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Londra konferansı 
Aylardanberi siyaset alemi-

nin en mühim münakaşa mev
zularından birini teşkil eden 
deniz işleri konferansı nihayet 
Londrada içtimalarına başladı. 
Her konferansın daima iki cep 
hesi vardır. Biri nutuklar, ziya 
retler, ziyafetler hülasa beyne! 
milel mücadele cephesi, diğeri 
de kolis müzakereleri, zümrevi 
konuşmalar ve bütün bunların 
saiki 

0

olan mukadder hodbinlik 

'Daha ilk. to .rı meydana vur 
Konferans akim ka
lırsa istikbal harple
rini tesri edecektir .. 

~:s~~~;'.0e ait mülahazalar cep- Ingiliz baş ve ~ili bunu söy 
Londra konferansı başlangı- } k • ,...-

cında tabii birinci ce~heye h~s eme ıs- ~·: 
n.anzara arzetmektedır. Haki- • · · '\ >il 
katen bütlin dünya gazeteleri tıyo r p ~) 
Laşlangıcın çok mükemmel ol- • • • 

!~t~~~ir~~~nuniyetle kaydet- Esaslı ihtilaflar ~we, 
Kralın küsat nutku her taraf •• k 

ta büyük bir alaka uyandır- var, mt1za rere 
makta muhtelif milletlerin ve J' h d 
muhtelif delagasyon reisleri saıa atı son e-
güzel nutuklar söylemişlerdir. · } • 

Mac Donald sevinç içinde- rece gız l tU-
dir. İşçi kabinesin~ d~~li ~i~a tulııyor .1 
setinde karşrlaştıgı muşkülat 
ve muvaffakıyetsizlikleri, harici • Mac Donald 

siyasetin bilhassa konferansın Konferansa iştirak edenler müzakereyi 
P.fkarı meşgul eden manzarası hl"k k l 
ve hulyaları şimdilik telafi ede te 1 eye oymamaya ça ışıyor .. 
cek derecede barizdir. Londra konferansında ne ce- 1 raf aradaki pek ciddi ihtilaflar 

Acaba bu ümitler konferan- ı:cyan ediyor? Ayın 21 inde kü- ı dan aleni surette bahsetmekten 
sın asıl hayatını teşkil eden ikin şat edilen konferansın şu son çekiniyorlar. Müzakeraıtı idare 
ci devresinde tahakkuk edecek biı: iki..giinlük mesaisi, gelen mes'uliyetini yöıkleruniş olan
nıidir? " telgraflardan öyle anlaşılıyor !ar bu ihtiliiflardan bahsetmek 

Simdiye kadar devletlerin şu ki, muilıtelif murahhas heyetle- değil, bunları izaleye çalışmak 
ve/a bu suretle ihsas ettikleri ri arasında göriişmekten ibaret meoburiyetinde oldukları için 
fikirlere ve muhtelif memleket kalmıştK. Fakat bu görüşmeler müzakeratın safahatını meyda
lı>.-in matbuatmm cereyan mü- konferansın mesaisini kolaylaş na çıkarmaktan ziyade şimdiki 
.akaşalarına bakılırsa buna pek tıracak mahiyette midir .. ? Şim halde ketumiyete azami dere-
te imkan görülmemektedir. diye kadar gelen telgraflar hep cede riayet ediyorlar. 
Konferansın asıl müsebbibi o- murahhaslar arasındaki ziyafet İngiliz başvekili. Mr. Mac 
!an İngiltere ve Amerika ara- lerden, karşılıklı ziyaretlerden Donald'ın ahiren vaki olan be
smda bile ne denizlerin hukuki bahsediyordu. Lakin dün gelen· yanatı konferansı teşkil eden 
vaziyeti v~ ne de teslihatın talı telgraflar, muhtelif heyetler a- beş bahri devleti bir birinden 
dit tarzına ait henüz kat'i bir rasındaki görüsmelerin meyda- ayrran esaslı ihtilafların neler
uyuşma hasıl olmuş değildir. na çıkardığı ihtiliiflar hakkın- den ibaret olduğunu tasrih et-

Konfeı:ansa iştirak eden her da az çok bir fikir verecek gibi
devletin teslihata ait hususi gö dir. Yalnız şu var ki hiç bir ta ( Mabadı altnıcı sahifede) 
rü~ ve fikirleri vardır. Tabii 

göriiş ve fikirl~r c~~~ siya~e-Tütün inhisarla mı bandr-
tine ait muhtelıf goruş ve telak 

Lile~n b'.r neticesi~r:. Amerika o'la mı· ı•dare edilmeli 
ıle Japonyanm Buyuk Okya- l 
.ıos meseleleri hakkındaki nok ] b' ı_:l " · 
t;ıi nazarlar~ ayn olduğu gibi Istanbıı me usu r useyın 
Fransa ile Italyanın da Akde- B · b t 
nizde ayni değÜdir. Bu itibar- . eyın eyana 1 
la Londra konferansı hakiki T"' .. .. "nh" r usulu·· 1·1e mi· 
1 · . . ı·h k f utunun ı ısa 
ı' r tahdıdı tes ı at on eransı b d l1 idare edil-
değildir. Burada daha ziyade yok~a an ro_ a mı anı 
•a 'h" . k"l . neticesi mesı meselesı etrafında şay 

10 .~enelik 
ınaaşlar 

Yeni kanun yakında 
çıkacaktır 

JJluntazam borç/ıu müdürü 
Anharaya diJnügor 

Maliye Vekiileti muntazam 
borçlar müdürü Hilmi Bey şeh
rimizdeki faaliyetine devam et
mektedir. Hilmi Bey Düyunu 
umumiye idaresinde~ tesellüm 
edilecek kuponlar için teşkilat 
yapmaktadır. 

. Düy1!nu umumiye idaresi de 
bır t~s~ım teşkilatı yapmıştır. 
H~ ı_kı tarafın teşkilatı ikmal 
edıldikten sonra teslim ve te
sellüm muamelesi başlıyacak
tır. 

Hilmi Bey pazartesi günü 
Ankaraya avdet edecektir. 

Salahiyettar bir zat, kupun 
!ar ve 10 senelikler ıakkında 
atideki beyanatta bu ı.ınmuş
tur: 
"- Kuponların tesellümüne 

pazartesi günü başlanacaktır. 
Hilmi Bey teşkiliitını ikmal et
mek üzeredir. İşlerini ikmal e
decek ~e Pazarteııi günü Anka
raya denecektir. 

ro senelikler maaşlar mese
lesine gelince : 

341 senesi muvazonei umu
miye kanununun 41 incimadde 
si mucibince 100 kuruşluktan 
dün maaşatın 10 seneliklerinin 
def'aten verilmesi hakkındaki 
müddet nihayetlenmiştir. Bu 
hususta yeni bir kanun istihsa
line teşebbüs edilmiş ve Maliye 
Vekaleti tarafıtıdan tanzim edi
len layiha meclise tevJi ediL-niş 
tir. Yeni kanıuı çıktıktan sonra 
icabına göre hareket edilecek-
tir.,, 

Hilmi B. yırtık paralar hak
kında bir muharririmize şu be
yanatta bulunmuştur: 
"-Yırtık paraların mübade

lesine bir haftaya kadar başla
nacaktır. Osmanlı Bankasını 
ihtilaf çıkardığı hakkndaki ne§-" 
riyat doğru değildir". 

Bebek bahçesi 
· n ın em~ı~a .' en . , dikkat bir alaka uyanmıştır. 
o~arak kendını gosteren fılı va: n·· kü üshamızda Tütün inhi EmanetPe 68500 
zıyeti ciddi bir surette, hukukı un.d n . müdürü Beh v 
b' b" k imkan sarı aresı umum il l dı ır surette tes ıt etme çet beyin bu husustaki fikirleri raya a ın 
!arı araştırı!mamaktadır. . · ni kaydetmiştik. Cemiyeti Belediye kararile 

Ancak te~amü~ devresının İstanbul meb'usu Kavalalı Şehremaneti tarafından satın 
son merhalesıne vasıl olmİ amış Hüseyin bey bir muharririmize alınmasına karar verilen Bebek 

Şehircilik - -
Dahiliye vellilinin 
mü.1im bir nutku 
ilk şehir r;;kterin ecda-

dı tarafından 
Jıurulmuştur 

ANKARA, 23. (Telefon
la) Hukuk mektebinde Da-

hiliye vekili Şilkrii Kaya Bey 
tarafından verilen şehirler 
ve şehircilik hakkındaki 
konferans çok alaka uyan
dırdı. Salon kamilen dolu 
idi. 

Sükrü Kaya Bey nutku
na: Belediyeciliğin me
deniyet mevzuile beral:ier 
olduğunu söyliyerel baş
ladı: "Şehir ve medeniyet 
ayni mevzuun muhtelif cep
helerden görünüşünden baş
ka bir şey değildir." dedi. 
İlk medeniyetin Altayda 
teessüs ettiğini ve ilk şeh
rin Türklerin ecdadı tara
fından kurulduğunu söyledi. 

Atina ve Roma medeni
niyetlerinin muhtelif safha
larından bahseden Şükrü 
Kaya Bey Atinalıların po
litika ile münakaşaya olan 
recesine varan bu hastalık
düşkünlilklerini, "mani" de 
recesine varan bu hastalık
ların son zamana kadar de
vam ettiğini ilave etti. 

Romalıların da hamam 
iptilasından bahsseden Şü
krü Kaya Bey dedi ki: 

- Eğer güzergahınızda 
mahvolmuş bir şehre tesa
düf ederseniz biliniz ki bu
rası fena su veya bataklığın 
hususle getirdiği sebepler
den mahvolmuştur. Buna 
tarihte tesadüf edildiği gibi 
cenup viliiyetlerimizde de 
misafi bulunur. 

Istılahlar 
' 

Darülfünun emini-
nin beyanatı 

hmt ıstılalıat ( J) harfin• 
kadar llerlledl 

İlmi ıstılahat komisyonu fa
aliyetine devam etmektedir. 

Komisyon ıstrlahat üzerinde 
uzun tetkikler icra etmekte ve 
kabul ettiği yeni şeklin üzerin
de esaslı bir etüt yapmadan o
nu listeye ithal etmemektedir. devletlerin bu arzusunu sp'.111- bu mevzu u·· zerinde ~u beyanat-ı ~ ıbahçesi 68,500 liraya F;manetçe 

