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Akdeniz muvazenesı 

İtalyan'larrn ve Fransızların 
"Latin denizi" de dedikleri P.>k

Belediye tarafından kesilen cezaların sulh mahke,. 
deniz son günlerde beynelmılel l t 
siyaset aleminde yeniden naza- m e e rz 
rı dikkati celbetmeğe başlamış- tarafından hükmedilmesi fikri ileri sürülüyor. 
tır. Akdeniz cihan siyasetin?e 
eski ehemmiyetini kaybetmış • 1 k"l" t 
olmakla ~~raber birçok ~vrupa Beledıye ceza arı teş ı a ı 
milletlerını yakından alakadar • '1 

e.denve.?n.ları~arşıkarşıya~e- esası"yeye tearuz edıyor muç 
tıren muhim bır sahadır. Tur-
kiye'de coğrafi vaziyeti itibari
le en mühim Akdeniz devletle
rinden biridir. Bu itibarla Ak
deniz'e taalluku olan her mese
leyi yakından takip etmemiz 
menfaatimiz iktizasındandır. 

Cezaların beheı11elıal hii](me 
iktiran etnıesi lazıııı nıı? 

tki büyük Akdeniz devleti Hukuk müderrislerinden Cevat ve Cev-
bugün az çok rakip bir vaziyet- det Ferı"t B. lerı· n nıu·· talaA ası te bulunmaktadırlar. Akdeniz'-
de eski Roma imparatorluğu- Belediyenin, kendi talimatına riayet etmiyen esı:ıafa tarhet-
nun hakim vaziyetine tevarüs k .. k 1 mucıp olmakta-b ıl F tiği cezalar, son günlerde birço muna aşa arı . 
etmek iddiasında 1 unan ran dır. Mesele böyle münakasaları mucip olduğu bır sırada, cezal~-
sa ı·şe daha evve.l.den. başlamış h • h""k 1 oması teşkı f 1 d h rın Emanet Encümeni tarafından ta tı u me a ı . ~ 
olduğu için bugun .ı ~n a .a Hitı esasiye kanununa mühalif olduğu bazıları tarafından ılerı 
imtiyazlı ve kuvvetlı bı~.ıı:evkı- süriilmf'ire başlandı. Halıbuki gerek Şehremini ve gerek Emanet 
dedir. Fransa b·~=evkiı:u:~- erkanı Belediye cezaları hakkında elde bir kanun mevcut oldu
~~faza ve ltalya geç kal- ğunu ve bu kanuna tevfikan nizamata riayet etmiyen esnafa 
ıçın çalışıyor. d"l ceza tarhi hiç bir veçhile usulsüz olamıyacağı fikrini müdafaa 
mış olduğundan ~aybe_ ı en za- ettiler ve diyorlar:. 
manın teliifisi içın ugraşıyo~-. -"Biz, burada bu iki noktai nazarı münakaşa ederek herhangi 

tı. bilmek ıçın 
Ve Fransa'ya ye şe .. hukuki bir hükfım rikarmag" a ug" raşacak deg" iliz. Yalnız, Beledi-

• k"ki hada musa- " nazarı ve ha ı sa . · ye cezalarının bir mahkeme hükmüne iktiran etmeden tatbik 
k bulünü ısuyor. d" l . . . • . . .. . 1 

vat esasının ~ eti olduğu e '-mesının teş~ı~atı .. esas~y~ ~a~un~~a ne derece mugayır. o ~ 
Fransa Akdenız devl. d layısi- dugu hakkında 1kı muderrısımızın mutaleatmı kaydetmekle ıktı 
kadar müstemlekelerı 0 k lii- fa ediyorlar: 
le diğer de?izlerde d~ çoBu~un Dariilfünün tatbikatı hiikıi-1 
kası olan bır devlc:t~r. "h şü- kiye müderrisi Cevat Bey şu 
için deniz kuvvetlerını cı ~ fikirdedir· 

1 . · ·· tesbıt ve · 
mu .vazıyetıı:e ~ore d dır. İta- - Ceza işlerine taalluk eden 
tensık etmek ıddıasın a d b .. _ ·bütün ihtilaflar!ll umumi mah-
1 ' · d"" d nizler e u ~:1 n~ ıse :ger. ek r O coğ kemelerce hallini prensip itilba-
yu~ bır ~e~ ~a.tı Y~ t~Ünlıası- rile arzu edenlerdenim. İdarei 
rafı v:azıyetı •?barı e . . "k- hususiye mahkemelerinin lüzu-
ran bır Akdenız devletıdır . .n . k • 1 1 d d - · 
deniz' de her iki devletin a~~ı lz.umunB al da;ıı hoka;ı ar a? eıp-
k 1 b 1 esas ıtı- ırn. e e ı a ama na. yetsız-

uvvet e u unmasına 'k d 1 ·1 k hük .. 
barile Fransızların bir itiraz~ 1ı ten o ayı ven ece um-

k F k t d · kuvvetierı ler mahkemelerden sadır oldn
yoktur. a a ~nıtezharn"k olduk ğu takdirde bazı istisnai mad-
ço seyyar ve mu k ul ak b k b"l ı 
ları için Fransızların icabında deler do~ ar.. 1 u a .. ' .. ~ava: 
başka denizler ihtiyacına teka- la~n .~ a s~r:ıt e goı;ı me~ı 
bül eden kuvvetlerini de Akde- m~küıı o.la:~ılır. Beledı <ı:hka
niz'de toplamaları ve bu suret- ma nayetsızlıkten tekevvun e
le İtalyanlara faik bir vazi~.et d~cek ?avalar, bence .. sulh ha
almaları daima mümkün görul- kımlerı tarafından ruyet olun
mektedir. Bunun için İtalya?- malrdır. 

