
KOÇüK ITlLAF 
Orıa Avrupanın siya~tt faall

::.ljne en ziyade sahne te~kil eden h merkezi vardır Biri Prag, di-
. rl de Budapeşte. Praj(, cihar 
''lıb• . ıne nıhayet veren sulh mu-
•htdeJ ı · · · ı;; · l · er nın tesır ettıb. sIYas nı-

4ıııı muhafaza ve ida~e için 
~ır. Budape~tc ise bu muahı:
l~ıın Ovrupada milliyet pren· 

. ~1ni hiç nazarı itibara almadığı
Ve :'llacarlstana büvuk \ c u

·~~ rnUdd~t tahammiil. cdH~nıi?'l.~ 
kılakarlıklar ytiklctııj);lnı ıs· 

la ur;ra~ır. Bu iki merkezin 
tet ettigimiz ~ddltleki faaliyet
·ıııc diğer devletlerin de çok 
'<llıdıın alakadar olduk an ma
~ur. Kıiçiık ltılal ve ltalyan 

tar dostlu~u hu a!Akar.n hl 
'ıı hemen do~rudan do~ruy.ı 
!ıırrnu~ ııldu~u siyasi komhint 
!ardır. 
~er· d · · '- k · · >ay ınuuhc esının "c ÇN 

•k nasıl bir hıiyuk ltilı\! tcazzu· 

1~evam ermi~sc, . en )ermen 
rıvanıın muahcdclerirln mli

"•ısı m:ıbadilc de Kuçiik ltı· 
Y:Jc•ıda ı;uirilmiştir. ller 'L) · 

~\el orta Avrupanın >tatti-
I na naza ret etmek vazifc"i ile 
tl!eı <ılan Küçıik itilafın te