~av~ talya gibi m:vcut va~~ye ta bulunmuştur: satın alınmıştır. Bahçenin ne 
ti daıma ıslaha ugraş'.111 diger - Muhterem gazetenizin 22 şekilde kullanılacağı hakkında 
~~~!eti.erin ~~ıkavemetıne tesa 1/30 tarihli nüshasında intişar Haseyiıı Bey bir karar verilecektir. 
u, edilmesıdır. . • eden ve inhisann devamına .,..-----

Şimdiye kadar devam eden 
gayret neticesinde "J" harfine 
kadar ilerlemek kabil olmuş
tur. 

Askeri kuvvetler yalnız mı}~' muhalefetimizi bildiren yazılar, hayrette kaldım. Her fert ka- İti laf proj::si Ati naya 
!1Je~cudiyetin . muhafaza degıl İktisat encümeni mazbatasına naatini istediği gibi müdafaa .. l k 
1~kışafı noktaı naza~dan da tarafımızdan zeyil ve imza edi- eder. Bu gayet tabii ve manu- g •( üru ece 
tnütalea edilir esaslı bır unsur-

1 
h ttır kidir. Ancak encümen mazba- ANKARA, 23. - Hazırla-

dur. en ~~~~nfz e~cümen mazba- tasında mevcut meşruhatı beya n~ !tilafname projesi Tevfik 
Eğer sulh. Cemi:ı:-eti A~vam tasını usulen Meclisten almış nat teliikki ederek ona karşı Kamı! B~yle !JI· .F~kas t~af~n 

ve Kellog mısaklanle kat ı s1!- dercetmiştir. Bu ne bir ma- cevap verilmesinin neden inbi- dan tetkik edılmıştır. Proje ıi
rette teessüs ve temin edi~~ ~=le ne de bir beya'na.ttır. Esa- as ettiğini bir türlü anlıyanu- zerinde ~ bir. mütabakat ha
olsaydı 0 vakit teslihatın nısbı M clise' malolan ve encü- yorum. Binaenaleyh yanlış bir sıl oldug.~ takdı.rde ~· Fokas 
~r tahdidi ?e~ ~~en t~r- ::nde e ok ~eniş münakaşa edi anlayışın mahs1:11ü. olduğunu yunan. hukan:etıne goste:mek 
ki lizım gelirdi. Şımdi yapılan 1 b" ~ "t beyanatta bulun- söylemekte kendimi mazur gö- uzre bırkaç gun sonra Atmaya 
Şey daha ziyade yeni ve zarna- en ır ışe aı 1 d , ru··rum·· Tekrar ediyorum: ln- götürecektir. İtilafnamenin im-

b" l"h li · mak manasız o ur u. · ·· ak" takd" · kı 
na uygun U: t~sdı at~barpo !"- Tütün inhisarı umumi müdürü hisar ve bandrol işi Mecliste- kzaSJI?-1 mnlanute :P- d"lın ky.met 
k?smın tasmımın en ı ettir: Behçet Beyefendinin cevap ma dir. Bizim için bu meseleyi icap omısyo .... gve ı ece tır. 
Konferansın nutuklar devresı hiyetinde olan beyanatlarını etmeden gazete sütunlarında 
h}ttikt~n sonr:ı. u~umi ve ~usu muhterem gazetenizin 23/1/30 münakaşa etmek doğru değil
sı mahiyetteki ıçtıma ve m?nı: tarihli nüshasında gördüm ve dir." 
kaşalarda husule gelecek ıntı
ba ve neticelerdir ki dünya va
tiyetini daha büyük bir vtizuh
la takdir edebilmek için hakiki 
bir cihan eleman! olacaktır. 

ZEKi MESUT 

Valimiz ay sonunda 
gidiyor 

İstirahat ve tedavi için Av
rupaya gitmek üzre iki ay me
zuniyet alan Şehremini ve Vali 
vekili Muhiddin B. harak~·mi 
bu ay nihayetine kadar tehir et
miştir. 

Komisyon reisi Neşet Ömer 
bey bu hususta bir muharririmi 
ze atideki izahatı vermiştir: 

"- Komisyon faaliyetine 
devam etmektedir. Tebdil edi-· 
len ıstıllıhatm tamamen muka
bilini intihap etmek ciddi tet-

Gazi ve inkılap 
( 

' Yazan: Sllrl Mebusu /llahmut 

- 61-

Bir taraftan istila ordularını yenm 
ğe çalışırken dahildeki düşmanla 

her tarafta baş kaldırıyordu ..• 
Büyük Millet Meclisi hükfime- yanları bastırmak, Yunan ta 
tinin mevkıi mes'uliyete geldi- ruzunu tevkif etmekten elbet 
:Jindenberi almağa başladığı <!aha mühimdir. Zaten, cepb 
tedebirler, bir sene evvelinden- den dahili isyanlara karşı ku 
beri İstanbul hükumetleri tara vet tefrik edilmemiş olsaydı 
fından, bütün milletle beraber hi, neticenin batka türlü ola 
ve • ciddiyetle alınmağa baılan le-:eğini farzetmek mütküld"" 
mak lazımdı. Bazı kuvvetlerin Meseli düşman, şimal cephe 
cepheden alınıp dahili isyanla- ne üç hrka ile tecavüz etti. 
rln bastırılmasına memur edil- zim orada cephe ile mütenas 
mesi Yunan kuvvetleri karşı- kuvvetimizi yoktu, falan nok 
smda bulundurulmasındaki fay da, falan derede, falan köyde 
dadan daha mühim ve zaruri kuvvetimiz ''eya oradaki za 
idi, ve el'an da öyledir. Gerçi veya kumandammız, düşmanı 
Bursada terki zaruri olan geçmesine müsaade etmeaeyd 
bir hrka Adapazarı isyan mm- bu felal<et başımıza gelmez 
takasına sevkolunan iki fırka, tarzında feryat etmekte man 
Handekte İRhilal eden bir fırka yoktur. Tarihte yanlmamış 
yani dört hrka; Zile, Y enihan yarılmıyan cephe yoktur. B 
mıntakasmda İsyanla uğraşan husus, mevzuu bahsolan ceph 
bir fırka ve bütün bu nizamiye tahsis olun:\n kuvvetle tam 
kuvvetlerine muavenet eden men mütenasip dar bir cep 
milli müfrezeler, cephede bu- olmayıp ta yüzlerce kilomet 
luııdurulabilseydiler, ihtimal imtidadında bulunursa, bu ce 
düşman taarruzu l>u derece te. henin ııurasında ve burasmd 
rakki edemezdi. Fakat, mem- bulıuıan· zaif bir kuvvetin ilan 
leketin sükUneti, mi!Jetin emeli haye müdafaasını kabul etme 
halası noktasında vahdet · ve bütün tasavvurat ve muhakem 
tesanüdü temin olunmadıkça tı hataya sevkeder. 
harici bir düşmanın payı istila- c~pheler delinebilir, bun 
sını durdurmağa çalışmak ne karşı tedbir, delinen kısmı deı 
li:abildir, ve ne de bundan esas hal kapamaktan ibarettir. B 
lı bir fayda ve netice memul- ise cephe üzerindeki kuvvetlE 
dür. Ancak, memleket v~ mil den maada, geride ihtiyattı 
letçe, dediğim vaziyet muhafa- kuvvetli fırkalar bulundurma 
za edilirse, düşmanın her han- la mümkündür. Halbuki, Y~ 
gi bir zamandaki muvaffakıyeti nan ordusu karsısındaki mil 
ve bunun neticesi olarak fazla cephemiz bu vaziyet ve bu Jai 
arazi işgali, muvakkat olmak vette mi idi? Bütün Garbi An 
mahiyetinden kurtulamaz. Vah dolu vilayetlerimiz Ankara v 
dette ve Emelde azmü İsrar &- havalisi dahil olduğu halde, ~ 
den millet, mağrur ve müteca- ha doğrusu bütün memlekett' 
viz her düşmanı, evvel ve ahir kuvvet denilecek bir cüz'ü taı 
gurur ve tecavüzünde nadim bırakılmış mı idi? . 

kılabi_li_r_. _o_n_u_n_içı_·_n_, __ d_ab_il_i .. i .. s-_______ _.:<B_i,tmedi) 

' O halde mesele yok! 
•ı--I-Ialiç yirmi sene soı1ra Istanbuluı 

en miihim bir bostanı olacakmış 

Dünyanın en güzel limanı olmaya layık 
bir yeri ne hale getiriyoruz'?. 

Mevcut sigalann cümlesinin lsuldar bir arazi viicut bulaca 
kullanıldığına şüphe yok: mış. • 

Haliç temizl.:niyor,temizlen- Seyrisefain havuzlan heye 
di, temizlenecek, temizlenme- fenniye müdürü Yusuf Bey 
li... yor ki: 

Yılan hikayesine dönen bu "- Tabiati;ı bu güzel me 

ihtiyat 
zabitleri 

ICanunda tadil edi
len maddeler 

Mektepliler 
müsabakası 

37 inci hafta bitti 

iş, uzayıp gide dursun, öğrendi- lekete bir bahşayişi olan Ha: 
kikata arzı ihtiyaç ediyor. Bu ğimize göre Halfç, temizlene- dünyanın en mükemmel tim 
itibarla sür'atle ilerlemek ka- ceğine mütemadiyen dolduru- !arından biri olabilmek şerai 
bil olmuyor. Buna rağmen "J" luyorınuş. . İstanbıılun yolla- ni haizdir. Es:ı~lr tedbirler it 
harfine kadar geldik. Bu suret rmı, caddelerini köstebek yu- haz edilip taranılacak ohır 
le mesainin büyük bir kısmı in- vasrna çeviren kanalizasyon, Silehtar ağaya kadar miike 
taç edilmiş demektir. d9rt koldan, mütemadiyen Ha- mel bir liman vücucle gelir. 1 

Neşet Ömer tJey 

" Tafsilat son 
haberlerimizde,, 

· vtll balosu n bir inllba 

37 lııcl hafta bitmiştir. Ga· 
zetemlzde çıkmıt olan haber
lerden en mDhlmmlnl seçip 
Cumartesi akşamına kadar 
razetemız musabaka memur
luğuna a:Onderlnlz. 

Bizim burada tesbit ettiği- lice akıyormuş. mal ve lakaydi yüzünden Jı 
miz esaslar bir defa da J\.nkara Mütefennlıı bir zata nazaran bir tedbir alınmamakta ve H 1 
d~ Dil. enciime~i tarafı~dan tet ıbu mütemadi akış, alettakrip licin günden güne dolma 
kik edilmektedır. Yem ıstılah- yirmi sene içinde Halici doldu- göz yumulmaktadrr. Şaya , 
!ar bu tetkikatın n~ti~;sinde racak ve burad~, La~ga. bosta- teessüftür k; dolma ameliy 
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İbnissuut askerinin ba
şında olaraklrakhudu

duna geldi, dayandı! 
M. (;mıdhl hrnllz nur
görmediğini süyli4Jor ' 1 

1 

-~---

AHEMTABAT, 23. A. A. -
Hint şairi meşhur Tagore M. 
Gandhiyi ziyaret etmiş ve ken
sinden bu sene memlekete ne 
gibi birşey takdim etmek niye
tinde bulunduğunu sormuştur. 

Irak ve Hicaz kırallar1 arasıı1da 
başlı yan mülakat iyi ıı ctice 

vermezse ne olacak? • M. Gandhi, şu sözleri söylemiş
tir: 

"Gece gündüz delicesine dü-

B ağd at' taki İngiliz mümessili iki düşman ~:~;;:~·:!:tıı;;n~;a::~ 
1 . 
·:İ 1 

kıral arasındaki bu görüşmeyi teshil hiçbir nur göremedim. 
M. Gandhi, Y oung İndia ga-

ye tavsiye etmiştir.. zetesinde neşretmiş olduğu bir 

1 

bir adını atrlmak icap etti. Bu makalede şöyl.e diyor: "~~ ya
adım ne olabilir .. ? Birdenbire parsam yapayım ve ne gıbı ha 
duyuldu ki Irak kralı Feysel ile disat zuhilr ederse etsin İngi
Hicaz ve Neced kralı İbni Suud liz dostlaırını benim sözümü ka-

., 
1 

jı l . 
1 

' 1 
11 
11 

1 \ 

arasmda bir mülakat yapılması bul edeceklerdir. Her nekadar 
takarriir etmiştir. Bu haber in- İngiliz esaretini kırmak için 
tişar edince uyandırdrğı ilk te- sabırsızlanmakta isem de Bü-
6ir şu oldu: İki Arap komşu yük Britanyanın düşmanı deği
devlet arasındaki münasebat ı· 

1 ~ 

: 1 

ıJ! 
j \ ı 
' 1 . ' 

Irak kıralı Faysal 

1Bağdattan yazılıyor: - Yeni 
giliz komiseri buraya geldik
, sonra bir yenilik olmadı de
mez. Geçen sene A.fganistan

j . sefir .olaraık bulunmuş olan 
f ndiki Irak komiseri Sir Fran-

;Humphrys buraya geldiği 
ı · rıan parlak merasimle karşı

•! l 1dı, işe başladı . 
Crak meclisi mebusanı içti-

1 ılarma devam ediyor. 
.1.;{rak devleti ile komşusu Va-
• f,. bi krallığı arasında bir mese

ı ;ıktı. Vahabi kralı İbni Suud 
' ' ciden kendine tabi bir reis 

' '. n Feysalüd Derviş namında 
ı • ''asi·lrumandanmın kuvvetle-

i darına dağın . ettikten son
: bu perişan kuvvetler kendi
•. ine kaçacak bir yer ararken 
\ ık hududuna ka;çmışlar<lır. 

3unun Uzerine Vahabi kralı
' bu iltica etmiş olan adam
ın teslimini istediği anlaşıl
Bunun neticesi olarak ara-

1\ :i ihtilafı halletmek için yeni 

1: koldan Halice akıyor. 
1 lJk meydanı civarındaki Ev-

1 '.ın bostanlannda ne kadar 
ı. ·rak çalı çırpı varsa sellerle 

lice sürükleniyor. Mezbeha-
bütün pislikleri Halice dö

l 1 Ü} or .. Bu mütemadi faaliye 
i '. l yirmi sene içinde Halici dol 

kuvvet bulaoak ... 
1 İşte haberin uyandırdrğı bu 
tesir bir memnuniyet ve ümit 
oldu . Irak ile İbni Suud arasın-

ı da halli 13.zım gelen asıl mese
le şudur: 

Huduttan vakit vakit bir ta
İ kını çapulcular Irak erazisi da
hiline girerek bir takım yağma
larda bulunduktan sonra kaçı
yorlar. İlci taraf arasındaki rnü
nasebatta bu gibi hadiseler iyi 
bir tesir hasıl etmiyor. Nete
kim bir iki sene evvel Feysalüd 
Derviş Iraka tecavüz etmiş ve 
İbni Suud o zaman bu kendi ku 
mandarurun harekatını takbih 
etmek mecburiyetinde kalmış
tı . Şimdi Feysalüd Derviş ar-
tık sahneden bilmecburiye çe
kilmiş bulunuyor. Fakat onun 
bir kı!ffin adamlarr fraka gelmiş 
bulunuyorlar. Öyle hissediliyor 
ki şu hudut meselesini her iki 
taraf da ilk ve son defa olarak 
halletmek lüzumunu anlamış

lardır. 
Kral Feysal ile kral İbni 

Suud arasındaki mülakat Irak
Neced hududunda bitaraf diye 
tayin edilmiş olan bir mıntaka
da vuku bulacaktır . İki taraf 
arasındaki münasebat son haf
talarda bir kat daha gergin
leşti. Bunun da sebebi Feysa
lüd Derviş'in adamları. takip 
etmek maksadile İbni Suud'un 
kıtaatmm Irak hududuna pek 
yakın bir yere gelip dayanmış 
olriıalandır. Bu kıtaata bizzat 
İbni Suud kumanda etmekte
dir. Böyle bir vaziyet hadis o
lunca Irak hükfuneti bir takım 
endişelere kapılmıştır . İşte 
Feysal İbni-Suud mülakatı bü
tün bu gerginliklere bir niha-

, ~ ·aca~171a m.uha~ak naza~ile 

1
· ~ plabılır. Nıtekim daha şım-

. 1 en yer yer adacıklar peyda 
· .ı ıağa başlamıştır. Şirket va-1 

1 
', lan gide gele açtıktan iz ü-

,1 nrle yü;.cbiliyor, Halicin 
i t ı az nihayetinde kanallar içe

, ( nden geçiyorlar." 
· : 1ıu zatın ifadesinden anla~ı- • 
ı '. ır ki, lialic, bu tabii liman Hicaz kıralı İbn/ssuut 

ıvoluyor. Fakat şükrolunur 
' ~ 1 Halicin yerinde husule gele yet vermek maksadile oluyor. 
l r;übreli münbit erazi bu zi- Irak kralı ile İbni Suud arasın
{ ı telafi edecek. Artık yinr.i da yalnrz böyle meselelerden 

1 
, (ı;: sonra, .İstanbul, Halici ye değil her ikisinin mensup oldu

' , '-ı' bostanile şöhret kazana- ğu aileler arasındaki eski husu
ı Pırasalann, lahnaların, en metten dolayı bir düşmanlık 
arların en mükemmel ve ta- vardır. Bu eski husumete rağ

_ı. rini ,\yrupaya kadar sevke- men ikisinin şimdi görüşmeleri 
ı ~k.Şimdi içimizi bulandıran ayrıca bir hususiyet alınış olu
• ,an su, yirmi sene sonra İs- yor. Bu mülakatın hazırlanma-

! 11 >ullular için ne büyük bir sında, buradaki İngiliz komise
,1 f ·et menbaı olacak!.. I ri Sir Francis Humphry'nin de 
1
1 

· 'analizasyonu dört koldan büyük bir rol oynadığı söyleni-
ı ice akıtarak burayı münbit yor. 
' astan haline getirmeyi dü- Arap hükfunetleri arasında 

nlerin dirayctlerine par- eski ihtilafları izale ederek bun 
ısırmam-t': elden gelıni - tar arasındaki münasebetleri 
Bravoo ıoo ! . . düzeltmek acaba İngilizler i · 

ım. 

Siyasi kurbanlar 
KALKÜT A, 23. A. A. - Ben 

gale eyaleti kongresi komitesi
nin reisi M. Chandra Bose ile 
mezk!lr komite katibi M.Kirans 
Ankr Bey ve kongrenin müte
hayyiz azasında 4 zat "Siyasi 
Kurbanlar" gününün tes'idi mü 
nasebetile Kalkütada tertip e
dilmiş olan nümayiş esnasında 
tahrikat ve ifsadatta l;lulunmak 
töhmetile birer sene .1idematı 
şakkeye mahkum oln ışlardır. 

Almangada 

M. Schacht tenkit 
edili)·or 

Maliye nazırı Yasin paşa iza 
hat vererek eski Osmanlı impe
ratorluğunun alacaklrlarr sıfa

tile ortaya çıkıp Irak hükfune
tinden para isteyenlere karşı 

yapılan bu layihanın kabulünü 
istemiştir. Bu kanun kabul edil 
miştir. Irak hükfuneti bir takım 
eskiden kalma borçlan tasfiye- ı 
ye çalışacaktır . 

Bundan bir iki ay evvel feci 
bir surette kendi elile hayatına 
nihayet vermiş olan başvekil 
Abdül Muhsin Bey Sadun'nun 
ailesi için ırak meclisi mebu
sanı bir bina satın alınmasına 
karar vermiştir. Bundan başka 
feV'ka!ade olarak maaş da tah
sis edilmiştir . 

Irak ile İbni Suud'un hüku
meti arasında cereyan edecek 
müzakerat yalnız iki kralın mü
lakatına münhasır kalacak de
ğildir. 1bni Suud ile Feysal'in 
ve biraderi Maverayı Erden hü 
•kümdarı Küveytteki İngiliz mü 
messili arasında da müzakerat 
cereyan edecektir. Bundan da 
anlaşılabilir ki Arabistanda İn
gilizler yeniden faal bir rol oy

a· b amr la r 

f == Buf!!_İ!'__=ı 
Ziyafetler, 
nutuklar ... 

• 
-_. 

. - - -.. ,,......,~ 
. l 

