
mlştlr. nun Stldan mes'elesl hakkında halli hususunu ileride Belçika va 

.Ankara. 9 (\!illiyet) - Barem tetkikatı devam crliyor. 'J'ctkıkıı 
prın .. bittiği takdirde meclisin pazar wya pazartesi <:t:bc';nJ• 
gorüşulecektir. Cezaların tecili layıhası pazar celsesinde, ,len~ 
ticaret layıhası perşembe celsesinde kiıl halinde muzakere edil< 
cektir. Cumartesi celsesinde mülhak bütçeler mL,zakcrc cdikt:ek!lr· 

Bütçe encümeni seyrisefain butçesini tetkik ı·c intaç ctmişt;r. 
M •O• H cereyan edecek müzakerat es- Alrra hh ı d Moskovadan gelen telgra~lar n mura as arı arasın a 

ı· nasında iki hükQmet arasında 
Berlln' 8 (A.A.) 

- Posta b ı ö u cereyan edecek müzakerelere 
ser es çe g r şuımck üzre şlm- talik eyledlğlnl bildirmiştir. 

ve telgraf idaresi Berllnde- dilik t~ llk edllmlş oldujtunu Tekliflerin bu mahiyeti Belçika 
ki k fi 1 t k it 1 M 

zikretmektedir. lnı:;lllz fcvkall\de 
om n s om es ne os- komiseri bu itllllfın Sudan ile mOrahhas hey'etlni müteessir 

k;;:d:~~~: t~~~'~!~~~a~~e~e~ ~~il~:;en~!u~ıısı~~ma:~r:~.:r~ ::~y~eş~~Mrıi.Bsecıhçıakcahtmuarraah8h1nadsahe1ykl- SOYİJBI hükônıeli yapyalnız kal~l~ID~aD babSB~İJ~f 
çlrmlştlr. Bu telgraflarda üzerindeki tebil ve tarihi hu- il! k ( ) rtı kukur.u daha cvelce tıınımı• ay evel bazı mükalemelcr vuku ' os ·ova, 9 A · A Tas ajansı bildirl"or: :\1. Litvinof tı . 
Berlln komOnlstlerl 1 Mayıs ~ h 

/ 
~ olduğunu zlhretmcktedlr. bulduğu sırada M . Sehacht tesli at ihzari komisyonunun son içtimaında bernn:ıtt:ı bulun.ır• 

nümayişlerinden dolayı teb- Ir ht ç m k ı ı ı ı k f · <t-a a ,eyezanlar oldu ar mese es n o hali , hususiyle geçen on eransların hiç bir netice vermemesine mukabil bu · 
rlk edilmekte ve sosyal- de- B d t 8 ( oı·en ve ~taı ed' ı Al a f k ' ağ a , A.A.) AntilUb- " m ıo 0 m oyaya er i konferansın menfi bir netice verdiğini, Sov}'et teklifinin tıutl'',' 
mokratlar işçiler sınıfına hl- nan dağlarındaki karların eri- iadesi meselesi arasında bir ra-

1 yan etle itham olunmaktadır. mest neticesi olarak frakta fil- bıta vücude getlrllmcslol anu muaddel şekillerile beraber reddedildiğini, bu gidi~le bdki :ı.<1· 
Bertin, 8 (A.A.) _ Bulga rat vadisinde büyük feyezanlıır etmiş, bu arzu mOkAlemelerin konferansın da başka hir netice vermiyeceğini, fakat Sonct Rı1'~' 

ve müh!m hasarlar vuku bul- derhal inkıtaına sebep olmuştur. h!lk kitlelerinin hükumetleri üzerinde bir nüfuz icra ed~bilccc~lr 
rlstanın Almanyaya harpten mus,tur. llisselerine e dü " · · il · .;ııı n · şuyor rını mıt ettiği için asıl konferansın bir an evvel inikat etrne,. 

ar s, · - · iman ta ep e eceğlnl söylemiş ve Sovyct Rusyanın yııptı"'ı tckllfle·r· ~ 

Teslihatın tahdidi 

eve! olan borçlarının tesvl- Ford avrupaya geliyor p ı 8 c A A ) A ı d Jı 
yesl hakkında bir itilaf ak- Nuyork, 9 ( A.A. ) Henry murahhasları muhtıralarını ak- h k f> t• 

Karetto, uzun zamanlardan "Vezir" idi Selanik Valiliğinde dolunmuştur. Ford un oğlu ile Ford motörleri şam tevdi edeceklerdir. MUte- ep e alliyette ve hatta bazen yapyalnız kaldığını görmekle rııu ~ 
beri « Y anyada» Topçu başılık de bulunmuştu. • ,------------ şlrl etinin ser veznedarı ve mu- hassıslar yarın toplanmıyacak- essir değil, bil'akls müftehir olduğunu ve terki tcslihatı tahakl:U 
ediyordu. Serasker Hurşit Pa- Şimdi Mora Valisi idi, lakin - Bunlar para canlı Ama- malleyhln zevcesi ve iki çocuğu tır. Muhtara Cuma gllnO tetkik ettirmek için sonuna kader çalışacağinı illve etmiştir. şanın altınlarına dayanamaya- eski efendisi Hurşit Paşanın vutlardır. Cehenneme olsa aylık buğıın lnglltcreye gitmişlerdir. edilecektir. Young muhtırasında / 
rak «ihtiyar kurda» hiyanet e- yanında bulunyordu. 1 ıa gönüllü yazılmaktan çekin- Orada 3 ay kalacaklardır. Ford başlıca alacaklı devletler için Meclisin dünkil içtimaı Deniz Ticareti UJyıh•" 
den birçokları gibi o da bir kaç Serasker Hurşit Paşa çok sa- mezler. Rusyada bir fabrika tesisine ayr1ı 1 1:1: hlsseBler ıiöyledlr: Ankara, 9 (A.A.) - bilyOk ha:ıırlanıgor • 

g
ün evci a:Hurşı't» P t f lb !ık g" teriy d B" .. O fA f alt planların Sovyet hUkOmctln• n.,.ıterc: a our notasında Mili t M il 1 b O Aalı:ara, 9 (Milliyet)- ~~1 

. . aşa ara ı- ırsız os or u. utun nda ve a olaydı e endisi tevdi cdllmlf olduğunu beyan münderiç nokta! nazara göre e ec s uıı: n reis ve- .....-. 
na geçmıştı. adamJarını savmuştu. Kaftan kendisine elbet bizlerden yek ve fakat henüz kat'! hiçbir ka· lı:apatılmış ve lldenmlt borçlar. kili Hasan beyin riyasetinde harçlan va lıaçalı:çtltğtnııı ,rJ' 

Hurşit Paşa Yan ya kalesini cı başısını Vezir Otağı dışına olmak gerekirdi. rar ittihaz edllmemiş bulundu- Fransa: Kapatılmış ve öden- toplanmıf vo ruznamede mil- taldbl llyıhasıaıa Adlly• • 
Ccn~c c~c .geçircmiycAceğine i~- dikmişti, beklediği adam gelir- Mehmet Paşa hiç de böyle tunu ilave etmiştir. miş borçlardan mada takriben zakero edilecek mevat bu- menine. tetlı:llı:I bltmlfdr· .-'' 
den ıyeyı ınanıp kanaat gctır- se yalnız Kaftancı tarafından d" ...... 

1 
d d "ld' b' k ispanyada bir gazete 7 milyar altun mark, Deniz ticaret llyıbatl ıı .. ...,. mişti: olsa olsa kaleyi Para ve karşılanarak Pa anın çadrrına u~tnuc~. er e.n. egı 1' ır e- Belçika: Kapatılmıf ve ilde- lunmadıtı cihetle Cumartesi !anıyor. Bu llyıbalar bu iÇi""' 

hile ile zaptedcceğinc hükmedi- sokulacaktı. re · lyas dedığı adam Tepe- Madrit, 9 ( A.A ) - Resmi amlş borçlardan batka bir mll- gOnu toplanmak üzre lçtlmaa da mbalı:cre oıuaawtır, .. 
d ı nı· · ki ·ı ht 'eli [*] gazetede intişar eden bir emir- ıh t 1 --ı .-yordu. Mehmet Paşa eski efendisi- e e ının es sı a arı 1 • yar yllJ: cifi mllyon altun mark, n aye vermlşt r. Deniz ticaret ıayıJı-· ti• 

H 
. p namede Madritte çıkan Heraldo 1 Ö - ~• 

Evet. . . ne olacaksa işte bu nin karşısına diz çökmüştü, öyle urşıt Paşaya ara pul için gazetesi Ilı.! lı.lşl arasında vulı:uu talya : dcnmlf borçlardan ır:•ml sldlll tHlt oııı•~ 
gece olacaktı. Tepedelenlinin oturuvnrdu, ikisi de susmuşlar- gelip iltica etmiş dcg" ildi. Ali ı b mada takriben bir mllyar aıtun mntalat kalmıtlardır. Gcmllerla mllllı:lyetlndc f1~1 ..., 

Y 

J _ ddla olunan lr kavgaya alt mark. Fransız mUtehueıılaıı, bu meunabalıtolıa bUe ıı:apoıN: 
anında kalan silahşurların· el- dı, düşünüyorlardı: Paşanın Rum olup vaftiz edi- raporu • seyyah şehri Seville • h ki fi "" 

d dilm 
· Lnglll• maha'lll hag-ette ususta ldrlerinl bllahero nııau il• bunlann ıırf T~~ 

c e esıne çalışılacaktı. Ah, şu Ali Paşa! ... ele avu- lerek "Aleksi" adını aldığını serlllvhası altında ocşcttltladen N I' .. 11 ıı ıı:ı r1 ıı: d ti 
K

A · d d d ı "" bl t ı k Parlı, 8 (A.A) - Hava• Ajan•ı 8 Y yccc e ay 1 Ilı rulılnl bauıaa bun pren1lpl il 
~unu sanı gecesı on uru- ca sığmaz yaman şeydi vesse- işittikten sonra "Yarıya" dan ° ayı "" n peçe a ceza na • 

0 

dermeyan etmlfler ve 17 Nleaa-
cu hır ayaz yapıyordu. Miçkil lam ... efendim, evvela Rumla- sıvışıvermişti. ti vermete mahjtQm edllmlştlr. blldlriyor: Mlltehassıslar konf•· da talebctmlf oldulı:lan hlıHnla teyit oluamattur. 
dağının yalçın kayalı korkunç n ayaklandırmıştı, ardından llyasın ardından yüzlerce ar- Berllıı, 8 (A.A.) - Oslo dan raosı mahaftll Londrada lntltar asgari miktar oldutuau açılı:ca Salihli memurlafl 61' 

Ç ruml 
• Id d K d • ı 1 k k blldlrlllyor : . Norv'"" hOkQmcti eden ve mntehassıeların vazife- sllylcmlaler, tn..ııızıer ite tekUf Anlı:ara, 9 ( Milliyet) _.. • .ıt 

u u an ogu U_Yor u. . ara ag ı arı ış ırtmıştı, hüla- navut kaçmıştı. Bunlar hep o "T ı r &' dllP"'.. 
Serasker d 

~h daki K R 
1
. . Groeoland açıklarında kilin Yaa sola Almaayanın tediye kablll- edilen tenzilatı hcmca hemen Uhlldc lı:l memurların ff ·:..Af 

or uga ın as- sa: oca ume ı ölkesinı baş- yüzden Tepedelenliyı' bırakıp ı f.I 1111'"' ke ı kt k ı Mayen adası ~erinde hakkı mil- yetin tespit etmekten ibaret kabul etmlşlerdlr. Falı:at bugUn baklı:ında DahlUya vek • 
r eihr sb~~ IDI: ıvn ~? u~an tan aşa kana boyayıp ateşlere Rurşit Paşanın hizmetine can lkiyetl oldutunu resmen nan olup tediyatın tevzii mea'clcelyle anlafıhyor lı:I lnıtllzler •cndlle- malGmat yoktur. 

te.sp occklcnnc donımişler- verdikten sonra "Yarıya" kale- atmıslardı. me~gul olma ı ıa ı "' 
d 

etmiştir. v ma arı zım ge " rloc alt hlascdan ttnzlllt icra- Hdl ..1 b pJ ı. sine kapanmıştı, ortalığı karış- · dlğinl beyan eyleyen nota- rneue ayra ,.ı Hurşit Paşa gece yansından tTrıp duruyordu. Mehmet Paşa ;- hayir efen- Yeni Zelantta zelzele yı mOttcflk•n hayretle ka ..... ııa- sına razı değildirler. Binaen- Edirne, 8 ( Mllllyet) -~ 
dim. İlyas Paşa için hizmetini- Aucklaod "yeni zelande ·v aleyh bllyllk bir tenakuz vardır .. _ ı ı ııı :.J 

sonra çadrrlarla metrislerde a- Tam iki seneye yaklaşıyor • • mışlardır Bu mehalll, alllı:adar • .... yısta yapı maaı azı Y"'.. teş yakılmamasını. emretmişti. du ki, ele geçmiyordu, bu gidiş- ze gelseydi Ali Paşanın Hazne- (A. A.) ~ Yeni Zelandın şlma- devletlerin mOtehassıslara veka- Bahusus ki Balfur notaıı, lngll- mektepler bayramı ıcklz ııı',11' 
Çoban kepeneklenne sarınarak le geçeccg" i de yoktu. . !eri elindeydi elbet onları brrak- llnde şlddetll bir zelzele olmuş- lctlcrinl tevdi ederken kendile- terenin Amcrikaya vcrecejtl tehir cdllmlttlr. Bu(lln il 4P' 

d 
~'- b N mazd tur. Zelze•e nltlceslnde Hunter- rlnden tam ve kat'I bir ltllllf meblağ mlktanadan fazlasını mclı:tcpler Sll"'UtlUkte ıı:ell _,. 

or. ug ... ui ckliyen öbetçilcre Vakit gı'ttikre gcc,iyordu, Sa- ı. ·ıı d ı d ı ı • • .. 
b 1 

' D' kt' Fakat .. ı· k vı e sokaklarında büyük çatlak- teminine esas ıılacak tekllflorial mc yun ana an ta cp etm ye- rlne tahsl• edilen yerıoriOv 1 ;t 
ı e şamata etmemeleri ısınar- baha beş altı saat kadar birşey ıyece '· soy ıyece - Q d ı · 

00
- d' 'idik ld H far hasıl olm u ş ve Waogarul ve bildlrmelerlnl rica etml• olduk- ceğl esasını vazetmiş idi. kcndcn acfdller. Serapa ... oı",·'' 

lanmıştı. . kalrmştı. Hurşı't Pa•anm bekle- en gazına ızı a ı. ur- T • • •,. ' · p K f dı k Palmerston da azim hasarlar larına nazarı dikkati c~lbetmek- Londra, 8 ( A. A.) - Oally yefllllk ı~•ade talebe ıı:eadl .Al 

Seraskenn çadrrında da şavk dig"i adam hala gelmemişti . şıt aşanın a tancısı ça r a- '" sı'" 
1 

.. .. .. t" y .. .. vukua gclmişılr. tedir. Mail in Parla muhabirine naza- nada bazende melı:tepfer ırıı •"' 
yoktu: yakılmamıştı. Serasker citten sıkıntı ı'cı'n- pısrn r :.:ı gorunmuş u. er opu- o•'" • el İntllıap fnnlir;eti şu hale oazran tedlyahn tcv- rao, mOtehaasıslar komitesi, bU· ctlenceler yaptılar. Her Jll 1,. 

