
CU~lA 

23 MAYIS 1930 

6 inci une, No 1536 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

BUGÜ .. ~ 
2 inci snhlicde · 

1--- Naöri 1 lı.rttiı t'f"; ki 
2 Harici haberJeı-
3- Son haberltr 

~ 2- Tahtakale yangınıeda ka ı 
~ 'far mı? 

<l anca sahifede: 
~ 1- Siyasi icmal, 2 ·Felek, 
~ 3- Kulak mlsallrl, 4· H kAye, 
,. 5- Roman 
, 5 inci sahifede : 

f 

Daşmw:aharorirl: Sll:ır-1; 1911:~b .. "!' .. ~Al. 199'.UT 

3 Uncu sahllede 
lzmlr, Sam un, Jstanbal 
lskAn mildürlılklerl ıat
vediJmloyr , ı- Sinema aleml 

Akdeniz haki
miyeti için .. 

Denizler ve deniz yolları 
ll'lilletlerin mukadderaUnda 
hüytık roller oynarlar .. Beşeri
Yet tarihi daha ziyade denizler 
üzerindeki çarpışmalarla mu
kadder istikametini almıştır. 
Denizlere hakim olanlar. 
sahillerini okşadığı kıt'ala
ra da hakim olmuşlardır. Bu 
İtibarla denizler uzerindeki re
kabet, milli ve siyasi rekabet
lerin en şiddetli ve ihirashsı
dır. Rakiplerden biri iddiasın
dan vaz geçmedikçe ve yahut 
tamamen ımha edilmedikçe iki 
taraf içın de memnuniyeti mu
cıp bir muvazene tesisi hemen 
iınkc.11sız g bı bir şeydir. 

Roma - Kartaca rekabetinin 
akibeti malilmdur. Yenı zaman 
larm, İnJıliz - İspanyol, İngi

1 . . . . 

Devlet demiryollarz on bin kilometroya iblağ edilece 
Recep B.in M. Mec

lisind.e beyanatı 
• 

2,400 kilometrodan ibaret demiryolu in
şaat programımızın yarısından fazlasını 

tatbik ettik. Bakı yesi 
1934 senesine kadar ikmal edilecek 

Devlet demir yollarını 10,000 kilometroay 
iblağ etmek azmindeyiz. Eski ve yeni 

hatlarımızın varidatı mütemadiyen arl:ıyor 

Doktorlar 

Haysiyet divanına 
verildiler ... 

Kim olacak 

Dün Fen Fakültesi 
içtima etti • 

Divan çar amba günü 
toplanıyor .. 

Riyas~tten istifa eden 
Hüsnü Hamit Hey \ 

ne diyor?. Büyük ve küçük doktorlar 
arasında fazla hastaya bakmak 
meselesi yil2ünden çıkan ihtila- Darülfünun Fen Fakültesi 
fm etibba odasında göriişüldü- Müderrisler meclisi dün öğle
ği.inü ve verilen kararın mektum den sonra Fakülte binasında top 
tutuldugunu yazmışuk. Öğren- !anarak, bazı kararlar itihaz et
dıgimize göre Etıbba odası tara miştir. 
fey~n mUra~2tı üzerine. ke~fi-: Bu meyanda Pragta toplana
yetı .Etıb~a dıvanı haysıyetıne cak hayvanat kongresine Mü-
tevdı etmış bulunmaktadır. derris Ali Vehbi Beyin murah-

Haysiyet divanı önümüzde- has olarak intihabı takarrür et

M. Anderson ı•e id. Rlııns 

Türk- Yunan inüza ( 
faal bir safhaya g·ir:. or 

" 

liz - Felemenk, İngiliz - Fran- A~KARA, _22 <!el~!onl~)-. 
sız, ve nihayet İngiliz - Alman M~clıste S~ynsefaın butçesın~ 
rekabetleriniµ de ne suretle ne- muzakeresı sırasında Mazhıı• 
ticelendiği hatırlardadır. Re- Müfit Bey .<Denizli) ~öz ataı:al 
kabet sahnesinin bütün cihan mazeretlerıne mebnı bahriye 
denizleri teşkil eden İn- ve ticaret kaptan mekteplerini 
giliz - Amerikan davası, bu- ikmal edemiyerek ve imtihan 
g..ın İngilterenin eski iddiasın- ~er.er~~ Seyrisefainde ikinci .~P. 
dan az çok vaz geçmesile bir uçuncu sınıf kaptanlıkla. ~u.s 
sureti hal bulabilmiştir. Büyük tahdem bulunanların terfı ıçııı 
Okyanostaki Japon - Amerikan ~mtihana kabulleriru teklif etti. 
rakabeti de diplomasinin ince- lkUsat Vekili buna muvafakat 
likleri sayesinde bugün için etti. Müteakıben Devlet demiı 
külle ortiılü bir kıvılcrın halin- yolları ve limanları bütçesinin 
de bulunmaktadır Kimse kat'- müzakeresi münasebetile Nafıa 

"'•~~ 1 ki çarşamba günü Sıhhiye mü- miş ve 1 haziranda başlıyacak 
diriyetindeki dairede toplanarak olan imtihanlar için mümeyyiz
ihtili'if hakkında son kararını ve ler tefrik edilmi tir. 

iyetle ke;tiremez. Vekili kürsüye geldi. 

Akdenız, Avrupa medeniye- Recep B. İn izahati 
t•.nin beşıği olan bu güzel de- Recep Bey Nafıa bütçesinin 
nız, son zamanlarda gene be- müzaker~inde ali meclise ma
~eriyetin dikkat. n~zarını ken~i ruzatta bulunamadığını zira na- Nafıa Velılll Rec9p &11 , 
llzerine .. ~elbetmıştı~. Bu. de~ı- fianm takip ettiği köprü ve şo-1 şında bulunduğunu, fakat de-1 

~.n en guzel medenıyetlenn bın se gibi büyük işlerin henüz ba- (Mabadı altıncı sahifede) 
ı. türhı timsal ve hulyalarını 

;.kseden mavi sulan gittikçe 
Şiddetlenen bir rekabetin sah
nesi olnıaga başlamıştır: Fran
Gı.ı: - İtalyan rakabeti. Londra 
'· onferansının malfım akibeti 

Endişeye mahal yok 
Akdeniz hakimiyeti etrafında- \7i]avet ile emanetin tevhidinden açıkta 
ki bu cidale yeni bir hamle ver- • • 
ıniş ve mılletlerin hayalini gı- kalacak memurlar mutlaka verleştırılecek 
tıklıyan bazı tezahürlerde, kalp 
!erde gizli gizli yaşıyan emelle 
re taşkınlık göstermek fırsatı- Vali Muhiddin B. diyor ki: "Gerek köprüden 
nı hazırlamışur. k k k 1 gerek başka taraftan açı ta alaca o an 

Cezayirin Fransızlar tarafın 
dan işgalinin yüzüncü yıl dönü- memurlar terfih ve ikdar edilecektir,, 

recektir. Müderrisler meclisi içtimam-
Mevcut kanaate göre haysi- daYeni Fakülte reisini intihabı 

yet divanı esas ibarile genç ( mevzuuna tema edilmemiştir. 
doktorların noktai nazarına mu- Bu mesele hakkında karar ver 
ariz değildir. mek için Vek.iıletten gelecek ce 

Salahiyet ar bir zat muharri vaba intizar olunmaktadır. 
rimize demi tir ki: 

- Genç doktorlarımız hima
ye ve sahabet edilmelidir. Ken
dileri esasen haklı bir tezi mü
dafaa ediyorlar. 

Haysiyet divanının da genç 

Dünkü Meclisi mliderrlsin 
içtimaına i tirak eden Hüsnü 
Hamit Bey, bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

- İstifamda fevkaladelik 
yoktur. Sadece yoruldum, teda
vi için Avrupaya gideceğim. Za 
ten cıy!Ulde müçldetim bitiyo~. 

Bu seyahat itiliif projesinin mübadil "n1liı 
mesele11ine mütedair 

.~ inci maddesile alakadar bulunn)" 
Bir müddettenberi tevakkuf r ~ 

devresi geçirmekte olan Türk -
Yunan müzakeratı yeniden faal 
bir devreye girmiştir. Aldığı-
mız malilmata gôre son zaman-
larda emlak meselesi etrafında 
iki hükilmet arasında cereyan 
eden mil2akerat müsait bir saf
haya girmiştir. 

Şehrimiz alakadar mehafi
linde müzakeratm zaten öteden 

t •• Y-ı;ri~e bir~~evvel l_>aşka bi- ı beridevam etmekte olduğu,bina 1 
1 rının ı~tıha~~ ı~~~ va.ktın.?~ ev- enaleyh tetkikata yeniden başla 
. vel c;ekilmegı munasıp gordum. nacağına dair haberlerin hiç bir 

Hayscytl divanı uzasınıwn 

..411 ve Tev/111 Salim Psşalar 

doktorlarımızı kırmıyacak bir 
karar vermesi çok memuldür. 

· Çükü ~ksi takdird~ a~aya tati! esasa istinat eylemediği bildiri! 
devresı gırecek \ e ıntıhap geçı- mektedir. 

İntihabın ne günü yapılaca
ğını henüz bilmiyorum. İstifam 
usulen kabul edilince intihap da 
yapılır. 

keceKtt. V · · · ki f .. · 
azıyetın ın şa ı uzenne 

Muhtelit mübadele komisyonu t 
bitaraf azasından M. Rivas ile Teı•fllt Hlmll &g 1 
M. Andersen ve katibi umumi 1 

M. Vurf Ray Ankaraya davete- rasında cereyan edecek mülı 
dilmişlerdir. Bugünkü trenle lemelere Türk - Yunan itilieı 
Ankaraya gideceklerdir. Bu se- nm akıbeti bağlı olduğu icp 
yahat itiliifnamenin beşinci mad çok ehemmiyet verilmektedir ı 
desinde münderiç mübadil em- ATİNA, 21 _Ankara 'lı 1 

l 

i 

ltıü münasebetile Fransız empe Eylı'.ilden itibaren tatbik edi-
tiyalizmi aylardanberi bayram lecek olan yeni kanun mucibin
Yapmaktadır. Bu bayram Fran- ceVilayetle Emanet tevhit edile 
•ız Reisicumhunınun son Ceza- rek kaza ve nahiye teşkilatı vü
Yir seyahatile en yüksek dere- cuda getirileceği cihetle bir kı
tesine vasıl olmuştur. Fransız- sım memurin vaziyetlerinden 
!ar tarafından "Latin Afrika., endişe etmektedir. Vakıa bir kı
diye ''Latin denizi,, tarikile sım kazalar yeniden ihdas edile
~ransanın bir temadisi olduğu cek ise de Beyoğlu, Üsküdar, 

Şöhı:P almış doktorlarımı
zın az zamanda çok hastaya bak 
tıklan inkar edilemez. Bu yil2-
dcn hepsine ayni itina gösteri
lemiyor. Halbuki şöhret sahibi 
olmıyan doktorlarımız arasında 
çok kuvvetli istidatlar oldugu 
ve yorulmıyan bir doktorun her 
zaman için diğerlerine tefevvuk 
edebileceği unutulmamalıdır." 

Şeyh Saidin 
oğlu yakalandı 

Dokuz arkadaşile 
birlikte Ankarada 

muhakeme edilecek 

lak meselesile ata.kadardır. nan seTirinin pek yakında bu 1 . 

ATİNA, 22 (Apo.) - Hari- ya geleceği haberi deveran eh '. 
ciye nezaretine gelen resmi ma- yor. Sefirin buraya gelmesi \9 · 
lilmata göre İstanbulda bulunan nan hariciye nazırının Cenev 
bitaraf mübadele azası mübadil den avdeti zamanına tesadüf n 
emlak meselesi hakkında Türki decektir. Bu mülakat Tud'· ' 
ye hükfimetile müdavelei efkar Yuan ihtilaflarının halli iı 
için Ankaraya gideceklerdir. Bi- kat'i mukarrerat ittihazile al111 • 
taraf dza ile Tevfik Rüştü B. a- kadardır. --1ddia edilen Şimali Afrikada ya Bakırköy gibi bazı yerlerde de ANKARA, 22 (Telefonla)-

Pılan bu şenikler hiç şüphesiz İ- esasen hem kaza ve hem de be- Gazi Hz. :i\1ec 11 ste Memleketimize giren maslup 
lal:yanların kalbinde. acı tesirler lediye teşkilatı mevcuttur. Bi- Şeyh Şaidin oğlu Selahaddin 
lıyandırmışt.'r. Ve .. n;hayet bun- naenaleyh tevhitten sonra bil- ANKARA, 22 (Telefonla)- ve rüfekası gizli cemiyet teşki-
lılra karşı bır aksulamel hare- hassa bu kabil kaza merkezlerin Gazi Hazretleri bugün Meclise linden dolayı Erzurumda yedi 
keti vücude getirmek için Mus- den tabiatile açıkta kalacaklar geldiler ve iki saat kadar kal- ay evvel tevkif edilmiş ve dava 
Soliniyi ayaklandırmıştır. bulunacaktır. dılar. ları Ankara ağırceza mahkeme-

Mussolinin Toskan seyahati Mesela bu kaza merkezlerin -<>- jsine nakledilmiştir. 
\e bilhassa Livron ve Floransa den birinde ya kaymakamın bı- \ J 1 · l · • Davanın naklini temyiz mah-
~Utukları İtalyan emperiyaliz- rakılması veyahut ta belediye , l CSU1 )1 f' H '"Iİ kemesi tasvip etmiştir. Bugün-
llıine yeni bir heyecan ve ham- müdürünün kaymakamlığa ge- ANKARA, 22 (Telefonla)- lerde Selahaddin ve dokuz ar-
le vermiştir. Briand Avrupa çirilmesi icap edeceği gibi mu- Gazi Hazretlcril!İn. manevi kız kadaşmın muhakemesine baş-
lıir!iğinden bahsederken, Mus- hasebe, heyeti tahriri ye ve buna lan Rukıye Hanımla Jandarma !anacaktır. 
SoJini İtalyayı kucaklıyan Ak- mümasil her iki teşkilatta mev- zabitlerimizden Hüsnü Bevin ------
~enize indirilmek üzre yeni cut olan bazı şubelerden de bi- evlenme merasimi Emane"tte Rıhtım şirketi zam istiyor 
lı rinin kaldırılması zarureti hasıl 1 R · h H 
arp gemilerinin inşasını teş- olacaktır. Fakat. buna mukabil yapı dı. eısicüm ur azretle- Rıhtım şirketinin işlerin azal 

v·k ri, merasimde hazır bulundu- d _ d b h' 1 . d.". 1 
; ve tesri ediyor... Fransa veniden vücude getirilecek olan 1 Ak' 1 . S h . . ıgın an a ıs e 2aın ıste ıgı 

"'- ar. ıt muame esı e remını 1• d ··11:vcut sulh vaziyetinin muha- kaza ve nahiyelerde dig" er taraf- • N B f d - ma um ur. 
! evzat ey tara ın an yapıl- .. .. . . 
<lzasına çalışırken, İtalya tarih lardan acıkta kalacakların me- Yeni vazlyeı etnıfında mü- dı. Dahiliye ve Hariciye vekil-! Rusumat baş mudırıyetı rıh-
~, adaletin icaplarına ima edi- muriyetl~rine muadil vazifeler hlm lzalıatta bulunan Vali !eri genç evlilerin şahitleri idi- um şirketinin bn talebinden ha-
~or. İtalya da Fransa da Akde- açılacağından aşağı yukarı kim Muhittin Bey ler. berdar değildir. Baş müdür Sey 
~İze '"Latin denizi,, diyorlar. se açı~ta kalma!'acaktır. _Yazı- madığı için bu hususta bir şey -o- fi B. bir muharririmize şu söz-
ı\nıaşılıyor ki, bu münazaalı yetlerınden en~ışe eden. bır kı- söylenemez". Fransız Ateşemiliteri leri söylemiştir: 
llıiras meselesi ancak donan- sım memurlar a zabıt~ı beledi- Şimdiki halde açıkta kalmala - Rıhtım şirketinin zarar et 
Ilı. ye melll;?rlarıdı~ .. T.evhıt .. ~.ak- n bir emri vaki olan yalnız köp- Fransız sefareti ateşemiliteri tiğine ihtimal vermiyorum. İş- •: 
aların nizamı ile halledilebilc k~nda dun .k~n~ıdısıle. goı:u.şen rü memurlarıdır. Köprü müruri Miralay M. Soru dün Ankara- !er bir miktar azaldise hemen Mevsimin en mühim likma~"f; 

tektir. Fakat Akdenizde başka bır mu~a~nrımı.ze yalı vekılı ve yesinin Hazirandan itibaren kal ya gitmiştir. Bu seyahat Çanak tarifelere zam yapmak icap et- ~ ı. 
~tvletler, baska kuvveler de Şehremını Muhıddın B. şu beya- dırılacağı alakadarlara tebliğ e- kal~y.e g~lccek .olan Fransız ~e- mez. b UfJÜRk Ü • 
Var. . . Onların ve bilhassa İn- natta bulunmuştur. dilmiş ve bu hususta icap eden yetırun rıyasetın~e bu~una~ Je-

BııgiJ11kll atletizm ı11üsabakalrına iştirak tden 
Hole} el/etlerinden bir" gurup lı 

Bugünkarşılaşıqorlat: 

filterenin vaziyeti ne olacak? -"Tevhit layihası Eylı'.ilde bütün tedbirler hazırlanmıştır. neral Guronun zıyaretıle alaka- Yeşilay günü Fener - Be.(i!iktaş ma'-ıdır 
~te dünya için yeni ve mühim tatbik edilecektir. Dahiliye ve- Muhiddin B. köprü memurları- dardır. ~ V ı ~ 

~i~ d h kaletinde bir komisyon bunun nın vaziyeti hakkında da şunla-! · Bugün Yeşil hilal bayramı- Bugün, gı"ne muhtelif ve mü-, lerin müsterek ve ahenktar bı ·• ınuamma a a. . . 
1 , esasatını hazırlamakla meşgul- n söylemiştir. dır. Binaenaleyh bunları mağ- dır. Bu münasebet'" ~rızetler him spor hareketlerini ihtiva e- den haraketleri her sene olcluı · • 

ZEKi MESUT dür. Zabıtai b.elediye polise ve- -"Gerek köprüden. gerek , dur edemeyiz. Kendilerine iş tevzi olunacak, ~ den bir gündür. gibi hic şüphesiz bugtin de b•ı • 
rilecek değildır. Yalnız kanun- başka taraftan açıkta kalacak o- bulacağız. Ve iş hulucaya kadar eğlentiler tertip n., Evvela sabahleyın Taksım !erce davetli tarafından halkı ı ı 

lktasat programı da "Vekalet isterse zabrtai bele- lan memurlar terfih ve ikdar o- da iki ay tam maaş, tam tahsi- edilecek ve bir ·• Stadyumunda yapılacak mek- takdir edilecektir. 
A diyeyi polise verebilir ve buna lunacaktır. Köprü memurları u- 1

1 
sat ve ondan sonra da nısıf ma- de deniz ten ez- \~ tepliler idman harekatı senede Diğer mühım spor Mirli 

)k <>.NKARA, 22 (Telefonla)- ait tahsisat ta µolise devrolu- zun seneler köpni gibi eıı mü- as. nısıf tahsisat vereceğiz." zühü yapılacak ~ bir yapılan nümayişlerden oldu 
1 
de, saat on dörtten itibarı 