Müddei umumi Muhiddin 
Kenan B. B. 

Hüküm için mütehassis ha
kimdir Belediyecilik başka, 
h~kimlik başkadır. Hakimlik 
milletin verdiği bir ·kudret ve 
salfuhiyettir. 

Hakimler, B. M. Meclisi na
(M abadı yedinci sahifede) 

lar umumiyet itibarile den1.~ 
kuvvetlerinde Fransa ile ınu
savat esasının kabulünü iste
mektedirler. , 

Bu da netice itibarile İtalya 
nın Akdeniz'de hakimiyetini 
intaç edeceği cihetle Fransızla
rın işine gelmiyor. Fransa va
ziyeti icabı olarak diğer deniz
lerde de kuvvet bulundurmak 
mecburiyetinde kalabilir. Bu 
takdirde asıl Akdeniz'de bütün 
kuvvetleri ile 1 tal ya faile bir 
mevkie geçer. Fransa deniz beş 
ler konferansında deniz ku"".~t
Ierini kendi ihtiyacına gor_e 

Portakallarımız de
nize dökülüyor 

· i katıkendi tespit etmek tezın . . 
yetle müdafaa etmek ~ıyetın-
dedir. · ··. 

Rusyaya ihracat yapılmama~, 
yüziirıden milli servet biiyiik 

zararlara uğru yor 

Ankara 
müzakeratı 
Atinadan gelen 
garip haberler 

Müzakerenin ihtimali var
mış. Ha ı buki Anharada 

nıüzakerat henüz 
başlamamıştır 

ATİNA, 2. ( Apo.) - Mual
Iah meselelerin halli için cere
yan eden mükalemeler hakkın
da Ankara Yunan sefirinden 
hariciye nezaretine raporlar 
gelmiştir. Hariciye nezareti 
raporların muhteviyatı hakkın
da ketumiyet muhafaza etmek
le beraber salahiyettar mena
biden alman malfunata göre 
An.karadan gelen haberler ba
zılarınca müzakeratın inkltaı 
pek garip addedilecek derıecede 
gayri müsait bulunüyor. Mama 
fi alakadar mahafil bu müşki'ı
latm iktiham edileceğini, bu 
gün M. V enizelosun Laheye 
hareketinden evel M. Polihro
niyadise gönderilecek talimat 
tesbit etmiştir. 

ANKARA, 2. - Yunan se
firi M. Poliıhronyadis mukabil 
tekliflerimize cevap vermemiş
tir. Sefirin Atinadan beklediği 
talimatı henüz anlamadığı an
laşıyor. 

ATİNA, 2. (Apo.)- Veni
zelos Lahey konferansına işti-

Yunan sefiri M. Polihroniyadis 
rah için •bugün Parise hareket 
etmiştir. 

MÜAKERAT BAŞLAMADI 
ANKARA, 2 (Telefonla) -

Türk - Yunan müzakeratrna 
dair Atinadan gelen haberler 
burada garabetle tavsif edilmek 
tedir. İ 1 , buna ınukabıl Fran

ta ya da · kabul ederse 
sa hangi haddı . 

.. t esasına bınaen o had-
musava . 1 d"l 
d . kendisi içın de kabu e ı -

Müzakerat başlamış değildir 
' ki gayrimüsait safhada olsun. 

ın k d . ıniş olacağı no tasın a ısrar e-
diyor? Akdeniz'de Fransa'dan 
bir endişesi mi vardır ?Varsa bu 
nu bir Akdeniz Lokarnosu ile i
zale etmek mümkündür; diyor
lar.Ortaya atılan bu fikringerek 
İtalya'da ve gerek diğer Akde
niz devletleri arasında nasıl 
bir kabul tarzı gördüğü henüz 
anlaşılmamıştır. Bununla bera
ber Akdeniz Lokamosu fikri 
meseleyi esasından halledecek 
bir kuvveti haiz değildir. Çün
'kü siyaset aleminde h~nü~ ~e
ynelmilel emniyet tetbırlerının 
milli emniyet tedbirleri maka
mına kaim olduğu garp devlet
leri Lokarno'sundan sonra da 
görülememiştir. 

ZEKİ MESUT 

1 mektepliler· 
müsabakası 

34 üncü hafta bitti 
Mekteplllcr müsabakasının 

34 UncU baltası bitmiştir. Ga
zetemizde çıkan haberlerden 
en mühimini seçip cumartesi 
akşamına kadar gazetemiz 
müsabaka memurluğuna gön
deriniz. 

Milli bir servet mahvoluyor\ 
ve denize dokülüyor. j =.,..,....,. 

Memleketin başlıca ihracat 
maddelerinden biri olan porta
kallarımız, bugün şirketin fa
aliyete geçmemesi ve nihayet 
Rusların tam mevsiminde itha
lat yaprn~~ ' rı yüzünden ~o
kaklarda surünüyor ve denıze 
dökülüyor. 

Her sene memleketimizde 
çıkan portakalların kısmı azı!: 
mi Rusyaya ihraç edilirdi. Hal
buki bu sene Arkos şirketi por
takalı almadığından portakal
lar çürumektedir. 