Hurşit Paşanın yanında Meh deydi. O ayazda aln ıııda ter . bi- yor zil hususu molQm olmadıkça tOn dalnlerc adllAne ve munsl- bin fakir r.ncuklanna ıııı• .,oı 
met Paşa vardı. Mehmet Paşa rikintileri boncuklamyordu. - Geldi. . . . Londra,8 A.A.) - Yeniden böyle blr ltilllfın vOcude getlrll- fane muamele cdllmesl hueusun- meldari verlldl. HOktlrnet er:ır 
Seraskerin yetiştirmesi idi. Ev- Hurşit Paşa karsıstnda oturan Dedi, ya . . demek İlyas si- 28 intihap dolre~ı müntahlpleri- ı k t" u kil d ildi da ısrar eden ve la""lterenln c• 1 

1 h 
• . 1 . f lk mes a ıyen m m n eğ r. .,. leyıt mekteplere ö"'I• yeJllll ,,,,. 

vı:,lcc Hursit Paşanın kethüda- Mehmet Paşaya dedi ki: a tar akıbt sözünde durmuştu. n n tahrlrı nu <1su mal edll· Fazla olarak müttefik mOtehas- yeni fedaklrlıkta bulunmasına • 11 v ,,ı 
1 d b ı t B k M h H 

't p rt k ff k mlftlr. Memleketin alr aksa- sıslar, 17 Nisanda Almanyanın kat'iyen muhalefet eyleyen in- rinc davet edildi. Ll"e • •I' ıgın a u unmuş u. - a e met, ben bu işde urşı aşa a ı muva a o- ıııe• .r 

Lak b (Eb
,,, ı b ) ı k 1 k 

1 
k T mında tespit edilmiş olan mlk- senevi 2 milyar 198 milyon altın gı'llz heyeti murahha•asının bu Mustafa Necati yatı .~ .. 

a ma: u o ut der- hile seziyorum sen ne dersin? aca , muta ve muta epe- t b h" ı sıo• ı ı . K p . d ura u nıUnta ıp er adedinin mak olarak tahmin edllen tedl- tarzı hareketi dolayislyle hali Maarif emini beyi• .. ııı 
erdı. ösc aşa dıyenler de bulaydı şu adamın mekrine a- elenliyi tepeliyecekti. ·ıA ı ı al ü h ı 1 ,.. '' 

1 

b' d 1 .. ves inde m ota iplerin ye kablllyetl ile taksitin tevzii hazırda bir buhran geçirmekte- mektebi Belcdly.e re 
5 ,~ı • 

pek çoktu ... Köse Paşa on sen.e ğramasaydık! . ıtme i a.edi 19 milyon 711 bin 5l2 ye hakkındaki ltilAfı tc.•cll eden bir dlr. MUteha1aıslar girmiş olduk- beyi, Kız mualllm nıekt ı 4'' 
~':'.vel kethuda!ıktan Beylerbeyı-,- Benim Devletli efendim,İlya [•] Bir sene evci İlyastan eveıa baliğ olmaktadır. Bunlardan 10 muhtıra tanzim etmişlerdir. 4 lan çıkmazdan kurtulabllmelı: Maarif mUdUrO Saflın be:~•"'' 
lıgc atlamış hır çok sancakları sın mert yiğitin biri olduğuna ,i!ahtari (Umer milo) Paşanın ya· milyon 444 bin 214 dü kadııı Maıys da M.Young ile M.Scha- çaresini bulmak Ozre aralanada vet etmiştir. Sabahtan •11,, •

1 

idare etmişti. Bir scnedenberi süohe etmivordıım. nmdan kaçmıştı. olup erkeklere nazaran 1 milyon cht senevt taksiti 2 mllyar 150 sık sık hususi mlllAkatlarda lı:adar çocuklar eyıeııd 
... -----------------_;;..;,;.;.;.. _____ 1 ,"""!~~--!'-~""!'!~--- 170 bin 906rey ekseriyeti ~ardır. milyon tenzll etmek hususunda bulunmaktadırlar. lı: ı ı bl frdfle'• 

t~:~:lJl!TI~~:It!!IT::::+:J ~:~~:;~i:1:;.~: s~~·~~~;.r~~E; ?.~~.e.~:n.İ::~~~::: .. a:~~.~~~:~;~ ;:I;u~L!Ea~::::J~g~gı9~ ~~·g~f.·ş~t~ot,;
1

. 
C 

.. ak ta da söyledig"imiz üzre, bahri tems·ı ttı·-·1925 konferan d İ ı ks B "" cnevrc muz eratı şayanı lağvı veya idamesi demektir. 1 c gı sın a ngılız ırası ta ıt. ır tanede hı mecburi askerliğin kabulüne kaklarında gecenin ~~a ·r g""' 
dikkat bir safhaya girmiştir. İngiltere ve Amerikada esasen tahdidi teslihat mcs'elesi, bir zehirli gazların istimali gibi, i- 45,000,000 İngiliz ~iralık taksit. d~ aleyhtardı. sine kadar, yani büturı b~ıırl'~ 
Amerikanın bahri tahdidi tesli- mecburi askeri mükellefiyet ol- İngiliz - Amerika mes'elesi- mali de memnuiyet altına alın- Devletler bu tazmınatın 1,225, Bu itibarlc Ba<>vekildcn ziya- polis ile işçiler arasıııda • ıl~L 
hat hakkındaki Fransız noktai madıg"ından, bu usulün ilgasın- dir. Diğer devletlerle olan ihti- mak istenmişti. Geçen muhare- OOO OOO İ 'li ı· b 1 " lm B kadaf cll' l'fl h , ngı z ırasını eyne - de harbiye nazarının tayini şa- ma o uştur. u . de ııfl 
nazarını kabul ettiğini geçen da bir mahzur görmemekte idi- a ar, Fransa ile olan i tilaf gi be bize göstermiştir ki, her han milel harp borçlan için istiyor- yanı dikkattir. Verilen haberle- bir mücadele neti.ce. sırı .ııııı~11~ 
hafta Mr. Hugh Gibson bildir- !er. bi netice itibarile ehemmiyet- gi bir mücadelede, elde mevcut İ ya.r• ~ mişti. Bunun şumul ve ehemmi- Ancak İngiltere geçen sene sizdir. her nevi yakma, yıkme ve öl- !ar ve 600,~00,000 ~iliz lira- re göre, harbiye nezaretine Nu-

6 kişi ölüp, BO ~ışı ·nirı cliSlı# * * * s~ ?a .t~rata tahsıs edecek- ri Paşanın yerine Emin Zeki s~ da, A~an mılletı e~ı1ur 11 

yetini geçen haftaki icmalimiz- Fransa ile akdettiği bahri mu- dürme vasıtasından istifade et- lennı bıldınyorlar. Yapılan he- b imi 0. H t 1 _,_. nıne delalet eder. ~ ~ııif D'.~ 
de tetkik ettik. Bu hafta da ay- kavclc ile Fransanın noktai na- Cenevredeki İngiliz murah- mek arzusuna mukavemet et- saplara göre, Alman teklifinin ~:' ge . ş. r. a ır ~uı~~ıza dür: «Almanyada ı~~ ıis 

1 

ni Amerika murahhası Mr. Gib zarını kabul etmişti. Şimdi de ı;ası İ~giliz hükum~tinin zehir- mek kolay değildir. Eğer haki- sermayesi 1 300 000 OOO İngı'liz gore, bu ıki zat asken mukcllc- d 1 d' çunJ<u P" 
Am 

'kanın Am 1 r hakk d ki ka 1 ka 'l'h · · ' ' ' f' t hakkında 'ki fikrin' t maz» er er 
1 

« " son, en kara teslihatı crika kabul ediyor demektir. "_:;a7 •" ın a mu ve e- ten bir nevi sı a ıstımal e- lirasıdır İtilaf devletlerinin is- ıye 1 zıt a- tiliill · der » Jııl ,. hakkındaki noktai nazarını ka- Esasen İtalya ve küçük itilaf yi t.ı~dıKa karar verdiğini bil- dilmiyecekse, en eyi çare o ne- tediklerl miktar ise sermayeye raftan idiler. Bu itibarle Irak- Di:n mencf · paıistt il' 
. d 1 1 'd b d' . . H lard d ki b • ·1~'- ld b 1 d 1n 'lizl b' affaki ger tara tan otfl'· · bul cttığini bildirmi~r. Bu su- ev et en e una tarafdar olduk ırmıştır. atır a ır u vı sı a.uı e e u un um;ıamak- inkilap edi ce 1 950 000 000 İ _ ta gı er ır muv yet . . , 1ıT1aJ!lı' .. Jiİr 

retle İngiltere ve Amerika, hah !arından Fransız noktai nazarı mukavele, bizim de iştirakimiz- tir. "li ı· n '·· ' ' n kazanmış demektirler. Yani as- ne hıç hır vak a 
0 

·s 111t1 .. 
C 

* * * gı z ırasına balıg oluyor. Bu k 1 . . edik! . 1 kr nun da sebebi, Polı •· ı' 
ri tahdidi teslihat hakkında a- Cenevrede bir muzafferiyet ka- le, enevredc 1925 senesinde hesaba göre arada 650 000 000 er en ıst en zaman ra .. oJfl1ll" . 
ralarmdaki ihtilifı hallcdeıne- zanmış oluyor demektir. imzalanmıştı. Fakat mukavele Pariste tamirat komisyonu- İngiliz liral;k bir ihtiHı°f v~dır işgal edeceği gibi, Irakta mil- nün ihtiyat tedbı~OO ı.işİY

1 

diklerinden Fransanın gerek ka * * * şimdiye kadar İngiliz hükUıne- nun müzakeratı perde arkasın- ki şimdi Pariste cereyan eden kellcfiyeti askeriye olmıyacak- Mayıstan evvel 
3

• ıerıse lJ', 

rd d
'di Di" f bah • · f d d'k dilm d d' Al kif 'd' ince e ııt! ra, gerek denizle e talı ı · tcs . ger tara tan n tahdidi tı tara ın an tas ı e emiş- a cereyan e ıyor. man mu- milzakcrelerdc bu ihtilafın her- trr. etmesı ır. ı.afl f 

lihat hakkındaki noktai nazarı- teslihat.a beklenmedik bir ta- ti. Telgraf haberlerine göre İn- rahhası Herr Schahtın Berlin- tarap edilmesine uğraşılmakta- * • • de bu hareketin_ pe~·rüliİ" ı, 
ru kabul etmiş oluyorlar demek raftan ıtiraz .sesi. yükselmeğe ~iliz. hü~Uıneti şu kuyudu ih- d~n. Y.eni. tc.kliflerlc avd~t ctti~i dır. 1 Mayıs malO.~du; ki dünya- tarifine uymadıgı go rısıtı~" ili 
tir .. Franaanm Juu:ada tal_ıdidi ~amıştır. Şundiye kadar Wa- tıraz- ~ . ·•~ mukaveleyi tasdik ~ıldın~ıştı: Fakat ycnı te~- • * • nm her tarafm~a ~~~ bay~r.o kat Pariste iken. Frllüdiifİlııı,ıP' 
teslihat hakkındaki noktaı na- şıngton konfcr~m~a beş hah: etme! •-Y....... . fi.n ınahıyctı hakkın~ hen~ Irakta ~ylardan beri devam lar~k k~bul edı~ştır. İşcılenn işitmiştim: .,polı~ ı?1 ıeeıı 
zarı malOmdur. Fransa asker n. devlete tahsıs c~le~. t?naı (1~ Zehırli gaz aı_ıcak muka- b_ır malQmat elde edilcn_ıem_ış- eden kabınc Abuhranı nihayet gezıp eglcnmelcn ve bayram Korsikalıdır, yanı Ilfaıı<' tıiı 
miktarının tayin ve tahdidinde miktan etrafında hır fıkır ıh ti- velcyı kabul ve tasdik eden dev tır. Son gelen gazeteler bıze ıh- buldu ve hükUmet teşckkill et- yapmalarına mahsus olan bu 1 h . · dir.» 1 oıı. , 
ihtiyat sınıflarının hesaba ka- lafı yoktu. M.alilmdur ki b~ !etler karşı kullanı~yacak. ti.lafın. mahiyeti h~ında. sarih t~. 'Y e"l: ka~ine eski ~bdülmuh- gün son zamanlarda matem gü- ıe~f: ~i~r belki ı.ı.apO ;,1161~~ 
tılmamasmI istemektedir 1n .

1
_ konferansta İngılterc ve Amen- (2) Bu muahcdeyı kabul et- hır fikir vermektedir. Bu ızaha- sın kabıncsınde maanf nazın o- nü oluyor. Buna da sebep, sol eJseydı. . o'ı'" 

tere ile Amerika ise bu futi~at kaya 5, Fransa, Japonya ve 1- miycn devletlerle onların müt- ta göre Almanların 37 sene lan Tevfik Beyin riyasetinde cenaha mensup bir takım işçile asır son:~ g. ine maıı' ~ 
smıflarmm da hesaba katılma- talyaya da. 3 nis~~n~c b_ahri t~fikleri~e karşı zehirli gı>z is- mü~~etl~ senede (8~,500,000) teş~kldil,ctnı_iş~r .. Malfimdur ki rin telkinat altında nümayiş- ~ayıs ?u~~~rii 0ıu~tl· I~ ıımı şiddetle iltizam etmekt ._ kuvvet tayın edılmiştı. Şımdi timal cdılccek. İngıliz !ırası tcdıycsınc muka- eski kabınenın ıstıfasına sebep, lcr yaparak asayişi ihlil eyle- hır Polı~ m~·d"rii de tıi' 
dile N ti 't'b .

1 
b' e ı Japonya Amerikanın (5) ine Bu kuyudu ihtiraziyeden şu bil, itil§f devletleri tU talepte !rakı müdafaa vesilcsile İngi- meleri ve hükOmet kuvvetlerile diki Polis mu uN p0teOI' 

dili- r. ~ 11 an e ~ ~e~~ karşı (3) ~sbe~ini az .g~rmck- netice çıkıyor ki İngiltere, bazı bulunmuşlar: liz askerlerinin Irakta iıı::uneti- çarpışarak kan dökülmesine se- evvel gelseydi • 
---•~c.r __ • nazarın·~ a ulu, tc ve bu mabetin tezyıdine ~ \iare 37 aene mtlddetle eenıede 2 ne müsaade ve mecburt asker-
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-,, MİLLiYET,, iN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERİ -
• 

Ekonomi: 

~~ ;=.:k şenu~ :a~i:~ hattı Mh;~bey;8o v.~~~~~~~~!~~:,~.,.,, 
Bir kadın Ekzersiz hazırlıkları Dolmabahçeye mi 

-------Tarifenin iki ruhlu 
noktasından biri 

GUmrDlr., kağıt para hesablleml alınmalı, yoksa altın para h 
aabileml alınmalıdır.? Kağıt para besablle alınsa, kağıdın kıyme 
temevvücü malum; Nisandan EyHlle kadar ihracatımız durgundu 
paramız dUfer, diğer aylarda ithalat ve ihracat hemen muv 
gider, paramız cilzl değl~lr. Şu halde, fevkalade hallere bakmazs 
kağıt paramızın hangi aylarda nasıl değlşecetınl evciden bilme 
lr.ablldlr. 

A.levler içinde kaldı 
hastane11e kaldırıldı 

Cece Hasekide, Tekke soka
ğında Adviye ti. ın evin

den atef çıkmış l 2 odalık hanesi 
Yanmıştır. 

Yangın Adviye H. ın kiracısı 
~~iye tt. ın lambayı devfrmo
•lndcn çıkmıştır. Lamba ani ıu
rcııe parlayınca Raziye H. ae 
Yapacağını f&Şırmıf, lambayı 
Ytre atınca etekleri tutUfMDf, 
bin mUşklllltla ve muhtelif yer
lerı Yandıktan aonra muhaklr.alr. 
bir lllilmden kunanlmı" lıuta
ncyo kaldınlmıttır. Yanpa Ad
~lye H. ın evi tamamen, yaaıa
dald 8 numaralı ev de lr.ısmea 
Yandıktan sonra söndarOl
llıOttOr. 

81,. sar'alının naşı denl> 
den çıkarıldı 

1 13 Gün evci Hallç vapurunda 
lcen sar'ası tutarak denize dil· 

fen arzıhalcı Ihsan Ef. nln ce
''dl dOn denizden çıkanlmıttır. 
/(uyııya düşen araba 

()on sDbah bir arabacı Slltlil· 
b Ccdeo su almağa giderken 
le 'Ytlrlcr ürkerek alabildltfne 
~ açnıaga başlamışlar ve o el· 
ardaki boş boııtan kuyusuna 
~aba ile beraber kuyuya dOş
Oşıerdlr. Arabaa arabadan 

'tı 'Yarak kurtulmuştur. 

l 
Kamçı ile dayak 

anrada oturan Cemil, balıkçı 
le Ccıaıı kavga neticesinde 
•nıçı ile dllvmüştUr. 

a,. Miras yüzünden 
'\ •dıkııyünde SDreyya slnema
llıir &ı büfecisi Ekrem ef. bir 
'•b ._ mesel esinden dolayı alı:· 
Çele •sındao Ayşe Huıma bıçalr. 

tttınden yakalanmıştır. 

~ Otomobil kaza/an 
)lofcır ttamdlnln 1871 numaralı 
~I 0 tomobill dDn Harbiyede 
bıı ~lskfaln idaresindeki otomo
~-- le çarpımış iki otomobll de 

•rıı uğramıştır. 
ı~fGr Halldfn idaresindeki 
llaı numaralı otomobil dün 
• y •tııda Hamal .Muharremin 
~ar " 111dakl kızı Melllhate çar-

a1ı Yaralamıştır. 

A le ılcenıl hırsız 
"\ :•rayda madam Dllikonun 
llıa1c Vlne ıtlrerek llteberl aşır
llı% lstıyen Mustafa yakalan-

'· 
v...,__, ;;-----
~Rette 

\' lVıektep arsalan 
()( p 1 • h: ara arını vermı-
tılerin sevki devam 

'( ediyor .. 
~n· 
ı 1 Yapılacak mektep blna-

d~1tıı~tı arsaları için VllAyet 
tlj b llltclisı baş Utibi Züh
he~ e~, .ı\nkaraya ~tmi~ti. Zühtü 

\·u~ıin An karadan gelmiştir. 
tı.ı· Yet yeni mektepler için 1Ye 
~t~ Ve ~:vkeftan üç büyük 

Yı d 
i·· evralacaktır . 
-ll~r· 

~'I id 
11 

bey, bundan başka hu
"'llitt,,_.areye ait bazı lşlerl de 

'" 1~tir. 

/) 
t"1 'il ayak nıes'elesl 
\) atada ]{ 
ij kiina apu içi polıs mev· 

nden . e dayak atılma mes'cle-
., tıçnı 

" k cmur hakkında Bey-
ilıııh azası ·d 

aıt ı ııre hey'etl lüzumu 
erııe k 

" ~u k· aran vermişti. 
•n.. ıırar ViJ• . h • "' de uyct ıdare ey e-
d~k llıenı tastik olunmuştur. An-
trt. Urların .. . 1 
d·ı '"sind curıim eri cinayet 1 etin~ . e olıııadığı cihetle ken-

ı~ten ı 
lı e çektlrilmemlştir. 

~ aı"11 (\''.an ç komıayonu 
-~in·kik ~o~tgbı ltlrazlnnnı tet· 
~n ı 1 a~li b s~onu dün Vali ınu· 
lt11 l'ııı tır, rıı~ ın rıyasetinde top
~! n n itı tıkclleflerden bazUe
ı ' ~Stıı1 h razlannı tetkik ederek 

tile ··ı tadil 
tttııişr ve bir kısIDJnı 

ır. 