~ısat proğrarrıı bugün meb'- nur." Dive bir .kayıt vardır. Ka him. bir varidatı hüsnü cibayet j . Şu hale azaran ~ucibi endişe tır. B?gün, ayni :;am cemi-' ğ~ için .adeta tahassürle seyre- 1:ürk ve ecnebi ?tletlerin isti 
<ıra tev7 i eclilrli. nun henuz tath•kcıt sahasında ol etmış emektar memurlarımız- hır hal yok demektır yete aza kaydedılecektır. · dılecektır. Erkek ve kız talebe- kıle Rober Koleı sahasında f . ., 

1, 



HARiÇTEN 

lngiltere 
ALDIGlM iZ HA B R 

- .... - -- - -----
a N e müşkil bir vaziyet 

KAMRAN ŞERiF • kleden: Başvekil kendi kabinasindaki muhalifleri 
ı.::• ~ Cellatbaşı, milnkat ııe mütehallk, 
T• ıı işkence aletlerini yeniden intihabat ile tehdit ediyor 

hazırlıgan kölelere nezaret ediyordu! .................................................................. " ................ _. ............ "' ....... . 
Tc 
ani 

• Ol - Daha neler söylemiyor euus zırhının üstünde kolları-
Vaziyet 
müşkil 

Fetemenkte 1 Almıyorlar 
Sabık kayser !. • Neşrettiğin bütün kanun- nı kavuşturmuş olduğu hal

o yazıyormuş. Orduların de, tahtın arkasında hareket-
.o intihap ettiği jeneraller siz duruyordu. Cellat bası 
ıfından idare edildikleri için münkat ve mütehalik, işkeri"c~ 

:l zaffer oluyorlarmış 1 aletlerini ha~lıyan kölelere 
• nezaret ediyordu. 
; - Onun nazarında Kayser 
i na vesayet altında kalma
• muhtaç bir çocuktur .• Ne
= namı altında Senek salta-

G l sürüyor ... Mecnun! Yok-
n niyeti tahta çıkmak mı? .• 

Oktavinin nedimelerini çıp
lak bir halde bir-er birer içeri 
soktular. Manzara nazikti. İs
kence memurları tarafında~ 
yakalanan kadınlar, kızıl demi 
rin memebaşlarına yaklaştığını 

' E'ilozof kurnazca davranma- görünce, meşe kazıkların aza
olsaydı, mahvolacaktı. yi dahiliyelerini parçalıyarak 

'lladan çekilmeyi çok arzu yarı ayrılan kaba etlerinden 
1 ğinden bahisle tekaüde sev- vücutlerine girdiğini hissedin
" i istedı.- Neron da zaten onu ce kendilerinden umulan ı;eyle
! ından savmak istiyordu. ri itiraf ediyorlardı. Maamafih 

V r stane ayrıldılar. bazıları hanımlarının namuslu 
n olduğunda israr etti. İşkence· 
~ Neron bundan sonra Silla ile de pek ileri gidilmiyordu; esa
.r utus'u öldürttü. Şimdi yal- sen maksat zavallıları söylet
; bir engel kalmıştı: Okta- mekten ziyade hazırunu eğlc;1. 
:1 t Karısını da boşamadan a- dirtnekti. iti rafların adedi kiifi 
, Poppea'yi almak istiyor- görüldü. Bu "sadizm,, hosca 
;t Neron kansını kısırlıkla it- bir vakit geçmesine vesile ol~ -
3 n ederek boşamağa kalk- du. Tijellen kızlardan birine: 
i ~ Oktavi isteseydi kendini - İti raf et, diyordu. Okta
e >( kolay müdafaa edebilirdi vi'nin her istediği adama ra-
1 .yser kendisinden daima u- molduğunu itiraf et. Zaten bu
t ~ yaşamıştı. Fakat her ne- nu bilmiyen yok .. Herkes 

r 1 l ıse sesini çıkarmadı. lhti- söylüyor .. 
y c El ki herkesin nazarı hakareti , Cariye çekinmeden cevap 

nkfıp yaşadığı bu saraydan verdi: 
Dö ; rtulmayi bir cana minnet bi- - Herkesin söylediğine ne 

'ı rordu. Unvanının yükünü üs bakarsın .. Ona bakarsan senin 
1 ıden attıktan sonra o da aşkı için de her gün bir çok kadın-
. saadeti tanıyamaz mı idi? larm yapabileceği ışı, senin 

•. kbeti onu hayata kavuştur-' başka suretle yaptığını söylü-
(lŞ olacaktı. Zaten henüz yir- 1 1 

1 yaşında bile değildi. yor ar·· · · 
2 Bu söz üzerine etraftan öyle 

__..., ___ _ 
Mesai kabinesine 
hücum ediliyor 

---··------

Odun kesmekele 
meşg11l • --·--

d. • • • • • • • •· ...... bir kahkaha yükseldi ki celse-ı Almnn11:ıc!a 
: 

1 
Britanikus'un, Agripin'in yı tatile mecburiyet hasıl ol- _ 

du. Cürmü sabit olan Oktavi R ,. tabi' si 1 ) la'nin, Plautus'un ölümünü de en !n ıye 
'nld1netle karşılayan efkarı u- bir kaç as~e;in n~zareti al- .. 
ı ]lmiye, Oktavinin boşanma- tında Kampanıa da bır eve ka- MA YENCE, 22 • A. A. -
ı 

1 
karşısında isyan etti. Ne· patıldı. . JI. Ma • Dona'ld Fransız askerleri Biilgen'i tah-

Troçki Rusyaya 
gidemiyecek 

-----------
Hind/standa 

Hücum!. 

Tuz depolarına 
• akın yapıldı 

arri J n kendini haklı göstermek O .~ama~ ?.alk O_~ta~ıye kar- lat varılır. Geçen sene haziran- liye etmişlerdir. n• • 
nı •,n tal3.k için mühim sebepleri ~ı gost~rdıgı uluvvucenapta da iş başına gelen Mac Donald BERLİN, 22 A'.'A. - Briand Dharasana, 21 (A.A) - 2000 
aç i ,!vcut olduğunu ileri sürdü. ısrar ettı, muhalefette bulun. kabinesi tam bir sosyalist siya- muhtırası hakkında tefsiratta kadar gönüllü saat 18 de tuz de 

. raydan çıkan şayiacılar ta- d.u'. Bu muhalefet ha_l~ı.n ı:efre- seti takip etmek istediği zaman bulunan Germania gazetesi posuna yeni bir akın yapmışlar 
trf taraf dolaşarak şu sözleri tını, usa~cıru ve d~g.ışık~ık a~- diğer fırkaların şiddetli muha- Ren'in tahliyesile Fransız-Al- dır. Bu hücum o kadar şiddetli 

rsc: "·krar ediyorlardı: zusunu goste~ek ıtıbarıle bır lefetine maruz kalıyor. Fakat man münasebatında yeni bir de ve anudane olmuştur ki gönül-
c kat daha manıdardı. parlamentodaki muhalefeti he- vir açılacağını ve Avrupa tesa-

1
1ülerden 300 kadarı yaralanmı~ 

t ' - lmperatoriçenin dostu * * * saba katarak daha uysal davran nüdünün bu münasebatın şartı tır. 

Şükran hatırası 
. Gazi l Iazretleriııe ~lt•cli~iıı hedi

yesi altıı1 Alfttbe ... 
ANKARA, 22 (Telefonla)

Meclis Türk harflerile bizi nur 
!andıran büyük Gaziye milletin 
şükran hatırasını ebedileştir
mek için bir altın alfabe takdi
mini evvelce kararlaştırmıştı. 

Divanı riyaset, lstanbulda 

san'atkarane bir surette bu harı 
leri altından yaptırmış ve bun 
lar altın bir çerçeve içine kon· 
muştur. Bu güzide san'at eseri 
riyaset divanı tarafından bu· 
gün Reisicümhur Hazretlerine 
takdim edilmiştir. 

Avrupa ittihadı ve Türkiye 
Ji,raı1sa hüktımeti bize ])İr ıneı110-

raı1dlın göııderdi 
ANKARA, 22 (Telefoı.la)

Fransız maslahatgüzarı ..... .-ru
pa ittihadı hakkında hüki'ıme
timize bugün bir memorandum 
takdim etmiştir. Bu memoran
dumun Ankara mehafilinde na
sıl bir t-:.sir uyandırdığı bugün
lerde anlaşılacaktır. 

ANKARA, 22 (A.A) - Av
rupa federal ittihadı teskilatı 
hakındaki Fransa hük(hı~ti ta-

rafından Cemiyeti Akvama da· 
hil 27 devlete tevdi edilen Bri· 
and memorandumunun maHl· 
mat husulü zımnında Fransa 
maslahatgüzarı tarafından Ha· 
riciye vekaletine tevdi olundu· 
ğu haber alınmıştır. Bu meme 
randum tetkik edilmekte oldu 
ğu cihetle Ankara mehafilindf 
ne tesir hasıl ettiği henüz ma· 
li'ım değildir. 

Varidat artacak 
iıılı i ~ar l ~. wl iid ii rii11 ii Jl 

})~yaı1a tı 
hilinde tütün bayilerine satış· 
larını bir misili artırmak şartilc 
kendilerine fazla komisyon ve· 
receğini bu suretle inhisar va· 
ridatının bir milyon daha arta· 
bileceğini söyledi. 

B.~ 1 iJeJ parla111~ntolar kongresinde 
ANKARA, 22 (Telefonla)- mentolar kongresine aza ola· 

Riyaset divanı İbrahim Alaed-
din Beyle Kırklareli meb'usu rak gönderilmeleri için bu zevı> 
Nail Beyin beynelmilel parla- tı namzet gösterecektir. 

An1erikalı tayyareciler 
Şereflerine Ankarada ziyafet verilecek 
ANKARA, 22 (Telefonla)

Amerika tayyarelerinden yolcu 
ve mektep tayyaresi bugün gel 
di. İstikbalde tayyare cemiye
ti azaları, halk, Amerika sefare 
ti erkanı tayyarecilerimiz var

akşamı şereflerine süvare veri· 
liyor . 

so ı He de kı"m' Ad" İtiraf komedisi kimseyi al- · f k esası'sı·nı' tes_kil etmekte olduô-u r. rmış .. . . m · · · ı dığı zaman mesaı ır asının mü 
U ( r köle, bir çalgıcı .. Bedbaht datmamıştı. Fe.na telaşa düşen frit olan ı :zbi huna şiddetle mu yazmaktadır. 
mı ıkkenderiyeden gelmiş bir ney-, Neron Ok_tanye mektup _ya- lıalif davranıyor. Bu müfrit hi- Kabahatli meb'uslar 

rs 1ni koynuna alıyormuş. H~~- Z!P onu çagırmak ı:.ıec~urıy~. - zip sosvalist programının tema . 
n ı )'·meydana çıktı, hatta herıfın 

1 

tınde kaldı. Bunun uzerıne bu- .1 t tb k ...• · . BERLİN. 21 A. A. - Reı-
N 

~ .. R h 
1 

. , .. mı e a ı mı ıs.ı} or. . . . 

. , dı. M · <ıfirlerimiz Ankara pala
. Slıola!-lur, 22 (A.A) Örfı ! sa indiler. Diğer iki tayyare Es 
ıdare dun akşam kaldırılacak kisehirde tecrübe yaptıktan 
idi. Fak

1
dat, _günddüz ask:_rl~dr ta- so~ra geleceklerdir. Cumartesi 

şa tutu ugun an mezkur ı are 
nin yeni bir emre kadar temdi

Örfi idare 

Ankara, 22 (A.A) - Ameri· 
kan tayyarecilerinden ikisi bu· 
glin saat 11,30 da Eskişehirdell 
'?ehrimize gelmişler ve tayyare 
cemiyeti reisi, şehremini, po!iı 
müdürü ve daha bir çok ıevıı 
ve halk tarafından karşılarunıf 
lardır. Tayyareciler Ankarapa. 
lasa misafir edilmişlerdir. 

,
1 

ni bile malUın.. Ökeros is- tun oma a kı Kapıtal a hu- H lb· k' 1• t <l t chstag meclısı nızamname en-' d' .. d"kl . . f 

1 

a u ı par amen o a mu - .. . _ 1 hl 
' •ı.İnde bir adam .. Kactı amma cum e ıp goster ı · en ınsa 1 k b" k . t ' h . 1 cumenı s::ıg ve so cena ara ve 

B 
•.. · d 

1 
.. 1•11 a ır e serıye ı aız o mıyanı b" 

ı 
1 

:rede ise yakalanır. Kim bilirı ve a a etten dolayı ı a ı ara M D ld h""k" t' .. f 'ti merkez fırkasına mensup ır \ d l Ok ·• · h k 1 ac ona u ume ı mu n e , .. . 
ne · inahını hatıru hayale gelmezi tapın ı ar. ·tavının ey e - . d" 1 d"" h l"f f k çok mebusların teşnı masum-
u b -~· işkencelerle ödeyecek ı Ok-1 lerine celenkler konuldu. Avni ~ı ~n erse dı~e.r mu. a 

1 
•• ır b~- yetini ref'etmiştir. 

et \,vi'ye gelince· Kayse;·gene zamanda halk Poppea'vi ö!Üm- kar da~ısm .. a~\_:azıye~ını ;r 
atı '11a li'ıtfetti !. ' le tehdit etmeğe başladı. Akşa- a~ a ~ m_u~ ık~ta lso Tuş o a' 
e ı' ma dogru büsbütün kızısan a- fa ~~-- şagı .. a '-rYr.e g: tan ~n-
y . Bu efsaneye daha fazla ha- hali sarayi muhasara ~ttiler; aşlıd ıkgında. gforke r.d 1 ~~- d ok~ 

Franaada 
Baş knn1andanlık 

dine karar verilmiştir. 

Tuz kapıp kaçanlar 

~1. 1'lorfuı1 raı)aru \TC vapılan 
tat-lila1 

Bombay, 22 (A.A) _ 100 ka- A~KARA,. 22 (Telefonla)- Müsyü Morf Cumartesi İS 
d ·· .. 

11 
.. d"" k"" k 1 

1 

Malıye Vekılı beyanatında: tanbula hareket edecek ve i1' 
dar gonu u k u~ u ~ ın a~n~ -. Müsyü Morf hazırlan- gün kaldıktan sonra memleket 
~v~rr; etme ~zere u 

1 
s~ t mış olan Devlet Bankası layiha ne dönecektir. 

a a a tuz an arına ge mış er sı üzerinde b tad"l"t t Ayni günde Nurullah EsB' 
dir. Polis bunların üzerine so- azı_ ı a yap .1 

um , kat süsü verebilmek için Se- tehditkar avazelerle Kay- na en ' ır ası .? 11. ın e 1 

/1ıto azası, tribünler, ordu ku- serden selam istediler. Bir kı- chere}k'anl~r~hkarşı katkı bır hbat~ı 
,
1 
andanları davet edildi. Pop- sım halk ta daha ileri giderek ar.e et ıt:ı az etme mec urı-

Anl • d akl · · d N 1 p , b . . 1 d yetınde kalmıştır. Mr. Mac Do-

. . . . ve ona rapten bır rapor verdı. B. İstanbula gidecek ve ay s? 
Paris, 21 (A.A) - M. Tar- aı 1te~kı~ .~tmıştı~ B~ e~~ata .3 O raporu Başvekile takdim et- nunda İktısat meclisi alisi ic;11 

dieu M. Maginot ile ceneral pa ar a 1ucum e ere cum esı- tim dedi Ankaraya gelecektir. 
var !ifa uv ar ıçın e eron a oppea run aşını ıstıyor ar ı. ld' k 11 d - hd" Th 

't:raber tahtta oturuyor, Tijell- Kıyamı ancak kuvvet bastırabi- na ~. u a~. ıp~ı te ı_t sı ~ 1 
Weygand'ı kabul etmiş ve or- gönüllü yaralanmıştır. Başka .,, ___ . ____________ .;.........;;;.__ ___ _ 

du da yapılacak terfiler hakkın 1 

bir 30 kişilik gönüllü grupu tuz l\ l · f · · l k ld 
da kendilerile görüşmÜitÜr. anbarınahücumettikleri esna- asunıyet re 1( evre soııuna a ' 

Bu münasebetle ceneral Gou da bunlardan 18 i tevkit edil-

teff lirdi Fenius Ruf ·1 T"' 11 az muhım degıldır. y eruden ın-
d l•-1 k 1 b" "'k 1 "k ·· · us 1 e ıJe en · b 1 k .. l" e f " aca o an uyu at etı mu- sarayin parkına giıl'ce a k tıha at yapı ma uzre par amen 

ele r b k 1 d 1 s er f h" .... h h ld .rı a a ar ır. getirtmişlerdi. Lejiyonerler an- to~un es : sozu er a e me-
çin 'e Bu müsabakalara Semih, sızın mızrakları ufki vaziyette ~ fırka~ı azasını memnun et
i ka •ctehmet Ali, Haydar, Veysi, tutarak halkın üstüne yürüdü- mıvecektır. 

raud başkumandanlığa terfi e- mi~tir. Bir çokları _ kapabildik- ANKARA, 22 (Telefonla)
dilecek ve Paris askeri valiliği lerı tuzlarla kaçmaga muvaffak Teşkilatı esasiye ve Adliye en-
münhal bırakacaktır. • olmuşlardır. 

'lfehmet, Nedim gibi Türkiye ler. Bunun üzerine kanlı bir LONDRA, 21 A.A. - Avam 
Batan Kruvazör _ ! :kortmenlerile Colber gibi Am bozgun başladı. Asker kurşun- k?~aras~. kori.~o_:larında sö~~en 

ıı:erdam olimpiyadında 110 me- lu kırbaçlarla ahaliyi dağıtın- dı~ıne gore hukumet pek muş
s·ede bir göğüs farkile üçüncü- cıya kadar kovaladılar. Kıyam kil b. i_r vaziyete dü1müştür. Baş Bahriye divanı harbi geçen-
"'k im k k tli tl tl k 1 l k 1 lerde Oran'da bir kayaya çarpa :" a ış ço ıyme a e er bu suretle yatıştırıldı. ve ı ın yarın _toı;ı anaca o an a-

•' ırdır. Bunların yanında gine [Bitmedi] mele fırkası ıctımaında bu fır- rak ikiye ayrılan ve batan "Ed 
ı k aff k" etler· b l k l h f d gar Quinet,, kruvazörünün ku-
j' r co · muv a ıy ı u u- , • oıı• • , anın so cena ı tara ın an vu-
~in -Türk, ecnebi müsabıklarla Iranda kubulan hücumlara bir nihayet mandam Benoist'yi kumandan-

Heı .olejiıı atletlerini ve rekort me vermeğe karar verdiği haber a- lıktan 2 sene müddetle mahru-
rl · · t k · ap eder Z J 1 •• •• d l miyete mahkfım etmiştir. şı 1 erını unu mama ıc . e ze e yuzun en _mmıştır. 

nd il Saat on yedide Taksim Sta- Aglebi ihtimale göre M. Mac Türk - Fransız ticareti 
tar ",_.umıında Fenerbahçe ile Be- Tahran, 21 (A.A) - Geçen- Donald her türlü kayit ve ~art- p · 22 (AA) "B F 

hill d' k l !erde vuku bulan zelzeleler e 3 - ~ ans, · - ı r ran-

.b 
ktaş -ırasında yapılaca o an d h 

1 1 
d tan ari bir itimat reyi talep ede- sız - Tiirk ticaret o.dası ihdas 

•iye ı tb l l'k l nasın a arap o an yer er e . . . . • ı o maçı ı mac arının en 
2000 

k d t b 1 d _ cek, kendısıne bu suretle ıtımat edilmiştir. 
a., ,t1\ühimi addedilebilir. Zira ga- a ar ces~l u un ugu tay beyan edilmediiti takdirde par- Liyon, 22 (A.A) - M. Her-
za\: ,.s<Çbiyet bu sefer Beşiktaş'a te- yareler vasıtası e yapılan tah- 1• t f ·h. . .d . 