- Söyle bakayım benim rüt
pem nedir? 

- Yüzbaşı, yüzbaşım. 

- Peki, benim üstümde kim 
var? 

lngilterede 

llir ilıtar 
----

R11s - lllgiliz mü1Za
sebatı /Joz11luyor mu ---

f~~ilill®f ~ 
ihtiyat zabıt .eri ve ıhtıy at 
asi{ eri memurları l<an unu 

927 lranunttevelinden c,r,.rel 
askerlik yaı>n11ş olanlar 

Belediyeler ve .~u ihtiyacı 
ANKARA, 23. (Telefonla) - Meclis Belediye encümeni 

Maliye vekilinin huzurile içtima etti -,e sular meselesini görüş· 
tü. Tesbi t edilen formüle göre Belediyeler Maliye vekaletinin 
kefaletile su için istikraz akted ebilecekleroir .. 

Bir tevkif 

Matbuat 
cemiyeti balosu 

Dün gece matbuat cemiyetl 

Yeni Maksimde senenİA en 

parlak ve nezih balosunu ver· 
di. Baloda memleketin bir çolı 
kibar aileleri vardı. Balo çolı 

• 



ta 
el 
ye 

u· 
çe 
e 

e· 
ir 
U· 
n 
u 

Hayat ve iş kadını 
Çapa kız sanayi ınektebi, işte 

böyle bir nesil yetiştiriyor 
•••••••• 

Sağlam ve mükemnıeI bir proğram-Şapkacılık 
dikiş, b;çki, çamaşır-, ütü .. Bir ev 

kadını için ne lazıınsa .. 

Maarif Vekiıletinin takip ettiği bu ihtııaı ~uhelerinden birine intisar 
Program san'at mekteplerinin vasi eder. Bu derslerden ınaada, bütün ın 
•urette inkitahnı temin etmektedir. belere mecburi olmak üzre bir de "E 
San'et mekteplerimizde yapılacak kü- id<ıre•i" Öeroleri vardır. Bu derelerde 
çük bir tetkik bu hakikati ortaya çı- talebeye yemek pİ§İnnek, ütü yap
bnnağa ve takiı> edilen programın r.ıal<, kola ve çamaıır öğretilir. Mel 
I!!İikemmeliyeti hakkında bir fikir tcpten çıkan hanım, bu •oretle hem 
•enneğe kafidir. j hayatla bizzat mücadele edecek ikti-

Milli sanayümi-.W. matlqp Keme! dara, hem de bir ev kadm•ndn arana-

Matbahta 

nıemlekette 

Adanada bir cinayet 
Keç.i hırsızlarından biri mavzerle 

nasıl katledildi ? 

cesedi koruluk arasından geçen 
bir sel yatağına gömerek hiç an 
laşılmıyacak bir tarzda üstünü 
kum ve çakıllarla örtmüşlerdir. 

Süleymanın arkadaşı Mıstafa 
yı iskat için maktulün üstiinde 
ki saat, tabanca ve altı lirayı 
kendisine vermişler. Maktulün 
babasile kardeşi Mustafanın gel 
diğinı veSüleymanm gelmeıdiği 
ni görünce müracaat ederek tah 
kikat icrasını talep etmiş. Süley 

DikTd bir ı talar iken köpeklerin uluması manm Mustafa ile gittiği şuhu 
• Adanada Kara 1 1

v:k'a üzerine çoban Hacı Mehmet çif dun ifadesile sabit olduğun-
ctnayet vuku b~uştur. / tesini alarak arkalannı takibe 1 dan Mustafa cereyan eden va 
h~kkında tahkıkatt~ . ~ulu?~ b lamış. Çifte ile ateş ederken kayı olduğu gibi anlatarak cese 
lllüddeiumumi mu~vı?ı asn • aş ynı mevkide çadır kur- din gömülü bulunduğu mahalli 
Şu malfımatı vemııştır. _ gene al n Ahmet oğluMehmet göstermiş yapılan tıbbi muayc-

Aydm aşiretinden Ahmet og muş. 1?~ sesi üzerine mavzerini ne neticesinde Süleymamn mav 
!u Mıstafa iie Avan~anda otu- ~: s~:ak 

0 
da bu hırsızlara ateş zer kurşunile öldürüldüğü anla

~ Hacı Ömer ogullanndan ~i Çıkan mermilerden biri şılmıştır. 
~uleyman Ç~kıt suyunun sol ta ~ ş~dan ve diğeri başından A~ıl katiller Ah~et oğlu Meh 
i ~ına tcsaduf eden 200 . m~t~o o:ak üzre Süleymana isabet e met ıle çoban Hacı Mehmet A
Jtıfaındaki koruluklar ı<;~ns~n d k efatına sebebiyet ver vandan taraflarına kaçmışlar-

e oturan gene Aydın aşıretın ~~e v dır. Derdestleri için lfızım gelen ten İtmail oğlu Hacı Mehme mık tiller cürümlerini ihfa için takibat yapılmaktadır. 
ın 15 keçisini çalarak kaçmak 1 a 

- -·-
lki ınühim dava 

görecektir --·- -
Muhtelit Türk - Yunan mah

kemesi dün bir çok davaların 
rri 'e•i ile meşgul olmuştur. Bu 

1 davaların ikisi mühim olup bun 

1 
l~rd~ b~r hafta sonraya talik e
lılmıştır. Bu davalardan biri 
\tina Bankasının kasalarına 
1zıyet edilmesinden dolayı 

• 

- ·-· .. 
Bir Ti'rh rıırn luzıle 

evlenemez mi? --., .. ...__ __ 
Berber Sabri efendinin 

macerası 

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

Mensucat 
fabrikaları 

--·~ ... -.... --
Giyim ihtiyacımız 
tatmin edilecek mi? 

Rad o! 
--······- -

istasyon neşriy 
yapmıyor - --.... .... __ 

Şirketin tekrar faally 
geçmesi için ne IAzı F11brlka/Brımızda 2,$mllyon 

ki!o günden kumaş '~/eniyor 
Lalelide apartımanlar karşı- - ·-- İstanbul radyo istasyonu 

sındaherber Sabri ef. Polis mü-ı İktısat proğramımızın en bal akşarndanberi neşriyat yapa 
dürü Şerif B. e müracaatla Ma- şmda mensucat sanayiimizin yor. 
ri namında bir Ru:n kızile seviş genişletilmesi ve mensucat is- Şirketin mali vaziyeti h 
tiğini ve evlenmek istedikleri tihsalatımızm çoğaltılması var katen fenadır. Fakat bunun 
kızın ailesi tarafından ırüma- dı·. Yerli mallan kullanırken lesi için alınacak tedbir fe 
naata uğradığından bahisle şi- başlıca ihtiyacı teşkil eden men karlık denebilecek kadar 
kayette bulunmuştur. sucatm bugünkü şeklile bütün büyük değildir. 

Banka tarafından Hükumet ale 
yhine, diğeri de "Tahidromos" 
matb3asma vazıyet edilmesin
den dolayı matbaa sahibinin Sabri Ef. kendisile görüşen 
veresesi tarafmd:ın gene Hüku- bir muharriri~ize macerasını 
met i<>cyhine açıb:ı davalardır. yana yakıla şoyle anlatmışur: 

günün ihtiyacını tatmin etmiye İstanbul radyosunun te 
ceği muhakkaktır. Zamanla bü f~aliyete geçmesi için şu üç 
tün Türkiyenin giyim ihtiyacı- lın ihtiyan zaruri görülme 
m temin edebilecek bir mensu- dir. 

Harbi umumide Bo,i:aziçi'lin l "Ben askerdim. Terhisten 
memnu mıntak.ı. ilan edilen kıs- 1 sonra Beyazıtta bir dükkan aç
mı?'la kalan ev sahiplf':inin ev- 't~m. ~ari _nammd.~ ~.ir Rum kı
len harap olduğu idcliasile Hü- zile dukkanımm onunden ge
kfımetimiz aleyhine ar,ılan taz- çerken tanıştık ve seviştik. Ben 
minat davası hakkındaki hü- anasına ve babasına müracaat 
kün de gelecek hafta verilecek-, ederek Marinin desti izdivacını 
tir. istedim. Fakat ailesi: "Biz bir 

Türke kız veremeyiz" cevabile 
teklifimi reddettiler ve Mariyi 

1 fena halde tazyik ettiler. Mari 
bu tazyike dayanamıyarak evin 
den kaçtı, bana geldi. Ben de 

cat sanayiinin husul bulacağını 1 - Abone ücretlerini 
kabul etmekle beraber bugün- dırarak radyonun hükfımet 
kü vaziyetin ne olduğunu tet- sisatile idaresi. Bu takdirde 
kik ettik. kfunetin radyoya 70 bin lira 

Türkiyenin muhtelif ufak, sis etmesi lazım gelmekte · 
büyük fabrika t·e tezgiihlann- 2 - Şimdiki mevcut a 
dan senevi 2,5 milyon kilo yün lerin ücrctlerile idare edili 
den kumaş işlenmektedir. Bu- hükumetin 40 bin lira ı;ibi u 
nun 900 hin kilo~u İstanbulda bir meblağ vermesi lf-zmıdır 
mevcut dört büyük ve tam ma-ı 3 - Kanım çıkararak ka 
nasile asrifabrika tarafından ~ılığın tamamen ve r;ddetll? 
imal edilmektedir. 

Defterdar mensucat fabrika
sı, fabrikalarını en büyüğü
dür. Senevi 600,000 metre ku
maş imal eder. Hereke fabrika 
sı 210 bin metre. Süreyya pa
şa l 00 bin Karamürsel 200 bin 
metre kumaş imal etmektedir
ler. ----Sıvas hattı 

Rana bey geldi 
Adliye rnüsteşarı 

Adliye müsteşarı Feri. 
İzimr ve havalisinde müba- dün öğleden sonra Ağırc 

yaat yapan ve tetkikatta bulu- mahkemesine gelerek gö 
nan Rusyaya ihracat şirketi mil mekte olan bir davayı 
dürü Rana Bey avdet etmiştir. arasında dinlemiştir. 

milli tasarrufta'! ne anlıgoru.:~? 
Tasarruf mahrumiyet demek değildir .. 

Yapacağımız işler var! 
--------··--------

Kabataş lisesinde 
Her şeyden evvel aile bütçelerinıizi düzeltmek ve ilmi, 

fenni esaslar dahilinde tercih gözetmek suretiyle 
istihsaf atı çoğaltmalı lazım •• 
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Rau~~;~~;:~1r193() 11 ) '' 1 ~ı .. , ~~:·o••••p•••..+E"R• ••A••••B•u•c•u~N•• ELB4MRA SiNEM4SINDA MAJtK y;;~~;~ıasında 
EHAHE - Ankara caddesi. Ocak başında Bütün seyircileri teshir etmekte 
O Telırral adre>İ: Milli:vct, Is. olan sinema yıldızı 

Tdcfon numarnlan: ~ - MOSKOV ALI kadın PAZAR GÜNÜNDEN itibar0 n 
Dışarda kış kıyamet kopu- tefikti. Beraber çıkar, kilisenin • --- F"l · ı " ıı · 

tanbtıl 3911
• 

3912
• 

3913 
yordu. Dolu gibi yağan kar kapısında buluşurduk. ~ Rakel Torres ve Monte Blu yu deha~::

1

~0LAUNEG~l~ir. ALEMDAR S!NEMiSINDl 
~ONE ÜCRETLER! camlarda tıkırdıyor, bora ıslık - Hatırlıyorum... 4 SESLi FOX DÜNYA HAVA-

"'ürkiye için Hariç için • DISLERl şesli varyete olarak Mevsimin en heyecanlı ve "n 
gı 400 k 800 1 u• çalıyordu... - Ya yazdığın mektuplar? .. , k f 1 uruş mr • o ak d n1 l H d BEYAZ co·· LGELER RUTH ETil"1G in şarkılı melo· mera ·avcr j mi ·50 1400 c ta yanan o u arın a e- - atının a.. • 

l~Oo :: 2700 '.: vi, odanın eşyalarında oyıuı- - Bu gece o mektuplardan ( t;:ı~ ::.~~,'ut 11 de tenzil~tlı TAHTELBAllİR44 
len evrak geri verilmez 
ti gecen mıshalar 10 kuruştur. 
:ete ve ~1atbaaya ait işler için 
1üdiriycte müracaat edilir. 
eteıniz i'~nlarm mesu1iyctini 

kabul etmez. 

JGÜNKÜ HAVA 

yor, tatlı bir ılıklık, etrafa ya-ı birini okumalıyım: 4 de takdim eder 
yılryordu. - Sakladın mr? ( •••••••••••••••••• ı.ı. ••••••••o•••••••••• 

Karı koca, ocak başındaki\ - Tabii. VAN DIK'IN şaheseri •• •••••••••••••••••• v •••••••••••••••cı .. • 
' SESLi ve ŞARKILI FiLM Ol Müteaddit şaheserlerin mübdie•i !'o 

koltuklarına oturmuşlar, mes- Kalktı, bir çekmece aı;tı, iı;in ~· ot B R • G • T H E L M '" 
tolmus gibi sessiz duruyorlar- den bir deste mektup çıkardı, '~ Matineler saat 13 ten itibaren il 1 1 :: 
dı. bir tanesini aklı, okudu ...... ···~·~ ......... OOOO•••••• :: elyevnı ET U J\ L SİNE ~l AS J N DA ı•: 

M. Dartik: c-=···===·· OH oooceocceeoe :: gösterilmokte olan Rus ihtilAllerinın çok fccı sahnclcrııı1 musavver o, 
n rsrarct '" çok 4 en az 2 

1 ~ , 1 • ı e ldi.Bu~ün l'üzgar poyraıdan 
' 'i <ıir. Ham kapalı olama;ı 

'meldir. 

-Ka;:s~ ~~~~~ ~frd~azarla ko- M_. fa~::ı.~üldü: Bugün ve yarın son olarak ~J: :: R _U S.. A _Ş K 1 :: 
casına baktr ·. _ Ne dedı"n?. 11 Mevsimin on kuvvetli ve rn zen~in fılimlerinden lııri ol•n il tamamen sonorıze (seslrndırılmıı) fılrnı c muzatfet olm,ktadır •• 

" 1 g•••••••••••••••••• O ••••••••••~••••0••11 - Eve, insaı1 böyle başba: -Saçma, dedim, budalalık ... Q van Mojukln, Brlglt Helm, Olta Parlo -•••••••••••••••• •••••-•••••-•, ... 
' ı, şa kalınca diınyayı unutuyor! O zamanlar çok budala imi- C gibi 3 büyük san'atkArın temsili müşterekleri bulunan O 

( 1 1 ELEK Elini uzattr. Kocası, karısı- şım... MANÜ LESTFU D E M O N [' A 
1, 
, AMA OYNAR GiBi 
1! ı; n bir hafta oluyor. Tak

~ ı' :adyomunda Fener-Be
. ı : ! maçım seyrederken ya-

ı ı duran arkadaşım, her iki 
1 ı ın yaralanmış çıkan o

arı göstererek: 
unlar futbol değil dama 

yorlar. . dedi. . 
leden? diye sordum, izah 

nın ellerini avuçlarının içine al- Kocasına tersters baktı. Göz J.'\... 
dı. !eri yaşardı. 

Cesil Dartik kırkını aşmıştı. 
- Böyle söyleme. . Benim 

için mukaddes olan bu maziyi c• 
Ayasofyadı 

ALEMDAR 
Şthzadebaşında 

I-IlLAL 
Saçlarına aklar düşmüştü. Mös 
yö Dartikin saçları bembeyaz 
olmuştu. 

ta.J-lcir etme. . . "' 
'1 Sinamalarıııda aynı zamanda 

Dartik, karısmm cidden ren-
göstcrilr: 0 ktedir. Ayrıca ilaveten: 

Pek gençken sevişerek evle
nen bu karı koca, bu yaşa kadar 
hep ayni derece sevişmişlerdi. 

cide olduğunu anlamadı: 
- Kadınlar, dedi, şiir merak 

lısısınız. Bu yaştan sonra, genç 
lik devirlerinin gülünçlükleri 
ite alay edilebilir. 

Sustu kansı hrçkrryordu. 

/\lemdar'Ja 
K!SKANÇLTK 

• HIUUde 
• 

( KONSTA!'\S TALMAÇ) ın e 
7 kısl·:ılık komedisi • 

ZIGOTO, UN ÖLÜt.ID 

8 kısımlık komedisi 

B •• • Alemdar'da : saat !, 3, 5, 7 ve Q l /2 da 
Ug"Ufl. lii!Al'de : >aat 11 den itibaren cevamı seanslar. 

Şayanı hayret !Üperfilminin dilber \•e şeytani nıiinıe1:-;ilc5j 

NORMA ŞERER • 
Dün aksam AS R İ S 1 N EM A D A 

' l\iisli görülmemiş bir r~ğbet ve muvaffakıyet l.azanını~trr Başka hiç 
bir filme benzemiyen l.ıu şaheser uzzn müJdct bütlin dillerde destan 

olacak bir harikai san'atıır . 
>ô::~ô6::ô=ô=C=::'.><X'.X' 0 >ôı<:><>ö<>::ô=ôı:ô<'.XXX 

11!11 .. ll9llllmıml•B•ug•,ua.nll:!lll ... lm2D!m 

MELEK sinemasın 
· 1 ı ~ Baksana, karşılıklr taş kr 

· 1 ·Iar .. Şu farkla ki burada 
\ ı ı adam! 

İşte, bu gece de, kocasına 
yirmi beş yrl evvelki muhabbet 
le bakıyordu ... 

Kocasına doğru eğildi: 
- Hatrrında mr Dartik? .. 

Bir kelime uğruna, bütün bir M908009eCH- @COOCCKCOCC 
saadetin mahvoldug" unu kavrı- • • • "" ,, ,.. ... .1>. .-. • A "'- • • .&. A ...._ ..a "" ...... 

·~• .. •V•TVY•TVTTTT••,,,..~ V 
yamıyordu. . . Ocak başında, • Önümüzdeki Çarşamba akşamı ~ala suvaresi olarak i 
kırk yıllık saadeti, bir kelime ~ M 

1 
k • 

gidip 

K AD 1 N 
ı. 

1 

vere bugün yapılacak 

saray - Beşiktaş müsa
da da dama oynanma-

- Ne? 
- Hani seninle kaçamaklı ile öldürmÜ§tÜ. • e e s 1 nema Si 

buluşurduk. i 
- Hatırnnda. Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Sabırsızlıkla beklenmekte olan 

1NT1KAM! - Hizmetçim benimle müt- Mahkemesinden: h G • • 
, . I kam icin "ilahi zevk" der 

1 
Türkiye Paris Baş şchbenderli- u u n em 1s1 

! Kulak misaçiri 1 ğindcn musaddak bir kıt'a vekaıetna t 
;f, iki gün evvel bir otomo- I' me ile tevkil edilen Gala tada Asigora 
'.I cele bir işe gidiyordum... ciyoni cenerah hanında (2) numara- muazzam süper filmimin iraesiııe başlayacakhr, 

Kendl"nı" ka bet da avukat Azriyel Hazan efendi mü •••• ....,..,,. .... ,..,,.. ........ ........_.._ .......................................... .... 
1 

ı. bir yerden geçerken ŞO- • Y - racaat ederek olbaptaki talepnamesin ~ ..,...,.. Y ....,......,. .......... ....,...,.. ............... .,...,...,..,,.....,..,........,........,,,. ..,, 
,ı tbayı sıkıca sürdü ve tanı de muharrer olduju üzre müvekkili ee• --·••••••••••••••••• •••• 

mesl. la .... zım F • · <L. > ı·· · · ,.,...., •••••••••••••••••••• ww ...... 
; 

1 
lan geçtiği sivil birini ••• ıransa nın ımoges ımoı şehrın: , Önümüzdei<i pazartesi akşamı 

1 1n tırnağa kadar çamura de (20 Avenue Baudın) 20 Avenu • 
~ · ~ .. Ötekinin ne dediğini Milli tasarruf sözü ortaya Boden dairesinde mukim esbabı cm· ELHAMRA SiNEMASINDA 

ı i 1 
• çıkmazdan çok evel tasarrufu lakden (Monsieur Edouard Chaise-

.• 
1 

"lilmiyorum, lakin bizim martin) müsyü Eduar Sezmarten'in Bünyanın en büyük revüsü olan 

ı j ııimin paltosu uzun eteği ::!:~!ız :~!~~.e~e;ıeb~e=~~ ~8~t;,;:'~~5~e987~;~g87~:1~~!~~- Pı(nınlıklar Hevu"su" Vglrs 
1

1 
1 t' !erini b'.r bardak . ça_y ~~_bir s~-1 ~~::~:~~\ ~:ı;:;;;'n~:::';..':' et~t;J~ Y 9 .. f' A 

, 1 ıusnu söyledi ve arkada- samlı sımıtle geçıştırdıgı nadır den ve o zaman usukn icap edenler İrae olunacaktır. TemallJen sözlü ve şarkılı 
1 r r değildir. nezdinde tediyata muhalefet edilmiş F k 