ne en ziyade Fran'a çalı~

.;-. <.'linkli Fransa Sen Jermen 
, rıı aııon muahedclcrincle açı 
~ ·ı 

Jt .1 k rahncnin Verrny mua-
~1ni de miitecssir edeceğini 

· -nrııektc ve böyle lıır ihtl

~ her suretle mani olmak 

1 Cktedir. Buna mukabil lngil
~~~ lta!ya gibi, Buyuk ltila-
r ~er azaları ayl'i cndi~eyi 

ttrııcdik ten b:ı~ka., Ort~ 
1 a 'tatiikos .ııun a1. çok 
~i '"n lehine hile t:ıdı;indc 
· ·
1 
r gorıncmcklcl\irkr . lk· 
q , 1
1 Mın mevluı.lu olan KL· 

%f bu vazİ\etc vakıftır. 
i dııı in içtima ~c nüma) işle 
. 1 ,~a /.iyadı: çoj!;aitarıık ve 
· ~· .. J~ J muvazi lıir ık ıkti 
~ç'_ k hilaf vucuclc gctirc
tt dı başına da muhim bir 
tc k k.J ettijtıni hi7.ım ge-

r· ınandırrnak istemektedir. 
'1! 
,~enlerde ~i~ynr (;randinin 

>. llıuna<cbctilc Pc•tcde ta-
·~n ~ ~ 

•tt LıajiyLti, '"'" J!Önlerdc 
! 1, a topların Kuçük itilaf 

11.'~1 takip etti. Çcko$la
·<•, "nıany:ı ve Yııgosl:ıvya 
! • na/.ırhrı kon, ,tular ye 

~~''•le hcra' ~r yeyip l~tilcı. 
, ' •ıç dc,kıin de kendık· 
1 ·~~·ı · ıL · ar eden me,clekrde 
•ır 
~tr:ı Ve nıut~sar.t olclugunu 

. r, 
'l\ · Ancak 1.iv:ıkt erna· 
Uahcl'ı 1 - k · · · d ~ 1 l' enn ut~ı,·etın en ·ar , 

lıı _ a nıl7.aran te>pit edilen 
t'.akıara c-1 surlılmiycce 

~ ararctlc bah~cdcn 'ırp 
··\ a~ırı vckıJinın .ıııtkuna 

·~:~ ~·erdr~i CC\ ap hayli 
~- · \ckos'avakva Hari

ıt1 ~:~ı Sırp diplomatını, 
1 tcı. 

ltibr ıı etmekle l craber. 
h 

1 
ın, A vrup;ıclaki umu

e . 
11 1 

ı\·asct l!kirlerınclen 

· lh arırdan bir adım geri 

''1k,
0

1 
Ve likırlerlc cerernnlnr 

•")(' . 
'i'kı 11.>uk ltllMın da on-

1 ttııı c ılerlcdiğini kayt n• 
. ı tır 

; L ı\vrt;p 
t, ık . anın gerek sıyasl 

•ır 1 ısad· 
•· ve ı vaziyeti hakkın-
''! teı kk l.ı d a _ Jler on şenedcn 
ttı;~ e~işmişUr. Benesir. 
'~ i Yechııc Kuçük itilaf 

ı "nb ' 
. ıah atınıı intibak edip 

<r Ve A 
ı e ine '1usturyayı da iti 

llıt•ır~ alına~a muvaffak 
, ı 'isi lk_tısadl zaruretler 
ı t:ı , kınJere galebe ça

'Wru 
0_ ı Panın sulh ve 
'il acarı 
1 . te,,1k. stanla Avıısttır· 

ırtık h 
1 ınesaisiııc lüzum 
Wkesçc anlaşılmış 

Zeki 1'1esut 

' 

ra,+,,. H•rlç l1•cl Sahlftıi• Sani/mi t' 
J Aylıtı 400 ••• 8 ... 1 ine/ • • !IO 

--------Muhtelit P-ncümenin 
Mahmut Muhtar Pş • 
hakkında verdiği 

karar 
Ankara, 30 ( Mllllyet ) 

Buğlln mecliste okunmuş olan 
muhtelit encllmeıı mazbatasında 

encllmenin kararı aynen şöyledir: 
Encümenimiz esbak Bahriye 

nazırı ı\\ahmut ı\\uhtar paşanın 

Seyrisefaln namına Anadolu 
denıiryolu kumpenyasından is· 
tikraz da bulunup alınan para· 

Bifaral murahha•lar Ankarnda Hariciye nklll Tevfik 
Rüştü beyle beraber 

Türk- Yunan itilafı 
* nın hasılı olan ve yine kendi 

•••••••• 

Muhtelit komisyon bugün 
Ankarada mühim bir 

it;~tima aktediyor 

Yunan hüku~eti talimat gönderdi 

itila/namenin yarın ve yahut pazar gllnil 
parafe edilmesi kuvvetle muhtemeldir 

Ankaradan gelen malOmata göre TUrk-Yunan mUza
keratı kat'l ve son safhasına glrmlftlr.ltilAf esasları 

bltaratlar tarafından yapılan tekliflere mUatenlt bulun
maktadır. 

Komisyn yarın tap/anıyor 

lmzasile bu ,. asıf ve miktarda 
kayıt ve takip edilen yirmi bin 

lnglliz lirasını 

mukavelerlnde 
açıkça yazılı 

kelaletl maliye
ye eğil Seyr'· 
sefalne ait bir 
vaııre iken 
ya tırıp almak
sıze aciz halin
de bir şirkete 

vererek gerek 
bu parayı ge 
reJC mukavele 
lca.bı faiz ve 
taiminatını ta-

Mahmut Muhtar psşa- hslll mümteni 
nın eski bir resmı bir bor~ haline 

getirmek ve bu sureti• hazine hak
kını ziyaa uğratmak gibi mail 
mes'uliyetl mü«telzlm bir hare
keti olduğuna ve bu borçlann 
yapılan ve yapılacak olan bU
tlln masarUle birlikte kendisin-

il 
11 

Yeni hatların tah
sisatı kabul edildi 

--~-
Su işleri için 100 milyon 

lira sar/edilecek 

N. \'. Recep Bey 

• 

Ankara, 29 (A.A-) - Nafia Hkili 
Recep bey demir:;ollan, Limanlar 
ve su işlerine dair kanunun Mec
liste müıakcresine başlanmadan 

evel bir nutuk iradedcrek imdiye 
kadar devletin iştigal etmekte oldu
ğu demiryolu işlerine bu sene su 
işlerini de ihtiva ettiğini söyliyerek 
demiştirki : 

- DevJct impcr~torlukta1'l eski idare .. 
den miili devJctin teessüsunden cvelki 
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Neisteniyor? 
Dün _kadın birliğinde 
bir konferans verildi 

Kadınlar kendilerine 
belediye azalığı veri
leceğinden emindirler 

Dün kadın birliğinde İffet ha
nım tarafından belediye işleri 
hakkında bir konferans verilmiş 
tir. İffet hanım konferasına in
kilabnnızdan bahsederek başla- IWiiiiiill 
mış ve hükfunetimizin, kadınla
ra belediye intihabatına iştirak 
hakkı verilmek hususundaki 
hüsnü niyetini şükranla zikre
derek belediyecilikte kacfının 
mevkiine geçmiş ve kadınların 
belediye azası oldukları takdir
de neler yapmaları !5zım geldi
ğini saymıştır. İcfet hanım kon
feransına şu suretle nihayet \'tr 
'"=~i:ir: 

- Türk kadını bu hakkından 
emindir ve hükumetimiz de bi
ze bu hakkı verecektt... 

Dün bu münasebetle kadın 
birliğinde bir yerli mallan meş
heri açılmış ve bu meşherde 
Bursa ve Diyanbekir ipekli ku
maşları teşhir edilecektir. 

Parlamentolar 
kongrasında 

ıpler i('tinıaında11 iki hiişe 

E~e~iJat ~on~resi - __ ...,.._,_ 

Dün to~lanoılar, ~iv~n 
inti~abahnı Ja~hiar 

- -······ - -Edehi)al divanı Pa~ıl l~k!I oh:n~&~k7 
~aıi tıazrellerıee arzı ıazimal - Dan 
kimler ve r.ermere inlihap edildi!c'7 

Dün saat on birde, gilzel 
ı;anatlar birliği edebiyat şubesi 
fevkalllde ksograsını topladı. 

Hasıl olan itilaf üzerine şehrimizde bulunan Mübadele den tahsili maksadile evrakının 
komslyonu Türk hey'etl reisi Tevfik KAmll Bey bugün te~dil için tefkilAtı s siye ka-

idareden imtiyazı. demiryolu ve ccnct.i Mecl ııi it' , il eclt•c·ek Jıey' el 
eli iJe yapılmış ı.;cm·an iki bin üçyüz ki-

DUnkU kongrada, edebi) at 
şubesi Azası c~kl nizamnamenin 
bir maddesini değiştirerek 
idare heyetini 5 kişiye indin'ıler 
ayrıca da 10 ve 15 kişilik birer 
lıey'et intihap ettiler. 

Bu iki he) 'etten biri ec~ i'i 
işlerile diğeri de neşriyat i,; •• 
riyle meşgul olma.ına karıır 

verildi : 

nunununun yedinci maddesi 
davet .Ü" 1rı.ç ıınkara ·a i4 tlr. 

1 

· hılkmllnce divanı Alının teşkiTı 
Aldı~ımız malumata göre Komisyon hey'etl umumlyesl ııızım geldiğine ittifakta karar 

yarın Ankarada son umumi bir içtima akdedecektlr. verildi. 

. lometrcHk bıı· demıryoJu şc~ckeıi tcscl
Jun. l:tt. Buna ılAvctcn 1300 kıf!ı:me1.re
luk Anadolu dcmiryollan ecnebi ımtiyaz
Jı bir şirket halinde iken bu dcmiryolla
nnı devlet satın aldı. Binaenaleyh a:c-

lçtimaın mahiyeti ne diri 1 • .... • ' 

Bu içtima son derece mühim olacağı alakadar mahafllde ! 
beyan edilmektedir. Söylendlğ"lne göre bu içtimaı mü- l 

teaklp itilaf esaslarının kat'ı şekli tespit edilecektir. 1 

Dünkü nushamızda Ankara muhabirimiz bitarafların teklifatını 

hükQmelimizin kabul ettiginl, yalnız Yunan murahhaslarının bu 
teklllatı esa, itibarile kabul etmekle beraber Atinııdan teferruat 
hakkında talimat beklediklerini bildiriyordu. 

... Yunanlılara talimat gönderildi 
Atlnadnn gelen son telgraflarda yunan hükumetinin 

M. Papaya kafi talimat verdiğini bildirmektedir. Umumi· 
yetle hüküm süren kanaata göre bu talimat her halde 
ltllAfnamenln parafe edilmesini tehir edecek mahiyette 
değildir. 

itilaf ne günü parafe edilecek! 
Aldıgımız r.ıalOmata göre Mübadele komisyonu azala

n pazartesi günü lstanbula avdet edeceklerdir. Bu da ltl
lıifın kat'ı olduğunu göstermektedir. ltıtılfnamenln Cumar
tesi ve yahut Pazar günii parafe edilmesi kuvvetle muh
meldlr. 

Bir Yunan muhabirin·n hariciye 
· Vekilimizle mülakatı 

Atlnada ~ıkan Etmos gaze
slnln muhabiri M. Vekiarells 
Ankaraya giderek Teviik Rüşt'J 
B. ile ınüUlkat ettikten sonra 
şehrimize dönerek Atinaya ha· 
reket etmiştir. 

1\1. l Vekiarells ] in şehrimiz 
rumca gazetelerine verdiği ma
IOmata göre Tevfik Rüştü B. 
Türk Yunan nokta! nazarı ara• 
sında hasıl olan ltllaftan beyanı 
memnuniyet etmiştir. 

Hanı1i em/tik iade ediliyor --ltıuıta göre etabll Rumlann 
ve Yunan tebasının Emanet 
hududu dalıllindekl emlaki ken
dilerine iade ediliyor. Etabll 
nımların Emanet hududu hari
cindeki emlaki Türklyeye katı

yor. 
Yunanlstanın göstermiş oldu-

Son dakika: 

1 ğu 500,000 Jngirz liralık kefa
leti nakliyeden Türklyeyc tıız
mlıı,at verecektir. Etabll rumla
rtn Emanet hududu haricinde 
kain olan TOrklyeye kalan em
lakin bedeli bu paradan tazmin 
olunacaktır. 

Etabli meselesinin sureti lıalli 

Etabll meselesi umumi su
rette halledildigi cihetle 6 ıncı 
tali mubadele komisyonu kısa 

bir müddet zarfında vazifesini 
bitirecektir. Münhal üçüncü mü
badele azalığı için yeni bir zat 
getirllmiyecek, elyevm mevcut 
iki aza pek tali mahiyeti haiz 
teferruatı halledeceklerdlr. 

Atina, 30 - M. Venizelosun 
riyasetinde yapılan içtimada M. 
Papaya kat'I talimat gOnderll
miştlr. 

------·--.,,..._ 

Türk~ lunan ililalnaınesi Pazarlesiye imza e~ilecet 
Ankara 30 (Mllllyet)- Yunan murahhasları Atlnadan 

cevap beklemektedirler. Cevap miispet olduğu takdirde 
ltlltıfnamenln Pazartesiye imzası muhakkak addedilmek
tedir 

lzmir modası 
Kabul edilen elbisenin 

şekli nasıl? 

lzmlrde Veremle mücadele 
cemiyetiııde Vali Kazım paşanın 
riyasetlt'rl altında yerli nı:ılla· 

rını koruma cemiyeti tarafından 
bir toplantı yapılmış ve bu top
lantıya memleketin bir çolc ze
vııtı ve spor kltlpleri mllmessil
leri iştirak etmişlerdir. 

Tcplantının se!>etıi yeril mal· 
larıodan olmıık üzre bır lzmir 
modası llıtası idi. Yapıl_:ı uzun 
müzal<erat netlceslndc şu şekil 
takarrür ctmlşfü. 

ı- Kadıköy mamulatı beyaz 
renk.il ve siyah çizgili knmaştan 
avcı blçiml, medeııi yakalı, l.;en
dinden kuşaklı, ılört cepli ceket. 
2 Yerli ipeklideu krem rengin· 

de tı:ı:Cma yakalı gömlek. Kravat 
gOmleğin kumaşından olacaktır. 

3 - Ceketin llst sol cebinde 
yerli ipekli mendil. 

4 - Pantolon yerli kumaş
tnndır. Biçimi ve rengi zevke 
bırakılmıştır. 

5 Kumaşların satıldığı 

yerle dikecek terziler gazetelerle 
nan edllecekllr. Ceketle gömlek 
ve krıwat azamı yedi buçuk 
llraya çıkacaktır. 

Haziran evasıtına doğru bu 
modanın derhal yayılacağı mu
hakkaktır,çünkü çok zarif oldu
ğu gibi her yaşta insanların da 
glyebllecegl şeklldedir 

rck eski devirden bize intikal etmiş bC
rcksc imtiyazlı şirket o!du"u halde dev
letçe satın ahnmış olup de\ Ict dcmiryolu 
haline ifrac cdilmi~ olan hatların yckünu 
takriben 3600-3700 kilometreyi bulur. 
Bu rakkar.ı muvacchcsındc Cumhuriyetin 
il.inı ferdasında alınan ve bu gün mühim 
bir kıs.mı hlcn bitmiş olan ınşa teşeb
büsünün yekUnu 2400 kilometreden iba
ret olduKu mUtalaa edilirse Cumhuriye
tin demir yol.!1 üzerindeki ilk hamlesi
nin azameti bu suretle gözler önünde te
ressüm e:der. $imdi biz bu 2400 kilomet
relik devlet dcmiryotıarı te~ebbi.ı:sünü bu 
takdim ettigim 13yiha ıle yeni bir şıekil 

ile takviye etmi' bulun•\yoruz. 
1930 senesinde Anka.radarı demiryolu 

ile Sivasa varacagız. 1931 senesinde Si
vas ht'm yuk'3.rdan Sam:;una, hem cenup
tan Mersine demiryoln ile bai;lannuşola
caktır. Yaııi 1931 biitUn memleketin ak
samı earbiye5i vasati Anadolunun mcr
kezı olan Sivas ve Akdeniz Karadeniz 
demiryolu ile hlen ballanmış olacaktır. 

Bu eski atılmış olan adımın mesaisi 
devam ederken ikinı.i bir hamle ve adım
la biz o mesaiyi yt"ni bir istikamete sevk 

Mnbadi 4 iincü .~ahife11ılzde 

ljan& lıiumessilleri 
_...... . .......---

Dün ak~aın Ankaıava harc~eı elliler -·---
Şehrlnılzdc l:ulunaıı ajanslar 

mümesslllerlnın kısmı ilzamı dün 
akşam hususi trenle An:Caraya 
gitml~lerdir. 

Mllınesslller garda baş mu
rahtıaşımız Tevfik Kllmil Bey 
tarafından teşyi edilmiştir. 

Murahhaslar Ant.arada bir 
gün kalarak cumartesiye avdet 
edecektir. 
Gazi Ha:zrl'flerinln cevabı 

Ankara, 30 (A. A.) - Mütte
fik aj~nslar kongresinin dünkü 
Son celsesinde kongrenin tazi
mat telgrafına cevaben Reisi
cumhur hazretleri tarafından 
gönder;ten atideki telgrafname 
okunmuş ve hararetli tezahu
ralla karşılanmıştır: 

fstanbıı/da lııynl'imı/c/ A1ans/ar 
kongresine: -

Dürdilrıcü beyne/mı/fi A1arı_slar 

kongresinin hakkımda izhar ry/e
di.i1i samimi lıissiyaı'a teşekkür ve 
mııvafıakiyctler twıcnni ederim. 

Rdsiciimhıır 

Gaıi 

'-fusiafa Kemal 

• :ırn, 2« A.A ) B.M. 
Mecll'-inin bıı günkü lçrlmoında 
25 eylülde Berlinde içtima ede-
cek olan beynelmilel parlamen
tolar ticaret kor.feransına B.M. 
meclisi namına Antalya meb'usu 
Soteyman Şevket, Çana!tkalc 
meb'usu Sükrü, lzmlr meb'usu 
Vasıf, Tok~t meb'u911 Süreyya 
Tevfik beylerin riyaset divanın
ca intihap edildiklerl ve bey
nelmilel parlamentolar ittihadı· 
nın bu seneki lçtimaında Mec
lisi i\11 namına bir mu~ahlt 
izamı suretlle iştirakinin nı~va
fık olacağı hakkındaki Meclisi 
riyaset teskereleri okunmuş ve 
tasvip edilnılştlr. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Yarın ~ 
~ Millivetın büyük 1 
~ . ~ 

~ anketi baslıyor ~ 
~ ' . ~ 

~ Cevaplar vilrut sı- ~ 
~ rasile neşroluna- ~ 
~ caktır ilk cevap ~ 
~ y1ırın çıkıyor ~ 
~ ~ 
~ Bu gün 
~ ~ 

idare hey'etine ilı:haf· c( ,. 

lenl~r Anadolu ajansı Istımbııl 

mllmessili Kemaleddin K mi. 
Va kıt gazete! i yazı i, leri mC
dürü Relik Ahmot, Pey&!!li S~f:ı, 
Halit Fahri Beylerle Suı:.t Der· 
viş kanımdır. 

Hey'eti idare lntihnbı .. ı: 
şahsiyet ve edebi kıymet dU~U
nülmemiş, içtimalarıı deva'lı 

edebilmek ve devamlı çah~a !I· 
mek noktası gözedilmlştir. 

Ruşen Eşref, Fran~ızca Mil· 
liyet gazetesi tahrir müdllrU 
Reşat Nuri, izzet M e 1 i h 

Va • Nu, Vedat Nedim be,)· 
terle Mebrure Hurşit hanım 
ecnebi işleriyle oğraşmaga 

ayrıldılar. 

Yakup Kadri, Reşat Nuri 
Etem izzet, Abedln Daver, 
lbrahim Necmi, Orhan Seyfi 
Yusuf Ziya. Selamı izzet, Bur
han Cahil, Burhaneddin (felek 
Ahmet Hidayet beyler neşriyr.t 
işlerini idare edeceı..ter<lir. Bl!'ün 
bu hey'etlerin içtimaı BU\·:J'c 
edebly11t divanını teşkil edecektir 

l(ongra, Gazi hazretleriyle 
maarif vekaletine arzı tezi .c.ı 

telgrafı çekilmesine karıır vere· 
rek dağılmıştır. ------1 tal ya mulıripleri · Akşama kadar cevııptann ~ 

~ hepsi gönderil iş olacaktır. ı, • 
~ Yarından itibaren, gönderile- ~ Paznrtesiue lst111?b11la 
ııı cck ce> aplar maah:sef kabul ~ g liyor 
~ edilnıiyecektir. ~ Hazlrar.ın üçünde limanımı"': 
~ Her gün ~ iki ltalyan muhribi gelecekt • 
~ Milliyette bu büyük ve ~ Muhripler limanımızda bir 
~ mühim ankete memleket gll- ~ ...;:k.;..a.:.ç.;;gtl:...n_k_a_ı_o_c_a_k_tı~r.~-----. 
~ zldelerinin verdikleri cevap- ~ BU GÜN 

, ~ tarı okuyacaksınız ~ 
::,'! -· Gnzinlu en bii;1ilk 
~ eseri nedi~ Niçin? ~, 
~ Sualine verllen cevaplar, ;§ 
~ hiç şt!pheslz her TUrkUn be· ~, 
~ yecıınıa alakadar olacağı bir ~ 
~ mczuun gü~el ve kudretli ka- :S: 
~ lemlerden çıkan intiba numu- ~ 
~ neleridlr. ~ 
~ Milliyet ~ 
~ Bu iytibalan neşretmekle ;§ 
~ ne kadar müftahlrse karile- :S: 
~ rlne güzel fikirler vereceği ~ 
~ için de o derece memnundur. ~ 
~ Bllyük ankete verilecek ~ 
~ cevapları yarından itibaren ~ 

:! inci sahilemizıle; 
t- ı .ır !ı. tt r ~ '111 

Pa a \C \o tkl 
2 ~nıı abcrlt 

·rcpc~ 1cnll Ali 

3- 1nı.::llı t:Jc du 1 lntlhah.it ~ nıJJ, 

3 Uncu sahifemizde: 

ı - lk · Jdl harcketleJ 
2· 1\l::ılıL-eme irıtibat::ı.rı 

4 ııncti sahifemizde: 

ı- lla\ J 13poru 
~- r.ıck 

s- 1" "lla*a hayat hik.Are 

& inci sahifede 

~ vürut sırasiyle hergün birinci ~ 
~ sahifede okuyunuz. ~ 
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MiLLİYET CUMA 81 MAYIS 1929 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ~·~So" Hiberler ~ · TEPEDELENLI 

ALI PASA vı VASlLIKt I:ng!J.-&erede ............. Belçlkada 

lilliJBIİD lelrikası : 20 AYHAN 
Alacak meselesi 
Almanyanın senede 

2 milyar 50 milyon 

vermesi isteniyor 

Merat ve ~eJecan 
lnliba~ın neticesi hararetle 

• 
lntahabat 

intihabat neticelendi 
katolikler kazandı 

M. Muhtar Ps. llivanı ali~e 
Bırak beni kale gidiyor 
Bir Ali paşaya sorsunlar 
bakalım o ne diyecekti , 

Parls, 30 (A. A,) - Alacaklı 

devletler ve Alman mlltehassıs
lan arasında basıl olan idlAf 
Almanyanın ifa edecetf seneilk 
taksit yekOnunun 2 milyar 50 
milyon olarak tespiti ve Daweı 
plilnının t Eylülden itibaren tat
bik mevkllnden kaldırılması esas-
!arına müstenittir. 

Nihayet lllMf oldu 

~etleniJor 
Dna tadın erkek herhs reyini verdi 

nelice bugün beUi olacak 
Londra, 29 (A.A.) - Vann 

erkek .ve kadın lngtllz milnta
blplerl kendilerini Avam kama
rasında temsil edecek olan 596 
meb'usu intihap edeceklerdir. 
Rakipleri olmadığından dolayı 

Brüksel. 80 ( A.A. ) - Belçika 
lntihabatının kat'ı neticesinde meb'us 
intihap edilenler; 

76 Katolik, 70 Sosyalist, 11 
Frontist, 28 Llbc ı al, 1 Komünist 

Ayan meclisine intihap olunanlar; 
41 Katolik, 13 Liberal, 36 Sos

yalist, 8 Aktivi•t 

Aim-;rada 

Dahili istikraz 
Parls, 30 \A.A.) - Gazeteler 7 meb'us 20 Mayısta intihap Berlin, 29 ( A.A ) - 500 

• 

H. Tarih bey, paşanın vaz 
yeti hakkında izahat ver 

Ankara, ııo (Milliyet) - M. 
Meclisi Nureddin Ali beyin riya
setinde toplandı. Mahmut Mu
htar Pş. ın divanı Aliye sevki 
hakkındaki mazbatanın müza-
keresine başlandı. 

Bazı miinakaşalardan 

Mahmut Muhtar Paşanın 
faanamesl okundu. 

sonra 
mtida-

Bundan sonra Hakkı Tarık 

sonra tazminat istlhsnlinc l 
bulabilmek ıçin ceht .'a~ 
!Uzum olmadığını söylcını;-. 

ınsh !et hakkının her zaman 
bulunduğunu ilave etıniırir. 
meclis dahiline böyle bir 
giremez. 

rakamlar hakkında nihayet iti· edilmiştir.Bir meb'us da Belfast mil}on marklık istlkrazın 300 
laf basıl olduğunu memnun!- darUlfUnunu tarafından intihap milyondan ibaret olan ilk kısmına bey enciımen namına izahat 
yctle kaydetmekte, ancak Al· olunmuştur. Oijter darillfilnun- <l k hh <l d vererek ezcümle dedi ki: 

Müteakıben paşanın bazı 
rakın gaip olduğu hakkl0 

imasının doğru olmadığını 5 

mlş ve "Muhtar Paşa~ her n 
den eve! muhakeme ed manlnrın ileri sUrdilfil ihttrazt !ular il meb'us intihap edecek· şimdi en iştira· taa Ü ün e 
istemiyor. ı kaytlar ile mllttefiklerlo derme- tir. Fakat bu darüHUnunluların bulunulmuştur. -i\L\luhta• Paşanın müdafaa-

yan edecekleri ~artlar mes'ele· yapacakları son neticeleri an- MUthl' bir kasırga namesi bize bir şey öğretmiş Meclisin kararı divanı 
sinin henOz balledllmedljtini cak bir kaç gUn svu .. a malOm llcrlin, 29 \., A.A) - :\lanille olmuyor. Yalnız, bu müdafaa- sevk şeklinde de olsa )I 
ilave eylemektedir. olacaktır. Şu hale nazaran den bildiriliyor· Leyte adasını namede Pa!ja, karşısında bir ta- paşa takdir etmelidir k) 

1'\ezkOr gazeteler bu sebep· Avam ka:arasmda 6l 5 meb'us müthiş surette tahrip etmiş olan kını manevra yapan kuvvetler bir mahkômiyet kararı dt 

Hlzmetrl kızlar odalarından fırladılar ~~~ =~~ay~:~~ak;;::' '~:~d~:ı~~ ;~!~naı~:n tı~.dıı!:;~n ::J:e7er~= kasırga, roo kişiden fazla kimse olduğu zchnbındadır. Öğrendiği- MecJJs kararında scrbesıir ... 
Tepedelenli sanki bir anda el-j Tepedelenli işte şu saçı uzun yazmakta fakat slmdiden husule 200 azııhktan fazla olacağı ve nin ölümüne ve binlerce kişinin mlz budur. Mazbata reye konularak 

li yaş birden küçülüp genceimiş aklı kısa kadını bir yana iteliye- gelen itilafın umumi bir uzlaş- bilkOmetln vaziyetinin ne ola- meskensiz kalmasına sebebiyet Hakkı Tarık bey bundan edildi. 
yigitlere dönüvermişti. Şu daki- rek geçip gidemiyordu. Vasiliki- mağa başlangıç olacağını bil· cağını tayine medar olacak vcrmi~tir. ....::.... ___ "°_____ gtl 
' tada onun seksen yaşında oldu- ye: dlrmektedlr. olan kAfl neticelerin 31 Mayıs ---~--- Yerli malları Fransa ile de u 
guna tanıam bin şahit lazımdı. _Bırak beni! Kale gidiyor. Hafta sonuna kadar lltleden sonra anıaşllacatı zan- 1:!!f!!!ngada lzmlrde yazlık modası tuk fllJ.ZB ne zB~ 

. Pa~a, K~ ~anının kılıcını demek istedi. On dokuz yaşında Parla, 29 ( A.A ) Oeco nedllmektedlr. Sui kast failleri lzmir 29 ( A.A) - Bir kaç Ankara, 30 (Mll11Yet
111 bır e .. line,_ om.kıncı Şariın kuburu ki kadının kale male düşündüg-ü YIJrüfülen tahminler Berlı' n, 29 ( A. A. ) _ Ga- gün eve! toplanmış olan lzmir F 11 1 n umumiyetle mUtebassıslar mil- ransa e yapı a r 

nu otekı elıne almıştı. Kapıya yoktu. O Aliyi, bunca zaman zakeratının mahsus bir surette Londra, 5'9 A.A.) - Muba- zetclcr, Kovnodan istihbar edl- mıntakası dahilindeki ticaret ve esasları bugilnlerde pB 
atılmıştı.«Vay kahp~ ~o~urd~k çıplak kollarını boynuna dolıya- terakki etmiş olduğu mutalaası fazakllrlarla, müstakbel parla- yor: Bütün siyasi fırkalar M. Vol- sanayi odaları kongresi müzake- edilerek hafta sonıındBtl 
lan.· • Yanya kalesı gıbı metın rak her dediğini yaptırıp ettirdi- dermeyan edilmekte idi. Varın mentoda llberallerle amele fır- d · 1 h ratı bitmiştir. Bu münasebetle iti 
bir kale H rş ' t p kır tt .. kasına kar•ı 52 reylik bir ek· emarasa sıyas m.ütte emler! lafnamenln imzasına 