1 
amen onun es mı ve yem en riot, Avrupa federasyonu mese 

b ccul edecek olursa her iki ku- kıkattan anlaşı mıştır. • . •'h b t 1 . f' · umumı ın.ı a a vapı masını lesinde M. Briand ile aynı ık-
ıı ıbiin puanlaı;ı müsavi olacak Kudüste hareket kırala tavsiye edeceğini fırkaya irde olduğunu ve teşriki mesai-
çe hu sııretle Fenerin şcmpiyon Kudüs, 21 (A.A) _ Saat bildirecektir. ye amade bulunduğunu beyan 

sır ı5 ·~u + .'ılikeli bir safhaya gire- 12,45 te Kudüste hafif bir zelze Ziraat bütçesinin müzakere- Mıniştir. 
an ~<>ekti~. Bu derece mühim bir le olmuştur. si vesilesile muhafazakarlar hü- __ .;.... _________ _ 
clis ıacta, velev ehemmiyetsiz de kumetin zirai siyasetine şiddet miştir. Bu siyasetin neticesi o-
0 lsa he· iki tarafın manevi kuv Hacı vapuru tutuştu le hücum etmislerdir. larak zirai sanatlarda görülen 

rde etini haleldar edebilecek tah- Mars.ilya, 22 (A.A) - 1500 inhitatın ve günden güne artan 
e 1 1 'ıinlerc e bulunmamağı tercih hacıyı hamil olan "Asia,, vapu- HükUmeti tenkit işsizliğin büyük endişeler uyan-

diyoruz. ru Cidde limanında ateş almış- dırdığına dair meclise verilen 
e Bıı maçtan evvel Vefa - İstan tır. Gemide bulunanların cüm- LONDRA. 21 A.A. - Hü- bir karar sureti 25 muhalif reye 

c 

ul Spor karşılasacaklardır. lesi başka vapurlara nakl,.dil- ki'ımetin zirai siyaseti lortlar ka karşı 103 rev ile kabul edilmiş-
S. G. mişlerdir marasında şiddetle tenkit edil- tir. 

ltal11ada 
Tütün tiryakileri 

Romadan yazrlıyor - İtal
yada tütün ve sigara üzerine 
konmuş resimlerin tezyidi cihe 
tine gidilecektir. Burada tütün 
ve sigara fiatleri yüksek görül
mektedir. 

Şimdi İtalyan tütün inhisarı 
tarafından arttırılacak fiatler 
neticesinde 3 milyar 500 milyon 
liret gibi büyük bir varidat te
min edilecektir. Bu para borç· 
!arın tediyesine hasredilecek
tir. İtalyan düyunu umumiyesi 
90 milyar liret derecesindedir. 

İtalyanlar çok tütün içmekle 
marufturlar. Devletin en büyük 
varidat membalarından biri tü
tün inhisarıdır. Umumi harpten 
beri kadınlar arasında da siga
ra içenler çoğalmıştır. Maliye 
nazırı M. Mosconi bugün hazi
nenin varidatım arttınnak icin 
her İtalyan'ın tütün içmesi bir 
vazif• oldu~unu sövlemistir. 

cümenlerindcn mürekkep muh-

telit encümen içtima etti. 

Cenubi Amerika 1 
yolunda 

Porto - Praia, 21 A. A. -
Zl"~lin balonu saat 16, 15 te Ye
şil.,urun adaları üzerinde uçmuş 
tur. 400 metre irtifada uçmakta 
olan balon Porto Praiaya ait 
posta çantalarını bir paraşüte 

bağlıyarak aşağıya atmış ve yo
luna Pernambouc istikametinde 
devam etmiştir. 

Teşviki sanayiden istifade 
Ticaret odasında teşekkül e

den bir komisyon teşviki sana 
yi etrafında tetkikatta bulun
maktadır. 

Dün içtima eden bu komis
yon teşviki sanayi kanunundan 
istifade edemiyen küçük sana
yicilerin ne suretle istifade e
debileceği etrafında tetkikat
ta bulunmuştur 

Adliye vekili Mahmut Es3 
Beyle diğer bazı meb'uslar hB~ 
kında tesrii masuniyetlerin re 
hakkındaki talebin devre soı:ııı 
na kalmasına karar verdi. 

Yunanlılar 2 torpido 
ısmarlıyacaklar 

ATİN A, 21 - M. VenizelO 
ile bahriye nazırı arasında vıı1'1 
bulan mülakat esnasında i1'1 
muhribin siparişi mevzuuba115f 
muştur. Bu hususta müzakere 

1 

re devam olunacaktır. 

Borsaya varidat temini içit 
yumurta, zeytinyağı, zeytin gı 
bi borsa harici kalan mevadd~ 
da borsaya ithali etrafında ıel 
kikat yapılmaktadır. ' 
Ne kadar tütün gönderdit-

1 ·ıe Ticaret odasınca elde edı t 
malumata nazaran 1929 sel1

1 
sinde İstanbul gümrüğu11d~. 
3,686,807 lira kıymetinde lı ~ 
yüz elli bir bin elli altı kilo t 
tün ihrac edilmistir. 