, ; 0, sivil zabrtai belediye- D'" b d . olduğundan bahsile Ticaret kanu.ıun V~ cid len •eerİ bir temaşadır, 

1 
ıGecende bana ıo papel un u arka aşa sordular· 434, 435, 436 inci maddeleri ile meva ••••e••••••••••••e•• "DOO 

1 ı -. . 1 "k al -- Nas;l? dediler, matb•tat clı müteakibesi mucibince mezkür wwwww•wwwwwwwwwwwwww • 

·r~:S:.ıştı ... ntı amrrnı - balosuna gidecek misin? f~~:ı~~~a·~:~~~nft:!:n~edii:ı~Pn :Y~~· ••••••••••••••• 1············: 
'· BALOMUZ En kuvvetli mazereti ileri · · - · · - -- S VAH KUŞLAR"' · ı .. [ . . . mış ?lmakla _ıcra krlmon tetk~k_a,ta -:e 4, J 
P 

1 
.m senede bir verdiğimiz sürdü: mubrez ~a_saıke nazaren mezk~~ -~ııs- ... 4-0 zlnci aktör, mükemmel zlncl 

;.' .1
1 
~omuz vardır ... Bunu ga - Elbisem yok! . . se senedınınd\~'1.e v~. t~d":.vuhıne cazband genç er1.ek ve kızlaniie ı 

·. erin en çok muvaffak ol- - Pekala dediler, öyle ise muhalefete 1 ıgı sa ıt 01 ugun~a~ ~> FRANSIZ TIYATROSUN[\A 1 , . Tıcaret kanunun 433, 435. 436 ıncı ~ hı d I 1 
1 •' ,nr iş diye gösterirler. b" k d" d "l 1· ve mevadi milteakibesi mucibince nca hınç o u salonlarda mu- ı 

ı' '.de bunun böyle olduğu- ız en ı ramrz a eg ene ım. mezkur 98651. 98747, 98768, 98639 • zaff~r olmaktodır. Bugünkü cuma 1 

Ehedi bahar hayatı 

Krem Pertev 

Sehhar ve dilber 

MERİ FİLİBİN 
Güzelliğiyle ve oyundaki 

cazibesile dün akşam 

MiJiK SiN~MASINOJ 
gösterilen 

" ·'. .ususunda verilmis kat'! viski ısmarlarsın değil mi? tın men'ine ve keyfıyetm Osmanlı ,> suvare per e, ta o ve . -

filminin rnünh. s.~ilesi 

Ji L O !l \ 1' S \' ! [) O R 
u g-Ormelisin1 . Bug . ıı saat 16 I 2 
\"C 18 I -~ ı at' ne e . : ~ stı\'arede 

DORIA'>; il \Ll~TOSL 'c 3 
SISTER!' GRE\ iıı ınuıaffakıycti 

Te,ıebaşt tiyat• 
n)sıın 1J bu 

akş .. mı 
saat 21/30 d1 

YAHUDİ 
l perde ; rnlılo 
\azan; Joiın 

(ia1svorthv 
rr ert.~me. c .en· 
lcr: Be 110, \'.ı;fl 

Rıza 

Bugün 
ITT3tİnl' "1 t 

15~30 rıa cumartesi 'k a ılar 
için fiatlard:ı tenzil'lt ıapılnı1~rır. 

ŞclırenıaPe inde ı 

Bakırköy belediye dairesin
den: Sarryerde Yeni ma)ıalle 
caddesinde Hacı Yusııfun mu
tasan·ıf olduğu arsa duvan ma 
ili inhidam olup mumaileyh ve 
rilen adreslerde bulunmadrğın
dan ihtarname makamına kaim 
olmak üzre ilan olunur. 

"" 'f. 'f. 

' lılim. Eğer baloya gitme- Bize bu akşam bir kaç tane mımaralı hisse senetlerine alt tediya ~· gf\nu sa;t 16 ~· v~ sab: 21.SO,U ı filminde bütUn sevircilerin kalbini 

ı • H Bankasına teblig" i ile beraber alelu- ,.ıı. sahneden mürekkep cezbetrnişur. Cidden tekrar tekrar 
.1 ~ ,ra_rnn_ olmasaydı, _inan_m· emen. o ande önüne v_iski- ,,. L o u 1 s ı A N A ·· ··ı ~ 1& k b" h d' 

1 stil ilanma 14 kanunusani 1930 tari- A. i 1 goru me.e yı ır şa eser ır. Bakırköy şubei idari · _ 
.1 •. ,cılenn senede bır gtin ler gelmışte parasım ver dıwır- hinde karar verilmiş olmakla keyfi- X revüsü ziya oyunlarını muhteşem den. Bakı k"" 1 .Y.esın 
1 ,·-iklerini görmek isterdim. !armış gibi dehşet içinde kal- yet ilan olunur. ,,. dekorlarıle başlıca mümessilleri lstanbul Aıliye Mahkemesi Birinci ki h. r ~y pa_r u dah!lınde-

'. I ' herkesi olduğu gibi gör dı: • LOUIS DUGLAS ve MiS KOK- Ticaret Mahkemesinden: j arap gazına bınasının yıkıl-
. Ye aleme oldug"u gibi gö- - Ne münasebeet carurn.. Tabı"p aranıyoı· • Su görmc~e gidiniz SiYAH. Mahk 'IBnı ifli k ması ve enkazının satrlınası ale 

"""" KUŞLARIN temsilleri Pazartesi ı .1 5 1emecHe 1 
da•maç· ~ar _v1e ni müzayede ile icra edileceö·in 

Ye Çalışanlar ı"çı"n balo D" ld k b' · · tl V • k b' b 1 k y ki rı en u tan amamın ıngır og u . b 
11 • ıye mm anır en ırısı at - """ • şamı ıta~ .. u •ca tır. arın ha d Ad Itri t fab "k h"b" den talıp olanların pey akçesi-
,. 1 ,·şayanı tavsiye bir yer de Tahl" · M"'d"" · t" U ,,. cumartesi gunu saat 18de matine nın 8 ~a Y~ r! ası sa 1 1 

• •• • 
• dı: ısı ye u urıye ı mu- .C~ , Pazar gcınü saat 16da Matine, i Ragıp Reo;ızı ~ey .zıınmetinde .alacak nı musta~hıben 15 Şubat 930 

~EN ve lSTENMlYEN! - Azizim, dedi, (H.) Beyin miye~i ~:ıad_?l~ mınt~kası Ta- • pazartesi günü saat 18 de veda !arını kayıt et~rmış .olanla~~ ışbu a·. Cumartesı günü saat 13 tedai-
. ki 1 b"l . · · k babetı munhaldır. Talıp olanla- • ' matinesi. Her akşam çaat21.30da lacaklanru tastik ~~.ek uzre 3 Şu-ı re encümenine müracaatları. 

ı ~ptir: Rengin yeri değiş- ';s. rsmar rya .ı ı:ıesı ıçın en- rın istidaname ile Galata nh- O suvare bat 930 Pazartesı gun'! saat 14 ten -=ı--,..-----------
, '.ma karşr olan hislerimiz dını kaybetmesı laznn . . tnnında Maritim hanında Tah- .AA.AA••••• 4 4 4 ••• ·······••••• 1~ ya ka~ar mahkeme ~!as o.~ns1nda ıtanbul .A•l~ye mahkemesi B";·inci 1' (H) B b l~f h YVYV•VYVV•YY V•"I" milteşekkil masa heyetine muracaat Ticaret Daıresınden: 
'ı ı f.?r:. .. • . · ey, u a tan oşlan- lisiye Müdüriyeti Umumiyesi- ZA YI: Derununda Veniköy As- ı lst. Vilayeti Orman ıaş mü- eylemeleri ilan olunur. . Müflis Moiz Alfandari efendiye 
· ~ umuzun agarmasrru ıste- dı: ne müracaat etmeleri ve 27 Ka kerlik şubesinden alınan askeri vesi- d'" Iü ... d aıt olup masaca furuhtu karargir 0 • 

ı ·t .saçrmızm ağarmasına ta - Öyleya dedi, ben kendimi nunusani 930 Pazartesi günü . il balık ur gun en: . . . . . . . . • . . . . Dokfor A. kutı"e}: lan raf, tezgah ve vitrin 3.z.930 Pa-

' 
ıliı edemeyı"z. Tan yeri d k b k b" b kam ve malıilıyet raporum e çı İ zartesi günü saat 10 30 t .ki 

kaybetmeliyim, onun için de saat o uz uçu tan on ır u- tezkerem ve sandalımın senesi havi stanbulda bulunduğu anla- kadar ah 11. d b·1m' .. an don 1 
Y1e 

ıııi '1 diye bekleriz de Kay • k d "k' l" . . . . il . ima EJekll•" _ .. w. 1 İ 1 tıe•··-'"·kl "" ldru m a ın e ı uzaye e satı a~ 
· ıs siz evvela beni sarhoş etmeli- çuga a ar vesaı 1 azımeyı cU:danıını ~aı_p ett".11. Yen e~ a . - şılan Giresun orman mühendisi ''" ......, .. er Y" ""6 " 

0
•-- cağından talip olanların yev,ni mez-

'ıii "ıı tepesinde beyaz görüİi .. 
1 

müstashıben Müdüriyeti Umu- cagmdan hukumlen ka!madıgmı ılan M taf E . ef _ _.. . 'd darlığı, prostat, ıdenıt.ıctıdar, bel FYI'*· kOrda Karaköy'de Seliinik hanındaki 
1 11 '=eriz. . sıruz ··· mi ye binasında ispati vücut ey- eylerim. us a nıs eııuının ı are- u~ı dit ve flreııglyi aıtrosıı 'tedavi eder. dükkanda hazır bulunmaları ilan olu-

r c FELEK Kulak misafiri lemeleri lüzumu ilan olunur. Rumeli Kavağında Rizeli Mehmet mize müracaatı ilan olımur. Karai<Oydt llöreırçl fırını aırasıııda 34.. nur. 
:~ r ---- - --· - -

tJtlliyef, /11 tefrikası 49 - GLdiyoruz. zı değil. di, ki eıınin olduğuna 'ben de verdi: 
'

1 -Onu Y.a.kacrğa davet ede- - Gelme, mektup yaz, di}"Or. kanaat getirdim. - Saçma olduğuna emin-
riz. Ederiz değil mi? .. Söylese- - Neden? Acaba yeniden görüştüler misin? Ben zannetmiyorum. 

- 1 \ • • 

· enı sewnıyorsun zannet-
' ·:aman ç.ok ağladım. O da 
ı br idi? 
. '"lmeım .•• 

ı '··1· . • -ı ırsınr 

r l.elki ağlardı .... 
' 1mi neydi? .. Hediye miy
(' 

. !ayır, Şadiye . 
· ~üzel . . . Onu Şa ..• diye 
lız. 
"lur. 
. en anı.aşacağrmrza eımi-

- ". 

- Gidi}"Oruz ya . 
- Eve gidiyoruz. 
- Evet. 
- Hayır, Şadiye Hanıma gi-

delim. 
- Sabaha !karşı mı? 
- Ne çı'kar. 
-Ayıp olur. 
- Olmaz. Kararıınuzı söyle-

riz. 
- Yarın söylerim. 
- Yarın ben giderim . Gide-

ceğiım, iben de yalnız gidece
ğim ... Telefon ederim .. Ya-

ne. - Gelip on dakika oturacak- mi? Ben sana bir şey söyliyeyim 
- Eder,iz . sın da ne olacak. . . İşte oğlum iıkinci peııde . Be- mi Galip, bu sefer Nimet beni 
İşte Galipçiğim böyle konu- - Peki mektup yazarsam?. nim oynaıdığım ve oynandığını kafese 1koyu}"or. Yaıkacrkta gü-

şa konuşa eve geldik . - Mektubunu hiç olmazsa ıbildiğim sahne. !er yüzlü, şen olmam için, Sadi 
Nimeti soydum, yatrrdrm. tekrar tekrar okurum. • . Gece N.imet, sö2lii bar çıkışı- ye ile görüşmeğe razı olduğu 

Yatağın içinde gözleri kapalı, Sözü, damdan düşer gibi, ge- na çevirdi. hissini devam ettirecek, son-
ıkolları havada yatryor. Beni çen gecey·e intikal ettirdim: - Geldiğimiz zaman sabah ra? ... 
bekliyor . - Dün gece hep senden balı- olmuş mıydi . Sonra aziızim iiçünoü perde 

- Çabuk yat. . . Halim kal- settik . . . - Oluyordu. başlıyor. . . Üç\j.ncü perdenin 
matlı... - Kiminle? - Dün gece yaptrklarmnızm, sonunda da dört kişililk ziyafet 

Yattım. Derhal uyuduk. - Bil bakayım. konuştuklarımızın hepsini ha- verilecek. 
Ertesi gün geç kalktık. Ni- - Benim kerametim yok. trrlamıyorum, neler yapuk? Şimdilik Allaha ısmarladık. 

met uyandı. - Karımla. • . - Eğlendik Nimet. 
- Ağzım paslı, başını ser- - Ya!... - Zannederim. Herhalde e-

sem, dedi • - Evet, seni daıvet edecekti. ve sevişerek döndıü.k. Mes'ut 
Geceyi ne ben mevzuu bahset - Eve mi? bir gece geçirdik . 

tim, ne de o tek kelime söyle- - Evet, eve, yemeğe • Biraz durdum, sonra güle-
di. -Kahul etmezdim • rek: 

Yol hazırlığı ile meşgul ol- - Neden? - Sabaha karşı eve geliııken 
du. - İ!.k ziyafet benim evimde hayli sac,ma şeyler söyledin. 

Ben alkşama kadar adliyede olacak. . . Bu ziyafetin olaca- Gözlerinin önünde kalın hıir 
idim. Sonra Şadiyeye uğradım. ğrrna artık eminim . . . Bunun bulut vannış da, deşip ötesini 
O İstanbulda kalıyor . için ben vermek isti orum. ··rımek isti · · · 

Şadiye Hammdan Nimet 
Şefik Hanıma 

Hanımefendi, 
Bu mektubu ne «Hazinei me

katip» te bulabilirsiniz, ne de 
mektup nı.nnunelerıinde, Avru
panın Par/ait Secraitairelerin
de de nümünesine tesadüf ede
ceğinizi zannetmiy.orum . 

tuplardan biridir . 
Bu mekmbumu, berberde te

sadüf ettiğim, kibar, zarif, se
viı-;. li Hanımefendiye yazıyo
rum. 

Orada, benimle o •kadar mül
tefittiniz, o kadar zeki ~diniz, ki 
size böyle bir mektup yazmak
ta hiç bir mahzur görmedim ve 
yazmak cesaretini buldum ... 

Hel'halde, imzamı görünce 
ayağmrzı şiddetle yere vurup: 

- Bu mahluk hana ne cesa
retle mektup yazıyor?.. Bu ne 
küstahlıktır!. demiyeceğinize 
eminim. 

Mektubumu, sonuna kadar 
hiç sinirlenmeden okumanızı 
rica edeceğim. 

İıhsan Şefik beyi nasıl tanı
dığımı uzun uzadıye anlatacak 
değilim ... 

Zevcimden ayrılmak idn bir 
dava ikame etmem lazım geli
yordu. Sefik beyi tavsiye etti-



~llLLIYET CUM.\. Kİ\NUN~i\"\I 

Haftada bir •• soz Hulyalar gemisi (Majikte) 
~lery Filbin Cıd<li görüşelim! 

Bir iki gün evel ''Vakit" gazete- kara poıtaıı" ancak bir aenede tı,ite. 
• inde film miıçirlerinden Kemal B. bildi. "Kaçakçılar" filmi de hali bit· 
efendinin Türkiyede film yapmak medi. Çünkü elimizde topu tüfeii 

Bu film hissi bir eıcrdir. Arti•tle- dar evlcnmtmcktır. Riıar Ford lio 
rin oyunda gösterdikleri Mm.İmİyet ı manda bağlı bir gcmid~ İ=l b!lluyor • 
tayanı dikkattir. Mery Filbin gÜzel Bir gün Bordoni İ•ıninde bir senerio 

1 
ve ~ok h?z_in.dir. Foto gÜzel, sahne nin lıo\'llladtğı Jau~ isminde bir kız · tif del' .. 1 'ni ancak Darülbedayı'in be• on artistin-"1es'eleıi hakkında ıs a 1 soz erı • 
terbbatı ıyıclır. kendini <lcruze alıyor ve Ford taı-a .. 

k d k. K al B. fendinin ver· den ve rejisör olmak üzre Ertogrul 
' u u · · em M h ' d ba k '-'- ok. B dikleri Türkiyeye ııiren filmlerin me- u sın en ' a ıuml~ r U?· 

t e Türkiyedeki ıinema salon· larla da ıenede ancak bil' film çevrılc 
ro•u v b'I' 
ıannın &dedi gibi ibşai malUmat ta ı ıyor. • · 

1 

Filmin hı.:1 • ı:m: fından kurtru-ılıyor. Kıa pek gÜzclılir. 
Ritar For.J i mindcki de '!<anlı iki genç se\'İfİyorlr.r. Ukin "ıarta 

babasmm nan:; -··· korumak inn muallak" tahl'.yelcri teftişe memur ı 
1 yapmac • bir cinayctı üstüno ala~ak Kecf i•mİnd< ki adam işi öğreniyor, ok enteresandır. Kemal B. fendi. ! Bu rakamı en genit bir hüıni: 
ıığır hapse mal kum olur. Hapis es• ve F ordu tekrar hapse göndem1ek 
nasında ı: ' ıyi l..ar ket ettiği için 
daha 6 l:ız Gene k ılau bakiyı ce7ası istiyorsa da bu harcketıle iki masum 
bazı ınrtla ·L. t '~l h:.~uyor. Bu !art genci mahvedeceğini anlayarnk iti 
larc!an biri « _ o mü:! ~et bitinciye ka· sükütle geçiftiriyor. 
r--·~·--• .. -•••-.---·· .. ·--- ·--........ H ........... _ ... , .... , ........ .,__, 

1Moskovalı kadın Ellıanıra'ılaı ... ______ . ·---.... _____ 0--.. H .. --............. - .. , 4 

"Vakit" le yapbğı m~~atta b~de niyeı.le üçe çıkarsak türkiyenin her 
film yapdmak meıeleıını de tetkı_!' e· sene ihtiyacı olan 300 filmden 297 
d~.rek bugün~ü vaW.tl.~ bunun mum· sini yine hariçten almıyaca~ıyız. • · 
4un olamadıgını soyluyor. • Muhte· Buırün Dünya piyaıasnur film vere
rem Kemal Beyin haraya kadar '!la~ miyen ve her ıcne iıtihaal rakamı •· 
fikirlerine biz de iltihak ederiz.LiJun ıağt düten mesela Fransada filmcilik 
i<"""!I Bey sözlerinin alt tarafında, 1 sarıoyiinde eksik olan sermaye mi
'ğer sinemacılık hük"':"~tten ya~- dir? Kemal Beyfencli neden bir fran
dım görürse bizde filmcilik yapılabı· sız firmaaı intihap etmemiılerdir de 
~ceğini beyan ediyorlar. ~ü.,.adele- bir Amerikalı şirketle çalıtırlar. • · 
ırc sözlerinin ba kısmını layık ol~~- ltalya gibi harpten evel hatta harp 
iu ciddiyetle telakki edcmiyecegız. akabinde parlak sinema sanayii olan 
Çünkü Türkiyede film yapıl"""':"'ak bir memleket artik bu şaha da iıın: 
meselesi yalnız bir pııra meıele11 d': J okunmaz olan. 19ı9 senesinde oradn 
ğilclir. Bir film, ama memleketin s~· topu topu 10 film yapılmıı, bundan 
!eına ihtiyacrna cevap verecek hır j ancak iki tanesi seyredilebilir aibi İ· 

film yapmak için ne lazundır . miı ... 
1 - Mükemmel bir ıtüdyo ( ıeıli .. .. . 

tertibatil ) $nema <anayu, Dunyanın en mu-
e · azzam itlerinden biridir. Bu azim 

• 

Pola Noıl"i tedit biıleri i1l ifade eden 1 de toplaru7or. Bu vaziyet ü~erin• oitan• 
ve onun için &o hep bö11e roller der'ub- lı"ının katilini bulmaia 7emin eden f"edo· 
le eyi.iyen bir artiattir. Yüzünün ,.üel 1 ratda hemen Pariae hareket ediyor. Fe
olmamaaıoa raimen ten •e kıvrak aah• dora Paria'te konteı Or1of'un e•inde l. 
nelerde çok cazip olduiu ~dar haun. ve •anofla kartıl•tıyoraa da onu •••meya 
eliın anlarda Ja ıayanı dikkattir. Bu lu· baıllyor. Me.elenia atlından haberdar ol· 
dm en ziyad<' aevii •• nefr~. se•i~ ve mı1ao dl!'likanlı bil" •Ün ııasıla.a niblistler• 

1 
k"'er vihi zit hialeri IJirlikte bile ifada den nef,·et ettiiini fakat buna raimen. 
de büyük ktıdret aösteriyor. •·Mosko•ah L:endjai İçin Ruaya•ya avdeti imk&nı ol· 
kadın" Pola Nearinin iyi bir eseridir. , madıiını ve bunun •ehebinin da Ruayada 
Filmd"" tahneler tevali ettiii İçin sıkıcı bir adam Cldürm~ olduiunu Fedonıt.ya 

2 - Muktedir rejiıör, mühendiı, iıe biz giremeyiz. . . Bununla bizde 
V uıı f&hne, Artist, ıenariıt, muzi- film yapılamaz demek istemiyorum, 