d 1 k r * l 

ub. ı d aşa 
1
? a.di~ gı· · ihtiyar Paşayı düşünüyordu. gerek senevi taksltlerln taksimi T iz mir ticaret odası murahhaslar 

e e a t Ser.yet eld-e edecek! r1 fikrinde divanı harplere vcrıniyerck ni- edilebilir ır ama es ım e • Ş t 'd d "ld'" .. ve gerek Yong plllnının tatbiki e • şerefine bir ziya[et vermiştir. · 
lir miydi? . 

1 
aye di~ı erk ek onu 0 uruve- dlrler. Son mecliste bu ekseri- zamt mahkemelere sevketmesi 

_ • . . nr erse ye or uyordu. O za- tarihi hakkında bir itilaf busu- idi V Şarapçılık, zeytincilik ve üzüm· 
Araltga çıktıgı zarnn Vasılı ıunun mümkün olup olmıyaca"" yet 223 · e buda liberallerin hususunda musirrane tavsiye et-

• . • • man hanımlık manımhk kalmı- ... amele hrkaııına galebe çalmak· cülüğiın ihya ve inkişafı hakkın-
kıyı karşısında bulmuştu. Kıra k B 1ki .. .. anlaşılacağı zannedilmektedir. 1 ld k mişlerdlr. Bu teşebbüse rağmen d k "h' k 1 . 'h 
V 'tik' k d . . . . d yaca tı. e yuzune bakan bile tan em n o u lan bütan lndbap a ongre mu ım arar ar ıttı az 

ası ı ar eşırun sesını uy- b 1 Eğer itilaf hasıl olursa dalnler 1 d M. Voldemarasa karşı yapılan k 
muş Paşanın Odasına koşmuştu. u unmıyac. aktL Bunlar her ka- hemen M. Scbacbt ın ihtirazı daireler n e muhafazakarlara etmiştir. yerli mallarını orurna 

d k di h b ermlA ol aı d u su! kast teşebbüsüne iştirak ile · · lık Lrnl d 
Al.• p d ı kılı .. .. mm en esa ına aklından kayltlerl hakkında müzakerata rey v T m ann an m n• cenııyen yaz ız r mo ası 

1 aşayı a ç gorunce 1 · · · b ı ldl Bu f llb ıı maznun bulunan 14 talebenı·n · ı ll k la d bi kendini zaptedemedi.İhtiyarada geç~n şey er. olabilirdi. baflayacaklar ve Almanlara as • se er era er, namıy e yer umaş r an r 
mın gerip gı' deceği dar yol tize- Bır de Ali Pa. şaya s. o1:'8unı.a. r yarın veya llbUr giln cevap reylerini milttahiden kendi nam- askeri nizama ta tevlikan kısaca biçim intihab ve kabul etmiştir. 
rine atıldı: bakalım. O ne dıyecektı. Ömnın verebileceklerdir. Bu suretle zetlerlne vereceklerdir. muhftkeme edilecekleri haber Modaya göre yapılacak yerli elbi-

- Ali.. Ali.. Nereye gidi- de b~r ~efa sırt ı yere getiril mi- hafla sonuna doğru esas ltiba- Yangın var 1.. verilmektedir. Bu talebedin cüıti- senin ceket ve gömleği 7,5 llra-
yorsun? ! yen ıhtıyarın böyle çocukça şe- rlle bir ldlaf husulü mümkün Londra, 29 ( A.A.) - Dev- lesinin idama mahkôm -edilme- dan fazla olmıyacaknr. Bu moda 

0
. 

1 
b 

1 
dı S yler düşünmiye vakti var mıy- olacak ve ancak umumi raporun nosblrede kilin Tlverten de bir lt>rinden korkulmaktadır. memurlarımız, tüccarlarımız ve 

ıye ya varmıya aş a . e- d , metnini tespit etmek kalacaktır. sinemada llberallar tarafından her genç münevver tarafından 
lamlık tarafından hali ovul ovul ı · yapılan bir miting esnasında R S d b h' ı k b ı edildlıH d kı 
akseden karma karışık bı'r gu". Ağlryaraktan eteklerine sarı- Horlclge encllmenlnde U ya a a ış e a u ,.,.n en sa 

1 .. .. · d' • · k d • Yangın var ı. feryadı lfldlllr blr 7..amanda teammümü tahmin 

gı/I 
Lehtstanda yarı e( 

Varşova, 29 (Stanisf3'~ e 
tinde kAln Nizniow kasn ~ 
yangın neticesinde kAınilen 
olmuştur. , , 
Sosyallstler kalı 11 ~) 

( f, .. 
i\lagdebourg, 29 n.:il 

Sosyalist kongresi fırka ~e~ 
nlnce tanzım ve kongre ~Jı 
ce tadil ediltn ıniil! ııı, • 

kDr; 
programını 147 reye 
rey ile tasvip etmlştir. 

rültü geliyordu. an, ustune tıt.re 1r•. a ~ sıp- Paris, 29 (A.A.) - Meb'usan gibi olmuş ve bu bal takriben 1200 icra hey' eti intihabı olunmaktadır. 
Hizmetçi ku:lar odalarından tıp atarak geçıp gıt ı.ı. · Alı :~- meclisi hariciye encümeninin kişiden ibaret olan bazırun ara- Mo&kova, 2g (A. A.) _ Tas ------ yeşil bayraJJl 

dışarıya uğramışlardı. Geniş yel şa namusunu kurtannıya ~ıdi- ekserlyed, Almanya tarafından sında mıtthlş bir panik tevlit ajansı tebliğ ediyor: M. Kallnln Türkiye - ltalya I 
paze kollu beyaz gömlekleri çıp yordu. Selamlığa çıkan geçıtten vuku bulacak tedlyattan bir etmiş hepsi çıkılacak kapılara M. Patrovskl M. Çerviyakof, M M 

1
. tk B , k' d" 

111
,111 

lak baldırlariyle gövüslerindeki dolanıp kaybolduğu görüldü. . kısmının tahrip edilmiş olan atılmıştır. Kadınlar bUsbUtiln M. Mussabekof, M. Kbocbejof • an IOnUn nu U ugün iÇ 1 UŞ ili 
kaya gibi yumruları saklıyamı- Saray kapısının önünde elleri mıntakalann tamirine tahsis kendilerinden geçmişlerdir. Bir ile M. Attakof merkezi icra lftanbul, 29 (A.A.)-lstefani bayram yapı yort 
yorlardı. silahlı şaşkın Arnavutlar kayna edilmesi maksadlyle milzake- çoğu bayılmıştır. Halkın beye- bey'eti reisliklerine, M. Rikof Ajansı müdürü 1\11. Manlio Mor- d" ırıaJl 

Böyle hengamelerde kimler şıyordu. Bunların içinde Rum rata glrlşllmesı suretinde sos- canı gUç hal ile ve mes'elenln komiserler bey'etl reisliğine, M. gal(nİ, dün akşam ltalyn amelesi Bu gün içki uŞ !· J3ıi. 
arar, kimler bakar? Tepedelenli mezhebinde olanlar da vardı. !::::~e;ek~~~=!~nd~:as de17;:,;:ı: ~~~:a:~r:~~!~:n lb:::tr:ld~~~~: Çlçerln hariciye, M. Vorocblof merkezinde ve ltalya sefiri ile «yeşil gün bayraın_ı~ 1d1 ceıııı 
Çok sevdi~l güzel kansına: Biri Ali Pacanın kır atını bi- harbiye, M. Roudzoutak muna- ltalyan muteberanından bazıla- nasebetle Yeşil Hıla ı•'*ıı s " muarız olmamakla beraber, bU- edllebllmi,.dr. Maamafi bir çok k ıat M Mı'toyan ticaret M pe •" 

_ Çekil ı. . • . nek taşının önüne çekmi,.it. Sa- r1 T a • · • · nnın huztırunda pek çok aıı.. .. _ bu gu" n bir vapur te " kOmetln bu husustaki flk ne kimselerin ötesi berisi burkul- B 1 h f ıı M A ti f ~ 
D. h k d V '!iki · d h k km! " d r ouc ano ma ye, • n po l b J b k · d tip etmı'ştı'r. ro0 
ıye ay ır ı. ası geçıt ece şu are et şaş ıgm e- tebaiyet etmiş ve miltebassısla- muştur. anan e iğ ir nutu ırat e e- p • 

b Ali P . posta, M. Ouglanof mesai ko- Yeşil gün bayraıtl 
aşına uzanıp yatmıştı. a- recesıni gösterebilmiye yetip ar- nn mesaisi hitam bulmadan bu Sulh ve sal miserllklerlne ve M. Koulbocbef rek ecnehi memleketlerde sakin şudur: ıze 

şanın geçip gidebilmesi içingenç tacak şeydi. bapta müzakerat icrasını iste· 1 nnd 30 (AA) y nd mili! iktisadiyat all meclisi reis- ltalyan tcbaS>ına rehberi hareket sdeJl rl 

1 ti ~ ra · · - """ an ,... 1.- Sabah saat ·ı oiİ" kadının üstünden aşması lazım- Dış kale elden gittikten son- m ş r. fezlası kadın ol•n 28 milyon mün· liğine intihap olunmuşlardır, olması !Azım gelen kaia<' ve :yeşı ~ .. 
dı. ra Ali Paşa Atı neyliyecek ti? 4lsasta muhlorlgelçller tabip nagehzuhur bir şey olmadığı - - - _. ·-- düsturlardan ıızun uzadıya bah- dar arzu edenlere . ırıalc ıı.h 

· · ı m!'ntarizmin hakiki vatanı olan in- g" ramma dahil olma p•ıfll' Vasılikinın papazı da bir ke- Kır At binek Taşı önünde Parls, 29 (A.A.) - Resmi takdird• - ngiltcrenin gelecek teşrii settlkten sonra bunların şan ve · ıe • 
d d ru rd K k d • · d M ld devrı dekı· mukadd ratını tayı'n ede- gilterede lngili'z vatandaşlarına teret- f dalar civarında bır nar a u Y~ ~'. or usun an acı acı kişnıyor u, ,mübarek tstatistlkler Alsasta ve oze e şere ve millt kabiliyet ve kudret 
Sakalı bırbınne kanEm•ştı 1 b 1 dl ı t'I b cek olan rey pusulalannı bu gün rey tüp eden medeni vazifelerin en bil· tip edilmiştir. o"P'-~ 1 saçı ·-r·- · hayvan sanki efendisinin başı- yapı an e e Ye n 1 ıa ının · · dd dil k an'anesini muhafaza ile mükellef d Jc 

B İ t d b rl t t ft t i i bil sandıklanna atacaklardır. Bu son yuğil a e · en rey verme vazife· Vapur saat 8 e .. e 
oyuna 8 avroz yapıp uruyor- na gelen felaketi sezmiş gibiydi. mu ta ye ara ar arı ç 0 • ı ı · ·ı d b'I k ı · ı olduklarını ve vatanlarına olan · k · h eJcel • 

d Yük bir mııvaflaklyetslzllk te~- günlerde fevka!Ade şiddetlenmiş olan er n ı 1 a c e ı me çın memur ara ıs elesınden ar •·ti!· 
u. . . .. Ali Paşanın Atının adı «De- " · hd ı b · 1 ın d · tak · 1 lece" ·ı kll ttlğinl açık "lirette göster "" herbiri kendi siyasi akidesinin mtista imine ve ıme eye üyük ıman ar ı aıma vıye ey c- yine köprüye ge yei' .:ı 
A~ı. ı:'a~a .?ır ~ey so~lem~~e~ vrip idi , hakikat cins hayvan- meı::edlr. Yalnız Strazburg v~ muvıffakiyetinl temin etmek içın teshilat irıe edilmiştir. mcğe ve aflcrlni hazırlamaıtn 2.- Saat 13,5 d~ t>iir'· 

Vasılıkinın uzenne dogru yürü- dı feraseti dillerde dolaşıp du- Kolmarda mlillyetçi fırkalar adeta revkalbeşer bir fealiyct sarfet- intihabatın ilk neticeleri gece mecbur bulunduklarını söylemiş proğramı başlayara•» 1181" 
dü. ?inlemiyecek, geçi pgide- ru'yordu. aralannda itilaf olmamasından miş ve halen sarf etmekte bulunan yansına kadar malum olacak ve ve "Benito l\lussolini" hükômeti ğaz içi iskelesindell 13ei' 
cektı. Tepedelenlinin biltün haı; a- dolayı mağlOp olmuşlardır. muhtelif fırkalar rüesasının taham· hemen telsizle bütün dünyaya bil- ile pek har müruısebat idame K dik" üsküda! ıı~" 

Genç kadın bu sefer Paşanın dam1 ö .. d t 1 mü! kuvvetini çetin bir imtihana ma· dirilecektir. Müatahiplere hitaben a oy, bug·aı ııı 
k · ı~.e A~l an saray nun e op an- Si k eden ve tekrar dirilen bir milletin B b k t 'kiyle 'o ete lenne sanu .... ~tı. g ayıp lard ak! k nema ongrası ruz bırakan intihabat mücadelesi bu bir beyanname neşreden M. Baldwin e e an ~p8° if 

sızlanıyordu: ~ . ı, ~e ~apac arını es- Parls, 30 (A. A.) - Hazıra- gün son haddini bulmuştur. Parla- bu beyannamesinde muhafazaktrlorın rnllll duygusunu canlandıran Gazi çıkılarak, orada~ ilecelc b 1 
- Gitme. . Gitme, diyip SIZ· remıyor ar ı. nın Uçilndeo altısına kadar P•· mentonun 607 azalığını ele geçirmek programlannın şu iki kelime ile Mustafa Kemal hükômetlnln ida- kiyle Adalara gıd t<lcuftel, 

!anıyordu. Ali Paşayı yalın kılıç Saray rlste toplanacak olan beyne!- için birbiriyle çekişen 1719 nam· hulasa edilebileceğini tekrar etmiş· resi alnnda bulunan bu asil Büyük Adada ,1:';;uı1aı1' d 
------ • kapısından oğramış görünce el- milel sinema kongrasında Avrupa zetten .585 muhafazakar. 569 amele tir; SULll ve SAL memlekette bu istikbalin her ra Kadıköy ve u~ .. priil'e 

r*l Ruınelide kullanılır: !erini uzattılar: mllletlerlnden 24 Dil temsil ede- fırkasına mensup, 512 Liberal, 529 Londra, 30 (A.A.) - intihabat halde semerebahş bir şekil ala- !arak saat 1oda o 
Korkak demektir. bitmedi cek 1200 murahbasbulunacaktır. müstakil ve 525 komünisttir. Parla· sabahle ln ,.at ·edlde başlamıştır. ca nı llılve c lemi tir. cektir. . ııe~ 

[-~~~· :IJ-j-!!!~Ll[![[·!~- r:· :· =- ::1· '1eklememektedir. Liberallerin Küçült itilaf devletl:;'nin bu dilentamirat mes'efosi yine -kat Almanlar artık pıçağın kemi Hsuyalı'iiı bu it.~i~:;~i~~ 
P lit •k e 1FT11 f V ı p M 11 i~ 46da kalaca~laf?U ki~s~ i~- i~timalanndaki ~.ararla.~ı .. ~.kle- müşkü~a~a uğradı. Müşkülat iki ğe d~yancJ:ğını söyl~yorlar. y~ tirak ettiği so~ 1 ıe.'ııg 

O 1 B Jl Jl IJ il. b A IJ * * • lıa etmemektedır. Öyle gorunu- ~yo.~d~. ~~~at oyle gorw:ıuy~r cep~elıdir: .. A . suretı kat'ıyede Belçıka talebını kongre top~alldıg all feıı , 
'="•~---nıı,.,.,....., _ _._...,.. ___ .,.,_.~.,..-•. --• ?'.or ~I .-:' ~lecek Av.am kro;ıarası ki ~uçuk ıtılaf beklenmedık .~ır Bı.r taraftan ıtılaf devletlen, reddedeceklerini bildiriyorlar. kün bir vazıyet·~ir· çe11Jg, 
Okuyucularımız bu satırları keklerden bır buçuk mılyon ka- uç buyuk fırkalı bır meclis ola- vaz~yet karşısında kalmak uz- Belçıka namına, A~anlardan İngilizlerin Belçika mütalebatı- faaliyete geç~ış ·ça11tı 

o~urken İngilterede intihabat ?a~ fazlad~. ~u h.~sa~a göre, cak. redı~. A . . harp esnasında Bel~ıkada bırak na karşı soğuk davrandıkları an- kuvvetlerin ~ıdec;iyetiJl~:pı 
b tmiş olacak. Bu gün akşama ıntıhabat cınsıyet uzenne cere- * • * İtılafın başlıca Macanstanı ıs tıklan kı~etten duşen mark- !aşılıyor. Fakat İngilizler Betçi- Çinin Leninı v~. prcıı e 
katlar da hiç olmazsa Londra & yan etse İngilterede kadın haki- Geçen hafta küçük itilaf dev- tihdaf ettiği malfundur. Bu dev- lann tazmınatına mukabil sene- ka imza etmedikçe muah d i nan Sun Yatse_ll ıı_ıtııaıll09 Live~ol ~e emsaI_! büyük şehir ~yeti t~~ssüs. edecek. Şay~ı letlerinin .. h~riciye .nazırları Bel- !etle İtal~a ara~?1da bir m~d: del,250,000 İngiliz lirası isti- imzaya niyetleri olmadığın: s~~- ihanet cüı:m~ ıl~ Ça~tı ~ıı 
lerdeki netıcc malum olacak. dıkkat dıger bır nokta da bu ın- gratta muhımce bır konferans dettenben teessus eden samımı 1 yorlar. Bu son taleple Almanla· lemektedirler tedir. Ganptır l< allı $ ,~ 

İngilterede bu defaki intiha- tihzbatın en çok namzedi bir in akdettiler. Neşredilen resmi teb münasebat yeni bir vaziyetin in rın senede verecekleri tazminat M . · .1• 1. i ayni cürü01l~· Yırı et~f pi 
l • k' im y • 'h b 1 d • 'l " " lA s k' f 1 ktadır İt l k t 'li r oratonum 1 anına ge ınce, ') ıtlıll ıı 
;~2:a ~nt ~ buşttu~ ~· g~çe~ tı a at oması ır. lı_g er~ gore uç knazrr e;e ad'lo- ışa hına yo açma . ~ ~~~ mı dtarı. 102,500,000 İ n~. z /ra bu imkansızlıktan neş'et ettiği- sene ihanet ı ~a rrıLIJıt~ııiıı1 

k bın ~ ad a 1?; ldıt~ıno · I Son haberlere göre Avam ka- vıyet. usy~ya k~rkşı ta ıp 1e ı e- ~~Af egemonb;:1asılmaltmk d~ küc;bu. , sın ankmış103,751 0,000Hnalgıb ızki ıhra- ne göre, bir zaruret olsa gerek- Tıpkı Rusd~~erinİ 1''..rtii ı 
me tu u ~ ısesın e o ugu gı marasımn 615 azalığına muhte- cek sıyasetı tet ı etınış er ve ıtıla a muka ı o a uzre ır sına çı o uyor. u er . . . ~ !erin, yek ıg ciİ'". 
bi, mülıeyyıç ve beklenmedik lif fırkalar tarafından 1 729 nam şimdiye kadar müttehiden takip Leh, Macar itilafından bahse- iki taraf ta evvelce 102,500,000 f~· ~~_:atonum ıl~ı muvakkat siplerine iha~et.bi·.. ~, 
vaziyetler karşısında kalınma- zet gösterilmiştir. Bunların 5901 edilmekte olan siyasetin deva- dilmektedir. Hatta küçük itilaf rakkamı üzerinde mutabık kal- !is ı anı d~mektır .. Bu ~a za- ham ettikJerı gı j?;ö~e 0ı 
rruştır. muhafazakar, 570 i mesai fırka- mında itilaf etmişler. Sonra Yu- hariciye nazırları Belgratta mü- mışlardı. rul ktretten kneş eyt eder' yanı .Y1 °b~- Son haberlere ıf';tsıı, 1 

B d f ki İn · ı· · 'h b 512 · L'b al f k l Ak · tı' • L h h . . 1 0 .. u an çı ar. oksa ne vene ı- . -nda "' ı u e a gı ız ıntı a atı- sma sı ı er ır asına gos avyaya vam cemıye zakerede ıken e arıcıye na- ıger taraftan Almanlar da . . . şehri cıva•... 13 ı- ·~ 

nın dikkate şayan bir çok husu- mensup 25 i komünist ve 32 si meclisinde bir azalık teminine zırı M, Zaleski'nin Budapeşteyi iktisadi vaziyet icap ettirdiği lı~. H.er halde teme~ etmeli ki başlamıştır. B:~~gal 1~c 
siyetleri vardır: Bir defa lngil- de müstekildir. çalışılmasına karar verilmiş. ziyareti sırf bir tesadüf eseri ol-, takdirde ,bir moratorium ilan hiç bır devlet bu ':'.azı!.et. ~arşı- tarlarının ş~h~ scıı' f' 
tere ı: at'i olarak ik~. fırka mü~a· H~kfimet dağıl'.11az~an eve! Bundan sonra da ~ad~tte top- madığı iddia edilmektedir. I edebileceklerini, yani tatili t;di- s~da kalmasın. ~~ku _digerl~ le söy~ep!nıŞ~~ııdete şıı11 ıe 
delesınden çıkmış uç fırkalı ın- meclıste fırka vazıyctı şu yolda !qnacak olan cemıyetı Akvam Mamafi Lehistanla Fransa- yat hakkının tanınmasını ısti- nnin d~. bu~an m~teessır olma Çin mıll! rn 1~~· e 
ti ha bat miıdıdelesine girmiştir. 1 idi: Avam kamarasında 3n 111 meclisinde akalliyetlere karşı ta nın arası pek samimi olduğuna yorlar. ması muınkiln değil. şehrinden .b~f erıed ~ Şİ 1 Şimdiye kadar ingilterede inti- · hafazakar, 160 mesai 46 Li- kip edilecek hattı hareket tespit ve küçük itilaf ta Fransanın ese İşte bu iki taraflı müşkül!t • * * ru il.e~leII11 ş~etJllı~tı· di~ '°' 
hab~t iki tara~ı bir rı:ücadele beral fırkala~na mensup m~b'· edihn:iş ve meşhur ha~ h!!'?-r ~ ?uluı;ıd~ğu~~ gö~e, böyle bir i ytmlnden mljzakcrat tekrac .Çinde vMi.yet ~ ~rıştı. şeklını kaden aYıtl ~~şıı~( 
şek~ın~e tebaruz ederdi. S~~'.a 1 u.s vardı. Bu ıntihab.atm netıce- sahibı Macarlar m~~'ele~ı ~o.ril- ~tımali şıı;ıdilık ihtıyatla tel&k- müşkül bir ~fhaya ginniııtir. Mı~U orduların g~i~ı;:~ ıle t~- ayni şeht: tıarelcet ir ıe~ 
bu ıntıhabata kadınlar butun sı ancak Cumartesı ve Pazara şülmüş. Bunları muteakıp ıtıla- ki etmek lazımdır. Üç aydan ben devam eden kon- essüs ede.ı, Çin bırlığı öyle gö- ramla b ıi}ıİll b 
kuvvetlerile iştirak etmektedir- mal~'.11 olacak. Fakat en nikbin fm müddeti temdit edilmiş ve üç * * * ferans bir çok vartalar atlatmış- rüntiyor ki bozulmak üzredir. n~. d~ "~~ı:n' .. · 
!er. Verılen haberlere göre, ka- İngılız muhafazakarı geçen mec devlet aralarında bir hakem mu- Amerikanın küçük bir milsa- tır. Ağlebi ihtimal onları atlat- Çin birliği teessils ettiği zaman mu diye ı 

· hi !erin mıkdarı er- ıisteki kadar çok bir ekseriyet ahedesi imzalamışlar. adekarlığı ile halledilmi zanne- tı"ı ibi bunu da atlatacak. Fa- maruf kumandanlardan F n 



~i kendisini denize allıklau sonra 
bagırınnga baflndı 

~Undan altı ay evvel latan· 

1 buıa gelerek burada bir lf 
~1•nııyan Çinli Unğ Umltılzllk 
~ ~llılle Oalatada oturduğu 
~1rııaçya otelinden gece yansı 
&ı tarak Tophaneye gelmiş ve 
~ Yrtıefaln nbtımından kendisi· 
ıu denıze atmıttır. Llnt denize 
1
1 
'dılı:tan sonra can havllle 

ı:rıııağa batlamış ve etraftan 
ı~ fen eandalcılar tarahndan 

11•rılnııttır. ----" Sekteden IJldil 
1\ leııııpafada oturan Lazarl 
~ lı:Gpruden geçerken dUferek 

P •ekteslnden Olmllftllr. 

~ izale/ bikir 
I" 'llhte oturan 15 yafıadald 
\~ine Un kapanında arabacı 
~ et, Osman ve Memduh 
bıı~11ndan blkrlniu izale edlldl
lıt lddJa etmiştir. Dan bu ııç 
~ lda' zabıtaca derdest eluna-

•dllyeye teılim edilmiştir. 

1\ Kaçan dilenciler 
'l'rtı.ıacezeden kaçan sabıkalı 
"dilencilerden Ahmet ile kar
'4~ Feyzi derdeııt olunarak 

hye verllmlflerdlr. 

llııı Bir kaptan dilştil 
b •nıınızda bulunan Alman 

"- •ndraıı Dlrlh vapurunun 
~~tl kaptanı Havo dlln va
tı1 •lınan efyalan kaydeder· 
'ita '-ndıkların Uzerlnden an
ı11" düterek mllhlm surette 
~~1 •oınıt, hastaneye kaldı· 

'tır. 

~, Galip gaka/andı 
~ t,nıerde Şehremininde polis 
'ı1ıı 1 •lıstn efendiyi vuran ar
~ll R.ecep ve arkadaştan 
~ly '0 ııııt bunlardan Galip 
~~- binasından kaçmıştı • 
'1"""' arsa.makta olan bu 
~ ~ Yakalaomıttır. 

~fe;";.jj, H. 

/C11zım Pş. Hz. 
~ il\. Meclisi reisi Kazım Pş, 

l\~~~tnbe gUnll Ankaradan 
ıe gelecektir. 

~ Settm sırrı B. 
lo.'lrbı 

\~ltt Yel bedenlvc umumt 
y1J1 Selim Sırrl B. fark 

'lı ~~:rinde spor faaliyeti 
'tı. 0, 11 tetklkatta bulunmak 
'lo1 &Une kadar hareket 

• 

1( 
ı,, ""ak/ıll tarifesi 
ı doı 
ııı,, u demir yollan kurak-
~' 'tıka yapılacak zahire 
~ 

1 
tı için bir seneden beri 

~~1~1ıııtkte olduğu tenzilatlı 
'-~dl llıllddetl yann bitiyor. 
il)~~ hakkında henllz bir 
~ tur. 

''ııı ---flaztler şlrk~tlnln 
"4ı.~ 3e11ellh lctlmaı 
~l gl.ziler anon1m şirketl
i! ~elik hey'eti umumiye 

Snd Un Yapılmış bey'eti idare 

~-1~ bu sene şirketin onbin 
~ _tttlği kaydolunuyordu 
"~ \ltilettn hisse sencdatının 
i~ına bir tür!U tnzl 

·rıı, kaydolunuyordu. 
ı~ Çok: hararetli olmuş ve 

~· laı.fiyesi mcs'clesi de 

1 
''lteq bahsolmu~tur. 
tdiJ t tski meclisi idare 

'lıL · ertk · 
'l\ir ıçtlmaa nihayet 

11..ıı ·......_ 
tıeı.--..-

11. f:'llel 'ıadınlar 
"<it\ 0tıgresl 

nın 
ı:.~ 1 2 sinde Berlinde 

' ~() olan beynelmilel ka· 

d~ ~~resine Türk kadın 
~~Ur 11 ıtıümtssille iştirak 

~ ı lı&u, . 
\ '1. ı t ıç"11 . htikfimetcc n-
//~ lıırlığc gdmiştir 

t,.. ............. 
•ı tııı ~ 

%~1 / beyin :ziyareti 
'>ııı1 '.11tb'usu Tevfik KAmil 
ı 1Yey 
~~n e gcltrek m(ıddel 
'lrı-·'n 1ıc} i makamında 

/~ ~tir. 
llıı~ 

aerırı g i iti 
1 ~-

p r' l!ı h ızrct eri 
a gıtnı t•r. 

lTiltiyette 
İSKAN KADROSU 

Dün gelen kadroda 
iki memur noksandır 

Teınlikişleri haziran 
nihayetinde bitecektir 

Beklenmekte olan yeni sene 
kadrolarından Vilayet iskan 
kadrosu dlln gelmlftlr. Yeni 
kadroda iki memur noksandır. 

Bunlar da vazifeleri biten me· 
murdır. Mamafl tozum görUIUr 
ıe Vilayet memurları da iskan 
lflerine yardım edeceklerdir. 

ÇllnkO temlik lflerl haziranın 
nihayetine kadar bltlrllmlt ola
caktır. 

SENE SONU 
1928 mali senesinin sonu 

olduğu clletle dlln dairelerde 
bu seneye alt paralar, bakaya 
kalmaması için verllmlftlr. 

. 

DEViR MUAMELA Ti 
Yann 1929 mali senesi başı· 

dır. Bu mlluasebetıe voı.neler
dekl paralar yeni seneye dev
rolunacaktır. 

MAAŞ TEDiYESi 
Vilayet hususi idaresi yann 

haziran maa,ını verecektir. U
mumi maBfata yeni aene kadro 
ve havaleleri ıetdlkçe verilecek· 
tir. 

MAiYET MEMURLAR! 
Vilayet maiyet memurları 

ıtaJ mUddetlerlnl ikmal etmlf· 
terdir, Buular yakında kayma• 
kamlıklara talyn olunacaklardır. 

Maarifte 

Muallim mektebi 

83 ncü ders senesi 
tes'it edildi 

Erkek muallim mektebinin 
83 neti seneı devriyesi münase
betile mektepte dün bir mUsa
mere verilmiştir. l\lüsamereye 
bütün maarif erkAnı devair er
