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ma,,mu.ha••• 

2 mel satıHed • 
J ...... ... • ...... 

1ı-..u7or .. 
a- Hirtcl tel....,..,. 
il- Son llaberler 

4 nacı eali1fede : 
felek 
Hllı:tye, tto ... 

5 inci salılfede: 
Sin ma Aleml 
6 ınca aabifede: 

Olnla llaberlerl mallllem 
ve Pal 

Sanayiin himayesi yolu da büyük adımlar atzlmaktadz . 
Uzlaşma çareleri 

Milli veya beynelmilel ma
hi ette olsun umumu memnun 
etıniyen bir ~.zam, kat'i ve dai
mi bir n~ taydamaz. İhti- 1 
lillerin. harplerin başlıca sebe
bi böyle bir nizamın husule ge
tirdigi tuğyan hissidir. Hayatı 
hangi şekıilinde olursa olsun, 
kendi iıthiyaçlan ve icaplarile 
nıütenasip olmıyan bir çerçeve 
içinde uzun müddet tazyik et
menin imkanı yoktur.O, taşkın 
bir sel gibi herhalde serbestçe 
akacak, yayılacak bir y.er bulur. 

Cihan harbinden sonra yeni 
sulh munhedelerile Avrupa'ya 
verilmiş olan nizam, herhalde 
bu kıt'anm büt'6n milletlerini 
memnun etmiş bir nizam değil
dir. Bunu anlamak için Avrupa 
nuı bugünkü manzarasına ve 
muhtelif milletlerin biribirine 
karşı abnış olduktan düşman 
vaziyetine kısa bir bakış kafi
dir. Dünya ve .bilhUaa Avrupa 
nizammm miieuisleri roltinil 
oynıyan büyük devletler de bu
nu biliyorlar, ve vaziyetin ken
di ickı'eleri bari.cinde, kendi i
leyhlerineJairdmbire değişme
eiire mini olmak için tedbirler 
arıyorlar. 

Kötü bir nizam milletler ha
yatının hem siyasi hem de 
iktısadi cephesinde meş'um ne
ticeler doğurur. Bir defa bu ni
zamdan memnun olmıyanlar o
nu bir gün silMı ile değiştirebil
metk ümidile teslihata ehemmi
yet verirler. Bir milletin tesli
hatı, beyn.elmilel teminatın yo
kluğu sebebile, diğer milletle
ri de o nisbette siliblanmağa 
sevkeder. Bu suretle milletler 
arasında bir tealiıhat yanşı baş
lar. Bu yan§ netice itibarile 
harp imkalarını arttırır. Dev
letler bu neticeyi görerek, tes
Jihatm tahdidini bir uzlaşma 
çar g' i ileri sürmüşler ve 
IRın la beynel~lel hayatı tan 

lardır. Halb t:eswnm:ı w.tıEviıt 
eden amiller üzerinde tevakk\if 
edilerek asıl f enalıgm membaı
na gidilmeden müsbet ~ir ~e
ticeye vasıl olmanın ımkanı 
yoktur. 

İktısat kanwılannı ve bey 
nelmilel tesanüt zaruretlerini 
tanmıamı olan bir nizam,. bey
n lmilel ı t at hayatını da alt 
ust eder. n et ve selamet 
ık ı · a ıçin ılc ıarttır· 
Gümrük dutlarının arttığı ve 

Oda kongrcsıne iştirak tden zevat 

Necip Bey 

Liman, yeni gümrük 
tarif esi, sanaviin 

-himayesi 
Rapor llıl encllmen 
tarafından tetlıllı 

edilecektir 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 1930 senesi kongresi dün 

Odada toplandı. Kongreye İstanbul Ticaret ve Sanayi erbabı, 
şirket ve iktısadi cemiyetler mümessilleri, Darülfünun iktı•at 
müderrislerinden ban zevat ve m:mtaka ticaret ve sanayi mü
dürleri iştirak ediyordu. 

Kongreyi Oda ikinci reisi Necip Bey bir nutku iftitahi ile 
açtı ve şimdiye kadar yapılan üç kongrenin venliği nafi tesir
lerden ve bu kongrelerde yapdan temenniyatm Hükfunetçe na
zan dikkate alındığından bahsederek kongreye muvaffakıyet-
ler temenni etti. ( Mabadi 6 mcı sahifede ) 

st sı terle ş uçmaz bir 
et aldı 1 yerlerde iktısadi 

ha at t b'ı cereyanını takip 
edemez.Her millet siyasi istik-
lllini ikt di istiklil ile kuv- 2 numarulı havuza kopale vazı mtraıimi 
Yetl~dimıek istedikçe miıhte-

::=d~~ çaıp= Havuza kapak konuldu 
ve Z'lddıyeder hasule gelmesı 
tabiidir. BWılaF da hiç ıtlphe 
YOktur ki beynelmilel hayatı k i / d'' 1 J' 
'taayik ve netice itibarile siyasi Kapa meras 111 vaze ııuı 
ihtillflan teşdit ederler. ll h B • b lı 

J)evletler bu sabaya ait ted- Sadu a • ın egana 
birtel- ile de uzlqma irDkblan
nı Aramaktadırlar. İtttüadt sul-
bu •is etme* için ortaya şiın.
dilik bir gOmrük mtttartlkesi for 
ırailil atılmıştır. Şubat nihayet-
leıuıe dolfU )>q. m-eke ~-
in..Aiıı enndt ~ ı 
~ ~· 

Turing kulu-aua 
menni/eri ıs 

Blrlııa Odllt bey......_ 
fUlllZ .,., ···••bert .....,.. 
için blylk lllr N•aa Mzlr-
Jıyorda. Şl•dlıe tdiar yaz
dlta 14 cilt tıJilletft eserle 
blalerce lral'll a. •Geltlyata• 
mzda mevllti J•P•• paç 
roıaancamaı bize 1ta • .,,... 
bir kaç patç811111 .......... 
Mevzuu OIU'., tlyler ltpet.ıı 
tici bir ••kiki .... 1• 1atl•ad 
ediyor ld ....., ....... .... 
kabil ...... 

811, 81..... flalllt .. ,.. 
flmcllJ• it,.., cllddl t.lr ... 
kaf ve lhtaeaı De 78Z&lt&ı 8fk 
ve aalon romuıan c'bl de· 
tn.. l•saa ..... obrna 7111: • .. , ............. ~·· 
tada• lçlll lfZ8 aldı~n telı
lltelerl Mr llaıml perdesi ••ta••• ..,, ... , ~ ,.,._ 
yor ve alüadar olarir. 

Mabarrldll Mrat r 111-
atlet ..... "dlll Mr .... 
eeerlerl•••datamMrltlu ... , ...... , ..... ,._ ...... 
DOOOn gecesi 
Yakında Millıyet 
sütunları~ 
ç.1kacakbr. 

'Türk -Yunan 
mahkemesi 

Bir gidişin ar/tasından 

- Birader etrafıma lldıp •IUI Aadınl"" """""~ nrt 
.,lllllne lnanacıtlım ge1mı..,, 



H RİÇTEN ALDIGIMIZ HABE RL 
i Harp olacak mı? 
'cı 

ln11ilfer11df! 

Teslınatın 
tahdidi -

·ıımerika - Ingiltere harbinin 
u 
sı şimdideıı önüne geç- Dretnotlar ve 8 

püsluk toplar ınek lazım .. B 
i 
vı 

~~'lekabet nıüthiş: Dört meseleden yalnız 
c birisinde uyuşmuşlar! Amerika deniz-

Londra, 29. A.A. - N eşredi
len bir tebliğde M. Mac Donald 
ın dün akşam sırasile M. Stim
son, M. Wakatsuki ve M. Gran
di ile görüşmüş olduğu beyan 

1:1 /ere hlikim olmak istiyor 
tli 

ı K 1 la b fk.i ı · A "k d edilmektedir. •p ıondraddaahn Y'!_Zllıyo_rd:d-1. ohn- rı:,~,, rm u ~. r e.rı md en .a a Bu mülakatların Fransız mu 
ransta a oy e şı et ı a- eı .... rı umumıyeıun e muza- hh 1 .1 İ .1. hh 

· ·· H. heretını· · kzanmıştır. çun·· ku·· u- ra as arı e ngı. ız mura a. s.-'a ket esen goze çarpmıyor. ıç l d ı h hd d 
ıa~ phe yok ki murahıhas heyet- mumi harıbin ıbaşında Amerika: an a:.asın .a tes ı aun ta . ı. ~-

aık el d B b.t f A d ne muteallik muvakkat bır ıtı-
p ri arasında müz er er e- b. -:-b. 

1
en.

1 
ı ard·~· =·

1 
dvrupah a laf vücuda getirilmesi etrafın-

ıe m ediyor. Her taraf kendi id ırı ır erı e ouşen er en an d . ld - . .h 
bul · · · "st k d ··h· a cereyan etmış o ugu ıstı -la asını öteki tarafa ka ettır- gısı ı erse erza a, mu ım- b d·1m· . S ı·h· 

M l" t t llamakta b t 1 ar e ı ıştır. a a ıyettar 
aı eık için oğraşıyor. a um o- ma a yo ser es o - F h f·ı· b"l 

hakik d l ı d. d F k t Al ransız ma a ı ıne nazarım, ı 
aı ı. bir at varsa o a şu- ma ıyım.. . . ıyor u. a a - k b" . "'"'f h. 1 im 1 manya, Amerikanın İngiltere- u~ve ır ıtııcı. ası 0 . uAş 0 -
ac k .. h. t 11 dugu beyan edılmektedır. me 

'ıu ye erza ve mu ımma yo a- 1 f k . . fk. 1 ·· ·· k · . b. e ır asının naşın e arı o an 
...ı. rnasının onune geçme 1çın ır D ·ı H ld · b · ·ı· ,., h Lb h" h b' N . . aı y era , gazetesı u ıtı a-
n 

ln 
•~ .g 
1 

{; 

/u 
ı.uu M. Stimson 
: Y r ki müzakereler gizli bir şe

.de devam ediyor. Bu müzaıke 
ıt• .er esnasında neler konuşul

·' oh ğu haıkında ıherkes ketum 
• ,.~ vranıyorlar. Müzakerelerin 
p ~. d.i olmasındaki seıbep aşikar-
1 ~: ·: Zaten çetin olan ihtilafları 

ır kat daha meydana çıkarmak 
tı. hiç bir faide tasa vvür edil

.'- 111 yor. Hele Amerika ile İngil
·, ' 1 ·e arasındaki ihtilafın olduğu 
' · .: ıi durduğunu anladıktan son
: konferansın vaziyeti haklkın
J pek çabuk nikbin olüvermek 
ı '/ bil değildir. Mamafi her ta
' · mıitlaka bir neticeye vasil 

ı nak emelindedir. Konferans 
r,f.i ıtlaka bir netice elde edilme
\ n dağılamaz. Bunları kaydet 

ç ten sonra Amerika ile İngil
a ·e arasındaki derin ihtilafı 

ı zden geçirmeğe çalışalım: 
' · ı Bu ihtilaf yeni bir şey de
,: Y• dir. Eğer halledı_emeden ka 
l'.\ sa bahri muhiti atlasinin her 
;i\~d tarafında bulunanbıı ikidev 
!ı için !Leıride pek şiddetli bir 
1 1 ıharebaye sebep olabilir,diye 

~· :lişeye düşenler az değildir. 
l gliz-Acmerika ihtilafı deniz
i,,, in haılcimiyeti meselesinden 
: ı ıyor. İng.iltere asırlardan be
.. ,ıı :lenizlerin hakimiyeti iddia
J • .dadır. Eline geçirdiği bu ha
.• ,. niyeti son derece kıskançlrk-

muha.faza ediyor. Kendine 
'ı "> ı.izlerde rakip olabilecek her 
ı. 11 

;1gi bir devletin, donanmasını 
'!' • ha etmek için Inigltere tari
'.1 'muhtelif safhalarında hiç 

•·• şeyden geri kalmadı. 
• "'a:kat şimdi karşısında kuv

@! ~li bir rakip var: Amer.iıka. 
ı. 11 - Denizlerin hakimiyeti mese
l• 1 inde Amerika nm noktai na 

1.1 1, İngilteı:enin düşündüğün
' . ] 1 büsbütün başkadır. Ameri
. - ı.m maksadı, İngiltere'nin 
l ı. 1diye kadar k1JVVetli donan
ı .sile tesis ettiği bu hakimi

- :i ortadan kaldırma!kıtır. A
' ı, - r.ikahlar -şöyle diyorlar: 
· · - - Denizlerin hakıimiyeti ne 

'ı mık? ... Denizler bütün mil
'I tere ait olmak lazımdır. Bir 

• arebe olunca donanması 

·, , vvetli olan bir devlet zaif 
' n düşmanına hariçten yiye
) ; bile getirilmesine mani ol-

1 k için onun satıillerini ablo-
1 ettiği giıbi öbür tarafa erzak 

i !ayan bitaraflan tehdit etli
; r" •• Bu hakkı nereden bulu-

' 1 J.'. ., 

ı Jmumi harp esnasında diğer 
1 ;ı.raf devletler yollayacakları 
1 

• ak ve saireyi mutlaka İngil-
• J ;eye veya onun mensup oldu
. , i ti15.f devletleri zümresine 

1dermek mecburiyetinde kal 
1 ' • B et1 İ ·ı b .. · .. ar. u sur e ngı tere u-

1 • ~ bi tarafların münakalatını 
1 ı ıd; kontrolları altında bulun-

(
' J ·ctular. Buna ne hakları var
J •.. 
ntngiliz bahri hakimiyetini or 
nan kaldırmak için ortaya 

ta te a ır , aıı ı açtı. etıceyı f d ı k g 
h · · bT · B h b" m retnot arın ve eza pus
, .epıı:ıız ' 1 ırız. u aıı ~n n:- luk topların ayrı birer sınıf teş 
tı.cesı Almanyanın um~ugu ?1- kil edeceklerini, fakat hafif kru 
hı ç~kmad~kt'.111 baş.ka aleyhın- vazörlerle bütün torpito muhri
de şı?detlı bır hu~ı.ımet kazan- plerinin kendilerine tayin edi
dı. ~iıhayc;t Amerı•ka _da. Alma- len tonaj hudutlarını geçmesi 
nya :ı-IeY'.hıne ha~be gırdı. kat'iyyen caiz olmıyan diğer bü 

Şımdı A~er.rkalıla_r bunu yük bir sınıf telakki edileceği-
hatırlatarak dıyorlar kı; . . ni derpiş ey !emekte bulunduğu 

- A!manya har~e ?ızıı:n ~ı~ nu, bu sınıf için her memleket 
taraflıgıınızr .v~ hurrıyetı~.ız~ tonajının yekfinunu hafif kru
tanımadı: Demzın serb~~tısını vazörlere ve yahut torpito muh 
boz~u. Bız ~una taha~mul ede- riplerine tahsis edilecek ve ya. 
medıık. 1le:ıde başka bır devlet- hut tonaj miktarını kendi ihti-
1~ harbe. gı~e~sek mutlaka İn- yacatına göre ikisi arasında tak 
gılterenın hızım tarafımızda ol- sim edebilecektir. Maamafih 
masını mı bekliyelim ... ? Deniz her devlet kendi maksatların'ı 
~~ en ~uvvetli deve!~e. hoş g?- 1 dığer devletlere bildirecek ve 
rurımel?e mecbur degılız. Denız tebeddül vukuunda keyfiyeti 6 
herkesın malıdır. veya 12 ay evvel ihbar edecek

İşte bununla Amerikalıların tir. 
dez:.i~ler h:kkında ı:e düşündük İtalyanın hertürlü nizaı or
lerını hulasa etmege çalıştık tadan kaldıracak ve harbin av
zann.edil:'o~z. . . detini gayri mümkün değilse 

. Şımdı bır ~e ıstıkıbalde İ~- de müşkil kılacak ve bütün mil 
gıltere-Amenka arasında hır Jetlerin omuzlarına çökmekt(. 
harbin vukunu; düşününüz. olan ağır mali yükü tahfif eyli
Böyle bir iıhtimalden bahset- yecek olan şeraiti elde etmek 
meğe her iıki taraf da sıkılıyor. için çalrşmağa karar vermiş ol
Harp sözü ağırdır, ağza alın- duğu beyan ediliyor. 
maz. Faıkat istikıbali düşünmek 
de elzem olduğu için gerek fn
gilterenin, gerek Amerikanin 
devlet adamları bi,- taraftan 
tahdidi teslvhat çarelerini arar
ken diğer taraftan da bu ihtı
mfili düşünmekten kendilerini 
alamıyorlar. 

Şimdi konferans münase
ibetile Vaşington hükfunetinin 
aldığı vaziyete gelelim: Amen
ka konferanstan ne bekliyor? .. 
Şimdiye kadar bu hususta sala
hiyetler olanların neşriyat:'l 

M. Mac do11ald 

dan miitalealarından şu anlaşı
lıyor: 1 - İngiltere ile deniz
lerde müsavat; 2 - 10,000 ton
luk seri kruvazörler; 3 - De
nizlerin serbesti si; 4 - Tahtel
bahirlerin ilgası ... 

Konferansta Amerika ile 
İngilterenin karşrlrklı vaziyet
lerini göz önünde bulundurmak 
için bu dört noktayi unutmıya
lrm. Bundan sonra şunu da la
ve edelim ki Londra ile Vaşing 
ton arasında bu dört noktadan 
yalnız sonuncusunda - tahtel
babirler meselesinde - esas 
itibarile i1:ilaf vardır. Her iki 
devlet tahtelbahirleri kaldırt
mak ve bunu başkalarına da 
kabul ettirmek için uyuşmuş ..• 
Fakat başkaları bunu kabul e
decekler mi? ... Yoksa İngiliz
Amerika ihtilafından istifade 
yolunu mu tutacaklar? •.• 

Almanyada işsizler 
BERLİN, 30. A.A. İşsizlerin 

miktarı 2 milyon 140 bine baliğ 

Japon Kruvazörleri 
LONDRA, 29. A.A. - İngi -

!iz murahhasları, Japon murah 
hasları ile ve müteakiben Fran 
sızlarla görüşmüşlerdir. Japon
lar, japon kruvazörlerinin hac
mi istiabilerinin İngiliz ve Ame 
rika kruvazör !erinin hacmi isti
abisinden yüzde 70 den aşağı ol 
mamak üzre tezyidini talep et
mişlerdir. 

Kömür hakkındaki kanun 

LONDRA, 29. A. A. - Kö
mür madenleri sahiplerinin 
dörtte birini teşkil eden cenubi 
Gal kömür madenleri sahipleri 
kömür hakkındaki kanun layi
hasının parlamento tarafından 
kabulüne muhalefet etmek üz
re müstakil bir komite teşkil 
etmişlerdir. 

53 saat havada 
LONDRA, 29. A.A. - R -

100 balonu hemen hemen müte 
madiyen sisler içinde 53 saatlik 
bir mukavemet uçuşunu muvaf
fakiyetle icra ettikten sonra sa
at 13,30 da Cardington'a vasıl 
olmuştur. --------G an d i' n in bir makalesi 

BOMBA Y, 30 A. A. - M. 
Gandi gazetelerde intişar eden 
bir makalesinde ihtilalcilerin 
kuvvet ve şiddete müstenit faa 
liyetinin nihayet bulduğunu 
görmek arzusunda olduğunu 
beyan ettikten sonra Lord İr- 1 
win den bazı ıslahat yapmağa 
teşebbüs etmesini istemektedir. 
M. Gandi makalesine şu söz
lerle nihayet vermektedir.: 

"Teklif ettiğim bu ıslahat 
memleketin acil ihtiyaçlarını 
tam bir surette ifade etmez. Fa
kat, umumi vali Hindistanın 
hissettiği bu ihtiyaçları tatmin 
edecek olursa "gayri müsellah 
itaatsizlik" ten bahsedildiğini 
bir daha işitmiyecektir. 

Beynelmilel Banka 
Nevyork, 30. A. A. - Nev

york Herald gazetesinin verdi
ği bir habere göre beynelmilel 
Banka bir Nisanda aç,ılacaktır. 
Banka, Mayısta 300 milyon do
larlık beynelmilel istikraz akde 
decektir. Bu istikrazın üçte bi
rine Amerikada müşteri yazıla-

lspanyada 

Diktatör 
!' ax Britanica. 

