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2 ASIR-

Dün, 31 Ka.,;a., Türk matbaa
cılıgının iki yüzüncü yıldönümii 

idl Bu sene adedi garp insanlığı 
için büyük bir şey değildir: 

. . 

BELEDİYE AZASINDAN 25 KiŞt AÇIKTA KALIYOR 

Garpte matbaacılık beş asır evel 
}'apıldı ve beş asır her gün 

bugünkü .medeniyeti tııhiye etti. 

Bizde ise uzun müddet hutlan 

le karanlığı ne~rerti. Daha 1926 

da lstanlıul tiirk matbaal:m üylc 
eserler basıyordu ki, cg-cr bu 

eserler l 43b da :'llayans, da lıa

~•lmı~ olsaydı herkes: •-On dôr
dünçü a,;.rda- değiliz;~ 

0

derlcrdi; 

ı·:gcr matbaa <hmanlı impara
torlu!';U içinde )atin harfleri ile 

hasılmı~ ye garp in>anlıjtının 
isrindc yürümüş. olaydı, şimdiki 
'l'ürl.iyc ycryiir.iiııun en bii

yük, en kuv\·etli, en ;;:engin bir 

kalabalık de•lcti olurdu. 

Bundan baskı makinası me:'ul 

dcl!;ildir. Munsif olmak için şunu 
da söyleyelim ki kesif med

rese •e saray zulmeti içindeki 
~ık parçalan bu makinenin çark

larında kıvılcımlanmış, yeni Türk 
insanlığı bu ilahi mekanizma 
içinda yul!;nılmuştur. Tırrk mat
lıaa~ı tecssıis emıiŞ obaydı şimdi 
•P;cr bizden bu toprakla•da hır 

enkaz bile kalını~ oba, bu enkaz 

en geri ,\sya giiçcbclcrim!cn fark
fü;;: olurdu. 

Yeni Belediye intihabı 
1 ••••••• 

Namzet iraesi şekli degişti .. 
Fırkanın her nahiyesi dört 

namzet gösterecektir 
Aza intihap edilecek olanlar bunlar 

arasından seçilecektir, 25 aza 
açıkta kalmaktadır 

·Belediye dalrelerl yeni cemiyeti belediye 
· intihabı faallyetlne sUr'atle devam efmek-

tedlr. EucUmenl lntlhaplar mahallelere asıla
cak olan mUntehlbl evel listelerini hazırfamı,. 
tardır. Bunrar bir iki güne kadar talik edilecek
tir. intihap 23 fUbata kadar bltmlf olacaktır. 

Namzet iraesi şekli değişti 

Y eni Cemiyeti Belediye azalan için Halk .Fırkası henüz nam
zet glJstermemlştlr. Bunun sebebi, Fırkanın Cemiyeti belediye 

indbabı için namzet gösterme usalllnfl değlşdrınl\I olmasıdır. 
Şimdiye kadar Cemiyeti lıeledlye için de meb'as namzetllğlndekl 

tekil kullanılmakta idi. 
HER NAHiYEDEN OÖRT NAMZET 

Yeni şekle gilre her nahiye meclisi, kendi hududu 
dahilinden dört namzet gösterecektir. Fırka Heyeti 

idaresi Hakkı Şinasi paşanın riyaseti altında içtima ederek 
bunlardan birini tercih edecektir. · 

25 AZA AÇIKTA KALACAK MI? 

Şimdiki Cemiyeti belediyenin tam azası 54 tür Fakat 
bunlardan 25 şl yeni şekle göre yeniden intihap 

edllemlyecektlr. Çünkl bunlar dlterlerlnln nahiye meclisi 
dahlllndedif'ler. · . 

Vilayetle Emanetin tevhidi 
Şehremini Vali salahiyetile iş görecek Maarif 

işleri muvazcnei umumiyeye geçecektir 

V ilayetle Emanetin tev
hidi lçfn OablHye Ve-

Türk matlıaacılıjı;ını tcıııi:.ı \ ~ 

serbest l.,<!emcktcn alıkoyan paslı 

<anciri Cı.inılıuıiyct parçaladı ı-c 

Türk matbaacılığına iki asırlık 
noksanları lıir kaç ~cncdc ödete

cek olan :ısıl inkişaf l\4ııunurnni 

'929 dıı ha~lsnıı~tır. 

'fiirk matbaacılığın U!Ul'Ssbipi 
lıogün hıirmetlc :ınımık. mede
niyetin bu en yu1<sek muciY.e• 
~ini biz -dı: tam l'l'nini \ermek

ten meneden kapkara saray Ye 

şeriat tahakkümiınii btikrahla 
hatırlamak da !Azımdır. 

kAletlnce yapılan tetkikat 

epeyce ilerlemiştir. Vilayetle 
t:manetl nefsinde cemedecek 
ınakamın ismi • Şehre'ıtılnlltf,. 

Bunlarİn bepıl yeniden 
tetkik edilmiş, iki maka

mın tevhldlnden sonra da bizim 
için Fransız sisteminin Elveriş
li oldugu IUllllfllmışt,r. 

. 

Bağdat· Çok kıymetli 
· Bir yardım. 

Irak lngiliz · fevkala
. de komiseri Anka

raya geliyor 
Londra, 31 (A.A,j - Slr 

Hanrl Dobs (Henry Do~ıı) 
un Yerine Ba6dat fevka· 
iade komı.erll61ne tayin 
edllmı, oJan Bir Jlllterl 
Klayton (Gllbert Clayton) 
yeni mahalH 11t8niuMY•· 
tine glbnek UıEnt d'-ln 
yola çıtunı,tır. 

Şehremaneti Türk halkının 
her insani ve beşari facıa kar
şısında merha_mete gelen hassa
siyetinin bir İf l "esi olmak 
üzre Ta/avla yanf::.ınından çı-

Mumall'.lyh lttanbul ve 
Ankztradan Def19Cek " 
Ankaf'IMllııı Gazi Muetafa 
Kemal Hz. He T1ll'll Kabi
nesi erkanı,... törUfe 
cektır. Slr Ki_. bura
dan sonra su,.,.ye gi
decek ve Fransa fevka· 
ilde komıserı vlr fam ve 
Beyruı fra-ız ....... urla· 
rı ile gllrtl........ Mu· 
malleJh ""'"la.fil lnglllz 
komiseri sır Côri Çe!ft• 
berlayn (John Clt•mber
leln) He ... Dl .... ek Ye -
mUteeldllen Atrıad• emir 
Aptullah ile ... ıılı81Ak•t 
icra edecaklfr. Bundan 
sonra tanare ile 8a6da
d• ldecekttr. ı 

Loid corc 
Dün Çanalkaleye 

geldi mi~ 
~._.-

Uzun mtkldetteıılıerl Bllhrlse
nt sahUler' . Je Znccai ve k• 
aıeslle se
yabated
en sabık 

lnglllz b .. 
vekW•Lo
ld Corc.ıı 

dlaak,aııı 

Çaaaklra
ledakl ba·. 
rp Dtııktar 
llerl meza 
rlıtıaı zi
yaret et
mek llzere 
gelmlt bu- Loid Corc 

kanlara 5,000 lira verdi 

Hilali ahmer de yar
dımını büyültüyor 

-Hll6flehmer Tatawla 
· yangınından çıkanlara 
yardıma devam etmek
tedir. Muhtaç olanlann 
580 aile olduiu anla
,.ımı,tır. Bllhasa Şeh
remaneti bu facıa kar
flSında bUtçeslndekl 
sıkınbya bakmıyarak 
derhal insani vazife ve 
yardımını eslrgememlf 
beledlye mecllslnden 
sooo llrallk tahsisat 
almıfbr. bu vaziyet da· 
hlllnde bu yardımın hu
susi ve bUyUk bir kıy
meti varcllr. Şehremini 
Muhittin beyin deıaıe
tlle belediye bütçesin
den ayrılan bu para 
Hlllllahmere t es 11 m 
edllmlftlr. TUrk kalbl
nln her insani ve be
f8rl tacıa karfısmda 
merhamete gelen bu 
hassasiyeti daha bir 
çok mu .. eesat için de 
rehber olmuflur. TUrk 
wetanı•m her hangi bir 
köf&Slnde ve en ufak 
bir felaket k•rtt••nda 
dalma çok lltk ve l11a
kanç olan hUAllahmer 
Muhittin beyin tehire 
yapbjı bu çok kıymeUI 
yardım mUnasebeUle 

1 
karlkzedelere muave
netini daha ziyade lef· 
dit edecektr. 

- -·------
':Gazi Hz. 
Kırlarda atla 
bir gezinti 
yaptılar 

Ankara, 31 (Milliyet) 
Reisicumhur hazret
leri dUn uzun tı lr at 
gezintisinde bulİan
lnU.flar, Ankara hari
cinde, kırlarda av 
yaptıktan sonra atla 

. vdet buyurmu,ıardır. 

Kabil yolu 
Büyük taarruz 

başlıyor 

Her şey Kralın lehine 
ve mükemmeldir 

Büyük taarruz 
P•rla, 30 (A.A.) - Ama-

11ullah Kabll az."- bllyUk 
bir taarruz hazırlıyor. KA
lllldekl ecnellllerln lnglllz 
tanarelerlyte nakll- tek
rar baflanmıftir. 

A.fganlstaada ullerJn hali 
ıtftlkçe fenalapıalıtadır. Beba 
Sakinin knmandası altında bn
lunan asilerin KabHden çıkması 
artık bir lraç rtınlök mesele 
sayılıyor. 

Emanullah Hanın yarkıtıda 

lıat'I surette muvaffak olaeagı 

lıaüHl.da Avrnpa tuetclcrlııüı 
fikirleri ve aldık.lan haberler 
bir birini teyit ediyor. Beha 
ialıtül ~ kaıtar Kabilde 
kalması -da '"iiieal hr taratan 
lıatlarla örUllll olm11S1adan ve 
zaruri olarak aııllere lı•l'fl 
111are1raıı ubrlyenla ıtccık~ 
otmasındaadır. 

Yoksa karlar bozulup te 
mıınakalatın mü\lklllAtl ortadan 
kalkınca bar.:kat lrolaylaşacr··-

. •• kar ve fırtına gene herkesi 
rahatsız etti. Bllhsssa ak ve 
kara denizlerde dehşetli fırtına· 

tar yüzDnden vapurlar 
lşllyememektedlr. 

Ak ve Karadenizde 
şiddetli Fırtına var 

Beklenen bir çok npvr• 
lar dUn gelememlfllr 

iki gflndenberı fırtınalı 
ve sotuklar tekrarbaşlacl• 

Kar evelkl akşamdan itiba
ren hafif hafif başlamış ve 
dün de ötleden evel bultur 
çesametlnde Yatmış sonrada 

sulu sepkene çevirmiştir. 
Kara ve Ak denizlerde de
vam eden fırtınadan bir 
çok vapurlar yollarından 
kalmışlar ve seferlerini ge. 
clkHrmete ve yakın liman
lara ilticaya mecbur kalmtt 
!ardır. Kara burunda dQm0• 

koparak karaya diı""'~·' 
"umııttas,, vapurundan I' 
naz llmaııa bir haber g 
memlş kara denizde bekle 

nen Rus bandıralı "Ellç 
vapuru ile ltalyan "Meranu • 
vapuru gelmemlşlerdlr. ~ 

Bundan başka ötede bert 
llu Fırsatla her tlirlii kaytl:ır· 

dan tür!,. m:ıth:ıa~ılıjtmın, henüz 
hi.1.im lıa<kımızla :ırasında iki 

asır fark görünen garp tckni~inc 
az zamanda ycti~ıncsini temenni 

olarak · kabul edilmiştir. 
Vekalet şimdi dünyada mev

cut Belediye slstemlerlnt 

tetkik etmektedir. Dünyada 
dört belediye sistemi vardtr. 

Birincisi bizimle beraber 

11 hükumetin kabul ettiği 

Fransız sistemidir. Dlgerlerl 

Alman, lngillz ve Amerika 

Falı:at bu slitemfıl lıllZI at • 
&a1111 dlterterlae COre tadlt 
edİlecekdt. Metb- Nec:ad bey 
tarafıncı&n yapılıp ta timdi Is : 
met paşanm .11\ecJJse teklif 
edeceği yeni Maarif sistemine 
töre maarif mOdürlllkleri mu -
vazenei umumlyeye raptedUece
tinden, yeni şeklide Şebrema

ned maarif vazaiflnl üzerinden 
atmlf olacaktır. 

lunacaktı. Din pç vakte kadar 
Çankkaleye vasıl olup olmadıtı 
haber alınamadı. Sabık bas ve
kd buradan A.tlııaya ve orada
nda lskeaderlyeye cfdecek, bir 
mflddet M111rda kalacaktır. 

DUn yangın mahalle
lerlnln muhtarlan son 
llatelerl HllaUahmere 
tevdi elmlflerdlr. 

de bazı telgraf arızalan 
) olmuş ve bilhassa Çatalca l muhaberatı dün geç 
l vakte kadar düzeltllememış-

edelim. 
FALiH RIFKI ...... ' 

Mu badele 

sistemleridir. 

Defterdarlık ta clotrudan 
doğruya Maliyeye rapt -

edilecek, Polisle Zabltal Beledi
ye· ise tevhit edilecektir. 

--------- --

"Az. !k d ' ız .. ar. a aş.,, 
...ı ••••••• 1 

kom&v9nu Maarif vekilimizin mual 
Tahsisat olmadığı 1. } • "' h• b • 

için Gümülckıeye }fil ere Safillffil Ita eSl 
gidemiyor 1 

Muhtelit mübadele komisyo
nu bey'etl umunılyesi dlln M. 
Rivasın riyasetinde toplanmıf
tlr. Tllrlr bey'ed bllf muralıbası 
Cemal' HOanll Beyle lklnd mu
rabbu Nelıll Bey rabawzhl<lan 
lıuebUe dllalıll lçtlmaa lfdrak 
emıemiflerdlr, Mllzalıeratta n
rlı bq'etl •-a Faaı Bey 
baıa....,..r. . . 

Daakll lçtlmalla lıcİmlsyoaan 
ı şubatta Gllmllc!lneye ııatllııe 
dair olan kararı tekrar corıı
şwmıış ve tahsisat mevcut oı.. 
madığından nakil meseleslala 
flmdlllk tehirine ııızum hlsse
dllmlşdr. 

Maarif veklll lsınet paşa hazretleri atideki tamimi 
yaptı: Aziz arkadaş !... BDyük halaskar gazi Reisicumhur 
hazretlerini• başm•ıdllmlltl altında millet mekteplerinde 
mukadcles ve tarthl vazifene başladıtın giln cehalete 
kaJ'fı feveran elen mllletlnla en samimi hlslerlyle kal'fı• 
ı.,,.. ıldM Şlllidl 09tl daha ~ yakından llrlyor ve 

· rulı• ...._. 4otn*IJ dotruYa mOeNlr olacak bir 
mevkide bulunuyonu• ben de Hlllll bu mutena vaziye
tinden istifade ederek •fM bir haspihal yapmak Hlzumunu 
hlsse&tım. 

ı - saııa .Ulet melı:teplerlade istifade edilmek llzre Tirit: 
barfterialn usalfl tedrisi rtsa.ıesl ıOııderaılftlııı. Bu lrflçOlı: rlaaleyl 
lllklıatle olıur ve itinayla taDll edenllı. 

Kaçak Silah. 
Tahkikata devam 

edilmektedir 
· GOmrllktea kaçın&an sDablar 

lıalıkıttda talıklb.ta devam ol. 

--talllr. .. 
sltalıluı ---......... ' ~ 

- ' ' 
• 1 

J 1 . ,1j ' . 
·=~ 

I. Tali Bey 
Ayın yirmisinde 

gidiyor 
Şark Vilayetleri Umumi Mıı

fettltl İbrahim Tail bey dan de 
Vlllyete gelerek bazı zevatın 
ziyaretlerini kabul etıolfdr. 

İbrahim Tail Bey Mfllklye 
nıllfettftlerlne ladel ziyarette 
bulunmuştur. 

Dlln lbrahlm Tail bey gaze. 
tecllere beyanatta bulunarak 
demiştir lıl : 

ıııllletladd 

ızne~ ..... 
meyi imza ot
mit olaa Tlilf.ö 
aln efea«ipe;. 
119çe H*':ilı rl • - Burada 
a.,..•t "" /ulllm , yirmi 

hvsusi işlerle nıeş
Şulı_atta hartket 

~ ~drçellm,. 

tar. Glmrlk ı.ııı..aı Gtbııröf' T,AYVARE CEMfvE11NDE 
ldaral tarefm• MüdOrii hıralıleı TaH bey llllıı Tay -
d• da talıld- -Nimet Bey an c 1 ti 
Ut 1apımalıa.dır. a. kaçakçı- Y em ye ne de tltmlf ve 
lliıll lılUlll llmrü •emartan. MGdflr Fehmi beyle bir mOddet 
- deWetlJe ita olııadup ita ı\ıllrilfmDtOr. 
talıldkattau Hara llllfafılııcaktır 1( __ I( __ _ 

· ar oşusu 
Yunanistandakadınlar Vefa kulübüne mensup ko -

ı<ral Hazretlerinin bir tarassut 
esnasında alınmış resimleri 

tır. Beha Sakinin Afganlı olma
yıp lranlı olduğu anlaşılmış 
bunun üzerine kendisine kar: 
şı en mühim kabileler isyan 
etmı11ıerdlr. Şlmvart denıı .. n ve 
Heba Sakinin l{lblle ıın.(:sıae 
çok Yardım etmiş olan en nııı
lılm kablleaia efradı b6yle ya
bancı bir şalıaın emelleılae 
lılzıııet etnıı, olıııaktaa •lf mıu' 
Olaıllflardır. 
' Bil tllııbaıılar Amaaııtltılı Ha
ııın muveffaklyethıllc aıalJ ol
maktadır. Netice KırMa lelılıı
d9dlr. 

Her tarafta sadakat 

1 Ur. Rize llmanın<!a 6000 llrn 
kıymetinde eşya dolu lkı 
mavna batmıştır. Rasatane-
nln verdiği malumata göre 
kar devam edecektir. 

BUGÜN 
2 inci Balılfemlzde : 
1 - llaltahk siya<! lcmol 
'l - fspanya •~yanı re ~titllll 
S·- Son hıber~r 

3 ııncıı salılfemlzde: 
1 - li:aı.erld• Milliyet 
2 -- Porit)"3n tfcn:U gene nıJhlemcJ 

4 incit Salılf..ı.te: 
ı- Hava ••l'M' 
:ı-~ 
1-- l'elol 
4· - Aıiterl lıalıls 

5 - Sıhhi bilsl 
6 - qrlyoı hayatı 

7 - HIUye, l'Olllaa, hrlhtilr 
5 hıcl Balılfeıelzde: 
i -- Slnem.ı h.ayau t-e llafrtnm 

llmlcri 

6 ınd sahifemizde: 

l(omisyon tabsisut gelir gel
aıez GUmlllcüneye nakledllecektlr. 

2 - şuna çok dlktat etınellsln ki mlllet mekteplerine devam 
eden taleben diter sınıf talebesiyle kablll mukayese detıJdlr ha
yatta YllflllDlf, teertılle &Ormllf, dlmatı ona &Ore tqekkOI etmiş 
kamı! lnunlardlr. Btnaenaleyb bnıılara karşı maameleal rlfklle ve 
mülayemcde yapmalı ve derslerinin onloanıı allkalanaı beran 
tezyit edecek cazfbell bir şeklide vermellsla. 