kAnı, muallimler ve talebe velileri 
hazır bulunmu~nır. 

:\lüsamcrcye usulü tedris ho
cası Nihat beyin nutkuyla başlan
mışur. Nihat bey nutkunda mek
tebin tarihçesini yapmış ve mek
tebin şimdive kadar memlekete 
yaptığı hizmetlerden bahsetmiştir. 
Milli mar<lardan sonra musıkı 

' çalınmı~tır . Muhittin Sadık 
beyin riyaset ettiği ve talebenin 
çaldığı musiki çok güzel olmuş
tur, Bunu müteakip canlı mtıalllm 
tablosu ıı;östcrtlmiştir. 

Bu tabloda mualllmliğin ehem
miyeti ifade edilmekte idi. bun
dan sonra " insan sarrafı ,, na
mındaki iki perdelik komedi oy
nanmış ve çok alkışlanmıştır. 
Son olarak muhtelif zeybek ra
kısları yapılmıştır. '.\1Usamereden 
sonra davetlilere sergiler gezdi
rilmiştir. 

El i;lerl hocası Celal beyin 
ve diğer muallimlerin vlicude 
getirdikler! sergiler pek beğenil
miştir. 

Bu sergiler derslerin ne kadar 
ameUleştiğini ve köy hocaları
nın keneli kendilerine levazımı 

derslye ihzar edebileceklerini gös-
termekte idi 

Dil Heg'eti 
Nelerle meşırul oluyor? 
Sene başından beri Ankarada 

mesai~ine devam etmekte olan 
Dil Hey'etlnln be~ ay zarfında 

nderle i~tlp;al eylcdigi hakkında 

en sa!Ahıyettar bir ,..attcn :ıldı

R'Jmı:ı: maltlmata göre heyetin 
ş!mdillk çalışması tiç cepheye 
a ·rılahlllr. Bunlvdan lıirindsi 

ve en slireklbi "LOgat~ i~idir. 
Hüyuk l\ığat türkçede kulla

nılan bütilr. ktllmeleri muhtelif 
delaletleri \C istimalleriyle ı;üs

terccektir. Larustan tercı!me edi

len fişler hır taraftan bulunan 
turkçe muknhiller itibarivle hu 
yük lilıı;ate hizmet tttij!;i ıı;ibi 

aynca hazırlanmaktıı olan fran

·ızca - tlirkçe lfigat için de işe 

,-ar.u·ncaktır. 

ikinci mqıı;ale .. lsulahlar ,, 

mestle ldir ki heniiz Darülfünun 
k mıs)onları n elindedir. 
\ ,,ıı de~ı:ra..,er. i~idır. l ley'et 

Aza , Jıın ıkı ~at <!ilimizin ana 

• 
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MEMLEKET HABERLER 
Emanette 

Taksi teftişi 
Yarın otomobillerin 

taksileri kontrol 
edilecek 

BllZl şoförler taksilerini deglş· 
tirmeğe ve tenzi!Atlı taksi kullan
ma~ıı ba,lamışlardır. LAkin şim
diki halde bunların adedi çok 
azdır. l\Jnmafl yarından itibaren 

otomobillerin tenzll!tlı taksi kul

lanmaları mecburl olduğundan 

yarın bütün otomoblller umumi 

bir teftişe tııbi tutulacaklardır. 

Taksilerini değiştirmeyenler mene
dileceklerdir. 

Darülbedaglln yaz temsil
leri başlıyor 

lzmirde bulunan Darülbedayi 
hey'etl bir kaç güne kadar şeh
rimize gelecek ve 15 Haziranda 

yaz temsillerine başlayacaktır . 
Bu temsiller iki ay devam edecek, 

sonnı Darülbedayi karadeniz tur
nesine çıkacaktır. 

Şehir tiyatrosu pll1nı 
Taksimde yapılacak olan şehir 

tiyatrom binasının plll.nları hazır

Janmağa başlamıştır. inşaata bir 
ay eve! başlanmasını temin için 

çalışılmaktadır. 

Şehir klmgahanesl 
Emanet Fatihte mevcut Ema

net klmyahaneslnl blltlln tahlil· 
!eri icra ve halkın ihtlyacatını 

tatmin edecek bir surette tevsle 
karar vermlftir. 

Kimsesiz çocuklar yurdu 
Ayaaofya medresesinde Ema· 

net tarafından OnllmUzdekl ha• 
ita açılacak olan kimsesiz ço· 
cuklar yurdu lçiu 50 tahta dil· 
fek ısmarlanmıştır. Tahta ya
taklar yarın emanete teslim 
edilecektir. 

Kesilen hayvanlar 
Hayvan borsasının açıldığı 

tarihten bu sene başına kadar 
ı 1,684 Okllı; 101,410 sili kuzusu 
29,948 kuzu; 2,448 inek; 18.000 
keçi; 2,li5~ rua koyunu; li3,000 
kıvırclk 4 li ,O O O karam an 
46,000 dağlıç; 944 otlak; 13 
boğa, 462 dana; 955 manda; 
893 dişi manda kesllmiştır. 

Yeni buz fabrikası 
Karaağaçta yapılmakta olan 

buz fabrikası ili Haziranda fa
aliyete başlayacaktır. 

Esasen tlmdiki halde her 
gUn çıkarılan buz şehrin lhtlya
cıııı temine kafi bulunmaktadır 

Yeni lııbrlkada faaliyete başla· 
dıktan sonra bu miktan çok 
fazlalaşacaktır. ............. 
Fatih-Edirne kapı tramva

yının küşadı 

Fatih-Edirııekepu tramvay hat
tının resmi küşadı yarın yapıla

caktı. LAkin bir noktada telgraf 
ve tramvay kabloları aynı yer
den geçmekte olduğundan kon
takt yapı .esı ihtimaline binaen 

bunların ayrılmasına lüzum gö
riilmüş ve hattın resmi küşadı 

Hazıran 7 ye tı.:hir edilmiştir. 

Eski otomobiller piyasaya 
çıkarılmıgacak 

Bazı şoförler e1Jerinde mevcut 
e<lı.i otomobilleri piyasaya çıkar
mak üzere Emanetten mli~aade 

istemişlerdi . yapılan tetkikat ne
th:c,inde hu müracaat muvafık 

ıı;örulnıeytrck rt:dduhınmu;tur. 

Enıanet borcunu iJdegor 
<ıOQ istikrazı hamillerine ve

rilecek olan ilk taksitin lfazira
nın ilk haftasında nrilmc>i için 

~chrcmaneti ha?.ırlıp;a ha~lamı~tır. 

grameri için birer proje ihzarına 

memur edil rni~tir. 
Dil 1 ley 'eti yazı inkılabının 

artık ttknmiil dcnesine girmiş 

oldup:una kanını~ oldup;undan 
yava~, fakat dikkatli bir çaiı~ma 
ile mesaisine devam etmektedir. 

A-lektep tenezzüh/eri 
l\lekt~plcr yaz gezintilerine 

devanı etmektedirler. 
lstanlıul kı:ı: lisesi de şirketin 

6h numaralı \apurile Sari yere 
bir J\CZinti )apnıı~lardır. 

9\~A~tb~ 
ggr;:;o:.ıı~~, 

Erkeğin eli kınası .. 
l\Oy gelinler! kadar utangaç 

bir kız karşııındasınız. Fakat 
bu kız, - gelin kulağınıza s«>y· 
llylm • tam altı aylık ıebedlr. 
Dava evrakı okunurken arada 
bir içini cekiyon 

- Ne diyeyim kaderimmiş! 
Öyleya.. Ne denir, kader ... 

Nikahsız filan tatlı tatlı sevişi· 
yorlarmış. Fakat gllnUn birinde 
bir de bakmışlar kl çocuk gllm· 
bUr gUmbUr oynuyor. l(ız o za
man başlamış sızlanmağa: 

- Ya beni alırsın, yahut ta 
Beşiktaş önünden kaldınr ken· 
dimi denl:ııe atarım! 

Vakıa öyle bir delilik yap
mamış ama iki canlle lfte mah
keme kapılarına dllşmDt: 

- Ya nikahlar yahut da 
nafakamı verir! Eyi gUzel ama 
dllşUnceslz •tıkın da memleke· 
tinde nlkAblı karıbı yolunu bek
leyip duruyor. 

1 abkikat hakimi sordu: 
- Kazım efendi. bu hunımı 

tanıraın değil mi? 
Başım eğdi: 

Tanırım efendim. 
- l\endlsile mUnasebatı cin· 

ıiyede de bulundun? 
- Evet ... 
- Nikabtamıyorsun da .. 
- Efendim arzettim ya .. Ben 

evli bir adamım. 
- Peki bu kızcağızı, alma

yacaktın da niçin böyle berbad 
edip bıraktın .. 

- Şey .. bir arada metres 
hayatı yatamıştık.. Hani kendi 
arzuslle .. 

- Kazım efendi, flmdl iyi 
dinle, bu hanım " doğuruncaya 
kadar bana baksın 1 ,, diyor, 
yani senin anlıyacağın nefaka 
istiyor. Ayda kaç lira kazını
yorsun bakalım ? 

Elli lirayı bile bulmaz. 
Hem ben bu paradan memleke
te de gönderiyorum. 

- Gönder gönderme ... ÇO· 
cuğun senden olduğuna bir dl· 
yeceğin yok ya ... 

- ı ... 
- Şüphen varsa ııoyle ... 
- Hayır ... ıl• 
- O halde bu ~a bakmak 

sana düşer .. 
- Efendim nasıl vereyim. 

Onu evelce dUsUneydln., 
Nasıl, elli lira maaşta metres 

bayatı yaşamağa kalkarmısın? 

- il ... 
- Hadi söyle bakalım, ne 

verebilirsin? 
- Ollnde 15 kuruş ... 
- Günde ili kurut mu .. Bu 

zamanda 15 kuruşla tavuk bes
lenmez. Sen nafaka diye nasıl 
veriyorsun bu parayı?. Aşağı 

yukarı uyuşuldu: ayda flmdlllk 
10 lira verecek, çocuk dllnyaya 
geldikten sonra ayrıca çocuğa 
da bakacak ... 

Sallana sallana dışarı çı· 

karlarken muhakeme dlnlemeğe 
gelen hanımlar onlan gösteri
yorlardı: 

-Ne olacak, erkek detll mi? 
işin içinden sıynlıverdi. Teve);. 
keli dememişler: Erkeğin eli 
kınası, kadının yUzll karası! .. 

lfallge müsteşarı 
şehrimizde 

Şehrimizde bulunan ma
liye müsteşarı Ali Rıza bey 
dün tütün inhisarına gide
rek bir müddet meşgul 

olmuştur. Ali Rlza bey öğ
leden sonra deftardarhğa 
re imiştir. -------Şpor 

Tenis maçı 
latan bul- lzmlr kar,ııa,ıyer 

lzmir·lstanbul tenis maçlarını bu· 
gün T ıksimdeki Tenis kulübünde 
başlanacaktır. Geçen ve cvelki sene
ler lzmir ~ampivonlan galip gı•lmiş· 
!erdir. Onun için bu seneki maçın 

da pek meraklı olacağı anlaşılıyor. 
lstanbu!un galip gelmesi pek muh

temel görülmektedir. Yarın ve pazar· 
tesi günleri de maçlar yapılacekıır. 

• * • 
lıııanbul Futbol Heyetinden; 
21 Mayıs Cuma günü icra kılı

nacak müsabakalar bervcçhl alidir, 
Kadıköyünde 

Kumkapı · Darüşşalaka saat 15 
llıkem izzet B. 

l'atih· Kasımpaşa saat 16,30 [Ja. 
kem izzet B. 

Taksim Stadyomundı 

Kuleli • Askeri sanayi 11,30 Ha
kem Kemal Halim B. 

1 lllA! - Alıunordu sut 18 Hakem 
Basri B. 

Csktldar ,. lstanbui Spor saat 15 
1 lakem Saim il 

~·cnerbahçe • Vefa saat 17 Ha· 
kem Adilgiray B. 

Adliyede 

Otel cinayeti 
Hilseyin beyi IJldil

ren Rumu{l mu
hakemesi 

Dun atır ceza mahkemesin· 
Londra oteli sahibi Hllseylude 
beyi katleden ve Con Anderyayı 
da yaralıyan Yunanlı Fokaaın 

mııbakemeslne devam edilmiştir 
DUnkll celesede mlldafaa 

şahitleri dinledi. Neticede gel
meyen bazı şahllerle Uçllncıı 
ceza mahkemesindeki evrakın 

celbi için muhakeme bafkB 
güne tehir edildi. 

Yakılan fabrika 
Bir kaç bin liralık sigorta 

bedeline tamaan fabrikasını kas· 
ten yakmakla maznun yazma 
taciri Artlnin muhakemesi Ağır 
cezada görUlmllş ve tecil kanu
nundan istifadesine karar veril· 
miştlr: 

Kadriye H. evrakı 
Müddei umumi Kenan beyin· 

de i~tiraklle müddei umumi mu· 
avinleri dlln Kadriye hanım ve 
rüfekası hakkındaki evrakın 
tetkikatile geç vakta kadar 
meşgul olmuşlardır· Yakın bir 
zamanda retklkatın nihayete 
ermesi için çalıfılmaktadır, 

Şarap imali 
Serbest bırakıldı 

En iyi Şarap yapana 
1500 lira mükafat 

Şarabçı!ığın ihyası için mühim 
bir talimatname ha1.1rlanmıştır. Bu 
talimatname ~· hrimizdeki alakadarlara 
ıeblig edtlmi~tir. 

Talimatname ve izahnameye Köre 
şarap imali ve ihracı muvakkaten 
serbest olacaktır. 

Amillerin kum üzümle sair mcy
vılardan şarap imali memnudur. Bu 
hak yalnız: Müskirat inhisar idaresine 
kalmaktadır. 

Bajl;lann bulunduğu mıntakalar 

haricinde ticaret maksadile şarap 

imaline müsaade edilmeyecektir. 
Batı; mıntıkalarında ve yalnız yaş 

üzümden şarap !mal edilecektir. 
Yalnız; hususi ihtiyaçlar için 

inhisar resmi peşin depozito edilmek, 
miktan 500 kiloyu geçmemek şınile 

bağ mıntakaların harirlode, hususi 
meskenlerde de şarap ııoa!ine mü· 
saade edilecektir. 

Sıhhi ve dini müesseseler için 
talep vukuundı inhisar umum mü
diirlüP;ünün müsaadesile bu miktar 
tezyit edilebilecektir. 

Şarap ticaretile iştigal eden amil 
ve bayilerin hususi meskenlerinde 
şarap !mal etmeleri memnudur. 

Bağ mınıakalan dahilinde şarap 
yapacak olanlar bazı şartları riayet 
edeceklerdir. Bir senede yapacaktın 
şarap mikıarı hakkında bağ bozu
mundan asgari 10 gün evvel bir 
beyanname vereceklerdir. Beyınna· 

mc verildikten bir hafta sonra nıh· 
satiye ılınıcakıır. 

Hususi ihtiyaçları için şarap yapı

cık olanlar da üzüm ılmaP;ı başlama
dın eve! inhisar idoresine bire!' be· 
yannıme verecek ve ruhsatiye ılıcak· 
!ardır. 

içine ispirto koymak suretlle imal 
edilerek memleket baricin< sevkedilen 
şaraplardaki ispi.toya alt inhisar re&· 
mi; ihraçtan sonra ıml!!erine iade 
edilir. 

lma!Athane sahiplerinden perakende 
~uretlc şar;ıp satmak isteyenler bir 
hcvaıınamc ile inhisar idare~ine ma
IOmat vereceklerdir. 

lmalAthanelerin nasıl temiz tutu
lacağı hakkında da talimatnamede 
izahaı vardır. 

Şarap ihraç edenlere beher kilo 
f&r•p için 3 kuruş ihracat primi nrl
lecektlr. 

Senede bir defa olmak üzre fi· 
rap amilleri arasında nefaset milsa· 
bakası yıpılacakıır. Kazanan amile 
t 500 lira MükAfat verllecekdr, 

Yeni neşriyat 
Muhit mecmuası 

Ahmet Cevat beyin idaresi al
ıındı intişar etmekte olan Yeni Mu
hit mı-cmuasıruo Sinci sayısı çıkm!f· 

ıır. Haziran ayına ait olan bu nusha 
da Muhitin digPr nushılan gibi 
mütenevvi ve !(ÜZ(•! mündericat lie 
bezenmişrir. 

Resimleri ,;ayet ntfıs n bütün 
muhteviyaıı aileler ırrn~d& en küçük 
bır çeldnmt !u1>ine mahal vfı imkan 
vermiyccck kadar nezih olan bu ınec· 
muı elde'< mcmlekctımizdc emsali 
o!mıyan bir magazindir. 

-·-

Ekonomi 

Cihan harbinin en son 
tasfiye rakkamı 

18,li milyar TUrk llraıı ıgttp aıacaklılanu talebi 17,6 mllya 
Türk lirası mağlup borclulanu teklifi... lfte Parls konferansında 
harbin en son tasfiyesini yapmek için toplanan iki tarafın ortaya 
attıktan bllyllk rakkamlar. Bin milyon bir milyar ettiğine ıtöre 
bu rakkamlann bir garp aozııne göre felekl bir şark sözün 
göre de dlv asa heybeti karşısında irkilmemek kabil değildir. 

Almanyayı temsil eden mefhur doktor Şaht. Fransayı temsil 
eden Moro, Amerikayı temıl eden Yung, lnglltereyl temeli eden 
Sör stemp ile diğer itilaf mtımesslllerl tam uç aydır yeşil masa 

etrafında pazarlık ediyorlar. l(ab açık tehtlt ile, kah luce siyasetli 
devam eden bu münakat& konferanslannda iki ay ortaya tek bir 
rakkam koymak mllmkOn olamadı. Ancak llçUucu aydadırkl 

yukarki rakkamlann nazenin hututu önce müphem, sonra kat'! 
görUnmeğe başladı; ve nihayet flcıalı bir doğum ameliyesinden 
sonra iki rakkam el ile tutulur şekilde meydana çıktı. 

Alacak, verecek mOnakaşalan, be•ert zekanın en fazla çalış
dığı mllnakaşalardır. Hiç bir politika konferansında, itilaf müla
katında zekalar bu konferansta olduğu kadar çalışmamıştır. 
Kimin ne alacağ'ını, kimin ne vereceğini tayin için ortaya konan 
esbabı muclbelerln, ne dereceye kadar esbabı mucibelerln, ne 
derceceye kadar esbabı mucibe kuvvetini haiz olduklarını kabul 
etmek, hissiyatın karıştığı böyle münazaalı bir işte, kolay değil
dir. Almanlara bakılsa, verebilecekleri en yüksek mıktarı hesap 
ederken, hem haklı, hemde Almau mlllet iktfsadiyatını rahnedar 
etmlyecek suretlerde hareket ettiklerini lddl'a ediyorlar. Alacaklı· 
lara bakılsa, tUrlU tıırlU hesaplan bir araya karıştırıyorlar. 

Taymis gazetesine göre, çıkmaz sokağa giren mllzakeratın soa 
haftadaki inkişafı, Alman murahhaslannın Yung planını mllnakaşa 
etmeğe yanatmak IRtemelerlndendlr. Alman gazetelerine ve bil· 
bassa mıızakeratı maUlm iktisadi vukufla takip eden Frankfurt 
gazetesine gllre, son inklfaf Amerikalılann, Almanyaya verdikleri 
istikraz milyarlarını kurtarmak için, Almanlar lehine yaptıkları 

dostça mlldabaledendlr. Fransız matbuatı ise iki karargaha ayn
byor: Yung plauını beğenen fransız matbuatı, beğenmeyen fransız 
matbuatı. 

Yung planının Almanlara verllmealal müteakip, Almanların 
mukabli teklif olarak itilaf mllmesslllerlne tevdi ettikleri cevaba, 
itilaf mUmessllleri şu surette son bir cevap verdiler: Borç 18,11 
milyar (Tllrk) lirasıdır. Bunun 16,5 milyar (Türk) lirası, 37senede 
anUlte ile '.!denecektir, 1,4 milyar (TUrk)llrası,22senede anUlte ile 
ödenecektir, 0,6 milyar (Tllrk) lirası Devs istlkrazından dolayı 
tediye edilecektir. 

1 Hncl 16,5 milyar liranın I0,3 mllyan itilaf devletlerinin şimali 
Amerikaya borcudur, Amerlkaya verllecektlr. Geri kalan 6,li milyar] 
( harp zararları ) namlle galip devletler arasında muayyen bir 
planla taksim edilecektir. ikinci 1,4 milyar, itilaf devletlerinin 
kendi aralarında ve harbe lftlrak etmeyen bltaraflarla olan 
besaplann tasfiyesine tahsis olunacaktır. 

BUtlln bu heybetli rakkamlarla ifade edilen meblağlann muha· 
sebesini muvazenesini alacağını vereceğini temin kolay değildir. Hiç 
bir devletin maliye tefkllAtı böyle muazzam lfl Uzerlne alamaz. Onun 
içindir ki ayrıca bir teşkilata lüzum görlllmllştıır. Bu teşkilat bir 
bankadır, bu bankanın adına ( Cihan bankası ) denecektir ve 
Konferansın nihayetinde itilaf basıl olduktan ııonra faaliyete 
bıı'1ıayacaktır. Yıtksek ehemmıyeıın.ı.,n dola;ı.-ı ( cııum 11 .. uı.ttbının J 
faaliyet uı.uııınu, cihan maliye ve iktisat dünyasına yapacağı 

tesiri ayrıca tetkik lazımdır. Tetkik edeceğiz. 
Dr. Nl:ıameddln 

* • • 
GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ 

• Japon aerglsl yann gidi- Sigona şirketlerinin vermesi IAzım 
yor- Karıköyde eski liman şirke- gelen mütehavvil kefalet alı:çui için 
keti bin11ında yann Japon ticıırıt verilen mühlet dün akşam neticel•n-
hey'eti tarafından Japon mamultt ve mlşdr. 
mısnuatını memleketimi?.de tanıtmak Slgona şlrlcetlerinin ekserisı ltzııı 

için bir meşher açılıcakıır. Bu meş· gelen kefalet akçelerlnl yatırmışlardır. 
her Uç sene devam edecek ve tUccı· • Yeril mal &ergisi - Sanayi 
nmız mqherdeki numuneler üzerin· blrliP;fııln C. H, ~lrkuında açıcaP;ı 
den sipariş yapacaktır. sergi için fuUyete devam edilmekte 

Japon bey'eti memleketimizin ve gelen teklifler tetkik edilmektedir. 
mühim şehirlerinde mümesslllikler Serginin pltnı takarrür etmlşdr. 
tesis edecekıir. lO hazlrından itibaren fırka binı!I 

• Sigortaların kefalet akçııl· sergi haline konacaktır. 

* * * 
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BUG01'KC HAVA 
[)un azamı ıı raret 17 \e a.;garı 

h '"1r : l dere e ıdi. Hava kJ>men 
ulutlu çe yağm,.r:u grçrn,lş, rıiz· 

gar şımaldo:ı sanıycd 5 metro 
r atlc c ,mı l• • Rugun ava bu

utlu oi 1k ve ruzgAr lm:ılden 

... ,ecekt ~ 

FELEK 

i.k.aye * 

Tortikoli 

~inıen~iler 
Jıı:mıı;:;m;;:;~:

jbimıcı sahifede ma'ıad 
erli.yoruz ve bu scvkettiğimiz ıstikamc .. 
T n parçal ı şun ~ 1930 da Sivastan 

rz uma dol' u insaata ba hyacagunızı 
mıt cdcrım. Y ... nı .. ·zctt~ i ibı ıg o 
nesinde Sa~ n1a •er n bırbirıne 

1emlckctin biıtun ksam1 arbiyesı Si4 
'.lsa ba.:; .... u:nş bı vaziyt• e 1• en Sivas 

Krşlanın geniş avlusunda, ı nim keyfi geldi, hemen yattr, e;~i'.:::i~ ;~:;:"~:·rz~~~incı:ti~~~;~;~; 
borazan «kalk!•> borusunu çal- battaniyeyi ba ına çekti. hayli • er emiş bulunacak•ır lstedil 
dr. Onbaşı seslendi: miz 1'40 mi'.."Jn 1 ralık demi yollar ve lı 

Borunun bakır sesi, şafak - Durmuş oglu Oturmuş, di- 'ilanlar tah•isatının 95 milyonu <lem· yol-
' \'aktinin durgun hava tabakala- kil bahayrn !.... :arına kartılık olarak ıstenılmekıed •• kı 
nm perde perde yırtarak yük- - Dikilemiuon onıbaşrm. ... bu 95 mı.yandan S>Vas-lirzrum hattı baş 

J hca blr ıstıkamet olarak başlanacaktır . 
seldr, dağrldr, etrafta tiz bir ve!- Boynum srzlıya .•• Vizitaya gi- Yeni yapmak i•tedi~ııniz demiryo!Jacın· 
vele kopardı. deceğüm. cim bu lıiythai kanunoye i!e tekJ;f edilen-

Altmcr alay, beşinci bölük, Üç gün üstüste istirahat aldı, !erden ık ocisi Adapazarı ıle ııoıu uze-

i'dnci manga efradından. Dur- talime çıkmadı. Doktor kendisi- inden g<çerek Irmık ve Filyoı arasında 
NEDEN?! muş og-ıu Oturmuş Ödemiş, göz lüzum .. yapdmakta olan koınur haıtına Bayind.r 

1 k ne, muayeneye gorme- noktasındı mLilakt olacak hattı yine bu 
Istanbulda günde yüz erce i- !erini açtı. Ba~ını kaldıracağı den, istirahat vermi~ti. Bunu layiha ile tahsısa• ıs«dıgiıniz uçüncu Fi

~i doğ:r ve ölür. Bu kadar ta- zaman, ensesinde bir sızı hisset- gürünce: Tortikolili gene mi !yoza varmak üzre birınci dene muh
bii biı· hadisenin gaze eleri ve ti: sensin? diyip istirahatr yazıyor- velesinde derpış edilmiş olan komür hat 
karileri alakadar etmiyeceğr be- - Vış anam! dedi, hastamı-' <lu. Oturmuş sevindi. Mademki ~ının bütun havzayı baştan başa kat'ede-
dihidir. Lakin birisi sektei kal- k"? 1 rek Filyozdan 95 ınılyonuile Sivas-Erz. 

yrm U .... hastalıgr görünüyordu, SÖZÜy e rum demiryolu Adapazarı-Bolu Bayindir 
ptcn vefat etti mi hemen koca Doğruldu. O zaman sızı ağrı hareket etmeleri lazım gelecek- ve Filyoz Eregli dcmiryollarıncn inşası 
biı· serlevha ile yazanz. Neden? şekline girdi; artrk şüphesi kal-j ti. · derpiş edilmektedir. 140 m;Jyondan ceri
Sonra her ay başının arifeainde madr: Daha 260 gün iyileşmemeğe ye kalan 45 milyon litalık aksamı da li-
' filan gün aylık verilecektir» - Muhakkak kü hastalan- karar verdi. manlar için isteyoruz. Bu limanlar esa 
diye haber veririz. Seneler var dum ! sen memleketin ist l z.ım etti&i demiryolu 

Dördüncü gün doktor şaştı. ihtiyacına tekabul edecek olanlardır. 
ki bu memlekette memurlara * ı· b d" t ·· t t la * * nsanın oynu or gun U U - Tabiidirki adud1:ı1şlar, demiryolları ü-
muntazam ve hatta peşin aylık Vizitada doktor Bey sordu: mazdr. Demek adamcağızın bas- zerinde nasılki ilk hamle ve ilk vaziyeti 
verilir, huna dünya alıımrştır, - Buran mr ağrıyor? ..• O- kabir hastalığı olacaktı: henüz itmam eımek noktasına varama-
ma biz, gazeteciler, hala ve her muzlarmla başının arası değil _ Tortikolin geçmedi mi? dan yeni hır hamle daha almı~ bulunu. 

ay bu haberi veririz! Neden? . ' T N ı ·· d .. f h yorsak limanların "·aıiyetı de bu tahsi-mı. amam. ... evra JL en mu- Oturmuş, kendini azla asta satla biraz ileri cidip demiryolları da 
Hakiimetin para vermesi şayan tevellit tortikoli. İlaçı yazayım, göstermek için cevap vermedi. .. daha başı.a safhalarda inki,.ı edince ye
kayt bir hadise mi teşkil eder? hastahaneye git. . •• Bugün is- Yalnız «evet, geçmedi» demek ni liman ihtiyaçlan ayrıca tebarüz ede-

YENİLFi~DEN ! tirahat. istiyonnuş gihi, başını bir iki, cek ve meclisi ilini, şimdı iatedigimiz 
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SİNEMASI 
<."ar;-amha 1k .. Jmuıda'"' ban ya:.:: n1evsi1.ıi fiatlannı tcttbik ı.:cnıeğe 

ha,lamı?tır. L"nıumi d·ıhul ve .ıo kurıı1 locnl.r 155 kuru;. Ru ınu· 

t~dil fiatLtrla ~enenin ~n 1.iya<lc rağbet ve nıuvalf:tkiYet gnrmü$ 