k..cı ve operatör. . timdiy' kadar olduğu gibi ufak tefek 

•Beyaz g(J/ tlrr, fı/mindtn bir sahne 

Kadın (Melek'te) 3 - Milyonlar. : ıeyler, fakat bu hareket bizim dıtarı 
4 _ Bu filmler için mahreç. 1 çıkan ıcnı;vi. 1000000 liramızın çık: 
H .. k • et muaveneti - farzımuhal masına maıu olamaz. 1 tler vardır k 

u um "I ak 'dd' ti' " lu-a bunlardan yalnız para onn bd bağ am cı ı ne ce ver- Florans Vidor - cger o ·- . d film .. . • hi 
' .. nınJ biraz te"'hil eder .•. Ya üıt j mez.. .• Baz e. u.nayıını .teaıı, ... 

'Ilı? Biz de en son çevrilen "An- maye ve tev11 etmek bu kabıldendır .. Her zaman facia ıeyretmek te İn· 
:ım yoruyor. Onun içindir ki arada 
1iı· şen parı;alRr görmek bir ihtiyaç 
'ııılini alıyor Şen parçadan maksat 
komik değil, neşeli filmlerdir. lıte 
·Kadm" filmi bu çeıit bir filmdir. 

Me.nıu n~n. başka bor çefidi. Bütün ı Kont Kastel, öyle. h~~ me9rep '?· 
arüatler ıyı ve güz t dının k:zıyle ycğerunını~. evlenmea~ne 

• • 

(Woskov..ı'ı kadın) /ılmlndt P{!"..!!,~~-. ·--~ • 

er sahnası ba~ka bir ıatareti havi
~ir. Film seyirciyi hiç sıkmıyor, Flo
ans Vidor biraz hafif bir ana rolun• 
~a çok iyidir. Alber Konti, Adolf 

Filmin mevzuu söyle huLisa edile- müsaade etmiyor. ( Deniıe) bunu oğ
bilir. Güzel ve b:ıfif b'r P.na olan rcniyor ve iti annesine açıyor. Kadm 
Margrit Lavern, Kont "(astcl iımin· kızmm saadetine taalluk eden bu hu
de bir zendostla cvknınektcdir. Mnrı:( susta çok mütnbassis oluyor. Ve 
rit'in tııf v~ g~z 1 km (Denise) ile Ko,nt Kastel. ile evi~·~~ iti tatlıyı. 
Kontun yegenı ( bert) gizlice ae- baglıyor. lkı genç ıle ıki olgun bal 
vişiyorl~ .. "Hubcrt,, (Deni e) le ev- aylannı Vcnedikte geçirmeye gicli
lenmck ııtıyor ve iti amcasına açıyor. yorlar. 

'-"-"-"'-"-'·~,;:::.;.-.;..:.,,.._,..;_,......,..._....._...._..._...,./'>./'>./'>..A..A ....... 

Beyaz gö geler (Operada) 
Rakt·l rrores, ''lorıte l3lu '.,Sesli filn1) 

(Beyaz gölgede) ilk çevrilen v~ ı başka b5t"" bir kııbile efradı çclııtı· 
binacoaleyh Avrupada ilk görülen rdnu:ıtır. Beyaz gölgeler tabiatin fÜr· 
•e.•li filmlerdendir. Bu filmin Avrupai !erini göstermek husu ..,,,da muvaf-
1,ritiJ<leri hemen hemen hep İyi olma- fak olduğu kadar Poli cfy& adalart
•na rağmen hakkında pek o kadar na ve inci avcılığına dair de "öğreti-

"timat be.lememekte idik. Falcat gör- ci" kısımları vardır. 'Mevzuu da tne
.düktea aonı-e anladık ki "Beyaz göl.. deniyet denilen §e],-İn •ı+fi bir yere 
gele" mevsimin en güzel sesli filmle- girdiği zaman yaptığı ta!ıtibati gös
rinden biridir. tenneıi itibarile şayanı dikkattir. 

"Çıplak aııklar" filminin rejisörü "Beraz gôlgclcr
0 

her nıanasile gü .. 
olan Van Dyke'in çevirdiği bu film zeldir. 
de "ÇıplAlı: atıklar" filminin çevrildi- Filmin mevzuunun halaaası ıudur: 
ği yerlerde yapılmıt ve aıtistlerden Şehirlerden kaçan Doktor Matyö 

--

Loyd Avu,otralyada Markiz adaları 
vahşileri arasında imrarı hayat edi
yor ve onları hemcinai olan beyaz ır
kın ihtirasatına ve tahakkümüne kar
tı müdafaaya çalışıyor. Hatta yerliler 
den gü:ı:cl bir kıla evleniyor. Fakat 
beyazlar, içinde mcı' t yaşadığı cen
neti keşfediyor ve orada denizden in
ci istihsali için t...U.tta bulunuyor. 
Mat)"Ö Loyd mes'ut adayı müdafaa 
edeı ken bir beyaz tarafmdan öldürü
lüyor ve ' 48eyaz Gölgeler" cenneti 
bir cehenneme çeviriyorlar • 

• 

__ .... -....- d 
·-----.. --··- R •c Fl~n Manathan ıtu yoıu yangmı 

KOÇUK J-!A~ERLE .. ok· · 0:üsebbibi olarak onümüzd ki şubat 
Garp cepheaın •. e t -beıldul :!'. • ! ayı zarfında Nc,•york ta muhakeme 

lJ.r u,, • n'i meşhur harp eıerımn . , 
'"- _ . ., U '. sal-C'ty'' de çe.nrlme- 'edılec,htır. uum nıvcr ı .,. ,, fil · · h 
Ye ba 1 t "Marseyyez mırun şıı ne 

ş amıı ır b f'l " 2500 + Norma Tıılmaç, Mütteabit ıır- vıızıı Paul Fejos u ı m ıçın .. 
li.ıtler firması hosabına Madam Du· figüran 50 muavin ve 14 operator 
Oary'nin yeni bir filmini yapacaktır. kullanacaktır. 

+ Metro şirketi Greta Garbon~n + l!J29 senesi zarfında ltalyada 
çevirdiği "Anna Christie" filminm 10 film yapılmıtlır. Bunlardan bazı· 
a!ınaneası için 150,000 Dolar sarfına la•ı alcl'iide salonlara bile çikardamı· 
karar vermiştir. · k · d' 

Pathe tirketinin şab·k reiıi Jobn yacak kadar ıymct11z ır. _...,., 

t4H;;;idLC:i&~;;r;tı;;tı ~ 
; (Harold Logd tarsfıııdan) ~ 
•ç:ı;1!h.;ı:";,iiic"';;;.;.:ı:;~~i:'Jd"'dı~n._ i----------=-~~------"~K.._a_d_ın_._fl~ıı_m!~ıı: :41.or~a·n~s_ı-:_ıd:______ -~ 

la-ım arasında kendimi rulacak tavuklar. Hila bir çamaıir • • * adamdı. Oda11na gidince annem, 
;c· •......- ..-t i;in daima gayret ediyoir .. ; ipi görünce titrerim. İptidai mektebinin dördüncü 11• kendisi sağ oldukça bana kimsenin 
Jum. ~cnçi~~ haı-:at_ımda iftiharla zi. 1 o zam da hokkabazlık, iihirbaz- nıfında iken benim yÜziimdem mü- el süremeyeceğini söyledi. Hakkı da 
kred~ileceıı:OJ? hid11el_c~ pek ~dır. lik gibi ıeyleri sever ve merak eder- him bir mesele çıkmıttı. vardı. Sennuit bana orada tarziye 
~~ bırkaç_ ~cliıe~en biri olmak uzre dim. Bazi para veren komıulann iı· Bir kabahat ya;nnııtun. Mualli· vermeye mecbur oldu. 

>yleye bilıklrun ki' . ~e~da_ber Onloynadı· terine yardım eder ve kazandığımi memiz beni ayağa kaldırdı. Eline, * * * 
,ım~ çocu . ann reısı 1 ım. e:ın paralarla ııazetelerde ilin edilen me- bnaa bayrak direği kadargözüken,bir 
. epsındbe~li zıydade y~dacak . ~bari!tt rakli oyuncaklan sabn alırdnn. O cetvel aldı. Cetveli "'" wa kaldırdı, Şim<li, benim ııençlik hayatımı hi
:;eıfede ı yor um. uvvet ıb ? e ani herhalde bu oyunlarda tö- açiya tahammül edemedim. Elimi çe- len sizlere, tiyatroya merak editimi 
reiıliği daima .muhaf~.edemezd1 ım1• =et k~ışım ki, bütün beni ta· kince muallima hızını alamip diz belki tübaf gelecektir. Ailemden hiç 
Fı.kat arasırahafıcat ·~~undoyun ara nıyanlar arasında bu maharetim ıayi üıtü yere düıtü. Bütün aınıflô. bera- tiyatroyka intiaap etmit kimıe yoktur. 
mevkiinu mu aza '.";!yor um • ., . olmuıtu. Büyük adamlar bile bana ber ben de ııiilmeye başlamıtbm. Fa- Nebraı o o zaman yeni bir memle-

Arlıadaılarun benı Maıkara eli- hayretle bakarlardı. kat bu ıevincim uzun sürmedi. ket idi. Bütün yeni memleketler gi-
y. ça<F--lardı. bi, maddi hayati ve tarakiıı' ı'çı'n ça-

.... ~ uld " el bukl k Muallim, ••rmuidi ça<F.rdı. 

1 
• * • • Çoc ar, yaptıaıın ça u ~ •· lıtdıyordu.Bazı aahalar da o kadar in 

1 b'lhaı•• hayretle bakarlardı Sermuit snufa girdi ve her keıı' hır' ı · · 5 • k Fabt hayatim daima, böyle tu- arına 1 - • ce meınıttı. an atla ço alakadar o-
' h-' aeçmezdi. Bize yakın oturan bir Hele "göz bağıcılık" iımini verdiğim ıüzdükten sonra beni, yalnız görüt- lan yoktu. Herkeı çalıııyor ve ey-

u • bir oyun vardı ki herkes öır...nınek mek üzre dişan çağırdı. Odasına ka- ı aki , __ ,_, d Şah b 
halam Vardı. Bu çok muhterem ve •·- enceye v t ......... yor u. ne a-

.. -·- atardı Bir ,.;;n halam L .. Lçe- dar mttim. Ozada duvarda asılı koı . k' k . d G 1 mu"•fik bir kadmdı .. Mamafi, o genç• ıçm ~ • •- ....... •· yatina ımıe mera etmıyor u. enç 
• sı'ıu' ter temiz ıüpürmemi iıtiyordu, kocaman bir kırbaç görünce az kal- 1 ti' t • ta h di 

li-"'-de beni daiına korkutmuftu. er care ve ıan a eveı e yor-
.. ~ Bu büyük iıe yardnn edecek çocuk- dı düıüp baydacaktnn. ı d 

1 Gaylord ev itlerinde anneme ben de !ara marifetimi öfretmefi ndettim, Kırbaçı aldı n ııömleğini yırta. ar ı. • • • 
halama yardun ederdim. Mektepten ye nihayet ıırrimi faı etmeye mec- rak omuzlarmıda baş parmak kalm-
•onra ve her cumarteıi sabahı gidip bur oldum. lığmda izler bırakıncaya kadar do- Çoculduiumdan beri sahneye me-
halama yardım etmek mecburiyetin• • • * ğdü. Dayak bitince mektebi terket- rak ettim. Bu merakim diğer karak-

deiildir. Fotosraf iyi 'Ye muz;ka ıüa.al.- itiraf ediyor. 
dir. Fakat .d:elik.anlınm bu cinayetin.ia .. j .. 

Filmin mevzuu ,öyle hüla .. edilebilir. kinin bilami:ren Fedora hemen niıanlıu .. 
Don b.avalisinde vaai malikanelerinde nm babas~ tel1:T&f çekerek katilin ı .... 

hUküm sürmekte olan Prena Stroıanof nof olduMunu hildiriyor ve bunun netic .... 
ailca .. nin kürülr.Jeri ... e ailenill en aon ferdi ai olarak ta lwanof'un. memleketteki R.D• 

olan Vladimir Stroganof Prenses Fedo.. neai aürırün ediliyor ve b.rdeti de mii-
ra'ya niıanlıdır. kawemet esnasında maktul düıüyor. 

Niıaa meraaİD'Iİode baur bulmu1'1.alır. Bu ••z:iyetl hııheT al•n lvanof iıledi• 
Üzrede Prenaea Moııkova'dan ıeliyor. Fa• ıri "inayeti:ı ae-bebinin dofrud.cuı dogruya 
kat Fedora'nin müvaaeleti akıaını Prenı Vlıt.dimir'in kız. lı:arde ine ka1"11 re a ıôr·• 
Vladimir meçhul bir ıahıa tarafından düiü bir al~althlr. odu lun\! Fcdora•ya an..I 
katlediliyor, 'We .'bu huauataki bütün ti.i• la.tınca Fedora 7aptıırı hareket ncticesİA•' 
phl'ler Paria~e firar ctmit olan Bnris f.. de lwanof'un ken ni terke!mesJne tJ 
Tan.o( İ!lmİndeki hir ıan'atkinn Gz@rİn· hammül edt'ıniyc1:ek intihar tdiyor. 

(Hülyalar gemm) filminden -·----------------..... ---------· 
BiR HABER 1 BU HAFTA 

"Opera" ıinemaıı sahiplerinden Bu hafta "Opera" ainemaım 
M. Pap:ıyanopulos bir kaç gün evvel B .. 1 I • · d ki 
Pariıe gitmiıtir. Bu ıeyahatın, lstan- « cyaz ııo ge eT» ıamın e guz< 
bulda bir Alman grupu tarafından film gösteriliyor. 
yapılacak bir ıinema ve tiyatro aalo- Melek'te Floran Vidor'un 
nu leşehbüsile alakadar olduğunu hn· dm" i11nindeki ıcn eseri var. 
ber aldık. Elhamrada Pola Negri'nin "M°' + Bulgar meclisi millisi "docu· 

kovalı kadın" i geçiyor. mentaire" filmler yapdmaıı ıçın 
1,300.000 leva tahsisat kabul etmİt• Majikte Mery Filbinin "Hulyak 
tir. gemisi" çevriliyor. 

eınada babamı ııörmüş onu sevmiıl tir.Çünkü (Norma Shearer, B 
ve tiyatro meaeleai böylece kapan- , be Daniels, Mary Astor) geli 

mıı. ..__ • ne refakat etımesi lazrmgelc~ 
Fakat babamla beraber ııarua gıt• . . 

tikten ıonra, hevesi devam etnıiı. hanımları tP.şkıl edecekler<lı 
Tiyatro kitapları ve mkmuaları <>• 
kumağa devam etmiş. Annem civar 
şehirlerde oynayan tiyatrolara git
mek için birçok müşkülata katlan· 
ıruı. Kendi kendine Shakeape:ıre o
kumağa başlamt. Dostları bu heve
ıine hayretle bakarlarmıı • 

Uç dört yaşında iken bazen eve 
yorğun döner, ve annemin kucağın .. 
da uyürken, o bana "Portia" vey 
Juliette'in bitabelerini ninni yerine 
okurdu. 

• • * 
Tiyatroya hevesim git gide artı· 

yordu. 
Kendi kendime piealer oynardnn. 

Elime ııeçen şapka ve maıkeleri e
trafıma dizdiğim iokemlelere aiydi
rir ve bu ıeyircilerin kart11mda facia 
lar temıil ederdim. 

(Bitmedi) 
HAROLD LLOYD 

de idim. tim. Ben nefretle kaçarken Sermuit terlerimle uymaz. 
* * • Mektepte bir haylay talebe idiın beni çaimyordu fakat ben ıoluiu an Annem bunu, kendisinden teva- * "Broclwey Melodi,. ismin-

ahmak değildim. Vazifelerimi eyi nemin yannnda aldnn. rüs ettiğimi söyler. O da aktriı ol- deki filmde ıkendisini hayretle 
yapmamalcla beraber merak etti· Annem meseleyi duyar dııyınaz it mak istermiı. Doğduğu ıehirde, seyrettiğimiz "Besie Love., bir 
ğim ıeyleri düşünmekten bocayi din- önlüğünü bile çıkarmadan mektebe mekteplerde ve müsamerelerde ama-
lemeye vakit kalmazdı. Hocalarun doğru koşmağa başladı. Ben de pe~in tör olarak mühim rollar alırmıı. sinema '''ket; ·nüdürüyle evle-

ih ne derece m 'ul o!İdİul'imİulılıidlİelnillidliioiİİrdliİulml,ıiAll!n~n~e~m:_;:u~'C~fak~~t~f~•~kl6.•IA~il~"';i~b~u~a;r~z~u~ı~u~na:,.:;m::,u~-ma::::~naa::~t_;e~t~-J,!n,::e;c::::;e:k~t::;ir:_:·_:B~ıı'......'.i .;.·::d:,:i,;:v,::a~ç:....:,rn::,::e;,:.r:a:s.::,· mı~·:....---------------"-• 
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Süt · şirketinin hesabatı 
Emanette 

Ekonomi --Kambiyo alım satımı 
1

: ~las hiirosu miiflis sirketin mat1u 
:l}latının tal1siline teşehbiis etti 

Kaç kişiyiz Ramazan Atlamak Maliye miistc9arının beya11at1: i 
lstanbulurı nüfus Evl{af' hazırlıkla- memnu yolsuz muanıclf' n1eydari.a çıkarıl 

Müflis süt şirketi hesabatı- üzerine mahkeme cereyanını 
"iflas bürosu tarafından tet- tebdil maksadile yepyeni bir id cetvelleri istali silk Tramvaydan atla- Borsada son vaziyet hak- yetli olarak gördüğüm bir n 
cine devam olunmaktadır. diada bunlundu: umum müdürlü_ ['l bitirdi kın.da Maliye müsteşarı Ali Ri- ta hakkında mütemmim t 
~üro kat'i neticenin alınma- - Recebe çifteyi şahit diye viJ yanlar yakalanıyor za Bey şu beyanatta bulurunutt mat vererek bu hesapların 

1• ı :çin müflis şirketin matluba- dinlenen Mahmut attı. Ben ta- g ne gönderildi M h J • • " tur: mamen ve esaslı olarak tet 
ı ' rrı tahsiline teşebbüs etıni§" bancayı münazaa esnasında pat İstanbulun 1929 senesi nüfu a ya ar ıçın numu- Haklarında zabıt D1tralıası "-Bugün borsada İngilizli- edilmesini ve lazımgelenle 

Şirketin 15 süt bayiinin, lattım.. neler hazırlanıyor tutulugor rası 1029,25 te açılmış ve en yu- •ifadelerinin alınmasını teb 
l. bı·n·sı·nden 20 liradan 2500 Fakat mahkeme 0··1um" un" ta- ı;u 1930 senesine kayden devro Rama .. · E Son °'";"1erde hareket halin- kan fiat 1030 olmuştur. !sterlin ettim. 

lunmuştur. . . ~ m1;111~be.~~~ v- de olan •;~va lardan atla a- akşam 1027 de kapamruştır. Kemali ciddiyetle tatbiki 
: l /Ya kadar, ayn ayn ve CCMM banca kurşunundan olduğunu Bunda vefı:rat, ~~lenme ve kaf ıdaresı ca;mıl~ .butun le- nlar hakkında ~k iddetli d~v- Vırviyet normal halini mu- azmedilen bir kanunUfl haric 

(20) bin küsur liraya baliğ tesbit eden morg raporu müva boşanma, yemden nufusa kayt vaznn~ tevzı etmıştır. Tasar- anılma" ba lamıç ştır D" d ·ha.faza etmektedir. de ıı.~-ama::.lı bir takım ga 
n mat!Qbu vardır. Bayiler cehesinde katilin ifadesine bir b'·tün·· üfus. ha k 1 · ·· rufa aıt olmalk ~:- kurul --"- r ga § § • un e s ·· ....., ve. u. . n re et en gos . . ':"'.e a.,._ bu kabil birçok IDmseler yakala . on g_unlerde muameleleri samimi harekata ictisar 

ro yedinde mevcut vesaika kıymet vermiyerek kararm tef- ten~ştı~. . . . .. ~ahy~ ıçın ~~~ler tan- narak haklarmda zabrt varakası ı~ edılmeirt'e olan bazı mü- haysiyet ve şerefini bilen v.: 
.~~d bu ~~:ın1 i~- himi için davayı talik etti. Nufus ışlenrun nqn münha- zım ~ektedir. Dıger taraf- tanzim edi~tir hım satışlar sebebile memleke- mesi lizımgelıen Banka ve 

• l enn en 51 tqe • M . . - o- " " _ ~an. İ~tistik Um~ müdü- tan vaizl~ de tasarnıf mev~ ~ te mühim miktarda dövitıler gi- carların hiç bir zaman Jeıhl · 
,!>.ulunulmuştur. . . . . etresını boğupoldu1 en nyetme aıt olduğu cihetle muh lan üzennde vad e4eceklerdır. recektir. Bu meyanda 1iitiin sa- netice veremez 