Galat~ gümrüğünden yapıl3 ' 
ihracat ise 10,839,996 lir~.1'~ 
metinrle 7.168012 kilo tııt 
dür 
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lstanbul, Izmir, Samsun iskan daireleri 
~~~~~~~~~--'~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~ 

iskan işi 

Istanbul, İzmir, Sam
"Un iskan müdürleri 

Yenı teşkilatta ipka 
ediliyor 

Et ve ot 

Lokantalar hangi 
mıntakalarda ne ye
mekler sarfediyorlar 

Dr. Fahrettin Kerim 

Muvakkat 
bütçe 

Haziran bütçesinin 
tanzimine başlandı 

IKast var mı? 
--------

Tahtakale yan~ını 
hakkında bir ihbar 

Vilayet tahkikat icra
sına başladı 

Bu sene de kanalizas-
vahiliye Vekaleti tarafından B. et ve otla tagaddi yona devam olunacak Evvelki gece Tahtakalede bir 

tanzim olunan yeni İskan layi- meseleini izah ediyor yangın çıkmış ve on dükkan 
hası, hazirana kadar kesbi kat' yanmıştı. Dün bu hususta Vila 
· , b Emanetin yeni sene bütçesi b' "hb 

Bir tokat 

ı Ramazanı öldüren 
Rifat 6 sene 3 av 

hapse mahkum oldu 

Bir tokat yüzünden 
çıkan bu ölüm 

hiidisesi nasıl olmuş? 

edild' 

ıyet eyliyerek malı sene aşın- Lokantacılar cemiyeti ortaya d . . .1 a· _. yete ır ı ar vaki olmuş, yan- Ağırceza mahkemesi dün 
Q• • .b b.k 1 k zamanın a yetıştın eme ıgı ı- · rt M k 1 . 
<ın ıtı aren tat ı o unaca tır. veni bir sey attı. Cemiyet idare 1 • 1 H . h 1 gının sıgo a parasına tamaan mevzuu itibarile şayanı dikkat e tep enmizde hayat bilgisi derslerine çok ehemmiyet 

Aldıg-ımız malumata göre l 1 · heyetı'nde bazı çın ya mz azırana ma sus 0 - ika edildig-i bildirilmiştir. Vila b' · ·ı kt 1 b · b h k. 
h 

. , mak üzre bir aylık muvakkat bir ır karar verdı. rı me e, ve ta e enın u usta ı malfuna:tınm tevsiine çalt 
aziranda Iskan umumı müdür- 1 meraklı kimse- yet bu ihbar üzerine tahkikata ç · maktadır. Resmimiz Ayvalıkta İstiklal mektebinde muallim 

1 .. - . . k' bütçe yapılmaktadır. Bütçe tev- Hadise şudur: atalcaya ta-
tıgi.inün lağvı üzenne ıs an mut !er, lstanbulda başlamıştır. mail B. i talebeye telefonun nasıl işlediğini anlatırken gösteriy 
a~nelatı nüfus umumi müdürlü-. b l' t zin edilmiş olduğündan .muhte- --o- bi Dursun köyünde Rifat ismin ......... " .............................. t ............................................................. . 

' s_e ze 1 veya e - lif işler meyanında kanalizasi- de iri yapılı bir genç vardır. s 
~üne devrolunacaktır. Muhtelif lı yeı:n~~lerden yon ameliyatına da devam olu- Yalova yolu Hilkatin menfi bir tecellisi ola- eker ı•şı• şeker renkJ 
Vİiayetlerdeki iskan müdürlükle h n n dalı D 0

' v·1· t d . ' .. angısı 1 . . _ .a nacaktır. Esasen mukavelename un ı aye aımı encume- rak hayvanlara karşı bir iptila-
ri ilga olunacaktır. f l ldıg · t l nm t Yal · k 1 

İ İ a_ z a Y.enı . ı- mucibince şirkete her sene 7 50 nı op a ış ır. ova ıs e e- sı vardır. Bu, huyu köy muhitin 
Yalnız stanbul, zmir. Sam k k · d b l k d · nı tet ı ~tmış- bin lira verilmesi mecburiyeti sın en anyo ara a ar ınşası de şayi olunca kendisini tehzi- T' d d 

Stın iskan müdürlükleri ipka e- ler ve garıp ne- vardır. kararlaştırılan dört yüz binli- bi ahlaka davete karar verile- ıcaret o ası ün Veka"lete 
di!ınektedir. İpkaya sebep bura- ticelere vasıl ol- -o-- ralık büyük yolun ihalesi 28 rek bu işe köyün en yiğiti olan • • • • ı 
!arın daimi muhacir gelme ista muşlardır. Me- Pathyan boru mayısta icra kılınacaktır. Ramazan intihap edilir. Rama- ffitl t tt 
syonları ve muamelatın çok ol- selii bunların T k . k . . k b Yalova kaymakamı da dün zan fena huylu hemşerisine na- faCaa e 1 ... 
llıasıdır. Maamafih bu müdiri- .. 1 d"kl . er os şır etının Çu ur os h · · 1 · · hak . b' "k' d k 
l 1 d k

. .. 
1
. 

1 
soy e ı enne t d b 1 d şe nmıze ge mış ve ınşaat - sıhat ederken ır ı ı e to at , • 0110 •, 

'et er e ı uçret ı memur arın b r an an geçen ana oru arrn an kmd V"l' · h · · h' J 
kadrodan han·c brrakılmasr mu- nazaran se ze ı b" . ti d - . . b tl a ı ayete ıza at vennıştır. yapmıştır. Bu esnada zu ur e- f h" k Jk 

Fahretthı Kerim B. yemekler, şeh- b~n kpa ~- ı~ı ı~n. azı s~mlmer Yolların tamiratına geceleri de den bir münazaa neticesinde fl JS8f 8 malı mJ kalkmamalım 
karrerdir. • rin en ziyade Sirkeci mmtitlı:a- ır paç gl un eıkı en susuz. a a·ıış [devam edilmektedir. Fakat mü Rifat çakısile Ramazam iki ye- J h • •• d •• 

. B tır. at ıyan ısım tamır e ı - d' - l d . . h d B h R 0 IS8f mu UfÜ ne diyor?. ~ 
sında yenıyonnuş. u mınta- kt 1 t . t b .. b' tema ı yagmur ar an ınşaat rınden cer e er. u cer ama 
kanın en ufak bir lokantasında m~ . e 0 up amıra ugun ıte- ı bir az müskül olmaktadır. zanın bilnetice ölümüne sebebi- Şektr inhisarının bu ay se-
bile hergün behemehal dört beş ce tır. ~ Şehremini Muhiddin B. dün yet verir. ~ nunda lağvı ortaya bir mesele 
nevi sebzeli yemek bulunuyor- İnkılap müzesi bir muharririmize bu hususta şu Görülen muhakemesi netice- çıkardı: İnhisar kalkınca şeker 
muş. Halbuki Galata semtinde İ beyanatta bulunmuştur. sinde evvela 15 seneye bilaha- pahalılanacak mı? 
lokantalardan sebze istiyen rok nkrlap müzesi için yeniden "- Yalova yollan, vaziyetin ~ b t 1 t B re tahrik dolayısile cezası 7 ,5 Ticaret odası dün bir ihtiyaç 
ender go"rülmektedir. Beyog"lu azı eşya sa ın a ınmış ır. u normal bir halde olmamasına, 1 

d h li h d k b 1 seneye ve 21 yaşını ikma etme maddesi olan şeker fiatinin da-
sakı.nlerı'nde ise et ve sebze yı· - meyan a a azır a ay 0 - göz açtınnayacak derecede yag" - h j 

k ·· l k' Tü k • · diği için 6 sene 3 ay ağır apse ha ziyade yükselmesine mani 
Yenler müsavidir. Bu tetkikler ma uzre 0 an es 1 r ·san atı murlar yag"masına rag"men ge-'t b' k d d mahkum edildi. olunması için dün telgrafla İk-
Almanya, Amerika ve Fransa ne aı ır ço eşya a var ır. celi, gündüzlü uğraşılarak ikma 

-<>-- -o- tısat Vekfıletine milracaat etmiş 
gibi bazı memleketlerde de ya- line çalışılmaktadır. İnşaat her Arif Oruç. 8. aleyhindeki tir. Dün bu hususta alakadar-
pılmış ve ayrı ayrı sebzle, et sa- Hamit 8. nalde 10-15 güne kadar bite- davalar larm fikrini öğrenmek üzre mü 
tan lokantalar ihdas olunmuş- Bir haftadanberi Ankarada cektir. racaat ettik. 
tur. Hatta o memleketlerde bu bulunan Emanet muavini Ha- -o-- Yarın gazetesi sahibi Arif 0-
~u~~~ta garip ~az~?yelerde_ ile- mit B. avdetini bir kaç gün da- Turing kliip kongresi ruç B. aleyhine açılan mütead- İnhisar müdürü ne diyor? 
n surillınektedır. Sozde ot yıyen ha t-ehir edeceğini Emanete bil Turing klüpler kongresine dit davaların ağırcezada muha- Şeker inhisarı müdüril Hüs-
insanlara nazaran etle te&:addi dirmiştir. iştirak edecek olan murahhasla kemesine başlandı. .M~hke~e nü Bey bu hususta demektedir 
edenlerde gaddarlık hislen faz- - rrn istikballeri için bir heyet teş hey' eti halen derdesti ruyet b;r ki: 1 Şeker mlldurtl r_;: .ı 'i /ı. 
la olunnuş. Buna mukabil sebze 32 milyon pul geldi! kil edilmiştir. Heyete Matbuat dava olmadığından evrakın ı- - Kanun sarihtir. Haziranın Altın 907 Liret 8ı96 kun 
yiyenler daha uzun ömürlü ola- Postanın yeni gelen 32 mil- cemiyetinden de aza bulunacak kinci ceza m~hkemesine iadesi bidayetinden itibaren inhisar tan muamele' görmüştür. 
caklarını iddia etmekle beraber, yon pulu dün gümrükten çıka- tır. ne karar verdı. mülgadır. Resim meselesine ge- -o-- · 

l. 
halim, sakin olduklarım da ileri rılmıştır. -o- lince evvela yanlış hasıl olmuş) Yeni idare hey' eti 
sürrüyorlar. Bu bahis hakkında Gelecek hafta da İngiltere- İ~~ra sefiri Resimliay evrakı tem- bir fikri tashih etmek isterim. Dokumacılar ve yazmacı!; 
Dr. Fahrettin Kerim B. şunları den 44 milyon pul daha gelecek İtalya sefiri M. Alo'izi dün yize iade edildi Şekerin pahalrlanmasında amil, cemiyeti intihabı dün cemiyet 

,:_.ı söylemiştir: tir. Romaya hareket etmiştir. olan Şeker inhisar idaresi ve şe Çarşı içindeki merkezinde ya1 
"- Sebzeli yemekler, sebze- ---~r Resimli Ay gazetesi aleyhin- ker resmi değildir. mıştır. İntihap neticesinde m 

ler, umumiyet itibarile vücuda Hı.la" lı' ah.mer buğu·· n de teber- deki dava dün tekrar ağırceza- tefikan c. H. F. namzetleri ol; 
daha faidelidir. Fakat beslenme da görüldü. Şekerin kilosundan ancak 8 ömer, Mustafa, Şevket. Rece 
'hti' d b ti kuruş inhisar resmi, fakat buna l ı yacın a se ze ve e n ayrı a- Hanımın Temyiz smail, Yahya Beyler kazanm 1\tlm. Eskinazi yrr mevkii vardır. Bir yaşa gel- at kabul edecek Sabiha mukabil 15 kuruş istihlak 3 ku- lardır. --, 

.Anıerlkada vefat eden zevci- dikten sonra eti azaltmak ve seb ru mahkemesine verdiği layi.hai ruş 80 santim de gümrük resmi -o-
ilin Manisada inşa ettirilmesini zeli yemekler yemek icap eder. temyiıriye evrak dosyasında gö alınmaktadrr. İnhisar kalkınca 
~·-1· t tt'"" h tan · · M ru··1memı·~ ve bu itibarla demıi- · h' ld - · .. "k :'6 ye e ıgı as e ıçın a- Çünkü damarlar sertleşince et- C . k d d · ı } s ın ısarın a ıgı resım gumru 
~ıgaya gitmiş olan Madam Eski le tegaddi, kan tazyikinin artma emıyete aza ay e 1 en er yan ettiği itiı:azat temyiz hey- resmi olarak alınacaktır. Tabii 
~<lıinin avdet ettiğini yazmış- sına sebep oluyor. k k etince tetkik olunmuştur. bu suretle inhisarın koyduğu 
11k. pe ÇO tur Bundan dolayı Sabiha H. ve- muafiyetler de kalkacağından 

Madam Eskiazi, hastane bi- Esas itibarile gıda meselesi killeri tashihi karar talebinde kiloda 3 kuruş muamele resmi 
~sı için yapılmakta olan planı hıfzıssıhha işidir. Bir adamın ı"bulundular. Ağırceza mahke- 20 para da okturva gelecektir. 
"eklemektedir. her gün sarfettiği kaloriye göre mesi bu talep üzerine evrakın Yani şeker kiloda 3,5-4 kuruş 

" gıdasını tanzim etmesi lazımdır ·1· - d" ,_ •vıadam Eskinazi icap ederse Başmüddei umunu ıge tev ıı kadar pahalılaşacaktır". 
"'krar Manı·saya gı·decektı'r. ki, o da altmış kiloluk bir şahıs . . İ b l "ddei umumlli 

· · .. d 2089 k 1 'd· E ıçın starı u mu · - Tı·caret odası ne diyor? .• 
L· Bu münasebetle Madam Es- ıçın gun e_ d d' -~ 0 ? ır.h' ft- lrine iadesine karar verdı. 
~ınazinin Manisada halk arasın ler~e ~ok~ır~ ... e ıgımız ze ır az ., --<>-
~~ alınmış bir fotografını derce lalıgı ılen s~rulerek ~azı ~~1?1le Konkordato yaptı 
1ııroruz - ketlerde etsız tegaddı usulu ıle-

. ri sürülmüş, yalnız ottan ibaret 
Poliste yemekleri ihtiva eden lokanta-

Ilk kurban 
lar vücude getirilmiştir. Sebze 
ve et hususundaki nazariyelere 

Denize giren bir 
gemici boğuldu 

gelince, bunlara sadece gülüne
bilir." 

Bir müddet evvel Viyana'ya 
gitmiş olan tüccardan ts.lamza 
de İsmail Hakkı Bey, Vıyana
dan bir hafta evvel avdet etmiş 
tir. 

Verilen malilmata göre İsma 
il Hakkı Bey, yüzde yirmi beş 
ile konkordato akdetmilltir. 

Ticaret odasının şekeri ucuz
latmak için fikri de şudur: 

"- Şeker ithalat inhisarı e
sasen bir fazlalıktır. Şekeri ken 
disi getinniyen böyle bir teşki
lata hiçte lüzum yoktu. 

Hamdi B. in beyanatı ' 
Liman şirketi memurin ka• 

rosunda 72 memurun açığa c; 
karıldığı mallımdur. 

Liman şirketi müdürü Han·r 
di B. bir muharririmize şu m 
lfımatı vermiştir: 

- Bundan evvel 72 tnı!ITI\ 
rumuza bila müddet mezun. 
yet verdik. Mezuniyet müdd\ 
tince yarım maaş nisbetin<\ 
şirketten para alacaklardır. J's 
ğer bir kaç ay içinde işler dalı,. 
ziyade inkişaf eder ve ihtiya 
olursa bu memurlarımızı td~ 
rar eski hizmetlerine alacağı 
Bunu çok ümit ediyorum. 1 

~ Gezmek üzere dün Fener 
.tını mektebini Büyükdereye 

ıl' ~eytüren Haliçin 15 numaralı 
~Punında gemici 21 yaşların
İk eŞvket gemi iskelede bağlı 

3 - Şirketihayriyenin 72 N. 
1ı vapurunda tayfa Hasarım pal 
tosunu çalan Süleyman kaçar
ken yakalanmıştır. 

idman 
bayramı 

tnhisarın kalkmasile h§sıl o
lacak vaziyeti düzeltmek yani 
şekerin pahalılığını izale icin iki 
muamele vergisinden istisna et 
mek veyahut bu kabil değilse 
muamele ve okturvanın miktarı 
mecmuu kadar gümrük resmin
den tenzilat yapmak. 

Eğer mezuniyet müddeti zE. 
fında başka iş bulupta Lima~ 
şirketindeki vazifesine avdet f• 

miyenler olursa onlara tazın 
nat vereceğiz. 

Amele kadromuz asgari bj 
kadrodur. İş olduğu zaman hil 
riçten amele alıyoruz. Daimi eJ 
meleye gelince bunlardan he 
hangi bir sebeple işten çıkanla,ı 
olursa yerlerine başka amele iı 
mamağa karar verdik. 

Küstahlık 

en yüzmek için denize girmiş Kumkapıda seyyar satıcı 
~e fakat takati kesilerek bo- Mehmet; ailesile birlikte Nişan 

ld ttıınıustur. ca caddesinden geçerken İranlr Dün ve bugQn HUA!iahmer günleri <hıha münasip görüldü. 
ıcı l\1eyveleri kapışan ~snaf İsmaille arkadaşı Reşat; Meh- günüdür. Bu münasebetle her Teşkilatmuz her sene bugünler-

BuüiJn 8,000 tale
benin lştlralılle 
tee'lt edilecek ... iJıl biin sabah Me v hoşa an _ medin ailesinde sarkıntılık et-ı tarafta Hilaliahmere aza kaydi- de henüz aza kaydedilmiyen ze-

sO lan bir motöre i<;In~e dohi' ola~ mişler, ".~ a~:ınıcağızı i_kisi bir ne ha;a~etli ~ir şekilde dev~m vata .~üracaatle cemiyetimiz~ .3 üncü jimnastik şenlikleri 
el• ilıtıhtelif meyveyi kapışmalı: .. _ olarak dovmuşler ve elınden ya edilmıştır. Dun gece Taksım tahhudatta bulunmalarını temı- bugün Taksim Stadyumunda 

:~re . hücum eden esnaf arası::- ralamışlardır. b.ahçesind~ Hil~lia~er cemi ye 1 ne çalışmaktadırlar. yapılacaktır. Şenliklere tam sa-
't bır hayli kargaşalık olmuş Bir kadına çarpmış t~ ~~?-fa.a~ıne hır ı;ıusamere ve- Bugün şehrin her tarafına a- at onda başlanacaktır. Evvela 

çiı ~i bu kargaşalık arasında boş Vatman Faik Efendinin ida- nl?ıgı gıbı mu~telı~ yerler~e a- fişler talik edilerek Hilaliahmer ıo mektebe mensup 2000 kız ta 
gı r sandal da batmıştır. re ettiği tramvay; Üsküdann Y'.11 ı;ıa~satl~ ;~ıentıler te_r~ıp e~ gününde Hilaliahmeri hatırlat- lehe jimnastik haraketleri yapa 
dıı Eski tekke yandı dılmıştJr. Hılfilıahmer reısı Alı mag" a ı-alıştık. Yarın da aza kay- kl d 1" Toğancılar caddesinde Raşide H'l'J" Al .... h kk ~ · ca ar ır. 
et 'lı enerde Atik Mustafapaşa isminde 70 yaşında bir hannna Paşa . ı a ı 1mer. g~nu a ın dine devam edilecektir." K talebeyı· takiben sahaya 

•haıı · d c l Ef da şu ızahatı vennıştır: ız 
• \i esın e oturan ema · varpmış, başından yaralanmış- Küçüklerin alaka111 3000 erkek talebe gelecek ve on i" ~~ıı eski bir tekke binasından tır. - Beynelmilel Salibiahmer . , , , . . lar da İsveç sistemi harakat ya 

)er ~ l\ Yangın çıkmıs ve tekke ta- teşkilatına her sene muayyen Hılalıahmer cemıyetı Istan-
·oıq • , K d k . b l k · b·1d· · pacaklardır. ııt l}\ıle vanmıştır a m avgası bir o-ünde aza kaydedilir ve Sa- u mer ezı ı ırıyor: 

&e' Dünki.i si;katler Koca Mustafa paşada ayni libi:hmerler hakkında halkın a- Beyoğlu 29 uncu mektep son Jimnastik şenliklerini Beden 
ııe' ~ - Kayserili Vahramın Sul evde oturan Ayşe ve Şükriye takası celbedilecek şekilde teza- sınıf talebesi şimdi muallimleri terbiyesi müfettişi umumisi Se-
t~ ~~ Selim avlusundaki manifatu Hannnlar kuyudan su çekmek hürat yapılır. Bizde de geçen refakatinde merkezimize gele- lim Sırrı B. bir nutukla açacak-

~l\~crgisinden bir top kumaş ça meselesinden kavga etmişler. kongrede şubatın 7 inci günü Hi rek a:~larında topl~dık~aı:: do- tır. • . 
ı~· ~r. l\iehmet Nuri yakalanmış- Ayşe Şükriye hannnı dövmüş- laliahmer aiinü olarak kabul e- kuz yuz kuruşu cemıyetimıze te- Talebenin harekatı bedenıye 
ı~ ) tür. dilmişti. F~kat sonradan kış or- berri! etmişlerdir. si bitince bu sene Çapa beden 
jjll ııı; - Üsküdarda Şemsipaşa Hamile bulunan Şükriye ha- tasında tesadüf eden bir günde Hilaliahmere karşı ibraz edi- terbiyesi kursundan mezun olan 

•r!resesi kubbelerinin kurşun- nım 3 aylık çocuğunu düşür- kafi derecede faaliyet sarfedile- len bu çok kıymetli alakanın bil 20 ilk mektep muallimi tarafın 

· Maamafih bu hususta veka
letin ne tedbir bulacağı henüz 