3 yazlfenln yalnız harf llfretmet ve okutmllktan ibaret oldu-

Atina, 30 (A.A.) _ M. Ve- tncalar bngl 
nlzelos belediye intihabatında bir kar .kotu-

su yapacak
kadınlara hakkı intihap lardır. Bu 

Oiln gelen A \'rupe gazetelerinin 
Hiııdlsıandan aldığı malumata göre 
Kaııdehar, Farah, 1 lera~ Mezanşerif, 
Meymene şehirleri halkı Kral •:mı
ııullah Hana müracuıla kendilerinin 
sadık oidoklmnı hildirmişlerdir. 

Halk mekteplerine devam eden. 
lcr için kolay ve eğlenceli yazılar. 

terenin .\fguıisıanın dahill işlerine 
kanşmıracaıını hüıün \fgımi<ıam 
temsil edecek kıın etli hır hükılmcıi 
ıecssüs halinde icap eden mua\'tneı 
ifa edeceğini <oı Jemişıir . • 

Troçki 
·- -iDr 

Berlin , 30 (A.A.) - Ber
ıln gazetelerinin istihbarı· 
na nazaran Sovyel hUkO· 
ınetı Troçklyl harice ne
ıeyleme§e karar vermı,ıır, 
Mumaileyh! kabule meyyal 
olup olmadıklarına dair 
muhtelif hUkOmeHer iskan· 
dU edllmı.ar. 

ğu~u zannetmekle, bata lflemlş olan bu vatandaşlarına ayni ze
manda muaşeret kaldeierlle Yllfamayı pejmftrde elbhıe iç.iade bile 
temiz olmanm mıımkün bulunduğunu anlatacaksın, derslerlnln 
hareketini ve kalabalığını muhafaza için elinden gelecek mesaiyi 
ihmal etmll!(sln o şekildeki bir talebenin eksllmesl senin için bir 
nefiz izzeti meselesi olmalıdır 

4 - Gi~ştlğlmlz bu cehalet mııcadeleslnde bittabi davamızın 

en sarsılmaz delili okuma yazma bllmenln faldeleri 
muhassenatıdır, sen de bu bahs ıızerlnde sılı ıık durur ve onlara 
otuma yazma öğrenmiş kimselerin bayatta mazhar eldukları mu. 
vaffaklyetlerden ve ettflılerl klrlardaa babııedenlıı Şerefli metaıa. 
de muvaltaklyetler temeanl eılerlm ulıı artadllflDI, 

vermek fikrinde oldutunu sabah saat 9 
söylemiştir. da Fadb-Be· 

Kral eyi 
Londra, 3 I ( A.:\.) _ Kra-

bek arasında 
yapılacak o
lan bu kOfıı
ya Rıza v• 
Sllleyman B. 

lın ah\ ali sıhlıiyc indeki sıt- ler clbl iki 

lAh ~ayanı memnuniyet hir su

rette terakki etmekte uldulgın

dan bundan ROnrıı ancak haftada 

bir bülten neşredllecettir. 

mllblm koşu
cumuzla gayrf 
mllallm bir 
kat kOfllCll 
1811rak edee•lı: 
lenllr. 

Merke7.I Afganistının kabileleri de 
Emanullah Hana olan sodabılerini 
1teyi eımişler~. 

Parisıcki Afl(all sefareti bütün 
Afganisıanın !\tala sadık olduğunu, 
her ıarafıa sadakat ı emini edildiğini 
bildirmiştir. l'ari>tcki Afgan sefareti 
Kandehar ile muhabere emıchedir. 

Avam l<amarasında 
Londradan dün gelen bir ıelgrafta 

lngılıen lıaridye nazınnm Avam ka· 
,, ıııuaıncla Afpnuwıa clıılr beyanaua 

buhıııchıla aıılatdılCldu. Nuar, lnpı-

Bu da kim? 
Pe~a.er. 30 '\ .. \ 

Afgani ıaıı hak mi, eti i~· n ıı 
talip zuhur C) lcmlttir . Ye i ı 

Gilzai kabilesinin reisi M Ga 

suddlndir. Gausuddin ~imdi Corbe 
ddd halın kovayı askerl)esinl tehd 
eylemelcta ve Hosı eyaleti cenubh e 
elnln lıattmlyedni iddia ediyor. -. . 
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tı.ıt.bullah ınm: e kendi ken
u ni [mir ili\ •den sucu Bc:lııı
ıın l<at!i hak ııdaki lı bı:r te
n t et.nı:<ıi. A ıyor ki 
~ . Uz kJlbildeı! r. Fakat 

lı fta ar::sı gelen 1 aberler Ha
t bııll :ın uzun mllddet KAbllde 
ı ... lamıyacağınn şüphe hlrakı..ıa
ımık'adır. Bu nberl re glire 

m .:.!lııh andehardn bir be
yau~ame neş ederek devlet u
murunu tekrar eline aldığını 

ı n etmi~tir. Afganistanın her 
rafm~an Amanullaha ya•dım 

çın kabilelerin akuı etmekte 
oldujtu blld:rilmektedir. Ama
nullah kuvv:ıtıerinin mlitel'ddit 
kollardan Kabile ~ aklaştıklıırına 
glirc. Amanullahın Af!!an pay
ıalı':'nıı girmesi, bir glln ve 
hatta !i':t4t meselesi demektir. 
Amanullahın bu galebesi üze

rine Kıtbildeki İngiliz sefirinin 
memleketi terketmege hazırlan
dığı l\lo kovadan verilen bir 
haberde bildiriliyordu. Biz ilci 
giln evci bu telgrafı okudugumıız 
uınııın haberin doğrulujtuna 

inanmıştık. 

Oiln Lendrad:.tn geten bir 
haber filhakika sefirin yeni 
'aziyet karım;ında geri ı;ektiri
leceğini leyil etmektedir. Mem
lekette isy'aa ve irtica galip bir 
vııziyetıe iken ·azire~i başından 

ayrılmayıp ta meşru hllk et 
kuV\ etlerinin galebe i üzerine 
Afganistıını terketmck zarure
tinde kalan seiirin ütlla bu 
badircıle mühim bir rol oyna
dı~ı anlaşılıyor. Afganlılar is
} an bastırıldılı:tan sonra en çolı: 
tı nokta llzerinde tev·ekkuf 
e ı meUdi rler. 

• • •• 
lngilıere ile lrakm arası da 

bu nrallk açılmı\itır. Sebebi şu
ılur: M.ı ırda oldugu gibl lraka 
da mep'ıısan meclisi, ara sıra 

devleti tam müstakil telakki 
ederek ona göre hareket eyle -
ıneğe teşebbfh; etmektedirler. 
Irak de~letinin faaliyeti İngiliz 
lıük.Jlmeıinln amaline hizmet et
tikçe, lngiıtere lrakın tam 
istiklAlini :teslim etmekte bir 
mahzur ıı:ürmtt. Fakat i ·UfdA
lin lwdudu oradadır. İngiliz 
menfaatile telif edilemiy en işler 
yapıJmaga lct.:bbüs edilince, 
bir vali vaziyetinde olan İngiliz 
komiseri i;;e mildalıale eder. 

Bu dciaki ihtilı\f Irak ordu
su kumandanlarının tayini ile 
lraktalü lngiliz askerlerinin 
masrniı meseleleridir. lngilizler 
lrıık orılu::.una tayin edilecek 
kıı. ı:ndnıılann İngiliz dostu» 
olınalıınnı takp etmblerdir. Bu 
talebin nınnıı·ı ıdur ·ki iagiliz
le • Irak ordusunun kumandan
lıın111 ke!ldileri tayın etmek is· 
Iİ)Orlıır. Sonra Irakta mühim 
miktarda İngiliz askerleri .-ar
;fır. İngiliz!...- bu askerlerin bll
tiın ın:ısıırifini değil, ·Fakat as· 
kerl~in ingilicr~ ile frakta ika
ıııcilcri arasındaki masarif far
•ııni bıiyorlar. Bu 1alebin ma
nası da ~ııdurki lngilizler işgal 
ordıılarınııı ıııasaıifini lrakın 

üzerine yükletmek istiyorlar. 
Irak hükümeli bu yUzdea cı.kan 
ihtilllf dolayısile i !ifa etmiştir. 

Mesele yeni İngiliz komiseri 
lraka gelinceye kadar muallak 
kalııcaklır. 

Diger taraitan İngiliz ınena
hiindcn geleu tel~ar İrakta 
kral taraiından bir diklalörlUk 
ilanından balı5etnlek.~r. 

Bu haberlere inaomak: lı\z.ını
dır. Çünkn bil dlkt11t6rlllk l11gi
lizl.:ri11 ~on zamanlarda bu 
nc\·i buhranlara karfı bulWık

ları bir çar~r. M"ırıla da 
1>3 lc hnııştıı. 

İngilizler, millet oclisleri-
ıı ·•. fırkalaruı ve :ıuı.lb•ıatın 

cr-lli emellerine hiımeı etmiye
:tini ııı:lııyı~rn. l{r:1Jı \'UZiye" 

ıc IıAklııı b r .mc• kıc ~kıırarak 
ı u mııksatlıın:ııı Mlct itıifuız 

c,vleıncği çok ameli bir usul O· 
l r;ıı( kııbul cyleıııi~lcrdir. 

••• \ ı .,la\ ynd11 Hı ı. aııana 

·;• U) et . c lcri ·uiL:çc dalıa 

'"}il , im' veııc ı~itilrııektPdir. 
l(r:ılın c:liktatlirlllğıı tizerine 
ı ola l yen vazl.) etten me

" u ) ~ . 'zli c hemen hemen 
' , ! ılcr ccy; bı•lnııt., tur. 

Hı· t liderleri şimdi açıktan 
ııı;adıı şik yet t.'(leblliyoı1ar. Gc
ca glln gele "Utla aute· nde 
1ar ·ıı bir beyanatı ar'1ı ki 

esk, ıJ..:~irLlc · c Su,.ıara.an blı 

: ııd:ı.r açık bit lbanJa ~ikı\•et 

eılıl;ııemiştl. Maıçek -ıu ~ene.dir 
esir ı~Jk . Şimdi de e,ıfr' .. di)or. 

ilhıı.kika vukunt. Krıılın vazi
yete hiç tc hilkim olamadığını 
ve zıımaıtile Sırp liderlerinin 
elinde bulunduğunu gösterı:ıek- 1 
tedir. Hırvat fırkaları Jrki oldu- 1 
klan beban ıle 'eshedildiği hal
de, Sırp fırkaları ırki değil, mil-1 
il addedilerek. feshedllrnemiştir. . 
Şırplıır ile Hırvatlara arşı ' 
rnua clede bil aıUsavatsıılılı:, 
iki unsuru bl!sblltDn bir birinden 
nyırGJaktadır. Şimdiye kadar 
Vugoslavyanm bu iki mOhlm 
rilknll arasın aki rabıta vazife-
si Kral tarafından görülmekte 
idi. Şimdi Kral da tarafgirlikle 
nıe!ilf addedi!ince bu köprüde 
ka.11dıracak denıektir. 

• • •• ikide bir ortaya atılan J'ı\anş 
tüneli meselesi yine tazelendi. 
11\esele uzun uzadıya gazeteler
de mev.ıu bah olduktan soara 
nihayet Avam kamara ıoa akse
etti. Baş vekil Mr. Baldevin, 
daha geçeıı sene projenin ta -
mamile aleyhinde oldugunıı 

söylemişken bu sene meseleyi 
tetkik edeceğini bildirdi. Halta 
meselenin lngiltere içiıı hayati 
bir ehemmiyeti olduğunu ileri 
sürerek, bu hususta diğer fırka 
liderlerinin de yardımtarını is· 
tedi. Binaenaleyh bıı isi tetkik 
edecek komisyona ~raf fır • 
kası lideri 11\r. Lloyd George 
ILoyit Corc ile mesai fırkası 
lideri Mr. Makdonald iştirak 

edecektir. 
lngiliz gazetelerinin ne~riya

ıından anla.'illtyor '4<1 lngilterede 
bu tllnel meselesinde biri ikti
sadi diğeri ası.eri olmak Uzre 
iki cereyaa vardır. İktisadi e
bcbler tünelin açılmaı;ıuı aınlr

dlr. Buna ehemmiyet verenler, 
tllnelln açılmasını istiyorlar. 

Diğer taraftan ask.erler ve 
bahriyeliler buna şiddetle itiraz 
etmek.tedlrler. 

İugilterede bir luınaat vardır: 
Her İngiliz, lngilterenin azamet 
ve haşmetini, Avrupadaa ayrı 

bir ada olma ına medyun oldn
gunu zanneder. Doğru, yanlış, 

bu ingilterede umumi bir kana
attır. ln'"iz tarihini okuyanlar 
bir çok veo.llclerle bu kanaatim 
tekrar edildiğini görmll~lerdir. 

Amerikanın birinci reisicınııJıurıı 
vaşlngtonuo Amerikalılara Av
nıpa ~!erinden uzakta kalınız 
yolundaki vasiyeti de 11yni ka
naaıı.n bir tecellisinden başka 
bir şey değildir. 

işte lngilterede tüuel yapıl
mazdan evel zihinlerde iyice 
yerleşmiş olan bu kanaah de
ğiştirmek IAzımdır. 

- -...~ -
A.Im-ya.da 

İşsizler çoğaldı 
Berlin, Jtı (A.A.) İşsiz-

lik buhranı ilerilemektedir. 
İşsiz kalanların mlkdan iki 
milyonu tecavüz etmektedir. 

* BÜYÜK YA GIN 
Berlln. 30 (A.A.) Bcrtinin 
şimal mahallesinde kain 
olan ve büyük bir binayı 
işgal eden Tits namındaki 
büyük magazaların şubesi 

gece saat dokuzda yanmıştır, 
Yangın hemen vüsat pe)·da 

Manş tüneli 
Tüneli açmak için 

30 milyon lira 
sarf edilecek . -

Londra, 31 (A.A.) • (Röy-
ter) Parlamentonun 5.zala
nndan bir çof:"U Manş tüne
linin inşası projesinin mü
nakaşasında bulunmak üzere 
mecliste isbah vücut eyle
mi !erdir. Projenin muhtelif 
afahatını 'tetkik için müte

a~dlt komitenin teşkili fikri 
serdolunmuştur. 

İrat olunan süallerc cevap 
veren, Manş tünelinin eski 
taraftarı Baron Oerlanger 
demlstir ki: 

' Tünelin in~ası otuz milyon 
ingillz lirasına mat olacaktır. 
Bu mebla dan beş milyonu 
tebyis yani asıl kanaldaki 
suları kurutmaga mahsus 
diğer bir tünelin vücuda 

getirilmesine arfolunacaktır. 

Kalan 25 milyon lngillz 
lirası çift olarak inşa olu
nacak asıl kanala tahsis 
edllecektlr. Çift tünelin her 
birinde yaluız bir yol bu
lunacaktır. Bunlar takriben 
dört senede inşa edilecektir. 
Tünelin uzunluğu 24 mil 
olacaktır. 
* lngiltere ile Amerika - ı .on· 

dra .. ıo (\.:\) \\ att1 kamara
sıncLı irat oluıı:ııı bir 'ı.ialdc İn· 
ıı.ilterc ile \mcrika ara ·ında ak
dolunacak h:ıkcm rnwthcdc>ı hak
kında dominyon htıkünıetlerin· 

den CC'\ ap ıı,t'1ip ~elnıedig;i <orul· 
mu .• tur. 

._'ii:' (~ınberleı ıı (C'hanıber-. . 
lain) ı crdij!;i ccı apta drımiııyon· 
!arıtan hiıin<len lıenıız cevap 
A"c!medigini ı e diğer iki,inılcn 

dahi :ıncaL. b'CÇcn hir kaç haft~ 
içit de ::-ekli~ııi siiylemi?tir. SOr 
('emlıetlc ;n ( C'haınberlain) ilıl.ı-e
tı.--n dcmijtirki· lln muahedeniıı 

ehcııııni~ eti :ızime-i olup ihtimal 
diğer lıir çcıJ.. ınuııhedtlcre ııiı· 
ınune nla<.:aktır. 

Maden amelesinin sefalet! 
l.{ındrn, ~o ( \_ \) (Riiyter) 
Prcn:' dii C:al 'cırtlıunıberland 

kiimur nı:ıdcnleri <..ıha.<ını ı;-czmi~ 
ı e :ımele :ıild riııin feci yazıye
tinc şahit olınu~llrr. Prens maden 
:ıındcsinin >L{alctiııi tchı in için 
her tı 1, tcdabı lıl7.iınc .ittihaz 
ııltın:ıcal!;ını Ccf'llın ~y lı:rn •tir. 

~ Tayare kazası 4 .<ıııdra, .ıo 
( \ .. \.) 'Roy t~r) l~q C'hurdı 
( i-r <.'<m;) tc ııl; ta~ y:ıreı:i bır 
k:ız;ı c•na,ıııda \dat cıkıııi,tir 

* ~İlldctli >an,.ıir . l'ari;, ;ı.o 
( \. ı\ J 1,. ıurnal ıı,azctc,iııiıı 
Sı.:ıı ."ı:l ı;bti \enden ı>ti lıbarıııa 
na"/.:ırcıı ~.ııı:'ur -on derece >iddct
lidir. 1 ludutl.1r "1..ı lıir ıara>.ut 
;ıltınJııwr. 

l•ymıı ıı mııhırrıkleri l 'raıı. ad<1 
ikıı.nırt ctnıd.tc cılaıı l\kk.~ııdr 

l.ıinı ( \IL\amlre l.crııux), re
li" C:uııboııı 'e ~lba .. ıJui);u 
riı arct cJilmcktcdir. etaıişttr. Alevler damın üstiin

de 15 metroya kadar yük
selmekte idi. Berlln itfai}'e 
kuvvetlerinin yarısı yangın 

mahallinde olup yakında bu
lunan mcbanlyl müdaia.a 
ile iktifa etmektedir. Bina
nın bir kaç saata kadar 
yıkılacal!'ı zanedflmektecllr. 

1 larch;\tı >alıık harl.ıi ! c nazırı 

.\!(il:tra ( ~:;ııilcra l nııı idare ct
mcf,tc oldu!(u \ l' kcıodi-iııin tcı -
l,if ediltli!!;i >İ>.ı lcıınıcktedir. 

Tahlisiye ameliyatını Ber
:ın polis müdürü id re et
mektedir. Magoaı:a.nm irtifaı 

~O metro olup dcrinlitl 150 
metrodur. Uzun ruüddetteu
berl Berliadc bil kadar mü
him blr yımg-ın g-öriilmcmiş
Ur. \'angın dcktiı"klc yapıl

mış -Olan yeıı i hlr reklama 
ait tc ·isatııı fcnaJığma aüc
dllmcktcdir. 

* HASTAUK 
30 (A.ı\.) Rende 
nuııtakasındlı 

Beri in. 
Lan g-clfcld 

bir dliterf 

il:· \mıra! ıildıı Lomlra, JI 
( \.·\) - l mumi harp c-ııa.,ında 
hirhirini miitc·akıp aksaıi :;ırk . . 
'c ~inıtıll .\ınlrika Hloları ku
ın:ındımlıfi;ıııda lıııluıımu~ olıın 

:ımir;ıf Sir 1.ııı (t:<" C.rnııefLmı tlıcr 
Croılt)'diın Hiat ctıni ir. 

L<•ndra.. .ı ı l.\. \.) l'aıla-
Pll:ll[ :'1/.il.:-.ını11 dunk.u b~u:-l 

içti.'Jl<l :ı baron Ht.'t'lanjc (iler
i. get hali h:ızırda her >ene 

Tamirat işi 
.. --·--s ··kon! 