~ l'ou 
{ rıı " a.rda çalışma 

1 ergısinı 

dün stadyomda Beşiktaşa mı Ka~if e kale Kızıl~ullo 
yapıldı indirilmeli? teneleri kaJnıyor 

ikinci Jlmnastllr. fenlllr.lerlno I' 
bazırlılr. elr.zerAlzl diln Taksim Maçlr.a tramvay hattının Bo-

ıtadyomunda erkelr. lise ve şlktaş ve ya Dolma bah· 
orta mektep talebeıl tarafından çeye kadar temdidi için mııza-

yapıldı. kere cereyan etmi• ve bu bn· 
DilnkD etıerslzo kabataf, ıusta şirket tetkikata baflamıştı. 

Jstanbul, Galatasaray, Feyziatl, Tetkikat bitmlf, acdcedo bat 

Kızılçıılu deresi ile Kançeşme 
mevkilerindeki heyelan sa

hası genişlemektedir. 

1kı sene: evel Kançeşme mev
kilnde vuku bulan heye!Aıı yü
zünden oradaki şose yarım met

roye yakm bir genişlikte açılmış 
ve demlryolu da kısmen bozul· 

Erkekmuaallm, Şlşll Terakki, Dolma bab.,eye ludlrllditl tak· 
Vefa , Eyllp, Şaı k , Feyzlye, ~ 
Osklldar, Davutpaşa, Gazi 0 8• dlrde tlrketln bundan bir men• 
manpaşa, Geleube11t, Kadıköy, faat elde edemlyecett clbl o 
lise ve orta mekteplerluo men· civar aballslnln de istifade ede-
ıup 1800 cenç ittırat etmlftlr. mlyecejtl anlatılmıttır. Halbu ld 

Ekzerslze terbiye! bedeniye BeflktAfa temdit olunursa hem 
mOfettlfl umumisi Sellm Sım firketln ve hem de bu c:lvar 
beyin bir autkuyle batlandı. ahalisinin latlfadelerlnl mucip 

.M.ilteakiben M.uaııtm M. Co- olacağı neticesine vanlmıt vo 
nsonun ldarcıılnde berekatı be- hattın Valide Çefmeıl tarlklle 
bedeniye yapıldı. k 

Hareketler baftaa bata ba- BCflktat• lndlrllmeılne arar 
yDlr. bir intizam içinde cereyan verilmiştir. Bu babtalr.I projelır 
ediyor, beraberllk ıtllzillr.Uyardu. hazırlanmaktadır. 

Pazartesi gilnO kız mektep- Nlşantaşı fırını 
lerl ekzerslz yapacak ve 14 şimdiki halde pek harap olan 
Mayısta da 11enllk yapılacaktır. Nltantaşı fınnını Şehremaneti 

Bu seno jimnastik şenllklerl· tamir ettlrmeğe başlamıttır. 

muştu. 

Bu seneki heyel!n Kızılçullu 

yakınındaki derede bulunan ve 

yüzlerce sene evel lnŞ1 edilmiş 
olan Vezir - Osmanağa su bent
lerini tehlikeye düşiirmiJştiir. 

Bu vaziyete nazaran heyelAn 
sabası senelerin geçmesile geniş
lemektedir. 

ne SOOO talebe I11tlrak edecektir. Lakin tamir biraz uzun sD• 

Mektep imtihanları recektlr. Ameliyat bittikten sonra 
eu sene mektep lmtlbanlan ancak bir nevi ekmelr. tecrObeal 

Kançeşme ınevkilndeld dağ

lardan şoseye kadar olan bu sa
hada devam eden ve birbirinin 
arkasından gelen dağlardan scın r:ı 
kıZllçullu deresi yani derin bir 
geçit gelmektedir. 

10 Haziranda batlıyarak 20 yapılacaktır. 
Dttazlranda hitam bulacaktır. ... ........ ..,. 

italyaya gidilecek mi ? 

Bin talebemizin temmuzda lıai-
yaya :;eyahata gideceği. mevzuu 

bahis olmuştu. l\laarlf emanetin
de bu yolda malılmat mevcut 
değildir. ,\laarif emini Behçet bey 
bu münasdıctle bir muharrirlmize 
demi~tir ki:. 

" - ltulya talebderinln ziya-
reC:nden sonra, böyle bir iadei 

ziyaret tasavvurundan bnhsedlldl 
Ancak şimdiye kadar ne resmt, 
ne husust huna dair bir tebllg3t 
ve malumat almış de~iın. 

Adliyede 

Şüpheli IJ/ilm 
Marikanın sebebi 
vefatı hakkında 

bir iddia 

U• sküdar Müddei umumlll!f 
:\farika isminde bir kızın 

öhimü tahldkatına başlamıştır. 
l\larika Kadıköyünde bir evde 

oturmakta ilcen günün birinde 
kaybolmuştur. Beyoğlu cihetinde 
bir otelin kapıcısı olan l\1arika
nın ana.<ı kızını evde bulama
yınca öteye beriye baş vurmuş 
ve Mariknnın bir hastahanede 
olduğunu öğrenmiştir. 

Marikanın valdesi, Müddei 
umumiliğe verdiği istidada şu 
iddiada bulunmaktadır: 

- Derhal hasta.haneye gittim. 
Bana kızıma bir ameliyat yapıla
caı;ını söylediler . Muvafakatim 
olduğuna dair imza istediler . 
Razı olmadım. Fakat gene ame
liyat yaptılar. Kızım ameliyat 
esnasında ölmüştür. Kendisinin 
5 aylık hamile olduğunu da öğ
rendim. 

Üsküdar müddei umumilil!;i 
istidayı btintak l lakimliğine ha
vale etmiştir . ----

(Cem) in nıahkıimiyetl 
nakzedlldl 

Yeni buz fabrikası 

Şehremaneti tarafından Kara 
ataçta yaptınlmakta olan 

yeni buz fabrikasının bir an 
evel lkmallne çalışılmaktadır, 

inşaat bayii llerlemlştlr. GDnde 
15 ton buz çılr.ı.racalr. olan bu 
fabrika 15 Hazirandan itibaren 
lşlemete başlııyacalr.tır. 

EE 2E 

Çocuklar yurdu 

K imsesiz çalıfkaa çocuklar 
yurduna tahsis edllen Aya· 

ıofya medresealndeld hazırlık· 
lar bitmek üzeredir. Bu ayın 
yirmisinden itibaren çocuk alln· 
mağa başlayacaktır. 

Fınnların teftişi 

Emanet lr.lmyakerl lsmall Hakkı 
bey fınnlann teftltlnı me· 

mur edllmlftfr. fımall ttaklr.ı bey 
ftnnlarda ıtörecett bozuk ve 
hllell unlan derhal musadero 
edecektir. 

___ ,.... __ _ 
Orman yangını 

Dun Kartal kazası hududu 
dalılllnde Çelr.mo köy orma

nından yangın çıkmıt 300 dO
nllmlllk yer yandıkdan sonra 
sllndilrillmüştDr. Yangının sebe
bi jandarmaca tahkik ediliyor. 

Jiransız IJlülerlne abide 

Fransa hOktlmetl umumi harp
te Çanakkalede maktul dil

ten Fransız aıkerlerl için bir 
abide lntası zımnında bOktlme
dmlzden milsaade lstemlftfr. 

Yanağını fare ısırmış 

A mavutkllyOnde oturan Jllllde 
Hanım bir fere tarafından 

ıaınldığı için berayı tedavi Da· 
aJkelp milesseılae müracaat 
etmlttlr. 

Fahreddin Paşa 

ikinci ordu mllfetllfl Fahreddin 
Pafa tebrlmlze gelmiştir. 

Müflis Nuri efendi 

Erzurum hanında ikraz ve is
tıı<raz işleriyle uğraşırken 

iflası hileli görülen Nuri efedinin 
muhakemesine dün Agırcezada ba-

kılacaktı. Fakatgerek Nuri efendinin 
emlı\kl hakkında Tapuya sonılan 
süalc, gerek Ticaret mahkemsine 
gönderilen müzekkereye cevap 

gelmedil!;inden muhakeme başka 
bir güne hırakılmıştır. 

Berlln Polis müdllr muavini 

Geçidin mukabil kısmındaki 

kadife kalesi tepesi vardır. Kadife, 
daha doğrusu kaydafa kalesinin 
bu kısmındaki heyelan daha bü
yük ve seri devam etmektedir. 

Evelce yapıldığı gibi heyelan 

50 metre mürabbaı bir sahanın 
dahilinde değildir, şimdiki vazi
yet asgari bir hesap ile 300 
metre m[irabaından dah:ı geniş 

olduğunu anlamağa kl!idir. 
Heyelıln yüzünden demiryolu 

daimt bir tehlike içindedir . Bir 
kaç sene evel burada demir yolu· 
nun bir tarafındaki arazi tamamile 
kaymıştır. 

Bir f abrlka yandı 
• • 
I;ı;ınlrde Kerestecilerde Cavit 

ve Hakkı beylerin kereste 
fabrika,ından yangın çıkmış ve 

fabrika ile keı'esteler kı\milen 

yanmıştır. 

Fabrikadakf mallar 15,000 IJ. 
raya konkurdya Sigorta şirketine 
sigortalı idi. 

Yangının dlkkatsızlık veyahut 
kaza neticesinde çıkrığı tahmin 
olunmaktadır. 

Zarar ve ziyan 
hlmdir. 

miktarı mü-

Seyyah akını 

Bugünlerde şehrimize mühim 
seyyah kafileleri gelecektir. 

Dün Amazon vapurilc 400 
ve Maseşeri vapurile de hir 
miktar seyyah gelmiştir. 

Bugün Pronida vapurile 500 
öbürgün Monte Muvartes vapu
rile 1500 AJman seyyah gele
cektir. 

Fakir çocuklara elbise 

H ima yel etfal cemiyeti bu giJn 
l 00 fakir çocu~a elbise tevzi 

edecektir. Çocuklar elbiseleri saat 
2 de Sultan Ahmet camiinde 
giyecekler ve oradan alay halin

de Gülhanc parkına gideceklerdir. 
Parkta çocuklara hediyeler 

verilecektir. 

Liman şlrkeUnin ısmarla-

1.- Mümasili olmayıp meuıleke-
tin istihsalatı ziraiycıinl! hi.mıc: t r· 
decek olan mevat ve aıat ve hayva· 
nat. 2.- Sihhatle memlekete hizmet 
eden ve mümasili, olmtyc.n mcvat ve 
alat. 3.- Memleketin m'llll'ii ve V3-

ziyeti içtimaiyesinin yük5t.lmesine 
yarayacak levazım v• khavlar. 4.
Kanunu mahsuslariyie elyev güm
rük reıminden muaf olanlar. 

E: Men Mdilmesi vey• o derece-

den resme tabi tutulması liızımgelen 

/er: 

1.- Mahoulitr arziyemizin nefa· 
setini ihlale hadim ve teırbbüsata 
yarayabilecek olan m~vat. 2.- Mev
cut sanayiin inkrrazına s~bcbiyet ve 
rebileeelr mevat. 3.- İktisadı mem
leketi rahnedar edebilecek derece· 
deki lüks efya. 4.- Kanunu mah-
sualariyle elyevm ith•li memnu o-
ianlar. 
Diğer taraftan Encümen mazba

tıısında kendileriyle ticart, muahede 
yapılacak olan milletlere karşı ten
zil edilebilecek miktarın neden iba· 
ıet bulunduğunu bcrveçhi peşin ib
raz etmemek emelile bir çok millet· 
lerin yaptıkları gibi bizim tarif~mİ· 
zin de bir dereceli olmasını muva
fik görmüştür. Bundan başka tari
fede tasnif usulünün toplu bir tar
zda yapılmasını memleketimizin 
hem içtimai hem iktisadi noktai na
zarından daha muvafık olacağı ka
naatini besleyen Encümen bu suret· 
le hareket etmiştir. Cemiyeti akva
mm son zamanlarda tesbit eylediği 
şrkli tasnifle onun ayni olan ve el· 
yevm Belçika tarafından tatbik e· 
dilen şeklin kabulü için Jatanbul ti 
caret odasının teklifi biri ithalat di· 
ğeri ihracat eşyasına mahsus bulu
nan iki kitap usulünün sanayii te· 
kamili etmig memleketlere muhtaa 
bır şekil olabileceği halbuki clycvm 
1.lyihadaki tarzı taanifa aJııım11 olan 
giimrtik memurlarımızın ve tacirle· 
rimi%in tatbilı:atta pek çok mllşlı:il· 
lata tesadüf eylemelerine tıCbcbiyet 
vereceğini mllllhaza ediyoruz. Tamı 
fin kabulll Encümence muvafık gö
rülmemiştir. 

Altın ve lngiliz Jir11.sr esası 

ye vaz'ının daha faideli olacağı, mü
lahazasında bulunmuştur. Filhakika 
keyfiyeti eve! emirde hük6metin ee· 
nebi parasına olan ihtiyacı noktai 

Kamblyonun mevsim değişmesi adı verilen bu bal, almaca 
CUmrDlr. mlktarlan Dzerfne bazan az fakat hazanda ehemmiyet 
tesir eder. Fevkalade dedltfmlz ahval insafsızca birbirini takl 
ederse gtlmr~k clbayet işi bir az kumara benzlyeblllr. 

Bununla beraber kllğıt paranın faldeAI yolr. değildir. Hatta bil 
yllk bir faldesl vardır. Hesaba yararlığı. ODmrDk memuru alaca 
cnmrlk mıktannı kolayca hesap eder, tocc:arda vereceğini çabu 
bulur. Bir de bu faldeyo memlekette her yerde klğıt ile ve 
alınmasından, gtlmrDklerfnde bu umumi tarza intibak etmesinde 
doğan faldeyl ilave ederek kağıt paranın mOhlm faldelerinl orta 
koymq' oluruz. 

Altına gellace, CUmrOkler altın para lıeaabllı alınl&, dah 
değişmez bir vahldlklyaslle abamı' olqr, Altının temevvaca ma 
ltlmdqr, lnıtlllzo benzemez, mOstakardı: denebilir. Obayete esa 
altın oluna CUmrOk varidatı ehemmlyetllco oynamaz. Altının e 
mDhlm faldelerlnden biri bn değllmldlr 1 Fakat denecekti altını 
bu faldeslnı mukabil bir dı zaran vardır; gOmrOtDn altın esasil 
diğer verctlerln lr.ağıt esaslle alınması .. ., acaba bu bal teşevva, 
muap olmazmı 1 Hem ber seferinde altının lr.ağıda tahvlll hesab 
CUçlQlr. değllmldlr 1 Bu son fDphell aolr.taya karşı denebillrkl, altı 
mllstalr.ar ıtlbl olduğundan hesabı pek korkunç bir külfet sayıl 
mamalıdır. 

Şu mlllllhazaya iftiralı: edenelr. altın aleyhinde birinci ihtira 
kalıyor demektedir. 

GllmrOk clbayet esası olarak mevcut bu iki usulun bir ço 
taraftar ve aleyhdar vardır. Daha mükemmel bir usul koyma 
isteyenler şu tekllfde bulunuyorlar: GDmrilk mlktan memleke 
dahllladeld fiat lndexlle, yani memlelr.etde mevcut en mDhlm mad 
delerin · fiatlerlnln vasati milşlreslyle detf~melldlr. Bir kerre k9ğı 
para ile hesap edilen gtlmrOk tarife rakkamlan, müşlrenln filan 
nispetler dahlllndekl tahavvDllerlne karşı falan emsallerle zarp 
edilerek bulunmalıdır. 

Çok ince bir iktisadi mülahazaya istinat eden bu usul, ilk önc6 
Fransız gUmrlllderlnln aç seao evcik! tadllatı esnasında, Fransa 
parlemantosu Mallye ve gOmrllk komlsyonlarndan tetkllr. olunmuş· 
tur. Neticede lr.abul edllmedl, çDnlr.11 pratik görOlmedl. 
Hulaııa mevcut fU ile; usul meydandadır. Meclisimize ıeıen muh· 

telif kemlıyonun layıbuında kağıt para uıulü kabul edllmlf. 
mamafl birde ihtiraz! ve ya tevzıbt kayt de Uave olunmuştur. 
Gazetemize ıeıen mufaasal eababı muclbeyt aalatu 
telgrafta maalesef bu tavzihi lr.aydıa ae olduğıı anlatılmamıştır. 
Omlt olunurki bv kaydın içinde mDndemlç bulunan tadllat ile 
lr.tğtt usulünün zaf ıtöıteren clbetlerl lslah 'olunmalı: ve bu suretlı 
altın usulünDn bariz olan falkfyetfue yalr.IAfmalr. lstenllmlf olsun. 

Dr Nb:amettln 

Günün iktisadi Hareketleri 
• Beyazlandınlmıf unlar -

Marsilyadan 800 ton un gelmektedlr. 
Bu unlar ıun·ı ıurette milvellldl h•
muza ile beyıu:landınlmlfbr. 

Hayat pahalılıtı - Ttcam 
odası hayat pahalılığı hakkındUI 

tahkikata devam etmekte ve rakım 

üzerinde tetkikat icra etmektedir. 
Muhtelif senelerde muhtelif eşyanın 

flatlannın ıemevvüçleri tespit edil
miştir. Bir iki haftaya kadar ikmal 
edilecek olan rapor iktisat vekıi.leıine 
göndcrllecekdr. Tetldkat şayanı dikkat 
ufbalar arzetmektedlr. Meıell bu· 

1 
radan Yunanistan& ihraç edlltiı fa. 
aılya burada 70 onda 40 kuruşa 
satılmaktadır. 