filinılcrinı iraı edecektir. l~ugün 

E 1\11 L Y .\. ~ İ '\ G S in şahteı11sili 

~EHVET l~RBlNI 
Üdebamızdan F aık Ali Bey- * * " <ere yukardan aşağı doğru sal- 45 mılyonıuk taım .. ıa ilaveten yeni tah-

fendi yine bir hoşça raşe geçir- Durmuş og'lu oturmU>!Un. ladr. sisat verlmesi o nman d<;·piş erlilebile- •••• 
cektir. 

miştir. Sakalını traı etmekle Boynunu hastahanede bir ruh Doktor kızdı: ÜÇ BÜYÜK LiMAN JUL K \~ZLER 
gençlesmeye başlayan dunkü la oğaladrlar sonra askeri koğu- Ulan sen alay mi ediyor- Şimdilik i;tediğimız 40 mılyonluk tah-
Ak l • d Abd"lh kl ·· d ı·ı ~ınav. ıi ncfi~e lotogr.ıffan stüd)'ıJ'tı. (( şamıı gaze esın e u a şuna gon ere ter. sun? .•• Hem boynum tutuldu sisattan l3 milyon lirası Samsun, 17 mı- an1a.~ r. sın 'at 

buyuk muk:lfar 
ve tic ırı:t işlen, 

ve litın ıııadoha 

ketine verdiği cevapta şu sözler 1 sonra. boynunu iyice elleriyle sun. çin olmak üzre ıiç büyuk liman tesıs e- kazanmı~ıır. 

/1 Şehremaneti ilanatı 
~e~r man~tinden; (',anıcı \li rn•· 

lıalles n \ eznecıler caı ~c inde _,Q 

45 ı 1Jükk~n 1 rın hedlm ,. n·' 
mas · ıfi alıcıya aiı olmak ıtzrc kap! 
zarf u ulile ınuzavedve kcnu 'YIL 

z flar _/ 1 la ln 2Q r ~eml:>c 'J 

n-, saat 1 + te •çılacak,ıı. \lmak ı 

tc} C"':llcr şaıtnant s ni gc rrnek iı 
f n mem ırluğna murac. ı ve okiıl ' 
"e teminatı h3\, 1.arflnrı mezkôr gJ 
ve saatten e\·el 1 )aire J•: 1 cıJmr ir 
IC\'dı cvlcmeler il~n olu ur. 

Z \ Y!: .'\u[u, kd~ıdıın ılc hı\'. kı' 
sen :ı ' ine ' amıvan baı rvrı 

husı İ\enı Za}İ ,,Jınuştııı. Bulan ıatt 
mük :ıı ınukabilind< Sırkcctde I'' 
otelinde :;araç zade l ils.ın e\e ~· 
tirme ·i ri~;. olu:1ıır ... \k:,i taktir~ic \ 
nUfu< k;igıdı çıkırıla~a~ınL\30 Zl' 

hükmü yoktur 

E~1tlK JE Ef TıM 
BirlKt~I 

Sermay~si 20,00Q,OOO Türlir• 

n'aat ve Emllk üzerıııe 
mfJsalt şeraltle 

Para ikraz eder 

Bil'uuıuın Banka uıuanıelah 

lstanbul Şubesi Bahçek•P' 

Telefon lstanbul: 3972 Hamit Beyfendinin edebiyat an Oturmu~, yatağına )'attıktan! ,]iyorsun hem başmr sallıyor- iyon lirası Mernn, ıo milyonu Ere.ıi i. 192!! cııe;i l'ari< beynelmilel ser~i;inde 

· di lmişt ı r . Bütün memleketimiz in aksai '!!!!!!!'!!!!~B~e;.!l':'.;"~~~lı;'._ı ~i.:'.;~ı ı~ld~:l~l _:,::;·a~d~J~e':'~i ..;\~o:,_!!fi~~;_· ~· ı~·c~·I~. 2B~c;)')~·~·~~I c:;,· _::ı•~b~·.:ı ==~:::=,I 
var: . . . • • muayene ettı: Durmuş oğlu Oturmuş, o za- şarkiyesinin başlıca iskele•i olan. aynı za ~ lı•mmMll•ıııı::z:m•Em••""J 

<_B~n _yenı.~erı~ ıçı~de b'..r F~- - Ülen, arr; Pa de masgara1 an Tortikohnin boyun tutul- manda demiryolla.'.mızın bugunkli ,·azi- 'ricaret İşleri ınüdürlüğüııt!en: 
rk Ah hır Huseyın sırel gormu- hastaluk ha .... Tortub mor- ma ·ı demek oldugunu ve pot J yetine gore daha bır mıiddet lranla ara- btanb,ıl linı'nı emvalı t ·arlı e ,e m3deı k ınurli tahmil ve ta'.ıliye işçi-
yorum• sözlerini «gÖr~yor~•'. tulu his.ey d.edll <ımına, ne ~ldu- kırdığını anladı. Bu tortulu has- mızda transit yolu mahiyeLnı muhafaza !eri e;ınafı cemi\'ctinin ;,ta•e lıe\'etı intihabı L ız r.nın {• ırcı pcr emhe guııu 
tarzında okuyan Faık Alı gunu hılemıyoıı da, goremıyon 1 talık la, başı yukard::ın asağr sal- edecek olan Trabzonda bir dalgakıran l lüıJa, <ndi.~:lr I' ııındakı nmiyer mcıkezinde ıcra ,.e saat 

ey endi hemen aynaya da. •• lamamak la· zrın aelir zannile, he-B f yapaı.:ae-tz. İnebolu ve Am:ısr.ıda eusen 1 
o evelce naha bütçesıne konmuş, olan u~ak 

bakıp iki katlı kolalı yakası- Akşam, karavana zamanına men basını hrzlı hızlı soldan tefek talıslsatlarla bırkaç sene:len beri in 
nı :l yirigındaki koyu renkli kra· kadar, bombos koğusta, bir ba- sa~a saİlannğa başladı. Aklın- >••ın• <levam edilen kilçük dalgakıran!a
vatı yukarı doğru itmiş ve içini !f!Ila yattı. Arkadaşlarının il- ca hatasını tamir etmişti: rın temdidi de bu tahsi>at meyanındadır. 
çekmiştir. telerini delip ot caldr, kendi şil- - Biyol yanluş gördünü7 Bunlann Ka~a·lenı . • yapı:aca1< olan li-

BENTLER ı • • d · } • h' • ·· : man ınşaatı ıle ay-11 semtte bulunmaları 
. tclennı dol urdu. lıç ır ış gor 1 dohtor bey ... Gafanıu yuhardan ı itibarile ıhtimal kı orada ~•lı>ltak ayni 

Bır gazete iki gıin eve! Bent- meden,. devlet !'üte;~_ sinden bes· asağu değül, mıh böyle, soldan 1 firmalara yapıırm•k suhuletinden i,tifa
ıerde ÇOK ~ıc Oldug .... u ,. ... Jı. ıenmenın zevl<'in1 surdu. sağa salladum, soldan sağa sal- de ederek ıkmal edebilecegiz hühba ar· 
Dünkü gazetelerden birinde Ertesi gün, ayni saatta «kalk!» ladum. . • kad2'lar butun ıevlllm ıllivleri rıhtım-
de Bentlerde kafi • mik- boru~u çalınca, gaynihtiyari do- J ı_arı. dalgakıranlatı feferrüatile beraber 
tarda su bulunmadığı yazrli. Ki. ö'ruldu kalkınağa hazırlandı. .. Nakleden uç b~yuk lıman ve yalnız bır dalgakıran-

d . • ı B 1 
b ' .. .... İ · dan ıbaret olarak üc kuçük ba.sıt lıman- ı 

tarafında:: 

il r tUrhi 

IS1' '\ \Bl t:- P 
1 ri - ın z.i 1ı >~ On- s rr..:ttc r,.a. ı lı treçı 11:'. 

P \"-l1~ K lf\IPAı ·y ı\Sf 
tc ip J•' 1İ!fi 

tnalurnat için 
gazc n1 , ıit ~ı.:r· ha\ k ttirü St... hat 
J,\r 1 l le l.ilırent Rtl->, \C şirck .;ın:ı 

mtint. .. .,tt ctliniz. 
Tcıeron lkl'o~lu 

Y~•. e ını.z. entler burnumuzun Fakat birdenbire hatırına <lu- SELAM IZZET, cık ta bu para ıle t~min edilmiş ota. ak· 
dıbındedır, ya daha uzaktaki ha -- -- - • r Anadolu çimentoları Türk anonim şirketinin 
b::rler ne şekildedır dersiniz! B. in tKör• isimli pıyesinin adapte dır. Tiyatro müellifliğinin terakki 

1 
• LiMAN DA LAZIM 

AKDENİZ! olup olmadığı hakkındaki bahis ıdi. ettiği bir devirde yetifen bu ince 
Recep Bey lima:llar olmaksızın demir

Gazetelerde bir serlevha gör- Il. Selami izzet B. Şekspir ile tahliller yapıcı muharrirlerin eser- yollarınııı memlekctımizin hariçle irti-

1 H.s5.:ı.lııran he\ ıet~ tıınuıniye~i ft:\:kallde ı 1 larak atide vıt.zılı ruznan1c,·l 
ınlizakcre ctınek ilzt!rc ';? 'J'emınur. l lJ·JtJ taı"1~ıne m Hlllit salı gtinü s1ıt 

ı l de (;:ı.latadı.. ını.:rtehani ~n~a~ındı Yakut h1nında 1\ukat .\li>.;y() IJ•nri 

Pir:.in y:ız1han.c••nth: içtin1l cJe~e~inJl.!n hısscd:ır:lnın yevın" mı:tkürda bızır 

bıılı.nrn:ıla.n ilı\n nluııur 

dilm: mukayese edilecek isimler ararken terini anlıyanlar-ama yalnız cüm- batının tam bir şekilde temıa edilemiye-
c:Akdeniz neden oturdu?» tet meşhur Alman dahisı Göte ile bı;ra- lelere kırık mana verenler değil, ru- cegini izah ve bilha11'a Ere&li limanının 

ber bir de Dekartı zikretmi~tir. Ma~ huna nüfuz ile anlıyanlar-, Şeks ehemmiyetinden bahs('derek tlç. b('ş sene 
kikat yapılıyormuş. Boş zah- • arfınd• •imdikinin iki, üç misli artacak il . k 
met! Mutla.ka yorgunluktan O· !um olduğu üzre meşhur cRenc Des- pir ve Molyerin, tiyatro muharrir- • uznameı mli1.:1 erat; 

turmuş tur. 

FELEJÇ 

Temaşa Hayatı - - --.-... -·-
Şekspir meselesi 

Huseyin Suat B. arkadaşımız Ak· 
şanım edebiyat anketı vesilesiyle 
ortaya gürültülü bir Şekspir meaele
ai çıkarmı~tr. İbnerrefik Ahmet Nu
ri B. refikimiz bu bahse Molyeri de 
ilave etti. Vedat NedimB, karde§l
mizlc dığer bir çok genç arkadaşlar 
bu mLtalaaların aksini iltizam ede
rek ortaya çıktılar, 

Bu kavgalı işe hıç te karışmak is
tcmıyorcium. Fakat bayram esnasın
da Hilaliahmer muharriri tarafmd;ın 
vazedilen suallere cevap verirken 
çaresız bu bahse de temas etmiş bu
lundum. 

Hüseyin Suat ve Ahmet Nuri B. 
lerin mütalaalarrn11 kendi düsüncele· 
rine mıibayin görerek bu bahse avdet 
edeceklerini tahmin ediyordum. Fa
kat hiç hatırıma gelmemişti ki bu 
bahiste karşıma sevgili Sel.imi İzzet 
B. çıksın. 

Aksamın 27 Mayıs tarihli nüsha
sında Selami izzet imzasıyle çıkan 
cevabı okuyunca bır'den bire taaccü
bc dıiştüm. Çünku ben zannediyor
dum kı Şekspir ve Molyer gibi iki 

meşhur ve büyuk tarihi tcma~cının 
eserlerıni milh sahnemizde görmek 
arzusu hıç olmazsa Selami İzzet B. 
in mensup o-ld.ıg genç 'Oesilde ol
sun. m...!şterek ve umumi bir görus
t·;r Aksinı göst en şu makaleye 
agme • gene d bu itıkadim sarsıl-

llülR'.' t r s~ Jml İzzet B. in itıra 
mı cidd. olm t n %iyade alay ve 

a • k 1 -ıd !dedtYorı::-'. 

B nu b ıyl 

olan komür istihsalitının muhtaç oldu- . 
t f 1 f d k "h' meslek ı·-· · · t n d h ı 't ldug·u \lasariH te,ekkülivcnin te-;p!tı. car es• e sı e e pe mu ım ıgının nıspe e a a >ası o ğu vesaiti teıriiye ve teshiliyeyi muhtevi " 

h 'b' b' " t F ka d b' t b' d · d ı ı ı · · 2 \lccli..;i id:ıre az:ı .. ın:t verilel'ck hakkı huzurla murakıp u"creıı·nı'n tesnı'tl sa 1 ı ır us attır. a t e e ıya ır evır e yazı mış o an eser crını bir limanın aynı zamanda nıemt:ketin u- ,. 
ve tiyatrodan bahscdildigi sırada neden anlamasınlar demek istemiş- mumi muvazcnei ikti diyesi noktasından ;J lndeliı.:.ıp ,\lccli:-.i idar~ye ilı\vctl.!n di~er hır aıttrıın intih·tbı, 
Şckapir ve Göte i!imleri yanında bu tim. Batay ve Bernistayinin eserle· da haizi ehemmiyet olduiunu. Mersin ve 4 ı·::-a~ mukavelen:ın1e"'İn ;ıq uncu m· dd~ ... j nlucibın • .-c meı:l,si idarev~ 

- 1 Samsun limanlarının ehemmiyeti ise her- )Azım aı:len meJ:unir. etlerin iloısı. . Dckart isminin ne iı;ı.i olacağını ana rinde mefhumunu anlamadıgı cum e "' 
Y kesçe müsellem bulundugunu beyan et- \{ • · · · · ı. k · · h. • 

1 d .. l' s 1" · t t B ev ctı umumıyeye ı~rıra. etme ,;tıyen ı»eu"anın içtınıaJan lbkal o n1a xğını soy ~yen e amt zze · miştir. Müteakiben Sulama ıı;;lerindcn hah lamak müşküldür 
Selami İzzet B. bunu kayıtsızlık· 

la yazmış desek Şckspir ile Batayın 

· M l d h b '! bir hafta t:Vvt!l m:ılik ol<.hıklan his ... clPri ~irkete tevdi t:.tntclcrı l<l.zım .relir. 
ın o yer e ve atta- azı şarı t seden R.:cı:p bey, 100 m,jlyonu bı.itün su _;;.:.:~~fy~~~~~~Fı7~~;.;;,....;..fİİİii~iii~İİİİİİ;;;~~iiiiiiiiiiii~';;~-
ve müfcssirlercc ihtilafa sebep olan işlerine kafi ıele«•i kanaaııle teklif e· FLiT. FLID.\ . FLITOKS -
cümlelerı müstesna tutulmak şarti- dilmedie;ini, şımdi. talep edilen miktann k d ~ 81 t t n doğum tarihlerine varıncaya kadar 

itina gösterilmış olan bir yazıda bö
yle meydanda bir sehve mahal olma
mak lazım gelirdı, 

l fh 
ilk ihtiyaçları kartılamak için derpiş e· '{\.,ptan ve pera en c satı~ 

yle- Şekspirde de cüm e me um· h 111 
di!diginı, yoksa 11u iflerinin heyeti umu- n1a a 

tarını anladığından ben katiyen şüp- miyesi için ha.ddt zatinde 20 senede 250 Zaman 
he etmek istemem. milyon sarfı icap ettigini ve bu para ile 

l!CZ:i YC' 

ciepo<u 
ıtriyat 

Ha'ıçc 
IJI- Selami izzet B. delil oı•rak İ. NECMİ takriben 2 iki buçuk milyon hektarlık 

kendisinin Şekspirı anlamadığı hal-: H.- Bu makale dizildikten sonra arazi sulanabileçeğini,..söylemi,, istenilen 
Ak d D k 1 1 k tahsisatla neler yapılacağını ııah etmiş-de Hatay ve Bernştayini anladıgırıt şam a « e art:t ın yan ı~ o ara · tir. 

söyliyor. Selıimi !-zet B. gibi zeki «Dante> yerine yazıldığını izah eden MERiÇ NEHRiNiN MECRA Si 
ve okumuş bir gencin Şekspiri anla· bir tavzih gördüm. Selami İzzet B. Vekil beyin (zahatına göre bu tahsi-

kapı \'ıı .ı ~ 

dCvlet kirsız iş yapmak yoluna da gıre
bilir. Bi·1aenaleyh bız bu işi esas itiba
rile elimizdeki parı ile vücudc getirmek 
azminde olmakla beraber diger taraftan 

madığr iddiası nasıl ciddi sayılabi- in kütüphanesinde anlamadığı eser· satla sulama işlerinden mada bazı nehir da bütçemizin imk.insızlıgı ve memleket' 
lir? ler sırasında Götenin kitaplarının ve suların mazarratiarının ızalesi, batak· ihtiyaçlarının tehakkuk ettirilmemesi yü 

Sahnemizde şimdiye kadar Şeks- bir yanında Dante, öte tarafında da 
pirden • Otello• 1Je cHamlet>in, bir Dekart bulunduğu anlasılıyor. Ma
dc •On ikinci gece> nin oynandığını mafi maksat okuyanları temvir oldu 
biliyorum. Molyerin ise oynanan e .. ğundan yukariki satırları değiştir

serleri pek çoktur. Bunları müker- meğe lüzum görmedim. 
reren seyre rağbet eden halk acaba 
anlamadıjiı için mi bu eoerlore rağ
bet göstermiştir' 
Yalnız şu suaJi vazetmek meseleyi 

halle kafi iken, Darülb•ılayi hakkın
da bahse girmekten haklı olarak çe
kinen Selami İzzet B. in Şekapir ve 
Molyer bahsinde şakadan başka bir 
şey yapmak istemediğine hükmet
mek zaruri olmaz mı? 
Eğer bahı;in diğer bir görüş nok

tas1ndan ehemmiyeti olmasaydı hiç 
te bu münakaı;ıay. takıl>c hacet gör
mczdım. Fakat kar~rmızda mühim 
bir cgenç okuyucular> zümresi var 

ki bunlar san"at ve temaşa işlerinde 
ki mUt.ıl•aları f ksız olarak iddl 
telakki etmekte ı Onlara karşı u 
noktayı izah et ği borç bilırim: 

Şekspiri YC l\!0 1yerı nJaınak Ba-

!. N. 

Akıt 
,\dana <u i;leri müdüril mühendis 

"adir br\·tn k•rimt:-İ )"iımııiye h:ı· 

nım He orme t'~ya fabrikııtnrlerindcn 

Abdiirrahnıan Ferhat Be<ın \fayı<ın 

29 uncu Çarşamho günü \ ltıacı Re
yo~İıı Btlediye dire•inde akitlerinin 
icra edildijti müsıahhcrdir. 

~l'·lrafevrıe ~aadec ttmt·n:ıi ederiz. 

Gazi Hz. nin Yağlı boya 
resimleri 

1 Ta. (' tarafından sureli mah
su~adı celbedilt:n, Ber1Jn ~&navii 
neflie akademt ı ei i re sam Pro· 
fc•or l\rtıır Kampf tur ıfınd:ın \'apı 

tarı. Cazı H7. n ı ya~I bova rc<im· 
!er \ 1\ ınarl p k ncf'< '>ır <Ur<tte 
tas:• ılm şıır 

Bu esimle. t ılıu 

lık1arın kurtulmaıı ve e;-arp hududumuzun 
muahedatta derpİf edilen Talveg hattı is 
tikam, tin• deiittırmek istidatında bulu
nan Meriç nehrinin hali tabiide akması 
için muktezi tetbirlerin ittihazr &İbi hu. 
susat ile muhtelif denizlere dökülen ne-
hirlerimizden hiç olmazsa her istikamet
te nehrin denizden itibaren 20-30 kilo
metrelik kısmının seyrüsefere müsait bir 
hale konması temin edileçektir. Recep 
Bey müteakiben memleketin topografik 
vaziyetıne nazaran sulama işlerinde bir 
hamlede çok para sarhna muki'~'il der~ 

hal bUyük mikyasta semere verecek kı

sımların denizlere yakın sabalar oldugu· 
nu, sulama i$1erine buralardan başlamak 

;ıünden b:tiraba maruz kalmak vaı:iyet-

terinde die;er mali sistcınlcrle işlerimiıi 

telif etmek imki.nını da arayabiliriz> 
Kabul edilen kanun Nafia vekili beyin 

bu izahatından sonra kabul edilen kanun 
şudur: 

Kanun l;i.yihası berveçhi atıdir: 1.-Hu 
susi kanunlarla in~alarına mezuniyet ve· 
rilmış olan hatlardan başka Sivas, Erzin 
can, Erzrum, Adapazarı, Bolu, Bayindir 
ve Filyos-Eretli hatlarilc Samsun- Mer· 
sin ve Erea:li limanlarının inşası ve T \ b 
zon-İnebolu Amagyada birer dalgakıran 
yaptırılması için icabeden miktar senesi 
hı.itçesine konulmak ve on iki !Senede sar 
fedilmek uzre 140 milyon lira tahsisat 

cJe,·annızın bir ayna 
;;ibi parlama,ını i<ter<enız BRILLO 
vu istimıl edinl7.. iyi bir ev kadını 
evinde daima hir kutu RRl!.LO 
bulundurmalıdır. BRILLO eller[ 
kat'i) en kirleunl·den cı:ncı:releri 

ve bütün madeni nıevadı parlatır. 

Umum! acenı•: Galaıadı Voı 
voda 1 lınında 7 lO numeroda 
RI~ \ R VO!.F Calata posta ku 

[USU \o 447 

~'""' SATILIK -"""MI'! 
FİA T OTOMOBİLİ 

Pek cüli bir ZKman eve! 

es:blı urettetamirıı;örmüş mukem

mel vazl yctte 512 modeli altı 

'ilindirli 25 30 beygir kuvetlmk 

hir Fi \T otüınnhili mutedil 

fiatla atılıktır Galatada Kara
kci~pala,ta u~·uııcii katta TABA· 

l\L" -;irketine nı, raCHat edilmesi 
W..-.-..ctrCJ.TJ..~ • •NW""1MINllllııM 

ı v Bu 
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l s 1 

disimin se'leple
r bir Kaç u bu-

ciler ıçin rt:c b ey ol ı caı,r yo-
tayi ve Ber işt y•ni q,. 11yan yır-/ 

'> mu 'btt ci- • la' i' m tu dört m iell f ı-
n nıha ete kadar• r znda z anca kın1 ık ve ya ak 

Kaza Jbeler' 

(" " 
i\lu ur 1 bıt-el 
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'Ü 
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\ıltır- \C 

\ ar ':nı rır 
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• veıl k 
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fikrinin yanında memleketin esasen lcu· verilmiştir. 2 .. - Su işleri için de her se
rakh&a maruz yüksek yayla kısmının kü· ne sarh liizımeelen miktarı bütçeye ko
çük ve müteferrik fakat hasılitı azolmı- nulmak ve on iki sene-de sarf edilmek 
yan işlerini yapmt1k fikrinin de ayni ehem üıre 100 milyon lira t~sisat verllmiştir. 
miyetle na.zan dıkkate alındığını kayde- 3.- Birinci ve ikinci maddelerdeki. tah
derek kanunun mali ahk.imı;ıa naklikelam sisata miısteniden gelecek senelere şamil 
etmiş ve bu meyanda ezcumle demiştır teahhüdat icrasına nafia vekili mezun~ 

ki: Bu kanun evelki kanunla ihracına dur. 4.- 25 Kinunuevel 1926 .. 18 Haziran 
mezun yet verilen bonolardan mlitebakı· 1927 tarih ve 944, 1091 numarah ka.nun
&İnin icap ederse ihracı salahiyetini tec· !arla ihracına mesuliyet verilen bonolar 
dit ederız, Maınafı, esas fikrımiz memlc· o kartıhk: ittihaz .edil on tutun. kıbrit, 
kette şı :ndikı şirk,.tlerin çahştıgı tıp ve iıpiroı ve meşrubatı kUUliye inhisarları 
şekillerde ayn yuzde 2'S kadar majora- hasılatlarının mezkür bonoların itfası ve t 
syon ,,.e ayrıca f z \'e mek sisf emını bun: bu kanun ile verilen tahsisata mUstenit 
dan son akı işleıım zdo takıp etmemektır ı teahhiıtJ~rin itafsı zamanın.1. kac'ar ziraat 
Bunun 1ar berabe de let na kenC fık bankası.:..ı..a tevdiline devam olunur. An .. 
rınde seı best r Ve daima kendı meıı r a cak heı sene işbu varidattan bonolar ıle 

attnı temın edecek herha.ngı bır noktdda tcahhudat borclar11"1n cncvi karııh&ı 
iı.:ap edeıse .azarı ve umurfı.i noktadan teşkıl edildüı:ten ıonra fazlası serbest
zara"'lı dcnrbilccek şeylen de yapar. Çun tiı. s.- Samsun ve Merıun lımanlarmın 
ıkc bazen nazar c aıt e zararlı ıorulen intaoı.ı hakkmdaki 19 H z- an ~927 tarih 

Z.\ YI. llerunundii C\ akı hu usl\e 
\C hlr mıktar parı ile ml. 11ür kuııtrat 

ve saıre)i ha\l cuıdanımı zaji ettım. 
EHak me.J<ılrc ıy bır kir eı e ıara
miV<c1~1 cihetle para bulun zara " 
olm· ı-> Uzre C\rak ve mühurun SırKe

cid< 'anasaryın ilanında .ı2 3J nu 
meroda avukat Ah:neı !:krem bey lU Ô . ') 

o 

i a , a 1 ken J k l at • le d il ır 

kr d ıı ahı \>ile Batay ve Bcrr yi g c n ısrı'1 

ıs V Nedım onlarında yct 1s ları J 

Frak 

" 
• 

• 
500 
~.:,o 

5 l .şle ın temin to:deceg bıiyuk menfaat as- ve 1G94, ıog.S n~aralı kanunlar ılca e 
!olarak mutalea olur.abilır_ Bu ıtıbarJa tlıtmiştirı 

yazıhanesine gı ndormesi 
namı:ıı rica olu r. 

insani~ et 

Zayi; ,'chzc halinde ,il! ouıt' 
rohı barakanın nıüza'fc<le .. int fıı 
· · ak' • · ' n•;ı' ışur ımuc , ehrcmaneti 'eı 

(2 le,finicı.:cl rı'J - ıl~ J 3 lırt ' ' ... ıır 
18 tcırı ıic,el 927 tarihinde uÇ 1 
yirmi altı k•ırL ki ccın en ıln j 
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'5tonhul T"·uk p•zarı 
Tel lmnhul ;ı95;; · 

.. _____ • , .. · eti 
lstıınbul 'l'!car~t ınudıırıY 

den: ,' \ 
<oror 

l>ranbul otonıobilcl. ' · iı• 
iıçilerı cemiyetinin idare heY'~ırıo 
babı iki günde yapılıcaktııd.n fi 
gun; + haziran Salı >Ut 9 k' 
kadar Beyoğlu 13 ten f O ıy• ;~l 
K araki>yden B•be~e kadar "' q J 

b ı·ıC 
~Un; 5 haziran (,'arşaın • ' · 1 r 

-. l ·ı etler , 12 ıye kadar htaııbu cı ı p 
ıs cen " mahallerinde ve ;sat !Alı.'"' 

kadar cemiıet merkezlnd• ' bUIU 
reylerini \ermek üzre h&J.ır 
m11ları ilAn olunu~. 

---------:::. -etlnJc 
lstanbul T!curet müdUrı) . ,1,oı 

1 ceıııır 
l;tınbnl l lam•"""' ar ıı iİçıı 

, 'J ıir•nı •• idare heveti lnrıhalıı ' • · 1 {on"' 
cü KÜnil Beyazım• SıhrınÇlı ..,,ı 1 

cemiyet merkezinde icrl (".Jiı,c< 
ten 15 e kadar rey kabu 
al~kadarana ilin olunur • . ~I~ 

k ııı•'ı 
lmnbuf Asliye mah • 

Ticaret dairesinden: ,,,ır 0~, 
h k•'"•·· Mahkemece fru ıu . h•o' 

• . tebrıı ~~ 
hndıklıda ~omaçl frır 
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~~ t• <' 

mevcut 19 fıçı halın 8. una 
ne miisadlf cuaıartesı ttfı ,,ıııı' 
1030 dan 12 ve ve k• ,.ı; nl 

·• . · deO ~· 
takdirde an takıp e 
saulacap;ı ilAn olunur. rıod 

Jurıt• ~ 
lsr.nhul Ticaret mu .,ıııi•' ıo 

• ır" I~ l>ranlıul sakırçı a ·r•oıO ... 
. . . 'h bı haıı ... 

idart: ht:v ett ıntı a ~ rı:ı~•v 

Pazar ;ünü Süıtüced• ~.·od• 1'r,~ 
desinde cemıyet merl<

0
• r r•Y 

k• • nur, saat 9 dan 12 ye .140 ,,1u 
edil<ceP,-i a!.\kadar,ın• ı 1"' 

Dahili, sirıır 
talıkları 

Telefon· 
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Yırtıcı hay-· 
van dostu 

( Alhamrada)' 
~ i>. '"listleri: ,/ak 1/olt l 
-~~ .fılm hay-~anatı vahşiye 1 
~: tılmiş meraklı ve heyecar' 
•t 3e .. fil "d" A ııı· tguze~t ı mı ır. m 

lıt aınulatındandır.] 
;"<uu: 

'bi ent Ddl» avtı ve hay. 
· >i~e cdenlerir. oturduğu bır 
la ı.;ıvarındaki l:ayalık dag
:1~t Çok sevdiği dişi_ arsfanile 
~., e Ya~amı:;tı. Bır gun he-1 
~ela: etmi~ olan zengin çif-ı 

·•eıı'.•bı ( Ganyor) un varisi ve 
'l•rı Mııe ( N ansi) nin hay
•~1 h tarafınd.;ıı dağa kaldırıl
'' Gl;kkındaki plandan haber
· tını u ve ogün araba ile av-

• • • 

• 
• 

MIU.IYF:T 

Yırtıcı hayvanlar 
filminden 

( Alhamrada) 

'tl~d ekte olan (Nansi)yi hay 
~uı·· an kurtarmak üzre ken- Yırtıcı hayvanıar fHmlnden (Alhamıada) 