Bahri konıerans 
bir vaziyet 

karısık • 
karşısında 

Bu da nedir mi diyeceksiniz .. ? h ta et m iş 
Pax Britanica (Paks Britanika) es- MacDo Jd b d l t d b 2 
ki ve maruf bir tabir olan «Pax Ro- • na eş eV e arasın 8 8 
::::,,d::::eti:.kfiR~::;·d=:ı:ti~;: Madrıtte arbede- ihtilaflar bulunduğunu sövlüyor 
zaptetmiş olduğu yerlerde tesis et- le r l odu -
tiği sulbü aükün demek oluyor; Ro- Londra, 30 (A.A) _ Bahrı' d • • · ma sulhü. Eski Roma devleti artık e prensı pe taalluk ettiğim 
tarihin malı olmuştur. Fakat zama- MADRİT 29 AA Ga konferansın üçüncü umumi içti nun için harp gemilerinin s 
nımızm lngilizleri "Pax Britanica,, ' · · · - ze- maı saat 10 da Saint-James sa- ve mecmuu hacimleri .itiba 
dive icat ettikleri tabiri sık sık kul- teler yazıyor: M. Prime de Ri-

• d b h · ·· rayında arılmrştır. M. Mac Do tahdidi gı"bi iki mühim mese 
lamnaktaıı bir zevk duyuyorlar. vera or u ve a rıye ruesa ve " 

Bu takdirde "Pax Britanica,, aö- erkanile istişare etmekle hata nald, konferansa iştirak eden 5 nin konferansca tetkikine · 
zü lngiJterenin idaresine tibi olan etmiş olduğunu kabul etmiştir. devletin menfaatleri arasında kan bırakmak üzre İtalyan 
y~rlı;rde de_ bir sulhü ıükü!' te~is e- Madritte talebe şiddetli nüma- bazı ihtilaflar bulunduğundan rahhas heyetinin mevzuuba 
dılmıı oldugu anlatılmak ıotenıyor: · 1 1 d H .. k' k f k ık b" B 'ta ulh .. Ah' . t tti·-· yış er yapmış ar ır. u umet, on eransın arış ır vaziyet ettiği meselelerin müzakel' 
bir :~tu7!ı: :..b.~· lng'ilr: 

1baş:eJıi milli meclisin mesaisinin tatili- karşısında bulunduğunu fakat, tehir edileceğini bildirmiştr. 
Mr. Baldwin bu tabiri yeniden kul- ni emretmiştir. Meclise artık ihzari mükalemelerden alınan M. Grandi tekrar beyana 
lanıyo~ .. Sab~.k başvekil es~ . Rom~ ölmüş nazarile bakılmaktadır. neticelerin pek ziyade memnu- bulunarak azami toniliito · 

aldebvletinın dunya1nı~ dkend~l ıdar~ı Ceneral Berenguer gazeteci- niyeti mucip bulunduğunu söy- tarlarının ve nisbetlerin tay· 
n.':' ~~~n ye~ ~rın e oag am ır lere yeni nazırların listesini öğ l · · sulhu sukun teıısıne muvaffak oldu- emıştır. meseleleri halledilinceye ka 

ğunu aöyledikten sonra Romanın su- leden sonra ve yahut yarın ve- Bundan sonra 'M. Grandi söz İtalyan heyeti murahhasası 
kutundan sonra o zamanki dünyanın rebileceğini beyan etmiştir. alarak İtalyanın vaziyeti hak- tahdidi teslihata müteallik h 
muv~e?esi "?zu!duğunu, bu muv':'- Mevsuk ~al~at alan mahafil kında bazı izahat vermi tir. Ri- · · , 
zenesızlik neticesı olarak uzun bır yeni kabınenın şu suretle teşek ş hangı bır hususı mesele v 
barp devreı; ~ıladığını il~ve ~'.1!yor. kül edeceğini tahmin etmekte- yaset makamında bulu:11a°: ~· herhangi b~. usul. 1!1ese~~si 

Mr. Baldwımn varmak •.st~dıgı no;- d. Mac Donald, İtalyanın ılerı sur kında taahhude gırışmegı ka 
tice ne olacağını keşfetbnız değıl ır.B k"l h b" düğü meselelerin usulden ziya- etmiyeceğini söylemiştir 
mi? lngiliz muhafazakar fırkasının aşve ı ve ar ıye nazırı: _ · 
reisi şu neticeyi çıkarıyor: ceneral Berenguer; Dahiliye na T f' · · · ı ı j 

"Büyük Britanya devleti de eski zırr miralay Marzo; Maarif na- 8Saf!'U lÇlll aJ e er af'HSIJ)( a 
ağabeyei Roma Devleti gibi dünra zrrı dük d' Albe · Adliye nazırı 
yüzünde vasi bir imparatorluk tesıs • • pro·,)aganda )rapılacaktır 
etmeğe muvaffak olmuıtur. Bu im
paratorluk dahilinde hiç ihlal edilme
yen bir sulh ün sükiin vardır''. 

Bu büyük imparatorluğu teşkil e
den Dominyonların dahilde tamamile 
muhtariyetlerine sahip olduğunu söy 
!edikten sonra Mr. Baldwin bunların 
ana vatana karşı muhafaza ettikleri 
rabıtanın parlimentoya iıtirak ıure
tile değil hükümdarlık namına olan 
merbutiyetlerinden ibaret bulundu
ğunu ili.ve ediyor. Fakat bu impara
torluğu teşkil eden devletler arasın
daki dağın gevıekliği 7.Annedilmesin. 
lngiltere ile Dominyonlar arasındaki 
bağların kopacağını iddia etmek pek 
sathi bir tetkik neticesi olmaktan ö
teye geçmez. Maamafih bizim bu
günkü bahsimiz ana vatanile D~min
yonlar arasındaki vaziyeti tahlıl. e.t
mek değildir. Yalnız Mr. Baldwının 
nutkunda nazarı dikkatimizi celbe
den iki noktayı daha kaydetmeden 
geçemiyeceğizı . 

E vvelfl bu imparatorluğun ıecıye 
ve vatanperverlik üzerine istinat et
mesi liznn ~eldiğinde ıırar eden sa
bık başvekil Hindistanın !mp:-rato~
luk dahilinde tam muhtarıyetı haız 
bir memleket olması için beklenen 
zamanın lf<!nllz gelmediğini söylü
yor. ilk tıd<ta budur. Görülüyor ki, 
Hindistan mevzuu bahsolunca man
tık da değişiyor. Bu zaman neden 
aelmemiş? ... Mr. Baldwin: 
e _ Biz Hindistanı bugün bıraksak 
orada yaniden bir çok kanlı mücade
leler başlıyacaJ.-tır. ~ranı~ milyarla~: 
ca halkını bugün dinlendıren sulhu 
sükun bozulacaktır. 

Bu sulbü sükun istila altındaki 
memleketlerde milli emellerin, gayo; 
lerin ıuıturulması mıdır? .• Pax Brı
tanicarun bir manası da bu mudur? .. 

,Wacarıstanda 

Kocalarını 
zehirleyenler 

--"ifudapeşteden yazılıyor: -
Macaristarun Szolnek namında 
bir köyünde kocalarını ar~enik
le zehirleyen kadınların muha
kemesi intaç edilmiştir. Bu ka-

Katil kadınlar mahkemede 

\ 

Kral OçOncO Alfons 

M. Estrada; Nafıa nazırı M. 
Gabriel Maura; Mesai nazın M. 
Sangro Ros Dolana; Maliye na 
zırı M. Cambo. 

Bazı gazeteler, ceneral Be
renguer'in kabinenin teşkili me 
selesininde bir takun müşkila
ta uğrıyacağını tahmin etmek
tedir. 

M. Martinez ile M. Onido 
müstesna olduğu halde sabık 
nazırlar ceneral ;ı>rimo de Ri
vera ile harbiye nezaretinde top 
lanarak teatii efkarda bulun -
muşlardır. 

M. Prime de Riveranın Mad
rit ve Katalonya askeri valile
rile ve sivil muhafız kıtaatı ku
mandanı ile görüşmüş olduğu 
muhtemeldir. Madritte zabıta 
kuvvetler.ile ceneral Berenguer 
e hasım olan nümayişciler ara
sında arbedeler vuku bulmuş ol 
duğu bildirilmektedir. 

Darüllünun 

MADRİT, 29. A.A. - Yeni 
kabinenin darülfünun talebesi
ne istirdat edilmiş olan hakları
nı iade edeceği söyleniyor. Bar 
celone den bildirildiğine göre 
M. Cambo saat 9,35 te Madride 
müteveccihen hareket euniştir. 
Payıtahta muvasalat eder et
mez ceneral Berenguer ile görü 
şecek ve müteakiben kıralı zi
yaret edecektir. 

Ecnebi matbuatı 
---------------~~ Türkiyede 
milli tasarruf 

ti! kadınların miktarı otuzbir «Times» (Taymis) gazetesi
kişi olup çoğu ağır hapse malı- nin şehrimizde !bulunan muha
kfun olmuşlardır Bunlardan biri memleketimizde açılan mil 
Marya Kardos namındaki ka- li iktisat ve tasarruf mücadelesi 
dın ahiren idama mahkfun ol- haıkkmda gazetesine verdiği 
muştur. Bu kadın kocasını ve , G . M f r 

3 d k. -ı rsenikle malumatta azı usta a n.e-2 yaşın a ı og unu a . . .. 
zehirlemiştir. Bu kadınlara ze- mal J:Iazretlerının bu mucadele 
hir satan köy ebesi daha evvel de mıllete rehber oldukları •. se
intihar etmiştir. ne başında Ankarada verı1cn 

baloda Reisicümhur Hazr ,t} ,_ 

Laheyde elde edilen neticeler rinin temamile yerli kumaştan 
~~UKSF:L! 29. A.A. - Ba,ş elbise gi\<likleri bildirerek ik:

vekıl ıle hancıye nazırı meb - tısat ve tasarrufun hükfimetin 
usan meclisinde efkara sulh ve ·f· d d t .,._,k d"l l·-· 

L mesarı ın e e auuı e ı c ıgı
sükunet bahşedecek olan ve a . , 
heyde elde edilmiş bulunan ne- nı ilave etmekte ve bu husus-
ticeler hakkında izahat vermiş. ıta alınan yeni tedbirleri zikrey 

kt 

ANKARA, 30. A. A. - Yerli malı yapan ve satan tüccar 
mim iktisat ve tasarruf cemiyeti idare heyeti tarafından d" 
lenmiştir. Cemiyet tüccarlarımızın adreslerini toplayıp neşr 
meğe karar vermiştir. 

Aileler arasında yapılması düşünülen propaganda için 
nımalrımız yarınki iç.timadan sonra faaliyete geçeceklerdir. 

Macar hariciye nazırı 
vakıt geliyor 

n 

•••••••• 
BÜDAPEŞTE, 30. A. A. - Mazyarorszağ gazetesinin ist" 

baratına nazaran eğer Lahey itilafnamelerinin ikmali için Pa 
te yapılacalk olan müzaıkerat 5 Şubatta başlanırsa ıhariciye na 
rı M. Valke mütasavver Ankara seyahatini tehir edecektir. 
ris müzakeratı muaıhhar bir tarDhe tesbit edildiği takdirde 
Valke Türkiye hariciye nazırınin Büdapeşte ziyaretini iade i 
Şubatın ilk on beşi zarfında Ankaraya gidecektir. 

Iktısat programımız 
ANKARA, 30 (Milliyet) - Hazrralnmakta olan iktıs 

programda ormanlar· birinci derecede ehemmiyetle tutulm 
tadır. Hükumet ormaıılarr doğrudan doğruya nasyonalize e 
celc, bizzat kendisine mal edecektir. Memleketin bu tabii se 
ıtinden azamı istifade düşünülmektedir. 

Şarkışla istasvonunun resmi küşadı 
ANKARA, 30 ::)(Milliyet) - Şarkışla istasiyonu küşat 

rasiminde lbulunru;a:k zevat saat yirmide hususi bir trenle 
reket ettiler. Bir Martta Kütahya - Balrkesir hattının 89 
cu kilometrosundaki Değirmisaz küşaıt olunacaktır. Deği 
saza kadar -yol tamamen yapılml'Ştır. Diğer cephelerde vazi 
şudur: Samsun Sıvasta Zile ile Kalin istasiyonu arasında 
şaat devam ediyor. Ulukışladan Kayseriye kadar olan güz 
gah ta Ulukışladan yfuıüncü kılometroya kadar hali inşa 
dır. Irmaktan Filyosa doğru Apsarı istasiyonuna kadar 120 
lometroluk yol inşa ediliyor. Filyostan aşağı.ya doğru do 
nıncı kilometroya kadar inşaat devam ediyor. 

Fevzi Paşa Mala1:ya hattında 44 kilometro inşaata açılını 
Buradan Malatyaya inşaat devam ediyor. 

Memurların terfihi 
ANKARA, 30. (Milliyet) -

Maliye vekilliğince her sene 30 
ağustosve28Şubatta mermırinin 
terfi ve tayini için tertip edilen 
imtihanlar için komisyon tesek 
kül etmiştir. Komisyon her me
muriyet için imtihan sualleri 
tertip etmiş kapalı zarflarla vi
liiyetlere göndermiştir. Mahal
lerinde komisyonu mahsus tara 
fından açılacak, ona göre mua
mele yapılacaktır. 

İktısat vekaletinde 

Vekalet hüt elerind 
tasarruf 

ANKARA, 30 (Milliyet) 
Vekaletlerde ve maliyede 
çede yapılması matlup tasa 
için tetkikat devam ediyor. 
liyedeki tetkikat halen müş 
rek masraflar üzerinde cere 
etmektedir. Muhtelif cins 
ğıt ve muhtelif boyda de 
kullanan dairelerin bu ihti 
şekilleri tevhit olunacaktır. 
tçede her sene bir milyon 
fazla bir masraf yekfinu te 
eden icar bedelleri ehemmiy 

ANKARA, 30 (Milliyet) - bir surette tenkis edilecek 
İzmir sanayi müdürü Naci B. bilhassa İstanbulda devletin 
müfettişliğe tayin edilmiş, sa- !inde mevcut birçok binalar 
nayi umum müdürlüğüne de istifade edilerek İstanbulda 
şube müdürlerinden Nafız B. ra veren dairelerin masrafla 
vekiilet edecektir. Adana Mer- dan tasarruf edilecektir. Av 
sin dahilinde tetkikata giden pa harcirahlari azami nisbe 
orman umum müdürü Bekir tenkis ve Avrııpada tetkikat 
B. gelmiştir. staj usulleri ilga olunacaktı ,_ 
1 Ask günesi 1 ' ' 1 Etem İzzet 
1 Roman - çıktı .. 1 Yakılacak kitap mühdiinin yeni 
~ romaııını her yerde arayınız. 

~~-
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a arip bir tasnif: Karii--a çalışanlar, 
ar. idişe Türk ·şçileridir. Fakat aza 

• 
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•' 

• 
Limanda ecnebi Millet m~k

centalar faaliyette.. ~plerı 
Maryosera lstanbulunl Otom · bi ı 

1 rekoru kırdı sıhhatı sürati ___ ..__ 

il" 
rl 

1( imtihanlara bas-
açamak lanıyor 

Bir cinayet 
Parasına tamaan 

öldürmüşler 

Alacaklıların ade 
di (60) ı buldu 

Nezle ve bron
şit salgını var de20kllemetro 

~~ J_,iı11aı1da çevri-
u· len eııtrikalar 

---·-
Teşrniev~elden itibaren. de- Hadımköy nahiyesinin Ayaz- İflas eden M. Maryosera hak Son günlerde şehrimizde gı- Otomobillerin ehir dahilin-

v~dede~.bMıllet .~ekt1epklenahb~1 ma köyünde Şerif ağanın evi- kında 3 gündenberi devam eden rip, zatürree, zatülcemp gibi deki süratelrini tenkis ederek 
gun eı:ı ~~ aren uç a:( ı t sı ~ ~u':'a~ı delen bazı eşhas tahkiki düyun muamelesi dün ~astalıklar rrı;:sus bir .?erece- Ankarada olduğu gibi 20 kilo-
devresını ıkmal etmış bulun- ıçerı gırmışler ve bu adamın hitam bulmuştur e artmıştır. atta zaturree ve tr . d" 1 . b 

· ~cnebi acentalar ka
çamaklı yollardan 

gidiyorlar 

ak d 1 İflA b"' ·· t zatülcempden vefat edenler de me oya ın ırıne en ve u su-
m ta rr ar. . . zevcesi 46 yaşında Havva Ha- as urosuna muracaa e- ret! k 1 .. .. .1 b' 

Bu devre ımtıhanlarına bu nımı bıçakla müteaddit yerle- den alacaklıların adedi (60) a çoğalııuştır. C:.. aza Aarm onun~ geçı e ı- 1 

hafta zarfınd~ başlana~aktır. rinden yaralamışlardır. Hasta baliğ olmuştur. Nezle ve brol?'şit ise P.~k çok- lecegı vekal~tç.e tavş1y~ olu~- 1 
İstanbul Maa~f Emanetı mm~ ifadeye gayri muktedir bir hal- Bu alacaklıların mühim bir tur. Mektep, daıre ve muessese mu tur. Zab;taı Beledıye talı-
takasmda mıllet mekteplen de hastaneye kaldırılmış ve ora kısmını uzun zaman maaş ala- m.atnamesine nazaran şimdiki 

Ztkı dty 

uvazaalara mani olınak için tedbir alinacaktır 

~n ~dedi 80. ve. okuyan taleb~ d~ vefat etmiştir. yapılan tah- mamış hademeler le bağçıvan- h?~de otomobillerin şehir da-
nın ıı:e 4~ .bmdır. Bu tale?enın kıkattan mütecavizlerin paraya lar teşkil etmektedir. Bu ala- hilındek.i azami süratleri 36 ki- l 
eksenyetıru kadınlar teşkil et- tamaan bu cinayeti işledikleri cakltlar arasında evvelce satın lometroour. Fakat hu sürati ka 
mektedir. anlaşılnuştır. aldığı fişlerin parasını istiyen labalıkta, dönemeç yerlerde, 

Maarif idaresi imtihanlardan Katiller Drama muhacirle- bir Yahudi de vardır. Bunlar umuınl caddelere çıkarlten ve l 
Ecnebi müessesatın ecnebi ve gayri Türk -memur kullan- evvel talebenin devamını tet- rinden Süleyman oğlu İsmail arasında mühim mıkdarda para köprüde 10 kilometroya kadar 

akta devam ettiklerini, türk memurlara aşgari para verdiği kik etmektedir. Şimdiye kadar ile Osman oğlu Hasandır. Her taleJ? e~enler de vardır. . . indirmek mecl:ıuriyetindedirler. 
".ide azaınl iş tahmil etmek suretile onları çekilmeğe mecbur millet mekteplerinin ekseriyeti ikisi de yakalanmışlardır. Bır tıcaretane 167 bin !ıra, Vekfıletin tavsiyesi Emanetçe 
.tiğini yazmış ve bu işin kat'i bir kanunla önüne geçilmesi lü- teftiş ve devam noktası tespit -o-- ddefta(rdarl)ıkb.mul~lteli~ vergktiler- nazarı dikkate alm!<ns olup tet 

undan bahsetmiştik. Ecnebi müessesatın bilhassa limanda olunmuştu. - Vahap et: acaba nerede ~n ıoo.. ın ıra ıst~~ e: kikat yapılmaktadır. Sünt 20 
Vİrdikleri dolaplar,mevcut muahede vekanunların kaçamaklı J?ev.~m munlmtazam Moldugu . Eskiden avukat olup muhte- dir. En yuksek alacaklı Turk tı kilometroya 'nd· "ld""' 
d 'f d ed k ptıkl fr k m a aa n t e ıştır ama f caret ve sanayı· bankasıdır. r·· 1 ın 'f.1 \:c şo-a delerinden istı a e ere ya an an 1 a ve uv z - f'e 1.c,~sın vkan · 

25 
. : lı sebeplerden dolayı Barodan orler de bun t ı t · d h dd k · · - B k 500 b' r d f ı b" a amam• e naye a artık nihayet verilmesi ıcap e en a ı ço tan gcçmı_ştır. ı vıdday~t ~nb~nunu~1• ~dncı çıkarılan Vahap Efendi tagay- an a ın ıra an aza ır 1 d'"' kd' d k 1 1 

r Dünkü neşriyatımıxa ilaveten, alakadar zevatla yaptıgımız ma esı mucı ınce vı ayet ı a- yu··p etmiştir mıkdarm alacakhsıdır. ey e ıgı ta ır e a.za arın he- ~ 
h IA d' li · k d'l nl d · men hemen tamamıle onunc 

- tnıaslann netayicini bugün u asa e ıyoruz. re mec sıne sev e ı e er ~ Galatada havyar hanında ya- VEKiL DE ALACAKLI geçileceği kanaati galiptir. 
Liman ;~!erile meşgul ve bu 1 - Karada çalışan ve büro mef~c?ttur .. De~amalındhakkkmdaki zıhanesi bulunan Vahap Efendi Diğer taraftan Maryosera'-

usta ihtisas ve salahiyet sa- hizmeti ifa edenler; te t~şın.~etıcesı b ı' tan son- nin 10 gündenberi meydanda ol nm vekili Cemaleddin Fazıl B. Ali Rızn Bey Havalarda gayri tabiilik zail 
- bi bir zat bize şu malfunatı 2 - Denizde, vapurlarda a- ra ın:ıtı. anla~a. aş a~acakt~~· mamsı tagayyüp ihtimallerini de ücreti vekalet olarak 10 bin !erde bu yüzden devam edemi- olsa ve bilhassa bir az kar yağ· 

rdı". centa memuru olarak çalışan- Maanf ıdaresı ilk tedrisat mu- takviye etmiştir. ı· . . k 1 kl 1 1 . 'k di f tt' 1 . • • . d ıra ıstıyere a aca ı ar ar:ısm- yen erın mı tarı epeyce r. mış olsa bu gibi hastalıklar ta· 
"-Lozan muahedesı· Türk li- lar. e ış enrun n.yas.etın e =. ta- Vahap Efendinin İstanbul d k d 1 A D k tak h ı d a ay o unmuştur.. . ynı za- ün bir muharririmiz Sıhhl- mamıyle ortadan kalkar. ı 
nlarınm dahili hizmetlerinin Karada çalışan ve büro va- a mın a ımtı an arı ı are dahilinde olup olmadığı da meş manda Şehremanetının Maryo- ye Müdürü Ali Rıza Beyi göre- Maamafı'h bu vukuat ta oka. 