Bu sene bidayetinde bütün 
tüccar her sene olduğu gibi Ru
syaya ihracat var diye mal al
mıslardr. Son güne kadar por
takallar hep ihraç edilecek ü

ı edinci saNfedP ) 

M. komisyon 
Takdiri kıymet hey
etleri nasıl çalışacak 

Takdiri kıyme komisyonları
nın mesai tarzı beynelmilel he
yet tarafından yapılan bir nizam 
name ile tesbit olunmuştur. Bu 
nizamname dün Türk ve Yunan 
heyetleri tarafından ayrı ayrı 
tetkik olunmuştur. 

Takdiri kıymet heyetleri ya 
kında faaliyet mmtakalarma ha 
reket edeceklerdir. Bu heyetler 
den ikisi harice gidecektir. Bu 
heyetlerden biri "Selanik, Ma
kedonya,, havalisinde çalışacak, 
diğeri de "Adalar, Epir, Tesal 

1 
ya, Girit,, mıntakasında dolaşa 
caktır. Gümülcinede bulunan 
takdiri kıymet heyetleri rüesa-
sından, Karter dün şehrimize 
gelmiş ve Nebil beyi ziyaret et
miştir. 

Yeni bitaraf aza 
Ceneral Dölaranm yerine 

1 Muhtelit mübadele komisyonu 
bitaraf azalığına tayin edilen 
Danimarkalı M. Anderson ayın 
13 ünde şehrimize gelecektir. 

M. Birosin da bu ayın sonun 
da gelmesi b,.ldenrnPktı><lir. 

Böyle mi 
Tasarruf edecektik?. 

Yılbaşı gecesi için yal
nız müskirat idaresi 200 
sandık şampanya satmış. 
Yani 2400 şişe. Buna 1000 
tane de hariçteki müessise
lerin satışı ilave edİliyor 
ve şu netice alınıyor: 68,000 
liralık şampanya! Daha bir 
çok ecnebi içkilerin yeku
nunu dışında bırakan bu ye
klınu göz önüne getirince 
keneli kendimize sormaya 
mecbur oluyoruz: 

- Böyle mi tasarruf ede
cektik? . . • 

Meseleyi açık
ça izah etmeli 

A 

Emin Ali B.in Mah-
111ut Muhtar Pş.ya 

cevabı 
Dün bir refikimizde Emin 

Ali Beye gönderildiği kaydile 
Mahmut Muhtar Paşa imzalı 
bir mektup intişar etmiştir. Hal 
buki Emin Ali Bey bu mektup 
hakkında dün bir muharririmi
ze şu beyanatta bulunmuştur. 

- Bugün bir sabah gazete
sinde Mahmut Muhtar Paşa 
imzalı ve müphem ifadeli karı
şik bir yazı gördüm. Fakat te
min ·ederim bana böyle bir 
mektup gelmemiştir. Hususi 
bir münasebete taalluk eden bir 
işin gazetelere in'ikasma ma
hal olmamakla beraber buna 
cevaz olsa bile uzun zaman bü
yük elçilik etmiş eski bir os
manlı nazırının henüz muhata
bına gelmeyen bir mektubu ga
zetelerle neşretmenin en ipti
dai zarafet kaidelerine uyma
yacağını bilmesi laznngelirdi. 
Binaberin şimdilik bu mektu
bun muhatabı ben mumzisi 
Maıhmut Muhtar Paşa oldu
ğundan çok mütereddidim. A
sıl meseleye gelince; ben müz
tarip ve hasta olduğu temin 
edilen eski bir askere karşı vic
dani borcumu kendisinin muh
terem dostlarının mükerrer mü-

Mahmut Muhtar P~. Emin Ali B. 
racaatları, ricaları üzerine ifa 
ettim. Zaten hukuku umumiye 
namına takibat mümkün olma
yan bir fiil ve hareketten dola
yı sırf şahsi tazminat almak 
endiş·esile mahkemelere müra
caatı, ferağati nefis duyğula
rımla tevfik edemedim. Men
faatperest görünmek isteme
dim. Muhterem mtitavassrtın 
dediklerini bir hastaya karşı 
necip bir eseri merhamet ola
rak tamamen yaptım. Bence 
mesele bitmişti. Bu wdide 
taassıibumu, bir muztarip ve 
hasta adama karşı hürmeti o 
dereceye götürdüm ki Divanı 
Ali huzurunda bizzat ispatı vü
cuttan bile ihtiraz etıtim. Öyle 
sanırdnn ki Mahmut Muhtar 
Paşa da ne kendi yarasını taze
lemek, ne de tekrar beni huy-. 
!andırmak isteyecek. Fakat talı 
minim doğru çıkmadı. Belki de 
bu; marazi bir haleti ruhiyedir. 
Maahaza itiraf ederim, mana 
ve maksadını anlayamadıgım, 
henüz almadığım bu mektuba 
karşı diyeceğim pek kısa. 

Mahmut Muhtar Paşa bu 
mektubile evvelce yazdığı arzu
halde benim aleyhimde söyle
rligi sözler de israr mı ediye>r? 
Bunları tekrarlrvor mu? . .. Bı'. 
nu bana izah etsin: Türkçe, ı 
y(:uli mertce Vf! acrlrca. 