• lnctıız kambiyo•• - fngi· 
llz llrı!I üı:erioe dün çok muamele 
olmuş ve 998,S kuruşa kadar yük· 
aclmlştir. 

• Dert ve b&r1ak mDzaye
desl - Kurban bayramında Tayyare 
cemiyeti Bandırma şubesi tarafından 
toplanılacak deri ve barsaklar mil· 
zayedeye lı:onulmDf olup mayısın on 
beşinci Çarşamba günü ihalesi icra 
edilecektlr. Talipletin mezkftr şuheye 
müracaatım ilin olunur. 

• • • 
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TAHViLAT 

Anadolu } 1 · T. 
D Y l T. 

. . 1. T. 
TWıel şlrlt.U 

Eıeturtt ılrted 
Rıbum Şirketi 

ti Pllf& ll•aa f1rlteU 

ÇEKLER 

Newyon 
AUu 
Roma 
Amıterdam 
Sotya 
Btıllıı 

87 
8to 
'9 
•.11'4.SO 
4;18,.'-0 

17 j' :i 

0.48 6!,SO 
17 6.l,oJO 

g 27,SO 

ı ıo.so 

67 00.00 
l 0$,00 

carct noktai nazarında daha muva
fık olacağı kanaatrnı haul etmiı bıı 
auretle kaJdırılmı§ olan reıimlerin 

ve meocl4 teker petrol lnhiaarlarınm 
dahilden ahnanluı halı:lcında istih· 

ilk vergiai namı tahtında devam e
dilmeııi için ltyıhaya bir maddeı ka 
nuniye il4veeini zarurf &örınüıtur. 

olduğuİngiliz lirası mikta'rmdanfaz 
dilen reaim miktarının aablt kala· la bir ecnebi paraamm devlet hazine 

B
ir muddet eve! iıçüncü Ce
zada muhakeme adilen Cem 

mizah mecmuası sahibi Cemil 
Bey bir karikatür neşrinden dola
yı 2 ay hapse mahkilm olmuş 
ve cezaM tecil edilmişti. 

Temyiz dairesi mahkilmlyetl 
nakzetmiştir. Bunun sebebi hükilm 
esnasında karikatürün makale 
mahiyetine addedilmesidir. 

Üçüncü ce~a mahkemesi dün 
daV&}I nakzen rüyete başlamıştır. 
Cemil Bey vekil tutacajtını beyan 
ettiğinden muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Qerlin polis 
UWeis dün 

polis müdürü 

etmiştır. 

müdür muavini M. 
şehrimize gelmiş, 

Şerif beyl ziyaret 

Hintli bir başvekil 

Hindistanda Keşmir racalıgı 
Başvekili Slr AJblon Bane

rji bir kaç gün kalmak üzere 
şehrimize gelmiştir, 

dığı motlJrler 

L iman şirketi yeni yenl sipa
rişlerde bulunmaktadır. Şir

ket ısmarladığı 50 mavnanın 

hemen hemen ekserisini almıştır. 

Yeniden 8 çelik motorsuz, 
:ı çelik motorlu duba ısmarla
mıştır. 

aine girıneıinl mucip olabilir. Hide- bilmeai.Jli muhafua için İngiliz 11-
matt ameliyenin yürilmeai için bu ruına söre teablt edilen rayicin her 
fazla miktar ecnebt p1ra11nı elden Uç ayda bir wkubulaealı tezayüt ve
çıkarmak zaruretinde kalacaktır iri ya tenalruaua muayyen bir miktara 
ıu takdirde lüzumlu lllzumsuz za- vüsul.ında ona göre ramin tezyit 
mantarda İngiliz lirası satmak mee- veya tenkiıi cihetine gidilmeıine 
burfyetine düşecektir. dair hükılmete salahiyet verilmeıine 

Loun muahedesi ab.Uau 

Muhtelit encümen liyihadalı:i mUd 
detin Lozan muahedesinin Aiu•toı 
ta hitam bulacağına nazaran üç aya 
tenzilini daha .ıdyade muvafık ola
ca ğıru dü9ilnerek maddeyi ona göre 
tadil etmiıtir. HW.6metin hazırladı
Cı, liyihada 25 madde olan bu esası 

muaddel liyihada yinni sekizinci 
madde olaralı: fllyle teıbit etmiştir: 

Dr. Adilyan 
Diln de muhakemeye 

devam edildi 

Muallim Nebile hanımın çucu
ğunu düşürtürken her iiksl· 

nlnde vefatına sebebiyet vemekle 
maznun doktor Adilyanm muha
kemesine dün Agırcezada devam 
olunmuştur. 

Evlenme merasimi 
Gazle işleyen küçük romor -

körlerden biri de diın gelmiştir. 

Yeniden 3 büyük buharlı 

lstlmpot ısmarlanmıştır. 

Mahlut yaiJ 

Sıhhiye vekaleti şehrimizde 
margarin fabrikası açmalı: 

isteyen iki zata bazı lr.uyut vo 

ve bu !"lülahazayı tcminen liyihaya Hülr{!mete verilen 11allhly. et ü 
bir madde illiveaini muvafık görm 1 

" ~ı l'ın Çal· vermeınl$ olıın· 
ı1ııe tşnıak üre yolları 

dev• 
a •TJJ olunuyor. Oün 

a ı U bir ok kim 

Maznun tarafından Tıbbı adli
ye bazı süaller sorulmuştur. Bu 
stiııllcre verilen cevaplar noksan 

Yozgat mebusu Salih beyin kerl· 
mesl Atıfet hanımla Beyoğlunda 

galeri de Para sahıbi Ahmet Cenap 
beyin mahdumu AIJz beyin evlen
me merasimi dün Tokatlıvan oteli 
salonlarında ıcra kılınmış11r. Bu 
mesut merasimde bir çok zevaa 
tliye ailelerile blrlfkte bulunmuşlar 
ve tarafeyn! tebrik etmişlerdir. Bu 
münasebetle çaylı dans tenip edil· 

mi~tir. Gece de hanelerinde mükellef 
bir zlyah:ı verilmiştir. Salih bey 
.,., yeni •vllltri tebrikeder, ebedi 

terait tahtında mllsaade verfl
meslnl emanete blldlrml~tlr. 
Emanet bl!yle bir 1 fabrikanın 
çıkaracağı yağların bileye mü
sait ve kontrolu ımıı:aasız oldn· 
ğundan bahisle sıbhly vekale-

Gümrük resmi Tilrlı: altmı eııa11 tür. Encümen muamele vergisi ha
Ü7erindedlr denildiğinden ve altınm riç olmak üzre gümrüklerde elyevm 
da aabah başka, akşam baş1ı:a bir la- cibayet edilmekte olan muhtelif ver 
ymet iktisap eyliyeceğine ve her bir gilerin gümrük vergisine ilavesinde 
yerde de borsa bulunmayacağına na bir kısım gümrük resminin taahhü

zaran gümrük resminin istlfa11 bir dat altında bulunma11 dolayıaiyle 
emri asir halinl alacak ve her bir ma bir maluClr olup olmayacağuu dü
lrn da her gün kıymetinin değişme- şilnmüı ve bu huausta hükfunetin 
sini istilzam eyliyeceğl gibi hem hil verdiği izahat üzerine hiç bir mab
kilmet hem de efradın müşkill bir zürun varit olamayacağım ve bila
vaz'ryete dü•mesine sebebiyet vere- kia memlekete giren mallardan şu 
cektlr. Öhilr taraftan ekseriyeti teş- veya bu nam tahtmda ayrı ayrı re
kil eden diğer varidat ve rüsumu ·sim eibayetl yerine bir isim altında 

Gümrülı: umumi tarifesi bir İngi
liz lirayı dokuz Türk lira11 hesabi
yle tcabit ve bu hesap tarife nısbet
lerine eaas ittihaz edilmiı olduğun· 
dan bu kanunun tatbiki sırasında 

her üç aylık vasati kambiyo fiyatına 
göre göatcrilen nisbet yüzde yirmi 
derecesinde bir tenezzül veya teref
fu arzedeeek olursa umumi !arl fe
de göıterilcn resimler il%erinden ma 

liyeci tarafından bu tenezzOI veya 
tereffU nlsbetlnde tenzilat veya zam 
icra ve tarifedeki resimler müteakip 

und n mu eme talik Devlet kaglt para üzerinden ve bir kaleı;ı olarak resim a'ınmasr· U-, av zarfında ona gllre tendi .,. 
t erek Al•mi ti- rcmlarlyle tatbik ve istifa olunur • 

• oo .. - · 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dnüen fazla hararet 2~, en az 

JJ derece idi. Tlu gün ham açık 

YC rüzgat mütelıanil olmrn muh· 
temeldir, 

FELEK - ---
GAZETECİ MİSİN? 

iki gün evelki « Vakıt» gaze
tesmde bizim «Toplu iyne» dos 
tumuz kendisinden eski tarife 
üzerinden para alan şoförün nu 
marasınl yazmıştı. Şoförler J 
bunu pasaparola yapmışlar.Dün 
kazara otomobile binmek iiıte
yen bir arkadaşın gazeteci ol
cluğunu öğrenince: 

- Beyim! Araba kırık! Siz 
de ağrrcasmız, gidemem! demiş 
ve atlatmış. Şimdi otomobile 
binerken hüviyetımizi ketme 
mecbur olacağız. 

At pazarı şairi! 
«Altindan birini çeksele» 

«Seyreyle sen gümbürtüyü!» 
dedikleri gibi edebiyat anketi 
namı altında «Akşam» refikı. 
muzun açtığı dedi kodu sütunu 
da haylı gürültüyü mucıp oldu. 
Ben bu şamataya- edip olma
dığım için ( ! ) - karışmak is
temem. Yalnız bir tuhaf arka
daş dün bana dediki: 

- Eveli Tavuk pazarı şaır· 
!eri vardı, şimdi öküzden ve sı
gırdan bahseden At pazarı şair 
!eri peyda oldu! 

I tıraf ederim ki gerek bu söz 
gerekse o arkadaşımın ima et
mek istediği söz bir (edebiyat) 
bahsma yaraşır şeyler değildir. 
Lakin, ne yaparsınız? Eldeki 
mallar bunlar! 

ÇOK LAF 
Artık günün mes'elesi «hayat 

pahalılığrn dır. Her yerde on· 
dan bahsedilir, her kes onunla 
meşgul görünür. Fakat ortada 
yine bizzat <<pahalılık» tan baş
ka bir şey yok! Bana öyle geli
yor ki, galiba «çok !ah edıyo
ruz, çok söyluyoruz. Bu kadar 
çok söyleyince iş görülmüyor. 
Zaten az olan enerjimizi de laf 
söylemekle sarfedersek pahalı
lıkla zor cidal ederiz! işte! ıs
patı meydanda! Haftalardan be 
ri: Cidal! lafı işidiyoruz, fiet
ler olduğu yerde! 

FELEK 

Garp edebigah 

Bir ingiliz romanı 

Bir asırdan herl dünv:ı edebi~ a
tı~da hu~usi bir mcı ki iıgal eden 
in;!,iliz romanı .'.'On zamarıla.ı·da şayanı 

,likkat bir chcmmiret ihi<ap ett;. 
Kipling, \relb, Calsworth,. !Tardı· 

~ilıi ediplerin müstesna bir prestij 
kal.andırdıkları bu janrıl' ndeta bir 
ir1?;illz '"spCcialite,. si olmav.ı bıı~la

dığt görülüyor. Buı;ün en mükem 
nıcl romancıların - ckserJ~·er itibal'ile .. 
lngiltcredc çikuğı iddia olunabilir. 
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lngiliz romanında garip bir cazibe 
vardır ki ona hiç bir memleketin 
edebiyatında tesadüf edilemez. Bu 
cazibe belki ingiUz hayatının hususi· 
yetlerile izah edilebilir. Düşünen ve 
görmesini bilen fertlerin ha<sasiyetine 

bir başka çeşni veren bu hayatın şera
iti romana intikal edince onda hiç 
beklenmiyen, urnulmıyan bir han 
hastl oluyor. Bu atmosfer hemen 
hiç 1Jir edebiyatta yoktur. Belki 
Skandinav edebiyatı onu bir derece· 
ye kadar andırır; fakat İngiliz roman· 
cılarında bulduğumuz başkalıkların 
hususi bir lezzet ı·e kıymeti nrdır. 

Bu romancılar arasında pek te 
çok kadın var. Hatta bozı [münek· 
kitler lngiliz romancılık san'atının 
yavaş yavaş kadınların eline geçece, 
ğini iddia edirorlar. Fakat itiraf et
meli ki roman sahasında ingiliz kldın 
mu~arrirleri kadar mU\·alfak olan 

kadın muharrirler pek azdır. lngilterenin 
bu günkü romancıları arasmda en 
şerefl,i mevkii ibraz edenlerden biri 
yine Virginia Woolf isminde bir ka
dınd.r. llTrs. \•. W oolfun son eseri 
olan Mistress Dalloway, yalnız 

lngiherede yahut anglo-sakşon ale
minde deği~ bütün dünyada hir cdel.ıi 
hadise oldu (1). Olması da . tabii 
id~ çünkü Mrs. Dalloway hakiki 
bir şaheserdir. 

Mevzuu pek basit olan bu kitap 
bir ingiliz kadınının bir gününü 
hikilye eder : uzun blr ömrün 
hulasası olan n en aziz hatıra· 

ların tesadüfen uyandıj!;ı, birleş
tiği bir giin . Mrs . Clarissa 

Dılloway bir sabah erkenden sokağa 
çıkmıştır. Akşama misafirleri olduj!;u 
için çiçek almaya gider. 1 !on güzel· 
dlr: güneşli bir J .nndra sabahı. Mr; 
Dalloway. evine avdet ederken umu
mi bir parktan geçtiği sırada eski bir 
dostuna rastgelir. Onunla iki üç da
kika gevezelik edcro sonra bir kaç 
adım ilerde intihar etmeği kuran bir 
mecnunun önünden geçer ~bunun 

me,·zula doğrudan doğruıa aiilkası 

)'Oktur: fakat e>ctin muhtelif yer· 
!erinde görünecek ve nihayetine doğ
ru büyük lıir rol oyna) acaktır). Cla
rissa evine \'tH•ıl olur. J)aha saat he
nüz onbirdir. Kapt çalınır; içeri biri 
girer: !'eter ll'alsh. llu Peter \\"alsh"la 
Clarissa, bundan otuz sene e\'el se
ı·işmlşlcr fakat evlertmeye karar 
veremeıniılerdiı': ilaha duitrusu Claris· 
sa, elı-eım A'"ın kamarası azasından 
olan Richard Dalloway'i Pcter \\'ol;h'c 
tercih etmiştir. \\'aish bunun üze
rine l lindistana gitmiştir. l'cter yine o 
eski Peterdir: zekJ, cevrıl, itıce, müs
tehzi kadınlardan başka hiç bir şeyle de 
ı·amlı surette meşgul olamadığı için mu
\'aUakiyetsizliğe mahkum, fakat bun
dan asla ıııütces;ir olmayan adam. 
llu güneşli 1 ,ondra salıahnıda Peter 
Walsh"la ('lari,;a'nın karşı karşıya 

gclroelcri, bütün bir n1azinin uyan
ması dt!mektir! yani rotnandaki bü
tün şahıslnrıp ıtıuşterek n1azi:-;i. C~la

rissa, 11 alsh'la bir mütİdct görüş
tükten ~onra o ak~am için davet 
eder. 

Daha günün var.,ındayız. O gü· 
nün s·aatlatanı, bu hikayenin fasıl

larını bi.ri birinden aman \\'e;tmins· 
rer"in hüvlik saatı \·ar ki hcn1 ,-aktı 
lıildirir. hem hikayenin muhtelif 
safhalarını bir lıirine•bağl<tr." Oğlcden 
sonra ccr~yan eden şeyler şunlardır; 

Claris>a Ualloway hazırlıkla meş
gul oluc; \\"al>h oteline gider ,.e 
(:Jarissa Yt düşünür: intihar clmek 

istiyen genç kendi<inl pencereden 
atar. ('Jarissa ı•ett:r \\'alsh-ı düşünür: 

(I; \"irginia \\'oolf, Mrs. Dallo
'vay. Fran,w.c:ı ınctni Pari..;te Stock 
kitaphanesi tarafınd!n neşredilmfştlr. 