1 
.11ğer taraftan btiro şırkettn te · atı hakkında ketumi et --er- Emanet bütçe tı 1 "h · b' _._,._ . · · 

· "l&Jlet tarafından tesisi esna- Usküdarda metresi Saadeti vıy . . Y ş· k • h · •r. • ş arı mu .~m ır Y=w• teşkil Bu kadar uzun mesaiden 
:ta ııemıaye vaat eden eşha" ~~~P ~ld~~dükten sonra cür- muhafaza e~tedir. ır. etı. a"ı:1Y~ ta~ı~t encümeni ede~·-~.~er~ ~komi- r:1 haki~! olmıyan ve ispek 
,da müracaat etıniştir Bun- mu inkir ıçın kuyuya atan ve Şırketi Hayrıye idareaının Cemiyeti Belediye bütçe en serlıgl ~ovıs alan tüccarların tü mahiyette bulunan dövis 

1 . meyanında 25 bin ılı. tah- mulıakeme neticesinde müddei Barem •e memurlar tarifesini tSıdil edeceği hak- cümeni dün de toplanarak Es- muamel~tmı yegan yegiıı kon- lmı satımlarına en ufak bir : · ı • etmi§ olan F.cıaf Bank•sı umumilik µırafmdan idamı ta- İdarei hususiye ve beledi~ ~ Y8P!1&n bazı neşriyat ü- naf Bankasının sermayesinin ~Jetmiş ve. b~ kontrol n~~e rette dahi olsa müsamaha 
' =vardır. lep olunan inekçi lbrahimin da m~urları hakkın~a ~ ~enne.vazıy.~ Şirketi Hayriye tezyidile daha nafi bir şekle if- s~nde ~lru~ ıkı muamelenin ı~ ~yeceği ş.lipıhe:;iz addedilm 
'• :Şirket evvelce mahkem vasma devam olundu. Maznun l tatbıkatı hakkındaki talimatna- idareırı müdinnden llOrduk. rağı hakkındaki tetkikata de- ~.Ya5 !~te.~ın.~ tevafuk ~ı- lidir." 

1 ~tla 10 bin lira talepe~ vekili Besim B. uzun bir müda menin yann .Vilayet~ tebliği Müd~ B., bu .neş~yatm .Y~Ş yam etmiş ve bu bapta Banka ~1 görulmu§tur. Bu muamele!~ Ali Riza B. in bugün Ank 
• 1-;:" ikinci ticaret mahkeme faadan sonra hiç olmazsa tah- beklenmektedir. - ol~u~~· .~fenı~ ~ edil- müdürü Faik B. den de izahat n

1
• Y~,P~lar hakkında Cumarte- ra'ya hareketi muhtemeldir. 

. " tahs.li kara almı rikin kabulü temennisinde bu- -<r- mıyecegını soylemışttr. alınmı"tır s gunu toplanacak olan Borsa -o-
~ıen ı rını ştı. ·ı • ~ · meclisı' ka nnı ktı' . · -'ank b k 10 bi li tundu. Mı li Danslar --o- -<r- . ra . verece r. K b. 

· • <> a u arara n ra- . . k · k 1 d İ r. · . . d İrmır'dc bır Bankanın tama am ıyo satışı 
. •;liraat Bankasına depo ettik Dava karann tefhımı için Halk birliği derneği tarafın- 9 omünıst ya a an 1 tıaıye iŞ erın e yapı- m . • h k . • . h k 
. ı !:°nra.~emyiz c.tmiş~r. . . kaldı. -- dan Anadolu'da tertip edilen Trabzonda komünistlik talı lacak ıslahat •kı~~:~:~~~:~liC:e~~~~t ~e me~';öe;;~ ~~r~~~i~:a;:ı~~r 

l1 •Uro dıger 15 bın lira ıçın milli dans ve oyunlar filmi pa- rikatı ile maznun dokuz kişi . . . . sü nhe ha·sıl oldu<Yun -'~" k f'- · be b' ı· h ı· 1 ı ı ;fllahkemeye müracaat ede- Emanet bir gazete zar günü gösterilecektir. tevkif olundu. Meselenin tahki İtfaıyenın ıslah ve takvıyesı Y. e't d b 1 " •·=· eyi~ mı ş ın ııaya a .g 
0 

mu · ka . . . · · 100 b' r ora a u unan ve muame a- ve kısm ı azamı O m~n!ı B 
:ır. aJeyhı"ne da 8 8 İl tı devam edıyor. Tevkıf edı- ~çı? .m~cut . ınb.ıra~ın sar- tımur:ıkaba etmnktcolan Mali- kası satıştır. Bu Ban. nın sa 

c -o-d. . k 1 d v ç Konferans lenleri~ekserisi o.kum~sı yaz- tı ıçın ır pro1e tes ıt o unmuş Y" müfettisleri tarafından tekik tığı İ6terl in yirmi bir bin Li 
ı:ep eıen ıyı at e en Şehremaneti t:ırafından Cum md.ası o ayan cahıl kımseler- u.p .ed b' lh h . 1 edilmiştir.Müfettişlere ehemmi olarak tesbit edilmiştir. 
lii - h · d h . . ır roJ e ı assa şe rın mu ı 4 • • 
~ agır~;: ma. ~e~.\~··e di~rıyet glazetesı aleyhınhine bele 1 ( B' . . f d ) . -o- telif yerlerinde ve en lüzumlu 

y~n mu . emesı .~oru ~· .. Ye ceza arının tar da zu- ırıncı a~ a en ma\ıat /(, f i ilh l l taraflarda su depolan vücude /! an·bio Borsası 2311/ !J!JO 
yır kardeşı İsmaıııı:ı .3 bın !um yapılı:;:or yazr~ınd~. dola- memekle beraber konferansın eres e s sa a 1 getirilmesi zarureti zikredilme- f~1l~RAZl.AR 1 1 Vl H 
boı:_cunu vermemek. ıçın es- yı ş~h~ıye.tı ~~vıyesının. kı- başlangıçında kendini gösteren Rana Bey geldi ktedir. Bu depolann en küçüğü ısr ııcraz d•h 111 0'>7 00 oo 
rtagı Recep efendyı katlet- nldrgı ~ddıasıle bır zararı zıyan müşkilat hakkında bir fikir ve- Yerli mallan kullanmak fikri 30 en büyüg' ü 60 ton su alacak J>u ) nıı u " " ' lıhl l · l' o7 
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. 7 -O ten maznundur d k ı tu ik ramıydı demir , r.lo 4 11 

lü :.kü uh k d .ki .. avası 1 ame 0 unmuş r. rebilecek mahiyettedir. Beş her tarafta taammüm ederken tır. 
• l!. T 

Tfn,ı rlrtetl 
flrl t!rtt ılrk tU 
Rıl uaı ~trketL 

4,3(M> 

\ar. k~ ~. ~e e 1 mu- . Emanet gazete~en. zarar ve bahri devlet aırasmdaki ihtilaf- yerli süı ümümü temin etmek ve Cihangirde büyük bir depo ff M.Tl.r.R 

;,e. 1 ~ muda ~alarını ~a~ zıya.n ?larak 10 bın lıra .~alep larm esasları gizli bir şey değil bu suretle harice verilen para- yapılması mukarrerdir. lı l " \"' t l 40 

· ao. ıı 
lb 541 

• cıs :ret
0 

· 5:0nb sozu e~ıştır: E~~ 6 mcı mustan dir. Daha konferans toplanma- !arın önüne geçmek lazımdır. Diğer depoların yerleri de ~rr(rtu ~•m ır )"10 ~ 
,nuna ver · zeyır unun tıge venlmiştlr. dan ayla:rca evvel bu ihtilaflar- Memleketimiz bir onnan tesbit edilmektedir. Bir çok yer 

11
" ' v. s. 
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00 

H. l'&fl l nıaa f rkeU 

I' l . ! . c ı rk ett 

dan uzun uzadiya bahsedilmiş- memleketi olduğu halde hariç- lerde yangın ihbar telefonları ı. ıı ~ırıeıı 
17,00 (fKLn 

00 

:Poliste 
tir. ten on binlerce metro mükabi konmasına karar verilmiş ir. ·ı. ·ı un A. \ 

Fakat dediğimiz gibi müza- kereste gelmesinin bir sebebi Kadıköyünde yapılacak olan 1 qlrıun ~ 
ıo SO Londr1 Jf1:!.!8 00,'lô " c'll"' ~rk r n 4.1 75 

6 34.00 3 ı.o rıır11 12 06 ı o ı.11 r. , 

!Tabii ölümle ölmüş 
keratı idare mes'uliyetinde o- de hiç şüphe yok fenni ker~ te- yeni itfaiye garjının da plan- ~'. ~~~::,:." f 
lanlar her şeyi açıktan açığa sö ciliğin eyice teşekkül etmemiş lan hazırlanmağa baslamıştrr. ı , ,,,,0 0 ş. 

31 
ıu ( '<actrt t .U.7~ RomJ 
40 Diokreı ~~ 3~ SO Anat rJro 
00 BrDkHl 3 81> i 5 ~ o'yı 

09 OŞ 00 
1 17,bt 

~5 87. !!O 
ylememek med:ıuriyetindedir- olmasıdır. Bundan başka itfaiye müdü- ~ . ı. t.cu ş. 4 

17 
75 l'rır ıs Y7.S0 - }h r ı J 

ler. Yalnız iki mühim fabrika riyeti Emanete bir rapor vere- ~ .ıraır i ye 25 Vhaaa 3 S6 50 

* * • 

.1usevi zengini lzak Ef nin bur
nundaki here ned~n oldu? 

Mr. Mac Donald ihtilafların vardır ki fenni kereste yapmak rek, sinema ve tiyatro gibi u -
halli için bir itilaf husule g~ tadır. Buıiliu'ilaıı biri beş sene- mumi yerlerde de behemehal 
tirmekten başka çare olmadığı- den beri faaliyettedir. Diğer de vüs'atleri nisbetinde birer su 
nı söylemiştir. Bu yeni söylen- (Zingal) ormanlan işletme şir- deposu yaptınlması ve muay
miş bir hakikat değildir. Fakat keti fabrikalarıdır. Bu fabrika yen bir müddet zarfında yaptrT 
asıl mesele işte o itilafm çar~ da yakında faaliyete geçeçek mıyanlan sinemalannın işleme-

~flunda Papatya soka- ! le metresi Süheyla Hanım dün sini bulabilmektir. ve bu sene 70,000 gelecek sene sine müsaade edilmemesi isten-
ı ,.a ikamet eden Avram İzak "'ece kavj?'a etmişler, neticede Konfer.ansm bütün gayesi 200,000 metro mikabi kereste miştir. 
~ evvelki gün vefat etmiş Süheyla H. jilet biçağile Veli sulhün kuvvt'!tlerunesi için dev istihsal edecektir. 

ı 1 lümü şüpheli görüldüğiiJ1.. Beyi yüzünden yaralamıştır. letler arasında teslihat rekabe- ----.--·-------
1 f!morga kaldmlmıştır. --- tini azaltmaktır; diyorlar. Fa- Verem mücadelesi 

--0-

Anıerikahlar şehrin te

mizlik · şlerine talip 

Jstanbul Hayvan Bonası 29111930 
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31 20 H 9, 
ıq l50 111 • , .lı hususta yaptığımız t~ Otelde yangın ka.t şayani dikkat olan bir çihet 

• f ta göre ölüm tabii olmu• • . v . h d 1 t. • b. . . Geçenlerde gazetemizde Vere-,, Bey lımd V d k k ar. er f!V e umumı ır ıtı- · h .b b-LL d b . .ı: cak b ·· · d .. ·· og a ene ı so a- mm ta rı atı ,,,.,.ın & ır yazı 
tı unun uzenn e goru- - d B . . . laf elde edilmedikçe kendi d°" . .k D" 1 t b 1 n· 

Dıoa oo ıo J4 
Amerikalı sennayedarlar- Maadu 02 099 0 Maada 44 14 69 0 

dan mürekkep bir grup Eman~ -------------------------· 

92 !ıO 4:1 41 

K•n 
Keçt 
Karayaka 
Sıtır 

Dana 

. , fak b' be t iki tahki gın a ntanya otelınm bacası d . neşretmıştı . un san u ı-

. ı c1 ır re am - tutuşarak yangın rııkm . ed nanmasm an vaz geçemıyece- 1•1. h .. Aı· d 1 . istilzam etmiştir. . . ".. .~ş .. ıs .. e ğini söylüyor. da ~a mebr. reısıkt ı paşa an!! -
:"üteveffanın og-lu bu husus h.~n yetişılerdı: son.dürülmuş Fakat b um • 't·ı·f k. ıgımız ır me upta paşa şoy-

te yeni bir müracaatta buluna - ''Mllllyet 1 
rak şehrin temizlik işlerini d~ '' n eoıencelerl 

...,,_ u umı ı ı a ı ım / d' 
1 '•tir ki: ..... b 1 k ? ş· <l'd b .,,_. 1 e ıyor: mu., ~ u aca . . . ı.m ı m f!uuın o "Otuz b. d 
• 11 Babam "T' · k ~ k b _.._ M M ın vatan İm vereme • o um geı:;esı er en B 1 k - - d m;oma la er..,,er r. ac D°" ku . . •. 

i\.attı. Gece birdenbire has- a 1 yuzun en nald ·ın aşağıya dercettiğimiz · rban gıttı~p v_e. . stanbulda 
~ f;dı. İki buçuktan dörde ka Bahkanede Faruk ve Awam bevanatının nikbinliği pek zi- senevi ~ş tıın kişın~ ~ereme 

':ıir buçuk saat süren tahar isimlerinde iki kişi balık almak I yade arttıracak kadar kuvvetli tutul:dugu hakkında. ıntışar ~ 
\e rağmen doktor bulama- meselesinden yekdiğerile kav- olmadığını saklamağa lüzınn den .ızahatı ~az~emz.e ben ver 
~ ga etmişler, neticede Faruk A- gönnüvoruz medım. Benım sozlenm altıncı 
ıbam biraz da doktor bula- vramı bıçakla yaralamıştır. · sahifenin üçüncü 6Ütununda is 
~.aktan ve biraz da sekteden -o- LONDRA, 22 A.A. - M. mime izafeten yazılanlardan 
•\Ştür. Çocuğunu düşürrni'ış Mac Donald şu beyanatta bu- ibarettir. Keyfiyetin tevzihini 

., lunmuştur: hassaten rica ederim." 
\lrun üzerinde vukua gelen . "B. · 'l'f h 1 l • · .re gelince bunun sebebi Unkapanmda oturan Bekc;ı- ır rtı a usu ege ecegıne * * * 
'tir: Ramazanın zevcesi Hasibe Ha- kat'iyyen !kani olmakla beraber Rir tavzih 
ı:nazeler bizim cemaat ka- nım. komş~u ZeynCJ?le kavga bir çok müşkilat me'Vcut oldu
'"re iki kı'.,; tarafından yı- etmıs, netıcede hamıJ bulundu ğımu da biliyorum. Mesele, han Geçen gün verem vefiyatı 
.... ,,. • 1 h gı· noktava kada ·ım· ı · · hakkında yaroig" ımız fıkranın 
l.Jten babam bir kişi tarafm ~~ a tı ay k cenini <lüşünnüş- r cı emızın 
.-ı.~"-·ştır. Bına' enaleyh tür. beraberce ilerleye bileceğimizi Ali paşanm beyanatı oJmayıp 
,, ......... '" H · H b·lm kti B 1 b · t'k hususi istibaratıınrz neticesi 

ruhte etmeğe talip olmuştur . 
Amerikalılar tekliflerinde, 

Emanetin bu iş için tahsis etti
ği para ile kullanılan levazımı 
ve binalar kendilerine verildiği 
taktirde, şehrin temizlik işleri
ni deruhte etmek istediklerini 
bildirmişlerdir. 
Amefikalılara teklifin tetkik 

edeceği cevabı verilmiştir. 
Eğer şirket Emanetten hiç 

para istemezse ve bu iş için kul 
lanılan malzeme ile mebani şir
ket tarafından bedeli mukabilin 
de satın alrnır, ayrıca teşkilat 
ve tesisat yapılacağı da taah
hüt olunursa Amerikalılarla 
müzakereye girişilecektir. 

lrada cesedin elinden kaya asıbe anım Haseki hasta- ı e r. azı an, azı ıs ı a-
~k k h b nesine kaldırılmıştır. Zeynep !mette diğerlerinden daha· eri olduğu beyan olunur. 
r-0 ap lmmasay~ umu- yakalanmıştır. gittneyemütemayildirler,diğer •• 1

•
1

•
1

•
1

•
1

•
1

•
1

•
1

•
1

•
1
•••••1 Türk İş Bankası fey-

tçarpmış 0 asım temel- -o- bir takını nr. 1~talarda da oka- müsaade edildiği takdirde ise 
Saraçanede miis~deme ' d:ır ileri ı;~tmek. ~stı;n:ıiyorlar. batıp muhakkaktır." kalade heyeti umu-

!. -k d d • k .. .. • Bazılar, dıgerlennın ısıne l!'Cl- .... . llk umumi içtima . . . . . . . 
~.ıyu a a a sır at Dun ogled~ som-a Saraçane miven bir takım ta·hdidat teklif LONDRA, 23 A.A. - Bahri mıyeSIIle 
·iyükadada Dimi . . _ başında 251 numaralı tramva~- ediyorlar. Bizim teminine gay- konıferane ilk ı.mıumi içtimamı D t 
unun elektrik m:: f:i- la 534 numara~alu otomo~ıl ret edeceğimiz cihet bahri tes- Saine James sarayında ııaat a ve 
ıdeki 22S lira kıymetindeki ~rpışıruş ve ~us~deme netice lihat yarı~ına bir nihayet ver- 10,10 geçe akdetmiştir. Murah- . Tür/ciye lş Bankası .Meclisi 

· alitı Süleyman ismin- sınde otıonıobilin on tarafı par- mek ve bahri programlan müm has heyetlerin hepsi bu içtima- idaresinden: 
ri tarafından çalınmıştır. çalanmıştır. ftün olduğu kadar tahdit etmek da haZD' bulunmuştur. 2 Haziran 1929 tarihinde ini 

--er- f ~ icin bütiin programları enaşağı Tali devkder de itilaf kat eden feYkalide heyeti umu 
{ibritten yangın skarpın ç.-ıJanJar müşıtere•k bir seviyeye getir- t J' ·yeainde Bankamız sermaye-

İrfan, Recep ve Mustafa i- mektir. Bu suretı.e beş akı sene e me 1 sinin bir milyon lira tezyidi ile 
çıkmış simlerinde üç kişi Sanyerde sonra veni tahdidat icrasına im ATİNA. 23 (Anek.)-Loıı- beş milyon liraya iblağma ka-

fmnkapılda Haci Kemal B. kunduracı Arşağm dükkanına kan hasıl olacak ve bu suretle dradan gelen telgraflara göre rar verilmiş idi. Karan mezkOr 
ııaııanmın birinci dairesinde girerek bir kaç çift iskarpin ça- sulhü temin edecek olan tahdi- bahri tahdidi teslKıat konferan ipka edilerek tezyiden ihraç edi 

tütüncü Hrisamos Ef., I hp kaçarlarl:en yakalanmışlar- di teslihat gayesine varılacak- sı mahafili bahri teslihatm tah- len bir milyon liralık sermayesi 
yqmdaki oğlu Koço dün clır. tır. didi için yanhz büyük devlet- nin temam• tahüt ve tediye e-
kimse bulunmadığı bir - •• - --- - • M. Mac Donald. İngiltere- ler arasında değil fakat ikinci dilmiş olduğundan bu hususta 
kibrit kutusu ile oyna- Tıı rk .re 11 çelrıne nin şimdiye kadar yapmış oldu -derecedeki devletler arasında muktui. muamelei tasdikiyenin 
ıken parlamış ve odada- r ğu askeri ve bahri tahdidatı e- da itilaf husulü liztmgeldiği ifası için bissedaran heyeti u-
ar yanmağa başlamış Okur yazar ve hesaba aşina j hemıniyetle kaydettikten son- fikrin.dedir. Bu devletler arasın mumiyesinin 25 Şubat 1930 Sah 

çabLJk söndürülmüştür. Türk gençlerini mutedil bir yev j ra su suretle ııözüne devam et- da ilk safı Türkiye işgal edi- günü saat oııaltı buçUkta fev-
-o- miye ile dokumacı yetiştimıek miştir: yor. Zira Türkiye Yavuzu ta kalade olarak içtimaı takarrOr 

zılı hir nıctrcs istiyoruz. Şeraiti umwniyeyi - Bir itilaf husule getirmek mir ettirdikten sonra şayani ~ etmiştir. Hissedarlarımızın yev 