b•-.ı.-sıran Tu··rkler tarafından zifesi görenlerin kabotaj kanu- edecektir. İmtihan evrakı Maa- kuktur. M ' Ş h • ~ ... ,... rif t tkik ı k h sera.• ary. osera nm e .. rema- rek şehrin sıhhatı hakkında ko- dar fazla deg" ildir.Hatta hava. 
ıasını mecbun" kılmaktadır. nu ile alakası yoktur. Bunların çe e 0 unaca ve şe a- Yapılacak taharriyatta bura- al hi ki k 

d t 1 d . netı ey ne açtı an mute a- nu muştur la · b'" · · ~ 
Uahadenin ticaret faslında bu ecnebi ve gayri Türk olması e name er 0!1 an sonra tevzı da olmadığı tahakkuk ederse bil davaları idare etmeği der- Ali Rız~ Bey şu izahatı ver- rın gahy~ ta ıı gı?11es!11tı.ebra'gl- ~ 

limancıları alakadar etmez. Ec- olunacaktır. Ikinci devre ted- firar eylediği anlaşılacaktır. h d Avuka E B d . . men şe rın umumıyet ı an e · t b d . . 1 dk u te e en t sat . e mı~tır· h 1. hl. . 'b 
nebi• mu·· essesatın kullandıkla- nsa a u evre netıcesı a m ı --<>-- ~ · a va ı sı uyesı mucı memnu. 

mühimce bir mıkdar talep et- "- Havalar tabii bir surette · tt' 
rı memurları kontrol etmek ve tan sonra başla·n-acaktır. Ardi,.·e<le yaı1<1YJO k di D'" f nıye ır 

J h me te r. ıger tara tan masa gitmemektedir Günde iki ür N ı' t t ı k · · d• ' 
Polisin ne de ticareti bahriye F k d . . C b . M Id dak·. k · T ez eye u u mama ıçın • 

"'ld" ır a c'l ıç·tım!l i alı vapur iskelesi soka- _aryoseranın yı _ız 1 te - defa havanın değiştiği oluyor. aldatıcı sıcaklara güvenerek vil [ 
müdürlüğünün hakkı degı ır. ~ ğında Rifat B. in nebati yağ mıl eşyasını satmaga karar ver Bu şarait altında vücudu muha d .. .. k hrf hh 
Bu ticaret müdürlüğünü alaka- fabrikası ardiyesinden dün yan- miştir. Şubatın 4, 5 ve 6 ıncı faza etmek gür oluyor • 'kcu 'du ul ş~tme;rı.e ve kzısl~ı a ı 
dar eder ve bir devlet mesele- DFn mulemellt r gün1 · b .. b 1 y ld T • aı e enne nayet etme azrm-
sidir. gın çı~ş yalnız merdivenler da b~" .. kubı;ıunase ete 1

1 
1': Mevsim kıştır. Fakat bazı dır. Bu da güç bir şey degildir'.'· 

Deniz üzerinde bilfiil çalışan içtima e ·ıı yandıgı alde söndürülmüştür. yapıl~~ktır'.r satış muame esı günler oluyor ki ilkbahardan Kalabalık yerler 
f 

lara gelince: böyle adamlar -- . T -o-b. k B k • - . daha sıcak havalar geçıyor. . 
Halk fırkas kaz h ramva)'a ıne"" en u aaar alacaga mukabıl B d . . d -· 'kl'k b b' .1 Dıger taraftan aldıgımız ma-

mevcut değildir ve polisin çok . ~. a ve na ıye < < • M k 6 b' r u eırnı egışı ı se e ı ı e l' .. Ş h . h i 
sılu kontro ü altında ecnebile~ ıı:utemetlerı ~.un ~ırka merk~- Beyoğlunda Bomontı soka-

1 
ary~seranb~ ani ca ın ıra nezle çoktur. Bazı mevzii gıripj umata gore e remanetı. ~ · 

· b h 1 d 1 ı zınde Hakkı "ınası paşanın rı - d F · a acagı tes ıt o unınuştur. , la "f • . 1 hiye müdüriyeti sinema gıbı ka nn u sa a ar a ça ışına arına . "' - gın a esçıyan apartı anu:m Masa bı• :mat!Ubatm tahsili vak a rma da tesadu edılıy9r. 
1 

b lık l rd d . • tt 
asla imkfuı müsait değildir. ya.s~tınde toplanarak fırka ıne- bir numarasunda otura .Lutfi · . - · . . Nezle ve bronşit bazı zaif ve a a yere c aıını sure e 

Lozan ahitnamesinin dahili saıli hakkında görüşmüşlerdir. Bion 90 yaşındaki validesi Fat- ıçın .~avşa ~çtıgı gıb~ ~ırl ~ulhna- mukavemetsiz bünyeler' de za- nezafete riayet olunmasını ve 
/\enan te, liman hı'dematında mutlaka Ha.Ik fırka. sı .vi.layet idare ma Hm. dun·· şı·şlide tramvaya me 1 e e remanetı c 1ıne vaz .. ı b · · sık sık tefti edilmesini zabttai 

J h lk gerilen 5 mil onluk dava da ta- t~rree. ve zatu cem e çevınyor. . . . . 
lakta sarahaten tesbit olun- Türklerin istfüdamım kabul e- kıeyŞ~tı Y.arın 1 ıçtım_aını ~ak- binerken düşmüs sağ ayağı kı- ki~ 1 ı!tır Bıttabı kurtulamıyanlar da 0- beledıye memurlarına bıldırmı§ 
~Ştur. Binaenaleyh limandaki den maddei mahsusası ve ka- k edınası ıJ'aşa~ın. . rıyadsetvıl?',~e rılmıştrr. ):>~g· :3'ı:aft~ alacaklı Hi- lur. •tir. 
tün tahmil ve tabliye işleri- bul eden maddei mahsusası ve a t ece . ~e u ıçt~rı_ıa a ~~- -o-

.. baştan nihayete kadar kabotaj kanunu dikkatle tatbik y~t h~y~ti •dare reısı taayyun Şüpheli bir ölüm :;i b;:v:a:~:: ~:~1:e~ Milli tasarruftan ne anlıyoruz 

~
u:ıcler tarafından ifası lazım- edilmektedir. Kacad~i. n:ıua- e ece tırd t Keri n B Taksimde Firuzağada Eleni tekmil eşyasının kendisine mer 
~lır. Bu mecburiyetten kurtul- vazaalara mani olmak ıçın ıcap .. ev e 1 

• isminde bir kadının vefat ettiği hun olduğunu iddia etmiştir. 
ak isteyen ecnebi acentalar eden tedbirleri alacağ.ız. Bu ~karada bulun~. Cevdet haber verilerek defnine ruhsat Büro bu dava ile meşgul bu-
Çatnakh yollardan giderek hususta vekaletten em1r ve ta- Kenm 1:l· yarın şehnmıze avdet istenmiştir. Zabıta doktoru ta- lunmaktadır. 

L Uvazaayı çareler bulmuşlar- limat bekliyoruz.» edecektır. _ rafından yapılan muayene üze- --------
Jll'. Bugün !imanımızla mua- •• lllt • rine kadının cesedinde gayri G. mübadillere 

le Yapan bütün kumpanya- Radyo şirketi Eczacılar tabii bazı alametler görülmüş, 
. n tahmil ve tahliye mütaah- lazım gelen defin raporu veril- tevziat başlıyor 
1tleri tamamen değilse bile Kongre bugiln loıp- memiştir. Cesedin morga nakli-

7.s ekseriyetle ecnebidirler. Meclisi idare yarın ne lüzum gösterilıniştir. Gayri mübadillere yapılacak 
crıde kalan % 25 in rum, er- toplanıyor /anacaktır Ceset dün morga gönderil- tevziata hafta ortasında başla-
eni ve müşevi olduklarını i- -~- miştir. nacaktır. Talepname olmak ü-

1 - istihsal et, 2 - inıal t't, 3- iıııar 
et.. Bizi hedefe işte .htı iiç 

şey götiirecek .. 

Doktor Abdullah Cevdet Bey milli tasar-
ruf ve iktısattan ne anladığını anlatı yor 

Ve edersem vaziyet tavazzuh -- Eczacılar cemiyetinin sene- --o-- zre dün akşama kadar 87 müra-
i Radyo ~irketi heyeti umumi- l'k k · b ·· t ·· B d } l caat vak' olmu<»ur T tk'k · · t "h h"b' Abd llah C 1 . er. Bunlar meyanında öyle e- ~ ı ongresı ugun saa uçte aş ııı an yara anuş ar ı ~· . e ı· ıçın çtı at sa ı ı u ev-

VarQ.ır ki yalnız iş görmeleri- yesi l 1 Şubat~ Ank?ra~a. top- Beyoğlu C. H. F. merkezinde U d hah r kah teşkil olunan heyet dün faali- det Bey, iktisat ve tasarruf mev 
e değil, bu memlekete gelmek !anarak şirketın vazıyetıru ka- toplanacaktır. Eczacılar kong- nkapanıı: a çe 1• v_.e- yete başlamıştır. zubahs olurken ismi derhal ha-

retinde bulunduklarına hay rarlaştıracaktır. Verilecek son resinde bilhassa nizamnamenin de ?turan Raıf!.e sebzecı Cel?1• !!!'!!!'!!"'!"!'"mi'!!!"!'-!'-... "'!"'--""!!" tıra gelen bir simadır. A. Cec-
etmemek abil değildir. Mii karara g~re İstanbul radyosu tadili meselesi görüşülecektir Selım, ve Abdul k~~ga etmış- Dördüncü kattan det Bey anket;mize şu cevabı 

r~ke fecayiinin kahramanl~rı ya faaliyetine devam edecek Şimdiye kadar cemiyetin i~- le_r, üçü bir olup Raıfı başından d ~ ~ veriyor: 
lııın ve facia yarattıkları hına veya bütün faaliyetini tatil ede mi sadece eczacılar cemiyeti, agır surette yaralamışlardır. uşnıuş - Bizde herşeyden evel Ia- ı 
tda, gene ayni dairelerde bu cektir. azası da yalnız eczacılar idi. -o- Cibalide Kopemik un fabri- zan olan derin, hasbi vatan sev-
fer de Türk ilt'tisadıyatının Cumartesi günü şirket me.:- Nizamnamenin üçüncü madde- Azılı bir hırsız kasında amele Ali binanın dör- gisidir. Hasbi vatan sevgisi bi-
kurunu kazmakla meşguldür- !isi idaresi toplanarak Ankara- sine (tıbbi müstahzarlar labo- Fatihte müteaddit evleri düncü katından düşerek ağır zim «devayıkül» ümü1ldür. Va-
r. Vaziyet şudur: daki içtimaa gönderilecek mu- ratuan sahipleri) kaydının ila~ soyan Bursalı Hüsnü isminde surette yaralanmış ve hastane- tanını seven bir millet, parası-
.Bu mütaahhit kumpanyalar, rahhası intihap edecektir. Bu vesile cemiyete ~ıbbi müs.tahza- bir hırsız polisçe yakalanmış ye kaldınlmıştır. nı, milli servetinin, ecnebi mem 
ı §ahilden idare ederek denize içtimada Postanın şirketin mu- rat amilleri <le ıthal edılecek- ve tevkifaneye sevkedilmiştir. --<>-- leketlere akıp gittiğini görmek-
tkmıyorlar ve fakir Türk işçi- amelatına ve alacaklarına vazı tir. - -o- Sokakta çocu.11-unu ten öylece ıztırap ve telaşa dü-
tinin bürolarında kullandıkla- yet etmesi görüşülecek ve ağ- Bundan sonra mesleki, ser- Bir karınanyolacının 5 şer. 
gayriTürklere verdikleri maa lehi ihtimal bu vazı yet kararı best mevzular üzerinde müna- l'k düşürtürken İthalatı ihracatından fazla 
n üçte birini bile venniyerck protesto edilecektir. kaşalar cereyan edecektir. Bil- 2 sene ı vurgunu Beşiktaşta gece bir vak'a olan, bir milli «nezif»,bir milli 
eniz işlerinde kullanıyorlar. Eski paraların tebdili hassa eczacılar arasında 100000 Polis ikinci şube müdiriyeti olmuştur: hemorragie karşısındadır. Bir 
alışan Türktür, fakat kaza- lira sermaye ile yapılacak şir- muhtelif karmanyola vak'alari- Sabri isminde biri yanma al- fert, kanının akıp gittiğine la- Abdul a ı Ctvdd Bty 

) ANKARA, 30 (Milliyet) - ketin tesisi ve bu şirketin aça- le alakadar eşhası derdest et- f h 'dd · · ı lxfli · · dığı MaJWule namında bir ka- kayt kalırsa o fert ne sini aya- §1 et ve hararetle vatanı sev-
Gerek Lozan ahitnamesinin Eskiyen para arın tc 1 ıçın cağı büyük laboratuar meselesi mektedir. Bunlar meyanında dını Beşilııta<.ta bir sokaktaki tmı sevmiyor ve ölmeyi istiyor ımeıktir. Evinden daha yüksek 
tahati erek kabotaj kanunu ala~adar Bankalar tarafından de görüşül~cektir. meşhur karmanyolacı Mehmet .._ demektir. Kanının akıp gı"ttig-i- 'bir alaka ile merbut olanlar on 

.b. • g 
1 

an· 
1 

ol- talimatname yapılacaktır. Bu- --·- te vardır. arsaya götürerek kadının 7 ay-
gı ı muvazaa ara m .. bdil b ı A V k" J lık ceninini düşümıeğe çalıştığı ni lakaydane seyreden bir mil- parası harice gittiği va kıt yü-
ğa acaba kafi değil midir? nu·ı muteakıp te e aş ana- dli ve e a etinin Mehmedin polis müdüriye- hır sırada mahalle bekçisi Yu- let de, isti·kllilini, vatanını, hür- reklerinin fltZladığmı hisseder-
I<:abotaj hakkının bize inti- caktır. • • l · · b · · · tindeki sabrka kaydi mühim bir suf ağa bir ayak sesi işiterek riyetini sevmiyor demektir. ler. 

ı. ettı'g""ı b'ır hakı"kat~4. Lozan Kaınbıyo iŞ erın11z ır tamı mı yeldin tutmaktadır. Mehmet . d .. ~ "" üphelenmış ve Sabriyi görün- «Mal, canrn yongası ır• sozu, Vatan sevgi ve sayğısı bize 
hıtnames'ını'n yalnız Türklcr.e ANKAR, 30 (Mı'llı'yet) meharetlerini anlatırken 2 sene kal k · · ı.er· k d ··ıd· 1 ce ya ama ıstemıştir. bugün...,, ı uvvette egı ır. üç emir veriyor: 1 - stihsal 
iUnhasrr olduğunu kabu.ı ~tt~- Maliye nakit işelri müdiri S~rri Sarhoşların nıuhake- zarfında 30 bin lira aşırdığını Sabri eline geçirdiği taşla Can, bir ağaç ise mal onun nlis- et! 2 - İmal et! 3 - İmar et! 

!
bu hak mevcutsa bu gıbı hı- B. şehrimize geldi. Kambıyo ınesi sür'atle görü- söylemiştir. bekçinin kafasını yarmışsa da ğudur. Canını ve canının, şeref Ben, valilikle Anadoluya giden 

c ere, hud'alara nihayet v~r borsasında tatbikı için hazırlan Mehmedin, bukadar para ka- nihayet yakalanmıştır. ve haysiyetini seven kimse ma- arkadaşlarıma gidecekleri yer-
ek · d bın b lecekf 'r zanmasına rag"men bugun" 10 B d ,.._,..ı.. 1 d Ç" k" bıınsuz ba ir tıı~~ap eder. Loza.n ad'! miş olan talimatnameyi era- parası yoktur.Çünkü Mehmet,· u esna a .m.aı<uule de mey- mı a sever. ıın u - de yapacaıkları işe dair benimle 

k 
ucadele ile temın e ı en berinde getirdi. Talimatname -·- - la dana çıkmış ve doğurmak asan şmı yfiksekte tutama~ .. 11i:,ço~ görüşüp benden rey sordııklan 

l ların bu şekilde ayak alt~a b günlerde Vekil B. tarafından Adliye vekaleti bilfunum meşhur bir kamıany.o cı ol- göstermiştir. kimselerde para sevgısı hurrı- vakrt onlara uknum olarak 
i~n,?lasma müsaade etmemelı- t:tkik edilecektir. Vekil ~· i~ mahkemelere yeni ve mühim makla beraber sayılı bır kumar Zabıta memurları Maıkbule yet, iştiklal, haysiyet sevgisi- İ. 1. 1.. yani üç kelimenin ilk 

;.., t tkikinden sonra kabul edıldı- bir tamim göndermiştir. Veka- bazdır. -o- Hanımı Haseki hastanesine gö dir. Hisset sanılan bıı hal, on- harflerini teşkil eden üç harfi. 
... uiğer taraftan ticareti bah- _e

1
• takdirde tatbikata başlana- !et tamiminde inzibat ve asayi- K J tünnek üzre bir otomobille koy !arda makduh değil memduh- remz olarak verirdim. İmal, 

•e tıı;:"u" 1 .. 5 .. .. salahiyet- g . 1 r şi ihlal edecek derecede sarhoş arısını yara anıış muşlar ve otomobil Kara- tur. Onlarca paraya merbuti-
imar, istihsal. Bunları ilhanı ve 
emreden vatan sevgisi ve vatan 
Rayğısıdır.ıı 

b. "" r u..,unun aık Mezkur talımatname ıe f .11 . . h ld'ğ' k A ·~ "kn · ki c tır. d Juk vak'alan aı erınon mu akc Galatada oturan hamal Ha- köye ge ı ı :ııa!llan rocu dog" - yet haysiyet ve istiklale merbu-
• .. ru ü dıyor : .. 1 .. teferru··ati cami ve tere - " • - L' · ur turu k melerinin sür'atle intaç edilme- mit. karısı Gülizarla kavga et- muştur. Sabri ılıak:kmda tahki- tiyettir. 

. . ımaıııla çalışan mem du"'du·· mu'cı'p hı' r bir nok. ta bira - . . k 1 k d ık · t T sini bildirmıştır. miş ve başından yaralıon·nştır at yapı ma ta Tr Hüla":ı bence mevzubahs. it 1 ayrj kısma taksım e - . ak surette hazırıanmıştır. 
:ı:arureti vardır: mıyac 

., 
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•ı Asrın Umdesi "Milliyet" tir 

' 31 Kanunusani 1930 
1 DAREHANE - Ankara caddesi. 

ti 'lo. 100 Telgraf adreıi: Milliyet, ı .. 
.1 anbul 
i Telefon numaralaru 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 

Kütü~ Hi~~YE· 
Kroki 

Bazı akşamlar, Beyoğlunda- - Yirmi yaşındasınız değil 
ki küçük pastanelerden birine mi? 

ı l giderim. Oraya mağazalarda, - On sekiz. 
:~ ABONE ÜCRETLER yazııhanelerde çalışan kızlar ge- u 1 ? 

1 ı G Tilrkiye için Hariç için 
1
. - '5 u ... musunuz 

3 aylığı 400 kuruş 800 kuru' ırler. Az para ile iyi bir çay - Müstanttk misiniz? 
, , 6 ,. 750 .. 1400 ,. içip, lezzetli pasta yemek için, 
: I; 2 " 1400 .. 2100 .. bu yerler en muvafığıdır, insa- - Hayır, hoşuma gidiyorsu-

C nın hem karnı, hem de, etrafına nuz · 
11 Gelen evrak geri verilmez bakarak, gözü doyar. Güldü: 

' ı (lüddetl geçen nushalar l O kuruştur. 
:
1 
J Gazete ve matbaaya ait işler için Pastaneye girerken içimden - Siz kaç yaşındasınız? 
r mildiriyete müracaat edilir. yalnız bir şey temenni ederim . - Otuz üç . 

•J Gazetemiz ilanların mesuliyetinl Yanıma k ·· 1 veya arşıma guze , - Benim için ihtiyarsınız. 
'ııı ____ k•a•b•u•l •e•tm_e•.·---- zarif bir kızın tesadüf etmesini. Yirmi yaşında nişanlım var. 

1 :~'ı Bl:GÜNKÜ HAVA Alelekser ibu temennim boşa Galatada bir yazıhanede dak-
Jo Diın hararet en çok ıs. en az gider. Ya J'.~tm~ş!i.k b~r ihtiya- tilo imiş . Buraya laf olsun diye 

, ı •~ 11 derece idi. Bugün rüzg~r müre- rın yan~\ utekrımb'' ya utta kar gelmiş. Nişanlısı akşamlan ge-
l .• havvil esecek ve hava kapalı ve şrma e ı ' eş · ır dudu gelip lip onu yazıhaneden alıyormuş. 