Ba.şgösteren 1 sy an Ehenııniyetle müza- j 
hareketi tanıaıniyıe kere ve münakaşa Bursadaki mevkuların mah· 

•••••••• 

bas~ı~ış j , edil!yor !kemeye devam edildi. Gavur 
Atııdrit, 30 A.A.. Gazete- \ a~ington, 30 ( A.A.) • •• • • 

ler Slyudat - Rcal hadisesinin "1. ,'\\organ ile' • Yung. M. Alı muhım ıfşaatta buluı1du 
iyi hir c;ıırette ncıiccıenmiş olma- Kuliç (Coolldge) ile giirüş-
sındıın dolayı >Zlıarı m··ntRuni· müşler ve .1'1. Mellon ve •"· 
yet etmektedir. j Kellog ile m'i7Jıkcratt bu-

_Eı-~cbnte gaz~ıesi ta_Yyare- ~ lunmuşlardır. 
ıerın SıJııdot- Re • şehrınc blr ı Bu müzakcr;ıttan onra 
takım beyannameler almış ol- ı\1. J\ellog riyaseti cumhur 
duguna ve btı beyannamelerde . • 
bilhassa • Billiln ispanya asu- ~arayıııa gıtmı~tlr. Mutahas-
dedir. Hemen ıc,iim olunuz. sıslar cuma gecesi vapura 
Yoksa varın bombarduman edi r:ikip olacaklardır. 
leceksi;iz denilmiş olduğuna , * CI \L I' ,J( •,t \ll·JU:nı 
d · b' ı · hıı" d<ı /an ı \ \ aır ır te grııı ne~re mekte· · . · · · 
dir. ' 1 la,"-' ıjaı ·ı \ '' ukumctiniıı 

On dakika sonra topçular IJ,,Ji" ı" ı 'n ıp,. ''.1< .• ııı c-lihanııı 
k'I ı ki 

1 1 
ıınr:ıı ı c ruıkl.:w<!a ı cnlmı~ oıar. 1110"3 

seüvh_. ceyş no · 
1
a ara <oymuş n,lcııiıı murnkkııccıı talikı zımnında 

m ırumatı ora ardan alarak ccnulı• \ınt:rika hukılıneılt<m le lıir 
kışlalarına glımişle;-dir. MUI- itiltlhaınc al;dctmek fil.rinde hulun 
kiye memurları viUlyetin idare· dıığunu bildirile"· 
sini ellerine almışlar ve tabii " Borç \ ••iıı~ıon, .. o \. \' 
hayat başlamıştır. MünakalAI ~fülıtc· \pıı meclis. \, 0 ,tur· 
ve muhaberat hemen tc~is edil· 
miştir. 

* Hadise kapandı - \ladıiı 
.ıo (.\ .. \., - :\lilll ıııedi•tc 'il. l'ri 
ıno dit Hircra Sh ııd:.ıt Heni ınc~ic.: 

lesini! tıtnı:uncn l,:ıpannı" nlth1~1ıını 

hı.:y:ıu ..:tıni~lir. :\Jaınafı :ı Ht:riıı 
prognıını elde (.:{lilnıf"tir. 

Jencnıl Ogıat. <ahıhlc)ın Si\lldat· 
Jtcelc gelıni~ re ~ehrin kun1:ınd:ı--ınt 
ı.:line almıştır. 

. lomaileı h ;,,an etıni~ olan alav 
ıabitltliniıı mevkuf lıulurıduj;ı 1 ı~lıı:ı 
~~Ullİ • • 1'am rnırlorla l\ Tadritıen yola 
vıkanlmı olm pirııJe km <etleri ,...,ı 
ıni~ir . 

"' Her tarfla silk.tin 1 .on<lra, 
.10 (.\.l\ 1 Jcıer:ıl l'rlmo diı lti
nra D:ıil) l\leil =eıesiııc atideki 
ıclh~Jııameyi µ;öndcrmi~tir; 

\'aziyct ~ükılnt'L buln1u~LUr .. \')cc· 
li;i kebirde 'c nıathu:ıt• bcraıı er· 
ledil{im 'cchile a>leri i.wau. lmu..;ı. 
ını~ar. J,yan ımmlckcLtn haıiçtcki 
şcrcfiııi iblAI \ c mili! /ıaı-atı hns
tırm «•ha;ın şiddetle ıccziıesind;n 
b~l.a bir netice ,·crnıcıni~li~-. ~1rm~ 
lcketin her ııır:ıfıocb ükicncı hiiküm· 
fermıclır. 

• Divanı harp - \14<lrit .ıo 
( .\. \. 1 . i uJat H~ldc bir 
diYanı h•rı1 le· il cdilmi~tir. !:'chirde 
,ükünu wn ~ hul..üm >urmektedir. 
. "ahık ıııuırlar\fan l .anş ( 1 .anchc ) 
\' alansta ıe~ kif rı.lilmi~tir. 
Tevkif !\l~ıdrit. 31 ( A .. t ) 
sabık ba~ı ekil YC nıııhaf:ı:ı:ııkiir 

fırka.-ı rtbi Snnı:c·z C:ucmı hy:ı.n 
hareketi uzcrinc \'ıılaııs kurhlinda 
C:rarıda tcı kif edilnıi1tir. 

_, . 
Fra- ada 

Çin ile ticaret 
Pa.ris, 30 (A.A.) Beynelmilel 

ticaret odası reisi Çine müteal
lik meseleleri tetkike memur 
muvakkat komitesini Çinin ima
rına dair olup gelecek temmu
zun altısında Amsterda;nda to
planacak kongrada mevzuu 
bahsedilecek olan meselelerin 
nııızakeresl için hazırlıkta bu
lunmak Uzre ayın 26 stnda iç
timaa davet etmiştir. 

Çin ticaret odalarını temsil 
edea ve M. Lonelyang ıa ri7a
seti altında bulunan heyeti mu
raJıhasa Şaııghaydaa gelmiştir. 

Bu lı:omite Nan.kiade ve Şaaı
llayda tanzim edilea programa 
ittllA basıl etmiştir. Meztlr pro
ıı:ram ıuılı:cri masariffn tenkisi 
surelile biltçede tevazün terniai 
paranın istikrarı, demiryollıırı· 

nın tamiri, dabile ve harice kar
ş.ı girlfilllllş olan taahhUdatın 
tanınması gi • maddeleri havl
tlir. BUtUn bu tedbirler Çinin 
Hiba..~nın ve iktisadiyatının lb
ya11ın1 ,eshil edecektir. 
Baııdan soora Çin murahhasla

riyle Çin lkti adiyatı ve ticcari 
muaıııelAtın inki~afı için ınühim 
olan ticeari, f.ınal ve mali mcs'
eleler tetkik edilmiştir. 

Çin hey'eti mıırahhasası Çi
ain iktisadi sahada yükselme -
sınin ve beynelmilel mUbadele
lerin artmıı~ıııın Çinin diğer 
Rlilletler tarafından müsavat 
esasına müstenit muameleye 
tı\bi tutulmasına nıuallı\k bulun
duğunu iddia etmiştir. 

Komite vııkayıın seyir ve inki
~afı hususnun mevcut rejimin 
her tarafın menfaatı namına 

yeniden letkildni derpiş eylemeği 
zaruri kıldıl!;ını tebyin etnüştir. 

yanın Uüyununun tc:'Yiyc~c ait layı_ .. 
ha) i h.aııuııi \·c,-i ta,dih. c\ lcmi~lir. 

,,. Avusturya Ue - \'a,ington, 
:ı 1 ( \.\.}- hu,tur.ı a ile ppt· 
lan ticaret ıııi aJ..ı proyesiııin 

;l\aı; meclisi lıııriciyc cnGlimcni 
tara[ndtııı tctkikı ~trıNnda 1. 
Kello~ ticaret muahcdenamclc· 
rinc gllıcnırıi~<: lll'.i(Callık ahi-anıt 

nıurL-ı:.:dıau derci u'ulunc ınahali[ 

cıkluü;unu hcyan l·ylcıni~tir. Ko
mi,ron lıu hapt:ıl,i k:ırannı talik 
ctnıi~tir. 

isyan hadi,,esi ( ;uatt·ıuala 
J 1 ( \ .. \.) \liralay Fcnandc:\for-
ales ve Kaymakam Dcpcon Rc

µ;iliıı kıyam 'c i'r<tn ciırmiındea 
dolayi id:ım cdilmi~ olmaları 

C:uatcnıalaııııı cenubi ~arkMndcki 
'J,;yanııı hareketinin ııclıai safha· 
>tııı ~ö>termel tcdir. 

* !1 ı Saat \lııyurk, J 1 
(A.ı\) T:ı~ yarcd Smit ha\·ada 
11! ~aat ı ıı dakika kaldıktan 

>nnra ı J,J4 ta yere iıım~tir. 

• Ziyafet nutku 1\'U\'Or!.:, 
1 l(ıL\.) -ı\'uy(ırk ticaret Oda.-ı 
tarafından \en len ziyafette iradı 

nuktcdt:ıı Fnt1N1. bürük elçisil\I 
Klodcl ,,imdiden ~ıınra ınulııırehc-
kriıı tc>adlincriııdcıı mi-ter talep 
ctnıeyeı:ck derecede yekcliP;cr 
ine ıniıtckalıilcıı pek merbut 
olacaı.. olan milletler için yeni 
bir de\ rı.: açtm Kcllog mi:'akı 
hakkınd:ı\..i emniyet \'C itimadını 

izhar cdenıi>tir. Munıaitevh diı· . . . 
yun nıc<dc,;inin halen 1926 sc-

ne>indekindcıı pek farklı bir 
'uzulı, lıay:-iyct ı c yckdijterini 
daha iyi anbınaga ınanı[ bir 
derl..u t.::ycllun mulıir J.ıauıi.>in

den ıııli:t.akere cdilınckll' lıulun

duguırn >Ü/lcıııi 7 tir. 

•Afgan-sefiri - P:ii·i7, .Jo 
\ .L\.) Fransı hariciye n~zırı 

l\ l. liri y;m (Bıiıuıd) Efg:ıııktaııın 
Park sefir;ııi nczdinc kfllll'l ey· 
lemi~tir.' 

• Tren Kazası l'ari-. JO 
( \.;\. ı Diinkü ,. aro, treni mu

,;adcme,iııdc telefat yoktur. 30 
ki~i mcı:ruh olıııu" olup altısının 
ı:crilıa·t ı ııhimdir. 

* Ticaret muahedesi Pari" 
:w ( \ .. \.) - .vliitekııbileıı en, 
zradc m:uhan ınüsaııd deıJct 
cs.,;ıııa nıü,tcııit rransız- \ ugosl;n 
tic;ırct muıılıcdc~i imza cdilnıi,tir. 

* \li_ akın tctkıL.i Pari', 
.H (.\ .. \) \leh'tı>an ıııc-ı:IL<i 

hariciye eııı:tiıneııi Hri~'alı-1\el!Og 

nıi.;akmı tcLkik etmektL'tlir. ~:n
ı:iiıneıı hu nıi>:ıkın hil:\tehir ,·c 
hiitlln ,unıulh le t:t>di/..i fiızunıuım 
müttefikan beyan e} lenıi~tir. \rııi 
~;uıı:ıııda hu ta,dil l cfircti Fraıı· 

. aıın lıakeıııllJ... nıc;clc,.iııdc m/..ip 
cttijti >ira,ctiııi pek ı :ır.ih ~urcttc 

teyit için lıir fırs;ıt t ,J.il l'dC· 
c-ektir. 

* 11\listeınlekAt naıırı- Hrc,t. 
.H ( \. \.) \ hi. tcınkk:lc nazırı 

\L\lajiıııı Duk>ncr krll\ aziinıııc 
rakilıcıı 'c \fnkaya pıutc\·ccci

lıcıı lııır:ıdaıı lı:ırdct ccnıi~tir 

Bur-« . • ı ı \ \·ı Iİ) et ) \IC\ k •lr. n ıuhak 

a;lantli. ı •t bl ,ır \ii ; ıwr edik•- Cemal, , 
i• ,. ü.Jn J~ 

ı hı 1 ı ıl uz .ııı 

ı.i..i ı:li ka ,da bılc ol a ,.dmC'Sini .b)lcdigini a ıtt•. flcl ,ahide 

rn 'Prdıı, lıal1 cri olrc ıdıj!;ı cLvııb•nı ald. "ı.li mut ı:• 1 it en ılcdil i· 
Ccna. llllktup y tnıı~, Koca t•apı l\~J.,ıııı "ı>'l<l -ni-. o ,la 

htı p:ım hır ki"ji\·~ ~ııktl . tt·,kilattakile.:·, (i,tc,'ni ,emi; 

l'cisiıı « \ı'i Lıir harckı:tt~ ne )a,Jacal.mt >> u.ılirc "Ccır (~ılı• 
P~ . nın • ildiırulclq!;ini, a lerin kandır•lac~r,. ·ı, Ccm:ıJuı hapisha'ledL·n 
•:ıbrnk k.ınMnd· il :ılaca<f·ıııı '''"il'di ı~ bı ıları ~"i-~·Jl,i·zd~n i·itthı 
d~. ' 

Cc" UL. ~;ıhidııı ii"addniııc itiraz etti. "ılıit du · ııla ı,ackmiıı 
l,ahı C) • ~clcrd ... \~m Yeıjildc bir c1tiı: itı k, lıi• \ iizha,1 hir 

t:'.1 ırı /~ıbıt.t 'ardı. \'iızlı~ının ah mide !1 :ı ti ! rıırtiyr.~ıt'll :ıcdıği 
ııı. m ~ele~ ı hunlara a ·tıkl:ırını. Şc• ket lı. c md,.,ıp ) azılı!ı~ını, 
!:-eı kctııı ına.!Jnalı tufcnklc i~tirnk <.·dcceywı :-üyledi. 

Kıdcnı bu ilade;c kar~ı: .. Hen cenm"ı dfed ,Jl ı iç, guru-;· 
tıım ~ dedi. 

::-alıiı ln.n<la.ı 

hılunrlu. 

unra diJ..ıeı /,nıail h k.ndd d.ı lı.:ızı if_-ı:ıtt·ı 

fkinı:i celsede ( ;:11 nr \li il<- hı;r. ı\li ınLtı acdıc· e<iildil~r. Re;, 
şahide .. Rom baların yerini neden ögreııcnıediniz? diye sordu I'.: 

soraychl 'juplıclcnirlcrdi~ cernhıni aldı. :\Ttiteakil>eıı , d.i!kr ınüdn· 
foa ettiler ı c ~chadctlcrln lıcveti lıakiıniy..: kıuıaat lı· 11 ıınaım:a-
gını iddia atiler. · 

Sabri knldımlt ıı;ıiı ur vlı ile pu-kul<uzun 1 c cli>ırıi r 1.ısan;ı .,.1111 

derdiğini. C'cnıalln çiHijtini karaq;fılı il ı ı ldia cırtı1ı1 , 
trmamcıı :ıdeıni nıttlumat beyan cdi7.(""1 'ahri he~, .. ilı ıdi: ~Hen 
hu e;kı) alamı elinde lıazı~c olduı:1• F~acı i•cm. :ısın. llnf:ır ıij!;rctti 
ben ya~tım_ dedi. ,\1uhbir · tZLiııc oe\ •!: C ~nıaı ·• ""ardt}.ına \dını 
iijt;retLiplııgilit. sefaretinden Adnan. Rauf 'l' i'cfe.tin \it,ırda lc;-kilat) . 

pup yapmadıklarını anla.·ınlar diye t:ılım:ıl ı·crdı ini ıddia , c Ccı ·ıl 
inkar ederek .. terti11 cttı·,.;,ıi •üdedil;leri sn:ıh:ıtı·~ 11, ı · 

. • . .. . S' . . , • .• . . • '· J ,,. lcrtıp 
edıldı~ı tczahur edıyor,, dcdı. A' k:ıtl,ıı ,n bazı nı:ıznunlcr lıal,1,mdaki 
talılirc talebi rd ı e muhakeme ı:t.nıatrtc:-ıye tehir edildi. 

IL!\Nl.!\R --~--..;;;;;;;;; 

lstanbul emvali eytam 
müdüriyetinden: 

J. \nan\ a \'t: [\ 1artk:nıın ici:t !'C\ t \ t'ı.!.t n ınefru~ . Jtılunan Saııı,·- d 11 . . l k . . 4~' ;1 :ı. ll'İ' 
liüs<yin AJ';a nıahalle.-incle Cıimu Hul'."' '. 0 a~ıııda atik R mııkerrcr 5_, _,1 
c~dtt ı:;,ı;-,ı;.J,(0 numaralı hir bap uukkamn .ı rul.ıu lıi. cıi hilmu .. <l • 
350 lira•a talihi ıılıtc•iııc birinci ilıalc>ı lıilıcu 1 :ı fubaı •ı "I . 1 ,;aı.c ' · ı ı . - C3fiam ıa v:unıı 
.son ih.aJc~ioin icra~ ı muk.Brrcr hulunnHı; '' ( '.ju11 ~l.tı1 t'llııı , • I· . 1 
ınüracaat cılemeleri . 

11 an .ırıu 1( ırl")"'-' 

lstanbul emvali eytam 
müdüriyetinden: 

izzet Cfcndiniıı idarcı·c ı cf:ıe" ındru.~ l uhnaıı ( ılı•ü I·· -;1 ı . :ıl 1 d ·ı.ı·r ,, ıı .. czmıa 
lc<inde "üçük ·\lu,tafapa<a -tık:ıj!;ııı • atı '· <C< ıt ııı,ııı ı num 1 'k" I . • ı·ı i uhde ine 1 irın . an ı ı ı ıap 
hane>i lıilmiiza•·cdc· hin Hraın ıa 1 ' • cı ıhalc ı lıilic. ı ı s ı , · · 1cın~ı ntuk 1 r r,ı . u l;t. 
Q21) pazarte~i güuü rnn ihalefının · c• lıuluııınu< nldııg~ndln 
ta.tip olnnların i<ln.rı.:~ c nıiirdl'a.3L l'~'h:ınclt:ıı. 