anlamak üzre Cumartesi, Pazar ten başka care yoktur. İtilaf .hemrniyet bir unsur addedil- mi mezkfırda BankamızınAnka 
tesi ve Ça~amba günleri hila- husule geldi~~ takdirde sulh ta mektedir. Tali devletler araınıı- rada İdarei Merkeziye binasm

anmda oturan Mısırçar- hare Süreyya Paşa mensucat hakkıık edecektir. Teslihat sa- da da itilaf husulü için teşe4>. da isbatı vücut eylemeleri lü-
ııabmı tüccarı Veli Bev- ıfabrikasma müracaatları. ha,ındaki rakabetin devamına büsatta bulunulacaktır. zumu ilan olunur. 

Buır:lnkl yeni Dinkli bll.n:cml%a 
bilmecemiz lıalledllmla tekli 

SOLDAN SACAı 1 YUKARDAN AŞACh 
1 - Çiçekten çiçeğe ~ _(7). 1 - Silihm attıjı (6). 2 - Bir ez-ız (2). Bır llllD (4). 2 _ Eair (4). 
3 - Huzur (4). Kıraliçe "franar.ı- 3 - Medih (3). Beli (4). 

ça" (3). 
4 - Oatüne yazı yazılan (4). 4 - Göa renci (3). Bir ezemhf2) 

6 - y.,_ .. için .ı.- <5>. z.. : = !:'!:.".!' .J.!l«2). 7- (2). bir (3). UUJ'UD 

7 - Meydanda (4). 7 - Mütereddit (8). 
8 - Piı bir ha,_.. (3). Kôinlia 8 - Ata (3). Nota (2). 

,........_.. (5). 9 - Garaj (3). Maaa.ıl (2). Za-
9 - A.,. ,..,,.., (2). - (2). 

Türkiye İş Bankası ı:=e:::::!i;1;: = 
alelade heveti umu- bilir. 

• • Ancak v elıillerin de gahaar 
mıyesıne hissedar ve aahibi rey olmalan 

D et lizımcbr. Hiaııedaran hamil ol-
av duldan hiac eeııetlerinin mik-

Türkiye 1ı Bankası ~eclilli dar ve numaralamu mübeyyiıı 
İdaresinden: bir cetveli ve mezk&- nizamna-

Nizamnamei esasimizin kırk menin ellinci maddesi hükmii
bqinci maddesine tevfikan his ne tebaan hi•edırandan birini 
ııedaran heyeti umumiyesi 25 tevkil suretile heyeti umumi~ 
Şubat 1930 Salı günü ısaat on ye iştirak eyliyecek olanlar da
altıda Ankarada Bankanın mer hi mevzuu bahs cetvelden bq
kezi idaresinde içtima edeceğin ka merkezi idare ve şubeleri· 
den lıissedaram kiramın muay mizden alabilecekleri vekilet
yen gün ve saatta bu içtimada nameyi yevmi içtimadan bir haf 
hazır bulunmaları rica olunur. ta evvel şubelerimize tevdi eyli 

Nizamnamei esasinin 4g un- yeceklerdir. 
cu maddesi mucibince gerek Rumamei müzakerat ilAn • 
aaalet erek 
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san zeytin ya .. ia • 

r 

l o uk şişeleri 80, teneke ile saf· o ka ı 10 kuruş.Hasan ecza eposund 

B~Y~K TlYYlBE rlllN~~~~ 
8. iNCİ TERTİP l.1NCl KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşi deler, Vilayet, Ş~hremaneti, 
Defterdarlık, lş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır . 

B~l~I IKR1MIIE: 30,000 LIRlDIR 
er keşi dede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

~111ı1iyet saııdığı eı11lak 
müzayedesi 

Kat't tarar ilanı 
Sandığın uhdei tasarrufunda yüz ar~~- üzc:rin~e iki dep.?yu 

ulunan Göztepe ( elyevm Fe- v_e yedıruz. yı~ı beş ar~ın uze
eryolwıda) atik Göztepe ve rınde kargır bı~ katt!l bır h~e 
edit Merdiventariki sokağında ve odaları ve yuz elli arşın uze
•tik 1, 3 ve cedit 35, 35 numa- rinde ahşap kapıcı ~dasını ~e 

1 b. do""rtyu··z yirmi beş gir bir katta maa muştemelat a ı ve ın ·· · d k' 
rşın arsa üzerinde mebni otuz- yüz yetmiş arşın ':1zerın e <ı:r-
ekiz oda ve altı salonu ve ayrı- (kiremitleri ga:r.rım~v~ut) ~.ır 

'a doksan arşın üzerinde iki mutfağı ve otuzuç do~~ yuz: 
,atta yemekodasın~ ~e yü: e~li d?~san~ört .. ar~~ araz;~m;:v; 

· rşın üzerinde zemını kargır dıger bır koşk~ .tam .. d"f 
evki ahşap iki katta büyük ye- Şubat 930 tarihıne musa 1 

'1ek salonu ve hamam odasını Cumartesi günü kat'! kararının 
e yüz elli arşın üz_erind«: ~~ir çekilmesi mukarrer bulundu
ır katta çamaşırlı~ı h~v.ı b~yük ğundan talip olanların yevmi 
ıir köşkün t~amıle ıki yuz o- mezkurda saat onbeşe kadar 
.uz arşın üzerındc:. on _odayı hve Sandık idaresine müracaat eyle 
ıeşyüz elli arşın uzennde a- . . , 
ap bir ahir ve arabalığı ve üç- meleri liızumu ılan olunur. 

- İstanbul sıhhat ve içtim~i muavenet 
müdürlüğünden: 
Maraş Vilayetinin Pazarcık, ların ayni zamanda Belediye 

\ndıım ve Güksun kazalar~ tababetine de tayin kılmacakla 
ayin olunacak hükfunet Etı1: rmdan bu suretle idare husu
ıasma verilmek üzre mahallı siyeden tahsis kılman 80 lirada 

ı ususi idaresince 3:yrıca sekse- kendilerine verilecektir. Talip 
ıer lira üçret tahsısat ko~~k~ olacakların derhal müracaatla-
nuştur. Mezkur mahaller hu " . , 
net tababetlerine talip olacak- rı ılin olwıur. 

Kemani Haydar Bey 
Pianlsı Mme Angel • 

Sellhaddin Bey 
Me!Ahat Hanım ı 
Mme Nektar 

KJırinct Şeref Bey " Hamiyet . Hanım 
Kontro - bas lhil Ef. • Seher • 
Bacisı Osman Bey • iKASI •••••• ....... Tatil zamanlarır •, ÇIGANMUZ - -

~elvet nemirJolları ve Limanları ~muıni i~aresin~~n: 
284 tane demir köprü için meşe travers kapalı zarfla muna-

.,:asaya konmuştur. .. .. 5 A-'- d D 
Münakasa 9 Şubat 9~0 Pazar gunu saat 1 te ,,..ara a ev-

.et Demiryolları 1daresınde yapıl~caktır.. . 
Münakasaya iştirak edeceklenn teklıf mektuplarını v~ m~

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14.30 a kadar Umumı Mu-
lürlük kalemine vermeleri Iaznndrr: . . . . . . 

Talipler münakasa şartnamelennı ıkı hra mukabılındı:_ Aa
tarada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa magaza
,ından tedarik edebilirler. 

Evinizin aparumanınızın 

dn.ima temiz ,.c parlak 

k1lm:ısını ''e sizin ele 

memnun olınanızı arzu 

cdi~ nrı.:;anız meşhur ve 

muzadı taaffün 

Poliflor 
N~~~ET 
Cilasını 

Kullanroanız IAzımdıı 

Her yerde 

EıııniJet san ı ~ı nıü~ürlf ~ün~e : 
• 

~sıri se,ain 
l\lüzayrde ikraz meı-hunacın cins ve nrv'I Borçlunnu --~~~ ---- ~ bedeli ' i•ml ,f .. kez A eı·rn; G•htı k~"'l 

L 
250 

130 

150 

550 

800 

100 

300 

650 

960 

650 

1111 

425 

190 

2000 

550 

850 

· hı•ın 'ı, Be ı •,l•ı 2.16 ı Şuo 10910 Rumelihisarında Alıtorlak mahallesindeHamam 
renttıı: ~1a"ı"ıu11yı lia'1 alttds 

sokağında eski 20 yeni 18 nwnaralı bir hanenin 1 l<t•"hrıl ~40 
tamamı. Seniye H. Ali ve Hidayet Ef. ler •------------

11712 Kadtköyünde Rasimpaşa mahallesinde Çayır TıUJtJI fli]jl~İ p13T\11 
caddesinde eski 66 mükarrer yeıni 84 numaralı bir (Rc~itpa~a) vapuru 27kAnu 
hanenin tamamı. Anastas Ef. nusani Pıızartesl 12 de Gıılatıı 

13833 Kasımpaşada Kulaksızahmetkaptan mahallesin- rıhtımındıın hareketle lnebolu, 
de Ebekadm sokağında eski 16 mükarrer ve yeni 
18 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. Samsun, Glrcmn, Trabz,~n, Rize 

Mehmet Ali B. Firdeı H. 1 lora .-a gidecek ve Pazıır 
14754 Kadrköyünde Tuğlacrbaşı mahallesinde Kuyu- iskelesiyle Rize , Sürmene 

başı sokağında eski 72 ve yeni 7 numaralı maa Trabzon , Tirebolu, Gireson, 
bahçe bir köşkün tamamı. Fatıma H. Hüseyin Ordu, Ünye, Sam<•ın, lneb.ılu, 

Hulki Mahmut Selahattin ve Mehmet Veliyittin B.ler Z •ngulda~a u~rıı a ı'c gelecek 
15189 Boyacrköyünde Mektep sokağında 7 ve 7 mükar- ıir. Hıırtk•t günu yük kabul 

rer numaralı bir hanenin temamı. Süleyman B. olunmaz. 
Sadiye H. 

18242 Topanede Karabaşmustafa efendi mahallesinde 
Lüleci arsası ve Kale sokağında eski 26, 26 yeni 
26, 3 numaralı bir ahırın tamamı. ~vket. Ef. · 

17689 Emirganda Muvakkathane caddesinde eskı 46, ı1 44 mükarrer yeni 40, 38 numaralı iki dükkanın 
tamamı. Fatma Hadiye H. 

18355 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski ve 
yeni Misk sokağında eski 2 mükarrer ve yeni 36 
numaralı maa bahçe iki bölüklü muhtacı tamir 
bir hanenin tamamı. Nezihe Mümine, Lu-
tfiye Hanımlarla Mustafa Kemal, İbrahim Ne-

1 
cati Mehmet Saffet Beyler. 

20453 Unkapanında Yavuzersinan mahallesinde Zey- ı 
rek caddesinde eski 21, 23 yeni 27, 29 numaralı J 

maa oda bir dükkanın altı hisse itiba:rile dört ] 
hissesi. Ziyaettin, Fahrettin B. lerle Emine 

Sabiha, Havva Seniha, Ayse Meliha H. lar 
20473 Yeniköyde Güzelcealipasa mahallesinde Köy- 1 

başr caddesinde eski 350 yeni 336, 336-1 numaralı i 
maa bahçe bir hanenin tamamı. Hayriye Felek

412 Emirganda Mektep sokağında 
numaralı bir hanenin tamamı 

su H. 
eski 37 yeni 55 

İsmail Ali ve Ali Beyler 
917 Unkapamnda Hızırbey mahallesinde Hacıkadm 

sokağında 50, 75 98 numaralı maa dükkan bir 
hanenin tamamı. Nuri, Mehmet Ef ler 1 

1045 Ayvansarayda Mustafapasa mahallesinde Lonca , 
caddesinde eski 72, 74 yeni 82, 84 numaralı maa 
dükkan bir hanenin tamamı. Nazmiye H. 

1261 Kasnnpasada Catmalnneşçit mahallesinde 3 ila 
13 numaralı hamam ve maa dükkarı. l:ıif,.J:ıanenin 
tamamı. Hayrünnas ve Hadimünnas 

Beylerle, Ayşe ~aziye H. 
1417 Sanyerde Madenbağları sakağında esld 117 miı

kerrer yeni 4 numaralı maa bağ bir köşkün ta
mamı. • Saniye H. 

1419 Unkapanında Yavuzersinan mahallesinde Ayaz-

ANTALY.' POSTA~I 
(KONYA) vapuru %6 K san\ 

;-ııızar !Oda Calat~ rıhtımından 
hareketle lzmlr K'ill i Ro·\rnm 
tados Fethiye Finilc Anıal\·3\'a 
ı:itlcc~k ve dön ı<t! mczkôr 
iskelelerle birlikte Yndi!li, Kal
kan, Sakız Çıın .. kkııl~, Geli· 
hnl·l\'~ u~ravualc gelecektir. 

dn~ııJı pnlaıı 
( GELiBOLU ) vapuru 25 

K. sani cumırt~>i l 7 de idare 
rıhtımınd:ın hareketle Gelibolu 

[ ~pscki Çanakkale lmroz Bozca
ada ya gıdccck ve Çanah:kal~ 

L<lps~ki Gdiboluya ugrnyarak 
gdeccktir. 

Hurda demir 
tüccarlarına: 

~ahlı~ Ya~ur 
idareye ait olup Haliçte 

Fabrika önilnde deıniıli bu
lunan Akdeniz vapuru hali 
hazıriyle bulundugu mahalde 
saulacaktır. Vapuru görmek 
için her gün fabrika ınüdiri
yetine milracaat edtlt:bllir. 
Talip olanlar levazım müdi
riyetinde bulunan şartnamcsıni 

B. r ~~ llen irjollar nıa~aza ınü~ürlü~un~e 
Aşağıda yazılr malzeme pazarlrkla satın aiınacağından 

!iplerin 27 Kanunusani Pazartesi günü saat 9 dan 12 ye ka 
isbatı vücut etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

4 adet Yorgan çarşafı (yerli) l,75X2.50 
4 ,, Yatak çarşafı (yerli) 1.75X2.50 
4 ,, Yastık yüzü büyük (yerli) 1.00 0.45 
1 ,, Sarı kumaş kanape (yerli) krokisi gibi 
1 ,, Kumaş masa örtüsü (yerli) 1,75 X l.75 
4 ,, Havlu adi (yerli) 
1 ,, Sofra örtüsü (yerli) 2.25 ila 2.50 '><' 1.20 ita 1.50-
6 ,, Peçete (yerli) 

50 ,, Muşamba pardeşü (balrkçı muşambası) 
3 " Muhabere çantası (bezden) 
6 ,, Kurşun pensi lokmasının h~kki 

14 ,, Hezaran sandaliye (yerli) 
50 Kg. Donyağı (yerli) 

Saat on ikiden sonra fiat kabul edilmez. İzahat almak is 
yenler Cumartesi, Pazar günleri mübayaa kısmına müracaat 
melidirler. Pazarlığa arzolunan malzeme temamen yerli m 

J olacağından taliplerin iştirak edecekleri herhangi bir mal i 
ı:ı:ümtinelerini birlikte getirmelidirler. __ 

~nırazı islila[e ~astanesi serla~a~elin~en: 
Haydarpa~a Emrazı istilaiye hastanesi için Mayıs 1930 

yesine kadar lüzumu olan otuz iki kalem mekuliit ve saire i 
doksan altı kalem eczayi tıbbiye münakasaı aleniye sureti 
i mübayaa edileceğinden ve münakasa 11 Şubat 1030 tarihi 
müsadif ·Salı günü saat 14 te Galatada Kararnustafa Pa a ca 
desinde kain İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi sertabab 
tinde icra edileceğinden talip olanların yevmi mezkurda ma 
raf komisyonuna ve şartnameleri almak üzre her gün mezk 
hastane irlare memurluğuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Çocukların neşesi 1 
1 • , 

Ebeveynin saauetl. 
Kanstzlık. ~afiyttı uruumıyt v~ 
••-ir raba\Sl.Z.hk.lanııa kar,ı tun 
u- 1 dan tav11· 

lerct doktorlar tara ıu 

,. iÖofelTBtD 
ku.-.et illcnu dd•yanın her l•· 
rafınd.6 •alideler •t çocuklar 
b6ytl1r. blr meınnonlyetle kullan•· 

k ek bttıyiik faidc g&nacklc-
~rl p Herecaanede bulunur. 
w er. 

ma caddesinde Otluk sokağında eski, 2, 2 müker
rer 4, 568, 568 yeni 208, 2, 4, 4, 6 numaralı maa 
oda iki dükkanın tamamı. Hüseyin Ef. 

gördükteh sonra yiizde 10 "HELOUAN" vapuru İstan 1 B k k •• 
teminatı ile beraber teklif mt· bulda LOYD ekspresin önümüz a ) r Ü y de 

575 

170 

123 

130 

60 

3000 

150 

2050 

• 
115 

1423 Hasköyde KiremiçiAhm..:tçelebi maha11esindeTa 
vukkçuçrkmazı sokağında eski 1, 141 yeni 1, 3, 
5, 3-1, 3-2, 133 numaralı beş bap dükkan ile bir 
krt'a iratlı arsanın tamamı. İsak Cofraril oğlu 

Bakkal Natan Efendı 
1533 Vefada Vinikşeçaettin mahallesinde Bostan so

kağında eski 3 ve yeni 12 numaralı bahçeli bir 
hanenin tamamı. Hüsnü Ef. 

1675 Çengelköyünde atik Telgrak cedit Aralık soka
ğında eski 16 yeni 3 numaralı bahçeli bir hane
nin tamamı. İsmet H. 

1696 Hasköyde Turşucu mahallesinde Sıvacı Ahmet 
sokağında eski 6 yeni 8 numaralı bahçeli bir ha-

nenin tamamı. Yusuf Çavuş 
1748 Büyükderede Camiişerif sokağında eski 7 ve 

yeni 13 numaralr bir hanenin tamamı. 
Armenuhi H. 

1825 Şehzadebaşmda Fevziye mahalle ve caddesinde 
eski, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 2 mükerrer yeni 107 
107-1, 109, 1 1-1, 3, 5, '7 ,9, 11, 13, 15 numaralı 9 
bap dükkan v·e Şehzadebasx caddesinde iki bap 
dükkan ve bu dükkanlar üzerinde Ü<; odanın ta-
mamı. Bedri Cemal H. 

1876 Fethiyede Katipmuslihitin mahallesinde Cxk
mazfethiye sokağında eski 17 ve yeni 2 numa~alı 
bir hanenin tamamı. İsmail Ef. Şerife H. 

1896 Kasnnpaşada Tahtakale mahallesinde atik Ya-
ğhane cedit Üzunyoldereboyu soka~nda eski 1 
ve 11 defa bir yeni 102. 102-1, 106, 108, 110 110-1, 
110-2, 110-3, 110-4, 110-5, 112 illi 124-1 numaralı 
9 bap dükkan ve bir bap kahvehane ile odaları 
müştemil bir hanenin 190 hisse itibarile 164 his-
sesi. Mahmut Cemil B. Cavirle H. 

2171 Fatihte Haracçımuhittin mahallesinde Gelenbe-
vi sokağında eski 4 yeni 16 numaralı maa müşte
milat bir bap hanenin icareteyinli muayyen ma
hallinin 4 humus hissesile mukataalı muayyen 
mahallinin yetmiş iki sehim itibarile elli altı seh
mi. Ayşe H. 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında 
borcun verilmemesi lıasebile altını~ bir gün müddetle müzaye
deye çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak isti
yenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

lan~ırıııa ~ele~iJesin~en 
Bandırma Belediyesinin tesis ettiği elektrik santralının 

işletmesi müteahhide verileceği bir buçuk ay müddetle ilan e
dilmiştiMüddeti muayyenesi zarfında talip zuhuretmemesinden 
dolayı verilecek teklifler menfeat Belediyeye muvafık görüldü
ğü takdirde Şubatın 9 ncu Pazar günü saat 15 te pazarl:kla iha
lenin icrası mukarrer bulu~<!_uğundan taliplerin müddeti ınez-

r 

ktuplarını şubatın 27nci günıi deki 9 Kanunusani Perşembe Avrupada ıahıilde bulunmu9 b 
akşamına kadar idareye gön· günü saat 10 da Pire, Brendizi, muallim Fransızca huıuıi ders ve 

Venedik ve Trieste (Paris ve yor. Tafsilat: Bakırköy Çar,, No. 
dermiş bulunmaları \Azımdır. Londra için dahi bilet verilmek :"fıiaiiıaaiiinıııııiEıiif.Iİdiıieıiı. ••••••-] 

ı. ~,üzre) tertip ettiği sefer iıstis- Ecnebi nlenllek~tler<.! 