' 1' hafif yaj!mur muhıemelı.lir. oturur· R" • 'b' k lkt 'tt' 
' • Nadiren arzum isaf edildi . uzgar gı ı a 1 ve gı 1 

• 
· ı Yerimde kalakaldım. Hesap gö 

l·/·'lı FELEK Bir akşam, sarışın, tombalak 

1 r 
11• ı HANlY A SOCUKLAR 

l 
' 1 Hatırlarsıruz ya! Bu sene kış 
,, . aşında Müneccim başı Fatin 

,; f fendi hocamızla ulema ve ta-
l ı ı iiyundan Abdülfeyyaz Tevfik 
4 1'·1 ey üstadımız arasında: "Kış 
I r ok olacak, az olacak!" zemi
\ IJ inde bir münakaşa olmuştu. 
tj Bilhassa bu sene kışın çok 

1
1

11 
:rt ve kara olac'!ğınr Abdül

ı, :yyaz Tevfik Bey iddia etmiş, 
. ı 'atin Efendi de bu işin kestiri-

. rürken garson: 
hır kız, gözlerime bir saat nefis 
bir hü-sün ziyafeti çekti hatta - Pilici kaçırdınız! dedi . 
gece sinemaya gitmek üzere Tam on beş gün, bir akşam 
randevü de verdi. Yalnız gel- pastanenin önünden geçerken 
meği unuttu . içeriye baktım. Tam on beş gün 

Bir gün de melek yüzlü bir paydos zamanı, Galatadaki ya
küçükle tanıştım . Çok kıskanç zıhanelerin önlerinde dolaştım. 
bir sevgilisi varmış ..• Bir kaç Yürürken kendi kendime Bibi .. 
gece sonra beraber bara gittik. Bibi! Deye söyleniyordum. 
Sevgili de tesadüfen orada idi. Bir akşam yolda Bibi ile ni
Yanında çelik yüzlü bir de ka- şanlısına rasgeldim. Beni gör
dm vardı. Küçük bunun üzeri- dü. Tannnadı. İste bu kadar. 
ne sevgilisini sevmekten vaz- A t k d" .. ' .. o 

BUGÜN 

RONALT 
Lf Lt 

KOLı\1AN 
DAM 1 TA yı 

ve 

K O R S A N Sesli . filminde 
takdım eder 

'.\.latinelcr saat l den itibaren 

' ~~~ -
a••••••••••••o•••••••~ t Büyük yıldız L U 1 Z B R O K S 

n~fı~ne~~~.:nı ~=ı~:;ıı!'ı·:ı::~~lzln t M E ş u M F A H i ş 
SOLDAN SA~: YUKARDAN AŞACI: i 

1 - Sille (5). 1 - Gayiz (3). Bir kahraman (5). filminde zehirleyici ve ôldürucu sdihc ve kibar aıu[t~nin 
2 - Eıer (2). Tel (3) istifham 2 - Minare tepesi (4). tipini canlandırmaktadır 

3 (
2
)Bir yemek (5). ! = ~~;!,"0';,~~{3')~:!,.~)(2). • ••• •• •••••• O •••• ·~···· 

5 - Çengel (5). 
6 - Noksan11z (3). Genit (3). 5 - Lakayt (8). :-••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7 - Beraber (3). Beraber (3). 6 - Silah "franıızça" (3). Su (2). : E 'f Ü A L S İ N E ~1 A S 1 l 1 J) A 
8 - ile'nin muhaffefi (2). Orta 7 - Sinirli (5) K o N F E T T • (3). Ekmek yapılan (2). 8 - Su boruıu. (4). : ı 
9 - Dua (4). Daimi (4). 9 - Cilt (3). Açıktan açığa (5). 

0
o 

:::::::ıı::.:.:c!~::::::::::::::::;:.:u::::::::.-a •:::::=::ı;~m.-:..:ı ·uı:ı:U!W"..;a ın:ı::m: 
::::::11:::-.Jt.ıt:nnt::::::::::m::::"r.::::::ı:• -. ..... ı.ı .. ı:mr.-ı:ı.ı n ... nımnı ••. m ••.•. : muazzam sonorıze (<eslendirllmiş)filmi azim muvaffakiveıleri ~ô,mekıedir. 
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lllt. ........ ~!~?.~:!iı~~.,~:,~~1~1\~:::~.:n 3--~~~:.~;.~ıl·~~~~;:~.!.~ •. ~:~ .• ?.: .......... ~~ ı Do LO RO~nsakşam~~: rr EL I ,o ····· .. ······m···-··· ·- ··· ···· - ····ı:r.·· :::·::::::.:::::::::::::::::::::::::::!::::::::: :::: ::::::::::::: mmu. mr.::::::ı:::::::: .. ::: ... :................................................ ASRl Si. "E\L\NI\' gdstermekte oidujl"u 

r~ülkımızın mahbubu dehakAr ı\ı Dun akşam • 

~1M~N N~V 1H~ M!JiK sinenıasın~a 
nun en son ibdaı 

Yakında 
irae olunan 

CANBAZHANE KIZI 
muazzam süperfılınlnde muzaffer olmaktadır 

•••••oo•o~a • • ~eeoeı 
I 1 'miyeceğini söylemişti. Dün 
ı. J ::anunusannin otuzu idi, sokak 

J , l 14 derece hararet vardı ... 
~. ~ 'stemek gibi olmasın ama şu 

td : ;rt ve kara kış nerede? 

Maji~ sinenıasın~a ı 
gecti, beni sevdi. Amma bu sev- ı r 1 on~f uşu~muyorum. -
d • ·· d" d" .. na tesadu edelı altı ay oldu. a uzun surme ı, ort gun son- . . .. .. 
ra bir tramvay kontrol memu- Başında be~ bır tak, ustunde 
runa aşık olup gitti. 1 kahve ren_gı man~o vardı. T~ müthiş muvaffakıyetler! kazanmış-

Bir akşam gene parasızdım. saadet çagmda. ~ırkız.. Ümıdı tır. Artistlerin kusursuz oyunu, 
Pastaneye girdim. Biraz sonra h:ayatta. Onun ıc;ın sahıden bah ı Şehrenıaneti ilanatı ı mizansenin zenginliği, filmin mev-

KALiY~STR~ '
~!:49 ....... ., .... • ••• Komedi !· ranseı'in me~hur sosyttcrl 

MADA~I MARİ BELL 
ODEON dan MADAM MARİ KOST 

HANR[ RUSEL ve JAı.T ~1URAT 
ile 

' \ : Ağustosta mı gelecek? 
: l BiRAZ FAZLA AMMA! 

·;· l Dün tramvayda işittiğim bir 
ı ~ ·: )uhavereyi müsaadenizle nak

ı 1 ·diyorum: Kontrolla bir yaş. 
r.• •ıHanım arasında: (Harbiye 
'J" e Osman Bey arasında) 
.; ı - Hanım teyze ver şu bileti 
. r l bakalım 1 

·1 · - Al oğlum! 
lrt ı - Ooo Hanım teyzeciğim. 
1 , tn daha aşağıda inecekken 

ı , ıtasyonu geçmişsin 1 
, • - Al Neden? Ben hamama 

, diyorum. 
ı1 ; • - (Gülerek) İyi amma ha

t . .am parası vermemişsin! 
IT.\ ·.- Hamam parasıru peşin 
r·ı !l alıyorsunuz? 

' 1 
1ıı• ALLAH SELAMET 
ıf • VERSiN! 

, 1 'I Nihayet kıralıçamızr Avrupa 
1 ~ t gönderdik. Hemen Allah Jii 

·
1
, ı ye şirin göstersin! Bu seyahat 

·\ n aklıma bir şey geldi .. Mü
, \'1 1 

;ecel Hanım inşaallah iyi bir 
' .J ı :rec~ alır •• Mamafi dünya gü
l ·'ı 1llen arasında olmak ta bir 

t t. ,azhariyettir. Eğer bizim krra
•ı ';a iyi netice almazsa, bizim 

• 1 1 · 
1 

tbol takımı Olempiyatlarda 
'I' • cnildiği zaman bunu bir mim 

·ı • ı ıaket telakki eden gazeteciler 
1 ı •ni vaveylayı koparacaklar 

~ l? 
ı· it FELEK 

TefakkUr 
ı 1,

1 
:. Apandisit ameliyatımı İstanbul 

• ıhat Yurdunda muvaffakıyetle ic
· ı : : eden müderris operatör Orhan 

1 i yfendiye ve hastalığımı ilk mua-
1 I 1 'lede tefhiı eden ve ameliyatı tav-
• , !C eyliyen mezkilr yurt doktoru 

ı 1 ı Jcyman Sırrı Beye alenen teşekkür 
• ,.ri...., Alt 

2 

genç bir kız karşımda reverans tıyarım · · · ~r.a<la sırada ge~.e zuu temaşakiranı heyecanı getir· 
yaptı: «Oturmama müsaade e- pastaneye gıdı yorum Çayı gu- mlşıir. Bu muazzam eseri gidip 
dilir mi?ıı dedi. O pastanede, zel, pastaları lezzetli. Hem son Şehremanetinden: Heybeli görmekte kusur etmemelisiniz. 
birbirinin masasına oturmak i- ra insanın gözü kapıdan ay- adada İsmetpaşa rıhtımının ar iıııııiıiı••••••••••m 
çin kimse kimseden müsaade nlmıyor. Gelmeyen, fakat gel- kasındaki isim taşı yazılarının 

1 almaz. Gülümsedim. Oturdu. mesi arzulanan biri bekleni- değiştirilmesi açık müzayede- ı KA~T'IE L1TEN 
İnci gibi, biblo gibi bir kızdı. yor. "Kimbilir, belki gelir, de- ye konmuştur. Taliplerin şart- Jl 1 
Ufaktefek, fıkır frkırdı. niyor, geçen sefer, altı ay ev- nameyi ve keşif evrakını gör- J 

- Siz ne güzel kızsınız! ve! nasıl geldi?,, mek için her gün münakasaya MORIS DEKOBRA mn 
- Sahi mi? Kimden duydu- Selami lzzet girmek için ihale günü olan 221 

nuz? Şubat 930 Cumartesi günü leva • ŞAIIESF.RJ 
- Zeki ve nüktedansmız da. ~--•••-•••••'! zım müdürlüğüne gelmeleri. !:::::::::::::::::::::.! 
- İltifat ediyorsunuz. VEFAT * * * f 

Ş h 
. d E \Jevslmin en harlkul!de temaşası olan 

- Istağfurullah ••. Biraz ev- Tiırk tabahetine uzun yıl- e remanetm en: manet 

ve_ı k~:~ma~~~ığ:· zaman ye- ~~~ 'Zi:~~e~~~~·efa~k~~~~:~: ~~a!!1~~~ :!:e~t~i~n~~~ ~ılgınlıtlar revüsü-lots 
rim. Cenaze merasimini bugün saat yetine kadar toplanacak olan baştan başa sözlll ve şarkılı !ilmi 

Ç · •·t · · l 5tcBe"o"lu Balıkpazarındaki - ay ıçme .. ense sızı sey- ı " kag· ıt kırpıntıları satılmak için 
•· "h d · kili<~de icra edilecektir retmegı tercı e errm · kapalı zarfla münakasaya kon-

- Şair misiniz? muştur. Taliplerin şartname 
- Hayır masakıyrm · o almak için her gün levazım mü 
-Falcı gibi bir şey mi? GLAKS 
- Hayır, ılıikaye, roman ya- dürlüğüne gelmeleri. Teklif 

zarım. Bilhassa mugaddi Vt' mektuplarını da ihale günü o-
- Ya ... İsminiz nedir? lan 23 Şubat 930 Pazar günü 
- Memduh Münür. kabili hazım bir mezkur müdürlüğe vermeleri. 
- Tanımıyorum. unsuru gıdaidir. Ek-
- Gazete okumaz mısınız? b. seriya ta ıi sütün -Okurum. 
- Bir yerde çalışıyor musu- verdiği ağırlık hissini 

* * * 
Şehremanetinden: Saraçha

ne yangın yerinde Karaman cad 
desinde 69 harita numaralı ada 

~tH!MH! sinemasına 
azim ve müteheyyiç bir halk ka

laba h&ını celbetmekıedir. 

llAveten: Sözlü Paramount 
dünya havadisleri Bugün saat 
1 1 de tcnzilAtlı fiatla matine. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

nın refakatlle önümüıdekl hafta 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
HENRY K!STK\fALKERS in şaheıeri 

Aşk Geceleri 
filmini temsil edecektir . 

YALNIZ FRANSIZCA olarak BAŞTAN BA~A SÖZLÜ 
ilk filim olan bu harlkuldde eser o kadar bUyOk bir mUkemmellyeıle 
vtlcude getirilmiştir ki aktörlerin canlı olarak sahnede bulondokları 

zan ve hissi seyircide hAsıl olmaktadır. 

Bu,SL'lEMADAN ÜSTON VE TIYATRODA'I KA'.\111, bir TEı\lı\ŞADIR 

ett9M•N-teOeeo 
'-""'-"-"-/1--'-.....,V'o.A..o"-AJ><><><'"""".AJ'-"".A..;'-.A.A,.,"""'J'><. 

Komedi Fransez Sosyeterlerinden 

MADAM SESlL SOREL 
ve fahri sosyeter 

MÖSYÖ RAVE nın 

tahtı idaresindeki trupun temsiller! 12 Şubat çarsambı 
akşamından itibaren 

FRANSIZ TlY ATROSUNDA 
başlayacaktır. ilk temsil olarak Alfons Dodenln şaheseri 

s A p H o 
nuz? duymadan rok mik- d 1140 bb h - Bugün burada çay içiyo- h 

1
. a , metre mura ar sa a. 

tarda İçİ 1 t' İ ır. sındaki arsanın metre murab-rum. L 1 

''"'"'::t Hanımın Şiglidc Osman Be
' ...... .aöl numaralı apartnnanda mu
kim Salim Bey aleyhine ikame eyle-

programı diği davanın ilanen tebliğ olunan yev Gişeler bilet sarışına dev•m etmektedir. Oiğer tem<ilierin 
mi muhakemesinde mumaileyh in a- tiyatro gişesinde talikr.e,-di..,lm,.ı..,· ş,.ıir..,. ,...._,...._,...._,...._ .............. ~).(. 

-Mütecessisimdeğilmi? in•••••••••• .. bama 10 lira kıymet takdir olu 
- Hayır, acım. ŞEHREMANETi Tepobaşı Ti- narak satılmak için açık müza-
- Sustum; pastanız bitince- ~ yaırosunda yedeye konmuştur. Taliplerin 
k d bu gün ma-

ye a ar· cine s .. ı 14/JO şartnameyi görmek için her 
- Ben pasta yemem . . 
_ Ya ben ikram edersem. da ve akşam gün müzayedeye gırmek içini

saat 21,30 da hale günü olan 22 Şubat 930 Cu 
- Düşüneyim · 1 1 Tersine akan Çayını, kuşlar gibi içti . Son- martesi günü levazım müdürlü-

ra yüzüme baktı: 1111 nehir ğüne gelmeleri. 3 perde 
- Danldınız mı Münür Bey. Yerli mallar 

Haydi pastayı ikram edin . 11111111 ı pe,de 
- Mersi ... İsminiz nedir? Yazan: Cevdet 

Kadıköy l\lısırlıoğlu tiyatrosu 
Ru akşam müsamere, dram, ko 4 

-Bibi. Kudret medi \'e varvete ve;aire. 
&L 

demi vurud una mebni hakkında gi- ;-..,-...,-...,...._,-...,...._,...._'""\l'""\l'""\1-V""' CCO '-'"-'"-'"-'"-'"-""-"'-"''-"'-..l>-..I>...; 
yap kararı verilmiş ve müddei bir 
kıta senet ibrazile inde! inkir tatbi- ,,,...._.......,-.;-..,."V'" Bugün ve yarın son olarah 
kat ve istiktap ve sabit olamazsa ye- ALEMDAR SİNEMASINDA. 
min teklifi ettiğini dermeyan eyleme 
si üzerine yirmi beş gün müddetle 
giyap kararının ilanen tebliğine ka
rar verilerek muhakeme 27-2·930 
Perşembe günü saat ondörtte talik 

Mev~imin en heyecarlı ve merakaver filmi 

Tahtelbahir 44 
kılınmış olduğundan müddeti mezku- Baştan sonuna kadar pek büyük bir heyecan ve ıldka ile rakip 
re zarfında Müdaaleyh bilitiraz mah edilen muazzaiD sesli film 
kemede isbatı vücut etmediği taktir- ,_...,,,...._,...._,....,..... 
de vakıayı kabul ve yeminden imtina Gündüz l, 3, 5, 7, ve gece 9 1 ·2 da '-''-'"-"...,.,.1 
etmiş addolunacağı ilan olunur. 

"Mllliget, in tefrikası 55 
-M-ek-tep-te- beraberdik. Ayni misin?- . - ve deııhal ameliyata liizuni-gös-- kalırsa senin beyninden ameli~·- Karnımın sağ tarafında bir ağn 

sınıfta idik. Sultaniyi beraber - Eğer lazımsa . tereceksin . Hastanene gelece- yat olmağa ihtiyacın var . . . hissetmeğe başladım . Evde 

1 1 1 

' .. Karım bir metresim olduğu
' biliyor. Başka bir kadınla 

bitirdik. Ben Hukuka girdim, - Lazım değildir... ğim. Ameliyat yapmryacaksın. Bunun üzerine ona bütün ma- yemek yemiyor, sokakta iyice 
o tıbbiyeye devama başladı. - Şu halde?... Ameliyat odasında iskambil ceramı anlattım. doyuyordum. 
Bugün Şilede küçük hususi bir - Ameliyat yapmadan yapa- oynarız, laf atarız, ne istersen - Çocukça bir şey, dedi. Ma- Nimetle Şadiye telaş etmeğe 
hastanesi vardır. caksın . yaparız, yalnız ameliyat yap- haza kadınlarla belli olmaz. En başladılar, Bir şey hoşuma gi· 

Pek sık goruşemememize - Anlamadım . mayız . Yapmış gibi oluruz . mantrksız şeylerle muvaffak ol- diyordu. Her ikisi de ayni de· 
rağmen dostluğumuz devam - Hastane sahibi değil mi- Bundan sonra iki kadın telefon mak kabildir ... Yalnız ben bu rece merak ediyorlardı. İkisi de 
ediyordu. O: "Eğer bir davam sin? edip beni soracaklar. işe neden gireyim? bir arkadaşının, arkadaşından 
olursa Şefiği tevkil ederim" di- - Evet. İşte görüyorsun ya, - İki kadın da kimdir! - Saadetim mevzuu bahis. aldığı ilacı tavsiye ediyordu. 
yor, ben: "Ameliyata ihtiya. mükemmel bir hastanem var... - Karım ve metresim. Hem kimseye fenalık etmiş ol- Nihayet gün geldi . 
cım olursa İrfan yapar!" diyor Para kazanıyorum. - Ya!.. Demek o da var? mıyorsun; bilakis iyilik edecek- - Doktorumu çağmn de-

Şadiyenin mektubu asabım dum. -Ala ... l3en de hastanende - Evet, var; eğer olmasaydı sın. dim. Vantrol, Septanteril aldllll 
bozuyor. Karımla münakaşa, Şadiye bir kaç gün yatacağım. buraya gelmezdim. Arkadaşım biraz düşündü: - yalan, ilaçları dakmüştüm • 

Yakacık, birleşip anlaşmayı, ile kavga ettikten sonra ona - Peki amma nereni kese- - Teşekkür ederim! - Pek ala, öyle olsun. Yal- fayda vermedi. Doktoru çağır· 
teması uzaklaştırıyor. gittim. yim istiyorsun? - Bir şey değil!.. Onlara va- mz 'kimsenin haberi olmaması mak lazım . 

Ve nihayet bir ziyafet gece- Benıi mükellef muayenehane- - Hiç bir yerimi kesme. ziyetimin vahim olduğunu söy- için bazı tertibat almam l~z~. İrfan rolünü mükemmel oy-
si, sonra İstanbula avdet, Bü- sinde kabul etti. Elimi hara- - Rica ederim maksadını a- !ersin. Telefonda.bir alay yalan Hastabakıcıma emnıyetım nadı. 

' • ın münasebetlerim kısa sü
' "' •di. Bu münasebetim uzun 

'. I rdü; korkuyor. Odamda bul
i ğu bir mektup telaşını ve 
. rkusunu gideriyor, içi biraz yükdere seyranı işi altüst edi- retle sıktı, oturttu, merakla çık söyle, saat üçte randevum uydurursun ve gelip beni gör- vardır. Onu yanıma alırım. A- Doktor muayenesinde hiç fal 

yor. sordu: var. ı melerini söylersin. Yalnız dik- ramız iyidir, anlarsın ya .•. i so yapmadı. Kendimi sahideıı ı- ! at ediyor. Şadiyenin saatle
• 1 ri elinden almak, yuvasını 

zmak istemediğini anlıyor. 
Tesadüfen ( !) berberde biri 

1 Ierinc rası:;eliyorlar, biribir
. nden hoşlanıyorlar. 

1:Bardaki zampara Nimeti yıı
•ışatıyor, müsamahaya me•-'' 

Kimya bilmem amma, zanne - Hasta mısın? - İyi dinle. Üç gün sonra kat et, ayni saatte gelsinler. Kimseye bir şey söylemez. Sa-, hasta zannettim. Göğsümü diıı 
derim bazı cisimler, elektrik- - Çok şükür değilim. karnımın sağ tarafında bir ağrı Mesela ikisine de saat üçte ge- na o hizmet eder. En mühim j liyor, karnnnı yokluyor, arada· 
le mezcolabiliyorlarmrş. -Görüşmeğe mi geldin? hissetmeğe başlıyacağnn... l lin dersin. mesele sende. İşi alaya vurur- sırada soruyordu: 

Bir şerare eksikti. Buldum: - Evet. - Şimdiden mi biliyorsun? - Sonra ? san berbat olur. Operasiyonu-J - Burası ağrıyor mu). Ya 
Kamım ağırımağa ba ladı! - Memnun oldum. Konuşa- - Sözümü kesme. Sancım - Sonrasına karışma, sonra- nun muvaffakiyctlc netic lenl'- burası? .. Şura<;ı?.. Kamını srk· 
Şimdi size operatör, saminin lrm. gittikçe artacak. Seni çağıra- 1 sı bana ait. ceğine eminim, Şimdi bana beş ma, gevşek bırak ... Burada ağ· 

dostunu doktor İrfan beyi.. gı-l - Konuşalım. caklar. Beni dikkatle muayene - Seni imeliyata ihtiyacın gün müsaade et. rı var mı? 
· · - Bana ameli vat vaoabilir P.deceksin. Apandisit diyecek olmadıi'i:ma emin misin? Bana Rana da beş gün lazımdı. 