.lstanbul emvali eytam 
müdüriyetinden: ~~ 

Şerif Ze}İt heıin idareye ,dacn_ ıne2fruj!;. dl'.ulurıan l'slu<iırda lhs:ıni1<J< 
s 1 . ..ı ·"·rıl tik - 1 cc •t Q - 16 . u tanı ye YC orı:ı '""...,.. ı 8 ' . . • . . nuınanılı ha<>e,,; tıın 
:ılayüz lirada talilıi uhdc>ind< ıekın ur ".thmışd <>ede lıcdcli nıe•kılr .. lıı re 

8 f 9•19 tarı 111 Cll "fb • J U 
karşılanı.adığından ınünrffie 2 · . · - laı: d ' 1 •rı:n lıi.· hafta nıuddtlc 
ccmdiL cdi!miş oldu&u cihıclc ı:a.lıp olau 

111 1 arcı·e ıııurııcu.t cılcmeleri. 
1 iL.\. · Devlet 

Matbaası 
Müdürlü

ğünden 
BÜYÜK TiJRK 

LÜGATİ 
ikinci cildi <;ılctı 
lluriık kıt°;ltla <ı~:.! ,ıınl'ıl 

Müell;fi: Hü.W'J•iıı Kciz/111 ~l'J' 
Mücellet olarak fiatı 

7 liradıı· 

Edebi kı aat 
nümuneleri 

1,ı..,ıbul icr•• d 
~ıo •n: 

Rlfi~ Laıır., la 
dolayı iııotel,: nımıu lıorcund•ıı 
hocahırettin ~•lan Kıi\-ükr~,_.tda 

. lllk.,alle . . il l cMBi 'ok•"'~d . ~•aın <X urom· 
-.;m l C<dıı ( <> 1 1 · hap hane İnde! _ ~ ııuınara ı tıf 

lira bedelle t:ali;;u•ıye<fe heş yu• 
cneliye.i bilic '.L t•h.tcı.indc ihald 

ra ı.ıaleı lat- _ · ... 
ıın bet ı:ün m .. dd ne ı ·~-un 
konolm~ıu.. " etle mü7a<e dc•·e 

lludud .: ı tu,nij r 
il u>en hanım c endı hanesi .-e 

' lnhıne ıh· 
ıırb" 1),.,.. . '< "' çeşı 

-,,ırmcıırı ı · 
hnneoı. r•ph . '. mu! ;ı)tı ' c.ı tarik 
otuz iki mccl'o .. •le mahdut 
.ırmi b~ hu k•lıııudc Ua7Jde<ı 
l 1 uı.. çuk ınrtro u l~ınc ye 

n u ~uç ınctro . 
.\'lü1tcınilatı: .ili aı dınlı nıahallid•.• 

iane ah ., 
k.ıuan iharct -' . ~ap '~ "' •uup ıkı k .. , ı l. 
,ahııi;-li hll\ül.: 1 u'"' ı e ıır 
• · "" hir nr ı ultı hiı ınatlınr a ıır "' · 

1 1 tııl ımhn hı l·urn 
ı ~ ıc • 1 ıodurum · 
altı komı,rfük 'e hir mcnlil c 

hi 1. ın· lıeıoıı a}dınlık 
\C" r lctlsa,ı. ın h . 
\ clııııet (. · 

1 
lC\1dır. ffanede 

ffll tfL1Jd" •• • d 1 :rda nwuı 1 mustecır ır. 
salgını 

yor. 
zııhu,. ettll{i bildirili-

* İSAK Berlin, 36 
(A.A.; Ra)"hiştac meclisi 

anş dl·nuiııi 1·~«nıckte ol;ın .ı. 

nı .wo ı \ olı:I! wrafmdaıı tcdi ı, 
ı. ilm ktc olan mıırur ticrctiniıı 

.... nel · ga rı safi ularnk .ı mili \>11 

'20U bin lı ill7. lıra ı ':ırldat 
temi" cdcce!!;ı i 'c hun:ı l:ickal 
, 00 iırad:ın h lt olacak olan 
c rn tııı n ı fıınunıın /.anını ylc 
h:ı;,ıl < Lııı :oeblagıı' ı ı ilyuıı 

kadar tahmir ulUMıı ı;lctnıc 
m;ıs:ıriııniı teazilinı.len mnr.ı 

. ·ıfi .l mil) Ot' l<:ır hıra c"llJttnı 

ı c hin~eıı:ılcı·ıı ,, 1 o tenıcttıı 

Reis benelmilel ticaret odaı;ı
nın aJcsayı şark hadlsalını layık 

olduğtı dikkat ve ehemmiyetle 
tal<ip eyleyeceğini beyan etmiştir. 

* Yangın .\layyıub, .H 

( \ .. '.) otonıohil parl;ında bir 
yanı:ın olıııu~tıır. tlir di\·:ır yıkıl

mı~ itfaiye lıer'<:tindcn hir riız
b~ıoın iılüınimc \ c iki tuluınha

cı ile ;ıh:ılidcıı bir /..i~inin yara
l:mnı:ı,ıııa >chcp olmu~tllr. 

Miidlifi: Halil Falıri bey 
l .i-.c ye orta ıntktcplcrirtill üçun

cli \'C 111ualliın ntcktepl~ıinill dıırdı.i 
• · ··ı ün 

' •)~ llJ, ·- ·ı· c.l ··.uLıı.lır. -· . 0> 

Tal plcr,·• , ,1 ~ . ~ .~et• m I · . 
nl•l. hi, liranırı .. .. ıamnıenc:-ı 

'· . • )UZ<lc •mıı nishcı!ndı pn ••Ç(•ını !<:si" • 
\<.: n,'l ~l•lıat I< ımı \c7.nc etmdcr" kel ~ mlsa ının tasdiltt· .. , 

alt kanun l:iyıhasıııı müza
kere .!lm..!ktcdit-. nıi~t~r 

beyan ı.:t· 

paris, 30 ,A.A Horoz siklet 
cihan şampiyonu 'enci Ol Brovn 
Fransıı şampiyon Hümeri yi 15 
saniyede maj!;l ııp etmiştir. 

ncü ~nuflaruı:ı. n'ıusu.s uçunru ı.: ı c. 

ikinci cllzlı yeni yn1alarla ı.;ıh.u. 

F iata: 20 kuruş 

- ' J2<ı l11tihind 
he 'C 1. ıı;;: h· 1 . c !'ıat "' , ı .. t \: .. , 1 l ' . •-
fi 'lC't ı.t i • 1 ı ' 1 1 C l lCfJ tıı.llı· 

1 • -. ' o.un r. 



MILLIYl!.'T1 CUMA guBAT 1929 .., 
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.... 

oLil E 
Kardeşini 

vurdu 
14 yaşında bir çocu

ğun marifeti 
l{aragümrükte oturan Hllse· 

Yn ıığrnın 14 yaşındaki oğlu 
Ali k:ırdeşl 13 
Yaşındaki o~

nııınta ııfak bir 
Sebepten dola
yı kın ga etmiş 
ve el;mek bı

Çr.ğını kaptığı 

gibi Osmanın 

kafasına ata
rak ağır suret
te yaralarına· 
sına sebebiyet 
Vermiştir. 

• Kumar YUzUndan - Ba· 
latta Karakaş mahallesinde 
!sağın kahvesinde kumar oyna· 
nıakta olan Osman ile Mlşon 
arasında kavga çıkmış, Osman 
sustalı çakısiyle Mişonu arka • 
sından yaraladığından Zabıtaca 
Yakalanmıştır. 

UMUMHANEDE ARBEDE. -
Tefeci lrıınlı Mehmet ağa dlln 
akşam Ferldiyede Lütfiyenln evi· 
ne sarhoş olarak gitmiş sofrayı 
kurdurmuş bir az sonra Lütfiye 
ile Mehmet arasında kavga 
başlamıştır. 

Kavga esnasında M•bmet ağa 
silah teşhir ettiğinden alt<ftel'er 
hep birden Mehmet ağaya bil· 
cum ederek tabancasını aldıktan 
sonra mükemmelen dllyüşmüş· 
ler ve çatal ile de kaba etinden 
yaralayarak kapı dişarı atmış· 
!ardır. 

..t Sabıkalıların kavgası
Galatada sabıkalı Güzel Hüse • 
yin, Laz Şevki, .Hasan, Emrul • 

lah, Kemal, luet aralarında kav· 
ga çıkaralı. yekdiğı:.rinl fena 
halde dövdüklerinden Zabıtaca 
derdest edilmişlerdir. 

• Sekteden ölmüş - Rusya 
mültecilerinden Ahmet sokakta 
düşerek kulp aektesinden ölmll
~ıur. 

* 400 lira uçmuş - Sirkecide 
,Ferah otelinde oturan Akli efe
ndinin yatağı altında sakladığı 
400 lirasını Rauf çalarak kaçm
ıştır. 

• içkiden öldü - Galata· 
da arka sokaklarından bklnde 
sarhoş bir adam bihuş bir hal· 
de bulı!..~arak hastaneye lı.aldı· 

rılmışsa da biraz sonra vefat 
etmiştir. 

intihara ta.abbUs. • Be· 
yoğlunda GUlbahçe birahane· 
sinde bl,feci 20 yaşlarında ~\u
lıarrem dün gece ı:rıeçhul bir 
sebepten dolayı tabancaile 
i-ıl'ıara teşebbüs etmiş, pek 
l!ğır s ırette yarıılıınıırak hasta
huncye kaldırılmıştır. 

* Birden bire ıııum - fleıik-
,., \ " k \ 1 u . ~ ıd kı 

o la ur n mcr \ıe c nuı 
i • t 111 c t i C C kah\C e 

ta C:l lı "fı.,ı,ı.; bıre du,up 
k ı s 1

.11 ol ilr. 
* Kaplı odrın .eşyası - Kı· 

zılmpı k a M· r c n.ı Kc şkJnde 
len taı:afın -ı m lu 1 i odada 
bu Mn e• lmlln lift k-<m. çalın· 
mı ur. l lırsızlar tuıulmuş olup çalı
nan eşya mıkrnn tefM edilmektedir. 
• 

--~-...-·--
Mütercimlerimize 

Gllzel San'atlar Birliği Edebi
yat şubesinden: 

•Cemiyeti akvamda ki •lnstl· 
tüt lnternatlonal de Coopora· 
tion lntellectuellen tarafından 
Birliğe gönderilen mektupta d il· 
oyanın bütün mnelliflerl ve mil· 
tercimlerl arasında ki münase
batı teshil etmek için blltlln TU· 
rk mntercimlerinln lslmlerl, ter
cüme ettlklerı eserlerin listesi 
ve adresleri late11ilmektedfr. Bil• 
hassa edebt tercümeler neşret• 
mlş olan blltün mütcrclmlerlml· 
zin şimdiye kadar tercüme ve 
neşretmiş oldukları eserlerin isi· 
mlerlyle, adreslerinin cGülhane 
parkı metballnde G!lZel San'at· 
lar Birliği Edebiyat şubesi• ne 
göndermeleri ehemmiyetle reca 
olunur.» --------Düngeceki balo 

Cumhurlyyet Hallı. Fırkası 

tarailndan dün gece Perapalas 
salonlarında bir balo verilmiş· 
tir. Bu baloda bir çok yüksek 
zevat hazır bulnnmnştur. 

MAHKEMELERtı~ -·-
Laf Atanlar 

Derhal tevkif ve dava· 
ıarı mevkufen 

~uruıecektır· ..... ----Adilye encümeniııdt Ceza 
muhakemesi usulü kanununun 
tetkikı esnasında kadınlara laf 
atanların der
bal tevkllleri 
ı ç 1 n muddei 
umumilere se· 
lahiyet veril· 
meslnl kabul 
etmiş ve Ceza 
mulıake m es 1 
usulü kanunu· 

oda bu husu· 
sta bir madde 
ıııı.veslni ka· 
rarla~tırmıştır. Bu kabil müc· 
rlmlerln muhakemeşl mevkufen 
ceryan edecektir. 

potlkyan gene 
mahkemede ••• 

Dün Sultan Ahmet Sulh ceza 
mahkemesinde Pol Poatikyan efendiye 

ait yeni bir hakaret davasına bakıl
mıştır. Hadise şudur: J\ladam Pot.ık
ıanın doktor Arif bey veresesıne 
olan borcundan dolayı verese vekili 
avukat Mtinür Ahmet bey madamın 
eşyasını harzetmiş. Potikvan elendi : 
•eı;er haciz ernasında ben bulunsaydım 
hacze gelen "'ukat .\liinür beyin 
kafasını kırardım,, demiş, \.'ak''ada 
şahic olanlardan birine de: ... sen 
neden şahit oldun.. dcrr.iş ve fena 
bir kelime sari etmiş. 

Hakim flh"mi bey Poıikyan efen
diye mahkumiyeti soh.kası olup 
olmadığını sordu. Mumaileyh: iddia 
makamını tahkir madJe,inden iki ay 
on gür.e ınalıkı\m oldu}l;tıııu ve bu 
malıkOmiyetini ikmal cyicdijt;iııi söy
ledi. B•ınd•n sonra: 

- Bcıı i\lünilr· be\[n kafasını kı
rardım demedim. l\İamafi ı;öylemiş 
olsam bile bunu bir cürüm ad<lede
rek bir vekilin burava gelmesine 
ha)Tet ederim; dedi..l\lüuür bey de: 

- Bıından büyük ne hakaret 
olur? Esasen kendf.Si de ôyltdi~ni 
müevvelen itiraf edlyor. Binıen•leyh 
cürüm sabittir,, cevabını verdi. 

Mahkeme şahit celbi için talik 
olunmuştur. 

" Kendros hakkındaki karar -
Mütareke seneleri içinde Belgrat orma
nlarında Kendros tarafından gayri 
kanuni surette ağaç kesilmlşd. Or· 
man idaresi Kcndrosu dava etmiş 
ve Kcndros idareye kar~ı zarar ve 
ziyauı tazmine mahk~m olmuşnı. 
Karar mahkemei Temyizce de tastik 
olunmuştur. 

Mesuller 
Dün de Adliyeye 

verilemedi 

EH 
Zahire tacirleri resmin 
indirilmesinden zarar 

görecekler mi ? 
Şehrimizde bulunan zahire 

tüccarları bir içtima a'kt

ederek un resminin tenzi

linden dolayı b .. yük mili et 

meclisine, Başvekalete bir 
telgraf çekmeye karar ver
mişler ve dün de bu telgrafı 
çekmlş)erdlr. Bu telgrafta 
yüzde beşbuçt.k kuruşa ten· 
zil edilen un resminin zarar

larını mucip olduğunu bil

dlrmlşlerdlr. 

.;ı. Ford mukavelesi - rord 

mue. sesesinin Tophanede vücudc 

ı;ctirdiği montaj mahalli hal;kın

daki kanunun hu hafta zarfında 

~ehrimize teblil!;ı beklenmektedir. 

B. J\1. meclisi tarafından kahul 
ve tastik edilmiş olan mezkô.r 

kanun Reisicumhur l lazretlerinin 

tastiklerine arzedilmiştir . Kanun 

gelir gelmez, seyriscfain idaresi 

ile müessese mümessili arasında 
mukavelename imza edilecektir. 

* Kambiyo flatları 
lngiliz lirası dün borsada 987.5 

kuru~ta açılmış, 988 kunı~a 
yük;elrliktcn sonra ()88,25 kııru~a 
dii~müş biahere tı89;5 kuruşta 

kapanmı~tır. 

Dü511nu muvahhade 22S,S 

lirada açılmış, 255,75 liraya 

yükseldikten sonra yine 225,S 
lirnda kapanm1~tır. ,\lcın borsa 

haridııde 8.55 kuruşta açılmış, 

aynen kapanmıştır. -----
TıCARET ve ZAHıRE 

BORSASI 
31 Kanunnsani 1928 

Buğday 

Yumuşak 

Kızılcı 

Sün ter 

O.() 

18-~ 

Sert l·ıO 

Dönme 
Yumuşat ıııabhıt 

Sert • O.O 
Romanya 
Bulgarietan 

Zahire 
Çavdar 
Arpa 
i\1ısır 

Yula! 
Keten tobwnu 
Fa!>ulye 
Mercimek 
Nohut 
Börülce 
Bakla 

Hububat 
Susam 
Kuıyeml 

.Az.ntl 
K. P. 
-00 
l?,00 
-.-
18,00 
-,-

00,00 

-.-

ı~.to 

13.W 
ı:ı:ıo 

I0.30 

-.-
41.00 
37,00 

19.00 

-.oo 
34.20 

34.00 
18,00 

ESGARI 
K. P. 
-.oo 
16,!l() 
-,-
17,10 

-.-
00,00 
-,-

15.05 
13.20 
12.30 
ıO.JO 

-.-
41.00 
30.00 
19.00 

-.oo 
84,20 

34.00 

l:",35 

Tata\ la yangını hakkın

daki tahkikat fezlekesi şekle 

alt bazı cihetlerden henüz 

ikmal edllemedlğir:den dün ı 

de AdUye}e verilememiştir. 

11\amafl ) arın mul akkak 

verilecektir. 

Un 
F:kstrı f.kstr~ 

I«.: tra 
Rlr ııcı ) umu~ık 
R'rlnct sere 
lkıncı 
l çt, J 
Ha.c.1 ol 

" k Paspal 

1~25 00 
1.100.JO 

1 ()( 00 
00< 00 

1 

oO 
()() 

1250.0~ 

1240.'10 
1.1() 

()O 

J ' 

Yeni l(arar 
Yolları Nafia 
yaptıracak 

Nafia Vekaleti umumi şose· 
ler hakkında bir kanun 111.yıhası 
hazırlıyor. Vekll.let bu mllnase
betle Villl.yete bir tamim gön· 
dermiştir. Yeni kanun IAyıbası 
dolayıslle yol inşaatı tanzim 
olunacağından yeniden yol in· 
şası için taahhUtıere girlşilml· 
yecektlr. 

Şimdiye kadar yapılmı~ olan 
yol ihalelerlnin bir llstesl de 
VekAlete gllndullecektlr. 

Yaptığımız tabkJlı:ata göre bn 
ııeoe bUyllk mikyasta yol inşa
atı ihalesi yepılmamıştır; Çünkü 
5 senelik yol programı Nana 

tarafından tutlk olunmamışbr. 

lstanbnl Hayvan Borsası 

30,l,1928Dlrl ııatışlar 

Cinsi Adet ~0 8!~arı 
Kıvlıcık 
Dağlıç 

Karaman 
265 39 59 Karı yaka 

Kuzu 219 85 100 

Keçi 73 33 33 

Sığır 6.5 13 so 
n.nı 

... -····· t:T \·ıı 'L'L lltJR \SI 
bTiKlıAZr.111 

hılkrw dah 1 \ Oo 
Du}unu n u\0thhhlc ~S 
ltramlydl dı.:mir yolu 8 

SENf:TLF.R 

1~ bankası 
Anadolu demir yolu 
1. Tranvıv. ~· 
J. ı1, S. Şirketi 

1. Su Şirled 
T. Tütün A. S. 
1 De~lrm•n S 
s. ııeıırmeo S. 
/1. Çlmcoto S. 
J. Telefon S. 
ş. M. F.cu Ş. 
ş. Hayriye 

TAHViLAT 

/lnadola { ~: l 
D. Y. 3. T. 

Tünel flrketl 
E:JekUrlt şlrked 
Rıhtım Slrkcrt. 
H. Paşa liman ıırtctl 

ÇEKLER 

Londra 
Ncvtyort 
Parls 
Atin• 
Ctnevrc 
Roma 
Bükrq 
Amsterd&m 
Brüksel 
Sof ya 
Prag 
Bcrlia 
vıvaaa 

13 

2'l 

43 
il 

8 
39 
30 

5 

986 
0,49 
il 
38 
1 
9 

t4 
1 
a 

68 
16 
1 

• 

25.00 
50 
ti() 

60 
<40 

86 
2? 

75 
10 

41,25 
10 
75 
BO 

70 

1950 

41 

19 

50,-
12.50 
57.50 
oo.ıo 

55.~ 

88,00 
00,50 
22.SO 
53,25 
00,-
17,SO 

• Q6,SO 
(111.!5 

- LER 
--r- I1':ai8e:rt.de ~ -i't•I.Ui:Ye• 

E ANETTE 

Beledi Zabıta 
FE IK 

Vilayet meclisi 
Martta Vilayet bütçe
sini bitirmiş olacak ----Dahiliye Vekll.letl dün \'!Ut· 

Islah ve tensik tedbir
lerinin tetkikine 

başlandı ---

Ka yseride iktisadi hareket 

Pek yakın bir zamanda l{ayseri ehem
miyeti haiz bir iktisat merkezi olacaktır 

Ticaret odası reisi Taşcı zade Ömer beyin 
yete, Vilayet umumi meclisi ha· 
kkında bir tebliğde bulunmuş· 
tur. Bu tebliğe göre Villl.yet 
umumt meclisi şubat ayında 
içtimaa davet olunacaktır. Yeni 
ma~I sens b içesi de mart ayı 
içinde mutlaka Dahiliye Vekil.le
tine gönderilecektir. 