Köy hekimi 
Bilrhan Cahlt 

bire sırtlan gibi ağızları köpü-ı Herhalde Leyla nın artık bu
re köpüre en vahim tehlikelere radarı gitmesi lazımdı. Dün 
bir kuş çevikliği ve bir kurt gece o engin aşk iileminde E
istihasıyle atar. Tecrübesizli- mine ye her şeyi itiraf etmiş, 
g°ine rağmen erkeklerin bu ta- kendisi için İstanbul elan gelen 
bii hislerni okuduğu pisikolo- bu kızla bütün macerasını an
jik kitaplardan; romanlardan !atmıştı. Ve Emine nin büyük 
pek eyi billeyen Leyla genç aşkını elde etmek, ona tama
adamın bu ani ve esrarengiz miyle tasarruf etmek için bu 
durgunluğundaki manayi ~a: sırnaşık !stanbul kızın_ı _elden 
tice nine nin tevil ettiği gıbı çıkaınıaga da soz vennış ı. 
rlişardaki işleme veremedi. Suat Naci o kadar müteessir 
Suat Naci nin yemek yerken, ve heyecanlıydi ki müşkil va
kahvesini içerken bütün gayre- ziyeti bir an evvel islah etmek
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:ikAye •• :ac.oma:=ı.,, 

evlenmediklerine e)imi, fenamı et- J liriz. Şu halde mes'ele bu spo-J Her büyük şehir bir (hava 1 
mişle« Malum degil. Malum oian , run bizde nasıl taammüm veya spor kulübü) nü besliyecek kud 1 
bir şey vars• · onu da \Yalsh'dan tatbik olunacağını tetkikte ka- rettedir. Mesarifi te'sisiye bir 
öğreneceğiz - Clarissanın kararı Pe- lıyor. def'aya mahsus olmak üzre her
ter'ln hayatını. m~hvetmi~tir. :\ihayet Tayyare masraflı bir alettir, hanği bir taraftan temin olun
akşam olu~. ~'lisafırler gelır1er: Bunlar sarfettiği benzin yağ muhtaç o- duktan sonra o teşkilatı yaşat
arasında. ınuhar .eden_ A"en~t _ted~vl Iacağı yedek malzeme epeyce mak işten bile değildir. Sporcu
eden tabpıp var~,\~ k1·ı 1vak ayı ( ldanssadya · kabaracak bir yekfıne baliğ O· lar arasından ayrılacak hava spo 
anlatır. eter ' ası tanıma ığı •· l 1· ·b· · • k ' ·· 1 · b k ı·· 1 d 

l ·ı d d '1 CI . , ur. ş spor gt ı tıcarı ve as erı n.ı amator en u u up er e tay 
\'et ı e,r arasın a o aşıp anssa yı h" tm" b" b · b"" ·· al d k l\I D 11 b" d ma ıyet arze ıyen ır ransa yareyı utun man arın a tanı-
arakirl en r.s .. Ia oıdvay ır 0 abya müntehi olursa bu masraf daha yacak ve opu kullanmaktaki ko-
çe mış, o gun ,on ranm ucra ır f hh ··ı d'l b' 1 1 - ·· kl d" B 

h il . d . 'h d k d" . azla ta ammu e ı mez ır ay ıgr gorece er ır. u genc-ma a esın e ıntı ar e en ·en ısı . . ~ 
şekle gırer. Maahaza hava spo- !er· hava sporuna tayyareyı yer-için mechul adamın macerasını dü· 

şünii . intihar etmek arzusu ile bir 
aralık mücadele ettij!;i görülür. Sonra 
davetlilerinin yanına a1·det eder. 
Clarissayi arayan ve bekleyen Walsh, 
yaklaştığın· bir neYi vecd içinde 
blsseder_lMrs Dalloıny'in bir güuü 
de bu suretle biter. O gün, yalntz 
bir şahsın değil, bütün bir ~ehrln 
günü ve onun içinde, bir şehirde 
yaşırnn bir kaç kişinin günüdür. 

-1\Ievzu, eserin kıymet "·e mahi
yeti hakkında size bir fikir vere· 
mez. Onun bir de teknik bir husu· 
sl yeti vardır ki ona okumakla nüfuz 
edilebilir. Şekil itibarlle Giraudoux'ru, 
hassasiyet itibarile l'rousr'u hatırlatan 
bu eser her şeyden eve\ bir İngiliz 

ruhunun mahsulüdür ki yaşamak, 

hiç degj_şmeden yaıamak zahmet ve 
kü.lfetinln verdıği bezginliğin bu 
türlü. tezahüratına ancak onlarda 
şahit olabiliriz. 

On iki saatlrl< bir hayatın hik:l· 
yesini ihtirn eden bu 240 sahifenin 
nrzettiği ı·ahtet ve vüzuh şayanı hay
rettir. Bu hikfiye. çalan saa~ların 
uyandırdığı düıünceler yahut hatıralara 
birdenbire zuhur eden ve iıir daha 

ru milletlerin hayat ve mevcu- de düz götürüp getirmek sure
diyetleri üzerinde pek müessir tiyle başlryacaklar ve küçük sıç
olduğu ve sureti umumiyede bu ramaları eyice yaptıktan ve bun 
tarzda kabul edildiği için bu u- da kafi bir meharet gösterdik
ğurda ihtiyar olunan masraflar ten sonra muallimle uçurulacak 
i'zam edilmiyor. Hava sporu iardır. Bu şekildeki çalışmalar 
başka memleketlerde pek çok da eyi semere verdikten sonra 
taamüm hava sporuna mahsus bir hey'et imtihan edecek ve bu 
tayyarelerde de tekamül olmuş gençleri yalnız başına uçmak i
ve bu suretle de ucuz tayyare çin serbest bırakacaktır. Baş
meydana çıkın.iş ve uçuş masra- langıçtan itibaren son güne ka
fı haddi asgariye indirilmiştir. dar geçecek belki de pek uzun 
Zamanımızda üç dört bin liraya zaman zarfında bu gençte, gen
alınan yirmi otuz beygirlik mo- cin tam bir insan oluş istikame
törlerle mücehhez yüzlerce tip .tindeki mesaisinde görülecek te 
tayyare vardır ki bunların bir · kamül her türlü tariflerin fev
saatlik uçuşta yaptıkları sarfi- kinde olacaktır. Düşünerek ha
yat iki lirayı hiç bir zaman geç- raket, tehlikeye kanıksamak, a
mez. ğır başlılık, kendine hakim ol-

Bu izahattan anl~ılıyor ki mak. . vasıflarının yükselişi 
hava sporu evvela adi tayyare- ev çocuğunu ateşten bir işadamr 
!erle başlamış ve spor tekemmül yapacaktır. Memleket gözü yıl
ettirilirken vasıta ucuzlaştırıla- maz gençler kazanacak ve böyle 
rak harcıalem bir hale getiril- bir gençlik milli müdafaayı ta
miştir. ahhüd eden büyük dimağa yar

Hava sporunun malzemesi dımcı olacaktır. 
hakkında bu malUıtıatı verdik- Demek oluyor ki hava sporu 
ten sonra bizzat hava sporunu herşeyden evvel gençleri pişire-
ne tarzda yapacağımızı göre- rek yetiştirecek, onlara tayya-
lim. recilik kadar spor yaparken san' 

İstidat 
EYcbi ay Jl;ak.il beylere ye

meğe gitnıııtun. Kalabalıktık , 
kadın erkek hayli misafir ,-ardı. 

Yemekler yendi, kalıYclcr içil
di, sigaralar yaktldı. Kimi gra
nıa[oıı başına geçti , ki mi de 
tavlayla· birice oturdu .. ~btı aciz, 
kumarın şakasına bile yeminli 
olduğumdan, pek iyi dans etme
sini de bilmediğimden, şöyle bir 
köşeye çekildim. 

Biraz sonra yanıma ya~lıca 
bir zat sokuldu: 

- Bc.yfendi, dedi, bendenizin 
l fJ yaşında bir oğlum Yardır. 

- Çok yaşasın. 
- Bu çocuğun bli yiik bir 

merakı var: Gazetecilik.. 
-Ala! 

-· Ala ııma, bendenlzin anla
dığıma göre, gazetecilik bir isti

dat meselesidir. Sizden bir ricada 
bulLın.Sam, ayıp olmaz mı? 

- Neden olsun e[endim, buy-

runuz. 
- Oğlumu size göndereylm, 

kendisini bir kere tecrübe ediniz. 

Eğer gazctecil*e istidadı 

gazeteci olsun b~ri. 
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varsa, 

1 -
Beyfend!nin 

sıktım: 

hararetle 
.. 

elini 

- Oğlunuzdan çok nıenınu· 

nunı, dedim, hatta müdürümüz 
Ahmet Şükrii beye de bahsettim. 
kendisini gazeteye alacağız. lsti· 
dadı Yar. 

_Bcyfendi afalladı: 

- Oğlumun bir kere bile yll· 
zliııü görmemişsiniz, onunla bir 
kere bile konuşmamışsınız • 
istidadı olduğunu nereden bili· 
yo_rsunuz? 

- Aman e[endim, asıl görüt 
seydim bir fikir sahibi olamaz· 
dım ... Tam bir ay peşimde do· 
laştı, bıkmadı, 59 kere geldi 
296 saat koridorlarda bekledi ... 
Gaietecillğe bundan büyük isti· 
dat olur mu? .. Bırakınız og·ıunuz 

gazeteci olsun; istikbali açıktır; 
meşhur bir gazeteci olacağına 

şliphe etmeyiniz. 

Nakleden 
Sellimi izzet 

------~~----------

tesadüf olunmayan hiç beklemediğimiz 
muhtelif şahıslorın harekdtına göre 
seyrini takip ediyor. Eşhasın hayat· 
]arına ı e maceralarına mütemadiyen 
geriye doğru gitmek ve mazilerini 
gözden geçirmek suretile vakıf olu· 

·Her şeyden evvel şurasını ka atkarlığı da öğretecektir. Genç 
yde lüzum vardır ki hava spo- adali, hissi, fenni evsafını yük- Ertesi giin öyleden -sonra : 
runun şekli, o memleketin tay- seltecek ve bu suretle de mem- - genç bir bey sizi istiyor! 

Buııdan da nıenet111edi gD··· 
Bundan da "menetmedi ya ... A· 

:R. beyi tanımazsınız. Tanısanız dı1 
· ce tanımakla tanımamak arasında sız 

. yoruz YC vaktin ha)·atımızdeki rolü yarecilik kudretiyle mebsuten leketin varlığında, mi111 varlık- dediler. bir fark yoktur. Bu zatın hali va~tı 
oldukça iyidir. Çok kalender mis· 

açlı, her kesle boş geçinen A. R- ııe· 
yi geçenlerde doktorlar rakıdan ıııerı 
etmişlerdi. Sibhatini çok seven /'.· 

hakkında hiçte ııeş"e vermeyen dü
şüncelere sevkediliyoruz. 

mütenasip bir tarzı ihtiva eder. ta bir mevki sahibi olacaktır. Tabii kim olduğunu anladım. 
Memleket tayyareciliği kuvvet- Bu husustaki şahsi fikirlermi .:::_ Beklesin ! dedim. 

Kısa bir makalede bu eserin hu· 
susiyctleri. fe\•kalüdi:liğl, yeniliği. mü;
tesna m:ı.hiveti hakk~nda bir fikir. 
vermek mümkün deAildir. Mrs. Dal
/o w·ay 'i okıımanr7.ı ta ı·si ye eder ve 
dilerim. Zemanımızın, bu günkü 
hıssa5iyetin en mükemmel vcsikıı 

!arından birini keşletru~ ohteaksmız. 

li ise (hava sporu) proğramı da hulasa etmek icab<.tse diyebili- lki saat sonra hademe geldl: 
o derece de geniş olur. Zaif bir rim ki hava sporu memleket tay . _ Unuttunuz galiba 0 bey 
tayyarecilik ise hava sporuna yareciliğinin inkişafında, tayya- hill:l b ki" ' 
tarzı icnısrna bir hudut çizmek reci olmak için yaratılmış ve e ıyor. · p,.ra· R. bey, rakıyı derhal bıraktı. 

iztırarındadır. Bu o ,demek olur şimdiye kadar gizli kalmış şah- - llayır, unutmadım ... Bimk 
ki Almanya, Fransa, İngilterede siyetlerin tanınmasına amil ol- bir saat daha b~klesin ... Bir saat 
yapılan hava sporuyla Ruma- ·duğu için daha fazla ihmal edil sonra lıu glln Yaktim olmadığmı, 
nyada Sırbistanc1a Yunanistan- memelidir. Eyice tedkik edilir- yarın gelmesini söylemin. 

dan bir kaç gün geçtikten sonra p,. 
R. beyi ziyaret ettim. Ne görs•"'' 

Reşat Nuri 

Tayyare ı•e spor 

HAVA SPORU! 

da yapılacak spor birbirinin a- se görülecektir ki bu spor kulüp 
yni değildir ve olamaz. Çünkü !erinin hava kıt'alanna verece
dediğimiz gibi hava sporunun ği yüksek evsafta üç beş kişi 
temelini Mill1 tayyarecilik teş- bir kaç tayyarenin ziyaına mani 
kil eder. olabilirse bu teşkilat kendisin

Herkesin çok işittiği fakat Şu halde ha va sporu bizde na- den beklenilenleri temamen ifa 
sıl yapılmalı? süaliyle karşılaşı- etmiş ve bu uğurda sarfedilenmahiyyetini eyice kavnyamadı-
yoruz. Cevabmı; istinad ettiği !eri ödemiş olur. 

ğı hava sporu hakkında bir az 
ma!Umat vermek ve bizim mem- esaııLarı fazla te~ı:ih etmeksizin ŞAKİR HAZİM 

verelim. 
lekette tatbiki şekillerini muta- ,. .......... •••••••••••••
laa eylemek istiyorum. 

Yeni ııeşrigat ------
iŞ BAŞINDA ADAM 

Gazeteci arkada~larımızdan Muba 
hat Bey <İş başındaki adam> namile 
~ayanı dikkat bir kitap terceme et
miştir. 

Agah Sabri kitaphanesi tarafın

dan neşredilen bu kitabı tavsiye e-

Tayyare ile uçuş her istika
met ve manalarında mutlak ve 
tam bir spordur. Tayyareyi u
çuran tayyareci gibi yolcu ola- · 
rak uçan da bu spordan müte
neffi olur. Havada dolaşmak in 
sanın zihnine fe.,,kalade bir açı
klık verir, uçuş a'sap üzerinde 
müessir olur, gözün görmek has 
sası çalı~ır, hakıkatta hiç olan 
tehlikeye karsı tecessüs müra
kabe, tetkik hisleri hususi bir 
zevkle çabalar uğraşır ... hula
sa uçuçu bütün mevcudiyyeti
yle, bütün hisleri ve azalarryla 
spor yapar. 

"' deriz. 

Bu saydığım şeylerin birer 
spor olduğunu tasdikte zan e
derim ki derhal ittifak eyliyebi-

,\vıup,ı ı.. ;.rikiltlirıı 

~ A.şholsuıı! .. Dl;:eri11izi 
buhadar 11asıl sağlamlaş
dı.rdınız? 

- Sizin lohanla11111 büf
teklerinl yiye yiye ... 

Lıelki de hayatını tehlikeye şandı. Biraz kin, biraz istihza 
koyacaktı. Bu vaziyeti sürün- dolu bir sesle sordu: 
dürmek imkanı yoktu. Çünki - Suat, istersen oyunu bıra-
iki taraf ta teville hatta yalan- kalım, çok dalgınsın? 
la idare edilemiyecek kadar· Gafil avlanmış bir şikar gibi 

uyanık ve tedbirliydi. Birbirler- şaşırdı. 
nin mevcudiyetinden haberdar - Yok, hayır, neden? 
olan iki kadın arasında hayatı- - Ne düşüniyorsun? 
nı paylaşmak işkenceden başka Bunun cevabı ne mühlek bir 
bir şey olmiyacaktı. uçuruma gidecekti. Suat Naci 

E . . genç kızm suali karşısında bir mine şuurlu, ıçlı ve mağrur 
bir kızdı. .. Sonra 0 kadarken-· lahze durdu. Sonra, bir an her 
dine hakim görüniyordu ki şeye karar vermiş gibi yüzü sap
Suat Naci onu feda etmekle var sarı, gözleri ateş içinde dudak
lığından büyük bir parça kopa- !arı titreyerek cevap verdi: 
cağını zannediyordu. Halbuki . - Beni ba_şka yere _ta~in et
Leyla onun hayatında bir bahar tıler. Halbukı d~ha sıtaJ için 
güneşi gibi kah ısıtan kah bulut .altı ay :-rar, dedı. 
altında kalan zayif bir mahlfık- · Bu bır ba.şlangıç oldu. Genç 
tu. kızın sualleri devam edince iza

BENLİGIM BENiMDiR 
Nezihe Muhittin Hanım tarafın

dan bu isimde bir Roman yazıl

mı~tır. 

«Benliğim Benimdir» içtimai ve 
ayni zamanda harsi: bir eserdir. Ne
sibe Muhittin hanun içtimaiyatımı 

za temas ederek bir gönül macera
sını güzel bir üslfıp ile nakletmek
tedir. 

- Hayır fakat sen rahata, 
konfora alışmış bir kısın. Bura
larda harap olacaksın. 

Leyla kendi arzularnr izah et 
mede nevel onun fikirlemi anla
mak istedi: 

- Peki benim için düşündü
klerin ne? 
. . . . . . . . . .. . . . . . ~ . . 
- Gideyim mi? 
Suat Naci genç kızın bu sua

line evet veya hayır diyemedi. 
Gözleri bir anda Leylanın tebel
lür etmiş bir katre gök parçası
na benzeyen bulutlu gözlerine 
çarptı. İğrildi. Utandı. Bu göz
lerde ne engin bir itaat ve vefa
karlık vardı... Yüzüne çıkan 
ateş kulaklarına kadar yaktı. 
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Azizim, tam bir ay, tam 3 l 

gürı, oğlan beni görmek için 
sabah bir, akşam ikl nıatbaayP 

oğradı. Den de bir ay atlattım. 

Jlem de nasıl blllyor musunuz? 
lştc şöyle: 

- O kliçlik beyi üç saat 
beklet, .. Ondan şonra sa\'. 

- Burada yok, çıktı de ... 
yarın gelsin. Yarın da gelince: 
llir yere gitti, ue zaman g·elece-
1!,'ini bilmem 'dersin. 

llaahiri... 