. ......... 
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(Nulıun g mlı) filminde Dolores Kastello 

.---------------~·---l Nuhun gemisi (Melek'le) İ ------·.....- _ ............. -------....: 
Dolores Castello, Noah Beerry 

George Obrien 
Sinema sanayiinin arasıra alsaslı kıza sataşıyor Amerlka

~~tkları büyük hamlelerden lılar rusu dövüyorlar ••• 
•1 rıni gösteren «Nuhum gemi- Büyük harpte bu iki Ame
l» bilhassa Tufana ait kısımla- ci0kıalıdan birisi alsash kızla ev
. itibarile mu:!zzam bir eserdir. !eniyor. Pariste oturuyor ••• A
uıema sanayiinde yapıla bile- merika haıtıe girince her iki A-
ek bütün «trük» !eri ihtıiva e- merikalı da harbe gidiyor ve 
en kısımlardaki af et sahnala- karısını yalnız bırakıyor, ... Ka

r insan tüyleri ürpermeden dm ihtiyaç yüzünden zaten işi 
Yredemiyor. Foto ve çekiş olan artistliğe başlıyor ... Ve 
k orijinaldir. Film mevzuu bir gün,tren kazasında tecavüzü 

. ibarile filozofüktir. Beşerriye- ne uğradığı rus zabitine rast 
n devir devir geçirdiği bUyUk geliyor. Rus kızı kendine ram 

elaketlerden mütenebbih ol- edemeyince casuslıukla ittiham 
ası lazımgeldiği tam bir vü- ve idama mahkfun ettırıyor. 
h ile gösterilmektedir. Dolo- Fakat kızrkurşuna düzmeğe me 

Kastello çok güzeldir. No- mur olan mangada tesadüfen 
ah Beerry ve diğer artistler mu kendi kocası bulunuyor ve ka-
affak olmuşlardır. Filmin mev nsını tanıyor ... İşe müdahele 

şudur: , · ediyor. Tam o sırada o nokta 
..lstanbula gelmekte olan şark bombardıman ediliyor. Bu es

' at katarı bir ı·-.za neticesin- nada mahalli vak'ada olan bir 
U e devriliyor ... Alsadı bir kız rahip kitabi mükaddesten Tu

e onım aşığı olan bir Ameri- fana ait sureleri okuyor ve bü
di ~ı ve Amerikalının aııkadaşı tün tufan vak'ası göz önünden 
.~er bir Amerikalı, bir rus za- geçiyor. Sonunda mütareke o
~ ~r~ulup hududa yakın ~i~ luyor ve beşeriyet kan tufanm-

Çılğınlıklar revüsü (Elbaınra~a) 
David Rollins,Süe Carrol (Sesli ve sözlü) 

Bundan eve! Elhamrada ciddi sahne tertibatı alı ve 

«Brodvey Melodi» filmini gör- revünün şen olması i in~k 
müş olanlar «Çılğınlar revüsü» bir genç kütlesi çalı t~lmı tır. 

.. .. ı·· 1 h kk d . ş ş nun soz u o uşu a m a ıbır Başlıca rolü almış olan Da-
fikir edinirler, şu fanda ki vid Rollins ile Su'"e c 1 · arro mu-
«Çılğmlar revüsü» zengin bir vaffak olmuşlardır. . Ses ve 

Müzik hol programım büyük musikı güzeldir R ·· · · d • C'VU ıçın e 
bir güzellikle ihtiva etmektedir çok güzel söylenmiş §arkılar 

Zateın fülmin mevzuu serapa bu vardır. Film güzeldir. Mevzuu 

revüden iıbarettir. Revünün ter- kısaca söylenebilir. 

tilbinde olduğu kaıdar o revü' Genç !bir zoengin çocuk sev
nün gösterildiği tiyatronun diği bir kızı çalıştığı bir ti~a
kulis hayatı tam bir doğruluk- tro<lan kurtarmak için bü~ va 
la temsil edilmiştir. Revü için nm oraya vererek tiyatroyu sa-
• tın alıyor. Fakat alacaklılarla 

Mary Pikford 
makiyaj 

ve 

t 

S~n~manm .&•r~p bir huau11İJ'eti vardır 
aktorun phaıyetinl ve busuai haya\mı ' 
derece if,a eder iri sinema aan'atkirı i~ 
zahiri Jestler adeta lüzumsuzdur denebilir 

Samimi olan bUtiın sinema ve tiyatro 
aktörleri itiraf ederler ki &an'atte hakiJd 
samimiyet ancak görünnıiyen ıeylerin ifa
desindedir. 

Su halde ıioemacdık noktai na.zarından 
makiyajin ehemmiyeti pek azalmıs oluyor. 
Bu hakikati anlamak için hayvanlarm ve 
çocukların yüz hareketlerine dikkat etmek 
lı:lfid.ir. Onlar öirenmeden, talim etme
den, düşündüklerini ve duyduklarmı, ta· 
bii ve mükemmel harekt ile ifade ederler. 

Bununla beraber, yüz güzelliiinin çok 
mühim bir rol oynadıiı sinemada maki
yajin az çok faydası vardır. 

Sinema perdesinde ıörmck istenilen 

parası verilmiycn amele grevi 
gibi sebepler tiyatronun ilk su

aresine bin miişkUlSt çıkarıyor. 
Buna rağmen iki gençin gay
reti eseri olarak revü muvaffak 

oluyor ve sonunda genç hem ni 

şanhsım hem de tiyatroyu ka

rile almaya talip olan birine sa
tarak servetini kurtarıyor. 

Garp cephesinde 
tebeddül yok 

' "Garp cephesinde tebeddül 

yoktur., isimli Alman harp ki

tabmm Amerikada çekilmekte 

olan filminde işe hakiki şekil 

verilmesi o kadar mültezemdir 

ki bu filmin sahnelerinde kul

lanılmak üzre 200 kat Alman 

nefer dbiseısi satın alınmıştır. 

Haftada bir silz - - -
Sesli film mi? 

Bir iıki gün ev Melek sine-
masında Anadolu halk şarkı ve 
oy1J111arı hakkında bazı parça
lar çalındı ve gösteırildi. Bunla
rııı tam bir mUUmmeliyet ar
zettıiğini kimse iddia etmemek
le beraber frenklerin "d<>cıımen 
taire" dedikleri neviden ente
resan şeyler olduğu da muhak· 
kaılctır. 

Konservatua:- heyetinin bu 
teşebbüsünden fırsat bularak 
bizim memleketıirnizde yapıl
ması laznngelen bir iı, hakkm- J 

da kısaca bir i•lci söz söyleyece
ğiz. Geçen hafta ibu sütunlarda 
bizim memlekette filmcilik sa
nayiinin teessüa edemiyeceğ'ini 
çıiinld1 bıınwı için vücudü ıazım 
olan unsurlardan hiç birinin biz 
de mevcut olma.dığmı yazmış
trm. O yazı filmcilerimizden 
·birinin "hükfimet para vermek 
suretile yaırdım ederse bizde de 
fülm yapılır" tarzındaki iddaa
sma cevap idi. Bugün de hükfi
metin film işinde nakdi muave
net etmesi çok faydalı olan bir 
nokta}"l hatırlatacağız. Bu nok
ta memleketimizin bütün şube
lerindeki faaliyetini tesbit eden 
film ve plakların çekilmesi me
şaisidir. Bu gün artık dünya 
hadi.sati sesli makinalarla çeki
lirken bizim plakları ayri, filmi 
ayri çekmemizin manası yok
tur. İşte hükumet bu me&aiye 
ehemmiyet vererek - Bulga
ristanda olduğu gibi - öğre
tici ve dokumanter filmlere 
sarfedilmek ıçııı muavenette 
bulunursa bu gıibi filmleri çe
ken müesseseler SCl!li priz ma
ıkinaları tedarik ederek sinema
larda gösterildiğıi kadar, mek
teplerde, ve kışlalarda aksetti
rile bilecek güzel filmler yap
mak mümkün olur ... 

[~lnç~ :~~:t;~;~ J~r®~~ çehreye malik olan artistler çok de
ğildir. Bir cokları iıe kendilerini ıun'i 
&urette aüı:ellcttirmiye mecbur oluyorlar. 
Ufak bir rnakiyajin bir çehreyi ifade et
mek ist~niı.eı:ı- karaktere daha ~ycun bir 
hale cctırdiii çolı: defa vakidir. Bir sine-

Çılgınlar revüsil 

Bans Ştüve, Herribel, Dullin Biyanketti 
mevzuu şöyle hulasa edilebilir •. ma arti•ti makiyeji iyi i•timal etmesini 

[------ - . 
_ _!S.~~~--an _____ ~p~~~====-=j Avrupa tarihinde sihirbaz

klan, falcılığı ve kehaneti ile 
aruf olan "Kalyostro" ismin

e ıneşhur bir serseri vardır. 
U adamın hayatı sergüzeştle 

lamaldir. İşte bu filmde Ka
l'ostronun bir kısım macerası 
~alıçanın gerdanlığı" vak'
~le mezcedilerek hik~ye edil 

. tir. Filmde belki tarihi ha
tlere mugayır noktalar bu

Uııa bilirse de film güzeldir, 
ngin mizansen ve dekor var

ır. Artistler iyidirler. Filmin 

bilmelidir. Bazen yüzde dciil boyun ve 
İtalyada idama mahkum o- kollardaki bu makiyaJ hatasını objektif 

lan Zosef Balsamo Kalyostro buyük bir tezat olarak kaydeder. 

ismile Fransaya gelip saraya Bir ıinemaı11ıldızı kendiaine yalutan 
Ronald Kolman, Lili Damito sesli film 

M 
. A güzellik ltilini bulmalı ve onu daima te-

giriyor ve kıralıça arı ntu- kimül ettinniye çalqmakla beraber bir 
vanete idam edileceğini haber de "içeriden ıe!en,. ıüzellik olduil;unu 
verdig" i için gözden düşüyor. unutmamalıdır. i!annıma ıöre ıı:w:ellifin sırlarından biri de muhataplarına, dostca 
Bunun üzerine intikam almak muamele etmektir. Gizli maksatlar dalma 

· kı 1 h" d 1 k çehreye akseder. Makiyej ise onları uzun 
içın ralıça a ey ıne ger an ı müddet gizleıniye klifi delildir. 

meselesini icat ederek onu leke Kendimi ınakiyej hakkında malumat 
liyor, ve yapılan tahkikatta da- verecek mevkide ıı:örmemckle beraber ai
laverası meydana çıktığı için nema perdesinin dışarısmda makiyajdan 

t 
vazıeçtiğimi söyliyebilirim. Zannederim 

tekrar tal yaya kaçıyor; ve ye- iri düıünüş temiJcliği vücut teınizliitinden 
ni maceralar arkasına koşuyor. bile mühimdir. Saç tualeti iae ıı:ünden 

güne ehemmiyet kazanıyor.Tabla.tin buna 
vermit olduiu buklelere daima itina et- ! 
tim, ve bazı modcrnizm ıaruretlerile 

1 

onları kesmeden evel uçla.ranı daima 
kendim büyi.ık bir itina ile tarardan. Saç 
larmı aslen parlak oldu&undan, zeytin 

1 
yaiını ancak altı haftada bır kere, ba1ı
mm derisini muhafaza için kullantron. 

' Saçlarnnı on bq elinde bir defa yıka. 
rım. Tabii, bir otomobil aeyabatinden 
.onra, istisnai olarak yıkanmak ihtiyacı ... 
nı duyarım. Sabahleyin tualetimi yapma .. 
dan evci, bir uç dakika batıma 11calı: 
bir hafiu sararan. Bu kan cereyanını 
tahrik eder. 

Daima tatlı ve ııcak su iıtimll ederim 
Yaimur suyunutercih ederim. Oda hiz
metçim Katerln, CastilJe sabunu rende ... 
leyip kaynatarak yapt.Jiı aabun hulisası-

Korsan /ilmlnılt Ltll Damıta 

nı baııma döker, ve bunun üzerine biru 
sıcak sa bopltınca baş1D1da bol bir kö- leti bulmalır: için bazı tecrübeler J'll.pmah• 
pük hasJI olur. Böylece batımı iki defa dır. 
yıkadıktan sonra bir defada limonlu ılık Burada tarassut kabiliyeti çok ebcm
suyla uvarmı. Saçları dökülenlere li- miyetlidir. Daimi hayatta bazı görüşler 
monlu su tavsiye edemem. temsil edilecek. karaktere en iyi uyacak 

, tuvaleti öğretebilir. -
Başımı bu hmonJu suyla otdurduktan . • . • 

sonra, nezle olmamak için aovuk su dö. l;f~lciyaıe celınce, bunun di~~tle naza .. 
künıi.rüm.. Bundan sonra baıuna b' ha ~ı ıtıbara alınması llzun celdii:ınc kani
lu sararun. Qiı.zel havalarda, &iine~e o~- ım. Fakat evveli makiyaj görüruniyc .. 

. tururum. llava miısait olursa aaclarmıı ccJc surctt~ yapılmalıdır. Bunun için 
~ güneşte kuruturum. Sardıfun havlu ha- . studyodaki ma1dyaj mfitehas !•rına da
~ ıımdaki ıuyu mümkün mertebe alır. f nrşm.ak. (ay~~ı~r, onlar csrnerın ve sarı-

Ekscri büyük stüdyolarda her aabneye ,, ram°':. g~z_ellıgıru meydann çıkaracak ma-
yakqacalı: tuvaleli gösterirler, fakat, yaıı bıli~ler. . •. . 
ıan'atldclar kendine en iyi tiden tuvaleti Ben ~· makıy~Jtmı,. meydana. çı4 
g:isterecektir. kanna~tan zıyadc . gı.ı:lcnuye ya.ı adı&mı 

hissettım; çunku sınema na.hm ınin tcı-
Bir mektep muallimesl rolü için u- mini çektiii, m.:ıkiyajn altmdaki dü1ünce-

munliyetle, aaç~rı ar~aya taramahdrr. lerdir. 

Ronald Kolman bizde oldu
ğu kadar bütün dünyanın kadın 
!arınca sevilmiş bir artisttir: 
"Ölün perisi" filmindeki oyunu 
na hiç bir zaman yaklaşama
makta beraber aldığı rolu anla
yan ve hazmeden bir adam ol
duğundan "Korsan" filminde 
de karışık bir çok hislerin birlik 
te ifadesine muvaffak olmakta
dır. Korsan filmi şark manzara
ları ve deniz menkibelerini havi 
bir filmdir. Fotografi güzeldir. 
Lili Damitamn güzelliği de ay
nca şayanı dikkattir. Filmin hu 
lisası: 

Tom Lınyar ismindeki zen
gin Java denizinde yaptığı se
yahatlerde Belarab Mehraçesi
le dost olmuştu. Bir gün yerli
lerin hücumuna maruz kalan 
Linyan kurtaran Mehraçeye 
yerLiler ısyan ettiğinden hemşi 
resi ve sadık bir adamı ile Lin
yarm gemisine firar eder. Bü
tün macera bu adamların seya. 
hatlarmdan ibarettir. Filmde 
Korsanlarla mücadeleler de 
vardır . 

*** 
Opera sineması M. Papaya

nopulosun vcfatt sehepile geçen, 
Çarşamba akşamı, açılmamış- : 
tır. Bu haft:ıki programa diln 1 
ak am ba lamı tır. 

9 
::s 

Nllhun gemisı 

rH~;~iJt~·cru;1~t~;;b·1 
~••••...-.r••~.r:~~~;o:~:~!'!:~..J 

Çocukluğum, ılk n1ace alarım, istid ıdım 
ilk sahneye çıkıtnn Deuver de idi. Beatrice de bir fıatıkçı düküm 

~cbet_h ~iyesind• ( Banuqo) nun o- açtım. Kazanmağa bqladnn. Kendi- r 
glu rolunu almıştun. Şahnede kısa mi mühim bir adam görmele ı.. la ~ 
bir milddet bulunacakton. Babamla drm. Annem benimle ifti1uır e.ı· ' · 
beraber aahncnin ortaıına gelecek· du. ıyor-
tim. Hırsızlar babamın üzerine atılın- Bu kazancunclan birikt" d ... 
ca "lmdatl lmdat" diye iki clafa aah· paralarla bir ırazete bayiliiiır 

1

":, 

nede iki dafa da daha boiuk bir seı· aldan. N ebraıkaya gelen ti 
18 

tro 
le sahne arkasında baiıracaktnn. kuınpanyalannda çocuk rolün~• de 

Şahneye çıkacağımdan annem ve alıyordum. 
b~ garet memnunduk. ~nnem ~na Gazete bayiliğini kenclbn yapıyor-
gore bır esvap buldu. Bıraz kıaalt- dum. .• Birkaç çocuk da bıına 1 

dıktan aonra ~ydirdi.. Bu kadife ea- dım ediyorlardı. yar-
vap ve tüylü fapka ile .. tilh~ bir hlll Akf8.IJlları tiyatroda ,..ı..-leme ~ 
aldon.. Fakat be? ~ok guzel bır çocuk ıatıyor ve tiyatro müdirinln bazı i 
olduğuma kanıdim. O zaman yedi !erini görüyordum. Para kazandık~ ( 
yaımda idim. Bu ilk rolümde muvaf· keyfimi artıyordu. Muhtelif eaiJ 
fak olamadım. Şahne üzerinde i1d !erle ıahneye de çıkıyordum. ~ir ;;. 
dafa "imdat'' diye bağrrdnn. O ka- fa da gazete aahcı rolünü ıılmq. 
dar hızlı baiınnıınn ki üçüncü dafa hm. 
b~ğırmağa lake.ton kalmamı9tı. Fi· On bir yaımda idim. Omaha ,.ı.. r 
ıril~~ardan biri aeaimi taklit ederek rine gittik. Oradaki bir tesadüf he.
rolümü tamamladı. yat,_. kat't bir iatikimet v.-di. Ar-

Bu badiıeden aonra Nebraakoda tık sahne hayatına atıldmıı 
Beatrice ıehrine gittik. Orada ı... timi nüciima adetl atıktan. Gü
bam bir dikit makinaaı fabrikaainın n~I': al&ke.11 olmayan biç bir tey be
acentaaı olmuıtu. lıler fena gidiyor· ~ ~lüadar etmiyordu. H.- rast sel- i 
du. O zaman erkekler karilarına di- diğıme ıualler aorar, canını admrıhm. • 
kit makinaaı almazlard<. Hele kütüphaneciyi her görüıümde ~ 

Babamı( yardım etmeie kanır ilmi vücuma ait kitaplar iıterdim. 
dim. Böyle itlere aldım -di it:; r·:- ~h:.":':U~~ ıleralerini ol
bu aahne hevesi bende olmaaa idi iyi ~ ça • 

7-~- oı..m..ı. 
bir it adamı olabilirdim. dbır 8.~ka:nhın • bir büyilk teleskopu, lıir 

e go antaaı vardL Bu .adam yıl-

Kalyostro filminden 

dızlara dair konferanılar verir ,,. 
ıo~a k~n~i teleskopile çektifi yildia 
reaımlennı aatmap ufratırdı. Her 
akşam bu adamın ııözlerini ha:yretle 
dinlerdim. 

Bir ak""" Zuhal yilduı ü:aerine 
bir konferana veriyordu. Tam o esna
da bir yangın tulumbıı11 geçi\, Her
kes lıonferanaı bıralıımak yanırma 
gitti. Ben yerimde oturuyordum.. Zu
hal yilclizi dururken yanırmm ne • 
bemmiyeti olur. Tabii yalniz benim 
için lıonferana devam ebnez. Ben ele 
etraftaki haritalan ba:yretle ııeynı 
daldım. Birdenbire arkamda bir a
dam durduiunu hi11ettim. Gözümil 
kaldmnca, tik gİyİnmİf Ye bıına çolı 
güzel gözüken bir adam gördüm. Ya 
hancı tahs her aktun tiyatroya gi
derken beni her akıam ayni yerde 
konferanı dinler gördüğümü ııöylecli 

Tiyatro kelimeıini duyunca, mü- : 
hatabuna daha büyük bir ehemmiyet 
vermeye batladnn. Hele Ohamanm .\ 
Burwood tiyatro kompanyaamın en • 
mcthur aktörüriia olihiunudüyünca 
ayaklarına kapanacaktım. 

1 ami John Lane O'Comer idi. Çok 
muktedir Ye ınethurdu. Bu adama 
minnettanm. 

Bana ıualler sormaia başladı ben 
de cevap veriyordum. Ailem hakkın
da malıimat vttdim. Bana çok bııhti
yar olduğumu, Ohıımada oturulacal& 
ev ve yiyecek yemek bulmak müıkiiJ 
oldujiunu a<lyledi. • 

(Bibnedi) , 
HAROLD LLOYD 

Kal><,,, o ;ıtmınden 
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Mahkemelerde 
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on om 

İst.hlak vergisi Bebek cinayeti fa 
1 

I • 

Emanette Müteferrik H. 