Cemiyeti Belediye 927 se
nesi hesabı kat'i raporunu 

tetkik ederken Zabıta! Bele
diye faaliyeti tenkit edilmiş
tir. Emanet müfctılşl umu

miliği bunun üzerine tetkikata 

muhabirimize beyanatı 
Kayserl,29 k:t.sa.[Mllllyet) 

Kayseri gibi mühim bir ticaret 
merkezinde, memleketin iktisa
di ebemmiyetlle mUteneslp bir 
ticaret odası vardır. Ticaret 
odasının mevcudiyeti her hangi 
bir yabancının nazarı dikkatini 
celbedecelı. kadar kuvvetlidir. 
Ticaret odası reisi Taşel Zade 
Ömer Bey, memleketin umumi 
menafline alt her türlü mesalldc 
çalışmış, oğraşmış bir tllccar· 
dır. Kayseriyi bihakkın temsil 
eıen Ömer bey, memleketin ik
tisadlyatı kakkında atideki, l.za· 
batı verdi: 

catta bulunmakta idi. Bu meb· 
lıığ, bizim gibi mühim ticari 
faaliyette bulunan bir şehrin 

Alı!ığımız maıamata nazaran 
Vlldyet mekamı, Umumi Mecll· 
si 15 Şubatta içtlmaa davet 
edecektir. Hu•ust idareye mer
but dairelere 1929 senesi tutçc· 
lerlni suratıe tanzim etmeleri 
bildirilmiştir. meclis kalemi de 
geçen seneye elt zabıtları bas· 
!ırıyor, 

* Ezzacıbr he)'cti- ispirto 

fiyatlarının ucuzlanıa.ı için t~eb
blisatta bulunmak üzre Ankaraya 
gidecek olan ezzacılar hey'cti 

bu ak~am hareket edecektir. 
* Ocakta konferans - Dün 

akşam Tlirkocağı konferans sa
lonunda l lilmi Ziya bey beşeri 
ruhun terakki~i hakkında ikinci 

konferan>ını vermiştir. 

* Şehitliklerin imarı- Şehit
likleri imar komisyonu Gtizd 
san 'arlar birli !!;ine miirac~atla 
şehitliklerin inı«rı i~in bir proje 
i:tem.-tb·. l la\ a 01 u,ait oldugu 

takdırd~ :\liman <uhcsi tctkikal 
' yapacaktır 

• Teffiz işleri görülüyor 
Tcffiz komisyonu dün \'ali muavini 
Fazh bc\;in ri\·asctinde içtima ctıni~ 4 

ıır. Yen iden bazı teflız işlerini iıııaç 
eyicmi~tir. 

* Kasımpaşa idman kulıı· 
bLnden; Ek>criyet oimadıJ?tndaıı tehir 
edilen kongramız J -2·9~9 Cuma gü
nü s••t 10 da tekur, t,\'Planacaktır. 
Bilumum azanın behemhal kulübü 
teşriOeri reca olnnurt 

• Esnaf cemiyetleri - Fırke 
evelki gün tasfi)e cdilcıı esnaf cem
iyetlerine tebligat yapmıştı. Dün 
tasfaye edilmeyen cemiyet mürahhas
ları fırkada toplanarak nizamnamele· 
rini tasfiye neticesinde kendilerine 
iltihak eden azaya güre tadil etmeğ'e 
başlamışl.rdır. 

* Kıraat salonu - Kadın bir
liği kıraat salonu 30 Kdnunusani 
Çarşamba gününden itibaren ikiden 
beşbııçu~a kadar umum hanımlftra 
mahsus olmak üzre kilşaı edilmiştir. 

* Matbaacılık sergisi -
Evelkl gün Türkocağında 
açılan matbaacılık sergisi 

bir çok kimseler tarafından 
ziyaret edilmektedir. Dün 
bazı ecnebiler de gelmişlerdir. 

Türk Ocnı!:ındsn: 
'J uı1' Ocağın: ı 1 t ~<ı en •ınc ait 

tahimkrin , bcddi b • !iradı T ··· 
v nler. .. ., t-(/'/1 c ia edeli den 
f·,zla , e ıanc :ık p r ıstt: .ık e i 
is bar • ı m ş ı.<u ndan k en 

la p:ra \oC nrm · ın \c !.1 " -

retb parı ulep ede lertn Otfen 
Oc ~ \H dır im nin il. ına m cbu
r , el ıl -----Düyunu umumiye 
Surye \'e LObn n 10 
milyon . kLlsur lngllfz 
ı:r.ası ödeyeceı<ıer 
Pııri>te Surye, Cebeli Lübnan 

lngiliY., Fra11sız ve dtiytınu umu· 
miye mümcsslllerindcn mürekkep 
komisyon cabir itilafname imza 

edilmiştir. 

Lozan muahedenamesi muci

bince Lübnan ve suryc Osmanlı 

hükô.metinin borçlarına iştirak 
edeceklerdir. 

Bu hiikümctler Balkan harb

inden evelkl seneler için 'J.8, 17 
ve bundan sonarakl seneler için 
0

/ 0 I0,05 nispetinde iştirak ede

ceklerdir. Borçlan olan 10,300,000 

lngiliz lirasını 80 senede iideye· 
cekler-Oir. 

başlamıştır. Zabıta! belediye

nin esaslı surette çalışması 
tali ma tna men in ha rfl yen 
tatbik için icap eden tedbir

lerin tetkikine başlamıştır. 
* Taksi ücretleri - Çok 

yüksek olan taksi ücretlerini 
haddi makulline indirmek . için 
tetkikat icrasına memur edilen 
Emanet elektrik şubesi şefi Şe· 
fik hey heniiz raporunu .hazır
lamamıştır. :\lesele cemiyeti bde· 

diyede görüşüleceğinden Şefik 
beye raporun ikmali için emir 

verilm~tir. 

,. Küçük san'atlar- Şehrem· 
aneti bazı memleketlerde olduıtu 
gihi bizde de ufak san'atların 
TürK tebaasına hasrı için tctki· 
katta bulunmaktadır. Bu hususta 

Dahiliye vekaletine bir !ayıba 
takdim edilmektedir. 

• Hilekll.r kınnacılar - ~ehre-

maneti ikti,at vek:lletinc miıra· 
c.ıatla usul hil:ı!ında hareket edip

de muameleden menedilen kır
macı ve değirmencilerin Borsada 

mi;<tear namlarla iş yaptıkları 
anla~ıldıp;ından bunlar mahkeme

ye >evk edileceklerdir. 
* Bir davet ~knıleketimizrn 

maruf zevatından 60 ki~i pazar 
günü akşamı için zevcelerile be

raber Vali Beyin konağına davet 

edilmiştir . 
Bu davctln Tatavla harıkzede

lerine muavenet mes"elesile ala
kadar olduıtu zannedilmektedir. 

* Otoamtlk çöp kamyonu
Bir şirket Emanete otomotik 

çöp kamyonu satmak istemiş, 
ve bir model getirtmiştir. 

Emanet heyeti fcnniyesi tara
fınd~n tetkik edilen bu kamyon 
matluba muyafık görülmüştür. 
:\lakamı Emanetin de nıutarnası 
inz1mam ettikten sonra bunlardan 

mikdarı kafi alınacaktır. 
• DUkkll.n lstlmlll.kl Şehre-

maneti Ha\·azıttaki I•~cn f:ıkültesi önü 4 

nde bulunan e•ki dükkAnların hep· 
şini isrimlik etmiştir. Elyevm bir iki 
tane vıkılm1mış dUkkAn kalmış-

llıırı!arda vıkıldıktan <onra kubn 
ar.anın bir kışını yol lhe edilecek 
mt 'l:b:ıldsi ha~çe y•p:'acakıır. ··-Şislide fa lrlare 

tevzii 
ömür 

Şişli - Feriklly-çcmlyeti hay· 
riyesi malı ilenin Dç ynzu mil -
tecaviz fakir nilcsine külliyetli 
kömür te~ziııtın.da buluum~şıur. 

Velime 
.\ hk".edir tabiı,ı rım;auen lzzet 

Kimi! ll<yin ketime c•i ~•nım ile 
:\lühendis O :nan 1 lüsnü l!e,;n ve· 
limcleri dün izzet Kftmil beyin ko
naklannda icra edilmiştir tarafeirne 
snaılet temenni olunur. 

Teşekkür 

Kayserimizde en mllhlm ti • 
caret halıcılılı:, pastırma, ki•· e, 
yapağı ve cebri !lZerlne yapıl· 
tnaktadır. Evelll. halıcılığın vaz' -
lyetl hakkında izahat vermek 
isterim. Umuml harpte 2500 halı 
tezgAhımız vardı. Bugün 7!>00 
tezgll.h bulunmaktadır. Senevt 
100 bin balı ihraç etmekteyiz. 
Bu rakkam, sırf bir sene zar • 
fında imal edilenlerdendir; çün· 
kil eski halılardan da mühim 
miktarda ihraç etmekteyiz. Bu
nun miktarı 300 bini mlltecaviz
dir. 

Bu SOO bin halı sırf Kayseri 
mamulll.tı değildir. Yalnız bunla
rın etraftan toplanması ve Ista· 
nbuldan Avrupaya sevki ile, 
Kayseri ıuccarları meşğul olma· 
ktadır, Son seneler zarfında 
imal edilen halılarımız 9 eylül 
lzmlr sergisinde, yine altın ma· 
madalya ile tal'if edOmlştir. 
Taltif edilen halılnr bizim mües
sesenin halılarırıdır. 

Pastırmaya gelince: Umumi 
harpten evci 22 ve 23 bin inek 
ıephedildiğl halde, bugila bu 
miktar 30 bini mütecaviz bulun• 
maktadır. Yalnız memleket için 
asrt bir mezbahaya kuvvetle 
ihtiyacımız vardır. Bunun ya· 
ıntmuı elzemdir. Kitre ihraca
tımız senevt iki ytız bin ol<kayl 
tecavüz etmektedir. Bunun bir 
kısmı Mançestere, bir kısmı 
Rusyayadır. Kltrenln okkası Uç 
nevidir. Bir, iki ve Uç liraya 
verilmektedir. 

Memleketimizde bir milyon 
okka yapağı çıkmaktadır. Bu· 
nun yuz elli bin okkası ile iplik 
fabrikası halıya ait ip yapmak
tadır. Mlltebakisinl de Mersin, 
lstanbul tarikiyle Avrupaya ih
raç etmekteyiz. 

Kayseri ve mUlhakatında 
iki yüz bin kıye cebri çık

maktadır. Okkası bir liradan 
ihraç edilmektedir. 

Biliyorsunuz ki ticarette en 
mllhim rol oyna) an mali mües
seselerdir. l\\emlekctlmizde dört 
banka mevcuttur. Bunlardan 
Osmanlı bankası Kayseri ube ı 
tOccnrlarımıza 2'l0 bin lira il ra-

Ömer Bey 

lhtlya cabnakll.fl gelmemekte idi. 
Poliçe muamelatında alınan 

Aclyo da pek fazla idi. 

Son günlerde açılan iş ban· 
kası ş •besi, gerek para buhra
nını, gerekse ac-yo mes1eleslndt 
yapıla;ı ihtlkll.rı tamamen izale 
etmiştir. iş bankası bugiln yal· 
nız tllccarlara değil küçllk es
naflara kadar, mllmklln mertebe 
ikrnzatta bulunarak işlerini tes· 
hil etmesi, memleketin iktlsadt 
hayatında pek ziyade m essir 
olmaktadır. Bu seneki para 
buhra:una nazaren, eğer iş ban
kası açılmamış ol~aydl, iktisadi 
vaz'iyet pek ziyade zarar gllr· 
muş olacaktı. 

iş bankası tam zamanında 
yetişmiş ve ilk gllnden itibaren 
pek ziyade muvaffak olmu~tur 

Z lraat bankası ne tüccarlaa 
yaptığı lkrazat kil.fi geliyor ne 
de çllçllere arın olunduğu ~ek· 
ilde muavenet edeblllyor. Zlraaı 
bankası ya doğrudan doğruya 
tüccar veyahut su1 zürra ile 
meşgul olmalıdır. 

Milll lktlsad bankası, memle
ket lifin yapılmış bir malt mlles• 
sesedlr. Seksen, doksan bin lira 
bir sermaesl vardır. parası 
nisbetinde tüccarlara rnuaveneı 
edebilmektedir. Memleketin ik
tisadi vaz'iy t ~in tekemınUI ve 
inkişafı nazarı dıkkata alındıgı 
zaman fimendlferl düşünmek 
icap eder. Bu sene lstanbuldan 
şehrimize 300 bin torba un gel· 
miştfr. Şimendifer olmasaydı, 
bu ithalat yapılamazdı. Ve bita· 
bi unun batmanı beş liraya çı· 
kardı. Şimendiferin yaptığı yar
dımları tarif lmkl\n dahilinde 
değildir. 

Kayseri pek yakın bJr atide 
cumhuriyet devrinin arzu ettiği 
iktisadi ehemmiyeti tam mana· 
sıyle haiz bir şclı!r olacak ır. 

Hikmet cvN 

OTELi: ANl{ARA 
Bütün konforu haizdir. Fiatlar mutedildir. 

____ _..,.Şubatta açılıyor .,mm-=---..: 
Vefau ile btitun efradı aile

mizi alamiı ekdara gark eylemiş 
bulunan pederimiz l\Iaksut nargile

ciyan efendinin cenaze merasimi
ne bizzat iştirak ve tahriren be
yanı taziyet lô.tfunda bulunmuş 
olan bütün zevatı kirama teşek
kürau aleniyem.izi takdim Pyleri7. 

Müteveffanın ailesi namına eczacı 
Ajı;op nargileciyan. 

lstanbu emvali eytam 
• 

müdüriyetinden: 
Adem ağanın idareye velaen mefruğ bulunan ](analda Ka93bada Mezarlık 

sokabında 234-27 numaralı birbap hanesi bilmüzayede bin ikiyüz lirayı 
talibi uhdesine birinci ihalesi icra kıbnmış ve 9 Şubat Cum&rtesl günb 
son ihalesinin icrası mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanlann idareye 
müracaat eylemeleri. 

lstanbul ikinci Ticaret mahkeme· 
sinden: Sirkecide RalU hanında M. ıL,\NLAR 

lı:ln 

Biga Mahkemei a•liyesinden: 
Biganın llelvıcı köyünün Hacı 

Halil kı7.t Fatmanın koc• ı aynı köyden 
Aylıklar veriliyor ıorgö~ or;uııanndan tbrahim çavuş 
Şubat um:.1mt maag oğlu 1314 tevellütlü Azizin seferber· 

T Jik başında asker cdilertk hlç hlr 

Çorıım vilayetinin Osmancık 
kazasındaki kös ormanından ~enevl 
32,478,678 gayn mamul metro mikAp 
hisabile on <cneliginin beher metro 
mik 'abı (350) kuruş bedeli muham • 
menle miızayede olunan Çam eşça
nnın müzayede müddeti 16-2·929 
Çarşamba günü saat on beşe kadar 
on beşı:ün temadit edilmiştir. Talip
lerin ve şeralıl mür.ayedeyi anlamak 
isteyenlerin Ankarıda orman müdü-. 
riyeti umumiyesile lstanbul ve 
Allkara orman baş müdüriyetlerine 
ve ihale güııil ınalıalll komisyonuna 
müracaatlar . 

Dar ve Şeriki ticarethanesinde mer· 
hun bulunan Felemenk mamulatından 
93 t kilo yün ve Almanya mamulı· 
nndan 37.5 düzüne Ol<Mkos fınllı 

ve iki sandık 187 tilo pgon pamuk 
nami emteanın 4 şubat 1929 tarihine 
mü<adif pazanesl göno saat 15 de 
mezkllr Ralli Hanında bUmüzayede 
furuht edilece~en taHplerln yü\'m 
ve vakt ve mah:ılll mezlturda mah· 

keme naibine mürocaat eylemeleri 
lüzumu ilin olunur. 

tevzlabna yarın ba,la· haber gelmediği ve gaip olduğu lruy 
nacaktır. hey'ctlnce tastik edllerek kanunu 

lı.A.NLAR • medeninin 32 inci maddesi muclb nce 
Piyanko müdüriyetinden: Üzerin· hayat ve mematından maliımaa olan-

de "ıube memuru Hüseyn Hüsnü. lann bildirmeleri hususu gaz ıe ile 
adresi yazılı olan bir bilet bulunup J]Jn edilmişsede mezburenıo isı:ııi 
müdiriyetinıize ğetirilmiştir, Sahibinin sehven Klıi~ yazılmış olduğundan 
Mlidirlyetimize miiracut eylemesi. casbiben ve ikind defa iltn olunur. 
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mucip olmuştur . O kadar ki, 1924 te, Makdonaldın başve
eger bu muharrir evlenecek kllligl zmanında tünelin inşası 
olursa kendisine ilk şart izdi- işi tekrar canlandınlmış ise de, 
vaç olarak 1500 liralık bir bo defa da Balfur, Loylt Corc 
kürk alması ve bundan başka ve Baldvln gibi muhaliiler har
kendinin de yaz ve kış kürk biye nezaretinin rüesası. tünelin 
giymesi teklıf edilmesi hakkında vücuda getirecegı tehlikeden 
propaganda yapılmaktadır . ziyade bir harp esnasında muha
Kadınlar birliginin de işe ka- faza ue taarmzdan vikayasi güç 
nşarak muharrirden izahat is- olacağını. bunun iktisadi layda-

Bu gün HİLAL SİNEMASI Bu gece 

1 

ASRIN UMDESI "MiLLiYET. Tİll 
31 KANuNlJSANl 1929 

BUGÜNl{Ü HAVA 
Rasathanebe tespit ·edildiğine 

göre, bu gün ruzglr mutavassıl 
poyraz esecektir. Hava kapalı ve 
karlıdır. Dün lzaml hararet üç, 
aoğ•rt nakıs yanmdL 

:-.....;;..~~~;......~~~~~--

tıÜ/ÜHWKLERIMI~ 
KIMILDANIYOR 

Muhtelit Mübadele Komis
yonu bir ay kadar evel 
şubatın ilk günü Gömülcü
neye nakletmek için bir 
karar vermişti. Bugün şu
batın ilk günüdür; fakat 
komisyon yerinde sayıyor. 

Dün öyleden sonra komisyon 
bir içtima akdetmiş ve nakil 
için tahkikat olunduğundan 
imkansızlık karşısında Gö
mülcüneye gidilmekten vaz

geçilmesine kara rverllmlştlr. 
Komisyonun lstanbul dan 
Gömülcüneye naklini icap 
ettiren esbabı vaktiyle bu 
sütunlarda izah etmiştik. 
O zaman yazdığımız üzre, 
komisyon azasının bunu 
şahıslarına karşı bir hür· 
metslzlik, telakki etmelerine 
ve yahut kendilerini ara
mızda görmekten bıktığımız 

zehabına düşmelerine sebep 
yoktur. Komisyonun Gömül
cüneye gitmesi Lozanda 
imza edilen mübadele mu
kavelesinin ahkamı lktlza
sıdır. Bu mukaveleye göre 
komisyon içtlmalarını "Tür
kiye ve Yunanlstandaw akd
edeeektlr, altı ay Atlnada 
lcrayl faaliyet etti. Bu müd
detin hitamında Lozan mu
ahedesinin ahkamını bitaraf 
azaya hatırlatan Türk mu
rahhası olmuştu. Komisyon 
bunun üzerine lstanbula 
nakletti ve halA lstanbulda 
bulunmaktadır. Gerçi esas 
itibarile Yunanlstana nakil 
kabul edilmiş ise de dünkü 
karara göre aciz yüzünden 
komisyon kareket edemiyor. 
Filhakika komisyonun bu 
karan son zamanlardaki 
faaliyet daha doğrusu faall
yetslzllğl ile hemahenktlr. 

Atalet... öyle atalet ki iş 
törmek değil, yerinden kı

mıldanmak bile kabil değil . 

FELEK 
ihtiyatsızlık 1 

Bir kaç gürı oluyor.. Maruf 
muharrir/erden birisi· kadını 

sair i11sarıfar içinde çok geri 
kalmış iptidai bir mahlıik ola
rak göstermiş ve hatta kad111111 
hayvarı postundarı güzellik ve 
:üs beklemesini sözlerine dahil 
olarak yazmıştı. Bıı yazı şa

irler mahafilinde bir gıina tesir 
yapmamış ise de kadınlar ara
sına bir haylı dedi koduyu 

- Milicyetin tefrikast 4 

•• 

teyeceği de söyleniyor. Iannın da şlipheli bulundugunu 
Hokkab11Zhk 1 dermeyan eylemişlerdir. 