Bir ay sonra babası oğluna 

elemi~ ki: 

- Ol(lııın gazetei heyi gör· 
diiğiinden hiç bahsetmedin? 

Çocuk, beni bir tlirlti p;örnıe

yc ımırnffak olnıadıl(ıııı soylenılş. 
Peder bcyfcndi, burıııından 

soluyarak matbaa)•a geldi: 
- :.\ladaniki ol(lunıu atlata· 

cakttnız, ne diye "gelsin,, dedi
niz ... Op;lum sizin gönül eğlen

ceniz mi·? 

·r 
beğenirsiniz. Hazret mükellef bı . cıs 
sofranın başına oturmuş, karşısırı 

·şe· 
ala cinsten ağzı kapalı bir rakı şı . 

·~·si, mahzun ve müteessir cigara J 

yor. Onu bu halde görünce: 
f[a· 

- Yahu, dedim, bu ne hal? 
niya doktorlar seni rakı içınekte~ 

· · y·· ·· melııl mel~ menetmıştı. uzume 

baktı: 
··zcl 

- Yine de öyle. ; . fakat, gu 
. 1ıa· 

bir sofra başında, rakı şişesıne t· 

d meıı• yran hayran bakmaktan a 

medi ya .... 

KULAK M1SA~ 

. . llAn "n 
Osmanlı Bankası gişeleri, l\l•Y1·en 

15 inci Çarşamba gününden itib•fsa· 
iş'arı ahire kadar xirde muharrer 
atlarda açık bulunacaktır: . ııe 

1- Calata Jdarei merkcziyesı 
15tanbul Şubesi: . yı 

Eyyamı ndiyede: 9.30 dan Jlı. 
kadar. 0 ,e 
Pazar günleri; 9,30 dan 1- · 
kadar. 
2 - Beyoğlu Şubesi; 1(1 ı 
l~yyarnı adJ yede; 1 O dan J 2,• 

kadM· 
kadar, ve 14 ten 16 ya 2 r' 
Pazar günleri; 9,30 dan 1 

kadar. 

-· 
tanbulda beklemeni rica edece- ceğim. ıışlll' 
ğim. Altı ay sonra bütün engel- Ve gözlerini dolduran Y ce" 
ler ortadan kalkacak, ben de İs- rını göstermemek için, ba§l iw 
tanbula yerleşeceğim. Hayatı- rik, titreyen elleriyle rrıasa ıJtll 
mızı orada endişesiz, rahat ku- tündeki gazeteleri karıştı~ ııi 
rabileceğiz. Daha iyi değil mi. ..rke"' 
Sen ne dersin? başladı. Suat Nacinin u. ba f' 

Leylanın gözkapakları dima- yanetkar gözleri soiuk_ l~~oı:il' 
sığında bir mumya gıb ,,1ıdı• ğınr dolduran düşüncelerin ta- , fi ta" 

hakkuk ettiğini görmüş gibi nen bu minyon pro ı e 
titrediler. Mavi gözbebekleri kaldı. Sustular. 
nemlendi. Ve genç kız boğazı- * * * 

1111
e 

nın yana yana gıcıklandığını, dü .. . dan ya 0 

tine rağmen için için düşündü- ten başka çare olmadığı halde Yemekten sonra bu yeisli 
günü gözünden kaçrrnıadı. . . yine hakikati ifşa edemiyordu. ve kasvetli düşünceierne devan1 

hat verdi: 
- Aşağıda, buradan daha 

hücra bir Alaiye vardır. On gü
ne kadar oraya gideceğim. Se
ni düşüniyorum. 

Genç kız bir fildişi heykel gi
bi duruyordu. Onun ısrarlı, mu
kavemetli bakışları altında ezi
len Suat Naci yavaş yavaş mırıl 
dandı: 

ğümlendiğini hissetti. Şu daki- - Koşk ıstasyo_nu_n ftalılt ~, 
katla iradesine hakim olamıya- dönen Suat Nacı ~ır lı~aya, ~il
rak bir çocuk gibi boşana boşa- betini bırakıp te~ız ~~ansatla~, 
na ağlıyacaktı. Fakat izzeti nef verteye çıkmış_ b~~ leriiıiıl lı , 
si zamanında imdada yetişmiş tik ateşçisi_ gibı cııı:er nefesler .. ~. 
bir hami gibi onu muhafaza et- tün kuvvetıyle ge~~ş ı1rrııŞ gil ıı 
ti. Vücudunu saran zaaf tahriba lıyor, tavladan sa ~ oy!latl~ 
tını yapamadı. Yutkundu,sarar- büz tay gibi sıçrama ı' hisle . man ar .;t' 
dı, titredi, fakat hislerini zaptet istiyordu. Bır za kasvet /'>' 
ti. Sesindeki ihtizazı belli etme- ni söndüren, ruhuna ıtŞ bır .. , 
meye çalışarak sakin, muti ce- de tütüyor, sılası tu_tmdi gö:ııııı, 
vap verdi: ren hücra kasab_a dşı~urıın11>'°ıt 

O, düşüniyorclu. Hatice nine Dili vanniyordu. Çünki kendi- eden Suat Naci genç kızın bir 
onlara rahatlık dileyerek ka- si için aile yuvasını bırakıp bu parti tavla oynamak teklifini 
pıyı ~ekip gidince ikisi de biraz irak yerlere gelen genç kızı kabul etti. Başladılar. Fakat o 
claha ferahladıklamı hissetti- ittihaın edecek bile sebep bu- kadar dalgındı ki yaptığı hata
ler ... Leyla sormak söyletmek lamiyordu. Hakikati itiraf et- lar genç kızın nazarı dikkatini 
Suat Naci kendini sıkıntıdan mek genç kıza tahammül celbetti. İc;ini dolduran endişe-
'-·--·---"-'- L;- f,.. ... 1~ .... -............ : 1",_1 --1!1.- ... .- t...:- t.. .... 1 ..... - .... ._ .... 1 ... ,.. .... 1 ...... 1--- ..l-L- 1'--1- .._ __ ..._ ___ _.._ Ttıo• __ 

- Benim için ne düşüniyor
sun? 

C'--- L!- - , - -

- Senin evela istirahatini 
sonra saadetini temin etmek 
boynumun borcudur Leyla. 0-
nwı için düşüncem şu. Bu hücra 
__ ...... 1 ..... ,.::ı __ :!-!! _____ 1_.._ ______ 1._ . 

k" r "b" yerın e fffl' Haklrsın Suat, en muva- rap ır 1 gı 1 bayıı va et' 
b. evel kasa ·ı . cıı 

f1k çare budur. ır an ıııa ı tı 
· ·• · . , oradan çarn 01111an dil· 

Ve başını one çevırerek ılave 1 k . . sabrrsızlanıyor 
. - me ıçın 
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•Al beni" filminden 

l ki genç bir birleriııdcıı ıı kadar 
ho~lanırlarki;' dal1:11ıılıkla ııı ,;.ede 

kapalı kalırlar Nılıayct Rolıer 

kendisinin nl;anlı oldu;;unw itirnf 

eder. Amerikalı kız R'>lıL·ı le ev 

l lenmeyl aklına koyınu,tıır . Bir 
, gtın Roberin allcsinin otıırdtığu 

şato ônündc sa' tc bir otoPıolıil 

kazası yaparak ,at ıya gir,r. Ro
)erh nljanlısı ola~ genç kızın 

da Roberd n ba; 1 birıni ~enli

jfi ı ôj_trcnir v~ ~eı<anlığı saye 
18 .ne cn·d yapılmı, 

lıı ·ı .. k htm kı ;ı 

.-----------~--
Küçiih haberler 
lf- .\k;lıur P:ıri,[ ın ıik hol 

ı i\forb ~maiye Nuyokt:ı 

mvaaddit o; '"'ar vcrdil,tc~ 

sonra tekrar l lpl11 ..ıd:ı döııoıii;.ıir 

*:\lanı[ ltıtl).ın tı),ıtr·ı mt

lıarrirl Piram1cl'u lngiltcrcde Jll· 

Juml .~ sırll1 J :c. li filııılcr Ji: 

leıni~ vl ~0:11 Ul1(1 D. Hkri .ı ~ul• r .. 

- BcPle ha)'<' lt ifa\ c,I 
len şeyle rdc SÖ/. lut.umsu '" 

nal t.:a,k. Muıık.. daha 

E • 11r.11rm:ı·······ı::az:··n:nmr:nc •" ·-· ·::c 

ıL!~;ıf..~~n.u!!..'!:.~~! .. ~~i..iı' ..... - ................................. ··········· 
Meşhut ::\1acar artisti Y ark ani 

bir filim çevirmek iııre lngiltereye 
gitmiştir. 

lf- Gida grey m uzik hol artisti 

olarak Amcrikarla bir turneye 

çıkmıştır. 

lf- '.\fol :\lurray esli film çe

virmeye başlamı~tır. Artist bu iş 

için haftada 1 !lO 000 frank 

alacaktır. 

lf- ,\merikada Federal mahke· 

mei ıiliyesi meşhur filim şirketlerin

den "\rarncr Broder·,, Paramunt 

Först ncyşiml, Foks film, Yllnl

versal, Yunaytit anL,t, \' itagraf 
ve daha üç firma tröst kanunu 

hilHına hareket curmile muha
kemeye karar verml;;tlr. 

• Meri Pıkfonın llk sesli 
!ilmi Nevyorkta gfüterilmeye 

başlanmıştır. 

Gurur 
-Majihte-

Arlistlerı: Ylnıı. Marnez, 
Lars Hansın. · 

[Bu film oyun ve temsil 
itibarile çok şayanı dikkattir. 
Güzel manzara ve fotografl
lerl vardır. Ylna Manez ve 
Lars Hansın iyidirler. Eser ı 
bir lsveç filmidir.] 

Mevzuu: 
İskandinavya kasabalarından 

birinde bir fener bekçisinin kızı· 

nı bir kazadan kurtaran genç lıir 

tiyatro müellifi sevmeye ba~lıyor 
ve nihayet onunla evlenerek Pari 
sc geliyorlar. Müclllf bitmek tü 
kenmek bilmlyen bir gayretle h~r 
giın yeni bir piyes yazıyorsadıı 
piyeslerinden hiç biri oynanmiyor. 
Nihayet günün birinde bir piyesi 
tiyatrolardan birinde temsil edi
liyor, ve bliyllk bir ınu\'ftffakiyet 
hzanıyor, Müellif piyesin temsi 
!inde ilk rold almı~ olan aktrisi 
tebrik ederken eserinin muva!fak 
olmasının yeg1ne amili kendisi 
olduğunu s<iyllyor. Tnli lıu iki uourur. filminden 

adamın >evi~mesinl iste)Or ve 
filhakika sevlşıyorlar. 

L:lkiıı muharririn .karısı ve 
küçük yavrusu bu aşka enıı;eldir. 
1 lalbuki artık kadın muharrir 
delicc~ine sevmektedir. • 'ilıayct 
ununla beraber kaçmaya karar 
veriyor. 'llulıarrir çocuğunu öp
mek için CYine gidi yor ve kaçı· 

rnr. Karısı eve ı;elip çocuğu bula
mıyor, konı~ular çocuğu h~ba;i!e 

birlikte gördüklerine ~chadet 

ediyorlar, muharrir ve artist 
tevkif olunuyorlar. ;\luharrir 
çocuğunu iiptükten sonra ornda 
bıraktığını söylü~ tır ve nttbtL 
kıskançlık yüzünden çocu~unu 
öldürmekle ittibıın ediyor. Tam 
muhakeme her ikisini de ın~h
kum ederken bir köylii kaylıo
lan çocuğu getiriyor ,-e artist 
ayrılıp gidiyor, aile tekrar tecs
;ü; ediyor. 

----~--------"'!'"'" .... -Asfa it meıı'edildi 
Ccçen hafta .\laiik 'incm:hında 

gtisterilmektc olan asfa:t ilrn• 
ahiren p,,J'; nı durlu~uncc men' 

ı cdiln··, ir F 'imı lıılİPı g,ibı f\'<İr 

n1ti~ < 1:tn 1 lİtılercc t('r11a~~1gcr hu 
giızcl e'cri san'atta "huııcr. 'e 
güzellikten ha~ka \ıir ~ev gıır ııc 
mi~lerdi. Bu itibarla lıu men 
keyfiFtindc bir p.n!ı~lı" •ldu~u 
kunatındayız. Bızıları '•unun 
filmde lıir polis ıncrınırıınuı hır 
hırsıı kadını sevmesini pc . " 
disiplinine kar~ı bir şin taı nı'rı 
ederek yasağın bunda~ ı ·;et 
ettiğini du;üPuyorlarsa da hi.t. 
huna ihtimal vermiyoruz. ~·uııki 
pulislerimiı, filmlerden fcırn der' 
almıyacak ka·lar rnzif ~~1 ıastırlttr 
Kıldı ki aynı filme blr poli~ 
kendi oğlunu adalete teslim 
edecek kadar :azlfeşinaslık giis 
tcrnıektedir. 

u Al benin filminden 

l)iinyada sinema sermayesi 
Şllplıc~iz dlııyanın en bC.yiık sinema memleketi Şimall \mcr Jı t ı,, 

da smtma Stlııylf, b\rlnclliği teşkil eden çelik sanal"iinden 'ınra 'ır ·i ~elir 
Ôünyaııın sinema sermayesi yekl1nu : 2 \lılyar ~I -'i ınllrnıı 
hııı crlka • 1 • 500 • 
Avurpa " • • 1 • ~yani 2.'i mil! ır frı . , 
Avrupa serbtayesinin tfıcnıleketler ıra<ındakl rak<iml: 

11,. ,1115• t Milyar frank 
Alıııanyı 8 • • 
lııglltere 4 • • 
l\u:;y.ı 5 " " 
Diğer memleketler 4 • • 

~~ . 
><>c:X:.<>ı:XXX><><X><.)~;::ır:xxxxx><>=::><>=::><>=:~ 

Jlu sıcilk gUnferdc Jıaflf bir şapka g!Jmek ıazıoıdır! ' 

•unun t9tn öatatada ANGELOS RUSO 
Karaköyde kllln me,hur ~, ( 
Şapka ticarethanesi; yeni vUrUt eden Viyana-~( 
9'ın HABIG fabrikası mamulatından ZEFlR ( 
'apkalarını gtirmek Uzere muhtereın mli:;:- ı 
terllerlnl jlavet eyler. 
>e::ıı:::>ı:::>CxX>Cx:'.>90:.:XJ•(~,,,.... 

• 

---· Sünnetçi M. Eıni11 ··~~1 
Kıli)CO acı ız gün c:· \'Apı~ır l\r.ıkta~ irı:ıı\i..lV r:ı(..'Je i .de 

' 



• 
6 MlLLn~·r ( 't 1 \ 1929 

ef" E7F • 3 
10 

aerglalnde bUyUk mUldlfal CArth,t ressam) JUL KANZLER Senaytl neft .. fotoOrafları •l<'d;osu, am'ltör, san'at ve ticaret ı,ıerl, 1928 aene•I Parl• beynelmllel 
ve aUrn macteı,. lı:azanmıtbr. Beyoğlu l•tllı:lll Tel. Beyğ. 4054 

]YETff-EGLENCELERfT ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~ 

t/ 

ı,.. ""'·"u }eııı ıHlnıecemız 
Soldan saga: 

9 

1- ( :uguk deye ovnanan oyun 
( t) 

2 - .\na, baba, çocu'ıclar (4) 
3- 'c\'di~nin !"evi]mesini çek~ 

mecen (7 ı 
4 Yemek konan şey (5) 
5 ~:Jile çalış.n 5 birinci (:J) 
6- Sahil ( 4) 

Uünkü bllmecemizln 

halledilmiş fekli 
Yalıardaa •t•tı : 
1 - Kargıva benzeyen kuş (81 
2 - Önle arkanın ort111 (3) 
S • Kordon (61 Nota (2) 
4 incenin ahi (5) 
.~ - f'ransızca an (4) 
6 - Mefhum (4) Az sıcak (4) 
7 Dikişten eve! yapılan (SJ 

7- Gece güneşı (2 Karadeniz 
uşagı ı3) 

Kırmızı (2) 

8 Hayvanı çak dan (3) Kıvafet 
(5 , 

8 - Verme• 
Lozumlu (5) 

emri hazır • (2 

9 F.da (3) 

Yozgat Nafia bas muhendis-1 
liğinden: [43895) lira 39 kuruş be-' 
ceii keşifle ve kapalı zarf usulile mu 
r.akasaya konulup 29 Nisan 929 tari
hinde ihalesi tekarrur eden Yozgat 
-Yerköy tariki üzerinde 5t805 den 
9 · 075 kilo metroye kadar olan kısım 
tarikin ımal.:itı 1'ınaıye ve şüsa ta
m~rıata csa~iye&i için )Cvmi mezkUr
dc talihler tarafından yapılan tenzi
fat hatldı Jayik g .>rı.ılemediğinden, 
l·.smı mezk\lr 18 Mayıa 929 Cümar- · 
t· si günü ihalesi icra olunmak üzre 
tekrar munakasaya konülmıştır. Ta
lihlerin teminati kanunıyelerile en
cume-ni vilciyete ve fenni hususatde 
malumat almak isteyenlerin Yozgat 
nafia dairesine mi:racaatları tekrar 
itan olunur. 

BELEDİYE DOKTORU 
ARANIYOR 

Gönan Belec!iye Riyasetinden 
100 lira ücreti şehriyeli Beledi
ye Tababeti münhaldir. Dahıli 
mütehassw olınası matluptur. 
İlaveten Fenni kıbalde de ihti
sası bulunduğu takdirde şayani 
tercihtir. Taliplerin vesaiki li
znne asıllanru veya suretlerini 
Dairemize göndermeleri. 