Barlar Yeni bütçe 'ı 
; caret odası dereceler üze-r 
'l·inde tetkikat yapmaktadır Tanzim edilerek mu 

ı 1 hasebege verildi 
Nerelerde açılabile

cek ve kaç sınıf 
olacak? 1 1 

, , 
1 1Ticaret odası tarafından hususi istihlak vergisi hakkında 

ti ,kata başlanmıştır. Şehremaneti de air ve şua-
' , •i. Malfim olduğu üzre ticaret ve sanayi erbabı beş dereceye batma ait yeni bütçe alakadar-

~ ; ' , mrş ve bunlara muayyen nisbeteler tayin olunmuştu. Fakat lar tarafından tanzim edilerek Yeni talimatnameye naza-
1 ! ereceler ve nisbet itirazları celbetmekten hali kalmamıştır. mühasebeye tevdi olunmuştur. ran barlar ancak travmay hattı 

J il işte bu dereceler ve nisbetler üzerinde tetkikat yapmakta- Bu meyanda heyeti fenniye ye- üzerindeki caddelerde açılabi-
1 ni sene için bir buçuk milyon lecektir. Birinci derecedeki bar 

! f ' ' lira tahsisat istemektedir. Bu lar saat dörde kadar, ikinci de-
: 

1 
i!/'. Borsada vaziyet rafından 20 Nisanda Ankarada para ile inşaat, tamiratı müte- recedekiler üçe, üçüncü derece-

1 
1 

.. bo d 1 'li li açılması mukarrer olan yerli madiye yapıalcağr ve bazı has- dekiler de ikiye kadar açık bu-
l un rsa a ngı z rası a- 1 · · · f 1 k · · 1 · · 1 - k lunacaktır 

1 ı .,- f 'ki ku mal ar sergısının aa omıtesı tane erın tevsı o unacagı ay- · 
· ~ 

1
. ı :ı1 . Jrgı ıateknazaran 1 ruş dün sabah cemiyet merkezinde dedilmektedir. Sermayesi 15 hin lira olanlar · ı ı· · r·anına apanmıştır. 'lk · · k · · K -o- ve elli müstahdemini bulunan-' . 'li r 1031 k t 1 ıçtımaıru a tetmıştır. 0-
··r •ı gı zb. ırasıalık 10u3~kua a- mite serginin ihzarı için uzun Darülaceze hakkında lar birinci sınıf, sermayesi 10 

' ı, ı ıştı ır ar .. .. ruş müzakerelerden sonra başlıca .. • · bin lira olanlar ikinci, 5 bin lira 
ı 'tr~arada m~:ını~le gordukten şu kararları vermiştir: Sergi hesap encumenının sermayeliler üçiincü sınıf ad-

' ı ı1 , a akşam uzerı 1029 kuruş Türk sanayiini eniyi temsil e- raporu dedilmişti.r. Bunun haricindeki 
1 J<a,ııanımştır. debilecek şekilde ve bir nürnu- T kiki h .. · 1928 yerler kapatıla<:aktrr. 1 . ı . .4.ret 9 03 kuruşta kapan- . . .. et esap encumenı -o--

'ı '·ı :ı Altın, 908 5 kuruştan mu- ne s7r~ı~ı olacaktır. :r:ı-umune senesi darülaceze hesap raporu Ol " b • t" d 
' 1 • .. .. t!. sergısmın eşyasını cemıyet top nu bitinniştir. muş eygır e ın en 
" . e gormuş ur. lı ak k d' · ·ı Ank ı, j i '' -o-- yac ve. en ı .vesaıtı e a Raporda bilhassa sütteki kü- bastırma 

ı ı lı.ı , .. .. l l ğ . ) raya getırecektır. Mensucat çük çocuklara iyi bakrlınakta 
ı 

1 
)
1 

l utun .:asta 1 l 1 e cins üzerine tasnif olunacaktır. olduğu takdirle kaydedilmekte- Balıkpazarmda bir tacire ait 

1 
J.ı : n1ucadele Sa~ş.yapmak istiyen m~ess_ese dir. olup Beyoğlu Bele~iyesi tara-

: J, t •'ı. NKARA, 30 A.A. _Gavur l:r ıçm ma.~rafları kendılerıne Müessesedeki halı;, dikiş ve fından mlİsadere. e?ıl~n 230 çu-
. ı· 1 

1 mıntakasmdal.! wtün has aıt olm~ uzre ayrıca pavyc:ın- kundura .ima!it~eleı:nde_ çalı-ı val pasun;ıan:n; ıkı~cı de~a Y.~-
·ı ' . . 1 mücadelesine esaslı bir lar tahsıs olunacaktır. Ser~ıye şanların ımal ettıklen elbıse ve pılan tahlıl neticesınde olmuş 
1 ,; 1 . te devam edilmek için mus iştir~~ eden ~ev~t ve e~y~ ıçın ayakkabı, müessesenin ihtiyaç- .beyğir etinden imal edilmiş ol-

! l ı ( ı \Herin metalibi tesbit edil- tenzılatlı t~rıfenın tatbı~~ ~ larını tatmin ettikten sonra E.. duğu anlaşılmıştır. . 

1• Jl)l ·r. Yapılan mücadelenin n~da Demır?'.ollar İdaresı nez- manet hademe ve çöpçülerinin ABu ~~ı;:mala.nn ~erede.ı
,1'. 'e seksen muvaffakıyet te- dınde te~eb~us_atta .b1;1lun.1;1Iacak r'- - ıı- ; ~e ve :wakkabılarım te- mal ~dıldıgı tetkık edılecektir. 
lı\:1 iedeceği talımin olunmakta tır. Sergıye ıştırak ıçın numune min ediyor. Encümen çok fay- 1malataneler •bulunur bulun-

ıll ~ 1• l~rin Nis~ın b!~ine ~e sa~ış !- dau semere veren imal~t~ele- maz. sahipleri tecziye edilecek-
1: 'f ı • ~ -o-- çın ~'.11 gondenlip go.ndenlını- rin tevsii lüzumuna karudir. lerdır. 

1 ı ı.• .~nkarada açılacaa yecegı M~ın ~beşme kadar Darülaceze talimatnamesi be --o-
. ı ' . . . ıhban ve gondenlecek malların deru kabiliyetleri müsait olanla- Ecnebi mustahzarat 
1 

ı ~~rlı nıalları sergısı da nihayet Nisanın onuna ka- rın şehir yatı mekteplerine ka- fi l ? 
f'i ı :NKARA, 30 A. A:- ~illi dar Ankarada bulundurulması bul edileceklerini bildiriyor. An fiatlerİ niçin ır amış 
1 , nt ve tasarruf cemıyetı ta- meşruttur. cak bir çok talepler karşısında Ecnebi ecza fiatlerinin yük-

. J., f * * * kalan şehir yatı mektepleri Da- selmesi sıhhiye vekaletinin na 
'~)ı ; Kambio Borsası 30111930 rüJa~~~e çocukl~rını kabul et- zarıdikıkatinicelbbetmiştir.Bu 
.. . i:ı lirn.ılZLAR TAHVlf.AT medıgmden muessesede bulu- hususta tetkikat yapılmakta-
ı: • ı · l!Z dahlll 0"6 62,~0 .An•d~lu } ~ }. 86.40 nan çocukların bedeni kabiliyet dır. 
. 'r ·ı uu "' "hhı ı, 1 9~ !.; P . Y. ~. r. ~~ leri~e. ~öre s~'at erbabı. olaı:~ Bu yiiıkselişin fabriıkalarm em-

ı''; ' ,,.cı , demir Y"1" Tfoel 1ırteıı f,22,5~ yetıştırilmelen temennı edili- ri ile mi, yoksa doğrudan da-
r ·, 1 ': ~ 1 N l'LER EltJ.tlrlk ılrk 3U < 22.SJ yor. ğruya İstanbuldaki komisyon-

.. ı' '. rı·~ıı 12 3!\ Rıhtım ~ırketı. ı6 sg -o-- cular tarafından mı yapıldığı 
"'ı clu '•mir )Ol> 21 10 il. ı· ~· Uıııu ı ı rte~ Kasap':ır etlerini araştırılmaktadır. 

': ı • .. s. 69 w 
i , ~. fırkeu 1" 00 (f.f{r.r:!l. nasıl saklayacak? Bu hususta fabrikalara da mü-

,,. 1. ~ırteıı ~" oo racaat e.Qll'<l=ıtlctir. Bilasebep 

1,1
•
1 

· ıiin A. ı. ıo so Lo•drı 1029 o ıı,oo f\e•·yurk o,47 ~o. o Beyazrt belediyesile kasap- fiatleri yükseltenler tecziye o-
' İ ıPrır.en ~ 3 ı.oı Paı '. • 12 o.ı.w .Aun. !6 34.0l lar arasında bir ihtilaf çıkmış- lımacaktır. 1 

~ F: prıc.en ,;.. S IU Ccnetrl 1 # .25 Roml 09 o~l ,00 
~ • 31 00 tır. -<>-

, .1 n cnto • Bt:lmı !5 S7,50 AmsterJıoı U 17,50 r 1 ltr foo ş. "8 00 8rükl.ı 3 3MO Sofyı 65 12, 50 Beyazn belediyesi, zabıtai Ruslar•1nüba yaata 
" 1 ' • ıcu ;ı. 4 7' Praı ıs 95,o<ı-Btrll• ı 97.75 belediye memurları vasıtasile devanı edivorlar? 
1

,. · aııi)·c 17 25 Viyan• 3 35, 75 civardaki kasaplara emir vere-
,11.1 j: • • * rek asgari bir müddet zarfında Rus ticaret mümessilliği 

':1.
1

, • Jstanbul Hayvan Borsası 90111990 dükkanlarını camekanla kapat- müvakkat tica,ret itilafı muci
ınalarmı ve etlerin camlı dolap- bince istiihsal mmtakalanndan 

1 .ı.I, Diri satı~lar Et sab~lan lar dahilinde bulundurulmasını dog"rudan doğruya mübayaata 
ı 'hl1 ~ Clnsl l(llo ftab 
l '· • Ad t K.llo tıyt A mi bidirmiştir. devam ediyor. 
1•' ... ınsı e aaıarl 1tamı "'ıf.arı ~ Halbuki zabrtai belediye ta- :lıktisat vekaleti mümessilliğe 

1
/' '. 1 rcıl: 474 13 38 Kıvucıt sı 20 2ô 40 limatnamesinin kasaplara ait listedeki miktardan fazla zey-

l lıç 209 33 36 Dıltç 46 , o 63 96 kısmında kasap dükkanlarının tin ve zeytin yıağl: mübayaasını 
1 ·"'an 726 26 .o Karamaıı 49 14 70 ııo önü sık telle kapalı ve dışı par- teklif etmiştir. Bu mübayaa da-

11 11 ı• 000 00 00 Kuzu 
96 50 ~7 '

0 maklıklı bulunur. ha devam edecektir. 
i·ı' 1 000 00 00 Keçi 37 44 46 80 
. ,1 \yw ıı:;2 2s 26 Karay.tlt• u 60 so 7;; Eğer bu olmazsa dükkanda -o--
" ı ;, ~' 09 ı1 sıgır ıs 60 ili! 86 bütün etleri istiap edebilecek l{azanç vergisinin tad1li 
• 11 :ı 03 ıo ıs Dana 39 cxı 42 40 kadar büyük sık telle mestur k. k 

. ı 1 adı oŞ 07 ıs M*ındı 19 50 31 20 bir dolap bulundurulur,, denil- tet l atı 
~ . . ..-
,. ; mektedir. 

901119!>0 Maliye vekaleti kazanç vergi 
. ı ' ; Ticaret ve Zahire Borsası ., Beyazn kasaplannın bir kıs- sinin cibayetinde halka kolay 

1 
ASGEJI. nZAM! Birinci aert 0000.00 0000,00 mı C2Jllekan yaptırmakla bera- Jrk gösterilmesi için yapılacak 

00 
co 

0-0 

ı. P. ıt • . P llln<l 0000,00 tooo.oo ber mühim bir kısmı da zabıtai d"" h kk d t tk'k · 
13•35 16•10 i'~':~~ \llıoo,oo 0000• ıJ belediye talimatnamesine aykr- !3-~:ı:ıeı:ır. m a e ~ at ıcra 
~'.: 00

•
00 

lcpct rı olan bu emre itaat etmemiş.. Vekalet bu hususta vilayet-
cxı 15,0Q 11,20 Pupaı !erdir. lerin fikrini sormuştu. Gelen 

-,- -,- Zahir• Beyazıt belediyesi kararında cevaplar maksadı temine kafi 
Çavd"' ıo .30 ıı,oo ısrar etmektedir. görülmemiştir. 

:'.:;:: :;: Arp• o7,ao oo,oo . . . . Bu husus için Avrupa mev-
!. ı:;;:::uı M"ır 07.20 .ıo.oc, • latanbul lkine1 Tıcaret Mahkeme- aıtının da tetkikine başlan-

' 
1 

YnlaJ 00,uo 00,0'0 ıınden: ZU 

, e••ı Hububat lt•ten tohum• oo, 0 00•00 Galata'da Tünel caddesinde 9 nu· mıştır. A :.ı. ın b 
ı ı . - ~6, I~ oo.oo Suam 29,20 oo,oo l"aıulye oo,oo oo,;ıo merolu kundura mağaazsmda icrayi M~addel layııuan u sene 

tra Etıtrct 

'!" 

Un Mmlmak oo.oo oo,uo ticaret etmekte olan !stavri Saatçi meclısten çııkması muhtemel 
O<OO,OO 000' ,00 =~~';!. oo,uo oo,oo oğlu ve şeriki şirketinin mahkemece görülmüyor. c=.: :.: Elli• ,)(),OO oo.uo 27 .Kanunusani 930 tarihinde ilam if- --0-

oo,oo 00
•
00 !asına ve 29 Kanunusani 930 tarihin Adliye nıüsteşarı 

------------------- de iflasın açılmasına karar verilmi§-

T.8SarrUf cemiyeti tir. Adliye müsteşarı Ferit Be
ı - Mumaileyhadan alacağı ve is- · Ank a avdeti bir kaç 

d •• J d tihkak iddia edenlerin işbu haklarını Y~~ aray .. . . un top an 1 tarihi ililndan itibaren bir ay içinde gun daha teehhur etmıştır. 
mahkemede iflas idaresine müracaat- -o--
1'.' ka.yıt_<ttirmeled.ve bu baptaki d~- Recaizade Ekrem B. 

Tasarruf cemiyeti İstanbul lillerın asıl veya muaaddak suretlerı- , • 
şubesi idare heyeti dün Hakkı oi tevdi eylemeleri. merhuın ıçın 

2 - Müflise borcu olanların dahi 

, el } un. QJ&t 

' 1 

1 
.,..,...~ .... ,.Jf:.L~ 

1 ·F' .h d . . d 
atı aıresın e 

atih dairesinde nikahlan ic... Şinasi Paşanın riyasetinde top- keza bir ay içinde kendilerini bildir- Bugün saat 15 te, Galatasa-
1 dil enlerin esami si şunlardır: alnnuş cemiyetin fealiyeti etra ~ele:i (h~af'.11" hareket cezai mes'u- ray mektebi son sınıf talebesi 

li Ruşen B. ile Zişan H., !nıda görüşiilmüştiir. Gelecek liyett mucı!'t~r). . tarafından mektebin konferans 
eli M hın B .1 F hinı 3 - Müflislenn mallarını her ne al d ' R . _ :.ı Ek 

n e et • ı e e e Cmna giinü Darii.Münunda oldu suretle o!Ul'8ll olsun ellerinde bulun- s onun a, ecaızaue rem 
Hüseyin B. ile Leman H., ğu gibi Galatasarayda da bir duranların o mallar üzerindeki hak- B. in 17 inci yıl dönümü müna
nil B. ile Mihrünnisa H., . . ıla k bund !arı mahfuz kalmak şartile keza bir sebetile bir ihtıifal yapılacak, ve 
.ınıettin B. ile İhsan H.,Meh ıçtıma yap ca: ve a ta- ay içinde iflas idaresi emrine tevdi merhum Ekrem'in bir komedisi 
Ali Ef. ile HÜrmüz H., Sü- sarruf ve iktısat hakkında kon- e:ıı:Jemele'! ve etmezler ise _cezai mes'- temsil olunacaktır. 

pan Ef. ile Şahinde H.,Salih 
ile Fatma H., Nesim Ef. ile 
ına H., İsak Ef. ile Ester H. 

feranslar verilecektir. uliyete ug~ayacaklan gibı ~kbul -o
ınazeretlerı bulunmadıkça ruchanı 

111111111111111111111111111 jhaklarmdan mahrum kalacaklardır: 
Mehmet Nizamettin B. ile Fat- · J lk içtima ıo Şubat 930 Fa
ma H. Mehmet Hikmet B. ile zartesi günü saat 14 de mahkemenin 

Mevadı nıüştaile 
mazbatalara 

Fatma' Semiha H. Ahmet Ba- iflas odasında akdedilec~ğinden ala- Yeru· gum.. ru"k 
. . ' caklıların yevm ve vaktı mezkilrda tarifesinden 

hae.ttın B: ile Ayşe Sı~a H., bilasale veya bilvekale hazır bulun- evvel eski mevaddı müştaile 
eyazit dairesinde nikfilılan ~alih E~. ile Fatma H., Faık E!. mal":"' ve ~üf!i~in müşterek borc~~- mazbataları verilmişti. Bu maz

ile Cemıle J:I·• Mustafa Macıt !arı ıle ~ef~erırun. ve. b<_>rcu tekeffül batalann yeni tarifeye göre ta
edilenlerin esamisi, berveç- Ef. ile Belkis H. Mehmet Ne- eden saır kimselerın ıçtımada bulun- d'l t bdil' kAlett b'ld' .1 · dir: . . ' mağa baklan bulunduğu icra ve if- 1. v.e e 1 ve a en. ! ırı 

eyazıt dairesinde 

catı Ef. ıle Enver H., Haren Ef. !as kanununun 214 üncü maddesi mu mıştır. Mazbataların tadi1i ya-
uri Mazhar B. ile Saide..!!·• ile Sülunya H. cibince tebliğ ve ilan olunur. kında yapı!acaktır. 

VilAgetttJ 

Meclis.. R f d .. ··:ıd·· u·· ---. ecep e en ıyı o. uren z 
Vilayet meclisı garın 15 seneye mahkum old 

açılıyor 

Vilayet umumi meclisi yann 
930 senesinin mutat içtimamı 
aktedecektir. Vali vekili Fazlı 
Bey meclisi açacaktır. 

Bebekte Nisbetiye tepesinde bir borç meselesinden 
münazaa neticesinde Reçep Efendiyi öldüren Üzeyrin m 
mesine devam olundu. 

Vilayetin bir senelik faali
yet raporu okunacak, bundan 
sonra encümenler intihabatı 
yapılacaktır. 

Mahkeme dünkü celsesinde kararını tefhim ederek 
15 sene ağır hapse ve maktul veresesine 2000 lira tazmin 
sına mahkfim etti. 

Ayni zamanda katil Üzeyirmüebbeden hideınatı am 
memnuiyet aza:sma ve mahcuriyeti kanuniye altına konu 
rnahkfim oldu. 

Bütçe de tanzim edilmiştir. 
Yek\inu beş milyon kadardır. 
En fazla maari.f bütÇesi kaba
rıktır. 