Beyoğlu sinemalarından bi- Bundan dört yıl sonra yani 
rinde bir hokkabaz var. Oe- bu günkü günde tunelin inşası 
çende görmeye gittim, aidatı/- lehinde lngilterede büyük bir 
dıgımı bile bile seyrettim . ceryan basıl olduğu, batta Avam 
Adamcalfizın yapft/!l hünerler kamarasında 186 mebusun. Lort
arasında bir kız uçurma vardı; !ar Kamarasında dahi l 07 azanın 
bu hüneri seyre gelmiş olan
lardan agzı içki kokan birisi/ ttlnelin inşası lehine çevrildi~ 

- Biz daha antikasını ya- yalnız 72 mebusun bitaraf kal
dığı anlaşılmıştır. Bu ccryan, Ka

parız · Deyince yanımdaki nal kumpanyası tarafından çıka-
sordu ! rılan eshamın fiyatlarının vüksel-

- Ne gibi? mesine sebep olmu,tur. Bu teşeb-
- Biz böııfe kız de/';J/ ' 

J s• büse alt sehimler ilk defa 4 şilin 
papas uçururuz I Dedi: mukabilinde piyasaya çıkarılmış-

Biraz sonra bir kanaryanın 
elektirik ampuluna ğirdilfini ken . l 928 yılın da ı şiline 
görünce : satılıyormuş. şimdi ise 5-6 şilin 

Bak bunu yapamam, olsa arasında 0ynamakta imişleF. 
olsa kafese korum! Dedi: Ümanite (l lumanite) ga1.ete-

- Düşündüm. Bizde böyle sinden hulasa ettiğimiz bu malu
san'atkarlar varken hariçten mata, Fransız komünist g-azctesi
artist aramaya ne lüzum var? nin bazı ifade ve fikirlerini de 

Tebdil cins 1 
aynen katalım: Tünelin inşası 

• Akşam " refikimizin ka- Franız ve lngiliz m•ker1 teşriki 
rilerinden bir zat • gazeteye mesaisini kuvvetlendirilmesi de
gönderdigi bir mektupta bir 
müessesede oıı iki saat rakkam mck olacai\lnı ln~ilizkr söyliyor
toplamaktansa kadın olup ev !ar. Rcnanda y.ıpılan Fransız 
iş/erile ugraşmayı tercih etti- kara manavralarına ve Paris üze
gini yazmıştır. Bir haylı tec- rinde icra edilen hava manavra
rübe sahibi oldugıı anlaşılan !arına İngiliz ordusunun mensup
yaşlı başlı fakat yüzü gözü lan da iştirak ettiler. 
boyalı ve parmakları rengarenk " Bir zaman eve!, Kanalın 
yüzüklerle dolu bir hatun bunu karşı. yakasındaki askerler. Fran
okuyup yanımdaki daha gençce 
kadma gösterdi, ve sız askerlerile temasa gelmekten 

Sanki biz yetmiyormu- bile çekinmiyorlardı. Malum müs
temleke milletlerine karşı ve 

şuz gibi .. Dedi: h d h. k' · FELEK Rus Şuralar itti a ı ıi umetıne 
karşı müştereken miicadele etmek 

Askeri hah is lüzı'ımuf'ransız ve lngiliz askerle-
Gene Manf tonell rinin birbirlerindcnçekinmelcrine 
Üç hafta evet Man~ tüneli nehayct verdi. 

hakkında lıir mekale yazmış. bu- Tünelin inşa.11 etrafında top
rada tünelin yapılmasına saik !anan muhalefet bulutlarını dağı
olan iktisadi ve askeri miilaha- şey, gelecek tanbir harbin kor
zalarla aleyhinde toplanan fikir- kusuydu. Artık İngilizler ile Fran
leri söylemiştik. Bu defaki meka- sızlar müstakbel harplerde daima 
temizde bu tOnel hahkında söy- kolkola yiirüyeceklerine kani
lenmekte olan ~evleri tamamla- dirler; çünkü mazlum milletler 
ma~a hasredecegız. aleyhine ve ku vvetlenmekte olan 

Maıış Denizinin en dar bu-
lunduğu Duvr (Duvres) ile Kale Bolşevik Rusya aleyhine hareket 
(Calals)arasııu bir tünel ile bağ- bunu talep ediyor .• 
lamak için kendisine ilk evel 
bir fikir do~an bir mühendis, 
daha r 802 yılında Fransız Mat
yö (Mathie.u)olmuştur. Bundan 
50 yıl sonra cta diğer daha mu
fassal bir oruje ortaya çıkmış, 
bu da l 874te Versay(\'ersailles) 
:\1eclisinde müzakereden da hl 
geçmi~tir. 1 !atta Fransada teliek
klil eden inşaat ıirketinin işe 

başlama" için bir de kanun 
çıkarılım~, ~irket te keşif işlerine 
bile başlamıştı. 

ı\yni istek kar~ı tarafta lngi
lizlerde dahi belirmis ve S!riohn 
Han Kshan adınd~ bir · zat 
.. keneltonel kumpanya'•~ namile 
binle ~irket 'ticuda ;ı;etirmişti; 
Fakat lıu projenin aleyhine der
hal ciheti askeri ye a~ aklan mı~ 
Ye: • rran<a ile lngilterc arasında 
ha;mlanaeak bir tünel, Büyük 
Beri tan yanın A Hupa taral'ından 

istila edilmesine sebep olacaktır." 
Deıneğc b:ışlamı~lıırdır. 

SIHHI . 
BiLGi 

Teshin 
-3 

Cinoglu 

-
Bunun için gerek boruların geç

me yerlerinde uzak bir aralık ve 
gerek kendisinde cüzi bir çatlak 
bulunmamalıdır. Borularda anahtar 
bulundurmak iyi değildir; eğer mev
cut ise çok sıkmamalıdır, çı!nkü 

temamile sıkılır ise cereyanı hava 
vuku bulmayacaı;ından gazati mu
zirre odantn içine vayılır. 

Hava ga7.ı rn müteharrik el so
baları ;ıhhi değildir. 

\'eri! ncaklar \'C şömineler iyi 
çekmek ve tütmemek şartilc teshin 
rasıtalannııı en alalarındandır , fakat 
ağızları geni~. boruları dar ,.c uzun 
olmalı; bacalarının Üzerlerinde birer 
l'ırıldakları bulunmalıdır. yok;a hem 
çekm~z cütcr heınc.le odayı ı:-;ırmaz. 

11.ll.Z. 
Dr. Mufziltin 

- . 

V c bu g;ıın emin olııııuy, ki, Sa-
cideden fazla sizi seYiyonıııı. 

SUPHE 
"Kızınım muvakkat cinnetini 

tahlile oğra~ttın. içinden çıkama

dım, bir ~ey anlayamadım. 

"!':ger, hissiyatına kurban git
tiğine kııııi olsaydım. onu size 
karşı müdafaaya g-ayret ederdim. 
Fakat Sacide hislerine hakimdi. 

' 
Knzım bey korkuyordu. Kızı

ım yalanlarından, souk kanlılığın
Jan kurkuyordu. Bu halin sonu 
'ıerere varacaktı? 

Fakat bir ıı;uı1 gelecek söyle
:n~k her şeı i itiraf etmek mec
'mriyetinde kal.ıcaktı. O zaman, 
ne olacaktı. O zaman kızını 

affedebilecek miydi '/ 
Havır, ırn:ını kı.ıının bugün· 

,ü, alanlarını bu gunkü uzaklığı
ıt 'wnimi Lt,iz1iıtinı affe<lemeye
·ekt' 

il.ıha kız rıda .ırıpa çıktılar ve 
ıiril-;T)erinc hi<; hi· :ey sovleme
kr a •rıldıl:ır. 

K;\zım hev oda,:n:ı girdikten 
-onra kapı-ıııı siirıııckdi, ve da
nadııı:ı şu mektııhıı yaı:dı: 

• Seliimi izzet -
" Bu sıze ilk ve son mektu

bum olacaktır ~ luhsin bey. Size 
bir daha bu facıadan bahsetme
yeceP;im. Sizin yerinizde olsay
dım yapacacagım ~eyi bilirdim 
demiyıırom, >iinkii bunu ben de 
bilıniyorm. Ancak bu gibi hallc
lerde insanın bir dosta ihtiyacı 

olduğunu biliyorum. İster misiziz 
sizin de ben bu dostumuz ola
yımY 

" Bir an Sacldenin babası ol-
dugumu, kızımı fevkalade çok 

sevdiP;imi unudunuz. Yalnız haur
layınız ki, ·acideylc e\lendiği

miz<len sonra sizide hemen hemen 
kızım kadar SC\ dim. Siz lıana 

damattan ziyade, lıukiki bir 
evlat, ikinci bir evlat oldunuz. 

'· izi artık sevmediğine de 
emin olsaydım, bu mc ktubu 
yazmazdım. 

"Aranızda bir geçimsizlik 
var mıydı?.. Her halde ben bil
miyordum. Eğer böyle bir ~ey 
varsa hana söyleyiniz. 

"Şimdilik sersem bir halde
yim. Biri karşıma çıkıp ta: Kızııı 
kocasına ihanet ediyor! deseydi, 
o adamı tokatlar, fakat inanmaz
dım. acidenin böyle bir ~ey 

yapacağına i nanılınazdı değil mi? 
Şimdi size Sacid enin \ erdigi 

karari söyleyeyim. bana tir ;ey 
söyleınedl, fakat çok iyi hi,;,;c
diyorum. l~ğer oııdan aynlacak 

Rasathane o gün havanın bu

lutlu ve yağmurlu olacağı.ru ha

ber vermişti.. Tabıt hava çok 

güzel ve çok güneşli oldıı Rafet 

Rafet Cemil mimardı ve san

ki ilk eser olarak vücudunu per

ğellemişti, Omuzları, be!J, kalça 

ve hac.akları o derece muntazam 

ve mütenasipti .• 

Bazı kadınlar vardır, mimar 

değldirler ama, üstat bir mimarın 

per~elinden çıkmış gibidirler ... 
Muhsine Nilüfer işte bu kadın

lardan biriydi... Rafet Cemil için

den: Bu küçük hanım benim 
pergtlimden çıkmış kadar glizel! 

Dedi ve pe~inı: düştü. 

f !anım gitti o gitti; o gitti hnım 

gitti ... 

Nihayet birbirlerine yaklaştılar. 

Muhsin Cemil küçiik hanıma 

yaklaştı ... 

Bir >ÖZ >öykdi, cevap almadı. 
Bir söz daha söyledi, yarım 

cernp altlı. .. Cçüncii sözden >onra 

konuştular. 

- Ne olur hana bir rande

vu lütfetesenıze ... Kim bilir belki 

beni seversiniz. Birbirimizi seve

rek belki de bahtiyar oluruz ... 
Öyle tatlı yalvarıyordu ki,kü

çük hanım insaCa gelir gibi oldu. 
- Peki, üç gün .<onra Keşış

yan efendinin aparumanına ge
liniz. İşte ad resi yazdım. 

- Keşiş yan efendi de kimdirY 

- Eski bir arkadrujımdır. Ap 
artımanına gelir Muhsine Nilüferi 

istersiniz. 
- Teşekkür ederim. .. Sizi se

viyorum... Mes'ut ettiniz benL. 

-Haydi artık gidinlz ... Üç gün 
sonra görüşürüz. 

Rafet Cmil üç gün sonra, 
tam saatıııda Ke!iişyan efendinin 
apartıınanına !\"eldi. 

Kapıda mükellef bir otomo
bil, otomobilin içinde mlikel!ef 
bir köpeh. vardı, 

Şoföre sordu: 
- BLı otomobil, bu köpek 

l\Juh>ineNilüfer: hanımın değil mi? 

l•:vet. 
içine bir korku ı,>irdi. i.\ler

di\ enleri endişe ile çıktı. Birinci 
katta, kapının ıı>tlindeki yaftayı 
okudu: 

I
;-,-~ -. -D-. -ı.--e-~i-Ş\-.'a_n_ 

Kuyumcu 

Şöyle bir duraladı, sonra 
girdi, kendini fevkalıldc ağır 

döşenmiş bir odada buldu. 

olursanız intihar edecektir. Buna 
katiyen harar verdijtiııi fiÖZlc
rinde okuyorum. 

~Siz neye karar \erdiniz'/ ;-,'e 

olur bunu olsuıı bana bildiriniz. 
Evciden haberım olursa, belki 
onu da, ,izi de kurtara bilirim. 

* Üç gün sonra kayın peder 
damıı.t beyııj\lunda huluştıılar.Ka

zım bey: 
- Kimsenin hi7.i ıı;örmcyeceği 

bir yere gidelim, dedi, Sacideye 
haber vermesinler. 

küçük bir mahallebicıye gir
diler. Muhsin: 

- Söyleyiniz. dedi, sizi dinli
yorum. 

Kft.ıım bey kı>a bir tereddüt
ten sonra; 

- Mııhoın dedi, Sacideyi af
fetmelisin. Her şeyi unutmuş gibi 
avdet etmelisin. Emin ol Sacide 
seni zannından, rasrr,·vurundan 
fazla seviyor. Gel. hiç bir şey 
olmamış gibi ıı;el. ve onu affet .. 

Karşısıııa çıkan sivri beyB..l 
sakallı. altın gözliiklü zata keke
leyerek sordu: 

- l\Iuhsine Nilüfer hanım? 
- Biraz sonra gelecek efen-

dim. dişarı çıktı. Bileziği alacak 
olan beyfendiıniz değil mi? 

- Ne bilezi!';i? 
- :\luhsine Nilüfer hanım 

iki bilezik beyendi. Biri 2500 
liralık, ötekisi 3000 lıralık. Bi
rinden birini almak için si7j bek
liyordu. 

Rafet Cemil ke ... ke.. keledi: 
- <,:ok iyi.. Ben Muhsine 

hanımı a~agıda beklerim ... Bcraber 
yukarı çıkarız ... 

Odadan fırladL .. l\lerdivenlerdı.:n 
fırladL.. kapıdan fırladı ... Kendini 
sokağa dar attı ... 

O gittikten sonra Muhsine 
Şişlinin meşhur l\luhsine Nilüferi, 
saklandığr yerden çıktı, kıvrak 
bir kahkaha attı ... 

3 muazzam film ve 8 büyük artist birlikte 
Bu gün matinelere: 1 O dan itibaren başlanacakur. 

ANNA MALEK. BANKA 
KARENİN KOVROY HIRSIZLARI 

Con Jllbert Maleğln son Hot Klpsonun 
Oreta Oarbo komedisi büyük dramı 

Duhullye 21 localar 117 22 film birden 
Pazartesi gününden itibaren ( ZEYNEP ) 

Versaydaki mutantan ziyfetler Fransa sarayının ihtişamı .• Onbe~inci 
Lüi nin metresleri, sefahetleti, işte yakında 

MELEK Sinemasında 
irae edilecek olan Drotl Glf ile Antaniyo Moreno nun 

temsili muazzamı 

Madam Pompadur un 
bir ınaee rası 

.... filminin mevzuu. .... 

Sinemasında 

lrae edilmekte olup her gün höyük 
bir halk kitlesini celbetmekte olan 
ŞARL !\ lf.REBI'\ meşhur piyesin-

den mult-bes JAK KATELENve 
EMMİ LIN in teımill binaziri 

Kabus 
(Lö Vertii) 

HarikulAde filminden daha güzel, 
daha muhteşem bir cstr tasavvur 

1 piiiiiiiiiiiiiiaiiiij!iiiiii 
Bu gün 

Alhamra 
Sinemasında 

Volga .. Volga .. 
J kyccanlı filminin iracsi 

miinascbetiyle saat 18,30 ma
tinesinde Rus hey'eti mu!(an
niycsi ve Balalayka işti
rak edecektir. 

edilemez. Kin ve Ask 
••••••••••••••••••••• ı ' • F k d • her • lren Rlç ve Kon vay Tearl 
: . ran af 1 akşam : Hus ha\'atına ait mükemmel film 

: Melek : Gelecek Hafta 

i l~~l~U~~?!~~~a i ;_.o_P_E_R_A_D_A __ ..................... 
Pertevniyal vakfı 

akara tından: 
Zirde muharrer em!Ak ylrm; gün 

Darülhedayi 
Tepebaşı tivatrosunda bu gün 15 

30 da ve akşam saat 21,30 da 

müddot\e müzayedeye vazolunmuştur. %a!er Sarhoşları 
Ertesi gün Rafet Cemil şu Taliplerin yevmi müzayede ulan 8 tablo. Sitrindergden rerc!lme 

mektubu aldı: Şubatın yirmi üçüncü Cumartesi eden Şaziye Berin hanım 
"Bana kin bağlamayınız bcyfendi, günü saat onbeşe kadar lstanbul ev· Ferah Sıoeınada 

Dlinkü vak'a size iyi bir ders kaf müdiriyetinde Pertevniynl idare 
olsum ... hayatım maalesef rande- sine ve encümene müracaat ermeleri. Serenat ve çılğınlığın pahası aynca 
vularımı kuyumcularda vermek Şişlide izzet Paşa sokağında Valide. mükemmel varyeıe 
mecburiyetinde bırakıyor ... Sizde apartımarun 9 nümerolu dairesi. Kopril Naşit Bey Temsiller i 
zengin oluncaya kadar, slnama- başında \'alide hanı tahtında 2-8 nü-
larda, pastacı dükkilnlıırında ren- merolu piyazcı dükkanı. Küprü başında Bugün Giindiiz ve akşamı Şeb-
dcvu veren bir küçük hanım \'alide hanı tahtınd• 2 nümerolu r.adebaşı Millet tiyatrosunda Dusenfo~ 
bulmağa gayret ediniz." dükkAn ve 2 nümerolu oda ve Şatosu Cin;[~ti Dram 6 Perde. 

Nakleden mezkOr han dahilinde 16-17 nüme- Gece e er .arasında Komedi 
Sel{lmi izzet rolu mağaza. 3 perde _ Bale _heyet~ _ Rakslar, duetolar 

vr-.crg..JOJ:C"~wuuc.ıu u &C'CJX" llbc u r c uuuCJ..1\IVJ.W•lJO.T.JCtJtıC'llCtaff.DJ..\l..1JJtı1UU ur• 4 AJ u sc-.sıuo::cr.su u 

GÜNÜN LATİFELERi 
Taksi ücretleri iniyor 

-- -- -

Artık hiç merak etme kocacığım. Bundan sonra ayak kabı eskitmem , hep 
otomobile binerim. 

- Ben onu sevmiyor miyim 
sanıyorsunuz? 

Sc\·diğini biliyorum oğlum, 
bunun için avdet cdiyorıım va. 

:\luhsinin ağladığını görun~c: 

- Gel, fakat zatını belli etme, 
dedi. 

- Ne vakit p;tleyim? 
- Bir kaç giin sonra. 
- () zamana kadar Sac!deye 

bır şey söylemeyim mi1 
Kil.:.:ım bey bir an duşündii: 
- Biraz daha tereddüt içinde 

kalsın, dedi hiç olmazsa günahını 
bu kadarla ödesin. 

- 2-
Muhsin, bir hissi kablelvuku ile 

karısından şüphelenmeye başla

mışu. 

Aldığı son mektuplan okudu. 
Evlenmeden evel, henüz daha 

metresiyken bu kadar ateşli 

mektuplar yazmamışa. lJalbuki 
o zamaıılarnc mükemmel ~eviyo-

rdu, ne lusursuz hir maıukaydtl 
Derdiki: 

- Stni seviyorum .\luhsin .. 
!lana saadeti öğret Ben seninim, 
hana istediğini yap! 

Ve Muhsinin bazı cesaretsizlip;ini 
utangaçh~ ı n ı görunce isyan 
ederdi: 

Sar, sım sıkı sar beni: 
Seninim diyorum ya ! 