Gazi ve inkılap 
' Y•un: Siirt Mebusu Mahmut 

1 
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Abdülmecidin haf ası içindf 
Fatihin, Selimin hayalinin 
yaşadığı muhakkaktı! 

t 

(Bir iki dakika teneffüs ede- ki yed eki 1 ngiliz kuvvetlerini~ 
lim efendiler .. ) Başkumandanı General Harin k 

* * * ton, zati şahaneyi almağa gid· 
1 

) 
Gazi Hazretlerinin Halife ve rek bir lngiliz harp sefinesir 0 

Hilafet hakkındaki bu açık söz- kadar kendisine refakat etm ıu 
leri, lstanbulda bulunan Halife ve zati şahane vapurda Bahris·ey 
Abdülmecit üzerinde yıldırım fit filosu kumandanı tarafınd · 
tesirini yapmıştı. Binlerce hal- istikbal edilmiştir.,, ia 
km önünde Mustafa Kemal pa- Vahidettin, esasen Büyük Ma 
şayı Hilafet için bu kadar acı ve let Meclisinin kararile saltan 1 

kat'i söz söylemeğe sevkeden se tından iskat edilmişti. Kendİs' 
bepler ne olabilirdi? de yalnız Halife unvanı kalınır 

Kafalarında fena niyet taşı- tı. Bu millet düşmanı padişah~· 
yanlarda daima evham galebe firarından soı:ıra Hilafet ve Hjtş 
eder. life işi yeniden günün meselt\ş 

insanların beşeri bir zaafıdır: oldu. Bu firar bir vesile sayıfni 
Uğradıkları akibetlerin sebeple- rak Hilafet ilga edilebilirdi. FlJ 
rini, mes'uliyetlerini daima ha- kat Meclisin haleti ruhiye al 
riçte, başkalarında ararlar .Ken- memleketin birinci derece 
di muhitlerini, kendi hareketle- meşgul olduğu mühim mesel 
rini bir türlü kontrol etmek İs- ler, daha o zaman radikal [,a 
temezler. teşebbüse müsait görünmüy(~ 

Abdülmecit Efendi,bu şiddet- du.Hadisatın inkişafını bir mıul 
li sözlerin sebebini hariçte değil, det daha beklemek lazım ge1r 
kendi politikasında, kendi tarzı yordu. Yeni bir Halife seçm y 
hareketinde aramalı idi. ve fakat bu Halifenin ahval :c 

Gazinin ve inkılap Ankarası- harekatı üzerinde çok dikkj1 

nın devlet idaresindeki prensip- bulunmak ciheti düşünüldü. 
leri kimse için meçhul değildi. gün için hale ve maslahate ~ 
Hele Hilafet makamında bulu- yan tedbir bu idi. Birinci Tür\ 
nanlar, kendilerinden evvel o ye Büyük Millet Meclisinin lm 
makama gelenlerin hareketleri- zı azası, bu Halife intihabı nı 
ni, tarihlerini göz önüne alarak selesini, tıpkı Sakarya günl 
daha dikkatli davranmak mec- büyük taarruz anları gib; ha1 
buriyetinde değiller mi idi? tl bir mesele olarak alıyorll 

Memleket efkarı umumiyesin mücadeleye hazırlanıyorlardı 
de Saltanat ve Hilafet maka- Ga.zi Hazretleri, yeni Halif 
romda bulunanlara karşı oyna- nin intihabına takaddüm ed 
nan menfi hassasiyet, her şey- günler hakkındaki hatıralar· 
den ziyade Abdülmecit Efendi- ve ondan sonra Halife Abd' 
yi dikkate sevketmeli idi. Hal- mecidin vaziyet ve siyaset 
buki Halife Abdülmecidin gidi- şöyle hulasa ediyorlar: 
şi, bu noktada hassas olduğunu - " Firari Halife, Türk' 
asla gösteremiyordu. Onun ya- Büyük Millet Meclisinde hal 
şayışmdan, gidişinden, başkala- lundu. Yerine, Abdülmecit itı 
rile olan münasebetlerinden ko- hap edildi. Herşeyden evvel 
!aylıkla seziliyordu ki, Türkiye tihap edilen Halifenin, yine 1 
Büyük Millet Meclisi tanfın- hangi bir ecnebi devlete ilt 
dan Hilafet sedirine oturtulan etmesi ihtimalini bertaraf et~ 
bu zatin kafuında hala saltana- lazımdı. Onun irin lstanbu 
tın, hem de Fatihane ve Selima- bulunan Refet Paşaya, Abd 
ne istibdat saltanatlarının hayal mecit efendi ile görüşmesini,J' 
leri yaşıyor. · / tta elinden, Millet Meclisinin 

Son padişah Vahidettinin !afet ve saltanat hakkında i 
son ihaneti meydanda idi. İngi- haz ettiği kararı tamamen ka 
!izlerin ajansı vasıtasle tebliğ 1 ettiğine dair bir de senet al~ 
ettikleri bir beyannamede şu sını yazdım. Refet Paşa, bu 
sözler vardı: limat dairesinde hareket etti. 

"Resmen beyan olunur ki, za 1 18 Teşrinisani 38 günü İst1 

ti şahane vaziyeti hazıra netice- bulda RefetPaşaya yazdığım 
sinde hürriyet ve hayatını tehli- şifre telgrafname ile de veı 
kede gördüğünden, bütün Islam ğim talimatta başlıca şu nolı 
ların Halifesi sıfatile lngiliz hi- ları kaydetmiştim: 
mayesini ve ayni zamanda Is- "Abdülmecit Efendi Ha 
tanbuldan başka bir yere nakli- müslimin unvanını kullanac 
ni talep etmiştir. Zati şahane- tır. Bu unvana baska 
nin arzusu ifa olunmuştur. Tür- (Bitmedi 

............ -.......... ,. ............................................................................ . 
Mütefekkf rle karısı! 