malum değildir. · 

-<>--
Dünkü nüshamızda şeker fi

atinin yükseleceğinden bahsedi
lirken bir tertip hatası olarak 3 
- 4 kuruş yerine 30-40 kuruş 
yükselecek suretinde çıkmıştır. 
Arzı itizar ederiz. 

Kambiyo borsası \ 
22 - 5 -980 \ 

-<>-

8orııa vaziyeti 

Dün borsada İngiliz lirası 
1035 kuruşta açılmış 1034,5 ku-

Londra 

p&ris 

Cinelre 

Bllkrcş 

BrUtsel 
Btrlıo 

(EK.UR 
Je.lM- .SU,00 .Ncvyort o,47 os.~ 
il 98 00 ........ 30 ~Ml 

!I ~2,75 Roma os rı.-ıoa 

;9 113,00 Anıcsterdam l Ib 87 
.ı.ao 75 Solyı ..... ~· 00 

1 97,00 pra~ 15 80.00 

ruşta kapanmış~·-·-----------------., ı 

Son Sahifemizde illa ettiğimiz 
FORD OTOMOBiLLERI 

teşhir edlldlklerl Beyoğlıın'da İstlkllil cadde
•lnde 101 numerolu KUip Zade Sabri Bey 
muessesesi salonunda ziyaret edlleblllr. 

~ l söküp bir sandala nakle- müştür. Ş~kriye hanım yakalan miyeceği düşünülerek Hilaliah- hassa gene yavrularda tecellisi dan harakatı bedeniye yapıla-
n Asım yakalanmıştır. mıştır. mer için m.ayısm 22 ve 2::ı üncii ı bizi son derece m;itebassis etti. caktır ----·,----------------------~ 



Piki .. , 1"1i~ah, Edebiyat, Sc.Iı'at .............. , ..... 
=r::d:~~~----·~ ~ 

Fransız Hariciye nazırı M. son vahdetine karşı müttehit anlaşılmaktadır. Öyle anlaşılı- CT ·~,f n Umdeııi "Milliyet" tir. 

:3 MAYIS 1930 

na·• 

Yavuz hırsız 
tEHANE - Ankara caddHİ· 
1 Tel .. raf adreıi: Milliyet, l o. 

Briand, geçen eylülde Cenev- bir cephe teşkili kalmıştır.. yor ki, Hindistan valisi Gandi' 
re'de bir Avrupa Birliği fikri- Fransa, Avrupa krtasının en nin tevkifine karar verince, key 
ni ortaya atmıştı. O zaman- kuvvetli devleti olduğu için, fiyeti Londra'dan istizan et- Kırmızı yollu çarşafının için 

1 Telefon numaralan: 
tanbul 391J, 3912, 3913 

danberi siyasi muharrirler a- oynıyacağı rol de o nisbetto miş. İngiliz kabinesi de bu Dolaııd·ll'lCl .-.irk <'t j de yuvarlak bir bira fıçısına 
rasında birtakım akademik mühim olacaktır. Avrupa itti- meseleyi uzun uzadıya müza- "'/ benziyen şişman bir kadın, tra-
münakaşalara munh.asır kalan hatlı fikrini, Napolyon'dan sa- kere ederek tevkife karar ver- - Fransrzcada.n - mvayın ön sırasında avaz avaz 
bu mesele, şimdi tekrar taze- bık Alman İmperatoru ikinci miş. Bu kararı haber alan üç Kocası merakla gazetesını Sonra karısının meraklı su- haykırıyordu: 'ONE ÜCRETLER! 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kuruı 

lendi. M. Briand, Cemiyeti Wilhelm'e kadar bir ~ok dev- gazete, ertesi gün Gandi'nin okurken gözüne bir havadis iliş aline lı:arşı: _Şahit olun ... Namus da-
Akvama aza olan 27 Avrupa let ricali, ellerinde İngiltere- tevkifi ihtimalinden bahset- mişti. Bu haber Fransada bü- - Şu delikanlı yok mu, de- vası edeceğim! .. 

750 " 1400 " 
1400 " 2700 " 

~ en evrak geri verilmez 

devletine gönderdiği bir muh- ye karşı, bir oyun kağıdı ola- mişler. Bunun üzerine İngiliz yük bir şöhret kazanmış bir di, hani denize giriyor, spordan Bütün yolcular ayağa kalk
tırada Avrupa ittihadı fikrini rak kullanmışlardır. Gerçi bir- Hükfuneti telaş ederek, devlet sporcuya aitti. Sporcu zengin bahsediyor ... İşte bu akşam tam mışlardı. Yuvarlak kadın bağı
izah etmektedir. Türkiye ve liğe iştirak için İngiltere de esrarının ifşası hakkında 1920 o~muş, dostlarına, tanıdı~larına beş yüz frangımı dolandırdım. rıyordu: 
Rusya Cemiyeti Akvama da- davet ediliyor. Fakat İngiliz senesinde yapılan bir kanuna zıyafetler, b~lolar .. ver~yo'.du. Kumarda borçlandı, benden is-

• ti geçen nushalar 10 kurıııtur. 
ete ve matbaaya ait i~ler için 

~ ıdüriyete müracaat edilir. 

hil olmadıklarından tabii bu iki efkarı umumiyesinin böyle bir istinaden bu gazeteler hak- Bu. haber .d; ış~e. boyle bır zıya- tedi reddedemedim. - Bana hırsız dedi, bana 
teşekküle aleyhtar olduğu öte- kında takibat yapmiya karar fetın tafsılatı ı~ı. Gazetede me Karısının buna hiddet etme- hırsız dedi... Ben mi hırsız? 

{ etemiz ilinların meı'uliyctini 
kabul etmez. 

' ;GUNKU RAV A 
~ n huıreı •n çok 20 ın az 
1 :utce !dl Buıün rüzglr 

ı hıvı bulutlu olacaktır. 

devlete muhtıra 
miştir. 

gönderilme-

Gönderilen muhtırada bu 
birliğin, siyasi bir vahdet ga
yesini istihdaf etmediği, yalnız 
devletler arasında tesanüt için 
bir teşriki mesaiden ibaret ol
duğu bildirilmektedir. Birliğin 
gayesile Cemiyeti Akvamın 
hedefleri arasındaki müşabe
het bizzat M. Briand'ın da na
zarı dikkatini celbetmiş olacak
tır ki, muhtırada bu meseleye 
temas etmek lüzumunu gör

e' müştür. M. Briand diyor ki, 
:ı truz elbisenin modası de- Avrupa hükfunetlerinin elbirli
• fın da zaman zaman de-' ği ile çalışmaları Akvam Cemi-
r t modası vardır. Bugün- yetini zafa uğratmak şöyle dur
~ kadın sözü ve kadın ha- sun, onun eserini kolaylaştır-
i i rağbette. mak lazımdır. 
• ttor Mazhar Osman Be-
j adınlar hakkında yazmış İtiraf etmek lazımdır ki M. 
t u mahut ilmi makaleden Briand'ın bu izahatı pek mukni 
1 bu maruf sinir doktoru- değildir. Avrupa Birliğinin ga

}n kadın hastaları azalmış yesi, aynen Cemiyeti Akvamın 
na mukabil erkek hastala- gayesi olduğuna göre, neden 

.i mıştır. cemiyet teşkilatı haricinde ça-
1 ı ısen Doktor gelen kadın lışılmak istensin? .. Berliğin teş 

1 lan kabinesine almadan kiline amil olan sebep, M. Bri
J cumbadan tetkik etmek- and'ın ileri sürdüğü sebepler
• t iri yarı olanlara evvela den ibaret olsaydı, bu suale bir 
,(ıfer zati dokto~ olarak gön cevap verilemezdi. 

8 ~ten sonra vazıyetten mut İşin hakikati şudur: Fransa 
d olursa o zaman muayene umumt harptenberi siyasi yal
' 1 <tedir. nızlık içindedir. Bu siyasi 
~ - * • • yalnızlıktan kurtulmak için 
~~jmlar askere gidecek mi, ~illildiye kadar Fransız harici
/yeoek mi rivayeti çıkınca yesinin başardığı çareler bir 
t" Jık Aleminde i§ler allak netice vermemiştir. M. Briand, 
ı k oldu. . Vakıa yol parası Almanya ile yalnız anlaşmak 
'
7lesi de var amma onu da- imkanını ararken, bütün büyük 

~ ayade erkekler vereceği devletlere şamil bir Lokamo i
l >ek aldırmıyorlar, ve lakin tilafı hasıl olmuştur. Amerika 

1 ·lik lafı oldu mu dudakla- ilıe ayn bir itilaf akdine çalı-
. boyasına kadar bembeyaz şırken, bütün dünyaya şamil 

~ •yorlar. . . bir Kellog. · misakı meydana 
l> sıl erkekler~ ~üsava~ ko- çıkmıştır. İngiltere' de Mac Do-

ı? Daha şımdıden bır ta- nald hükumeti iktidar mevkii
~ 
J~rumıaı: kad~l~ asker- ne geçeli, Anglo - Sakson te-
l ~ıtmelerıne manı olan şey- sanüdü büsbütün tebarüz etmiş 
·~nuhtevibir layiha hazırla- Fransa yalnızlığını daha ziya-

a meşguldürler. Bu layiha de hissetmeğe başlamıştır. Bu 
} ebelik, emziklilik, sinirli- yalnızlık içinde Fransa için 
'Nikahlılık, nişanlılık, dü- yapılacak bir şe;, Avrupa Bir
li gerdek, kıskançlık gibi !iği namı altında Anglo - Sak
• oktalar "etüt,. edilmekte 
~ e korkaklıktan bahis yok-
o ler. Ve şüphesiz: 
1r k feminist olmıyan bir ar
'cş diyor ki: 
1 Hele bir silah altına alm
cr da giderler mi, gitmez
'hi görüşürüz! 
~ı 

'ı Ağa camisi! 
1 
, ceyoğlunda Doğru yoldan 
j~ efa geçenler orada duvarı-
ııvaları dkküle döküle bit-rr . 

· n harap ve bakımsız bır ca 
~n melul vaziyetini görür

- Acaba bu cami neden ta
mir edilmez, tamir edilmeğe 
imkan ve lüzum yoksa neden 
yıkılıp arsası satılarak parası 
bir hayırlı işe yatırılmaz? Di
ye için için sual sorar ve tabii 
cevabını alamazlar.. Böylelik
le şarkın yıldızı İstanbulun en 
büyük caddesinde bir harap ca
mi yarli ağyar gözü önünde dö
külür durur ... 

FELEK 

denberi malfimdur. Sonra far- vermiş. Hükumetin bu kararı- rakla ne okudugunu soran karı sini bekliyordu. Fakat kadın te Ha, ben mi hırsız? 
zı muhal İngiltere iştirak etse nı hürriyeti mabuata bir teca- ?1,?a oku.duğunu anlattı, sonra liişsız bir tavurla: Sözde elimi çantasına sok-
de oynıyacağı rol ikinci derece- vüz telakki eden gazete sahip- ılave ettı: _ Elbette borcunu öder• muşum. Ümmeti Muhammet .. 
de kalmağa mahkumdur. İşte, !eri sindikası, derhal içtima - Sen bu sporcuyu hatırla- dedi · · · Yarın Hak divanında iki elim 
bu Avrupa Birliği projesını edecek, protesto etmişler ve mıyor musun? On se!le evvel B. ba k b' k k h b 1 on parmağım yakanızdadır ... 
Fransız harici siyasetinin yeni bu protestolarını gazetelerde biz bu adama tesadüf etmiştik. .

1
u. ş a. ır erbe . esadınal Hem şimdi karakola da gidece 

bir istikameti olarak kabul et- neşrettirmişler. Şayani dikkat- Kadın hatirlamak istemedi- verBı mıkş temınata enzıyor u. ğiz ... Durdur şu trambayu ... 
mek liizımdır. tir ki protestoya amele fırkası- ğini gösterir bir tavurla omuz- aş a bir kıskanç erkek ol- . . . .. 

* * * 
Bir taraftan Avrupa Birliği 

için çalışılırken, diğer taraftan 
Avrupanın harpten evvelki gi
bi ikiye ayrılması ameliyesi, 
bütün süratile inkişaf etmekte
dir. İtalya ile Fransa arasında
ki ihtilafı halletmek için Ce
nevre'de çalışılıyorken, M. 
Mussolini, şiddetli nutuk
larından birini daha irat etti. 
Gerek İtalyan Hariciye nazırı 
M. Grandi tarafından Cenevre' 
ye gitmezden evvel irat edilen 
nutuk, gerek Mussolini'nin 
son sözleri Fransa ile 1 tal ya 
arasındaki ihtilafın mahiyetini 
tebarüz ettirmektedir. Bu ihti
laf, Londra konferansında in
kişaf ettiği zannedilen bir bah
ri tahdidi teslihat ihtilafı de
ğildir. İtalya Fransa ile müsa
vat istiyor. Bahri inşaatta mü

saydı buna dikkat ederdi. Fa- Bıletçı, kontrol, vat~an, guç 
nın ve hükumetin mürevvici ef- !arını kaldırdı. Fakat aradan on . . hal ile zaptederek yerme oturt 
karı olan Daily Herald gazete- sene geçmiş olmakla beraber kat g~nç adam şımdı ya~ız tular. Biraz hiddeti yatışır gibi 
si de iştirak etmiştir. hadise karı koca için unutulur be? .Y~z -~r~.ngı nasıl kurtara?,ıle olmuştu. Asıl tuhafı, kendisin

Diğer taraftan Hindistan gibi değildi. Sonraları meşhur cegını duşunmekle meşguldu. den namus dava etmeğe kalkış 
hakkında tetkikatta bulunan bir sporcu olan adam, on sene Bundan sonra sporcuyu ge- tığı kadın kabahatli kendi i
Simon komisyonunun hazırla- evvel az çok serseri ve parasız ne gördülerse de kendisi hiç miş gibi bir ~nara çekilip sesi
dığı raporun ilk kısmı, ıo ha- bir delikanlıydı. On sene evvel borçtan bahsetmiyordu. Niha- ni çıkaramıyordu. Hadise ya
ziranda, ikinci kısmı da 24 ha- bir yaz Fransa sahillerinden yet alacaklı karısına: tışmış gibi göründüğü bir sıra
ziranda neşredilecektir. Sonra bir yerde karı koca bu delikan- - Eğer, dedi, bu adam be- da yolculardan biri çarşaflı ka
Hindistan'ın yeni idare ş~klini lıya rasge~mi~lerdi. Mevsim de nim beş yüz frangı ödemiye- dını göstererek sordu: 
tetkik e.d~cek olan heyetın de nız :ıam~nı~~-ı... Genç .kadın cekse ben aptallığımın cezası- _Kim bu kuzum? 
20 Teşnnıevvelde toplanması- denıze gırdıgı zaman yenı tanış na katlanarak şuradan gide-
na karar verilmiştir. Simon ko- tıklan delikanlı kendisine karşı yim. Çünkü borçluyu görmeğe Biletçi omuzlarım kaldırdı: 
misyonuna hiç bir Hintli işti- son derece dikkat ve ihtimam tahammül etmek alacaklı için - Kim olduğunu bilmem 
rak ettirilmemişti. Fakat 20 gösterirdi. Arada bu suretle bir zordur. ama dedi, yavuz hırsızın biri 
Teşrinievveld~ ~opl.anaca~ ~- dostlu~ peyda ol~u~, l~ki~.b~ Kadın gene sporcuyu müda- olacak ... Baksan a ev sahibini 
lan hey-et: .Hıntlılerın de ıştı- d~stlugu d.aha ıl~;ı .. gıttı\:"ı~ı faa eder gibi cevap verdi: bastırdı .. . 
rak edecegı anlaşılıyor. Bu gosteren bır şey gorulmemıştı. Aradan hayli zaman geçti. Kulak miıafiri 
n;ıuhteli~ heyeti:ı. ı:ı:indistan i-. Bir akşam ka?ının kocası ku- Alacaklı artık vaz geçer gibiy- ------------
çıı:ı t~sbıt edecegı ıdare şeklı mardan av~etınde: . . . di. Çünkü almaktan ümtidini 
Hındıstanda o vakte kadar te- - Ah, dıyordu, ettığım bu- kesmişti. zaten artık sporcu 
celli edecek hadisata tabidir. ıdalalığı nasıl itiraf edeceğimi da karı kocanın yanma gelmez 

A. Ş. bilmiyorum! olmuştu. Genç kadın o zaman 
savat, bunun ancak bir safhası- ============================ düşünmüştü: 

Adliyeden iş 

isti yenler 
dır. İtalya bahri inşaat mese
lesinde müsavattan vazgeçecek 
olursa, Avrupada oynamak is
tediği rolden de vazgeçmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

İtalyanın Avrupada oyna
mak istediği rol nedir? .. Bu, 
İtalya'nın takip ettiği siyaset
le anlaşılıyor. Harbı umumi
den sonra Avrupa'da iki siya
si cereyan tebellür etmiştir. Bu 
cereyanların biri, V ersailles 
muahedesile hasıl olan vaziye
tin idamesi, diğeri de vaziye
tin değiştirilmesi hareketi şek
linde tecelli ediyor. Yani Av
rupa'da bir memnunlar ve gay
ri memnunlar zümresi vardır. 
İşte bu siyasi cereyanların 
birine Fransa, diğerine de İtal
ya riyaset etmektedir. 

Binaenaleyh görünüyor ki 
Avrupa, M. Brinad'm sevket
mek istediği gibi, birliğe doğ
ru değil, ikiliğe doğru gidiyor. 

* * * 
Hindistan hareketi müzmin 

bir kıyam şeklini aldı. Memle
ketin muhtelif taraflarında u
fak tefek iğtişaşlar çıkıyor. 
Fakat bunlar umumi bir ihtilal 
manzarasını arzetmekten uzak
tır. 

İngiliz hükumetinin, Hin
distan vaziyetinden ne derece 
endişe ettiği bazı ifşaat ile 

ı 

"Milliyet" in 
12345618 

BugilnltO yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SAGA 

1 - Nihayet (3). 
2 - Gülün hançeri ( S). 
4 - Yol (2). Nota (2). 
6 - Ansızin (3). Birinci (3). 
7 - Zekan ( 4). Aksilik ( 4). 
9 - Methal (4). Yumuşak de-

ğil (4). 

eğlenceleri 

Dilnkil bllmecemlzin 
halledilmiş şekli 

YUKARDAN AŞAGI 
1 - Dizden ayağa kadar (5). 
2 - İstifham ( 2). 
3 - Gem (6). 
4 - Nota (2). 
5 - Hamur sopası (6) 
6 - İstifham (2). 
7 - Ywnuşak (6). 
8 - Nota (2). 
9 - Baharat satar (5) 

istan~ul it~alat ~üınro~on~en: 
lstanbul ticareti Dahiliye Gümrüıtü alt katında ınevcut bozuk 

bir adet baskül ile dört N. anbarda mevcut kezalik bir adet bas
külün ııazarlıkla ,.e ~layıs 930 nihayetine kadar ikmal edilmek 
şartilc tamir ettirilecektir. 24 Mayıs Cumarte•l günü saat on da 
lstanbul ithalat gümrüğündeki komisyona mtiracaat edilmesi. 

- İyi ki ben kendimi bu a
dama feda etmedim. Bir müd
det sevişseydik şimdi ayrıla
caktık ... 

1 - İstanbul Adliyesine mü
sabaka ile mübaşir alınacağın
dan evsaf ve şeraiti matlUbey{ 
haiz ve mübaşirlik için müra
caat ve evrakı müsbitelerini lb

Bundan sonra seneler geç- raz etmiş olanlarla yeniden .ta
ti Şimdi gazeteler bu sporcu- !ip olacakların keza şeraiti ifa 
dan bahsediyordu. Beş yüz fra- ederek imtihanları icra kılın
nk senelerdenberi gelmemişti. mak üzre 24/ s .1930 tarihine mil 
Fakat onun yerine karı kocaya sadif cumartesi günü saat 14 to 
sporcunun imzasile şöyle bir da Adliye encümeni kalemine mü
vetiye geldiği zaman ikisi de racaat eylemeleri. 
hayret etti: 

"Ben eski dostlarımı unut- 2 - Şeraiti matlubei kanuni-
mam. Sizi önümüzdeki pazar yeyi haiz olup ta İstanbul Ad-

. · - liyesinde Daktilo olarak bir va-günü ıçın çagırıyorum. . . v.s.,. · 
?ifeye tayini talebile müracaat 

Davetiyede sporcu bunları etmiş ve evrakı inüsbitei Resmi 
en kibar bir yere çağırıyord~ yelelerini ibraz ey !emiş olanla-

Karı koca daha ziyade me: rın imtihanları icrakılınmaktizre 
rak saikasile bu davete gittiler. 2, 6/ 930 tarihine müsadif pazar 
Fakat sporcu artık on sene ev- tesi gilnü saat 14 te Adliye en
velki delikanlı değildi. Bilakis cümeni kalemine müracaat ey
ciddiyet sahibi görünen bir a- lemeleri. 
dam olmuştu. Ziyafet iyi geçti. 
Avdette ikisi de memnundu. 
Fakat bilhassa kocası pek neşe 
liydi. Otomobilde bunu karısı
na anlattı: 

- Alacağımı aldım, Hem de 
on senelik faizini kat kat ala
rak ... Çünkü sporcu şimdi bir 
şirket tesis etmiştir. Bana kiir 
verdi. Yeniden benden para is
tiyerek iştirakimi istedi. 

- Sen ne dedin? 
- Ben bu kiirlı teklifi kabul 

ettim. 
- Budala onun sana borcwıu 

vermesi bir tuzaktı. Asıl almak 
istediği şimdi vereceğin binler 