Gümrük kanunu 
Gümrük kanununun tadil e

dilen maddeleri dün Vilayete 

Tıbbiyelinin isticvabı 
Nermin barda Aıhmet Efen

diyi öldüren Tiıbbiyeli zati E
fendinin istiçvabr dün yapılmış 
tır. Davaya 15 Şubatta başla 
nacaktır. 

verilmiştir. 
İstintak •hakimi 

halclmıda tevkif 
kesmiştir. 

mazn 
müz 

--0-

Iki mütecaviz 
bildirilmiştir. --<>- Dün adliyeye Hamza ve 

-o- Memleketlisini öldüren met isminde iki mütecavi 
Vali muavininin me- Köylüsü Mustafayı öldüren lim olunmuştur. 

sai saatleri sandalcı Mustafa Osrnanın mu- Maznunalr Ramide !;arlı 
lhak . duklan halde bir adama 

Vali Ş h · · kili F eınesıne ağırcezada dün sa-
ve e reırunı ve az- b h b vuz ederek dayak attrkları 

li- B d . 'b .. -ı a aşlandı . . yarın an ıtı aren og eye Gal t d A . . d da jan<lanna karakolu müd 
kadar vilayette ve ög-ıeden son- d a a a . rdapGc'~bııınli keahme l b ka1m H 

da Em 1 l k 
Y an çeşmesın e ore ve eye ınec uır "§tir. 

ra anette meşgu o aca - · d Gö' ,A,_1. k .1 M af ve Mehmeıt tıu sırada J' 
sın e r""' ı atı ust a o-

tır. tu kah · k d' • b' malara ve hük.O.ınetin m rup , ve ıçer en ıger ır 

d bul M f ·ı şahsiyetine tecavüz etmi Seyyahlar masa a unan usta a ı e ar 
Ö dir. İki mütecaıviz ha:kıkınd 

•------ kadaş·l·arı Raşit, mer, Hasan b larl M f rek darptan ve gerek hüıkfr 
(Dirinci sahifeden mabat) tecavuzata . aş. - ar. .. usta .a ta!hkirden iki zabrt tanzi 

Zln askeri mmtakalar haricin- her ne kadar dıger mutecavız dl' ' M f a ıyeye sevkolunmuşlardır 
de memleketin her tarafında usta aya: - . . ; . vraka vaziyet eden beşinci 
seyahat edebilecekleri hakkın- - Ayıp degıl mı. Ben serun tantik tevkiflerine karar 
da mühim bir karar mevcut- memleke.tlinim" demişse dı;. d~_n miştir. 
tur. Ancak, memlekete girdik- l~.~~ış ve kavga buyu
lerinden on beş gün müddetten muş!iir. Bu sırad~- Os:ı:ı~n 
sonra her nerede bulunurlarsa pıçagını çekerek dıgerlerının 
oradan ikamet tezkeresi alırlar. üstıüne hücum ve Mustafayi öl 

---o-

Emanet cıPolitika>ı 
dava etti 

Alınacak vize üzerinde onbir dürdükten sonra diğer 3 kişiyi 
kuruş pul masrafından başka cerheder. . . Politika arkadaşımız ale 
hiç bir harç alınmaz. Bu husus.. Maıhkemede. dınl~nen ~ah. ı.t- ne Şehremaneti tarafından 

1 d k h H 1 k" : .ı. zarar manevi davası açılrruş ta ecnebilerin bazı miıtavassrt- er en ' a vecı a ım at.wın 
·ı -> kıarn il h" · - · · Davaya sebep politikada neş lar tarafından istismar edilme- eı nue a e ucum ettıgıru 

mesi de nazan dikkate alınarak go.·rdü~ün. ü ~öyledi.Di.ğer ik. i ş.a lunan ve itfaiye neferleri 
hi K " ı y f h b yangın söndürmek için para 

otel ve vapurlara ilanlar talik t .~zım 1
. e .u~u ~se. ı~ ır tedikleri hakkındaki bir ya 

olunacaktır şey gormedıklennı bıldırdıler. 1 Reşit Saffet B. e, İstanbul'a . _Davalıakdiğler d6 şahidin celbi ~:~~;:~:t~:~~kl: YE:r 
1 ah k f·ı · ıçın t · o un u. . 

sc:ı.n ge en seyy a ı esme, o ---o- şıkayette bulunmuşlardır. E 
gun kapalı bulunan Topkapı y . Jk- d l net gazeteden 10 bin Lira ma 
sar~yının .açtırılmadığı hak~- eşı . 0 .?' e ev sayan ar vi zarar talep etmektedir. 
daki neşnyatı sorduk. Reşıt Y eşılkoyde çuha tüccarı M. --o-
Saffet B. demiştir ki: Harkelin evine giren çete e- TR simatı a ye 
"- Dünyanın her tarafında Iradı dün adliyeye teslim olun-

müzelerin açık ve kapalı oldu- muşlardır. Maznunlar dört haritası 
ğu günler vardır. Ve muayyen- kişi olup isimleri !3ekir Şevki Yeni harflerle tabedilen t 
dir. Bazı günler istisnai mua- Zeytullah ve Rasuldür. Evrak simatı Adliye haritaları ala 
mele yapılıyorsa da bunu her lbirinci müstantik Nuri Beye , darlara tevzi olunmuştur. 
seyahin kafilesi için yapmağa 
imkan yoktur. Sarayın açık bu
lunduğu günlerin adedini artır
mak için teşebbüs edeceğim." 

Oda kongresi dün toplandı 
B11inci sahifeden mabat 

G 8z1 ve 1 n kıla p Bımdan sonra riyaset ve mazbata muharrirlikleri intiha 
yapıldı. İntiıhap neticesinde riyasete Şerif zade Sezai,mazbat 

(Birinci 53hifeden mabat) muharrirliğine İktisat dokıtoru Nizameddin Beylerin intiha 
Gazi - Efendim, affedeni- edildikleri anlaşıldı. 

niz, belki sizi sıkıyorum. Fakat İntihaptan sonra geçen se- !er . 
kusura bakmayın! Eskişelıirde, neki kongrelerde yapılan te- Ambalaj ve istandadizasyo 
lzmitte ayni tarzda musaba- mennilere göre Odaca alınan encümenine; Ziya, Şinasi, Far 
batta bulundum. Oradaki ark&<- neticeler ve yapılan teşeıbbüsle- tun zade Murat, Haci Keri 
daşlar da evvela sükut ettiler. ri bildiren Oda raporu okundu. Züıhtü Beyler. 

Ticareti bahriye encümeni 
ne: Faik, Riza, Şe"ket, Deni 
ticaret müdürü Zeki, Hıüsn .. 
Seyrisefain işletme 
Bürhan Beyler. 

Belki bana sual sormayı kendi- Rapora nazaran şimdiye kadar 
!erince muvafık bulmadılar, fa- yapılan kongrelerdeki temen
kat bundan büyük hata olmaz. nilerden şu neticeler alınmıştır. 
Ne düşünüyorsanız, ne öğren- 1 - İstanbul limanının tah
mek istiyorsanız bunu herkese mil ve tahliyesi Liman şirketi 
sormak esasen vazifeniz, şıarı- tarafından bir intizama sokul-
nız olmalıdır. muş ve Oda da Tophane antre- Encümenler bu raporları tet 

Bizde bu, an'anevi bir kusur- polarını açarak antrepo buhra- ıkik edecekler ve sonra heyet' 
dur. Bir çok fena şeyler biliriz, nını hafifletmiştir. uımumiy~ tekra~ toplanarak gö 
işitiriz, öğreniriz. Fakat onla- 2 - Devlet Bankasını teş'kil den geçırecektır. 
rın hakikatini bilenlere sormak ederek hil!kfimet sanayi kredi- ' • uu • 
istemeyiz. Efendim, sormak sini temin edecektir. 1 Glızel sanatlar bir-
hakkınızdır. Muhataplarınız da 3 - Yeni gümrük tarifesi bu 
size <:evap vermeğe, müşkülleri husustaki temennileri tatmin liğinde müsamere 
nizi halletmeğe mecburdurlar. etmiştir. 

A~liye~ı:n: _Nureddin Bey- 4 - Vergiler hakkmdaki te
Malumu alılen, Paşa Hazretle. menniyat nafi tesirler göster
ri, meşhur Fransız edibi Viktor miştir. 
~ügo, bir heyke.le bak~n köy. 5 _ Sanayiin himayesi yo
luye: - .~u .. nedır? .. dıye ao~- lunda büyük adımlar atılmak
muş. Koylu de: - Voltenn tadır 
~ey~elidir. :: demiş. • Bunun 1 Bu. rapor okwıduktan sonra 
uzenne Hugonun: - Volter asıl müzakerata geçildi. Buse
kimdir?. Sualine köylü: ne kongresinde iki mühim mad-

- Bilmiyorum!.. Cevabını de vardı: · 
vermiş ... Viktor Hügo bu mü- I _ Muamele vergisi ve teş-
şahedesinden mül~~m .ol~rak viki sanayi primleri. 
heykeller, avam ıçın bır ıkaz II _Başlıca ihracat malları
hazinesidir. Halk, bilmediği mızın ambalaj ve istandardizas 

Dün akşam Güzel san'atlaı 
birliğinin müsameresi vardı. 
Müsamerede, Şekip B. tarafın
dan "Muasır medeniyet ve mil
li mefkure" mevzulu bir konfe
rans v~rilmiş, Reşit Süreyya 
B. tarafından şiir okunmuş ve 
Muhiddin Sadık B. in riyasetin 
de bir konser verilmiştir. 

Temsil, rolleri olan iki kişi• 
nin rahatsızlığı yüzünden tehir 
edilmiştir. 

Kükürt ve potas 
h~ykel sahbini bile takip eder. yonu. 
Bınaenaleyh memleketimizde Bu iki mühim meselenin bi- Kükürt ve potas gibi köylüye 
meşabirimizi teşhis edecek abi. rincisinin raporunu aza henüz Ziraat işlerinde çok hizmeti do 
de ve heykellerin !!:!llıitimizde dkumamıştı. İkincinin raporu kunan mevat giimrük resmin
yapacağı tesir hakkında irfanı ıbile hazıralnmamıştı. Aza ra- den muaftır. Bu maddelerden 
?evl~tlerinden istifade etmek porlarm encümenlerde anzı a- alınarak başka resimlerde kar
ıstenz. mik tetkikini istediler. Ve en- şılıkla kapatılacaktır. Yalnız 

Samiinden bir zat - Meın- cümenlere şu zevat intihap o- muamele vergis~~n bu ma_?de-
lekette çalışacak ecnebi serma- tundu: lerden alınması luzumu alaka-
yesine taraftar mısınız, Paşa Muamele vergisi encümeni- darlara bildirilmiştir. 
Hazret.teri? ne; Ayni zade Hasan Tahsin, Çiftçiler alacakları mazbata-
Aynı zat - Lozanda sulh Sanayi müdürü Kazim, Meh- larla tüccara müracaat ederek 

imzalanacak mı?.. met Ali, Tevfik, Dr. Nizamed- ihtiyaçları olan mevaddı tedarik 
(Devamı var) din, Şinasi ve Kazim Ziya Bey- edebilec ki i 



HASAN KUVVET 
~ınniyet San~ı~ı fünlak_ ~]zaye~asi 

Kat,i karar ilanı 
\Uzayede Mubam m•n ikraz ı\\~rhunatın cin~ ve nevlle Borçlunun 

d ' rnevkl \'r mu':te-uılllı.tı ism i 
e tll llra kıymeti oumaraıı 

199 1418 10260 T nede Kazancıbaşı mahallesinde Se;rit-
c;;~etçrkınazı sokağında eski 11 ve yenı .~3 
~umaralı yüz beş arşın üzerinde a~ş~p ~ç 

katta beş oda bir sofa .bir n:ıutfak ve ıkı. yuz 
iln~k arşın bahçeyi 'havı tamıre muhHt.almç ~ıBr ha 

• 1 ı . 
nenın tamamı. · d 

120 1989 10476 Sultanseliın de Tabakyunus ma~a!lesın e 
Krvnlı sokakta eski 41, 43 ve yeru ~5 4? 49 
numaralı ikisi yüz yinni altı arşın uzerınde 
hş dört katta aluşar oda birer ufak sofa 

a ap tf - d' - . altmış birer daraça ve birer mu agı ıgen .. 
altı arşın üzerinde kargir maa bodrum do:t 
buçuk katta altı oda bir sofa bir da:aça bı: 
mutfak ve on yedi arşın kadar aralıgı. havı 
üç hanenin tamamı. . S~lım Ef. 

305 1755 10781 Erenköyünde Sahrayıcedıl malhalleısınde E-
1:1hemefendi sokağında eski 128, 127, 129, 130 
131, 132, 134 ve yeni 35, 39, ~~· 4?, 49, s: s~. 
numaralı yüz elli arşın ansa uzennde kargır 

iki dükkanı ve üç bin arşından ibaret muhte
rrk beş hane ve dükkan arşasının tamamı. 

Mm. Katınko 

185 450 10853 Beyoğlımda Yenişehir maıhallesind~ Kasap 
sokağında eski 20 mü~errer ve yem 26 nwna 
ralı altmış arşın üzerinde ahşap iki buçuk 
katta üç oda bir sofa bir taş antre bir mut
fak ve elli iki arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Vasi! veledi Mihal Zoka 

155 863 11025 Çırçırda Hacıhasan mahall~inde :Ski Haci~ 
hasan ve yeni Kı.ıbbetekkesı sokagmda eskı 
14 ve yeni 9 numaralı yetmiş beş arşın üzerin 
de ahşap üç katta beş oda iki sofa bir sarnıç 
bir kuyu ve bahçede yirmi !ekiz arşın üze
rinde bir mutfak ve altmış ddkuz arşın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. 

Nasibe ve Faika H. lar 
155 661 11392 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Ay;ı-

lıkçeşme sokağında eski 4 mük.~rre; ve yem 6 
numaralı yetmiş sekiz arşın uzerınde ahş?P 
üç katta dört oda iki sofa bir mutfa~ ve yır
mi üç arşın bahçeyi havi bir hanenın .tama
mL Emıne H. 

50 341 11892 Kasrmpaşada Kulaksız ~met'kaptan maha! 
lesinde Kulaksız caddesınde eskı 66 ve yc;_nı 
132 numaralı doksanbeş arşın üze~inde .ka;
gir bir katta arkasında bir odayı havı bır 
dükkanın tamamı. İsmail Hulusi B. 

205 4~6 12098 Topanede Firuzağa maha!lesinde Ağahamamı 
sokağında cs'l<i 8, 12 ve yeni 8 numa.ralı 
otuz üç arşın ü~rinde ahşap bir kattan ıba
ret tamire muhtaç bir dükkanın tamamı. 

Meveddet H. 
370 827 12884 Eyüpsultanda Alipa ayıcedit mahallesinde 

Kuru'kavak caddesinde eski 65 ve yeni 71 
numaralı yüz otuz beş arşın üzerinde ahşap 
üç 'katta dokuz oda iki .. sof~ bir. taşlık bir 
kuyu ve altmr.j üç arşın uzerınde bır m:ıtfağ~ 
ve dört yiiz doksan altı arşın bahçeyı havı 
bi<r han~nin tamamı. Fatma Refika H. 

250 480 12925 Beyazrtta Kaşıkçılar caddesinde eski ve .Ye~i 
35 numaralı on altı a~m üzerinde. k~rgı: bır 
buçuk katta üstünde bır odayı !havı dukkanm 
tamamı. Ahmet ~f. 

150 287 13060 Sanyerde Tür.be sokağında eski 5 ve yenı 3 
numaralı yüz <>n dört a1'şın üzerinde ahşap 
ilci buçuk katt;ı beş oda bir sofa bir m_utfa~ 
bir kuyu ve yetmiş dokuz arşm bahçeyı ha:'ı 
eskiçe bir hanenin tamamı. M.ehmet Re ıs 

188 578 13122 Beyazrta Kaliçacihasan ınaıhallasmde Maka
sçdar sokağında eski 37 ve yeni 35 numaralı 

inni iki arşın üzerinde ·tavenları ahşap v~ 
~rafı kargir iki katta üstünde bir odayi havı 

bir dükkanın tamamı. Refia ve RFfk?ye H. !ar· 
~50 825 13141 Anadoluhisannda Göksu .mah~llesınde Ha: 

sanefendi sokağında eskı 7 muk~.rre~ ve yeı;ı 
7 numaralı doksan dört arşın uzer~~de ~ı~ 
katı lcargir bir katı ahşap olmak uzre ıkı 
'katta dört oda bir sofa bir kuyu .ve ~~uz ~:
şm üzerinde kargir bir mutf.ak. bın do~ yuz 
altmış altı arşın bahçeyi havı ~ır hanenın ~ 
mamı. Bekır Ef. Ayse _ . 

346 910 13168 Heybeliadada Dağ mahallesinde.Jak sokagın 
da atik 2 ve yeni 32 numaralı yuz kırk ~:şın 

fuıerindeki iki katı kargir ve bir katı ahşap olmak u~re 
üç katta dokuz oda. bir ~.ofa .?ir m~tfa.k bır 
kuyu bir su haznesı ve uç yuz yırmı. arsın 

-baıhceyi havi bir hanenin tamamı. ~atıçe. H. 
'351 5783 20084 Zeyrekte Kasapdemirhan maha!lesınde Fıly

okuşunda eski 15 ve yeni 29,29-1 numaralı 
yiiz elli üç arşın üzerinde kargir Ü<; katta s? 
kiz oda iki sofa bir mutfak bir hamam bır 
kileri üç yüz doksan yedi arşın hahceyi ve 
derunüne cari nısıf masura maile?.izi havi hir 
lhaneni ntamamı. Ahmet Ef. 

Y k d 
· ve nev"ile mevki ve müştemilatı ya?.ılr emlak 

u an a cıns · l · ·· · d J 22 ~ • 1 d .. t 'len bedellerle talıpe n uzerın e o up ...,u-
ııza arın a gos en . .. .. b u:kt · f .h. .. d'f Cumartesı gunu saat on uç anı ı-
ıat 930 tarı ıne muşa ı 1 k (muhammen kıymetle-
>aı en müzavedeye mubaşeret o unara . . .. k 
ini) gectiğ1 takdirde kat'i kararlarını~. c;ekılmesı b mu ka~er 
, l r lanlarm mezknr gunde saat on eşe a ar 
-~ undu.ğund~n ta ı8r~caat eylemeleri ve saat on beşten sonra 
ndık ıdaresıne m k b 1 d'lemiyeceği ve mezkilr em-

'll»u h 1 k müracaatların a u e ı b l • ' u aca . 1 ın kat'i karar esnasında .hazır u un-
ake evvelce talıp ola~ ar h r e !ediği takdirde evvelki talip
na.dıklarr ve başka talkı~lzu.şu addolunacakları lüzumu ilan olu
er n müzayededen çe ı mı 

\\ır. -----•====~;;;:;;j;d~;Uzd.~dil" evmi müzayedede yUzde yedi hu-
Darül'aceze müdürlüğünden; ~uk teminat akçlerile Darülacezeye 
~ I>arülaceze mali biri elli bilbJX~~~ gelm' •ri teklif v:r~1~alar1ının saat 
Yvetinde mersedes otomo ıg on dö~tte açılacagı ı .n o unıır. 

'~t. tnamulAtından üzerinde sekiz 

DEFTER
1

D.AııRLIKt:rtILANATI 1 
Maliye vekaletinden: 
28 Şubat 1930 tarihinde açılacak Maliye Müfettiş muavin

liği müsabaka imtihanına ait duhul şeraiti ile imtiham progra
mı. 

Maliye Müfettiş muavinliği için biri 28 Şubat ve diğeri 31 
Ağustos 1930 tarihinde iki imthan açılacaktır. 

28 Şubat ı 930 da açılacak imtihan duhul şeraiti şunlardır. 
1 - Türk olmak 
2 - Ali Mekteplerin birinden mezun olmak. 
3 - Yaşı 24 ten aşağı 30 dan yukarı olmamak. 
4- Namzetler ilan tarihinden itibaren 20 Şubat 1930 tarihi

ne kadar doğrudan doğruya Maliye Vekaleti Teftiş heyeti reis
liğine istidaname ile müracaat edecekler ve verecekleri istida
lara a&ağıdaki evril.ki vesaikin musaddak suretlerini raptede
ceklerdir. 

J - Nufus tezkeresi ve ikametgah adresi. 
2 - Tercümei hal hiılil.sası. 
3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine veya tecil edil

miş bulunduklarına dair olarak mensup oldukları askerlik şube
sinden alınacak resmi vesaik. 

4 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 
Namzetler imtihandan eve! sıhhi mtl'""'lf"Vf" tabi tutuhıcak

lardır lazım gelen şeraiti haiz olanlar tahriri ve şifahi olmak 
iizre iki defada icra kılmııc~k mü~ahakav;ı i•t;r,k erl .. ceklerdir. 
Evvelce yapılan müsabakada bir dafa iştirak ile muvaffak olma
yanlar ilan olunan şera!ti .haiz ol~~kları takdir?? b~ müşabaka
ya i:;ctirak hakkına malıktırler. M_usabak~nm bırıncı tahriri kıs
mı Ankara ve 1stanbulcla ve tahrırde muvaffak olanların ikin
ci şifahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde muvaffak olma
yanlar şifahi imtihana kabul edilemezler. Müsabaka neticesin
de kazananlar Maliye Müfettiş muavinliğine tayin olunacak
larchr. 

Müfettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren 2-3 sene 
müddetle bir müfettiş refakatınde Staj gördükten sonra bir eh
liyet imtihanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da kazanan
lar mesleki malumat ve mümareselerinin tezyidi znnnmda en az 
bir sene mürldetlf" Avnın'lva izam edilecekler ve gönderilmez
den evel Maliye Müfettisliyine tayin olunacaklardır. 

Avrupadan avdet eden Müfettişler teftiş heyetinde beş sene 
müddetle ifayi vazife etmeğe mecburdurlar bu müddetin hita
mından evel heyetten ayrılmak isteyen Müfettişler Avrupada 
bulunacakları zaman zarfında Hazinece kendilerine sarf edilen 
metilliğin heyette bulundukları her kamil sene icin er,, 20 bit
tenzil bakiyesini bir guna itiraza mahal kalmaksızın Hazineye 
iade edeceklerine dair Maliye Vekaletine Katibi Adilden müsad 
dak bir kefaletname vereceklerdir. 

İMTİHAM PROGRAMI 
ı - Maliye ve İlctı.sat ilimleri. hakkında umum malumat. 

2 - İstikrazlar ve muhtelif şekilleri borçların itfası tahvil 
ve tevhidi Türkiye düyunu umumiyesi hakkında ma!Umat. 

3 - Vergi tarhında takip edilmesi lazımgelen kaideler. Bi
la vasıta ve bilvasıta cibayet olunan vergiler sermaye ve irat 
üzerine mevzu verglier ve bunlardan her birinin faideleri ve 
mahzurları . 

4 - Kanunumedeninin gayri menkul emvalin tasartııftltta ait 
ahkılmı hakkında umumi malfımat. 

5 - Tüı:kiye de bugün cari olan bil'umum vergi ve resimler 
ile tarh ve cıbayet usulleri usulu tahsil ve takibatı kanuniye. 