- Musikiniıı çiçekler ü.~tünde hiiyüh ft'siri mır 
saz ı;alınaıı ucı·de ç;çelı !W cuızmış, ııtab<ı dogru n 

- ı uhalliuıh ... sen ırfuanonu hahc·ede ('al.~ant.,. 
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lktısadi program 

Iktısadi mücadele için vekalet tara
fından bir program hazırlanıyor 
ANKARA, 2. (Telefonla) - İktisat mücadelesinde faali

yete geçmek için bir programa lüzum hisseden hükfunet bwıun 
esaslı hatlarını İktısat vekaletine hazırlatmaktadır. 

:Mareşal Foch'un t hlike i gözlerde bUyUI-
Bu program 10 güne kadar hazırlanacak ve Heyeti vekilede 

müzakere edildikten sonra Meclise verilecdktir. 
İstihsalitmuzm tezyidi için hazırlanan projelerin tetkiki 

ziraatçiler tarafından yapılmıştır. 
Ziraat Bankası umum müdürü Şiikrii B. bugün İ.lot.isat veki· 

lile görüşmüştür. Bu mülakatın istihsal kabiliyetimizin tezyidi 
etrafında cereyan ettiği tahmin edilmektedir. ~ ten müheyyiç bir eklubu Fransız 

• meclisini karıstırdı e . Briand bu 
i mektubun okunmasını protesto etti 

••••• 

Osmanlı Bankası Devlet Bankası 
için teklifte bulunmadı 

ANKARA, 2. (Telefonla) - Bazı ecnebi gazetelerinde Os
manlı Bankasının hükumete mühim tekliflerde bulunduğu batta 
Devlet Bankasının sermayesine iştirak için müracaat ettiği gö
rülmektedir. 

n=ransanın haric~siyas~t~ ne hal- Q~ül!__f 
de ve nereye doğru gıdıyor?. Bir konferans 

Amerikada 

Yılbaşı 
Riya&eticümhur sa
rayında kabul resmi 

Yaptığım tahkikata göre bu rivayetler hiç bir esasa istinat 
etmemektedir. Banka hiç bir müsbet teklifte bulunmamıştır. 

Kaçak cıgara kağıdı ararken altın 
bulmuşlar ve ... 

"llmanya'ııın nüfusu artıyor 
tJe sanayii büyüyor; tehlike 
r 

burada! J , 

daha ... 
Bu ay bereketli bir ay olacak.. Beş bin kişi Reisicünıhu-

Ay nihayetine doğru Londrada bah· run elini sıkmıştır 
ri tahdidi teılihat konferansmın top- · İ A 
•<>:ağ.'· bitıyoc ,!<. ..ı VAŞ NGTON, 2. A. . -
evTd lıir de La Haye içtimaı var. Ta- Yılbaşı m~ebetil~ _b~ş bin
mirat meselesini haileci.en Youıııı den fazla kimse Reısıcumhur 

BURSA, 2. (Milliyet)- İstanbuldan Bursa; a gelen iki yol
cuyu Acemler istasyonu civarında kaçak cigara kağıdı aramak 
bahanesile Üzerlerini arayan tütün inhisar memurlarından İbra
him Ef. ve arkadaşı kağıt yerine 400 lira ile iki beşi birlik altın 
ve bir çift küpeyi gaybetmişlerdir. İhbar üzerine bunlar polisçe 
tevkif edilerek Adliyeye verilmiştir. 

plim ceçen Ağustosta La Haye'de M. Hoover ile zevcesinin elle- 13 1 ı· I 1 t J 'J ' 'k 1 ı·ı· 
toplanan konferansta bir takım tadi- rini srkmak şerefine nail olmuş e e( l)'C ayı ıasının e t {I '1 l Ola ec 1 ıyor 
1 •a uğra ... l'akat konferan• c.aı1ıl- 1 d ANKARA, 2. (Telefonla) - Belediye layi·hasını tetkik e-
dılrtan ıonra bir pık heyetler mali ar0.~·1 d . . .. 1 den encümen layihayı son faslına kadar müzakere etti. Bugün. 
mahiyet._,_, tetkilderı'ne devam ;,.;n g e en sonra nyasetıcum- k" . . D h'I' k'l· d . . . .. . """ _ -~ . u ıçtımaa a ı ıye ve ı ı e ıstırak ettı. Cumartesı ıçtımaında 
F <lemenk rayihta.ıtnda krucı.ş"'-"'- ·lıur sarayında es bak reıs Roz- f 1 k' k · k al 1 • 1 . • . 
B h ti · h 1 d - 1 1 ,. . b . . 1. son as ın tet ı atı ı m o unacak ve stanbul te~kılatına daır u eye enn azır a ıgı rapor ar ve t ın zemanmc.aan erı mıs ı . .... .. . . ·~ ~ . . 
timdi gene alakadar devletlerin mu· "rülm' • d ed 1 k yapılan bazı tadılat uzerıne bazı yeru mevad formule edılecektır. 
-L'-- L. ti . afmclan -"-~- go eınış erec e par a 

rCUUlil.ı aeye erı tar teuo& e- b' k . 
dilecek, yeniden ınünakqalar ola- ır abul resı;ru yap~~tır . . 