A. Nünıune hastaha
nesi ser tababetinden 
Hastahanenin 1 Haziran 929 tari

9 - Atik (5) 

Açıldı 

BEŞ ÇİNAR 
bıhç .. ı 

Her akşam 

Mükemm l n1uzika 
familya için dans 

EMtlK YE Ef T!M 
liNKA~I 

Sermayesi 2(),0CX),CXX) Tiirk lira 

n•••t ve Emllk üzerine 
müsait şeraltle 

Para ikraz eder 

BH
1

ımıı Bull 111111elah 

Jataabal Şubesi Babçelıapı 

Telefon lstanbul: 397'i 

ninden 31 Mayıs 930 tarihine kadar ~~~~~~~~~~~~~ r Tepebafındı: RESTORlN -j 
DO RE t 

bir senelik ihtiyacı olan Halep Ya- • 
ğı, şeker ve sabun. pirinç ve bilu
mum kuru ve yaş sebzeleri ve ek
m~k. süt ve yoğurt ve gaz, benzin ve 
vakomyağı ve salresi tanzim edilen 
ınünakasa kaimeleri mucibince 22 
Nisan 929 tarihinden 11 Mayıs 929 
tarihino müsadif Cumartesi gününe 
k:ldar ayrı ayri alenı munakasaya 
ve et ile kok kömürü ayrı ayn ola
rak klpalı zarf usulile munakasaya 
vaz e<iildiginden talip olanlar şerai
tini öf!renmek üzere her gün has
tane idare memuru ve mutcmtliğinc 

Blrincl sınıf mutbak - Nefis 
öğle ve akşam taamları: 

4 kap yemek ve ekmek 70 
kuruş. 

daima taze bira 
" ve nefis ve mütenevvi mezeler 

s ~ııı 

... '< 

havayı değiştiriniz, sinekleri koğunuz, fazla ısınan 
mahalleri serinletiniz .. 

Bütün bu şeyler için vantilatör kullanınız. 

SA TİE muhtelif nevilerini VERESİYE 
OLARAK TAKDiM EDER 

Metro Han Tünel meydanı : Beyoğlu Beyazıt : lstanbul 

mın•mıııcımı:•ımıı::ma:::ı::oı,;- ı CAN bir kalı iJlEll s!HON to&ltl podrısı almak lıterml-

y EL K EN C I
• ME . EN ılnlı ? ZAMAN Ecu depoıundan 100 korqlıılı 

\ Jtıılyat mubayu echnlı. Htr nev tualet .. va11 me•ca.ttor ... 

VAPUR L. \ R [ j lıl•nbul, Ba9çc Kapı;, Na. :n (Sabık l/lıçvan Ecıaru,{J 

lzmir sür' al pııılnı 
Lüks ve f t 

seri sme paşa vapuru 

12 Pazar gününden 
. :\:ayı~ itibaren 

G 1 t nhumın· f · a a a dan doğru zmıre 
hareket edecektir. 

kamaralar ve Servis son derece 
mükemmel, flatlar mutedildir. 

KARA DENlZ POSTASI 

Anadolu 
VAPURU 

Ml~ıs Pazar 
günil akşamı Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doğru (Zongul
dak. ine bolu, Samsun, Ordu, 
Gircson, Trabzona gidecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken
ci hanında ktin acentasına mü
racaat Tel İstanbul 1515 

ve Gılatada Merkez rıhtım 

hanında Cclipidi ve Stafllopatl 
acantalıjı;ına müracaat telefon 
Beyoğlu 854 

• 
~ e ~ r\ s 1 Hin 

.... :ıllİL'l!!fll ... ~-----· Merkez Acenw~ Galatı koprü 
başında . Beyo~lu 2362 Şube 
acentesı: Mahmudiye Hını altıtdı 

l<tanbul 274-0 

TBJBZON BIHIN&I POSTJSI 
(Cumhuriyet) vapuru 13 

mayıs Pazartesi 12 de .Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopaya gidtcek ve dönüşte 
Pa1.ar iskelesiyle Rize, Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu Glreson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lncbolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek
tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Anıaıya pos · ası 
(Anafarta) vapuru 12 Mayıs 

Pazar IO da Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Küllük Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Dalyan Mar

maris Sakız Çanakkale Geli
boluva ugrayacakur. 

-!Şehremaneti ilanları 1 
Y eniköy Dairesinden: tsti:: 

de Taş ocakları mevkiinde Mazhar 
paşa arsasında mevcut takriben 300 
araba gübre Yeni köy Dairei beledi
yesince füruht edileceğinden talip 
olanların on beş gün zarfında daire 
encümenine müracaatları ilan olu
nur. 

ZA Yl: Yüksek Ticaret mekte
binden 338 de aldığım muvakket şe
hadetnameyi zayi eyledim. Yenisini 
alacağımdan eskiıinin hükmü yok
tur. 109 numarada mukayyet Meh
met Sadi. 

KİRALIK ODALAR 
Sirkeci emirler caddesinde 

Sanasaryan Hanında kiralık o
dalar bulunduğundan talip olan 
lann her gün saat birrlen ikiye 
kadar mezki'ır handa 18 numa
raya veyahut odabaşıya müra
caatlan. 

ilan 
Kurban bayramının dördün

cü günü Bordurda yapılacak o
lan pehlivan güreşinin 24 Hazi
rana tehir edildiği ilan ol\ınur. 

ve ihnlrsi içinde il Mayıs 929 Cu
maertcsi günü saat ikide tcminatla
rile birlikte hastanede muteşekldl 
ko...,isyona mur:ıc::ıatları. 

Satılık hane 

BEL V{j ~ı ı SAIJIK ZAIJE BIRADER-ı 
Bahçe ve birahanesi L~B VAPUH,LA~I 

Denize, Boğujçine ve adalar K A ,R A U E 1\IZ . 
man7.arai fevkalAdevi haiz şehrimi- MU!\ T AZAM VE LÜS)l 

Deri ve liarsak 
tnüzayedesi 

lstanbul Tayyare cemiyetinden; 
Kurban bayramında münhasıran ıe~
kilaumız tarafındın toplamrılacak 
deri ve barsaklar, ayn ayrı müzaye
deye konmuştur. Mıpsın J 3 üncll 
pazartesi güııQ saat 15 te derilerin 
ve suı Ilı da bars.klann ihalesi ya
pılacaktır. Taliplerin, şeraiti iıgren
mek üzre Cagalojtlundaki şubemize 
mürıcaatlan ilin olunur. 

KİRALIK ODALAR 
Sirkeci emirler caddesinde Sana

saryan Hanında kiralık odalar bu
lunduğundan talip olanların her gün 
saat birden ikiye kadar mezkOr 
handa 18 numaraya veyahut odaba· 
şıya müracaatları. 

Bojtaziçint·e Kanlıcada iskeleye 
ıki ,.akika mc-a!ede olup nim 
Yalı gi'li ve nezareti fevkalıldeyi 

haiz fi&yet kullanı~h yeni boyalı 
hamam ve çifte culumLası terkos 
tc,kil~tı ve muşaml1'dlı, mikdan 
kHi çıçek bahçesini havi alu 
o<tılı hane satılıktır. Taliplerin 
BalıkpazJrında i\laksudlye Han 
.l'\o .15 tt! sahil l Den-iş beye 
mLı ra caarlnrı. ~ 

Muhteııt uakem Mahkemele
ri Türkiye Umumi Ajanlığm
da:ı: Türk-İn~iliz ve Türk -İta
lyan Muhtelit Hakem Mahkemele
rinin usulü muhakeme nizamnamel
ri mucibince (6) Temmuz (1929) 
dan (31) Ağuıtos (1929) tarihine 
kadar yaz tatiline karar verdikleri 
ve bu müddet zarfında evrakı uauli
yenin tevdiine mılteaUik müddetle
rin cereyan ctmiyeccği mczkl.r mah 
kemeler riyasetinden vaki olan iı' 

ara atfen alakadarana ilan olunur. 

zin en lttif bahçesi 12 kişiden mü
rekkep orl<mra ve balalayka ka
dehle ve kiloluk şişelerde taze bir 
şehir fi•Una mütenevvi ve nefis 
mezeler satan ma.tazası vardır. 

Belsoğukluğu frenği 
olanlarıa nazan dllılıatlnı 

Dr. Horhoroni 
Fennin en on usulde kat'i 

olarak eski ve ytni bclsoğukluğıı, 

fren~ idrar darlığı, bel r;evşeklijti 

ve mesane ve bilcümle kadın rı· 

hatsızlıldan tedavi olunur. Beyoğlu 1 
Tokatlıyın yanında mektep sokak 
No ;ıs Tel: B. ı) ;ll52 

Operatör 

HALİL ~EZAI 
BASUR 1\1E1\1ELERİ 

Fistül ve sıracalan ameliyatlı ame· 
liyat&lZ elektrikle tedavi ve bilcümie 
~ellyatl icra eder, Öğleden sonra 
Divanyalo Aci lfıoımm N. 20 

POSTASI 

İn Önü 
vapuru 

12 Mayıs pazar 
günü ak~mı Sırkeci rıhtı
mından lıareketlP, ( Zongııl -
rlak, İnebolu, Sinop,Sam~uu, 
Urdıı, Kirewn, Tralızorı, 

Surmen0 ve Hize iskPlderine 
azimet ve avdet ede<-ektir. 

TafsilM için Sirkecide Mes. 
adet hanı altında acentalı
ğına muraraat. Telefon: 
r~ıanmbııl 2134 

t ........................ . 

Liseler muhayaat komiaye>
nundan: Haziran 929 tarihinden 1 
Haziran 930 tarihine kadar komisyo 
numuze merbut leyli lise orta ve 
muallim mektcplerile prevantoriy
umun yemek sofralarından artan ek
mek kırıntılarile yemek artılılan 2 
Haziran !129 tarihinde ihalesi icra 
kılınmak üzre aleni müzayedeye ko
nulmu§tur. Taliplerinin :ıcraiti an
lamak: üzre koınisyonumuze müraca
attan ilAn olunur. 

}LAN 
Sclinik mübadillerinden Ali bini 

Hacı Mehmet, Aliye bintl Mehmet, 
Rulııyc binti İbrahim ef. ycdlerin
deki veıikaları üç gün zarfında la
kin daireıine müracaatları gelmedik 
!eri taktirde istedikleri malların bat 
kalarına verileceği i!An olunur. 

Satılık köşk 

AHALtt MUHTEREMEYE 
1LAN 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin 
Istanbul Şubesi aklamının Ankara 
caddesinde Babıali yakinindeki §İm 
diki binadan, 13 Mayıs 1929 da, Ba
yazıtte latanbul lisesi karş,.ında E
lektrik Evi tesmiye edilen yeni bi
naya nakledilecekleri muhterem Ia
tanbul ahalisine auolunur. 

Bunun için Istanbul Şubesi akll
mı 13 Mayıa 1929 Pazartesi günü öğ 
leden sonra kapalı bulunacakttr.Ce 
reyan lnlııtalan ve saire gibi müata 
cel buıuaat için ahali! mubte.
yevmi mezkOrda öğleden sonra Be
yoğlunda Tünel meydanında Metro 
Hanına. Telefon Beyoğlu 911!. mO
racaat edebileceklerdir. 

Beyoğlu Sulh 1craaından: Bir 
borctan dolayi mahcuz ve furuhtu 
mukarrer yazıhane, kanape, ma kol
tuk 14 Mayıs 929 Sah günü saat 12 
de Galatada Nişaataciyan Hanında 

1-2 numaralı yazıhanede satılaca
ğından talip olanların gün ve saat 
mezkOrda müzayede mahallinde ha
zır bulundurulacak memurma müra
caatları ilin olunur. 

Gayeı sevimll bir gencin sukstu ahlAkfsfnl musıvvfr 

KADIN KURBANI 
muazzam filmi dün akşam irae edildiği 

ASRİ SİNEMADA 
Misli namtsbuk muzafferiyetler! lhraz etmiştir. Bu harikulade eseri 1 

tem,il eden ' "iTA NALDI AN.'\i ONDRA ve IGO SiM rollerinde 
ddden muvaffak .olmuşlardır, Bundan ba,kı meşhur Türle dansözü 
SERA AH:\IET, .IÖ.Zl<:FIN BAKER i pek . orijinal bir surette taklit 
eden danslınnda butun remaşugeiranı teshir etmiştir . • 
Güzelce eglenmek, kahkaha ıl o 

gülmek için bugnn 
MELEK SiNEMASINDA 

gösterilmekte olan 
AL BENi 

Filminin milmessillerl; KLARA 
BOV ve ŞARL ROGERS ı gi
dilp görmelisiniz. 
Baştan nihayete kadar gayet şen 

ve eğlencell bir filmdir. 
Hamiş; Müsabıkı için gelen ce

vaplmn çokluğuna binaen Melek 
sineması müdüriyeti, lmponlmn 
tevdi tarihini Nisanın 14 üncü 1 
gününe kadar ıemdiı eımiştlr. Ke
şide 1 ~ Nisanda yıpılacakbr. 

Mühim ve müteaddit bankı referans
larını hamil 

CİDDİ BİR MÜMEssn, 
lsıanbulda bulunan muteber ve faal 
komisyon ticareıhanelerlnl lzmirde 
temsll arzusundadır. lzmirde Rıhum 

Hanında f 3 numeroda Mehmet [b. 
rahım efendi,~e rıhrirf'n müracaat 
olunmasL 

tf Şehzadebaıı 

lfLIL SINBM•SINij 
Pazar g1lnıinden itibaren J 

CASUS 
filmi başlıyacakbr. .. 

Cuma gününüzü en güzel en h()Ş j 

ALHeAMeRieô~ 
göK'.iJÇtft(1

J'>RENSES 
1 

filminin mümessili 1 

BEBE DANIELSI 
§:rmele (diniz. t" 

Fransız tiyatrosu' 
12 Mayıs 929 .P• z1t saat .2J 

de Prof. V. MUHENDISYI'" 
idaresince 60 kişfllk orkestra il• 

SENFONİK 
KONSEJ!. 

- ? 

-Ferit Bey~ 
İzmir Şifa eczanesi sahibi kıymetli ve güzide vatandaş1"1' 

mızdan eczacı Süleyman Ferit beyin yirmiyi mütecaviz musıalt 
zerau tıbbiye ve revaylhl ıtriyeslnln tekmil Anadolu için copt_. 

J· ve Istanbul için de toptan ve perakende satışını yapmakla 111 
tehirim. Bu muhterem faal meı.lektaşıınızın enzan umunııre1' 
vazeylediğl bu lAyemut iJAçlar ve kokular her Türkün Jfd~ 
lilnesinl kabarur. İzmir lktısat kongresi sergisinde fevkal iJ1'1 
tddtırın ı, l:irirli tdrz t)liıl Hıeisirt'c alım ırr<'ı!Ja jJ,;-.ıı 
~okuz eylül sergisinde yalnız alnn madalye def' 

bır de vefl.:;ı.ldde taktlrnameye mazhar olmuştur. lzmir ve 'f'ılt 
kiyenln bir çok etlbbası tarahndan yülcsclı: bir teveccüh ve ~ 
mazhar ve !Ayılı: olan Ferit bey kardeşimizin tekmil ınilf'Y 
zcrau yakında her müstahzeraunın faide ve menafilnl ayrı •~ 
mufassalen Ferit bey unvanı tahı:ı.nda gazetelere tebşir edeeıJ' 
Mahalli imali: lzmlrde eczacıbaşı Süleyman Ferit milita~ ı 
ve ıtnyat fabrikw. Umumi deposu: lzmirde Şifa eczanesi. 'flit 
ki yenin her vil&yetlndekl meşhur ~zan eler le Ankarada Aıı""' / 
ve lstanbul ec-/.anelerindc bulunur J 

Toptan ve perakende umumi' satış deposu. ~ 
lstanbul Bahçe kapı Mehmet Ktzım Ecza deposu. f" -

lstan~ul esnal ~ankasın~an : 
1 ıo. 