~~~~~~~-

Salonlarda 
'lı Ub · i h esıne kaçırmıştı. Nansi 
'(, aydut ve kendisini kaçır-

• t~ telcn!eri de dost zanne- Şehrin birinci vizyon yapan 
"~, rj ali onlara teslim etti. salonları artık tatile başlamak 
·~ıte a Dalı öldürmeğe karar üzredir. 
~Yar. Sonradan hata ettiğini «Majik» sineması onumüz

'ıı ~ıı~ N;ınsi haydutların elin- deki hafta tamamen kapanacak 
·hh,: tulup, Dali kurtarmağa. tır. «Majik» hafta sonunda bir 

· İtq~8 eder. Efendisinin izini ı iki gün için O'ecen sene ayni sa-
·<r "ıı arslan da hapisaneye ·· "'. · · 
' uar k d . !onda gosterılmıs olan «Beyaz 
., ... ın ar ·asın .ıa gelır ve · · · d · -. · 

· 
1 
' '%e • ff k h esıre» ısmın ekı fılmı aksettıre-
ı,G ı. ge mu va a olur, er k . B f' 1 · · b" . 

•,ı t"Utar k f d" · · h ce tır. u ı m ıyı ır eserdır 
~ a e en ısını ta - . · 
ı r_ Daı kurtulur kurtulmaz. «Melek» sınema~ı b;t hafta 
.Yı tahlis ·d d b" me~lhli" Emıl Yanıngsın «Selı
.'qtıde maeh gı ekrsle 

1 
e ır vetkurham» isminde hu se:ı~ ba 

,''!!l' sur a ır ar ve, .. . .. .. . . . 
· 'ıoııı~ ktırtul_urlar. , şında gos~erıle~ buyuk fılmı ı:a 
~ty a bu fılmden başka bir e edecektır. Eger havalar serın 
'i ~t\ı0nt Grifitin 'ıir kome- gidecek olursa bu salonun daha 

08terecektir. bir kaç hafta kapanmıyacağı 

lııl\A.a'ıi.ERtlZ 1- söyleniyor. 
._. ııı· M E · «Opera» sineması bı.ı hafta 
·"'~ 1

Yct · 
1 i tıı " sınema seven ka-
ltıe.,8ienınun etmek için gele 

1 
tJıı~ı~~ şiı_ndiden hazırlan

! ttiııcı '0dedır. K~ndi düşün-
~'leı~ıı. başka, karileriain 1 Jllll••••••••••• 
'1 ~tacını almayı muvafık, 
·' •iııc ır. Bunun için «Mil-
"l'ıııei{ ~.a sahifesini zengin
~ ~~letiıçın karilerimizin dü
~ ~tliy0 nı bize yazmalarını 
~"liı .ruz 1 Ctını · . 

~ 'ecekı ızın bu hususa dair 
ıı.;qtıı.c!a erı mektuplar mev-

tı,. nazarı dıkkate alı-

• • "1 han 
ı ~l•n ~~ eboı Hasu>iyesme 

, t•ıp !lirine• bııttal I°' 
~ J top 

• 1 , gene bı-ıocı Jıamur 

1, · ve 2 top e!Hn 
ıı an O ın.-ro gLz ~ez! 