1 caktır. Felemenk paytay1nlına giden Morgan m hedıyesı 
~~~~iri~:l. !heyetler yarın toplanacaklar. Ve- VAŞİNGTON, 2. A. A. -
!Ji. 1 r!= ,tafsi1fittan a~aşıh~or ki 1::- Meşhur maliyundar Morgan 

Arı ve kümes hayvanları
na ehenımiyet verelim 

rransız mtcllsi mtb'usanırrdarr bir eti~ in ibaı .. 

;imdiye kadar mahrem kalan bir 
mektubu bliyilk bir heyecan uy ın
dırarr müteveffa Marechal Fvcfr .. 

~~~~ondra ve Lahey konferanslarına 
~~ransa hangi şerait altında iştirak 

edebilecek'?. 

Haır_e e .. gıdeceld_erm t"§kil edecegı Corsair namındaki maruf yatını 
yekun oyle az bır ıey olmıya.cakbr. ı A ·k h"k" · hed' 
Hem de bu istimada Fraıısız Baş- ı:ne.n a u< umetme ıye et 
veloili M. Tardieu de bulunacak.. , mıştır. 
Fransızlar kalabalık bir heyetle gi· ! ~-.-d-/_f_ d 
decel.:ler. Almanlar da başta Hari· 

1 
il in S an a 

c:iye nazırı olduğu halde bir heyet · 
1
. .ki .

11 
h. .. . 

yolluyorlar. stı a e ıne numa yış 
Young plamm tetkik edip etme- LAHORE, 2. A. A. - Yeni 

mek meselesi Almanyada hayli mü- tahrir heyeti ko· '""e reisini 
naka§alara. tabrikata yol ııçtı. Mil- • d k':' .. '- -
liciler bırafmdan miira!:ut edilen ii- merı«:ez ve taşra .~ .. ' :eşnı ıl'C-

Rümes hagvanah ha/hın vasati servet 
derecesini yükselten en büyük 

amiller arasındadır 
•••••••• 

Bir çift taOW}Hn senede yaDru/arı ve yavrulannın 
gavrularlle 180 kilo el vermektedir 

yanın mes'ul el.evlet adamları da ta- yeti ere mensup butun azayı he-
mirat meselesini intaç eden bo pla- men istifaya davet eylemeğe Ankara, 2 (A.A) - An ve yavrularmın yavrnlarile beraber 
nın tatbik edilmi~ceğini söyleme- mezun kılmağa karar vermiş ve kümes hayvanları yetiştirme ce 180 kilo et vermektedir. 
nin kendi memlek~tleri için iyi neti- tam istiklal lehinde bütün mem rniyetinin teşekkülü münasebe- Tüyü için beslenilen tavşan-

- ~ __ ce vermiyeceğini takdir ederler. Me- lelk · d'l k 1 
. selii Almanyanm maruf bir devlet a- ett~. ıcra .e ı .~ .? an.~ tile cemiyet müınessilerinden l lar meyanında Ankara tavşanı 

.ansten :Yazılıyor: - Hariciye biitces::ı··, ..-'\:-'':~resi ve-;il,.si ı ~---- ol "-L'li H S zam numayış gununu 25 ı·kıncı hi · b' · 'ti"' t kil d' B' An 
1 • 1 • J • htl QiU1lJ .,..... Kırklareli meb'usu ve rnayeı ırıncı gı eş e ıyor. ır z'ransızmeclisimebusanmdagünlercemünakaşaoldu.Hüku- ngı iZ Ve la .., ye-. err e- K- 1 k t b't tm' tı' k s - verninc bir ecnebi pzeteıine yazdı· anun o ara es 1 e ış r. etfal cemiyeti reisi Fuat bey şu ara tavşanı enede on beş li-

:e hu vesile ile hücwnlar edildi. Beyanat, mıikabil cevaplar Af "k d iı makalede fÖyle diyor: "Aı-nya Komite, mülki idareye kar- beyanatta bulunmuştur : ralık tüy veriyor. Fransa sene-
' •• Ortaya atılan ve muhaliflerin elinde kuvvetli bir siLilı gi- rı a a t u _ .. t:ııiir..S:n'. . .. şı itaatsizlik tertibatı almazdan " K" h t Am 'k de yüz on milyon tavşan yetiş-
•örünen b-.r vesile yo'.c değildi. Biliyorswıuz ki Fransız kı- rette it~~ ~ olduiunu ispat evel bir müddet daılıa beklemek da uAmes adayv~~kı en t~ \ tiri yor ve istihlak ediyor ve 
n:ı da diğer mütt:f'::c n as'·~·ıc. gıb' A.lm::ı to<> ü!"I Londradan yazılıyor: - İn- ~~ecekbt~r. Hihaıç ~ millet huk ~eAte,1 ve ,h:u'kum" etı'n he.A..--gı' bı'r •en- ve vrupa a ın vasa ı d .51• etı' .... d d• 3 h d · i.b' · d' k d · 1 1 ,. ·ı ı·aı1ı - A ... ne ır n ,,~. Yerme ıçın . ıuau • t d · · "k lt en • yuzun en sene e ,5 

ı.ı. e e muc ınce şım ıye a ar ışga a tında kalan erazisin- gı tere ve ı tı geı:;en sene - k d , _ h d _ .1 kil hareketinin bo''yle ıbir tertı' bse .. rvüke. ~re~llesıru yu se edn dern milyar frank kazanıyor. "kili · ·ı H-"'-'-' f . . . manya a ar ça ıışmaga azrr egı - . - ., 1 çe P gıttı er. ....uwr.ı muahedeye bakılırsa bu topraklar rıkaya gıtımış! dir. Alınaa lt.ükiımeti hedefe V111ıl bat alınağa vesile bahşedip et- ~y a~ e~ m:-~ a k 
1 