ce franktır. 

Kadın ziyafette sporcunun 
kendisile değil J;>a§ka bir kadııı 
la meşgul olduğunu anlamış· 
tı. Bunu düşünerek kocasına: 

- Bu dolandırcının şirketi· 
ne giremezsin, dedi .. :. 

ıc 
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• - -- dir. istedik hanımefendi, iskelede- pısında arabanın durduğunu gö dudaklarında pek az görülen 1 kahalar çıkarmak mu tattır. Ga· 

Buna rağmen etrafın verdiği ki alaturka sazı getinnek isti- rür görmez istikbal için oraya can verici, iştiha verici tebes- zinonun bu en uzak köşesi bil 
isim o kadar şayi olmuştu ki yoruz. Fakat bir kere de sizin kadar gitti. sümlerile konuşuyor, herkesi akşam bir neş'e ve şetaret meıtl 
(Firine) nin kim olduğunu bil- zevkinizi anlamak lazım. Daha ilerdeki masalarda i- derin bir zevk ve şetaretle din baı gibi her dakika kahkah• 

dat Ali arabanın bte tara- Hazııarı daha ileri gidip onu 
la idi, işitmedi: Romanın sefahat kahramanla-
i!nÇ kadın zarif bir tebes- rından Borjiya hemşirelere ben 
ı11e iktifa etti. zetiyorlardı. Halbuki genç ka
'>iyaskalosa kadar ağır ağır, dmı yakından tanıyanlar görü-

ı;l arabada, ötekiler yaya nüşü(Firine)yi hatırlatan güzel 
f!Jı:;a konuşa gittiler. 1 mahlukun çok temiz bir kalbi, 
,ı:ile iki tarafında muhafız-, ince bir ruhu olduğunu kabul 
r yanınd;ı yaveri ile akşam ediyorlardı. 
ı ntisine çıkan bir kıraliçe I Ona bu yıl adada güzel (Firi-
11 gelip geçen erin nazarı ne) adını takmışlar. 
ı .::ıtini celbediyordu. Bu isim Sedat Alinin kulağı

!( kşam turundan dönenler na gittiği zaman meşhur kurti-
kadınm b.u İ~t3nbulun en 1 zanlar hakkında bir eser yazan 

. uf ve zengın sımaları tara- büyii.'~ gazeteci şiddetle isyan 
ı :ın teşkil edilen mevkibe etmişti: 
1 düf ettikieri zaman biri bir- - Haltetmişler. (Firine) şeh 
n ~ fısıldıyorlardı: ve ti servetle ölçen adi ruhlu bir 
'- Bu kadın eski Yun:m kur-

1 
Yunan fahişesi idi. Haleyi, hat 

nı (Firine) ye benziyor, ta kleopatraya bile benzetmek 
t, keyif, para, sefahat ma-

1

1 doğru değil. .. O ancak ve an
esi cak Fransız edebiyatının güzel 

miyenler öğrenmişlerdi. Hale alaturka musikinin çenler vardı. Ve çoğu tanıdık liyordu. fışkırıyordu. 
Bu akşam Diyaskalosta epey böyle eğlentilerde yaptığı teh- çehrelerdi. Adada bir mevsim Ay yükseliyor, çamlar sis-

kalabalık vardı, son mehtaptan likeli buhranları düşünerek ba- geçiren hemen hemen biribir- ten sonra görünen bir yakın sa
istifade etmek istiyenler gece- şını salladı: !erini hısım akraba kadar tanır- hil gibi bulutlu ve hülyalı gö
yi adanın bu yeşil çam ormanla - Bana sorarsanız mehtap- lar. Hale bu çehreleı· arasında rünüyor, ara sıra gelen araba-
n ortasındaki sakin koynunda la iktifa edelim, olmazını?.. bir kaç erkekle, hem de mükel-1 lar bu güzel geceden istifade 
geçirmek için gelmişlerdi. - Emredersiniz. lef bir içki sofrasında, yalnız için çıkan kadınlar erkekler 

Cevdet Beyin gündüzden ha- Genç kadın zarif bir hareket bulunmaktan sıkılıyordu. gruplıarı bırakıyordu. 
zırlattığı geniş, mükellef masa, le döndü: Püreda Hanım şişman vü- Sedat Ali kadınlara dön-
ileride sedin en son noktasında - Fakat siz nasıl isterseniz cudünü zorlukla yürüterek bu- dü: 
ki büyük çamın dalları altına Ben zevkinize mani olmıyayım. lundukları yere geldi. İki ka- - Müsaade ederseniz biraz 
kadar sokulmuştu. Masanın et- Hepsi birden cevap verdiler: dm hemen yan yana oturup ko- içki takdim edelim, dedi. 
rafında bir kaç bez koltuk yer- - Ne münasebet! nuşmağa başladılar. ,. Cevdet Bey ilave etti: 
leştirilmiş, üzeri çam dallarile - Kadri Beyler daha gelme- Cevdet Bey ve arkadaşları - Ne emredersiniz, bira ve .. 
süslenmişti. diler. bu akşam hiç te geri ve aykırı Nusret Bey güldü: 

Ada zenginlerinin mehtaplı Hale açılır kapanır bez san- bir fikre tabi olmıyarak sırf - Malum, rakı. 
gecelerde piliç ziyafoti çek- dalyelerden birine yerleşti. Ar- genç kadının kendilerine gös- Hale müşkülü, onları da men. 
tikleri bu yeşil köşeyi Hale de tık güneş tamamile çeki.imiş. terdiği nazikane dostluğa bir .

1 

nun edecek şekilde halletti: 
pek seviyordu, hazırlanmış Dört tarafı, çam ormanı ile çe- mukabele olmak üzre bu ziya- - İsterseniz herkesi serbest 
masayi görünce Cevdet Beye vrilen bu küçük meydana yeşil feti tertip etmişlerdi. Samimiydi bırakalım, arzu edenler bira iç-
döndü: bir loşluk çökmüştü. . !er. · • ı sin. 

- Tebrik ederim sizleri, de- Garsonlar masaya çerezler, Erkeklerin de iltihak ettiği Bu fikri hep beraber alkışla-
di, ne güzel olmuş, ve ilave mezeler getiriyorlardı ki Kad- masa başında şimdi her vakitki dılar. 
etti: ri Beyle hannm geldiler. Bun dedikodu başlamıştı. Bulundu- 1 Böyle eğlenti alemlerinde 

- Tesekkür ederim. ların e:elişi Haleyi o k~darJ i!'u meclisi claiın:> neş'elPrıdiren! en kücük bir nükteden, en hoş 

Garsonlar sağa, sola müte· 
madiyen işliyor, yeni gelen ıe.r 
mehtaptan istifade edecek ınıı· 
nasip köşe arıyorlardı. 

Masaya geçtikleri zam~ıt 
Hale sofranın baş tarafını Pıı· 
reda Hanımefendinin işgal et
mesinde israr etti. Zeki kadtıt 
her hareketini o kadar ince ne· ., 
saplarla yapıyordu ki en bası 
meselelerde bile düsüncesinde· 
ki yükseklik belli. oluyordıl· 
Kendisi mukabil köşeyi aldı. ".~ 
erkekleri o suretle idare ettı ~ı 
sağına Püreda Hanımın koca>. 
Kadri Bey, soluna da orada!<' 

. 1 aı 
erkeklerın en vaş ısı ve en J3 
çapkın olanı meb"us Nusret · 
tesadüf etti. 

Kadınlar bira içiyorlardı. 5e· 
dat Ali Bey: 

(Bitmedi) 



111/li Dov "Husust hayatı. filmindt 

l<an dökmiyeceksin (~l~aınra'~a)l 
Klara Bov 

Elhamra sinemaıı bir kaç lir: Banka hırsızlarından Ted
haftadır yeni bir sistem takip in metresi İvon bir idam mah
Cdiyor: Programına bir evvelce kumunun kızıdır ve kanlı vak
&'Örülmüş sesli film koyuyor, alardan pek korkar. Bunun için 
b.ir de yeni film. Elhamra bu dostu Tedi daima cinayetten 
sıstemi bütün yaz mevsiminde menetmiştir. Hatta son vurgun 
takip edecektir. dan sonra onu işten bile çeke-

Bu hafta geçenlerde "Seni rek sakin bir hayat sUrmeğe ic-
se d" · · 1 d H b · · d k" k d v ım ... ,, ısını a tm a ans ar .etmış ıse e es ı ar a aş-
Ştüwe ile Mady Christyanın lan onu tekrar kötü yola sürük 
Oynadıkları Almanca sözlü ve lenmişlerdir. Bu esnada Polis 
Şarkılı filmle beraber Klara Ba Ted ile İvonun bulundukları 
vın yeni bir zabıta dramını gös- evi muhasara eder. Lakin beri- 1 

teriyor. Almanca film hakkın- kiler kaçarlar. Ted eski arka
?a evvelce I!ı:ım geldiği kadar daşlarını bulup gene caniyane 
ızahat verdiğimiz için ondan işlere girişmek isteyince, sev
tekrar bahse hacet görmüyo- gilisinin de babası gibi idam 
ruz. Diğer film olan "Kan dök- sandalyasına oturmasından kor 
lıııyeceksirı,, filmine gelince: kan İvon Tedi yaralar ve bir 

Güzel Klara Bavın bu zabıta müddet mahpus bıraktıktan 

f l'11i çok hararetli ve en tere- sonra tekrar onunla yaşıyabil
sandır. Seyirciyi kapar. mek için onu Polise teslim e

Mevzuu şöyle telhis edilebi- der. 

~1!!.LIYF..T CU\TA :\lAYI~ 1.)30 

Temel atma merasimi' 
İnşa edilmekte olduğunu! 

bundan evel yazdığımız yeni si 
nema salonlarından "Glorya,, 
ismini alacak ve şimdiki Lük
semburg sinemasının yerini iş
gal edecek olan salon ile Melek 
sinemasının arkasındaki yere 
inşa ve şimdiki opera müstecir
leri tarafından isticar edilecek 
olan sinemanın ayni günde te
meli atılmış ve kurban kesile
rek dualar edilmiştir. Bu iki 
yeni binaya hayır ve bereket 
dileriz. 

Harold Lloyd ve sözlü sinema 

Harold Lloydin bütün eski 
filmelri Westem Electric maki
nesile sözlü olarak tekrar çevril 
miye başlamıştır. 

* * * 
Markiye serveti bitince ne o-

lacağını soruyorlar, cevap veri
yor: 

- Aizzeyi nasaradan biri o
. lacağım ! Mady Cristons "Stni stı•dim., filmı,.ac 

! Hain kıskançlık (O~era) 
1 Liya de Putti, Laro Hanson 
ı İrlanda ihtilali ve bir aşk ma J mek üzere Dubline gelir ve C 
ı cerasının siyasi cereyanlara na- po bunu Kat için zannedeC\ 
İ sıl karıştığım gösteren "Hfün kıskançlık saikasile Fili pi po 

1 
kıskançlık,, heyecanlı bir ser- se haber verir. 
güzeşt filmidir. Esasen bu son Polis Filipin evini muhasa 
haftalar sinemalarımız ekseri eder ve müsademe esnasın< 
sergüzeşt filmi göstermekte- Filip ölür. 
dirler. Bu sırada Filip Katin eviı 

Filmin mevzuu: gider ve yatar. Fili pin arkad. 
İrlandanın merkezi olan Du'3 lan ihanetin Gipo<lan geldiğ~ 

lin şehrinde bir isyan esnasın- öğrenir ve Kate haber verir. 
da Filip İngiliz polis amirini Kat Gipo ile ~örüşür ve iş 
öldürüp dağa kaçar. Dostu Ka siyasi husumetten ziyade kı 
te ismindeki kız Filipin gaybu- kançlık eseri olduğunu anları 
beti esnasında onun arkadaşla- da ihtilalciler Gipoyu öldü 
rından Gipo isminde iri bir a- mek için evi muhasara ederle 
damla sevişir. Gipo Kat ile birlikte kaçarke 

Bir gün Filip annesini gör- malUl düşer. 

Hususi hayatı {Melek'le) 
Billi Dov 

C Haftada bir söz f 
l'aşra sinemaları 

Modern hayatın en garip en-' ğın şahidi oluyor ve bu seft 
Bitli Oov? trikalarını gösteren bu filmde kocasına meydan bırakmada 

Dünkü "J ournal d'Orient,. Billi Dov çok güzeldir. Filmde her ikisini de kendisi kapı dış 
gazetesinde maruf Amerikalı hareket çoktur. rı edince Nedin kız kardeşi b 
sinema artisti Billi Dov'un in- Aşk entrikaları girift bir şe- sefer de ~ele~in kardeşine ya 

f Geçen sene kısmen sessiz tihar ettig- ine dair membaı gös- kil arzetmektedir mış oldugu bır aşk mektubun 
ılın getirmi" olan filmciler ar- • · B-'•- d" d" b t " terilmiyen bir haber va rdı. Da- • .... e tev ı e ıyor ve unu 
ık bu sene bir tek sessiz film Filmin mevzuu şudur: neticesi olan rezalet te bir u 
~er . kl . . h d ima takip ettiğimiz sin-.na ga- V "k d .. k 1 _ 1,. 

1
, 

.. ırmıyece erını er yer e zetelerinde buna dair bir şey ol ! arvı u a ıgının son ev a- akla kapanıyor ... 
Soylemektedirler. Bunu söyle- matlığı gibi telgraf haberleri de dı olan eLdi Helen bütün ser- Taliikı müteakip Helen Ne 
~eseler de Avrupa ve Amerika bu haberi teyit etmediğinden vetini yedikten sonra deri fab- Yorka gidiyor. ve orada da eli 1 

'1rn şirketlerinin artık müte- dog-ru oldug-unda tereddüt et- rikatörlüğünden zengin olmuş de bulunan mücevheratı sata 
'1ıadiyen sesli film yapmaları 1 s· B .. l leni or k k "k b k R ~ tik ve bu güzel artistin mensup 0 an ır rus e ev Y · ra yaşama ta ı en an er 
de İstanbulla Ankara ve İzmir- olduğu "First National,, firma- Sonradan görme biri olan bu doH Salarnon gizlice kadın11 
t e sinemaların sesli makine ile sının İstanbul vekilinden sor- adam karısının harekatına ta- sattığı mücevheratı satın ala 
teçhiz edilmiş olması da göste- duk. Onlar da ademi maliimat hammül edemiyerek kendisnie rak bir fırsatta hem mücevhc 
ı 1 t ki Türkiyeye artık sessiz beyan ettiler. Şu halde 0 gaze- kaba muamele ediyor, kadın da ratr hem de kendi namını He 41rn giremez. Şu halde vilayat- tenin "reklam değil,, dememe- bu vaziyet karşısında kocasının lene arzediyor, fakat bu esnad 
~e~e şehrimizin i~inci s~ıf si- sine rağmen bunun bir reklam Qostlarından Amerikalı Ned Treyer tekrar sahneye çıkıyo~ 
ili' alarında ne goreceğız? su- olması ihtimalini kuvvetli bul- Treyerle muaşakaya başlıyor, ve Helenle birleşiyor. 

t Varidi hatır olmaktadır. duk Majik sineması bu lıııftıı Evli11 Hoır '• rlenri Stuartın oyııadık/arı ·· Aşk /Ja/ıarı,. ıomlndt bir aşk Sir Brüs de vaziyeti kavramak 
~ Bunun hakkında tetkikat · dramı gJsterınektcdir. Bu /o/o Evlin Holl ile H~nri Stuartı bir arada göstermektedir. ta gecikmiyerek bir gün oyun- lngilterenin şimalinde vi 

~aPtık. İstanbul filmcilerinde Sea fotografını icat eden Dr. lefon ve sesli sinemaya cok bü- New-Yorkta Brodway sine- imale <ilmiştir. da hile yapıyor bahanesile A- bilhassa Manchester civarmdi 
t e~Üz elden çıkarılmamış pek Marage öldü. yük hizmetleri vardır. 1911 se-· malarmda 18 büyük film göste 1 Bu filmlerde "Gloryfizing merikalıyı evinden ko~ağ~ Brood head tiyatroları deniler 
~ sessiz film olduğu gibi İs- Ses fotografı üzerinde tetki- nesinde, Dr. Marage bugün sine rilmektedir. Bu filmlerden 10 th A . . 

1 
. . d ki kalkışıyorsa da karısının ıcbarı bir çok tiyatro, müzik hol, v~ 

ta_ tıbulda gösterilmiş fakat vi- katile meşhur Dr. Marage son malarda gördli!l ümüz ses fotog tanesi tamamen ve beşi kısmen e mencan_ gır " ısının e 1 le delikanlıdan af talebi m~bu- melodram tiyatroları vardır 
~;-ata çıkmamış filmler de var zamanlarda ölmüştür. 1 raflarını ilk defa olarak Fransa olmak üzre renklidir. Bu filmler çok muvaffakıyetle boyanmış riyetinde kaiı:yor, fakat .ayn~ ak Bunların ekserisi amele mahal 
li~r. Bundan başka bazı sesli ıu mütevazi alimin telsiz te- akademisine vermişti. Technicolor müessesesi üsulile bir Paramount filmidir. şanı Helen bızzat bu hılekarlı- lelerindedir. Bu salonların heP: 
t:t ltılerin mahiyeti sessiz ola- sl Percy Broadhead isminde bi/ 
1 k göstermiye de müsaittir. • adamındır. 
,~te bir müddet viliyat piyasa- Broadhead tiyatroları mü~ • 
~111 

bu filmler idare edecektir. • riyeti bu salonlardan 9 tanesi· 
ıtı~ 1nüddeti iki sene olarak tah nln sesli sinema salonuna tah-
~~tı ediyorlar. İki sene sonra vll edileceğini haber vermiştir 
~ 0nlarını kapatmak istemi- B be k k 1 1 5 n 
,,_erııer sesli makine almağa u se pten açı ta a aca ' o, 
"'1Ctbur olacaklardır. milı:isiyen, aktör. ve artist içi1' 

yerler temin edilmiştir. 

Sesli makineleri imal eden 
Western Eledric 

ı 9ıWestem Electric şirketinin 
101

9 senesindeki temettüü 
h .9so.ooo dolardır. Bunun 

980.000 doları safi kardır. 
l~q1 ~29 senesinde Westem E
ıq. rık 3000 sesli makinesi sat
tııi~ ve 70 stüdyo vücude getir-

~t?r. 

* * * 1ı~r('ı:enkan gazetelerinin ha-
ltı erıne göre Circuit Lews 
·~·· tniiessesesine ait 30 salona 

~'lli 1 filmler gösterilmesi için 
!<'Perdeler konmaktadır. 

'1ı 0 x, kendi imal ettiği 70 mi 
ı~irıetro genişliğindeki filmler 
1ir. Perdelerini genişletmekte-

• 

8iıil öov "Kan dil~mlvr~eksin .. filnıind• Lava rie Pu/11 "Haın kısku11clık .. filminde 

İngilterede sinemanın tiyat~ 
ro ve müzik.,.lıollerin kapanma· 
sına sebep olacağı çoktan iddia 
ediliyordu. İşte ilk neticeler. 
Ya geniş perdeli sesli, sözlü v~ 
renkli sinemalar taammüm edin 
ce ne olacak? 

* * * 
Dünyanın en büyük vapuru 

oaln Leviathanın salonuna 
"Western Electric,, markalı bir 
sesli sinema makinesi konmak
tadır. 

Bu makinenin konduğu salon 
Paristeki Monmartre kabareleri 
gibi sü~lenmiştir. 

* * * 
!·iorma Shererin son çevirdi-

ği "The Divorcee,, isimli film-

i
. cie sc;ı de~c_ce muvaffak olduğu 
h:.ber venlıvo:-. 



1 Seyahat notları Receı) B~yin beyanatı 
(Birinci sahifeden mabat) li arkadaşıma demir yolu şebe- Tahkikat, mahkeme 

mir yolu siyasetimiz her gün kesi üzerinde bulunan zahire 
feyyaz eserler gösterdiğinden miktarını sordum. Alacağım ye aleyhinde değil .. 'Ligej sergisi ve 

Belçika kıralı bugün söz söylemek fırsatını klıne göre nakliyat tedbirlerini 21 Mayıs tarihli nüshamızda g••••••••:a••ll!le:ı=ımm=:ııı;;.am:;;;;;;ı:ız:!"!.:ıa:a1•mı==~ 
elde ettiğini ilave etti, ve dev- vagon miktarını ve her türlü "Mahkeme mahkeme aleyhinde .\ .S il l S 1 ::-: E \ 1 A D A 
l~t d_emiryollan i~a:esinin faa- ~atbikatı nazarı .~i~k~te ~l'.1c.a- ı tak~bat icrasını istiyor" serlev- ( \I<ılllS IEJ.:OllRA ) ııın me~hur c;cri 
lıyetı h~kkında ~ır .ıcmal yapa- grz. Recep Bey sozunu bıtırır- hasıle neşrettiğimiz bir haberde iYE:'-/ l'I·:TRO\"IC,', KAR:\IE.,'\ ım. ·ı, jl\.\ .\IA \ES. ,e c. ~Tı ı'\I 

1fç1ka'll;a kıralın manası nedir 
.halk bu taç sahibine ne der?. 

rak ezcum.le dedı kı: . ken devlet demir yollarının Ağır ceza mahkemesinin Ama- JAKI': ~ibi sinem:ının en dehak~r ve hüvtik ıbıleri ıar.ıfındar 
- ~emır yollarımız ıdaresi memleketin emniyeti milli vah sya Ağırceza mahkemesi aley