3,5 ila 9,1 ı !la 21,40 ·ııa 48,58 lla 75,96 lla 99, ıoı il• f(" 
134 ila 159, 170 ila 1 79, 190 ila 229, 284, 291 na 296. ıı 
ila 322, 343 ila 348, 350 ila 368 377 ilıı 4 ı 7 419 4S9 ... . , • • 1 J .... . 
439, ~ 60 lla 484, 601 !la 780, 785 Ua 800, ı 00 ı il• ,.~ 
1158 ila 1177, 1183 !la 1237, 1250 ıla 1307, 1310 il• 1~ 
1351 lla 1395, 1413 lla 1437, 1448 ila 1452, 1463 il• : 6oıı 
1550 i1a 1553, 1598 !la 1600, 1611 ila 1618, 1659 ll• 

19
11 

1676 ila 1690, 1907 lla 1909, 1915 lla 1934, 1970 lla ~ 
2401 na 2417, 2422 ila 2617, 2628 lla 2687, 2694 il• .tll"~ 
3301 ila 3400, 4001 ila 401 O, 40!1 I lla 4067, 41O1 ll• ,1<fJ 
4322 ila 4325, 43.J6 ila 4347, 4401 Ua 4500, 4601 ll• ~ı•J 
490 1 !la 500 1, !1089 lla S092, 51 O ı lla !! ı 30, 5133 11' ~ ı.ıı 
5146, 5150 ila 5162, 5164 ila 5181, 5186, 5188 11' ~.ıeı 

d. ~.~ 
5192, 5194 lla 5200, !1406 lla 5447, 5452 ila 54.,.., 101 I• 
5459 ila 5500, 5656, ııa 5658, 10102, 10104 ııa ıoı ıo, 10 ıti 
ila !0116, 10119 ila !0139, !0142 ila 10161, 10163 il• 1 ~1'-
10168, 10171 ila !0198, !0201 lla 10205, 10208 11' 
10226 na !0228, 10231 !la 10238, 10401 ila 10405 ,,,rıel' 

Banka nlz~mnameslnin onuncu maddesi mucibince ~159C ~ 
tının nısfı ahir bedelaı:ı., müteaddit talebe rağmen, tesvıyt. peJtl! td 
miş olan ba!Ade nümaralan mııharrer hisse senedaı:ı. bu gil dl 5'° 
haren on beş gün sonra Istanbul &ham ve tahvilat borsa"ın •• 'fi 

'"ltlll" 
lacakur. &babı yedinde bulunan işbu hisse senedaunın b~ .,t' 
mayacak ve bunlan iştira edenlere ayni nUmarııJarla P-- ./ 
senetleri verilecektir. ~ .-

lfl' Gittiğiniz yere beraberinizde 

KODAI<~ 
Fotoğraf maklnası ile kod" 

ııı•ı· filmlerini almağı unutınaY ve 
Kodak fotoğraf makinaıarı 

filmleri ve lüks kllğıtları 

MaiN"ôtT° E"Hô"Sr içi A 8 TL A BI 



..... 

KOLİNO:S dişlerinizi, di, el4erinizi ve 
ağzınızı temizler. Ko!inosu. vü~ud31 

getıren terkibat ağızdakı tehlıkelı mı
kropları imha eder. Diş agrılarına diş 
etlerinin şişmek gibi rahatsızliklarına 
mani olur. Kolinosu kuru bir fırça üze· 
rine koyarak dişlerinizde tecrübe ediniz 
a~zınızın nasıl temizlenip ferahlandiginı 
hıssedeceksiniz. 

KOLY O 
DENTAL CREAM 

TDrkiye için depozıteri. MAURlCE FARAGGI 
Be)"oğlu, \'enedik Sokıfı. tbrabım Paşa apırıımaoı 

.ıılliı Uu. ım ı ·Hlh ıı, .ı: 

Uy 
~tayyare piyankosu 

Keşideler her ayın 11. ndedir 
4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 

Biıyük ikramiye: 
45,000 liradır 

.. 

• Bevoglunun 

PANORRMA 
ı , Bahçesi açıldı 
l~.}l. AKŞAM MÜKEl\fMEL İNCE SAZ 

Meşhur violonist r-Jösyü Albertlyano idaresinde 
mükemmel orkestra 

1 ~~rı· 
. ~~ad 1 ızce bilir mühendis aranıyor 
~ırak r,Ju dahilinde inşaatta bir Amerikalı mühtndise muavin 

~, ır '1ıühÇaJı~'.11ak üzre mesaha usullerinde tecrübeli, ingilizı:e 
l: ltı~rOda endıs araniyor. Derhal Beyoğlunda istiklal caddesinde ı 68 
'it lıı~ 1'urkiye Otomobil. Lılstlk ve Traktör komandit şirke-
~ t ve ya tahriren muracaat edilmesi. 

kı ı~sa vilayetinden: 
~t,ı-ı"lllııı dırelıe bera'--r a

400

d
3
e
5
dl kilosu evsafı 

~~ "" 10 kişilik yirmi sltllll 
3 kiloluk çelik 

~.~ 1200 1 klloluk çelik 
'' ·ıoı 
'"\~ 100 Demir ıekerlekll 
~ 600 4 • !O kllo sıkletinde 

'ı-"ııı nev~ 300 1 kilo slkletinde çeUk 
~. 1~e liı~ıan, evsafı muharrer yol al Atı edevatı ( 4000) lira kıymeti 

"'lttttn•n ıııu nnden 18/5/929 Cuma"esl günli ·ut on bire kadar müd· 
ıııu.Jy 0

•kas.ya çıkanldığınd&n fazlı tafsilAt almak isıeyenlerfn 
!o} tııe zarfında naffa bq mUhendlıllğtne miiracutlan 

~ 'ııo • • • 
> •. : lltetre tulüııd . 
."fllreaıııın e Akhisar· Gördös yolu güzergthının ıayin ve 

lıeııer itil lhz.ın 18 5. 929 Cumı"c.sl günü sut on buçuğa kadar 
0 metrcsl (175) lira kı eti muhammene üzerinden kapalı 

~UMA IO MAY1S '~ 

"EKSELSİYOR,, VE YERLİ YAPI "HIZIR,, 
YANGIN SÖNDÜRME MAKİNESİ 

Bu makineler her evin, her köyün, her bina

nın en !Uzumlu eşyasından biridir. 

;\bklnelerim!z!n şu birkaç sene zarfında kur
tardığı servet iki milyon lirayı mütecavizdir. 

Yangından kurtardığı binalardan bazıları: 

"!saklı nahiyesi, Feyziati lisesi , Ankarada 

lktısat VekAletl merkez laboratuvarı, Tahmil ve 
Tahllye şirketi, Samsun hastanesi, fer!ye, Kuın
kapı tütün inhisarı depoları, Sinop hUkO.met 
konağı, lzmlr memleket hastanesi " 

Y. ııktır, günahtır, sıhhatin1iz 
gibi servetimizi de koruyalım, 

Evlere, ticaretanelere veresi ye veririz, 

harman:ar için taksitle >atarız. Her ı\f~:vt 

mahsulle mübadele ederiz. 
Maksadımız, memleketimizin malını, servetini korumaktır. 

• 
ITOKS 

Devlet matbaası müdürlüğünden 
• · Hali hazırda matbaa ambarında müterakim ve bir sene ıarl.nda 

teraküm edecek kırpınu meşin parçakr le on s:ınt m ~rzın knd • 
kenar kA!';Jtları m(izaycde surctitc ,atılacaktır. Ta. p olan.:ırır .ıo 

( ;\layıs 929 tarihine rıüsadif Perşembe gunu saat u~ ' ırt b uk "< 

matbaaya müracaatları. 

Galatada, eski ~ümrilk caddesi, samar.cldl han No. 7,8 Halis ve Selllhaddln ç 1 B ı d • d 
• Tele: Beyo~lu-1447 ----· Ofu e e ıyesin en 

·· çük Çiftlik Parkı .. 11-4-929 tarihin e ihale 
Her gün gece yuısına kadar kemançeci Aleko, piyanist ve udi Yorgi, kemancı Nubar, 1 edilmek üzre münaka-

kanuni Hasan, hanende Aksaraylı Yaşar, Agyazar ve Faruk beylerden mürekkep Neş'e 

•nıusıki saz hey"eti ve ayrıca cazbant-~ " sada bulunan su yolları 

MET R U K E 1 LANA Tı J inşaatı 25 mayıs 929 
Semti 

Kadıköy 
Mıhalie..t 

Caferaga 
Sokağı No Nevi tamamının kıymeti muhamırcıesi Cumartes·ı guee n ue• saat 

Atik Bahariye 12 talıtında 14-16-19 Lira 
Cedıt Nisbiye Nr ,J üç dükk!nı müştemil 20,000 sekiz taksitte 

Kondopolu Apartmanı b t • h ı • k t' • Müştem!IAtı; üç daireden ibaret olup her dairesi üçü büyük dlgerlerı küçük olmak üzre yedişer oda bgi1rezır on eş e 1 a e 1 a 1 yy e 
mutfak ve birer hail, ç. qırlı , ı iki oda ve üzerinde t11rıçası vardır. Kumpanya suyu ve hava 

tertibatı mevcuttur. • e d • ı • d Bal!dı evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek: üzre 20,000 lira bepeli muhammen ile ve s 1 1 cra e 1 eceg'"' 1 n en 
kapalı zarf nsultyle 27-5-929 tarihine müsadlf pazartesi günü sut 15 de muzayedesi mukarrerdir tıUplerin 

bedeli muhammenln yüzde yedi buçuk hesabile teminat akçeleri veya muteber Bankı mektuplıriyle emvali 4 mayıs 929 tarıeh lenden 
metruke saaş komusyonunı müracaatları. 

• • • 

Semti 
Beyoğlu 

Mahallesi 
KAtip Mustafa 
Çelebi 

Sokağı No Nev'i 
Caddr.ilı:eblr ıtik83 1,3,Seedit yıldız nımile 

ve küçük parmak 1,3,5,91,93,95 maruf sinema 
kıpu 

Hazineye ait nl5!f hiS<enin 
kiymeti muhammenesi 

lira 
25000 sekiz taksit 

Mü~ıemilıu; KAgir ve ilci kıttan ibar•t olup caddeye .ııazır olan kı<mında balkonu ve iki odısı vardır on bir 
tocıyl uzun ve geniş ve müzeyyen sinema salonunu ve aJııca antreyi hıvidlr iki hallsı vardır. 

Bıllda evsafı muharrer sinema mahallinin hazineye lılt nısıf hi<Se. inin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek 
üzere 25000 lira bedell muhammen ile ve kapılı zarf uşulile 2/6,'929 tarihine musıdif pazar günü saat 16 da 
teklif zarflarının küşadı mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhaınmenin yüzde yedi buçugu hesabile 1875 lira taminat 
akçesi veya muteber banka mektuplırile emvali metruke ı;auş komisyonuna muracaaılan. 

,_ .. Meşhur -4-
KONTiNETAL 

Yazı Makinesi 
Beynelmilel rokkamtannı havi 

olup Türk ve U.rin hurufatları 

yazı makineler!1'in en mükem
melidir. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel rakkamlı en iyi 
hisap makinesi olup müteatdit 
bankalar ve mail müessiseler 
tarafın.ıan kullanılmaktadır. 

Gayet s:ılılam olduğu için 
kat'iyen bozulma7-

TÜRKIYE CV'.\1HURfYE11 
YEGM'E DEPOSU 

A. Hornşıayn Kumpanyası 
Beyoğlu tekke caddesi 

583 numara 

Türkçe hurufatlı Kontinental 
yazı maklnelerinitı yeni Lltin 
alfabemize göre değiştirilmesini 

dmıhte ederlr. 

Zil ÜZA Yt::DE 1LE SATIŞ 
Mayısın 10 uncu Cuma günü 

sabah saaı 1 O buçukta Şi~lide yeni 
isıasyonda Bahçe sokağında Sebuh
yan ıpartımanı arkasında Karlo A
mansiş apa"mınının 8 numaralı da
iresinde bulunan bilcümle ~yalar 
müzayede sutetile saıılıcalmr. 

22 parçadan mürekkep Parfs 
mamu!Atı gayet güzel mat yaldızlı 

yegtne salon takımı, Alman mamu
!Atı ve 16 parçadan mürekkep mü-

zeyyen yemek oda takımı, hakiki ln
gillz maınulltı maroken kanıpe ve 
koltuk takımı, bronzdan mamul ye
gAne elektrik plafonie lamba, gayet 
güzel diğer elektrik lambalar, atik 
fransız marketrlsl gayet zarif bahü, 
mermer heykeller, Allgatör markalı 

salamandra soba. cedit çini banyo 
takımı çini sobalar ve sair nefis 
eşyalar. 

lbah markalı gıyeı güzei bir 
mükmmel bir daban halısı 

Evinizin apanımanınızm 
daima temiz ve parlak 

kalmasını ve sizin de 

mrmnun olm11nı7.1 arzu 
ediyorsanız meşhur ve 
muzadı taaffün 

Poliforl 
noget 
Cilasını 

Kullanmanız IAzımdır 

Her yerpe 
satılır. 

Karaağaç JVl üessesatı katibi 
Umumiliğinden: 

Karaağaç Müessesatt Paymahalli ahırlariyle Mezbaha karşısındaki 
ahırlarda 1 Haziran 92~ dan 1 llazlran 930 tarihine lclar tera

küm edecek bil'umum hayvanat gübreleri şeraiti muayyene dahi
linde müzayedeye vaz edilmiş ve 31 Mayıs 929 tarihinde badez

zeval saat iki~ ihalesinin icrası mukarrer bulunmuştur. Talip olan

lann şartnameyi görmek Uzre kAtibi umıniUğe müracaat eyleme
ler! ve yevmi mezkurde teminat akçelerin! hamilen mUess~sede 

hazır bulunmaları i!An olunur. 

Tüccar ve Banka, memuru olmak için 
Çarşamba ve cuma"esi günleri sut 16 dan 18 e ve 19 dan 21e kadar 

iki sınıf açılmışur. Malumatı tüccarfye, ilmi hesap ve usulU defteri; Bulta, 
muzu!. pakradomar . Amerikan usulü ve banka muamelltı 4 ay zarfında 
k4milen tedris olunur. Son imtihandı muvaffak olanlara muhasebeci f&ba
demamesl •erilir. Ve iş tedarikinde muıveneı edilir. Dersler 1 ı Mayıs cu
martesi günü başlıyor. Programı meccanen a!mo.lc ve kaydolmak için Istlll· 
hulda Çarşıkapı tramvay istasyonunda Amerikan lisan ve ticaret dersaneslne 
müracaat 1 lusıısl dersler dahi kabul olunur. Müdürll Ago Pakrıdunl 

Kağıthane seferleri 
Haliç vapurları şirketinden: 
Hıdırellezin iş gününe tesadilf etmesine rağmen Kağıthane mesi

resine gösterilen rağbetin Cuma günü d•ha fazla olacağı anlaşılmış 

olduğundan biitün vapurların KAğıthaneye uğramaları temin ve 

itibaren 20 gün müddet 

le temdit edildiğinin pro 

je ve şeraiti anlamak 

üzre taliplerin Şehre
manetine müracaat ey

lemeleri ilan olunur. 

-·--- ----~-------------

Eınlat ve E~aın ~antası lstan~ul ~u~esiıı~en 
\'eli 

zayedc 

Satılık çayır otu 
efendide ko~u mahali çayır otu ı 5ı5/929 tarihinde lılı,;:ıu. 

satılaca~ındad taliplerin ycnııi ırczk~·ca Suat o:ı nlt da 
Bankamıza miiracaat etmeleri. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Fevzipaşa . Dlyrtıbekir ve Ankara • Ereğli hatlarında }Cpılması icap 
eden binaların inşaatı 5-S-IJ29 tarihinden itibaten Feı·zipışa hatana ait 
mebanlnln 25-5-929 tarihine müsadif cumartesi günilne kadar; Ankara . 
Ereğli hattının Innak kısmına ait mebanlnin 27·5·929 tarihine mlisıdlf 
pazartesi gününe kadar ve Fllyos kısmına ait mebanlnln 29-5-92Q tarihine 
ınüşıdlf çarşamba günü saat on dö" buçuğa kadar kapılı za.rf suretile 
mevkii mnnakısayı vazedilmiştir. 

Teklifnımılerin vakti ınezkı'ıre kadu Ankarıda Devlet demir yollan ve 
limanlın umumi idaresi tabriraı müdürlUğüne tevdii ltzımdır. 

Talip olanların bir kısma ait mukavele, şartname vahidi Icıyasli fiat 
cedvell, münakasa ve ihale şartnamesi ve mütemmim mebanl şannımesi ile 
teminatı muvaklı:atte ve kat'iye mektuplan nümunelerl ve projeleri otuz beş 
lira mukabilinde ve ilci kısma alı evrakı fennlyeyl otuz yedi buçuk lira 
mukabilinde almak ilzre Ankarada Devlet demir yollan ve llmınlan umumi 
idaresi maliye ve muhasebe işleri relslt&Uıe müracaat eylemeleri lüzumu 
llln olunur. 

t .. e eyıı1ırındaft •Ub&reıt\ .Utteıfıı .... ..._ samana 
v• nef...U nUmaet -nM•f\41a ~•ttmaı MU•" .ve 
---.,......_.. '*' ""•\llf'V St4al olin' ---

FOSFAT İN 
FALİER 

eayeıJfnde temin edlUr.,. Foefatln f'aller 
yavruların yOzlertne taı.ellk ve penbellk. 
adellta kuvvet verir. ve onları •4rbeia. 
kıla,. 

Yal.wa twr •oatatJn Y&rd .. • 

o da FOSFATIN F ALIER dir . ..... --. 
raraJlı.«.,,.,DU te•IH•~ ~ol'IQ - 11P wt- ..... 



i)a ,·rılfünu ·rıp · taleb~ cenı'iyeti dün 1~ürk OcaJtında toplandı. 12 nıayıs tip talebe hay
raıııı porgraınını tespit ·etti. 

Şehir kon~ r,·atu,·ar talebesi tarafından dün senelik 
Viiavet YC Ema net erJ.:clnına kon5.er tekrar olunacaktır. . 

ilk konser verildi. Ru gün de 

,;; ._ . ....... . - . ' . - - . . ' . . 

Bin Söz 
Resin1 -

Çocuk bayranıı he-~ tarafta güzel bir bahar havası ile y:ıpılL 
. 1 il ., . ·ı· 1 \1i1 Sanısunda Alaçanı ılk nıe <tep ta e )esı _JU sen_e ıyı )ı_r >ayra~t . ı.ı 

mıslardır. Bu nıünasebetle oradan gönderılen bır resnu derceıfıvoı' , 

Bu sene lzmirdeki lik nıaçlarında Altay 
i stirak eden takımların rcsinıleridir. 
~ 1 

. .. . W' 
takımı kazaıin11ştır· 