Memleketimiz Ziraat mem-
senesine kadar işgal altında bulunacaktı. Evet. ... nazariy.e fakat peden olmak için her ıeyi yapacaktır.,, miyeceg-ine intizar eylemenı'n Bılhassa anımar a tavu leketi lrn kla b b kürn' 

1 · ı b d' F en mühim servet menbaıdır. 0 a ~ ~ra er es an e una ıyecek yok... akat bir de tat'!>ıkata geçelim: kralın hastalan- Harbin tasfiyesi .. (kinci La Haye daha muvafık olacağı fikrinde- B 
1 

'k 
924 

. d h . t ı hayvanatma kafı derecede e-
Almaıı erazisinden d'~er müttefikler lı;rC1' :re ·ekJ• cp ması üzerine İn- konferansı Young planına ait her dir e çı a ~~nes'.n e anç en hemmiyet verilmemiştir. Buna 

• 1 ele İngiliz hökfunetinin !arak niçin, daha ağrr ahkam giltereye dönme • r::r!~"ii~:d~v:iıııı-~t'=Y:!': ı . &ngre bitti ?1emlekete yuz mılyon y~arta rağmen yalnız Karadeniz sahil 
Y'iye hususundaki karan hiç konmadığını sordukları gibi 0 ğc mecbur ol- daha kullandığı "harbin tasfiyesi,. fa- 1 LAHORE, 2. A. A. - Hint ıthal c:derken 926 ~esinde l lerinden senede sekiz milyon-

kmedi. Daiha başka bir şey zamandanberi Almanya ile ya- 'eli<•~ biri cansız bir ifade olup lrahnd- ittihadı kongresi bir karar su- 4oo milyon yumurta ç etme luk yumurta ihraç edilmekte-
-'. Y oung pl~~ muc~bince ar~ pılmrş her hangi bir itilafr şid- bu sene_ b'.1si t b~ tan laırtalacalıtır. Fr ... sız meclioi re ti kabul ederek mesaisine hi- ğe başlamıştır. Kümes hayvana dir. Brükselde görüştüğüm bir 
ışgal mesarifı Eyluldenben detle tenkit ederler. Bu çok- yok~ gıbı gemı- melıcuanmda son genler zufıncla ce. tam vermiştir. Bu karar suretin tı meyanında yapılan masrafa 11 mütehassıs Türkiye yumıırta-
•ıanyanm sırtından kalkmış- ! tanberi tutulan bir yoldur. iye bınerek seya- reyan eden münakata_!arda bir b- de bilhassa müstakil Hindista- mııkbil en çok randııman veren 1armın Avrupada çok makbul 

h t k 1 t IDB ıneb ... J.,. Youııg- planı•• Frmı- t · · · · dır T .• .. • ld - 1 Hiç bir tara( fuzuli yere Şı"mdi hu"'cumI k tl .a :a cı :a z.' '-~ ,_.,. , ____ , t . ---~· nm ngıltercnın kenihsıne tah- tavuşan • avuşan, töyu etı, ' o ngmıu ezzet ve tazeliğini 
ır . _ arı uvve en- Kendi · C b" saya """ ....-..:ccıe emııud: TC>'.....,., besi · B' ' 20 .. h f · 
tıı raf edip Alman topragmda dinnek için müteveffa Mare- . sı ~u ı iini söylüyorlardı. Baıvekil eğe; mil etmekte olduğu mali yükü ve derisi için enıyor. ır 1 ~ mu a aza ettığini söy. 

!r fırra!mıa-k fedakarlığına şal Foch (F()ş) un vaktile yaz- ~aya• gıde- franaanın maksadı temin edilmezıe kabul edemiycceği beyan edil- çift tavuşan senede yavruları ve lemıştır. 
~ olımıyOI'. Hem de niçin?. dığı bir mektup okundu Bu ceık~. Ka~nn- - Pavrr. cliyebHeco;.·- -. mcktedir. rr,·ansada "-m$f,,.. umum 
• ıanyaya karşı müdafaa ter- mektupta mareşal 935 ten ~vvel sanının 3 unde mişti. Herftalde yann baılıyacak -. d c J uı• 
0

1
,r_, almdıftru göstennek için Alman t akl tah1i • hareket edecek lıonferanıın hanırretli olacağını oöy- ıllpanga B La lı ıniidür/ÜgvÜnde • 1 opr aruwı ' ycsı 1 p Af . lersek .-çluııl bir balıı:ikati lrqhtti- A • • Tayyareci sse tJ 
r pek fena olacağım söylüyor. ~ ':. = h n= iimize kimse ilıtimal vermez değil Bahri Akde iZ mısakı lJtJ arkadaclarınm ANKARA, 2. (Telefonla) -

Alman yanın bilhassa şu ilci a v ul · - aJ'a mıc • • MADRİT, 2. A. A. - Hü- ölu"·mYÜ Orman umum müdürlüğü ame-
kuvveti itiıbarile Fraıısarun kar- vanav~ tugu kfımet, Paris, Londra, ve Ro- najman müdürü Mithat B. An- 1 da h<l' edi · ı:,· · jyapaca;,;: ır. Berlinde leci bir kaza 
:rs:ı t~ _ ıt <:~ ~azı~et- ; Prens bine ma kabinelerine bir nota gön- PARİS, ı. A. A. - Lassalle talya amanejman başmühendis 
e un ugunu zı r . yor u: ıceği yolcu gemi BERLİN, ı. A. A. _Şehir dererek Londra kocferansında ile arkadaşlarının rakip bulun- liğine tayin edilmiştir. Orman 