aleyhıne_ bazı ankastın ve bazı det.i ve .. gayesi olduğunu ifade hinde takibat yapılması için ver 

ıemsil edilen 
K A. R T 1 y E L A T E N 

angafletın yanlış propaganda- ettı. Muteakıt :n bazı meb'uslar diği karardan bahsetmiştik. Filmi c•libi dikkat bı muulhkıvetle Je\lm etmek Ldi . 

M 930 k 
.. .. !ar yapılıyor. Bugün bu kürsü- Recep Beyden sualler sordular. Müddeiumumilik ·makamı Mıcmo Lcınis'tn idaresindeki ı.kvlyc edilmiş orke ıra Jazı t r r ıdan 

2 al'.ıs ı. . • ~ . 'i"':? ustu aa halk arasında, hatta üstü başı yağ ko d - · · h b R ' ı Belçika ıstıklalı yuz yaşına kan bir şoför ile aşçı veya hizmetçi rr en verecegım ıza at U propa- ecep ~ey, ~eşit Bey (Ayin gazetemize gönderdiği tezktre- bu filme ınah;us pjrçalır - su,·arcdc '\andy's i{enıı. 
lclçikalılar bundan bir asır ev- ncv"indcn bir kadının arasında dur- .,andalara ceva~. olacaktır... .. t~p). ın bır sualıne cevaben de- de sadece teehhurata sebebiyet ıarafından yenı pro~ram 

' ılı fedakarlıklar bahasına ka- mağı tercih ettim. ..Rece~ Bey ~uteakıben sozu- dı kı: verenler hakkında takibatı kanu '======================== ;anlı muvaffakıyetlerle yaşat- Önde polis müdiri umumiıi, arka- nu demıryolu ınşaatına nakle- - Bayram tatili münasebeti- niye yapılmasına dair karar ve- ! 
' bu istiklalin yüzüncü senei a~nda teırifat nazır~ ?tomo~ille geç- derek tesbit edilmiş olan inşa- k Eskişehirde bulunuyordum. rildiğini ve mahkeme aleyhinde 

Bu hafıa 

: siıud · ço~. hak~ bir gurur ve ae tile;. _Daha arkada ıkı atlı bır araba- şaat programımızın 934 senesin Bir çok kimselerle görüştüm. tak"bat · b h 1 
n e tes ıt ettıler. da ıki saray memuru vardı Bunun d . k 1 d .1 _. . .. . - ı ıcrası mevzu a s o ma-

. tam saat altıda atılan yüz bir arkasından, kırmızılar ı:;i;iruniş iki e 1 ma e ı. ecegını soyledı. Muhabbet. ar~sında . söz işlere drğını bildirmektedir. Tavzih e-
1 eraber halk sokaklara dökül- adamın kullandığı sekiz atlı bir salta İsveç grupıle mukaveleler ve derde ıntıkal ettı. Bana de- deriz. 

iham o kadar fazla idi ki kal- nat arabasında, sağda kralıça solda İsveç grupile imzalanmış mu diler ki: 
l rda yürümek bile mümkün ol- kral, kar§ılarında Başvekil, geçtiler. kaveleler mucibince mezkur " - Eskişehirden İstanbula 

lu. Bütün simalarda §Uurlu Şapkalar ~ıkar~dı, me_ndiller sallan grup tarafından yapılmakta 0 _ buğdayın okkasını bir kuruşa 
İtalya konsolosanesinin 

gala müsameresi 

Melek sinemasında 
dilber arıbt B İ L L İ D O V 

Hususi hayatı 
namındaki aşk, ihııras ve lüks filminde uma~ıkırnnı g~şi ederek parlak .'e, bastıft topracm ıağlamlı- dı yaşasın kral dıye bagmınlar oldu. 1 d · 11 · · • · ki · · B · · 

emin olan insanlara mahsus F~kat ne kralda fazla bir heyecan an emıryo arının ta_k~p ettıgı na ettırı~odr~~l· ~nun . yır~ı 
ünet vardı. Bu, bir gezinti de- vardı, ne de halkta hararetli bir coş- cereya_nı anlatU, ve ıçınde bu- paraya ın ırı mesıne ımkan 

Dün gece Fransız tiyatrosun muvaffaki~et!er kazanıyor. 

da İtalyan Ceneral konsoloslu- llheten: ~ÔZLÜ Vt: SFSLI \ .~ R \ 1-:·n: 
: ta milli bir ayin idi. Sanki kunluk! Yalnız kıralıça sağ elinin ge- lundugumuz mali sene bitme- yok mudur?., 
• <et kocaman bir mabet olmuı- nit hareketl<rile sağı solu mütebessi- den evvel bu hattın Malatya vi Cevaben sordum: 
1 nillet bu açık ibad<thanede ı• J d ı· · 

ğ~ tarafından İtalya veliahti-/ Kok Dor Hus hey'cıi mugannive<i ve :\lbcrı Preıcan 

nın prenses Mari ile Roma<la j j'iiizzz:i:i:i:i:ls~o·n~riete1eDr5ıur5,§ .• E,.5ın~dS"c:i:i:i:i:i!:İ!:İCİCİCİİ mane se am ıyor u. ayetıınize dahil olacağını ve - Buraya buğday nereden 
• duaaı yapıyordu. * * * gelecek sene bu sıralarda ayni geli vor? Bana bir kac. saat me-
• gün evvelld l May11 tezahüra- ' 

düğün merasimini gösteren si-
nemalı bir gala süvaresi veril-• ,rtınlıü iıtlklAI arasında inanıl- Sergi, geceli gündüzlü sarfedilen hattın Sıvasa yaklaşmış olaca- safedeki bir kazadan bahsetti-

ı ,k kadar büyillr fark vardı. Hal mesaiye ra&:men henüz bitmediği için ğını beyan etti. Yolios Berker !er. Biz, bu kazadan Eskişehire 
kral ve kralıc;a merasim salonundan · ı >kakları dolduran yine o insan şırketinin yaptıD-ı inşaatın ol- kadar bug-dayın okkasını iki ku d batka bir yere gitmiyecek, sefirleri • 

miştir. -o- Taksim bahçesinde 
Nisbeti askeriyeleri ke- BugUn hıva müsaiı olduRu takdirde r ıc 0 ka mlar, yine 0 vasat halk ve hükümetlerin komiserlerini bura- dukça ilerlediğini, Ulukışla - ruşa naklettirdiklerini söyledi-

·lnu §U var ki 1 Mayıs tezahü- da kabul edecek, alelade bir kaç nu- Kayseri hattının 931 senesinde ler. Meclisimizde bulunan di-
t ihtiyaç ve i.atrrabın yanık se- tuk söylenecek, kral ür dört kelime- b"t - · · b" · k • b" d E k' h" d ' llyordu; dlinlril ıenlilrlerde ise ' ı ecegını ve ecne ı şır etler ger ır vatan aş, s ışe ır en 
•lalnıfıara ıamil bir hürriyet ve ile cevap v<recek, bundan sonra be- tarafından yapılmakta olan bu İstanbula olan tarifenin hatta 

in Ü 
• lediycde bir resmi kabul, bir ziyafet, h 1 · T ·1· • , m savı ne§'eıi hiuolunu- at arın yıne ürk sermayesi on paraya tenzı mı istedi. Ben 

1 
Muhtelif seviye ve kıyııfctlere ve avdet.·' • • " ve Türk işçisi tarafından başa- de şaka kabilinden cevap ver-

'' bütün adımlar ayni ahenk ile nldığınr sitayişkar bir lisanla dim. Size naklettig-iniz her bir 
: ekte idi. Dikkat ettim: Cadde Sokaklar, perişan bir kalabalıkla 

!duran kafilelerin en kesif ve dolu; o derece ki zararsız ve hatta anlattı. okka buğday için kırk para 
1 & ekseriyetini kadınlar tefkil tehlikesiz yürüyebilmek güç olacak. Devlet paraaile yapılan prim versem olmaz mı? 
filu. Bu memleketin içtimai ha- Kucafmda emzikli çocuğu ile gelmiş hatlar . Re.ce. p Be)'. bundan so. nra, .. ta-

t 
a kadının rolll haklkaten kuv- kadınl.ı.r, babasının koluna asılarak f ~ n ·e ıçın yegane çarenın mute-
r. Servetlerin israf edilmeme- arsızlık eden çocuklar, del!neğine da Bundan sonra devletin kendi 

f 
· · dı :ı. ,_ yanmadan yürüy•miyen sarsak ı"hıı·- .1 .. k hassıs getirtmek olduğu nokta-

taearru ıtıya nın ö&!eıme- parası e muna asaya koyarak d · · ·ı· · 
terkeğin çalı•maamda, çocug· un yarlar, eğlence mevzuu aramag"a ık- sın a ısrar ettı ve ı ave ettı: , ihale ettiği hatlara nakli kelam · ı olmasında bayatın hoı ve zah- mış genç kızlar, laJladan izin almı! - Fakat dıyeceksiniz ki bir 

• 
1 

geçmesinde kadın çok milhim neferlor, kimi rozet kimi kartpostal ederek Samsun - Sıvas hattı- müteh;ıssıs getirtinciye kadar 
yildir. tatmak için sinek gibi yapışan insan- nın ve Kayseri - Sıvas ta in- ne yapacağız? 

• • • !ar, hu!Ssa adi bir panayır yeri: !şte şaatın ayrı bir mecra takip et-
i serginin açıldıgı günde (Liyeı·) İıı ·.. · b .. ld Ben de cevap veririm: 
•.dan ıekiz gün evvel Anvers tıgını, ugun a ığı malumata - Bugüne kadar mu··ı;ku'"l iş-

manzarasr. . . ·· K · s· 1 -., .ni açan kral (Albcrt) bugün gore ayserı - ıvas ıattınm 1 d k Oteli« fiatlerc yüzde elliden yü- S. er e ne yaptı sa onu yapaca-

!ılej ıergiıini açıyor. zc kadar zam yaptılar. lokantalar ye- ıvastan 51 inci kilometreye gız. Aklı selimimizden istifade 
• 1 Bu memlekette pek o ka- k · dahil oldugunu söyledi. Önu··- · er ıe ·ıade t · k k me tanfesini yarı yarıya arttırdılar, edeceg- iz, dinlıyeceg" iz, düşüne-
' y ı e mı yen, pe o a- şoförler kıaa seferlere gitmiyorlar, müzdeki yazın ilk devrelerinde ceg· ı"z, hep beraber bı"r karar ve-
1 ıyecan uyandırrmyan. her hal- f h S 
, ~ u uğraşılan mevzulardan bi- uzun se erlere faıla para istiyorlar... attın ivasa varacağını ilave receği:t. 
'. Kral parlamentonun kararlarını Bu ihtikfirdan şikayet edecek oldum. ederek alkışlandı. . Otelin direktörü şu cevabı verdi: Müteakıben Mazhar Müfit 
• •der, reımi ktişatları yapar, Demı"ryol programnnız B · d"f k 1 h kk Hazır •le f r t · k ey şımen ı er aza arı a ın 

1 .re ilk önce girer. ecnebi hü- - " 1 sa geçmış en yap-
:ırlan kar~ılar, baska hükümdar mamak aptallık! Recep Bey müteakıben dedi da izahat verdi mes'ulleri ceza 

1 
ıdei ziyaret eder. bo~ vaktinde . Şu hal~c onlar aptal olmamak için ki; görmüş müdür, dedi. ' Recep 

ılıte ~kar, canı isterse Ehram- bız enayı oluyoruz; ve yilz binlerce - Devlet bir kaç sene evvel Bey, kazalar hakkıaj"° ye mes' 

silenlerin tekaüdiyeleri 

Sahil hane 
Bogaziçinıle Bebekte dalyan 
önünde bahçeyi muhtevi 54 

numaralı yalı yazlık olarak 
kikalıktır . Derunundakilere 
ve ya Bebek müezzini Ha-
fız Osman Beye müracaat 

- olunabilir.-/adar "'anır vaı.ı·ı bulursa • · insan bu hali bile bile, tıpkı avcının l · il · · · - d - • ,ı- 2400 nlometrelik bir demiryolu u erın suretı te~asıne aır 
1 enialerinde balık, Paris bulvar- parlak aynasına koşan serS<m kı.;şbr B' • •l' 
· 'a kadın avına gider, sefirlerle gibi, altı ay bu ıuzaga taşınıp dura- inşaat programı hazırlamıştı. cevaplar verdi. ıle ıı<:; mcb'usu !"•••••••••••mııır 
'an ıudan, nuırlarla öteden be- cak !. • . 1000 kilometresi filen işlemek- Asaf Bey sordu: SEYRi 

SEFAiN 
ı ·ı.onuıur, bazan günde sekiz de • " te olan ve 400 ü işlemeğe açıl- - Anadolu - Bağda~ demir 
. iıe deği9tirir, gah sevmediği in mak üzere olan bu programın yolunun 1929 senesi varıdatr sa 
· ,= ellerini ıukmata. Plı sevdik görülüyor ki yarısından fazlası fiyesi miktarı nedir? Ve bu mik 
1 ,saraya eokaınıımata mecbur ka Necati Beyin ülümü · 'tf ı 'ıliaa acaip bir mahlftktur... yapılmıştır. Nafıa Vekili bun- tar mübayaa bedelinın ı atak-
ı:=ç;ı.ac1a krala kartı hallan besle- Gülhane hastanesi sertabip ?an sonra devlet demir yollan ski~ senevisini_ ödemedk için ~ü- m------------·-

ıisai tetlrlka çalı§tım. Bir kısım muavini kaymakam Kaznn B. ı~letme mas~afın~ ve işletme va u~ete !aptıgı yar ımın nıs- '1cıkez Acentaı; Guıı ltöpril 
, ~ krala adeta atıktır. Bunlar, in biraderi Çinkograf Necati B rıdatınm çogaldıgırtı rakamla- betı nedır? buında, Beyotlu 236~ Şube 
\r Leopoldün tam manasile vari evvelki gun·· krzile berabe . t·-· ra istinaden söyledi ve gelecek Recep Bey, bu suale rakam- aenıuıı Mahmudiye ilanı ılMdı 
ıyet ve fetaneti tellklri ettikleri r ış ı 1 d 1 d · 1 ·· · ı d. lstonbol 740 

: 'ki kralın bilhasaa umumi harp- rak ettiği kız lisesinin yaptığı; sene ev et emır yolu inşaatı- ara mustenıt cevap arını ver ı. 
fıahramanbklannı anlatmakla bi deniz tenezzühünde üzerine bir i na 640 bin lira ilave edeceğini 

ıı zler. Bunlara göre kral Albert fenalık gelerek ani bir surette 1 bu paranın .demi'. Y~}~a'. varida- Ücretli mütekaitlerin 
1 

rce avcı hattında dolatmış, ne- vefat etmiştir. Necatı B. tenez- trn~an temın edıldıgını beyan 
.tfr•vanaımclan yemek yemiş, sü züh esnasında neş'esini hiç ka- ~ttı. Ankara - Sıvas hat.tını_ Maaşları 
,.alunlarmm önilnde gitmiştir. t d R B d ı k Hususi vt mülhak bütçelerle 
1er bir kısım halk kralı sadeli- ybetmemiştir. Hatta bir aralık ışare e en ecep ey ec ı ı . . .. 

1 
n, demokratlığından, hulasa ömründe bu kadar eğlendiği bir ~u hattın yapı!~asına başlan.dı ıd~re olunan daırelerde uçretle 
lıJıi!mdan dolayı beğenir. Bunla günü hatırlamadığım etrafında- gı zaman çok ıyı hatırlarım ış- mustahdem olup ta e~elce ma 1 

ı !karaanız kralı Brilksel sokakla· kilere söylemiştir. leme kördür, sağırdır, diye bir aşları. tevk!f edilenlerın -~~aşla· 
batton~na da.l'.anarak yilrür- N t" B t .. h d çok kafalardan sesler çıkmıştır. rmın ıadesıne başlanıldıgını ve 

yahut sınema gışes d b"I . . eca ı . enezzu ten av et- 1 H lb k' . .. .. . h" d .. hd 
h 

m e ı etını t k d' · d b' f 1 k h" . a u ı Kayserıye varan ve tutun ın ısarm a, musta em ;n. ya ut bir kır yolunda baş e en ısın e ır ena ı ısset' K . . .. k . ti · 1 ·· 
ı 1rinln sakatlanmış moto•ikletini. miş ve yanında bulunan kı:ımın ı ayser~yı çok geçen b~ hat mute ~ en.nmaaş arının ucr~te · 

Antalya Postası 
(!NEBOLL) vapuru 25 ~fayı. 

paz r 1 O da Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum 
ados Fethiye Finike Antalyıya 
gid~cek ve dönilşte mezkOr 
i5kelelerle birlikte, Andi!U, 
Kalkan, 'akız, (,.'anakkale, 
Gelibolu'ya uğrayarak gelecek
tir. ~ ederken görmek mümkü d"" yardımı"le g'· - ert , k im ınuhtelıf senelerde varıdatını kalbedılmesınden dolayı mus-' 

·ı .. . .. n ur. og e}e çı arı ış- k d B .. .. .. . dd d"ld·-· . k d . ı ır ~çüncu sınıf halk ta ufak Bel- sa da çok ge metle ef t t - _ artırma ta ır. u onumuzdekı tesna a e ı ıgını ay etmış- ı;ı-------------
,, mıll~tinin başında koskocaman fr Nec f B . n v a e mış mali senecle yalnız bu hattan tik. Zat işleri, muhasebeciliği B d t 
l 'ıç ~o~mek .ıst"ı:'cz. Bunlara gö- y1

0
'. g'"nda 1 •/n ~eçb~n s~nle ~- bir milyon 200 bin lira varidat bu hususta tekrar Maliye veka- 1 QZCaa a pOS ası 

tml§tır. Halkı ıda•e edecek kim ı u e ye ışmış ır og u ın- 1 · <l · · d b ı t ((;ELJBOLU) vapuru 24 l\layı•. 
~ıetm' · Hlk "d 'h tm" · K d" · umuyoruz. etın en ıstııan a u unmuş ur. 
. ışı~. a ı ı are edecek kim tı ar e ıştı. en ısı arasıra a- T 'f l . --o- nımarle<i l 7 de idare nh-
hangı derecede olurlarsa olsun sabi heyecanlar geçirmekte idi. arı e mese esı • • • -

. al~an çı~mah ve tekrar halkın Necati Beyin sektei kalp netice Recep Bey bundan sonra ta- Harp malullerıne tevzıat ıımındnn hareketle Gelibolu 

.. gırmelıdır. Fılen zeval bulmuş si vefat tt· - · 1 da b rife meselesine temas ederek Harp mal"llerine·aı"t olup z1·_ Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
etleri şeklen muhafaza etmek e ıgı yazı mışsa u- d d" k". u , ı b" t ·· d ·1 · 1 e 1 1 t B k d hf z b 1 adaya gı"decek ve d .. il t ; st naanlara yak:şmıyan bir mu- nun ır esemmum en ı en ge - · . . raa an asın a ma u u u- on ş c 
adır. Bunların fikrine göre şirn- miş olduğu da söyleniyor. .- Tarıfe, ana .?at. mese.lesı- nan, Malfıl gaziler pazarının Çanakkale LApsekl Gellboluya 
kral en fena günlerde isbata mu Cesedinin morga nakledilece dır. Bu mesele uzerınde ısrar tasfiyesinden, ve tütün beyiye- uğrayarak gelecektir . 

. jk olduğu bilgisil.e, çalı,kanlığı ği şayidir. Necati B. in naşi bü- e.?11ek doğ.ru değildir. Açık söy sinin yüzde ikilerinden hasıl o- - ·-·--·-------·• 
:;~aa:ıet ;e ga~etııe mceeıa çok yük bir kalabalık ile kaldırılmış luyorum bır kaç sene sonra in- lan bir milyon liranın 2 Hazi- ~Muhterem yoJcuJ<>ra 

ı 1 r umandan, çok kuvvetli şaat irin yaptıg-ım f · İl .. 
, ıtfir veya nazır olabilir. Şimdi ve ailesi kabristanına defnedil- . '! . rz _masra gı- randa tevziine başlanacağı ma- 1-Sevıhili mütecav!re hatla

rında Arap harflerlle matbu 
eboneman karneleri l Hazi
randan itibaren muteber de
ğildir. Böyle biletlerin 1 Ha
zirandan · ı 5 Haziran 930 ta· 
rlhlne kadar paraları köprü 
Kıdılı:öy iskelesindeki buıusi 
klşede iade olun1:caktır. Bilet
lerin kaplarından ve Ciltlerin
den ayrılmamış olmuı !Azım· 
dır. 

. iyle .koca~n bir ~ğaç ki gölge- ~İştir. Merhum namuslu haluk bı bu ışletme~ın ~çıgını kapat- lOmdur. Harp maltıllerini ter-
."n bile lstıfade edılemcz... bır vatandaşu. Bu ölüm san'at mak. m.ec~~ı:.ıyetı~.de . kalrı:~z. fih edecek olan bu tevziaun ay 

• • * namına bir ziyadır. Hakıkatı butun vuzuhıle gor- başında başlamasına aliikadar-
:ıurduğum otelin salonu sabahtan ~ek liiz~dı_r. Tarifelerde hiç lar tarafından intizar olunmak 
- silindir tapkalı, parlak potinli, Tohumlukların muafiyeti b~r. esasa ıstınat etme~en .te~- tadır. 
lırsuz kıyafetli modern devlet a- zılat yapmak çok tehlikelı bır 
'ı lan, oniformalarrnın ıırması ve Tohumlaruruzın ıslahı ve iyi harekettir. Devlet demir yolla-

', ınlarmın yaldrzla':' otel garsonla- leştirilmesi için doğrudan doğ- rının bu gidişi ise çok ümitli-
rıan batka kimsenın nazarı dikka 'k k'I · • d' • celbctmiyen d" 1 1 

- ruya ı tısat ve a etı veya veka- ır. . 