Y orğun arğın b~ını Nluhsinin 
omuzuna dayayıp göj\süne sokul
dugu ıaınan, bir van kedisi gibi 
mırıldanırdı: 

- Var ol sevgilim, beni ihya 
ediyorsun... Beni yeniden yarau
yorsun ... Kendin için yaratıyorsun 

beni. 
Böyle söylenerek uyurdu. 
Sabahleyin gözlerini açtığı za

roan, sevinç içinde haykırırdı: 
- Dünyanııı en mes'ut kadı

nı benim .• 
Bu sözleri bir dua gibi söy

lerdi. 
O zamanlar, bir gün gelip 

evleneceklerini akıllarından bile 
ğeçirmiyorlard ı.Muhsin bekar bir 

e~kclZ"Sacid~ - koca;iyle pek az 
alakası olan bir kadındı. Günün 
birinde koc.asından ayrıldıktan 
sonra ge~~. :\lııhsine varmağı 
düşünmedı.i' ilvaki Muhsinle olan 
münasebetini bütün alem biliyor· 
du. Fakat ııleme hesap vermek 
mecburiyetinde değıldi yal 

.\ma ailtsi?.,. 

Ailesine hesap verm~ınczlik 
edemezdi. 

KarısınWın ayrıklıktan sonra 
babasının evine ıı;eldi ve genç 
kızlık odasına kavuştu. Memnun
du KAzım bey: 

- Sefa geldin kızım., demı~ti, 
bu. güne kadar mes·ut olmamıştin. 
Bundan sonra seni mes'ut ctmcıte 
çalışacal(1m . Habana, babanın 

kollarına sıjtın' mcs\ıt ol ! .. Bile
mezsi evlenip benden ayrıldııı;ın 

zamıın içim nası 1 parçalanmi~tı . 
,\rtik benden avrılmıv.sın de~il 

mi'! Seni ben mes'ut edeceğim ... 
Seni saadete ben kavu~turaca~ıııı. 

(Bitmedi) 

' 
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~FiAOA BiR SÖZı 

Tenkitler! 
~ Bütün. tenkitler de öyledir .. Y". ! 
.•kat sınema tenkidi busbutun 

'lnire dokunur bir şeydir : Bir kerre 
tasavvur edin : l\lilvonlara mal 
1tın.uş bir filmi bir muharrir, de1 
b •şık eder , iler , aıtar \'C 

.ıı·akmaz. Geçen seneden beri ". 
"Yet sinema filmlerini kedi r 
nazanna göre tenkit etmektedi 
"H.rıı pi) esleri de tenkit c 1 " 
kAh eser, kAh artistleri beycnınezkr 
l'e - itiraf edelim ki - bazan pek 
ıleri. giderek alakddarları hırpalarlar . 
Sıncma tenkidinde ise b~ka bir bu
~Usiyet vardır: liir tiyatro pyesi ten
ıt edilirken onun düzelmesi lazım 

~elen yerleri gösterilir. sırıtan yerleri 
!l•r.et Alunur. Bu mulahazalar varit 
ıse Rc"sör de oraları taehlıilı eder. 

Lakin lıir sinema filimi bu nok
~I nazard.ın tenkit edemeyiz Çünki · 
ılın,tashihine imkdn yoktur, biz 
ııa kadar anisti, ve piysi beycnmc
•ek, ıslah1111 istesek film değıştirile-
1rn~:1. Onun içindir ki sinema tenkit
erı, bır tenkıtten ziyade filmin kuv-

1 ttli vezaif yerlerini gö~teren bir 
lluşahcdcden ·ileıiye gidemez. Bir 
-,ınema münekkidi, bütün gt>rdügü 
ılmlere iıi diyemiyeceği ı<ilıi hep 

_ ınc de fena diyemez, o karie filmin 
ıçındcki ı;ayanı Llikk:tt şeyleri ve 
arıistlcrin muvaffak olup olmadıklarını 
laber verir, film ·e,·irciler üıerine 
1\ i tesir yapacaktır, fakat fena tesir 
apaca~ını kat'iyetle yazmaz, çünkü 
alnız bır tahmin binlerce liralık bir 
caıct işini berbat eder. 

Bundan başka, >ioema münek
kidi her zeman dogru görmez ve 
lıalk her zaman onun ı;ibi düşünmez. 
ıce [:imler vardır ki fevkalade eser
er oldup;undan bütün dünya ittif:?'· 
tttiği halJc "halk,ııı hoşuna gitn' 
ha,,, !ilimler de vardır ki hatta 
kritü hakkında bir tenkit yapılan 
•cak kadar manasız olduı!;u halde 

•eyircinin hoşune ~ider, işte bir si
nema müdürünün en fazla çalışacağı 
~ey hudur, yani mlişterisioin neyi 
ıstediği, neyi sevdigini bilmek ve ona 
~_öre film getirmek. Bu yazımızı hiti
rırkcn bir daha hatırlatırız ki: 

Sinema tenkitlerinden karilerimizln 
iıı~:·eneccklcri şey t'ilrnin karakteri, 
aı i . ..;tin mesa.i~i, senaryonun kuvveti, 
ı .' fotngrafların kıvmetidir. Bu nok-
''ardaki malumatı dikkatle okuyan

ı :r bir şey öğrenebilirler. Llkin bu 
cıhetler mesklı.t ise !t 

~---

ı 

• 
.~· 

Anket 
~r hakkında 
ıvc;.. ismindeki alman 

ı.:r :icnc o!tluAu gibi bu se
.,ıııkr h:ıkl.rııda lıir anket aç-

·tır. Bu .ıııkct umumi olmaktan 
''vade, terbiye; Politika, Ruhban, 
\ıııal'i ve bilhassa sinema Alemlerine 
ıncnsup muayyen bir takım zevatın 
fikirleri alınnıı;tır. Flunun neticesinde 
~n film ayrılmıştır. Bunlardan bir 
~ >mı bizde de göştnrilmiş lsede bir 
kHnıı henuz gösterilmem~tir. Bu 20 
lılrn sırasile şunlardır. 

1- Vatanperver. Emil Yaningı 
. \ nıerika filmi. 

2-jandarkın sevdlll!ı, fransız. 
3 -- Sırk • ( Bizde geçen sene 
nıiştir ) Şarla. Amerikadı . 
-t Cehennemler Dlyan (Bızdc 

ı ,ene geçti ) Corc Bankroft. 
\nıerika. 

5 Beyaz Gölgeler. Amerika 
6 - Son Emri. (yakında göre-

ce, z Emil Yanings. Amerika. 
7 - Yedi kat gök. Am~rika. 
8 Petresburgun sonu. Rus. 
9 - Halk. Aınerikıı. 

10 - Esirin şarkısı. Alman. 
11 Terez Raken. ( geçen 

h:ıfıa geçti) .\iman. 
12 Semalar hakimi. ı bu 'ene 

~'lrdük \mcrika. · 
13 Azizin nedimi. Alman. 
14 - Rapsodi hongruaz. (va

kıııda görece~iz \iman. 
15 Her limanda bir kız. 

. \ınerika. 
16 Anna karenin. (iki h•fıa 

C\ el ~;cçti \ rı1crika. 
f ~ Gold kızları Amerika. 
18 - Casus (Bu sene gördük) 

.\lııırn 
f q - Ala bildiğine. 1 larold 

f.ıı~it. \nıt:rika. 
'0 !(onstan Neni. .\mcrika. 
Lıırüldü~ci 'cçhlc bu 20 filmden 

''.' tiç~ .ı~crikan, be;i Alman. biri 
\l ~. bın 1• ran~ızdır. 

J tJ27 sen"!sindc ayni gazetenin 
L~;ı anl et neticesinde: Fecr 

\ ncrikaJ i rıci. gönUllO kahraman 
\merikaJ '.!nci, Büyük resmi geçit 
\ıncrika) .ıncli olmuştur. 

1926 senesinde >cçilen üç birinci 
l'ılmlcr de şunlardır 

Potemkin Hus '· Ben bur (A
nıcrika ı J .cdi. 

Vinderınerin yelpazesl ( \mc
·ika. 

l 92fi nnl\etinin netice:"i. 
Altına hücum ( \ınerika . Aşk 

ııgrunda katil (Amerika). İnsan· 
ların en ıışagısı , \in• ı . 

[f)2l) :-t.:ncsi anketine ce\:ap gön-
1t.:rcnlı..:r ara-.ın<la \ili zcvac Vıl.tdır: 

lıı~iltcre l\rıliçe>i; -( 'ang. filmini 
~ \ 1-'tımi~tir. 

lıı~iltcre \ diahti ; "Alabildiı;ine, 
ı.i lıl'\ı.:11ıni~ur. 

t >n üçıiııl'Ü \li'ııııs; "Fecr_ fil
ı.i hı.:)~nnıi~tır. 

. \.it"nrın ... ı: H\:\':l./. ıı;iilp;L·leri hegcn-
rıı -.tır. 

l\jcılinal llıılıııa; .Jand.,kın seY-
1 r imini be\ l'lltnio:::tir. 

11 .. ; ·r Jı , .. • ( ~iınlillü kahr-

Bu hafta (Melek) 
sinemasında göste
rilmekte olan <Ka
bus> filminden üç . 

resım 

f_"....,..·""· 1 
(Volga. Volga) 

filminden bir\\~~ 
kaç intiba . ~ 

Kabus 
(Melekte) 

Artistler: fak Kat/en, 
· Emni Lin 

[Şarl Mere ismindeki Fran-1 

sız muharririnin "VertlJ" 
ismindeki eserinin ekrana 

çekilmesinden ibaret olan bu 
film hakkında Fransada çok 
yazı yazılmıştır. Mevzu esa

sen bir kıskançlık ve aşk 

facıasıdır. Filmin bilhassa 

son kısımları heyecanlıdır. 

jak Katlen muvaffak olmuş 

addedlleblllr. Mevzuu şöyle 
hulasa edeblllrlz.] 

Rusya ihtilalinin b~lanğıcmda 

Petresburgda bir aşk facıası oluvor: 
Kont Sivorski isminde ayyaş ve la
net bir Ceneral var. Yaşlı ve kıskanç 

bir ıdam olan Ceneralın karılil en·el
ce Dimitriyef lsııı.inde güzel bir za
bite ni~nlı iken mahza ailesini sefa
letten kurtarmak için aşkrnı feda ede-

rek bu ihtiyar ve kaba herifle evlenmişti. 
Fakat Ceneral bu eski aşkı biliyor 
ve karı~t da nişanlısını unutaml\"ordu. 

işte ihtil:lf patladı~ ~ünlerde ~ephc
den henüı gelmio olan MülAzını Di
mitriefi Ceneral Sivaroki kıskançlık 

yüzünden öldürınüştü. 
ihtilalden kaçan ek;eri Ruslar 

gibi Cencral Sivar;ki de Fransanın 
\kdcniz sahilinde verieşti. Konte< 

hala maktul ni>anh>1nın elcmile mü
tec...:sir iken t lanri i:"111inde bir Fran~ 
sıza rast g-clir. Bu ~enç ınaktul 

mül:tıım Dümitrirel'e o kadar benzi
yor ki Kontes derhal kendisine aşık 
olduğ11 gibi flanri de Kontesi sevi
yn~" Kaıısının hu yeni aşkını ögTc· 

nen ( 'cneral kan-ıııı hicra bir 
şatoya kapatıvor ye kendisini de içkiye 
,·eıi yor. Bir gece. sevdiği kadını 

gönlıeve gelen l lanri, Ceneral ile 
karşı knrşn• gelivtırlar ve tehlikeli 
bir tabanca ı.lücllusundan eve!. C'eneral 
>ektei kalpten olüyor, iki <evıı,ili de 
birleşiyorlar. Jak Katlen genç nşık 

rotunda iyi ise de, Kontes için Em
miden daha ~enç ve güzel hir kadın 
bulunabilirdi. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
:Lmanı heyenmiştir 

Abel c;aıı>; \ ah•ni Ördekleri be

yenmiştir. 
Kari ])reyer; Çaııg filmini beyenm~cir. 

A.lber Ka\'alkanti; Beyaz gölgeleri ı 
Fred .'Jiblo; Vatanperveri beyen

miştir. 
Oskar ;\le,ter; Jandarkın Se\'dısı 

filmini beyenmiştir. 
Adolf Sukur; Semalar hakimi ve 

Ala bildiğine filmlerini beyenmiştir. 
:\ikola Senk; llevaz ı;ölgeleri be

ft:nıni9tir . 
- \mır ı..,,, llcyaz gölKeleri be-

yenmiştir. 
Marsel l ,erbie; iki utangaçı be-

vcnmiştir. 

I 

Votga .. Volga Alhamrada 

["Stenlea Razin. ismlle 
onyedlncl asırda Rusyanın 
Volga havzasında yaşamış 
bir korsanın macerasıdır. 
Film nevi ltibarlle bir tarihi 
macera fllmldlr. Mlşel Stro
gof filmini yapmış olan 
meşhur rejlsör"Turjanskl.nln 
eseridir. Eşhas çok iyi intihap 
ecHlmlş ve filme kuvvetli ve 
daimi hareket verilmiştir. 
Ekseri uı.un ve macera fi. 
lmltrlnde ihmal edllen,, Ti
yatro san'att. bunda bilakis 
mllkemmeldlr. Volga .. Volga 

Alman film sanayllnln Ameri
ka film rakabetlne mukabele 
edecek bir eseridir. Bilhassa 
Rus hanendelerlte ve "bala
layka. orkestroslle filmin 
4000 metro uzunluğu hlsse
dllmed_en geçmektedir. 

Bu filmde en büyük rolu 
atmış daha doğrusu filmin 
olanca ağırlığını yüklenmiş 
olan Alman aktörii Şletof, bu 
filmle dünyanın büyük ar
tistlerinden blrl olduğunu 
göstermiştir. Biz bu artisti 
bu sene" lstanbul gölgelerin· 
de,, ve "Terez Raken. fllm
lerlnde giirnıUştük. 

Volga, Volga! :-;tenka Raıiniıı 

Rusyada sıkışacağını hioscderek lra
na kacmısı ve orada do>tlu~la gir
diği sarayda Vezirin Rusy~dan kor
karak kendisini Rusvava ihbal' etti
ğini anlayınca sarayı 'yağma ettirir. 
Bu esnada, Stenkıının adamlarından 
• (vaşka " Vezirin kı:ı:ını, korsanlık 
kanunlarına muhalif olarak cemiye 
kaçırır. Stenka bu kadına aşık olur 
ve kendi vanına alır. lvaşka karlını 
elinden aldıtından dolayı Stenkııdon 
intikam almak İiter \'C genılde k.i 
su hçılannı kırarak mürttebatı i;yane 
teşvik eder. her kes Rusyaya glıinoe 
bir kadın yahlayip gemiye get8ir1 

Stenka bunun memur olduıunu 
söyleyin<>• onlar d• \'e~irin 
kızının da gemide oldujtunu söyler
ler. Stenta "Ture. yi muhtıfaza için 
sevdiği kadını el ile öldürür 'e denize 
atar. Bu hiddetle efradı içki ve ey· 
lenceye icbar eder. halbuki y,-aşka 
arkadaşlarına iha!let etmiş \'C hüktl 

mete casus gôndt:rnıi~tir. Stenka 
bunu öğrenince )"vaşkanın ceıasını 
,~erir, Fakat hükUınet ~emilcri ~elerck 
haydutlan tepelerler. mert \ c ce~ur 

St~nkayı da Reınbinin direğine a:-ar 
lar, ona ;adık valnız ufak kııpep;idir 
\'olga, \'nlg:ı mu\aiük olmui hir 
eserdir. Rir lngiliz akccnsi olan ,-e 
\~ezirin kızı rolunu almı'° olan 
Lilyan Hol Devi> az ve ni;peten 
kısı rolünde muvaffak olnıuıtur. 

r ~~ra post.;;,, 
1 odan bir levha. 

1 

Arıistlerden INeyire v• 
ismet Haoimlar 

1929 

Opera sinemasında 
bu hafta gö:->teril
rnekte oıan ( Liııg 
Çangın esiresi) fil-

mi n<len üç safha 

(Bir nıilletin 
ruhu)filınin
den bir sahne 

Bir nıi;ıc ın Ruhu 

I_,i ng Çangın Esi resi 
Operada 

Artistleri: Karmen Boni 
Bernar Götzke 

{Bu mm son Çin vaka

yllnden alınan bir ilham ile 

ve o vakayll ekrana geçir

mek suretlle vücude retırll

mlştlr. Götzke bir mongola 

pek benzeyen Çtıhreslle Çinli 

ceneral rolünda canlı oldutu 

Eibl sevimli artist Karmen 

(l\\a i i kte) 
Artistleri: Corç .~idncy, Corç Lı'ı•is 

[Hissi ve vatani bir mev- 1 ll.k eder. 

zun hikaye eden bu filmin ) l~i ı,:m:ug-u '.ırdı. Biri kı1, dl-

bllhassa ilk yarısı şayanı geri erkek olaıı çocuklı;r ~ski 

dıkkat derecede iyi oynan- kafalı olan ~heyyen ile geçine-

mıştır. artıstler ve bilhassa 

Corç Rldney cidden ı:Ozeldlr. 

Yalnız, çok titiz bir adam 

ve talllnden müşteki bir mu

hacir olarak arzedflen "Le

vln ismindeki bir rus yahu-
" dlslnln, ıııı.nı harp üzerine 

oğlunu askere gitmeye icbar 

edecek ve Amerikayı vatan 

addedecek kadar asaıetl his 

göstermesini o kadar tabii 

bulmadım. ı\o\evzuı 

Mevzuu: 

Şinıa!i :\mcrikada 

milletlere mensup 

var, bu ıı !ar ı>rada 

muhtelif 

muhacirler 

haı atlarını 

kazanıynrlar. l\1111 ardan hiri Le

dn i>mindcki Rtı:; yahudi~idir • 

Bu adam onlıe, >enedir ütücü-

• 

nıezler, ve :<unun birinde., kız 

hayatını re«~mlıkla kat.anmalı: 

ii7.re baha ocağını cerkeder. 

Aradan biraz zaman geçtikcen 

sonra .\merika harbe girer, her

kes !\'Önullu ı,.-ider. bu meyanda 

genç Levin de !{İttiği ıçlhl. 

güzel ".llatmazel Levinini seven 

ve pek asil bir aileye men

sup olan " J lyu ~ ismindeki 

gençte gider. Harpte, ıı;enç "Le

vin" "Hyn~nin haraunı kurta

rırken maktul dlişer. Sıl sulh 
olup askerle avdet ertince Hyn 

\fadmazelLevini almak isterse de 

mtitaassıp bir kadın olan annesi 

buna razı olmak iscemez. Fakat 

alacagı kı/.ın karde~i, oğlunun 

hayatını ktırtarırken öldüğtinü 

Ö!\'renince muvafakat eder ve 

1 ''•lıti yar olurlar. 

" ,,.;_'@'~#~##/A?/NWA#W.k«ıY4 l"-8 

~Ankara ~ 
~ ~ 1 Postası! 
~&'&'/&'AW/4'Wff.@'&'hVA'XWAY~~ 

lpekci kardaı;lar firmıu;ınm lsıan

bulda - \nlaıra postası- isminde bir 
film çc.-irımeve haşlıdıklarını ,-azmış

tık. Bu l(iirı karilerimize daha fazla 

izahar \erebilecek \ azt) ettevtz. "'An· 

kım postıs~ • ( Franma dö Kürer .. ) 

irı "'Ter ~nümen.,. i:-1mindeki pivesin~ 
deıı. Ertuğrul Muhsin R taraİından 

ekrana ratbik edilmiştir. 