6 - Muhasebeyi umumiye kanunu ahkami ve bu hususta ki 
mütalealar b~tçe ve tabi olduğu esaslı kaideler senei maliye ve 
devrei hesabıye mevzu kanunlar masarifin tediyesi ve ita emri 
ve bütçenin ınurakabası şekilleri. 

7 - Türkiyedeki Mali teşlcila t hakkında umumi malfunat. 
8 - Hukuku idare ve hukuk ve ceza mahkemeleri usuline 

dair malumat. 
9 - Basit ve mürekkep faiz hesapları nisbet ve tenasüp kai

deleri satıh ve hacım mesahaları yeni mikyasat usulü. 
10 - Ticari usulü defteri, usulü baş ite ve miızaafa hakkında 

muhtasar malfunat. 
ı 1 - Tarihi mali ve Coğrafya Türlciyenin tabii idari ve maa

da iktisadi Coğrafyası • 
12 - Türkçe ve Fransızça kitabet (imtihanda fıransızçadan, 

İngilizçe, Almanca ve İtalyanca vukuf dahi ayrıca nazari dikka
te alınacai<tır) ..• 

~~J~K TlJJlRE PIYlN~~~~ 
8. İNCİ TERTiP 1. iNCl KEŞİDE: 

11 Şııllat 1930 
Keşi deler; Vilayet, Ş~hremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır. 

B~l~K 1KRAMIJE: 30,000 LIHADIR 
Her ke~idede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

NEZLE-ÖKSÜRÜK 
BRONŞİT· BU GAZ NEZLESİ 

için hakiki •• 

GUDRON GUYO 
ıstiabına mütehammil sandık bu- Doktor aranı yor 

ilan kaınyonetin 22 Şubat 930 Cu- Cerrahiye malumatı ola? aoiıtan ' 
ı rt•si günü saat on dörtte kapalı b' tabibe ihtiyaç vardır. N•JO:?taıın· 
rr Usulile bilmüzayide satılına"' mu dır ş· li sıhhat Yurduna muracaat 
!'terdir. Taliplerin bunları gönnek 1

8 nmaıf 11 

l~iniz, butün milstahzaratı Uzerlnde 

menekşe: yeşil ve kırmızı renkli etiket· 

ıcrlııde ( l\laison FRERE Parls me 

Jacob No. 19) adresi yazılıdır. 

re h .. . · · o u · er u tPı..1:r ... -.me ıtası ıcın 

Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır Zaafı umumi, 
kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar, gôi(°ıis, ademi 
iktidar, verem, sinir hastalıklarına p;ayet nafidir Çocuklar, 
büyükler her mevsımde istimal edebilirler. 

E.viniıin aparrmanınızın 

daima temiz '". parlak 
kalmasını ve sizin d 
memnun olmanızı arzu 

ediyorsanız meşhur ve 
muzıdı taaffün 

Poliflor 
N~GGET 
Cilasını 

Kullanmanız ltzımdıt 

Her yerde 
satılır. 

............................. 
:~ ,. Parizyana ,, da 
ıC.. Her akşam • 
: Lokantamız, muhterem müşterilerimizden gllrdtlğtl rağbet ve • 

teşvike mukabele! ftlkran olarak bilyOk bir fedakıirlıkla + 
:~ musiki aıemlmlzd• Uk defa olarak iki mühim musiki hey 'etini • 
• bir araya gdlrmeğe muvaffak olmuştur. Şimdiye kadar + 
• .'1a1Qm üstatlardan mtlrekkep olarak icrayı san'at eden + 
: Neşei Musiki saz hey' eti : 
ıe• HANIM MUGANNIY. ELER ve asri sazlarla i 
ıC• icrayı san'at eden 

:~ Üsküdar musiki hey'eti 
:~ ayn ayn vo birleşerek hem kllslk hem de aarl ve fantazl i 
ıC.. parçalar terenntlm edecektir 

•••••••••••••••••••••••••• 
BaJdar~a~a ~elİlirJollar nıa~aza nıüdürlü~ünden 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacaıtından taliplerin 
3 şubat pazartesi ıı;ünli saat 9dan 12ye kadar lspan vUcut etmeleri 
ve liat vermeleri ilan olunur. 

5 Adet Tarihli madeni damga 
250 ,, Asker için tozluk 
ı 00 ,, Pantolon 

15 ,. Caket 
200 ,, Makas silpürgesl 

20 ,. ı 00 metrelik kuma~ın iş gömleği lmallyesl 
300 Kg Şeker 

11 Adet Ustlk damga ( Muhtelif eşk!lde ) 

170 
170 
170 

50 
50 
34 

,, 

" 
" ,, 

M 

.. 

l\Iu~amba caket 
,, pantalon 

" 
şapka 

Çimento karo numune gtbı 30 '30 
Amerikan bezi (kalın) 
Yelken hezl 

ı tııkım Cihan tarihinin umuınt hatları nam kitap 
Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez izahat almak istlyenler 

cumartesi, pazar günleri müracaat etmelidirler. Pazarlığa arzolunan 
malzeme temamen yerli malı olaca~ndan taliplerin iştirak edecek
leri her hangi bir mal için numuneleri birlib."te getirmelidirler. 

lıtanbul Defterdarlığınden: 

~eyrJ sg,aiıı ___ _.,;: __ 
~l•rhz Aceou r, G•h:ı k~,r"l 

~ııın 'ı. Bey ıt. 1 236ı Su'> 
r•ntrsı: Ma'ırnuJiy• Hı" o1 ıı:Jı 

lsra~lıul 740 

!NTALf A roST!SI 
(Anafarıa) vapuru ! Şubat 

pazar !Oda Gahta n'ıtımından 
hareketle lzmlr Kıilliik Bodrum 

Rados Fethiye Finike :\ntalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkOr 
lskelelerle birlikte Dalyan Mar
marL\ Sakız, Çanakkale, Geli· 
boluya uğrayarak gelecektir. 

ruBZD BiBiCi PJ~Tl~! 
(Cumhuriyat) vapuru3 Şubat 
Pazartesi 12 de Galata 
nhumından hareketle lnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabzı1n, Rize 
1 lopa ya p;ldecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyk Rize, Sürmene 
Trahzon, Tirel>0l<J, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonp;uldağa uıtrayarak gelecek 
tir. llank •t gıinü yük kabul 
olunmaz. 

SOÇETA ITALYANA 
Dl SERVIST MAldTTlMI 

(BRAZILE) 
vapuru 4 şu
bat sıılı ( Sit
mar LeYant 
Ekspre,; ola
rak(Pire. • a· 
pol~ ;\larsilya 
ve Cenova) ya gidecektir . 

(IZEO) vapuru 6 şubat per· 
şembe (Köstencc, Odesa, · ovo· 
rosisk Batum ve Trabzon ) a 
gidecektir. 
(AfRODİT) Yapurıı 12 şuhat 

çarşamba (Burgaz, Yama, Kös· 
tence ve Odesa) ya gidecektır. 

Tafsi!At için GalatadJ merkez 
rıhum hanında umumi acante· 
sine müracaat . Tel: Beyoglu 
771 · 772 ve ya Beyojtlu .. da 
Perapalas altında Natta 'asyo
nal Türkiş turist acenıı.iye. 
Telefon Beyoğlu 3599 ve yal 
Tokadıyan karşısında beynelmile 
yataklı vagun kumpanyasıua . 
Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
Istanbulda Eminönilnde lzmir 
sokağında 8 Numarada acente 
vekiline müracaat. 

Tel. Istanbul 779 

336 senesinden 927 mali seneıl 
nihayetine kadar milli hW<umet büt- p;;;;;;:::::..:;;.~İİİİİİiii. 
çelerinden matlubu olanlarla gerek. Ec bi l k l 

Şal"'k Malt hUl~sası 

lstlha, kuvvet ~e aıbnat ı~ın 
en mtle~sir devadır. BllUmum 
eczahanelerde bulunur. Umumi 
depoları : Bomontl fabrikası. 
Telefon: Beyoğlu 583, ve Istan
bulda Ekrem Necip ecza deposu 
Telefon: lstanbul 78. 

milli bükfımet ve gerek sakıt bükQ-: ne mem e et ere 
metin adi emanat ve milli hükt1me- giden tüccar ve 
tin bütçe eınanatı lıeaaplarında mu-
kayyet olanlar ve gerek 927 seneai seyyahlara 
gayesine kadar ifa edilen bidemat· . 
tan mütevellit alacaklar 928 • 929 BanL,, Kommerç·ıyal 
senelerinde bütçe eınanatına abnmıı ı la 8 
olanlarla eytam ı<andıklan tasfiye Jtal 
komisyonundan 1127 senesinde hazi- 1 ya na 
neye devr edilüp hazinecede 928 se- · Sermayesi 700,000,000 
nesinde ait olduğu malsandıklarına 1 1 
nakl olunan mebaliğ tasfiyeye tabi ( htiyat akçesi: 
bulunduğundan bu gibi alacağı bu- 540,000,000 Liret) 
lunanlar Şubat 930 nihayetine kadar T il (S 1 l 
arzuhal ile bulundukları mahallin en rave ers eyya l rı 
büyük malmemuruna müracaat eyle- çekleri) satar 
yüp yetlcrindeki matlubat veaikala· Liret, frank, İn:;:ilıı lir:nı 
rını vererek mukabillindc müracaat 
vesikası almaları lazımdır. Bu müd-ı veya dolan frank olarak 
det zarfında müracaat tlmemiş ve Ratılan bu çı~kler sayesndtı 
vesika almamış olanlann ıddia etı;k · nereye gitsenı1. paranııı ke
leri alacak 1513 No. h kanun muci-; 

Dl"'. hsan Sami hince katiyen hazine lehine sakit o- ~ mali eııııı•yelıa ta~ır ve lıor 

O
.. k b lacaktır. Şubat 930 nihayetinden aon zaman isler f'llif. ılıınvanı 1 

ksürü ŞUfU U ra hiç bir mazeret kabul edilmeyece-ı her tarafınıla, ,ehirdo, 016,. 
Öks , tik ve 1 des darlığı ğinden alacak i ~• sında bulunanla-

rın 930 senesi Martından r ;ve! bu- terde, vapıırlard·ı, lr nlerd~ 
için pek tesirli lllçtır. lundukları mahalin en büyük maime- ki k • "k d 

.)ivanyolu SulıınMahmuı tiırbcsi!89 i muruna müracaat etmeleri i!An olıı- 1 lıu çe. erı en ·uçu. 1" ıy.ıt 
- , nur. için nakil ınakıının h kıh

ylıkla ı timal ,,d bilır,ın ı. 
Travel\crs çekler lıak ki 
ı;alıibındcn lıa ka kim~ rı n 
kuıııaa•nıyarağı lıir şekiı 1 
ıerlıp ve hta' rrlılrrı i ,tiı 

••••••• A YVANSARA Y ••••·$~ 

~lB~N FlBBiKltlHI 
Her cins tuvaleı, gliserin, tıraı ve ıoz halinde envaı kokulu 

sıbunlırls çamı~ır, Arap, l\larsll\I ve lııgtllz sabunları 

Mensucat f a~rikalarına ına~sus nıüfenevvi sa~unlar 
To~!!u~• ~~~ö~~~de ~?h~~dl.leri 

Samoel m r 
lstanhulda Tahtakale caddesinde 4 numaralı 

Zayi çel· 
A. 176139 numerohı Berli. de Byk 

Guldenwerke C1' mische Fabnk Ak· 
tiengesel!scbaft tarafından 22 İkincı 

ı 
Kanun 1930 tarihi.. de eınrune tan· 
zim cyledigi 13,6.7 İngiliz liralık bır 
çekin tarnlımd. n ciro edilmed , za· 
yi eylemiş oldugumdan ş:ıhsı sali•c 

1 karşı hiç Lir Mıkmu c. • dıgını ı' ı 
eylerim. 

•••••• lftiS ITRllAT MlC~llSI ~ !::.'ıa•ı Istar !n:l'da ecza t:ıcirı Moiı p.,. 
ı·a.lv 
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BiN SÖZ 

BiR RESiM 

'fürkiye lş Bankası alelade heveti umu
m iyesinc davtt 

Türkiye İş Bankası Meclisi Ancak Vekillerin de şahsan 
daresinden; hissedar ve sahibi rey olmaları 
Nizı:mnamci esasimizin kırk 

ı ş;nci maddesine tevfikan his 
d~ran heyeti umumiyesi 25 

'tıbat 1930 Salı günü saat on 
tıda Ankarada Bankanın mer 

laznndır. Hissedaran hamil ol
dukları hisse senetlerinin mik
dar ve numaralarını mübeyyin 
bir cetveli ve mezkur nizamna
menin ellinci maddesi hükmü
ne tebaan hissedarandan birini 

zi idaresinde içtima edeceğin tevkil sııretile heyeti umumiye
ı ı en hissedaranı kiramın muay ye iştirak eyliyecek olanlar da
/· l en gün ve saatta bu içtimada hi mevzuu bahs cetvelden baş
ı ü. ıazır bulunmaları rica olunur. ka merkezi idare ve şubeleri-

Istanbnlda Kantçılık 

CUi\'1A 
31 K.SA~ i 930 

GJn ge'.ecek ki nihayet bir U ıderWood Y 
m Jklnasını almağa mecbur o!Lıcaksın 

ÇUnkU dü .yada emsa 1 yoktur. 

24 senedenberi Amer 
kada Olimpya'da çabu 
yazmcıkta birinci çıkıy 
Yazı kursları,Stenografya,Kop 

ve rr.a•oaacılık Anonim flrketi ı Fratelll Halın Gulata Mahmudı 
caddesi No ı 1 Telefon : Beyojtlu 1761 

.............. mım ........... iıiiııiıllliıiiiıııiı:iııııiıiııııllillıııiı:amı::.a:;;ııw:c1B1111 .. .. 
.. .ttı7 Nizamnamei esasinin 49 un- mı"zden alabilecekleri vekalet-["' Ramazan münasebeti ile Beyazıt camii avlusunda bir yerli 
·• r .a :ı• maddesi mucibince gerek nameyi yevmi içtimadan bir haf malı sergisi tertip edilmiştir. Sergi açılmak üzredir. Türk İs Bankası 

' 
ı ı g ısaleten gerek vekaleten elli ta evvel şubelerimize tevdi eyli =~-~--"'!!'!'!i~!"'!'"!!"!~'!'!!!""'!!"~""!""~---""""!!"""""'...,"!!"!'""!'~ 

~[~: ı~~=~e u:~ı:i;:;r: i~t~~~a~~ ye~;:.~:~~i müzakerat ilan e- lif arı~etir Vilayeti oainıi encünıeninoen: 
kalade heveti u 

l• a ilir. dilecektir. 
.a -~~--~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
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t/ ayseri ile Şarkışla 
arasında şimendifer 
işlemiye başlıyor 

i )evlet Demiryolları ve Lin1anlar1 
l Trntıın l\ılüdürliiğii11den: 

ce Kayseri-Sivas hattının Kayseri-Şarkışla arasındaki 130 ki
ıe bmetroluk bir kısmı 1 Şubat 1930 tarihinden itibaren yolcu ve 

~şya münakalatına açılacaktır. Bu kısım üzerinde şimdilik Cu
ı ~ ·nartesi, Pazartesi Çarşamba günleri olmak üzre haftada üç muh 
1 ;r :elit tren işliyecektir. 
~I Kayseriden: hareket 7,30 

Şarkışla ya: müvasalat 13,00 
Şarkışladan; hareket 14,00 
Kayseriye: Müvasalat 19,30 
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Vilayet uınuıni ıneelisi azayı ınn~tereınesine 
Makamı vilayetten: 

·., Vilayetin umumi meclisi 1 Şubat 930 Cumartesi günü saat 
" 11 on dörtte toplanacağından teşrifleri rica olunur. 
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Karaca~ey Harası nıü~ürlü~ün~en: 
Hara merkezinde satılacak 350 haş burma koçun yapılan 

milzayedeı;inde verilen bedel haddi layik göriilmediğinden mü
zayedenin 2/2/930 Pazar günü saat on dörde talik edildiği ilan 
olunur. 
- -

• 

Temamı 41853 lira 36 kuruş bedeli keşifli vilayet müşterek 
ayğır deposu inşaatından 929 bütçesinden yaptırılacak olan 
15000 liralık kısmı inşaatına tayin edilmiş olan müddet zarfın
da talip çıkmadığından münakaşa müddetinin bir ay müddetle 
23 Şubat 930 tarihine müsadif Pazar günü saat 12 de füalesi icra 
kılınacağından şartnameyi görmek ve daha ziyade malUınat al
mak isteyenlerin daimi encümene müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 

lstan~ul posta ve tel~ral ~a~ nıü~üriyelinoen: 
Muhtelif eb'adda 1182, adet Telgraf direği münakasai ale

niye suretile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 5/2/930 ta
rihinde saat on beşte yapılacaktır. Talipler teklifnamelerile yüz 
de yedi buçuk nisbetindeki teminatı başmüdüriyette müteşekkil 
komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
hergün Başmüdüriyet kalemine müracaat edebilecekleri ilan o
lunur. 

EvlAdının sihhatini düşünen, her 
-hangi bir rahatsızlık sebebile zail 
düşdüğilnü gören, bu münasebet· 
le kansız kalan, iştihasız bulunan 
çocuklarına latif lezzetli ve mil· 
keınnıel bir kuvvet ilacı olan 

enoferrat os 
vermelidjr ~ Her eczanrde bulunur. 

• . . 
mıyesıne 

Davet 
. Türkiye lş Bankası .M 
İdaresinden: 

2 Haziran 1929 tarihin 
kat eden fevkalade heyeti 
miyesinde Bankamız se 
sinin bir milyon lira tezyi 
beş milyon liraya iblağına 
rar verilmiş idi. Kararı m 
ipka edilerek tezyiden ihr 
len bir milyon liralık senn 
nin temamı tahüt ve tedi 
dilmiş olduğundan bu hu 
muktazi muamelei tasdiki 
ifası için hissedaran heye 
mumiyesinin 25 Şubat 193 
günü saat onaltı buçukta 
kalade olarak içtimaı tak 
etmiştir. Hissedarlarımızı 
mi mezkfuda Bankamızın 
rada İdarei Merkeziye bin 
da isbatr vücut eylemele 

Denizli Vilayetine merbut müddeti muayenesinde iktısat zumu ilan olunur. __ 
. davas kazasi dahilinde birinci vekaleti celilesile, İstanbul An· jandarma /malathanes 

Avusturya fabrik,ılan hezaran sandaliycleri umumi satış deposu: lstan- mesafe dahilinde Ç~tak arına- k~a:. İzmir ve D.~n~.z~i o~an d~rivetinden: On alt~ il~k 
bulda Katırcı o~lu hanında birinci katta .30 ıcroda joz. N. Acıman tele·! nından beş sene muddetle se- mudur ve baş mudurıyetlerm_!! 

1 
hın metre kıslık Ell:~ıselı 

• ·· ·· · b ·· ı ı · "h 1 · mas kapalı zarf usulıle sa fun lstanbul 2409 llamiş; aynı depoda emaı çcıiı perde ve döşemelik kadife nevı uç yuz yetmış eş metro muracaat ey eme en ı a eı mu 
1 

k M.. k 15 S 
· · k · ı ı k · d k · k · ınaca trr. una asa hare '° fantazi kıım.ş:or, mütenevvı ıstur. perde mi>ter, tül; keten perde, örtü- mıkap at ve ıma ve .o:man- vak atası avas azası omıs- 1~0 Cumaertesi nü sa 

lcr; m rok<-n erileri, pirinç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk dan ihrac 2~-~-930 .. tarı?ınden yonunda icra edilmeyüp Deni- de İstanbulda L.~dik oa 
karyolaları fabrika fiaıına toptan ve perakende satılmaktadır. Fiaı maktudur. 20-2-930 tarıhıne musadıf Per- zli orman müdüriyetinde icra Jandarma imalathanesind 

şembe günü saat on beşte hi- edileceği ilan olunur. pılacaktır .. Sartname İm~l 

Ber~anıa ~ele~iJesin~en: 
Bergama belediyesi Zabıta münakasaya konmuştur. Talip 

memurları ile daimi amelesi i- olanlar 5 Şubat 930 tarihine ka
çin 30 takım yerli kumaştan el- dar kµmaş ve astar nümuneleri 
bise ve kasket ile 10 adet amele ile tı:~liflerini göndermeleri i
muşambası ka alı zarf usulile lan olunur. 

• 

tam ve vekaleti çelileden bade! neden tevzı olunur. Teklıf 
istizan ihalei kat'iyesi icra kılın llF"40 00() LiRAYI ni~ tdarı:i tı~mlası sartna 

k ·· b" k" ·· · , mun ene r. ma uzre ın se ız yuz yetmış 
beş metro mikap akçam eşcarı Tayyare bilednl Kar .. öy'de Bur· r.~~l"lr'l~r.;z:;:;r;;i~ 
kapali zarf usulile i!ana çıkarıl- ıa hını kapısınd kl urlu M. Gaıl 

<lığından talip olanlar var ise şe gişesinden ıluak kazandım. 

raiti müza ede · anlamak i in Memnune Mes'ul 
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• 500 Kariine muhtelif Bayram hediyeleri • 
verıyor 
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Bu Müsabakaya iştirak 
25 kuponu 

için ( Politika) nın neşredeceGi 
toplamak kafidir. 

Tafsilatı (Politika) da okuyunuz 

Bugünden 
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da nesredilen ba ram 

itibaren 
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ku onları 