1 SA.DIKZADE BiRADERLER naen bermutat Trieste - İsken-

V \PURL:\Rl deriye seferini yapan lüks "He- giden tüccar ve 
KARA. ~ENiZ. MUNTA- LOUAN" vapuru tarafından seyyahlara 

zAM vE LüKs ı>usTAs (al!!~~a~tAN" Loyd Tries- Bank& Komınerçiyale 
Sakar''& tino nwı en lüks ve en zengin 

J vapurlarından biri olup Akde-
Pazar niz seferlerini yapan en iyi va

ltalyana 
Sermayesi 700,0CIJ,00) 

(ihtiyat akçesi: 
540,000,000 Lil'at) 

Traveller3 (Seyy.ılı . ı 

çeklııri) satar 

vapuru 
26 kAnunus ıni 

gUnU ak•amı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle (Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Unye,Giresun, 1 nbzon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

TalsllAt için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentalığına 

mUracaat. Telefon:lstanbul 2134 

SOÇETA ITALYANA 
Dl SERVIST MARITTIMI 
(..\.UlA~I.\) 

-.apuru 29 ki· 
nunusani çarşa· 
mba ( llur~a,, 
\'arna,Ko~tence 
ve Ode<a) ya 

Bl LGARIA 
yapuru aokA-
nunusani perşembe ( Napoll , 
;\larsilya ve Cenova) yıı gide· 
cek tir. 

J\LB:\~O rnpuru 1 Şubat 

cumartesi ( Napoli, Marsilya ve 
Cenova)ya gidecektir. 

Talsilat için Galatgda merkez 
rıhtım hıınımla umumi acıınte

sine müracaat . Tel: Bcyoıtlu 

771 - 772 ve ya Beyoj!;lunda 
Perapalas altında Nana Nasyo
nal Türkiş turist acenaiye. 
Telefon Beyoğlu 3599 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısında beynelmilel 
yataklı vagun kumpanyasına. 

Tel: Bcyo~lu 2.no ve yahut 
l<tanlıııldıı ı:ıninönünde lımlr 
<oka~ında 8 Numarada acente 
\"Ckilinc milracaat. 

purlar meyanında büyük bir 
mevki işgal eder. Mısıra seya
hat eden zengin ve kibar zevat 1 

daima bu vapuru tercih etmek
tedir. Binaenaleyh Yunanistan 
ve İtalyaya gidecek olan İstan 
bunularm bu seyahatlerini aza 
mi lüks ve konfor içinde ve fi
atlarda hiç zammiyat olmadan 
yapabilmeleri için müstesna bir 
fırşattır. 

NEZLE 
Üksürük 
BRONŞİT 
Buğaz nezlesi 

için hakiki 

Gudron Güyo 
içiniz, bütün müstahzera? ü
:ı:erinde menekşe, Y eşıl ve 
kırmızı renkli etikı:tlerin de 

• f maison FRERE Paris rue 
Jacob No 16 adresi yazılıdır] 

Piyanga Müdüriyetinden: 
1930 senesi icra edilecek o -

Lire!, fı ank, İngiti ı l r:ı. -ı 
\'eya c1oları frank oıara.
satılan hu çekler ~ayesnde 
nereye gitseni7. paranızı ke
mali cmniyet'A t:ı.51r ve her 
1.aman i~ter<eni~ dünyanı ı 
her tarafınıia, şehirde, oııı:

lrrde. \'apnriarda, trenlerde 
bu çeklerı en küçük tediyat 

.çin nakit ma k:ı. ın uı lı knla
yhkla ıstiınal eılelnıir:;inız 
Travellers çeklor lıakıkı 
sahibinden 1 a•ka kims~nm 
k11lııanmaya ·ı;{ı bir ~ekilde 
ıertip ve ılıta~ edilrni<tiı. 

lıtanbul Asliye mahkemeıi Bi 
ci Ticaret Dairesinden: 

Mahk mece ilanı iflasına ka 
verilmiş olan kapalı çarşı'da Sahaf 
caddesinde 50, 52, 54 numerolu 
ğazalarda balı ticarctile müşte 
Abdili oğlu Haydar efendi zimme 
de alacaklarını kayit ettirmiş olan 
rın işbu alacaklarını lastik cttirm.1

1 üzre 1 Şubat 930 tarihine mu 
Cumartesi günü saat ı 4 ten 1 
kadar rnar keme iflas od s da mu 

lan keşide listelerinin tabı nü- §ekkil masa heyetine müracaat ey 
munesi vec;hile aleni pazarhk ~m!le!il'clıriııi iiila.'nlııi!o~lu·n·urİi._~-11!1-.ı.,11'1 
su:c:tile münakas~sı icra edile- ' Dr. Ihsan Sa mi 
cegınden taba talıp olacaklann .. .. .. b 
25-1-930 Cumacrtesi saat on beş Oksuruk şuru u 
te Piyango müdürlüğünde mü- ÖksllrUk ve nefes darlığı 
teşekkil tayyare cemiyeti mü- için pek t~slrll ilaçtır. 
ba aat 1'""1isvonıına müra 
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l!lzayede 
beoleli 

265 

276 

100 

380 

300 

250 

!350 

485 

9SO 

7700 

825 

620 

205 

200 

435 

200 

450 

760 

ıkraz 
num.ırısı 

BtN SÖZ 
BlR RESiM 

. n1iiclürlügt~ıı<lcıı 
i\lerh ıı ıı stın cins ve nev'i Rorçlrınuıı 

ısmı 

9750 Sultanahmette Firuzağa mahallesinde Ticaret-· 
hane sokağında eski 29 yeni 71 numaralı bir ha- · 
nenin tamamı. Ülfet, Rabia, Müveddet H.lar 

10888 Lalelide Kızıltaş mahallesinde Eş.beçesmesi i 
sokağında 10 numaralı hanenin tamamı. 

Lazan Ef. 
ı 5875 Rumelihisarıqda Alitorlak mahallesinde Çeşme 

ve Kuyu sokağında eski 52, 4, 4 miil<arrer 6 yeni 
32 32-1 2 4 6 numaralı maa oda dört dükkanın 
~am;, ' ' Salih Ağa 

17929 Sanyerde eski Kudretııllahefendi yeni Türbe so 
kağında eski 10, 12 yeni 68, 70 numaralı maa .ar-
sa bir bap hanenin tamamL Hasan Tahsın 

B. Nudiye, Seniha H.lar 
18530 Galatada Yenicami mahallesin.de Kürekçiler ve 

Mahmudiye caddesinde eski 11, 13, 10, 12 yeni 
11, 13, 12, numaralı fevkinde on dört odayi ha~i 
büyük bir mağazanın tamamı. Rıza Pş, Ismail 

Hakkı ve Kenan Beylerle Fatma Belkis H. 
19857 Büy\:kderede Büyükdere caddesinde eski 486 

yeni .379 numaralı bir dükkanın tamamı. 
Dimitraki Veci Ef. 

20504 Beyoğltmda Feriköyilnde ikinci kısımda İsken
deroğlu sokağında eski 24 yeni 68 numaralı bir 
hanenin tamamı. Kemal B. 

477 Vemecilerde Camcıali mahallesinde Vezneciler 
eaddesinde eski ve yeni 113 numaralı bir bap 
dükkan ile bili gedik muayyen mahallin tama
mL Hatiçe Cemile H. 

790 Üslriidarda Selimiaıiefendi mahalleııindeParma 
klrbakkal ve Şecabağı sokağında 1-23 numaralı 
bir hanenin tamamı. Ahmet Saim B. 

903 Kacbköyünde Osmanağa elyevm Rasimpaşa ma 
hallesinde atik Karakolhane cedit Uzımhafiz 
ve Karakol sokağında altı defa 7 miikarrer yeni 
142, 144, 146, 43, 45, 47, numaralı bet dükkanı 
mfüıtemil bir aııartımanm tamamı. Kevser H. 

1353 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde atik Ba
hariye cedit Şevki Bey sokağında eski 33 mü
kerrer yeni 19 numaralı bir hanenin tamamı. 

FatmaH. 
1520 HaydarpapdaOıımanağa malıallesinde atikffü

daveıdioğlu cedit Köseoğhı ııokağmda eski 12 
mlikerrer yeni 19 numaralı bir hanenin tamamı. 

Azize H. 
1705 Beşikta$ta atik Kılmçali Yeni Sinapaşayı 

cedit atifı: YıldızposVt cedit Cmarlı sokakta es
ki 35 mükerrer yeni 28 numaralı bir hanenin ta-

mamı. Naciye H. 
1809 Mükerrer Üııldidarda Karadavutpqa mahalle

sinde Atlamataşı caddesinde 89 aumarah bir 
dUkkinm tamamı. Emine Şaziment H. 

1969 Aksarayda Oruçgazi mahallesinde Köprülü so
kakta eski 10 yeni 6 numaralı bir hanenin ta
mamı. Fatma Zehra, Habibe Hanımlarla 

Hüseyin Cahit Efendi 
2029 Kaıchköyünde Zühtüpaşa mahallesinde atik Tah 

taköprü cedit Hasırcrbaşı sokağında eski 6 mü
kerrer yeni 25 numaralı bir hanenin tamamı. 

Nuriye, Nurettin ve Seyfettin Efendiler 

Amerika Salibi Abmerl tarafından memleketimiz ilk mektep 
talebesine teni Pdllmelı azr• HUaılabmero bin paket oyuncak 
gllnderilmlştlr. 

Vilayet ~aiıni encümeni odeo 
Bedeli keşfi bin beşyüz seksen beş liradan ibaret Rumeli 

f~ mektebi tamiratı 4/2/930 Pazar günü saat gnbire kadar 
münakasaya konulmuştur, taliplerin encümeni vilayete müra
caatlacı. 

• • • 
Yi' ayet daimi encnmeoiodeo 

Bedeli muhanmıeni iki bin yediyüz ve sekiz yüz liradan iba
ret idarei hususiyeye ve maarife ait evrakı matbua tap ve imali 
ayn ayn 2/2/930 Pazar günü saat onbire kadar münakaşaya 
konulmuştur, taliplerin encümeni vilayete müracaattan. 

Kongreye davet 
İstanbul ticaret ve sanayi odasınden: 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odasının 1930 kongrası 30 Ki. 

Sani Perşembe günii saat 14 te dördüncü Vakıf haamda üçüncü 
katta oda meclisi 8alommda aktedilecektir. 

ı - Kongra rwınamei müzakeratı şunlardır: 
1 - 1929 senesi Kongra zabıt hulasası: 
/! - 92~ Kongraamda verilen kararlar hakkında odaca yapı

lan teıebbiisler ve icraat. 
3 - Muamele vergisi ve tetyiki sanayi primleri 
4 - Başbca üıracat mallamnızm ambalaj ve iatandardiza

ıyonu. 

Ankarada kurııa devam eden 
vilayet cumhuriyet müddei umu· 
miler! ALI ye vekili IV\ahmuı 
Esat B. ile birlikte. 

- Dr. İhsan Sami -

Gonokok Asısı 
' 

Belsoğuklu~u 'c ihtilatatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

Dlvanyolu Sultan Mahmut 
türbesi karşısında No 1 89 

_a 

Beyoilu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Türkiye Parla Bq Şenbenderli
ğinden musaddak bir lı:ıt' a vekaletna 
me ile tevkil edilen Galatada Asigora 
Ciyoni Cenerab barunda (2) numa
rada Avukat Azriyoı Hazan efendi 

. müracaat ederek müvekkili Pariste 
de Belobaııe sokağında (49) numara 
da mukim müsyü Bertrand Anne d' 
Alhia de Giaaac (Berteran Andalbis 
dö Jiaak) m yegane varisi olduğu 
valideai Madam Marie Madeleine Jo
ııephine Fhilemene Fabre(Maı'i Mad
Jen Jozefin Filomen Fabr) m balı ha 
yatında mutasarrif ve hamil bulun
duğu 373178, 373177, 373176, 
373179, 373180, 373181 373182, 
373183, 373184, 373185, 373186, 
373187, 373188, 373189, 373190, 
373191, 373192, 373193, 373194, 

CUMA 
24 K.SAN l 930 

1

1 DEFTER1D·A~tIKnILANA 
Ciehze n1al 111üdürlüğunden: 

Krtaatı askeriyyeden müdevver ve zirde isimleri mu 
eşyayı askeriye 17 / 1/ 930 tarihinden 6/ 2/930 tarihine kad 
mi gün müddetle müzaideye vazedildiğinden taliplerin 
iha:le olan Çarş~mba günü saat 14 te depozito makbuzu t 
mektubu veya tahvilatı hamilen Gebze malmüdiriyetinde 
tış komisyonuna müracaatla müzaideye istirakleri ve 
deyi müteakıp bir hafta zarfında bedeli ihateyi tesviye ile 
edilen eşyanın temamını kaldmnalan ve kaldınnadıklan 
de beher gün için yevmiye bir lira eşya ücreti vermeleri 

· iktizasından bulunduğu ilan olunur ... 
2 bakır tava 1 avcı yeleği 
2 kepçe 12 çul şiltesi 
3 demircikörüğü 2 meşin belleme 
3 meşin fişeklik 53 hayvan furça91 

36 koşum kolupa 67 :kaşağı 
1 koburluk 86 ip yular parças 

16 mahruti cadir 1 tıop ağı 
3 tıop örtüsü 2 çinko koğa 

10 portatif c;adrr 3 kantar 
455 arka çantası 82 matra 
708 ekmek torbası l elek 
443 velense kilim 7 kalbur 
254 be~lik 35 t; iş elbise 
l 61 cağ torbası 85 pil 

29 keten kıilif 142 kar gözlüğü 

26 ,, su koğası 
198bellcme 
ıs kaşa 
22 kıl çulı 

452 ,, torba 
8 kürk 

141 kolm parça 
275 gebre 

122 Ç11Val 
8eldiven 
2 semaver 
2 l<albur 
l fucu 
3man~I 

2 kürek 
1 nalbant çanta 

l karavana 
75 alüminyom ta

bak 
1 süzgeç 
1 faldım 

17 başlık 
1 teneke karava-

na 
l saç fuçu 
5 yaşti k ki lifi 
4 karavana .. 
4 teneke leğen 

31 kürek 
2 .. kılıfı 

12 mmtan parça 
12 kum torbası 

1 kınk balta 

385 kaıpot 
710 kışlık ceket 
809 pantalon 

1243 tozluk 
931 serpuş 

1091 yazlrk ceket 
1177 ,, pan tal 
1130 ,, serpuş 
1628 ,, tozluk 
1306 yemeni ve fi 
127 taıtma 
260 zincir P'811;aaıl,I 
65mamuz 

1 törpü 
2 kerpetin , 
2 santiraç 

36 koşum kolu 
52 eğer takımı 
2 semer 
1 telti 

32 hamut koşum 

34 kemici ve adi~ 
9 ı:ahma demiri 
2 şebe, demiri 
1 kantarma 
3 semaver 
6demirsoba 
9 saç soba 
1 soba tahtası 
2 büyük kazan 

131 soba borusu 
373195, 3731915, 373197, 373198, --..=sı:,__ __ -;-;;--;;---:-1----------"1 

2 - Kongrada müzakere edihnek üzre erlıabı ticaret ve sanayi 
ve şirketler ve müesseseler, iktisadi cemiytler tarafından raporu 
ihzar edilip 30/1/930 saat onikiye kadar Oda umumi katipliğine 
tevdi olunacak meselelerde Kongra riiznamesine ihtal edilir. 

~i~
9

~e~~n~!~= erıaına ele~iJesin~en: 
oıeJırinden Manilya tehrine nakli mc- bel di • z b ünaka. k tur T 
1r4ıı ederken zayi etmiı ve 26 Şubat Bergama e ye11 a ıta m saya onmuı • 
1920 tarihinde Osmanlı Bankası Pa- memurlan ile daimi amelesi i- olanlar 5 Şubat 930 tarihine 
ris merkezine muhalefet varakası te- çin 30 takun yerli kumaştan el- dar kumaş ve astar ;ıümun 
blii cttirmit olduğundan bahsile. T~- bise ve kasket ile l~det amele ile tekliflerini a;ö''nd~ııe.ld 

3 - Kongra<ta rümameye dahil olan mevattan başka hwıusat 
hakkında müzakere cereyan edemez. 

4 - Kongranm müddeti devamı on gündür. 
5 - Odaya mukayyet ve müseççel emabı ticaret ve sanayi 

ve şirketler ve müeucseler ve ıktısadi cemiyetler iıbu kongraya 
istirak edebilecekleri ilin ve teşrifleri rica cılunur. 

'IALS . NAPl.AJlll 
YJiıı\ . MÜLEYYiN. ve MUSAFFA • 

Alıfam yeaıelderlıodea •••I (bir n f11 iki) lıap elılldık .. • · 
KARACICERI. Mll>EYI ve BAc'.ilRSAKl.ARI TEMiZLER 

carct ka~~un 434, 435, ~36 .ıncı muşambası kapalı zarf usulile lan olunur. 
maddclen ile mcvadı mütakibesı mu - - . ·d· bit 
cihince mezkur yirmi bet adet hisse lstanbul dördüncü icra -ıu- nm kıymeti mub~mmc~esı il" 
ııencdine ait tediyatin men'i hakkında fllnclan: PP bostan dolahi ~ mub _ 
karar İta8UU talep eylemit olmakla Fahriye hanım, Mehmet Necact- bostan kuyulu mezru ı~ d~t .a 
icra lı:ıbnan tetkikata ve mübrez va- tin Beyde alacağı için oablmasına muhteri olup Ali ağa kira~ıdir. 

·1ce umail .... -"-yü karar verilen Maltcpcde batı büyük mak iltiyenlerin ve daha nyade 
saı nazaren m e7" ...... ki" d 842 l"-- alına .. i . nl h' . 
Bertrand'ın mumaileyha madam Ma- kuyunda büyük yalı mev m e ...... t "' stiye er ı~y~ 
rie'nin egine varisi olduiu •e mez- -70 •ergi numar~ı boa~ yarım eden ~ .mubemmenc~ 
kQ h · y ti · · tcdi e ve tc- hillSCtli borcun verilmeme1U1den do- de onu nıabctinde pey akçesini 

2034 Çarşıyıkef>irdeKeseciler sokağında eski ve yeni -------.-:-:~...,."""':~".:"".".'.""."'.'.:~ ... ~~=:"U~~~ 
3 numaralı bir dükıkinm sülüs hi1111esi. -ralı bir hanenin tamamı. Fatma Müveddet, 

c!a~= :.::.:ı:;:ı:dildiJ aalıit ol- layı krrk be' gün müddetle müzaye- 926/9285 d.osya ~umaruuu a 
dulundan Ticaret kanunun 434, 435 dei lleniyycsinde altı yüs lirada ta- latan~~~dünc:7 ı~3~ 436 inci ve mevadı mütealribcsi mu- libi uhdesinde olup bedeli müzayede na tg~ 4 d 

1
:e kadar 

cibince tarihi ilandan itibaren üç sc- hatti liyik:inde a:örulemedl.ğlnden bir ~a eo ya 80D 

Hasene Şerife Hanmı Fatma Memnune H.lar 
2045 Sanyerde Atıi>ey sokağında eski 12 yeni 52 nu- Yukarıda ikraz numaralan yazılı emlak yadesi hitamında bor 

maralı bahc;eli bir hanenin tamamı. Refika H. cun verilmemesi hasebile 61 gün müddetle müzayedeye çıkanl-
2057 Beşiktaşta Abbaşağa mahallesinde Hasanpaşa dtğından talip olanların ve fazla tafsilat almak istirenlerin San-

ne müddetle mezkilr yirmi bet adet ay müddetle tcmdiden müzayedeye nın ya daca llln olunur. 
hiue senedine ait tediyatm, men'ine vaz olunmUftm. !fududu . tarkan l!IF.IPiF. 
v~ keyfiyetin Osmanlı bankasına teb yol, a:arben dere, pmalen yanı bosta
liği ile beraber alelusul iliruna 14 nl. cenuben Hadce banmmı bostan! 
Kanunusani 1930 tarihinde karar ve- ile mahdut her mucebi kayit bet do-

deresi s - a eski 5 mükarrer eni 6 nama- Gık satış amirliğine müracaat e lemeleri lüzumu ıliıı olunur. 
---~ ..... P"!!ll 

rilmi olmakla ke i~ iJh olunar. num miktıannda 8illl' lira 
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Yaza.Iı: AKA GÜNDÜZ 
• 

Bu harikftlade • 
eserı okuyunuz 

Yarın Politika 