' \, t •l~n . i!OO kilo böcek 

0 
5 lıK m ıkavva 'ıil 

ıı a"ıa •e 17 h Q~9 paza 
t ı~ ıcrı 

m , sın! 

ı daım. 
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«Haydutlar ininde» isminde E
di Polonun canlı bir macera fil
mini göstermektedir. Film ma
hiyeti itibarile «populer» bir e
serdir. 

Esasen «Opera» salonu yaz 
mevsiminde kapatmıyan yegane 
salondur. 

«Alhamra» kritiği kısmı mah 
susumuzda muharrer olan bir 
macera filmi göstermektedir. 
Bu sinema da bir iki hafta daha 
işe devam edecekse de Haziran 
ortalarına doğru tatil edecektir. 

«Mod m» sineması henüz ta 
ti! etmemiştir. 

Şehrimizin ikinci «Vizyon» 
yani ikinci gö~teriş yapan salon 
!arı işlerine devam etmektedir
ler. 

• 

-

CU:v!\ ;ı r ·'.\TAYIS 1929 

1 ı~· 

Amerika ile Fransa 
arasında 

Haydutjar filminden (Operada; 

film ticareti inhirası 
Bundan bir ıki şeuc eve!. 'vfosy:> 

Heryo ı:ran!a !\ı1aarif na,.;ırı iken 3İ
nemacılığı şiddetle o!Akadar eden bir 
kanun yaptı idi. Hu kanun Fransız 
film sanayiini himaye maksadile 
konmuş bir kanun idi ki alettedric 
nisbeti artmak üzrı: fran)ı7. filmlerinin 
ecnebi filmlerle birlikte go.,tcıilmesini 
istihdaf ediyordu. Buna !ransıziar 
( Contingenıemen. Kontenjantmın ) 
yani (şuyu kanunu) i•mini verdiler. 
Bu kanun daha ilk vaz'ı esnasında 
uzun uzadıyakilükıli mucip olmuştur. 
Vakıa bu konun fran"z filmlerini 
himaye ediyordu. Lakin [ransız [!im 
lstih<al:\tıııın azlı~ı ve kıvmet nokta· 
sından pek miıtava-sıt Q{uşu ha;abile 
onları göstermeye mecbur tutulan 
salon sahipleri bundan ınüres3ir idiler. 
Vaziyet ta bu mevsime kad&r şöyle 
idare edilerek geldi. Kanunun geçen 
seneler için ecnebi filmlerine koy· 
duğu nisbet yüksek olmadı~ından 
idare! maslahat kolay Q)uu. Faklt 
bu sene artık ni<bet yükseliyor ve 
bu kanun te.;irini şiddetle göster 
miye başlıyor. llunun neticesi olarak 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Mevsim bitti 
elyevm F'ransada büyük bir sinema Önümüzdeki haftadan itiba-
buhranı vardır. Amerikalılar bu ren lstanbulda sinemalar icin ö-
kanunu hiç nazarıdikkaıe almak · 
istemiyorlar. Bu mes'eleyi müzakere lü mevsim başlayacaktır. Geçen 
için Amerika sinem• sanayii mildir· hafta da yazd~ğımız gibi kap~-r-111!!!!111111!~~ 
!erinden bir k•çı Parise geldiler nan mevsım bıraz ağır geçmış 
fakat müzakerat inkıta halindedir. olmasına rağmen sinema hare
Amerika film m•ihu14tmı bütün eski keti itibarile şayanı dikkat idi. 
dtioyaya tevzi eden merkez alel'ek~er Avrupa ve Amerikanın en son 
Paristir. ve kuvvetli filmleri bila teahhür 

Her sene bu tevziat için alınan b" · k · l 
tedbirlerden bu sene eser yokııır. ızım e ran anınızda da geç-
ITatta Amerikan filmlerin Fransızı;a miş ve halk bu Ntn'at eserlerini 
kataloğunu bile yapmomıılardır. takdir etmiştir. Bu geçen mev-

Diğer taraftan ,\merikı hükı)metl simde gösterilmemiş olmakla 
Pari3, LondrL Berlin, Vivona, Bud•· beraber İpekçilerin, Darülbeda
peşte, .\ıladrlt, gibi belll ba"lı Avrupa yi artistlerine çevirttikleri-«An
paytahtlmndakl mümessillerine bu kara postasııı da o mevsimin 
mesele ile yani, \merika lilmlerinin mahsulüdür. 
ithalini ~üçleştiren teşelıhü.<lerle do~· · 
rudan d<>P;ruya ıemasa gdmelerinl «Mılliyet» bir sene eve! yal-
emretmiştlr. nız bir kaç satırla haftanın film 

Bu hareket .\merik• hiikılmeıiniıı !erinden bahsetmeği kafi gör
kendi filmleri lehine ilk hareketi miynck geçen mevsimde garp 
değildir. Bundan bir kaç zaman gaıetderi gibi haftalık bir sahi
evvel Cinevrede in"ikat eden fe ile sinema hareketini takibe 
iktisat konferan>ınd• da ticareti tah· çalışmıştır. Türk gazeteleri için 
dit ve i;kll eden maniaların izale-! de ilk evci «Milliyet» açtığı bu 
mesele.<i düşün•ılürken \merika mıi 1 d"" f 
messili hu nevi kanunları ınevzuu yo a ıger re iklerimizin de rağ 
lı bet etmeleri kariin san' at se ahs ederek bunların il~a;ı lehinde 
beyanatta bulunınıış ve orada hazır viyesi lehine şayanı memnuni-
hulunan :ıo Devlet murahhasları hu yet bir hadisedir, Önümüzdeki 1 
kabl! kanunların tamamen Ilga" mevsimin bize ne hazırladığını 
fikrini dop;ru bıılmuşlarsa da bu lıkır bilmiyoruz. Aceba «sesli film» 
resmen tasdik ve te5piı edilmediAi bu mevsim mi gelecek. Bu biraz 
için ınadd! bir kıymeti olmamıştır. ·· h l' d" L" 
Esasen .\merikau filmlerinin imal şup e ı ır. akin belki gelecek 
masraflle kArııı rüzde altmışı yene mevsim bu yeni ica~ kavuşaca-
Amerikada temin edilmektedir. Mü ğız. 
tebaki 'üzde kırkın yirmisi de ingi· Bu mevsimin sinema hareke-
llzce görüşen memleketlerden alını· 
yor, diğer yirmiyi de iiteki memle· ti tatil edilirken «Milliyet» te 
ketler veriyor. Bu n1>pete nazaran sinemalar gibi üç ay kadar bir 
Amerikalıların Fransa ile rıım tlca· müddet sinema sahifesini talik 
reci yapmaktan vaz geçmeler! pek ediyor. Mevsimin şu son yazısı
kolaydır, ilkin böyle bir şer oluru nı yazarken iki mes'ele üzerine 
Fransadakl salonların yüzde ellld nazarı dikkati celbetmek isteriz 
kapanır Bunun içindir ki fransa Bu iki mes'eleden birisi ara
hüktlmetinin ric'at edeceği zannedİ· sıra gazetelerde görülen Fran
llyor. 
••••~••••••••ı I sızça yazıların yasak edilmesi-

T/Y ATRO dir. 
Bu fikir tamamen muzir ve 

VE SiNEMALAR menfi olduğu için cayi tatbik 
Naşit v göreceğini zannetmiyoruz.Eğer 

J bu olursa Türk sinema ticareti 
,\Jillet tiyarrosuııdı bugün gündüz 

ve •kşam :\leşum izdlv,ç Dram h büyük zarara uğrar, fakat bil-
perde. H~klr Ç:ıma~ırcılar komedi meyiz bundan kim memnun o-
4 perde Kanto. D•ns, Varyete. lur. 

Süreyy; 'Opereti İkincisi filmlere yeni tarifede j 
Kıdıköv 1 lale tiyatrosunda hu konulmuş olan gümrüktür. 

gün halk matine;i saat J.;~O da Bu da olduğu kabul ve tatbik 
Asaletmaap Up m olunursa film ithalatı zorlasa-

- -- caktır. Bakalım! · 
Pangaltı Tiyatrosunda Karilerimize üç aylık bir ve-
1 1 !aziran C'umorıe,ı .\kşamı d 

K N 
a. 

onıik aşit ve Şevki Beyler bir 
sahnede birinci ckfa olarak Slnlmış 
Cariyeler taklitli 'e gülünçlü oyun 
4 perde 

Istanbul İkinci Ticaret mahkeme
sinden: Tahta kaliide Kanza hanın· 
da 3 numarada mukim ve hırdavat ti· 
da 3 numaralı mükim ve hırdavat ti

caretiyle mtişteğil Nesim Mizrahi 
ef,ndinin ilanı iflasına ve mesalibi 
ifktsiyenin rüyet ve tesviyesi zım

nında azayı mahkemeden Celal Fuat 
beyin J orj komiser ve aqukat Dani
el Behar beyin muvakkat sendik ta
yinlerine ve mağazasiyle depoların· 
daki emvali tüccariyc ve eşyayi zai
deyi beytiyesinin temhirine ve ev
raku defatirinin celbine ve kefaleti 
musadılika irae edemediği takdirde 
hapis ve teı:kifine ve lm baptaki ka· 
rarın muvakkaten icrasına mah .. 
kcmecr karar verilmiş olduğundan 
kanur.:n.ımei ticaretin yüz yetı:rıisinci 

maddesi mecibirce daimi sendikleri 
intihap olurmak üzre cshalır m"tlu
bı.m isbıı bin dokuzyüz yirmi <lok'' 
scneei !Iaz!ran · ... ın onı.,e inci günü 
saat 11 raddeleıinde maı,• emenin if
His muamelatıLa mahsus odasına el 

ilan 
Burs:\ .\hml't \ cfik pıı~:ı. ha:>raha

ne-inc J'ran>ad! J,J:KO f•hrikrnndın 
celbe-dilecek ·ın1L"Jiy:Hhane la\'aho. ctü 
su takım cihazı ,.c ttfcrrüatı atideki 
şıraitle müıuıl.a~:ı' a konulmu.ştur. 

i- Talipler ı .ı;;,ı lira dipozitovu 

idırei husu:o;ı\'e namına ziraat hankası
na teslinı edecekLir 

2 !lede! haddi !Ayık ı;örıildü~il 

takdırde 17 h 2'l pazarte.i günü saat 
ı b da encüm<ni vilAyeı:c ihale edile
cektir. 

.ı \lezkt\r cihazın bedeli delarcn 
idarei hu~usıyeden tesvi\e edılecektir. 

4 DellMiyc, pul, muka,clc harcı 

v~ saire k~lmiltn miıtaahhidc aiı:tir 

5- Talep olunan eohize~in hakkın
da Bursad• Ahmet \elik paşa h.J>ta· 
hane>indcn t1lep nl•ın•bilir. 

Otomobil aranıyor 
Kuliı.nmag:ı clvenşlı c~Ki sis'"em 

bir aı."k ~'ord oıomnbUi satın almak 
i ey >r :·n. 

lsta·ıbulda 
78 n~maraJa 

Şehvet kurbanı filminden /Mdt'kfej 

Şehvet kurbanı fil minden [Melekte] 

Posta ve telgraf 
müdüriyetinden: 

levazım 

ı - Çanakkale haricindeki ,\dalar arasında bulunan kablf)farın 

tamirinde kullanılmk ı,zrc usgari hir ay için onıindc kı.ın:tli 

bt.iıar vinci mevrnt ıolan hir upur isticar edilmek uzr~ hp.ı:ı 

zari usulile munaka>aya konulmıııtıır. 

1;; haziran Q29 rnrihiııc mtbadi! cumartesi ;ı;ıın!i nıc:"lakıba;ı 

icrıı cdilcceıı;indcn talipltrin lıu 1':. <l>taki şartnarıeyi görmek için 

her tckllfnamekriııi tenli için ıle tarihi ınczk~rda ;a~t ı .ı. tc ) c•ıı 
po>tahancdc nılibayaııt knmby'>nuna nııır.ı' ıtları. 

t ı a ın 'a!li ı, 

ve \d &ln 3yn u 

eli hıı\t: 

, fıatla 



tı 

latanbu cra daireainden: Ka-1 
'>ataşta ömer Avni mahalleainden 1 
mlifrez Fatma Hatun mahalle61nin 
Glimüşauyu caddesinde atik 19, 21, 
23, 25, 27, 29. mükerrer numaralı 

müşterek nısıf masura mai lezısin 
<iç rubu hisscsile arsa ve beş bap 
dükkanın ve beldir odalarını müşte
mil müfrez maa bağçe bir bap kona
ğın on altıbissc itibarrle dört hisse
; Ahmet Hamdı Beyin uhtesinde ve --- - " .... 
•in~ aynı mahalde ve aynı nwnııra
hrı havi eml~kte müşterek nısıf ma
sura mai lt-zizin Uç rubu hiaaesile a· 
ynr gayri menkulAtın on altı hisse 
itibarile üç hissesi Mehmet Naci be
yin uhdesinde olup Muhlis Beyden 
istikra. eyledikleri mebalrğr maH'ıme 
mukabil birinci derece ve birinci sı
ra numarasile ipotek icra edilip bor
çun verilmemesinden dolayı Ahmet 
Hamdi Beyin mezkGr hissesi indel
müzayedc bin beş yilz lira bedelle 
tal;bi uhdesine Ve yine aynı mahal
de ve aynı numaralan havi emlakte 
müşterek nısıf masura mai lczizin 
iıç rubu hissesiı., aynı gayrı menku
latın on altı hiHc itibarile üç bisse
•i Mehmet Naci Beyin uhdesinde o
lup Muhliı Beyden istıkraz eyledik 
lcri borca karşı birinci derece ve bi
rinci sıra numarasile ipotek irae ey· 
leyip borçun verilmemesinden dola
yı mumaileyh Mehmet Nacı Beyin 
mezkur hissesi dabi indelmüzayede 
bin yüz lira bedelle talıbi uhdesine 
ihalci eveliyeleri bilicra ihalci kafi
yeleri için on beş gün müddetle mü 
zayedeye konulmuştur. Hududu: ce
pesi Gümüssuyu caddeaı arka•• Kü
§adiye sokagı sağ tarafı Hamide ha
r•r:11n ve sairenin, so1 tarafı Ccmi1 
Paşa Zade Hamit beye ifraz edilen 
konak ve bahçelerile mahdut iki bin 
dört yüz altmış iki arşın terbiinde 
harem ve sel§mJık dairelerini ve bah 

ç lerini ve saireyi, haricen k3ğir 

bekar odalarını ve beş hap dükkan 
maa arsa ve saircnin evsaf ve mtiş· 
tcmilatı: 

Gümüşsuyu caddesinden çifte ka
natlıbüyük eski ahşapcümle kapıdan 
bahçeye girildikte sol tarafta harem 
sağ tarafta sel3mlrk daireleri olup, 
harem dairesine girildikte zemını 

kırık malta döşeli bir taşlık bir souk 
luk mermer döşeli tek kumalr soba 
ile teshin edilir hamam. bir kısmı 

yüklü ve dolaplı ve dıvara gömülü 
raflar bulunan ve bir kısmı bliyük 
ve birinden harem bahçesine methali 
bulunan yedi oda dört aralık bir so
fa üç hela iki kiler şirvanlı köprü 
selamlık dairesine vasledcr. 
Selamlık dairesinin tahtında harap 

çamaşır yıkama mahalli ve bir ara
balık mahalli İttisalinde ki buzlu 
camlı kapıdan mezkur aelılmlık dai
resine gidildikte müzayık bir taşlık 
bir kiler üç oda bir merdiven altı 

köşeli bir sofa üzerinde dıvara gö
mülü camlı dolap ve meztnlr şirvanlı 
köprüye methal ve hela vardır. 

Harem bahçesinde taşla inşa edil
mi!? su hazinesi mcmıtr aynalı büyük 
musluklu bir çeşme, selamlık bahçe
si,,dc bir kuyu bir kaç meyva fidanı 
ve küşadiye sokağına vasleden bah
çenin geçit üzerinde sağda nim kli
gır binada bir aralık bir oda bir hela 
kar ısında ki ahşap binada zemini 
toprak bir ahır vardır. Delfthk dai
n:sinin dahili yağli boyalı müced
det olup diğerleri ahşap ve mühtacı 
tamirdir. Derununda medyunlar sa
kindir .Caddeye nazır beş bap dilk
klinın ılördilnün zemini toprak ve 
tahta betincisi istor kepenkli mukad 
dema Gazino şimdi Zeliha Hanrm 
oda olarak istimal eylemektedir. Di
ğer dükkanlarda Kazım ve Abdül
kadir efendiler kiracıdır ve bir kı
sım tehi ve Küşadiye sokağına nazır 
arsaya medhali vardır ..• 

Arsa tarafından medhalleri bulu
nan bekar odalarına zemini kaldırım 
taş döşeli eski kemerli mutfaktan 
ahşap merdivenle üzerinde karşılık
lı sekiz oda olup derununda Mösyö 
Fotini Şerif ve Mustafa ve Nedim 
ve Hüseyin ağalar ile Reıit bey müa 
tccirdir. Diğer tonoa kemerli ocaklı 
mutfak mahallinden kısmen merdi
ven altına müsadif sala§ kömürlü
ğün yanında ki merdivenden çrkıl
dıkta bir aralık biri küçük üç oda o
lup Vangel, Yani Tanaş kiracıd1f. 

Arsada bir kuyu ü41 gözlu aalaş be
.ta vardır. Haricen kliğir dahilen muh 
tacı tamirdir, tamamı otuz sekiz bin 
üç yüz doksan üç lira kıymeti mu

hamminelidir. 
92~81!83 numaralı dosyesinde 

rrevcut harita ve beyannamesınde 
faz)d malfimat vardır. J&teyenler 
müracaat ederler. Mezkur hisselere 
y u:de beş zamla talip olanlar hisse
lere musip kıymeti mı:rbamminc!iinın 

} ii "• onu nıahetinde pey akçesını 
teslımı vezme ctmclen ve 20/6/929 
tarihinde saat 14 tecı 16 ya kadar 
lstanlıul İcıa c.ıırcsındc ı'alei kat' 
ııcleri yapılac:...gından müşterilorin 
b zzat ve ya bilvek5lc hazır bul 
m.aları illın olunur. 

Daha ağır yükler için vücuda 
getirilen bu kamyonlar aynı 

zamanda daha sür'atlidirler. 

Emin vt ,ayanı itimat olan bu kamyon. bugün altı s/llndlr/I motörü 

sayulndt her zamandan ılyadt işlerinizin inkişafını ltmln eder. 

S evir. •e lduesı b111uıt bir ınbı ki· etti~ gOriilür. Bu kamyonun lemin ede· 
blleceııı fevkalade hlımetleıden l•tllıde 
için gecikmeyiniz, 

dar kolıy olln bu kımyonlu, 1tmdı. 
ye kac!ıır ıııerıo teveuOüne bu derece 
btzmet etmıı olıo ukl Şevroleden dıbı 
ıOr'ıtJI, dıhı bOyülı bıclmlı vı daha Bi:ıaı ~•ndi iıluiniıdt bir tecrübe 
ıatlfadtlldlrler. ,. y•pınız 

Tlc.ır~tın her fObutnde tüccarlar, bu Şevroteyı istimal etmiş •e bu sayede 
Şevroıe ile neler yıpılıbllecel!lnl, onun terakki etmiş olan pek çok mü05sesatın 
aayeılr.de nt ıurellt dıhı büyük sıpa- tecrübeleri gözünüzün önündedir. Şim

rltleı temin vt kımyon ile nıkllyat işle· dl de bizzat şıhsl tecrıibedt bulununuz. 
rlnln n111ıl dlhı büyük bir ıürıUe ıcn e- Mınlıkanızdakl .o yakın Şevrol · acen· 
dlldllfnl 10mııi1Ier vt tıkdlr etmlılerd!r. tur; mıllınnızı bermutat takip euıııınız 

Fevkaldde bir lktlıat yollarda meccanen nakli hususunu taah-
~rek kuvvetinin ve gerek ıür'atının hul etmek!• bıhtıyar olıcak, vadeli ve 

teuyüd!lııe rııtnen yeni Şevroleoın !Ah· tıksltll tedly•L bususundıkı General 
mil kablUyell naıuı ıtıbue ılındılıı tak- Motorsun plaıı ve prensip! bıkkındı 

tirde. cü:t modelden cııba u benzin aarf bıhıl ve tafstlat verecektir. 

ViteJln tez•l/OdtJ ubobınJan bin' : 
Caı pedahn• .. fiddetlıce baııldtğt 
anda -•Tb~ratore f•ıla biT miklard.1 
btnzın püıllürltn 11ıni ltı!J:Uf tulum-
6ıııdır ki bı.ı da Aımyona VHdtrun 
gibt hırııllet~. gelmecini va s11nı za
nıandı ifltrın lteıı,'ıh itibarile har 
ta.raf• f()/lıJ&b~ln,ıt.ıi ue ırııah !JOl· 
fardan gtçmt,tnı ıı!ilıam eden ttı
hmal eını11ndaılli (•ıla tevaklluf 
rım•nlanndan tıurru.f etmııini te· 
mil• eder. 