,: ıp omaı arla dolma 1 · .. d'-' l" b' D • il b' 
laşladı. Çin sefiri siyah entari ve ze.tın goBster ıgı uzuma ınaen emık~l yo arnnız on ın 
açık .b~yaz t~rlik giymişti. Ja- ıraat :mk~sı tarafından çifçi- ı ometre olacak 

ı heyctını teş~ıl eden çekik göz- lere tevzı edilmek üzre ecnebi 
aıner r~nkli ıneanlar, kestane fi- memleketlerinden getirilecek Devlet demir yolları hututu-

-0--

Basra müvaredatı 

BASRA muvaridatına karşı 
konulmuş olan muayenei tıbbi
ye tedbiri kaldırılmıştır. 

-0-

Nakliye ücretlerinde 
tenzilat :.ne bcru:ıyorlar~ı- . Fransızları sa- bilumum tohumlukların gu .. m- nu 10 bin kilo metreye yaklaş

~rından, fsveçlilen boylarından .. . . . • . tırmak azmindeyiz. Daha 4 bin 
ilizleri monokllerinden, Amerika~ ruk ;.esmın~:n ~stısnası .Iayıhası kilometre isteriz. Bunun için- !ktısat vekfiletince nakliye 

, ı, protokola pek razı olmıyan hay mec ıste muza ere edılmekte- dir ki ana tarifeleri yeni muaz- tarifelerinde ve bilhassa uzak 
_ !arından tanımak güç değildi. dir. zam bir işi esaslı surette tetkik mesafeler arasındaki nakliye üc-

k "' • • Ayni layihaya göre Ziraat etmek için dünya otoritelerin- retlerinin tenzili hakkında Dev-

ııe01 geçmede~ toplar atılmaııa. tay Bankasınca çifçilere kefaleti den birini getirtmek mecburi- let demiryollanna iş'arda bulu-
er uçuşmaga başladı Halk ·k· ·· 1 ·ı ·ı · d'l .. 1ı hazırlandılar B - .. . 1 1 mutese sı e ı e tevzı e ı mek uz yetindeyiz Ve bu otoriteyi ka- nulmu~ur. Alınan malumata 

- . . · ana gostcrılen B 1 · d K b , . • . . .. . . . 
re .gıtmedım. Gazeteciler arasında, re . ~ ganstan an ve _ ı nstan bıl olursa memleketımızde u- gore, mıryollan ıdaresı bu hu 
dı.l'.e kadar kulaklarımın bin kore getınlen tohumluk bugdaylarrn zun müddet muhafaza ederiz. susu tetkik etmektedir. Bugün
ıgı ay?l sözleri bin birinci defa tahakkuk eden gümrük resmi Demin imzaladiğımız bir tezke lerde bir neticeye raptedilecek-

e·ak ışıtmelrtcn kurtulmak için affolunııcaktır. rede vilav,.tlere ve İktısat Vel<i tir. 

2 l Haziran 930 tari-
hinden itibaren lı:anunu mah
sus mucibince tekmil biletler 
otuzar para daha köprü pa
rası zammı yapıldığından yen 
Türk harflerlle matbu olup 
l Hazirandan evvel satılmış 

aboneman biletlerinin her 
birtndende kontrol esnasında 
memurlarımız tarafından 30 
para köprU zammı alınıp mıı
abillnde kuponlar verilecektir. 

Saat 11 - 13 arasında KONSER 
16 ı-2 ten itibaren 

\ 1 ar\-t'te prograı111 ile 

ALKAZAR 
SİNEMASJNDA 

ı1onte Kristo 
üyük muvaifakıyeıle devam ediyor. 

Bugün son gündür. 
Görmlyenler için son fır·aı. 

SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLAR! 

KARA DENiZ MUNTA-

ZAM VE LÜKS POSTASI 

Sadıkzade 
vıpuru PAZAR 

2.5 !\lla yıs 

ıuaıı aksamı Sirkeci nhb
mıadan hırelı.etle (Zoaıuldalı, 

laebolıı, Samaua, Ünye, Ordu, 
Olreaun, Trabzon vı Rize 
lıkılelerlnc a:ı:lmet ve avdet 
ıdıcılıtlr. 

Tafılllt için Sirkecide M11 
adet hanı altında accatalıtınııa 

ı mllracaat. Telcfon:lıtanbul 214 

İLEMDAR ZAOELER 
VAPURLAR! 

Seri, lüks kıradenlı: posıı11 

Millet vapuru 26 
;\olay ıs 

PAZARTESi 
günü Akşamı 1aaı 18 de 

Sirkeci rıhtımından hırelı:ttle 
[ZonıuJdalı:. İnebolu, Sam -
ıun, Or4v, Gire.un, Trabzon 
Rlıı, Mapanl. Pazar, Arde
şen, Vlçe ive Hopa ) ya 
azimet ve aynı iskelelerle •Gö 
relc, Vakfıkebir ve Ünye ve 
Sinop • a ugrayarık avdet 
edecektir. 

Muracaat mahalli: lstanbu\ 
Meymenet hınl altındaki yazı
hane. Telefon İstanbul 1154 

Hahılık seri ve muntazam 
PIRE-ISKf:!'."\DERlYE- PORT SAlT 

poıtası. ~ ATIK! " vıpuru 
iŞ Mayıs puar gllnü gelecek ve 

1115 Mıyıs pazanesl gönü 17de eşY'I 

ticariye ve yulcu altrok Galata nhtı· 
mından htrekotle Pire, lıkenderiye ve 
Pon Salt'e gldeeeluir. 

Fiı~lu rekabet haılcindedir. Taf
ılllt için Galııada merkez ııbıım 
hanında 4 numeroda umıml acınıa
Jaıı ÇELIPIDI ve STAFILOPATl 
v.pur ıcentılı~nı müracaat 

matine 
lluguıı 

ELHAMBA Sinenıasın~a 
KLARA il () \' 

Kan ~ötmiJeccksio 
filminde ve 

Mfo.:DI KRISTYAN 

Seni sevdim 
sesli, sözlU ve şarkılı fılminde 

saat I0,45ıe ıcnıili liaılı maıine 

23 mıy11 cumı ıüntl saat l 6 dan 

19 • kadar 

lleyojl;lunda TURKUı\Z da 

TE DANSAN 
Bebek'te TURKUKZ da 

TE DANSAN 
5 l''urmıns Orlce.ırası 

SOÇETA ITALYANA 
Dı SERVıST MARıTTIMI 
BRAZlLE va
puru 27 Ma
yıs Salı (Sit
mar Levant 
Ek~pres) ola
rak (Pire, Na
poli, Marsllya ve Cenova) ya 
gidel"ektlr. 

MlLANO yapuru 119 \layıs 
Per~emhe (Sitmar Soria Eksprc~) 
olarak (Rodos, i\Iersin. lskende 
ron, Trablus, Beru t, Hayfa, fs. 
kenderlye: Meslns, ~apoli ve 
C'enova) ya gidecektir. 

lZEO vapuru 2 ~ 1avıo Ptr
şembe (Köstcnce, O<leia, No
vorosisk, Batum ve Trabzon )a 
glderektlr. 

Tafsll&t için Galatadı merkeı 
nhtım hanında umumi acante· 
aine mUrıcaat . Tel: Beyoğlu 

r? l - 172 ve ya Beyoğhında 
Perapalas altındı Nıtta Nasyo
nal Türltlf tı:ırist ıcenalye • 
Telefon BeyoRlu 3599 n ya 
Tokatlıyın karşıaında beynelmlltl 
yatıklı ugun lı:uaıpanyısıuı. 
Tel: Beyoglu 2330 ve yahııt 
lotanbuldı F..ıninönUnde lzmlt 
ıokatında 8 Numarada acente 
vekiline nıUrıcaıt. 

Tel. lstanbul 779 
Dr. !hun l'ımi 

!STAFİLOKOK AŞISI 
lstafllokoklsrdan mütevellit 
(err;enlllı, kan çıbanı, koltuk 
altı çıbanı, arpacık) ve bütilıı 
cilt hastalıkllnna karşı pek 

tesirli bir atıdır. 
Divan olu No 189 

;ıanbul ye inci icra memurlu· 
ğundan: 

Rir deynl mahkOmun blbin te
mini l<ıi!a>1 için mahcuz TrabzO~ 
malı gün görmez nc\inden 151 den 
tüıun şehri halin 26 ıncı pa,.ııe!I 
gilnll soaı on buçuktan on ikiye k• 
dar l<tanbolda Yenipoııanc arka< ndJ 
ıskl reji hanında dördüncü katı• 
Sellnik Bankuının deposunda aknen 
bllmUzaycde satılaca~ından ıalip olan· 
lann mahalli mezk~rde hazır bulu· 
nacak memQruna ıyıürnc•aılm JIJP 
rilu11ur 

•• 
•de 

IIa 
llıı 
' •arı 

dır 
~.~ 

l 
ı 

ıo 



-~Astan ve~1EE;s~l(dihhlfi;sa;irit5ii;:;:iii 
uttehit Çimento ve Su kireci fabrikaları 
nonim şirketinden: 
Hazıran 1930 gayealnde .fM ete bacliyac:ak olan Zeydnb mu 

ııı.tır.uı:nın ı tllıaalatıııa lnılzaren şlmdillt çimento fiatının ~br!Dda 
fUtile e çuval fiın clabll olmak lzre ton bquıa 32 Oraya 

eW kiloluk gayri sarı bir çu al -...n 160 1aıruf.1 ..,ıI edUmlf 
a Allan ve fatiiıisar mUttehıt çimento Ye su kireci fabıltıı· 

~"" lan uıoıılm şlrteıl mıılıterem mUfterileriae ilin eyler. 

vlet Demiryollan 
idaresi lllnalı 
baaıi b:m••••n pkMk _. nmr±ma 18 Halra 1930 

Clııfl ... 16 da Aııbftda Dnl• deıafrtolluı ıdarelinde yııpdı-

ılı elıt.!rla tetııf ıııebııplll""• ye mu'fltbı temiııl&lmııı aynı 
- ........... elcue ım.ı.,_ -ıat l&zımdır. ..... •* ' - .. =eledııl bet lira l alıülııde Anbnda Maliye 

~lehe lflerl claireıılılden, lmnbulda Ha~ vesnellnden tecllrik 

••• ..... eblua 5550 tılo batır borunun bıı-k wfta mllnabep U 
1980 pul!t8ll gtlııll - l 4,30da Aııkata De.ıet demir yollan lilare· 

JIPllaelklır.ftdnt &dectlılerln telılif mektuplannı ve muvatbt teminat· 
ııpl &Gnde _, 1-l e tadar mOnalwa komisyonuna vermi!leıt l&zım 

Tlllpler mllutua f&IUWlleteriııl 1lç Ura lll1ltablllııde Maliye ye muha 
ltltd dalreliııden lsunbulcla Haydupefa veaıeeta4ıııı tıedarlt e~llrler, 

• • • • 
~ırellf clemlrler - tapalı ndla mifnıtaup il "8zkan 1930 puanesl 

111J 15,80 da Aııtanda Devlet Demlryolluı ldanslnde yapılac:Unr. 
llllılı'-p lfdlııt edecelderln teklif mektupluını ve muntbt temi· 

apl glacle - IS. tadar münabsa tomilyonıı'lıl .....ıert 

'Rlpler mlneta'& tumamelerini bet lira mukabilinde Antaradl, M.ııy. ===be iflerl daimiııden •• lsı.ııbulda Haydarpqa vezneliııdeıı todarlt 

••• lid « mabla çillk ve bJllllk malzeıııal ~ :zadla ll.'tlllukH 23 
!llO pas•ıffsl gflafl ,.. 15 tt Aııtarada Devlet deaılrTottan idare. 

Jllllllacalnir. lşdrat edeceklerin tetlif metıuplannı ve muYlltkat temi• 
ayni gibMlıe ,uı 14,80 tadar milnlkua komisyonuna vermeleri 

Tlllpler •lnı.... pıaıamelerlnl ~ lira mukabilinde Aııbrada 
ft _. • 1 lflerl 4.ınlbııh lstenbıı14k Haydatpqa veaııuiıııleıı 

'I bB.,kL 

••• 
8*Jdııl'paŞI malUfmmda meYcut 59 adet damacana fie (SO) 

muhtelif abaıur ve (43) adet duınanlık VI "'8dfye kadar 
Çlbnlcblı lıllde muhtelif 1ebepler altında atılaımpn Cff• 

•'m a ııdn 24-S 80 cumarfell gllnll mt oııdörtte aleni .aza. 
ile •Ul1mgı IYa olunur. 

• • • • 

~- yUllı makeme pawldda" -- •lmacıfmd•n talip
• s 90 puartllll gtinli mt 9 dala ı ı ~ a kadar iııbati 
etmelerl ve fiat •ermeleri. ilin olunur. 
Adet Lokoaıc:il;it alev borusu 63 m/m 2,280 tfll 

" Liatik damıa 
" Tarihli mıdeni dılmp 
" Ka~ psliiğii (c..._. cak koyu) 
• Yatak saqm yerli 
" Kaqan pemıi için loknuı mu •..ilıki)'e 

'""'IC:uta Kurtun peaai hanıfa (beher 43 ~mu hak-
~ye) . 

BUY OK 
Tllll 1 Pil 1 Dil 

• 

Her •retl• ...UlllNI •1111 
( ROTBART LUXUOSA) 

DİKKAT! 
(Rotbart)ve(Mond E 

Tırat bıçatı simalannızı 25 v•tuıd& 
bir genç siması gibi taze &ak mak 
isterat:niz yalnız ROTB:ART LUXU
OSA trat bıçaklarını kuHamnız. 

L6tfen balAdaki klişeye dikbt 
etmek menfaatiniz icabatılıd:ındır. 

Taraş b1Çaklan çehrenizi dainıa tue 
olara muhafaza eder. emsalinin re ,. 
kinde f6hret ve marufiyet kazan,:. 

Yalnız bir defa tecrübe bnn 
.. RADIUM., .. lllç•lı il ı 1 ispa 

..-. 10 adedi' 75 1111........... l'lllıll 
Flall: 1 adedi 20 ._,.... 10 

adedi t7S kul'tlfW· lmr11ttblr,. 

Berlinde Tempelhofta ROT BUH ER anonim şirketinin Türkiye ve~: 
mumisi Plyer Plrlmyan Galatada kürkçiı başı ha~ında4 numarad 

Tntnn inhisarı 
lmtı l)lldtrlltltdn: 

idaremiz depolarında mevcut takriben (2oo00) yirmi bin kilo 
mıkdannda mefsuh rejı şirketi zamanına alr müstamel ft gayri 
musumel matbu defter ve e~ rakın kilo ile gayri safi mllı:dar 
üzeı inden berveçlıl zir şerait dairesinde saula?knr. 

ı - Mevcuc evnlı: Ye defatırdan hıç kiliİanılmamış olanlann 
sureti lstlhllk ve l tinıall serbest ve istimal edilmı. olanlan dahil, 
de istlhllk edilıniyerek idaremizin tootr u altında harice leYk 
Yfl ihraç edilecektir, 

2 Muuyedeye iştirak edecek olaqlar (ISO)yüz elllllra depozito 
akçasını duz muir,.abili vezneye yatıracaldGdır ve !baleyi mü· 
teaktp bedeU ihaleye '\azaran teınhıat aıttdan kaıınqls!ne klft 
plmedlil nretce maided bnuplyal ııaıfmda haddi bııaıtlfe 
lbllg olunacak ve miızayede ve mlln~ kanunu ahklmıu tat· 
..., muamele olunacaüsı 

8 - Verilen flyaclar dun giriil11ne idare daha bir lılffA .... 
dit seWılyetini mub±rc edecekdr. 

4 - Veiln aıasanfa ye her didfl baaı.-llre ft ııatllp .. 
llrUile- baro ye dellal.IJe ft pul muraflan mllftedYe alt 
olacak cır. 

5 - lbaleyi mllteaklp nilıaJet oa ~ zuflnda m •Ar leva-

lllll tat111ıp .,,, bedeli veznep e-" bldıınllallllr. 
Talibi bu mıtddet zarfında :t.*diıde bir lıafta 

için de bet lln tazml-.,_ı:i'iaiıilıle -ôliolk u bil bir 
..... :iıldulda da ~ ntytW 'ıl'~ .. ?-! .,.. o1üüa lfBlf.. 
u b o&ıımııott 'giM 1Mfbıdıı da ,,_ "* 
bnuıı '."'*l4ef ilıatısuıııln 1'tbik $ına~r. Bu hUIUSta dalıa 
fazla mal6ımı: *'mak ~ hmm blfin!hliılfl'iıle mlııa1 
Cudarı. 

Devrellllııılı ....... , ... 
•1oru1ar .. ıı.ı.n ' I' 

lldlııelcr. ~ada oa bit aeae 

.... iiii'!'ılll-ıtıilela auu
dne11ı . 

~au-.ı
aereıte im

_...._ ıaeclıl( ..... 

sistem ııeri ve kolay laallaiqll 

Yazı makine feri 
Mar U K fabrikası ın yuı maldııeled memlekedmlnde 

\ilnıt t 
Atınaııya hiltbıetl deYalri rcsaılyainde taMıl olaan ifbu mlklııe 

valıit natııtlr prenılpl üzerine ta a edıtııılfdr. I".- evufı DTANET 
SÜR' AT ve SADELIKdr. Tllrtiye için 1llllllllll Yetilled: 

F KAPANCJ MAHDUMLARI, Şaııılı Han l&-14, lmnlıiıl 
posta kunısu 569 lacaıılıııl.. Hin aceııruı bulunmayan daha bir taç 
tehir lçlıl tetllfat tabııl 

Tahsillt 
D Seıad 
fll8 
tlt 
'ft9 
tlO • 
111 " 

1 !~~ t::.t;":11111111 
1118/1 • 
llU ,. 
1176 .. 
118' • 
1185 • • 
1186 " • 

Çoculdann netcJİ 1 
Ebeveynİtl il 
• D' ...,.. -

1 

lsı ft 

.., ' 1 "? .. lılr 

.... ,,,,., 'tı ,. .... ~ 

it 

• 4 
H••l)e 66/9 
IlreM il 

1 ..... •• 10 

AmlJıt 
Y.ıa ,..ti 

.. 
.. 

Doktor 
HAFIZ CA 

Maden suyu ... kMe ' - * lllOa .. 
181175 D-- telıaada Sıml 1111-

aile 1ıllt tetılft ilde lnlmdı&ı 
anlaşiJmalla bmnuclbl ...., bir 
mah müddetle' l1Anen tebJit8 
Jıcrama tarar eiDmlf oldatwı
• mbmefleyblıı lııcvlll -.a. 
r.tr• ffot.989 pet,eaabe &fl
bü - Oft dert. 'Oaüdar 
blriad • ltubt Mlıffme.. 

sinde lımr lıubın•rhla ft ,. 
lıuc bir vefill fi• &fetmedlll tıık-

ııar .. 
ıeas.. KachlılJ 

• .. 
Malıirdai' Ya•ea• 

.21 
8 

" 
" 

Asit iirikin panzehiridir . f"'V''lıt"'lo~ı:;.ı ~..!! : : .':':; -SA TllilK ve KiRALIK H ._ frıılıc ... ,. ıcm ·- ılf r ıı.ıı 
~IH~ 1 lfdraPM veya lldcanna tl1lp olao 

-- lstaııbulda y .. ,..hane 
..... ~ f'leııcll ., ......... 
ttJıDcla "l'll'kire ffaiiôı4a ıa-.'ft 

..... ftldlt 

ast BeJolhı Sanl8dl Yemeald • 

glf ıalıft •ıt J 1 c .... ....... 
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Yeni Roudster 7 
Cazip 1111- gOzenik ve ahenktar renkler - Uzun ve mevzulJ 
hutut - Araba istikametine mOteveccih temamen açılır 
lln cam çerçevesi - Oc kisiyi rahatlıkla ıstiap ede-
Cek derecede geniş mınde~ - Tripleks camla~ 
Her hangl flata olursa olsun spora mahsut 
lıu yeril Ford Roaı:tster ' inden .daha ca, 
li1p_ p411c aı araba vardır, 

- - -

LI 
~ - -

' 

Yeni iki. Kapılı Sedan 
' • Kt1mefl pahasi11dan çok yOk&ekllr. tabirine cidden' 

'"asadak gOrel lılr araba - Karoseri eskisinden 
daha genlf - MOteharrlk ön koltullun kapanması ile• 
of'ahatça -:a kolAJlık~ ınlllp cl~ılacak geni~ bir mesafl!J 

haaıl ılur, 

fJç Y'an PPncereli·ve Dort/Kapılı Sedan-
K•..ı.aı•d• vJlzel ~ allı arabıt•ı - t<onfo,....mniyıt, 
li.Mrı:uf, oeYlklik - Şoför oıuracatıı mehallet'I kabili 

eyet'Clır - Rahetç. oturulablleGek cıenit rer. 

Veni Spor Kupe 
fevullde renlı "e hulul uraletı - CO!Omez ve ıuı• 
.. nmoz çelikten ınamul redyatllr kılıfı - On llmbatu. 
'81ıelllelı lıapakları, arka stop llmbası - Benrfn d• 
~llıt. " radllıtllr kapakları temamile 111slan1QN ~I 

-lilıten fapılmıtl<ırdıt. 

.IIAROSERILER Son ~istem, Genıs 
il ve Cazibedardır. 

P aslanma:z çelik 

Şayanı dikkat m.owr 

. Tarzı imalde fevkal.ade dikkat ve itina 

Saaır,e 95 i/.e 105 ~ilometre sür'at 

Sessiz ve tamamile mahfuz altı fren 
t,ertibaıı 

Mebzul masaralı ve hilyalı yataklar 

Sağlnm çelik aksam 

ıP arçalanmaz tripleks ön camı 

Hidrolik ,.Houdaille" amorıısorlerı 

Sağlanı Yf!ni tekerlekler 

Jnıilwp edil.en her model için. nıuhıeliJ 
renkler 

Araba satın alındıktan sorıra müstesna 
bir servi.s 

.. . 

FortlSM& 

P'PRD MOTOR COM l'A.NY EXPOR'l'S INO.. 
ı·t.Utl) f".Rt-~~l'OH1'. 18T,\J'rılatUl. 

~fi cıam~ gllmo,- kaplamadan ııİ oldudu gibi pıı .. 
tıınmıız oellk kılıflı yari1 RaclyatGr - Bu yeni 11'9> 

1 -
den de nıkel veya-krom kaplamadan daha '8Y• .. 

tercihti&. 

Kabili Tqhavtül YC:-ni Kabriyol(• 
~ 'flbU, kadın amatörler için bilhassa şayanı tavsiye bll' • .._, 

) · hadır. Tentesi gayet çabuk ve kolaylıkla açılır - Yen 

Y pencerelerinin kenarları parlak madenden yapıl· 
mıştır - Arka oturacak mahal dıs,emesl ile 

yan kOçOk Ulmbıılar Standard techlı.tl 

~ı meyanındadır. 

Yeni Fayton 
Bu drabanın Gn cam çerçevesi arzu edildilli zaman 

, Gn istikamete doaru temıımen açılır - Tente lstenil • 
di~i zaman gayet kolaylıkla ve sOr'atla açılır - Kapı 
harici llvhaları mukavvestir -- Oturacak ganit döşe, 

meler - Karoseride gOzet hu·tuL 

Y e11i Tnwn :;edan 
Arabanın şeklı harioisini arttıran zern ve seyyal 
hulul - Arkıı kompartimanda ıpek pencere perd• 
ıeri - MOteharrik orta kol mesnedi - Sabit yan kol 

mesnetleri 

Yeni Kupe' 
Bu mDstesna zarafetli kapalı bir 8f'abadır k't hutııo 
tunun her noktııeı. yeni Pord llaroİMlrllerlntn kulla· 
.nılmıısı aurelile vücuda geti rılen bu ucuz ve gQu) 

arabaya ayrı bir :ııırafe1 "er.ınaktedlt. 

----~ 
Mes'ul müdürü Burh• 