Vaka 1 tınbulda Halife hükômeti 
ve .\nadolu milli hükllmeti varken 

\dapozan civarında cereyan eden 

bir facıadır. iki o~lunu seve seve 

vatan ve isrikl•I yolunda feda eden 
bir valdedin yük<ek kislerini hi~ıiye 

eder. 
Filmi "Darillbedavi. artistlcrimkn 

Err,ğrul Muhsin, Galip Kcnı·ı~ hcr
lerle Neyire hanım "' ~ariçtcn bun
larıı iltihak eden Sadl bevle lzıııir 

• 
Bool de " Meri • rolllnda 

iyidir.] 

M.evza hllllsaten şllyledlrı 

Çinin bir limanında İngiliz 

kon~olO!lı Raif Sinkler ,erll 

kıtaat kumandanı tarafından tev- , 
kif edilir. Orada geçen vakaylden 

haberi olmayan genç zevcesi 

Meri, bir vapurla karaya çıkar 

ve kocasının mevkuf olduğunu 
;iyrenir. 

Vapurda rll!t geldiği bir gaze-

teci ve Konsolosun sadık hizmet

karı .. LL ile birlikte kocasını 

kaçırır. Fakat bu esnada· bir 

Çinli nöbetçi maktul düşer. 

Aksi !\'lbi firariler yakalanır ve 

idama mab.ktim olurlar. FakıH: 

idam sırasında müthiş bir 

tarraka işidillyor, arkasından 

bir daha, bir daha! Nihayet 

anla~ıllıyor ki 

Çinli kıtaatı ateş altırıa almıştır 

Bu kargaşalıkta idam mabkômu 

olan konsolos ve u~ağı Li canla 

rını kurtarıyorlar, '.'rierl de koca
sına kavuşuyor. (Lıng Çangın 

~:stresi) bir Alman !ilmidir. 

Aıneriken Coleji talibaıından ı,met 

h•nım oynamaktadır. ismet hanım 

bu fllme >ııf amatör olarak iştirak 

etmektedir. !'ilmin nı<l'ından m .ıdesi 

ve en milşkül sahneleri çe\ rilmiştir. 

Sahneler meı anında llolmabalıçe 

sarayında çekilen kı~ımlann Ş&\ anı 

dikkat olduı\'U •Ö\ lenmektedır . Film 
henüz ikmal edilmedj,;ı için hakkın

dj iyi kütü hir şey :-Ö\ lencmez 

'·\nkara Posıa:ı hiter hitmc' \fat

ı,ıı:na husu~i bir n1atintde gü~tc ·ilı,;

c:cktir · 



~ 
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Adamın vermezler ağzına l'.lkn1a, 
Azına çoğ~ına öyle pek bakma, 
Ay<ığına gelen nimeti kaknıa, 
D.:nizde hoğul:ı1a, işinde boğul! 

~ Boğaz kavgası bu, saıdıran alır, 
::g Geri durn1a elin böğründe kalır, 
~ Scfiılet yılanı bele sarılır, 

O ~eni yıl,n·acan sen kalkıp <lo~rull 

Kendini çabucak kaptırma ye'se, 
Ç~1 I ş..: n adanıda doludur kese, 
G>ziınü döi·t açıp kulak ver sese, 
Önünü anlını gözle hey oğul! 

Al. S. 

üf h ş değ·ı mi? -----

ne biner, ikinci istas
) onda l·on<.oktör gelip 
bılt.t ara<. ığı zanıan, 

l iç t tij:,ini boznı;ız: 
,·ı ~talı adım! Za

tc"l butün s 'nhatlcri-

·-- _,,.._ --

Öğleyin başlayıp 
gece yarısına kadar 
aksırmak iyiliğe, ferah. 
lığa saadet ve bahti
yarlığa alamettir. 

Başınızın üstünden Ay ışığında köpek 
öterek kuş geçerse yap havlar ve ulursa fena 
makta olduğunuz işten bir haber alınacak, bir 
az J a kazanacaksınız ı az müteessir olunaca-
demektir. ğına alanıettir. = 

..... -..=.-=c ~ • u. ~~.1\ 
nı~" , ... ,3 :ıt ~~ I 
:~ı· .. ; ~. --.:,.f"~.\--ııı;:::~~~l/l!:':==:;::cı::c:s;cıı:~ ~::i.5iiıiiim::.:ıiZ:iiiiimıiiiiiiiiiiWG;+ ......... 

Çalışıldığı cabalan- Koyun sürüsüne ras-
dığı halde bir türl~ gelirseniz hiç merak 
yakılamayan ateşte etmeyin. En vş~ğ-ıo 
pek hayra alamet de- koyunların adedince 
ğildir. Gaflet olunn1a- liraya konacaksınız 
yal • demelitiİ\ 

~~ 

- .. -

Kadınlara lafatmak yasak! 
Ey ahbaplar. ~lalumunuz o!aki kadınlara 

lafatmak yasaktır. Ulu orta yüzsüzlük edip 
laf atan sarkıntılık eden terbiyes"zlerin h~ k 
kından kanun gelecek. Bu işin sonunda hapse 
girip eşe dosta kepaze oln1ak var. G::ızünüzü 
dört açın ha!. .. 

TUHAF FIKRALAR 
Yardım Sokakta 

~lisafirlikte: Çocuk - Haninıcfen-
- Kızım misafir gel- di bana yirnıi l·uı-us 

diği zan1an hizmet için verin de anneme J,a~ 
annene yardın1 ediyor- vuşayıın. 
sun değil nıi? - Al yrvrun1.. An-

- Tabi efendiın, mi- nen Sercde? 
safirler gider gitnıez - ... 1 ~1 mada. 

• • iflas halinde .• 
f ıncanları tabakları sa- Iki vahucı·, < rt l· 

d , > a " o a-
yarım. Bakalın1 aşır ı-j rak arnl"r ..ı ı · l d. 1 " ı nı ıa ) ı r 
ar n11 ıye. kontrat aktcdcrlcı-. Bu 

D~a~k~u l t t 
l {On ra ın sonunda 

Neriman Hanım {O-

l b. ş:.>y~e bir madde vardı: 
casıyla adam akıl ı ır lfl 

« as halinde, hasıl 
kavga ettik tçn sonra lac 1 J 0 c a < <ar iki ortak 
ağlayarak çocuğunu aras!nda taksin1 edilc-
kucağına aldı. cektır. ıı 

- İşte yavrum, dedi -------
on senedir ben bu ha
ya ta katlanıyorum. 

O zaman çoo..ık nıa
sumane sordu: 

- Peki anne bu daha 
ne kadar devam edecek! 
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Oakl ndın ~ ııı r:ıdy;ıt 
ründekı per" a tı orU"nal~ 
ıeye d kk ti lı.ını 

Bu yeni Oakland 
~ daha zarif ve aha güzel 

ıır.'9 scue ıııin Oıı tnnd oıoıııobilleri 
ı~~lıa fi_k, cazip ve daha. güzeldir. 
l•ıııcr. l921S de rlak vaffaluyeller ~·
z~n.mıı olıın sevimli vı:, zari~ k~r?serı le
rını daha fazla tckemnıul etıırııııttı• 

Diğer urabat.ırdakilarindao laıııa ıııc~ 
f ı. bir r:ıdyatörlr nıücehlı~ı ycııı 
Oekland otomobili itiburi bir dcsı•nt· kar· 
~· c 'at ranc ıecnib lindr mu .ılT~k 
otnıuflur. ı\ralıanııı bulutu radyat6ruı~ 
iki )·ok~rı kô~eleriııdeıı itibaren lô;enı.aıı 
nrkay8 kadar temadi eder. 

O kla d ıııolö ode dahi Cazl" luıvvet te
nıin edilmiştir. SUrlıtll lıareketf!'~e te~r!i~" 
ediniz. ön ve arka tekerleklcrrnın bırıbı
rint:en uzak ve merkez sikleliııin gaye! al-

k olması. lıendeklerde ı·e vic.ajlarda ara· 
·hnnın !<alıil durıuasıneı nıedar olur. ~e.ıu , 
frenlerle ani ,.e_ ııaı:şını111 .. ılıtt .b~ecdi ~'"'· 
su yeni tcbeddul:il ve teke!111ııulatın le.,ra
tını düşiiııiiııiil-. Dalın se\'llıılı. daha cazip 
\C dahıı •ençleşıuış ı;oıiiıı iy u 'l 
leral rO sunuıın kadar ilfniz ve lıaırell.etı. 
ıc.ne.d'niz. Pek a. ıı.ralıol ı nılil • ı-

n ccn-alıyelinı ve buna ı :ığıueu s bı • 
metin o du ııınu naz:ırı t:ıkdirle ~orecı:bı-
rıiz. Oakliın ol ıaobilı bir . e ı:ırfinda 
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Galata sahili 
zinden: 

sihiye erke-

1 fa:\t'°'l • a .. a 1 mı 1 ı .. ~..w e , f1t .. t.ı1 c:--inin .?8 ulcın t.: r.aı...ı ınt.'"c: C\ \ta ılc 

;ı kalem E t ~l'ıht , e'ı :ı .. ~n1 mtiııakıt: a ~urtınc ınu' \ 2 ı.-dı1eı."C~ınden 

c,mı ın· okı ! . uhlt cıjlt t:ırihınc mu •dif p:ızır gwıu s.ı.ıt 1 1 
ut ~dı ,r tır. 'I dl :ıl in !'.1rtn•ıııc \e ii-tderı lm2l 117. c her n ez 

Gr lla t •, n ıd.ı ·c ır.cnm lukuna 'c ıııün ll.• de C:ıl=da 1 .ıra 

k t:ı.;ıpo,. "" ııoıi3 ( •ht.ı '3hili •i!ıiıe rı.ı:zi rııf k"ır. onun~ 
.1.caatl.1 ı 11.tP ı tunu . 

Devi ,t demir yolları ve lim
a11ları Umumi İdaresinden: 

\cin · m" ta-~f>r ,;17.anı l'hmak · < 11 I' rt CJ!•ı ı ı,:ar· 

ı ı:u• s:ı tt ı ! de \•ıkarada l ımııııi ld c h !1 11 l Knı L'llılc 

ktir. \hınab aı ı i~tirııl edet-ekkriıı Le lıf ırıt \C 16~0) 

~lıl teminatı nıL 'ıklilltdcrini YC\ mi rm:ikiırtb t l c; •• ıo a 

· d:ır l murni ldaıc \Ol/.I i~ltri ıııtıı;urii me \'ttmdcri B'lımclır. 

:ılıplcr ıııuruık ı ~armı.ıınc!t.'l'i ı .'iO tun· aı •ıhHcndt \nka

ııla nııılıcnıc tlııiıı.,,.•ıclc ı. 1 J ' l r 1' ~ade mu! r.ı.ı J..11111 \ 1111 nd;m 

tıLr.ik nlel~liıl r 

il!'ılcli 
kunı~ • 

l J76:J 22 • \ l)ı·hir - ı-u::ı yvlıı 
ıa~ı·lıır - hula nıirnı<la 2 kilı.ıın •lr • tuluwk . . • (, ıni-

tlı ı•. f\!'·İylt• fi :ull'I O, 60 m Iik lıı· ı, nuı• ıı ııli·z iı ;;;ı ı 
2-W.l Q t ı.ı hır h ırug:ı L.ıdaı· ııııııld tll' 
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D fTERDARLIK İLA ATI 
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Tüccar ve Banka memuru 

1\ ... 
cc.··n:p 'c mu 
asri m:ılı .der , ~ 
hir t-Un:t!L' le 

kalemler l>cm. 1 

olmak 

776 

için 
A, erfk n 

an ve 

,. 
"' ıneck.cn ı. 

k 1 <le cın,ı remı dilmı' 
Lnolı !erinde ı:a i \'clık 

kull:ınılmı.;tır 11 kalclltitı imo 
livffimkki her amcli = 11 u 

işdıı:l' uraı tl.ın hüvül; hır itnr.t ılc \C cı •on 'c 

1 I • ıc lılmişci . imal olikıı her talı:m ,et ,blJk 

0 nıua ooc cdıiir 'c mntlubıt m k r;vrülmcı en 

1 ıp :ıtılır \ cıu ! .itin vazı.'ilna en el ı:rışlı kalrnılcrılir. 

t: 

baş mül1en-Mersin Nafia 
disliğinden: 

·r:ır:--u \daı"L , ohınun '1'1r ... l :-t:ın irjha: l'n ı: b t)~~ ~1lnnu:truları 

&."ll :uıı 1 Ol; kıl•nnotrıılu~ mah·ılıt. idim 14< mcırn 

> mıl.;':ı.p li.ınlılli• u ırı nal,Ji ile ~" a m atı 17 4.111 
leş De ı lJ lrnnunusıni IJ'.!lt :.trihin c ıulı·ırcn kapalı 

.t koouln:ttıŞtt.ır 

2 ,,a • ı tır:ık cjlc\CCı:l.lcri.ı ~a hıımıc dı:1i malı lubcndi 
,t' va bıı k3bıJ fc~ nıcm.tll"!J j ... "tlhd.ırn e}IC\c-..:elJı:nnı \ '::>atk' n1u.tcherc ile 
rcun.İ jf,.j C'.1 8 'I' C', \ f '<2f1a fb \J 'ıcn<Jı,ffjtinc İ-''U! C ! ınekri 

~lu ı;ık ı <Lbıl ı laı::ıl far k dciır. ıı il.! ' \c<lı lıu\Ujl;u 
ıııulı n·c < i erındcıı ı uk 

m ııol...: · '" ilıal t !,:ıııuı: ı ) diııcı mndtlc-ınc O:\fi 

lan \n:IHt C• \lilh llonkalanl.ın liımc 1;ıt·ın im'" "lldılcrini 
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ŞEHiR, MEMLEKT VE 11.ı\RIÇTEKl VEKA Yit GÖSTEREN RFSİMLER 

ı )iin erkek lisesinde lstanbul spor kongrası akdolunmustur. 
kongrada memleketimizin spor işleri müzakere edilmiştir. 

Bu 

'· 

;eyri sefain idaresi taraıindan, Seyriscfain bekleme salonunda 
eyyahine nıahsus hir nıeşher açılmıştır. Şehrimize gelen seyyahlara 

eşyalar teşhir olunacaktır. 

• "' ·--·.... Evintı2ıu apırtımauruzin 

daima temiz ve parlak 

kalmasını ve sizin de 

memnun olmanızı arzu 

ediyorsanız me-hur ve 

muzadı taafilin 

Poliflor 

noget 
Cilasını 

Kullanmanız l:lzımdır. 

Her verde -
satılır. 

1 

J. 

ttilAliahmer cemiyeti Tatavla harikzedeganına muavenet olarak 
çamaşır tevzi etmektedir. Dün bunlardan bir kısmına çamaşır ıçın 

vesikalar tevzi edilnıiştir. 

.. 
. . 

Birecik ve köylerde niüteınadiyen yeni millet ve halk nıektepleri 
açılmaktadır. Bu münasebetle küşat merasiminden iki intiba dercedivoruz. 

Evvelki giin kaçınimsk istenilen sila~ılara depo itti;,ı;ıt eclilcn vt",i1 ciirc;, i;·-;·;ı .. -,-,J·ı · · -- ,, 

ZEİSS 
marl•a 

ay nah 
lamba
ların 

Eyi ve teminatlı bir z11·a ve 
asgari sarfiyatla azami randcman 
ita ettikleri tecrübe ile '"bit 
olmuştur. 

Dikkat! S.şlıca bankalar, ti<AI 
rethane ve yv.ıhanelerde !Amba -
lanmızın tesisan mevcuttur. 1·ur
kiye için vekili bulunan KOR,' 
FiLO ·:e COLDŞTA YN müesse
sinde vrni mcvrudat. lstanbul 
Topal yan han. :17 tel ı,ı_ ı O.'i7 j 

Doktor A. Kutiel 
Elektrik makindcriylc lıds·ı

ğukluj\lı idrnr darlıgı, pnı. ta~ 
a<lcmiiktidar, \L bclırcv ckli·>ı h .. h, 

~cri'an ve dit ile fi cng-iyi ajtrı
sı/. tcda' i eder. Kanköydc lförckçı 
rırnı sırasmda :ı.ı.. 

ı ·::::::~:::: ::::::~====:::=::!:•~:~:=::::::::-·~:~~~. 

j( KİRALIK SA YFi YE j( 
it 1STEN CYOll ii 
)[ Derhal kiralanmak llzre ~ 
J[ Boğaz içinin Balta limanı, l! 
ll Emlrg4n, Boyacıkcy, l(ireç - ll 
ll burnu ve l<efeliköy tarafla - ıı 
lt nnda dört beş odalı ufak bir lı 
l{ sayfiye aranıyor. Milliyet ga- ı' l! zeteslnde Nail beye muracaat 

! olunmalıdır. . 
·--·~ 1 ~·-·-·-·-·~!-~-!~· 

Operatiir 

HALİL ~EZAİ 
BASUR J\1EJ\1ELERİ 

fistül ve sıraealan ameliyatlı ame
liyatsız elektrikle tedavi ve bilcumle 
amcliyati icra d ·· . c er, ()~leden >111ıra 
Dıvan yoltı Acı ı lamam No. '.!O 

,. Muallim 

1 ... Dr.. ~ F Z CEMH 1 
D.ıhıllı, sıııır \~ ~·wıık lıas!a

• ıklan ıııiı!:ılı;ıssıst 
(14-\~madan malla he.rgün ;.1at 

. ) la kadar Dıvanyolundakı 
kabınesiııdc 1 (' • S 1 .. . c ,um:ırtcsı, , a ı 

gunlerı (Rami, de (<J-12) radde 
lenndc ha t ı .. b 

J 
' 1 ıuı ı 1 eder. Telefon 

'tanbu! 2398 
11 ... 

~ 
Piyasada rag 

\ hct bu!mrı; 

' aya kiı ıc 

~ . ~fil :tyak ız l', -;_ 
ii\ ~ tırm:ı, !anı 

. .. bon, sal~'t' 
kesme nı•kı·n 1 . . " e erımtz gelmiştir 

l1mumı d epo ve accnt,.J~t!ı 
lstanhu! R ı k ~ , a 1 pazar Yaıtct snkn~ 
• o 4 Parask . ı· b' l • • • ~ cvn1c ıs ıra( erle.,. 
11. lst. 20:} ı 

• ~:F. . 

Yeni lürk harllcrinin kııbulrı 
hasebi ı· lc '·' J . ' r,y uf ı <J2S tarihindcn-
bcri kulla 
. rımakta hıılundul(unı 
ımzadan sa r 

· r ınazar ederek: 

To_lacıoıtıu Fchrrl Ka' ;ı 
Lırmasil. ·. · 

. . c ıcra l'tmckrc «IC.u 
ğum ıçın b . 

. ll l(Undc-n irilıarcn vai· 
rıt/. zırddi . • 

1 ıml.am•n mııtclı r 
o ac:ıgıııt ar· .1 • 

/. ı c ııaıarı dikkat.ı 
almanızı nca c 1 . ı·r 

t crun ·I • 

ımza 

1• . 1 
F. Kaya 

'..lllfC( C ok 
tınup :ıı•latıbı im 

ı ,irktılcr altınd· k' . 
h

.. . a ı ımzanm <ahı> 
\"C llll)Cti J • ' 

l aırcce maruf Tola 
cıoj(lu Fchıni K· 1 . 

. ·ll a ıcyın nlm;ııt. 
la t:Nlık kılındı. " 

Yirmi ti~ · ı . 
. . ı.ınci krıııun hin 

dokuz vuz ''irm· 1 k 
• J 1 l 'ı "U7. 

. . ı,taıılıuı lıc<iııci 
( K:ltıbı adil n .. 1 -~~-._

1_ıı_ı_· ~ı~c__:'m:z~.,~;"1) -
~, _ 

ARSENOFEnı-
Gerek haata!ığı ıniltes; 
gerek faılll ralı t. 

Y SDıl\~l.:.. 

mütevellit fakrüddeme 
karşı gayet n: fıes~irc!il'. 

&ııanelerle eoıa. depoı,• 
rında bulunur. 

• 