ŞEVROLE 

KAMYONU 

General ~lotors 

rnamulı1.tı , 
l._E_M_V_A __ Lı.-:mM_E_T R,_U_K_E_İ L_A..-:--A T_ı J 

Semti Mahallesi Sokağı 'o Nev'i .\luhammen kıymeti 
Kadıköy CaFerağ• atık , 

0

ı<b11e cedıt JlacıŞükrü 21 klgir hane 10000 lira ;ekil taksıttc 
Müştemil:lo: Üç kat ve altı odadan ıbaret olup bir mııtbak iki hail odunluk ve kömürlük \"t hava g11.i 

lle kumpanya soyu tcnibatı vardır. 

Baltda evsafı muharrer maa bahçe hanenin mülkiyetinin 4/61929 tarihine müsadil Salı günü saat 15 de 
pazarlık surerile icrayl müzayedci>i mukarrerdir. Taliplerin bedeli mııhammenin yüzde yedi buçuğu hesabiyle 7 50 
lira teminat akçeleri ·eya muteber banka mektuplarile emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri, * Beyoglunda Tramvay istasyonu karıısınd• sıra servilerde 19 No lu hanede mevcut ziltiymet eşyayı beyriyc 
2-6-929 tarihine mü.adil pazar günü saat 10 da mahallen bilmüzayede slnlacaktır. Taliplerin mıhılll satı~ komi

syonuna müracaat eylemeler!. 

Emniyet sandığı emlak müzayedesi 
Kat'i karar ilani: 
l\Jlı7.ayetle 

bedeli lirıı 

12000 

muhammin ikraz 
IUymeti Ura 'o 

14910 17058 

l\lerhıınann cins ve nev'i borçlunun ismi 

Bc~ikta~ca Kaptan lbrahim al';a mahalleslnde köçe oglu sokaj(ında 
eski ve yeni 2 numaralı ve yıkıınma mahalli üçyüz ve camekan 
mahfilli üçyüz otuz stkiz nr~ından ibaret erkekler tarafı on liç 
kumalı ve lıir buyük mermer ta.·Iık etrafında iki kadı ve alt katı 
dört ve üst katında kezalik diirı oda soyunma mahalli ve kadınlar 
tarahndaki ayni taksimatı ve sckizyuz altmış iki ar~ın bahçeyi 
havi ( Küçük hamam ) namile maruf iki kıı;ma munkascm bir 

hamamın tamamı. Halli bey 

Yukarda cins ve nev'lle mevakl ve müştemllAtı yazılı hir hamamın tamamı on iki bin lira bedtl 
ile müşterisi üzerinde olup 3 6/929 tarihine rnüsadif Pazartesi ğiinü saat on alnda kac'1 kararının 
çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde saat on altıya kadar Sandık idare

~lnde hazır bulunmaları lilznıru ilı\n olunur. . ...... 
"EKSELSİYOR,, VE YERLİ Y Apl 

YANGIN SÖNDÜRME MAKİNESi 
+ • + 
+ • + 
+ 
+ 
+ 
+ • + 
+ 

Ru makineler her evin, her köyun, her bina

nın en lUzumltı eşyasından biridir. 

l\lakinelerimizin şu birk.aç sene zarfında kur
tardığı ı;ervet iki milyon lirnyı miıcecııvizdir. 

Yangından kurtardıl!;ı binalardan hazıları: 

~ lsaklı rahi~ c 'i , Feyzlati lisesi. An karada 
lktı<at \'ck~lc i merkez lahoratuvarı, Tahmil ve 
'l'Rhli), " ı ı. '~m>tıll hastanc~i, Feri ye, Kum-
kapı tut• ; , .m depoları, Sinop hükıimet 
lconaj!;ı, 1 ı "'kkct hastanesi 9 

Yazıktı,·, günahtır, sıhhatimiz' 
gibi ~er\·etioıizi de koruyalıın, 

!ere • ticarctanckr~ veresi ye veririz. 

harmanlar için caksitle satart7.. Her Nf:\'"l 

''HIZIR,, 

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

Galatada, eski 2ümrilk caddesi, samarcldl han No. 7,8 Halis ve Selahaddin ..................... • Tele: Beyoğlu - 1447 

Devlet ~enıirJolları ve linıanları unıunıı nıü~ürlOğün~en 
1 Haziran 929 tarihinden itibaren Banliyö hattı karnrlarına aıt sevnisefer tarifesi atideki ~ekilde 

tehdll edilmiştir. 

50 No. katar Haydarpaşadan hareket S. J ,25 Pendiğe muvasalat S. :!.16 
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14 

16 
18 
20 
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11 No 
13 ,, 

15 
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19 
21 

23 
25 

27 
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41 
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47 

49 
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lı.17 

6.52 

7.28 
<.54 
9.05 

.. 9.34 

.. 10.13 

.. 12.10 

.. 13.02 

.. 14.05 

.. 15.09 
... 16.41 
,, 17.15 
,, 18.05 
.. 18.15 

" 19.29 

" 20.32 
,, 20.18 

• 20.42 

" 21.30 
"22.12 

6.40 

7.35 
8.03 Bostanciya 
8.80 Peddlğe 

9.18 
10.24 
12.06 
111.JO 
14.50 
15.40 

16.40 

,. 
.. .. 
" 
" ,, 
,, 

1 7. ı O Bostanclya 
1 7.45 Pendiğe 

18.20 

19.07 

,, 
.... 

l 9.3ıi Bostancıya 

20. 1 5 Pendiğe 

20.:'i5 
22 .. ıo 

,, 
,, 

Haydarpaşaya 
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Nor: 49 No yalnız perşenbe, Guma ve pazar ve 50 No katar yalnız Cuma, Cumartesi 
günleri seyıüsefer eder. 
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l ~- j(I 

l lJ"[l 

20.:1° ,, -
20.~ 1 
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47 /48 No katarlar 1 Nisan rp!hlnden 3 ı Birinci teşrin tarihine kadar seyrü sefer eder. __..,.-

Devlet Demir Jolları Ye linıanları unıunıi nıü~OrlOğün~en; .pf 

J Haziran 929 carihlnden itibaren hilumum şcyrüscfer tariideri addekJ şekilde tebdil edllece~ 
( Haydarpa,a - Adana • Haydarda'a ) 

Muvasalat Hareket 

Haydarpaşa 

Eskişehir 

Afyon 
Konya 
Yenice 

Yenice 

19,58 
1,02 

8,36 
18,20 

Konya J 7,34 

Afyon 1 ,22 
Eski~ehlr 6,02 
Haydarpaşa ı 7 ,05 

9,40 
20,40 

1,24 

9,08 

7,30 

18,04 

1,42 
6,40 

( Haydarpatpa ·Ankara - Haydarpafa) 
Haydarpaşa 13,0 1 

Es~hir 23,07 23,29 
Ankara 

Ankara 
Eski~ehir 

Haydarpaşa 

(Semplon 
Haydarpaşa 

Eski~ehlr 

Ankara 

An.kara 

, 7,25 

4,17 
14,28 

sUr'at katarı ) 

2,20 

9,05 

20,20 
4,37 

(Anadolu ak•pre•I ) 
19,00 

2,33 

19,00 
Eskişehir 1,14 1,28 
llaydarpa~a 9,00 

(Ha:Jdarpata - Adap azar· Haydarpafa) 
llaydarpa~a 20,0 l 
Ada pazar 0,46 

Adapazar 
Havdarpaşa 

E.•ki~ehir 

Ankara 

8,00 

( Esklfahlr - Ankara -Eaklfahlr) 

15,33 

7,00 

2,50 

2,50 

Ankara 11,35 
Eskis,·ehlr 19 53 ıı~ıer • 

~ Ad-· ~ 
Mezktlr tarihten itibaren Yataklı - vagon vc yemek!! - Furgonların Haydarpaşa - t~ıli1~ 1 . ,~ 

Trablusşam - Hayla - Kahire arasında ve mıitekabilen seyrüsefer ı:ttlj!;I Rfinlerde hiç t-ır itlrıti' ' 
edilmemiş olduğu ve daha fıı.zla maltımann lstysyonlann bekleme ~al onlarına talik " .... / 

tarifelerde mevcut bulunduğu ilin olunur. ----

Deniz satın alma komisyonun?,~rı:. 
50,000 kilo koyun ed kapalı zarf usulile ihalei kat"iyesi 8-6-929 Cumartcsı >aKt 

1 
\!O ( 

200,000 kilo ekmek ı 0,00 kilo fırancıia kapalı zarf usullle ihalei katiycsi 8-6 IJ l"U 

saat 15,5 t ve ekf!"I< k 
Müdafaai ml1liye deniz kuvvetleri efradı ile talebesi iaşesi için yukarda yazılı e .J~ 

zarf usulile hizalarında muharrer gtin ve saatte ihaleleri icra edilecektir. ıswnbııl rrı 1::~;~rrel 
Şartnameleri görmek isteyenler her g-un ve vermek i~teyenlerin teminatla•! ıha! de ,·c n 

bahriye muhasibi mcsullügünc makbuz mukabilinde teslim ettikten sonra yevmi 
saatte Kusımpa,nda drni>< satır alnıa kuınısyonunıı nıurnca1tlnrı . 
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T.L . 

Sayfiyeye gitmek •• 
pek aıa .. 

Fakat bir 

'' ,, • • • • a ı ı·nın esı 

de be aber 
olmak şartiyle 

• 

Yeni fial 

7 



ANK'AAA 
UMUMi ·PllAN • 

TAk'IUBEN • CA 1: 20.Q'O'ö 

flNSiNE 
-~ .• illiy~t 

Dün Erkek muallim mektebinde 82 el yıl dönümü 
teslt olunmuştur 

l l .• t ..: ..\.. o - - .... 

BİN SÖZ 
BiR RESİM 

Dün kadın blrlltınde •belediye intihabatında kadııı • 
mevzulu bir konferans verllmiştlr 

'nkaranın tercih edilen imar programına göre manzarası bu olacaktır. Ankara ııununla 
pek yakın bir 1ama,,da en güzel ~r~P'!J4:~1r~~l~en~a güzel bir mamure alacaktır 

Muğla Valisi Salih Cemal B. Fethlyede ana mektebi 
ocuklar~ aras~nda. Çocuklar zeybe~ raksı y~pıyor;l;ar;:;:T: Mektepliler yaz tenezzuhlerlne dvam etmektedir . 

~eyr·ı· ,-e-· f-ıı·n ·IBetsoğukıuğu tre~!i 

Kuru bir firça üzerine konulacak 
KOLINOS di11 aralarinda kalan 

yemek artıklarıni çıkanr. 
Tehlikeli mikroplan imha eder, 

di~ ağrilanna, ditlerin çurumeaine 
di~ etlıırinin hastalanmasına mani 
olur. lstimalinden sonra saatlerce 
ağızda leziz ve IStif bir rayiha bıra
İ< ıp ağzın serin olmasını temin eder. 
Kolinosu tecrübe ediniz, bu tecrübe 
neticesi olarak• a~zımın ne kadar te
miz olduğunu hıssediyorumJı d~ 
ceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM.' 

TOrklfe için depozHert: IAURICE FAIA811 
Be1oOla;Yenedlll Sokııiı, llırablm Pqa ıpıırCımaı 

fotoğraf makinasıyle levaz11nahnı almağı 
unutmayınız. 

Kodak makinaları ve filimleri ile 
VELOX kağıtları 

Alanıinüt fotoğraflar i in 

"Ninute:"os" Kartları 
kullanınız. Her 

Daktilo Dershanesi 

ea ve Erika makineleri 
l\l nf \Ck let. celılesin:n rohsau re mıl«ıni h.u der hanemizin 

binnci Je re imubanlan icra ed:lerek 1 haziraı. tarih. de başlıyarıık 

olan ık rıcı devr~ tçın ıalehe kaydına baılandığı a"1kadar na ıl.ın olunur 
Calaıa, Hcrnk • Tünel h:ın, N3\·mıın Yazı makınc ı mağa>a" 

Krezival 
Kullanması kolay Ve Cealrl 

kat'iyen şaşmıı.z . Pek müz'i9 
olan öksOrOIO keaer ı 

ffl\V& borularında blriken 

balgamları söktürür. 

Dikkat 1 ,,.a.,,,.• tabrik&si 

müııtahzaratı, .. &,...•• ealibini 
bavidlr, 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAllARE PilANG~Sil 
5 inci keşide 11 Hazirandadır C 

Büyük ikramiye: 
5(),000 liradır 

Ayrıca : 25,000 15,(XX) 12.cxxl 10.IXXl liralık 
ikramiyeler ve 10.(XX) liralık bir milkAfat. 

Bu kesldede cem'an: 3,900 
' numara kazanacaktır 

Evinizin apartımanınızın 

dalma ıemlı '" parlak• 

kalmasını ve sizin de 

memnun olmant7.t arzu 
edivorsanız meşhur ve 

muzadı taaffün 

Poliforl 
noget 
Cilasını 

Kullanmanız IAzımdır 

Her yerpe 
satıhr. 

~-~ P L A N O 1 O P A L A S tnuyük ad~ı ~~ 
Otel ,em lıır müdlriyet ldare,ınde l hazirand' açılacaktır, Avrupa ve şark 
u!l\ulu mutbık \ e asri konfor. Salon orkcstra$ı .. cazbant - beş liradan 
itlbaron tam pansi~on • aıleler için hususi fiaılar. lllr evi kiralamadan 

cv_.ı Splandid Palasın ilaılınnı tetkik edini1. Telefon; Büyükadı 22 

1 SADIK ZADE BİRADER
LER VAPURLARI 

KARA DENIZ 
MUNTAZAM VE LÜS)I 

POST AS 1 

Sakarya 
vapuru r 

2 Haziran paza 
günü akşamı Sll'keci rıhtı
mından lıareketlı:ı ( Zoııgul -
dak. Jııeholıı, Sinop,S:ımsurı, 
Ordu, !\ ıreson, Trabzon, 
Snnneııe ve Hize iskc!l"lerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat,.için Sirkecide ~[es. 
adet hanı altında aeeııtalı
(;ına ınııraraat . Telefon: 
hıanmbul 2134 

KEFEL ZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 
Buyuk Lıman 
2 ~~~ı:~n PAZAR 

günü akşamı Sirkeci nhnmından 
hareketle ( Zonguldak, lncbolu, 
Gerze , Samsun , Ünye, Fatsa, 
Ordu, Glrcson, Yakfıkehir, Trab
zon, Surmene, Rize \'C Mapavn 
iske lelerine ıızimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için Sir
kecide yeni handa l mımrolu 

j acentesi ne mılrncnat. Telefon · 
İstanbul 8 ı 05 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

lzınir sör'al poslası 
Lüks ve f 

5eri sınetpaşa vapu 

2 Pazar gu u saat 
1 lazirnn tam ı S tc 

G 1 t nhtımın· ı • a a a dan doğru zmır 
hareket edecektir. 

Taf llAt için Sirkecide yelken
ci hanında kAln acenıasına mü

racaat Tel. lstanbul l 51.5 
ve (;nlatııda :\lerkc;r, rıhtım 

hanında C'ellp!dl ve Stafllopatl 
acantalıı\ına müracaat telefon 
Beyo~lu 854 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğüs ha. talıkları mütehas~ısı 

doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayasolya Verebatan Hacı 

Süleyman apartımanında Cu
marteal, Pazarteal, Ça"amba 

U 1 U olanlann nazarı dlkk&I• j 
... IJllll!ll-... _ _.___ Dr. H o rh o ro 11 . 

Merkez Acentısı; alata köprü . k•'' 
bıfında. Beyoıtlu 2362 Şube Fennin en son usulıl< u. 
acentesı: Mahmudlve Hanı altıtda olarak eski ı·e yeni helsnıtııklul~;,; 

1 b 1 · 1 ·ek ••· 
sıan u 2740 frengi, idrar darlığı, be ~en r•· 

Antalya posıası 
( lnebolu) vapuru 2 Haziran 

Pazar ı O da Galata nhnmından 
hareketle lzmir Küllük Bodrum ı 
Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkör 1 
iskelelerle birlikte Andifll Kal
kan Sakız Çanakkale Geli • 
boluya uğrayarak gelecektır 

Bozcada postası 
(Gelibolu) vapuru ı Haziran 

Cumartesi 1 7 de idare nht
mından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmro;r, Boz
cadaya gidecek ve Çanakkale 
LApseki Gellboluya uğra yarak 
gelecektir. 

TBIBZON BIBIN~I PO~TASI 
( ANKARA ) vapuru 3 

Haziran Pazartesi 12 de Galata 
nhnmı)ldan hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar ;,kelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Görle , Gireson • 
Ordu, Cnye, Samsun, lneholu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek· 
tir. Hareket giinii yük kabul 
olunmaz. 

Y ü;r, ndet ( 1 7 l!R ) metro 
tulündc ve ( 30 ) santım kut
runda Serenin kafi ihalesi ı O 
Haziran 929 tarihinde icra 
kılınacajtından talipler muna
kasaya i~tirak etmek üzere o 
gün ·aat l 6 da levazım nıii· 

dıirlııl!;i!ne 5cJmcleri. 

DOK SA 
En mükem
mel ve tam 
ayarlı saattir 

Dakika şa
şmaz, temi
natlı ve eh
ven fiatlarla 
satı lmakta
dır. 

Başlıca saat dıikkaııl.ırıııdan 

arayınız. Toptan 'atış: 

RIKARDO LEVI ve Biraderi 
stanbu~ Havuzlu han 9-14 

ve mesane '" bilcümle kad•",,gıu 
haısızlıklaıı tedavi olunur. il• Y ,.,k 

k 'O• 
Tokaılıy•n yanınd• mc ıep · 
No 35 Tel: il. O. 3 l 52 

M~1utbak ve ~ofi·~:~l 
argarın ı ,c,;~i 

MARGARI• Ntcrcı·•~' hl ı• 
7 1 ıutan o;,ıh 1 

_beslcıici .ı\lA RG.AHİl'i_ 
hır ~ıdadır. cd01' 

sıhhıyc vekMetirlc ~cJırenı•" ıoıı: 
.. . nl;ı:t 

tahlil olunar:ık nd en a ııni:rir· 
ve imaline ınu<aade dı ınuıl .~ 

MARGARl. r,orro " ın•r> ' 
\'3~1 ,11.i .-'•b• 

. (L'l:I"" 

yağlardan kurtarır Bır 1 ,.;ıJır" 
kAfidir. ller ı erde • \ ' 

marTa~ır l dikki1 t8"f i H i ~eti 

tağları ıımıtet !:~s:•,,-
ısranhul. Tak<ım A02 ı,! 

Telefon: Bcyoıı;lu • • ~ 

..... Opcratür·L rol<'~ 4Jİ 1 
Dr, Mehmet ~ı~· 

olu lıB· 
Her turhı idrıır l 

1 
!iti 

1 ,.,ık ıı., • 
Jıkları ve ile '1" (1 

Basur Meıt1er~~,, 
ameli) ,ıt,ıZ Ameliyatlı 

o unur. . 9010 1 ~
$ 

Sirkeci 1 lalı;ı• cc ~oc5l ' • ~ 
. . eticlell· ~~~ 

Piyanko ınüclırıY . ıa~a ,.V 
ahı re ·ıt5< 

(300.000) Adet z rıı;;na~ ,J · 
cetvellerinin yapı\,ltl gor~ıııı JC' 
son bedeli haJdi layık ka·•s•ıl"r•'' 

"na ,.. o 
ğindcn yeniden rnu]'.1'.•Y·' 9~ 

1 
~o 

"2m edılrnek uzre 30 p•Y 
nbeşıe ·(Jll' 

ıenbe günll saat .. 0 kl<il ıııu 
müdürliığündc mutcşe 1~ıı"'~ .. caat o A~ 
komisyor:una mura ev" 

• • • ·ye J{J' 
( 12) kalem l<ı~:~ıe ~. 533

1 

vatmm paza~lık ~u r giit1~t~~
ziran 929 tanh paıa udiirlil ı115l' 
on dörtte piyank~ ~yıat ııo~,re' 
de mtiteşekkil mu~ ıdaıı ı11'ı 

1 cagıı ·1e 
yonunda yapt a akçete'1 

1811· 
cek olanların peY "rııcıııı1 

· · nıı mu kUr koınısıyo J 
_. operııtı>r t ~ 
HALİL 5~1 e~1 

BASUR i\U~· tE- ~lıJ'' 
.. tıC" ~ı• 

F. t .. 1 ve sır c1e~ııtcı' 
ıs u 1. ··tsıı " ı 

· m• "" l ı·•" •'' ameliye• J 1 8ıııe 1 
f'. Jeu e -olO 

1 
tedavi ve 1 p;v•JI' .411 
eder, saat l ı '.!O 
..... Haınaın 

•'ul ~ 1J 