1 - .. Almanyanın hır taraf- sinde sade ibir kamarada yatıp civarında bir yük treni bir oto- mevzuu bahsedildiği takdirde duğu tayyarenin uğradığı kaza umum müdürü Adana tetkik 
tan nüfusn arttıkça artıyor; . kalkacak,. diğer yolcularla bir- büse çarpmıştır. Beş kişi ölmüş bir bahri Akdeniz misakı vücu- hakkında talrkikat yapnıağa seyahatinden avdet etmiştir. 
2 Al .. 'b d . -

1

-. • • ed'l ek b'. b •••••••••••••••••••••••••••• . - m~yanın sanayı ıtı a- · likte yemek yiyerek seyahatı- l lO ki§i de ağır surette yaralan- a gıetırm.,.. ıçm ıcra ı ec nıemur za ıtın eyanatına na-
rıle kuvvetı arttıkça artıyor. . na devam edecektir. mr~trr. müza:kerelere iştirak arzusunda zaran tayyareciler gece yarısı Erkanı harbiye riyaseti 

Umumi harbi müttefik or- . • . '.' ='"'1 bulunduğunu bildirmiştir. çıkan şiddetli bir fırtına dola- PARİS, 2. A. A. - Ceneral 
duların zaferile bitirmeg- e mu- İstııık~f eden_lenn aded.ı pek şa cena:h dargınları! .. Bundan - - · .1 · tt d" .. v k neli t ı b' .. · 

d kk M h 1 f 17 ba~,,a vatanperverlig·i a"ırı bır' Alıdeniz Jonanması yısı e anı sure eyere uşmuş- eygan e a e ı uzenne va 
vaffa olan bu mareşal bundan yanı ı· attır. u a ı re- ~ r- "' ler ve derhal ölmüşlerdir. . .. .:6fesinden çekilecek olan cene-
başka bir şey düşünebilir miy- re ibuh~·t5· isti~kiifltda _iliivke e~i- dereceye çıkarıp istikbal l:ıak- kumandanı ı Mürettipler grevi ral ~eb~ney'nin. yeri~e erk~ı 
di? ırse u umetın a . ıgr e sen· ~di daİbtecdhbıük'.~ förünt ~tı.cr de v~ Londradan yazıhyor: İngil- ' LİYON 1 A A - Gazete h~ıyeı. umuı;rure rıyasetıne 

Fakat M. Briand böyle ken· yetin 91 rey faz. la olduğu anla- ı • ş ume ı mat reyı • A . ı , . . . tayın ediln:ı_..., .. tır 
lır B ...,_ k . d' - . buncl . tink~r tercmn kderuz donanması ku- mürettipleri grev yapmag· a ka- -..,.. . 

Art-'- lbu 1.. ..riil dince m,.,.hul bir mStubwı şı.. •· u ""se. f'!Ye_te . avuşan ıste ıgı zaman an ıs <ıı ı mand Amiral . . Lalı k ol 1 "" na uzum go - _,, h'~'-"-- h .. d d edenler arasında bö'yleı-1• de 1 ._ anı rar vennışlerdir. Yarın yalnız ey 0 eransr ve gazete er 
meclis kürsüsünde olnmup o- , ın<uııı~t .• a~cı sı~asetın e e- w• -· d L dr PARİS 2 A A 

1 
l d k L H dır ı. on aya iki gazete çıkacaktır. • · · · - Fransız 

\te Meclisi mebusandaki gü nmı üzerinde münakaşa edil- vam a onınnuz e ı a a~e var . • d et dilıni ı 1 . L h k f 
'il rint f d - b mesini kabul etmedi ŞK!'detle vıe Londra konferanslarına sag- Maamafih Meclisi meıbusan :. Amirale Fı'eş-ld Tevkif edilen ltalyanla_r gazete en, aetleyb on eransı 

e op an ıgı esas u o- 1 . l d 1 rl 'd b'l ktır' haricı' mesaı'l m-~~ bahso- İ A İs tak haık.kında kuvv ı ir nikbinlik 
Slrdu. portesto etti. Sulh siyasetini anı a rm a a gı eı 1 ece · ~·~~u LÖndrada tıopla- PAR S, 1. A. · - tın göstermekte, şimdi h<ttıra gel-

Niçin tahliye ediyoruz. •. ı ku~etli ~eyanatile müdafaa ı iki türlü muhalif lurken fıüktrmetin vazifesinde- uacak olan bah- nı&:imi dün tevkif edilen üç 1- mi yen ve memul edilmiyen gü-
'anya daimi bir tehlikedir. ettı, hadise kapandı. Bu münasebetle denebilir ki ki ağırlığı ne kadar takdir etti- :i tahdidi testi- talyanm evlerinde bulunan e:v- çfükler başgöstermediği tak-
'afaa tedbirini almalı değil Meclisin, artık Hariciye lıüt- Tardieu-Briand hükfunetinin i- ğini de göstenniştir. İçtimam t konferansı- 1 rak ve vesaiki tetkik etmekte- dirde konferansın ayın 15 inde 
'z? ... V. S... çesini ve dolayısile hiikiımetin ';i türlü muhalifi var: 1 - it.en- nihayetinde M. Herriot söz a- 1m müs~bel 1 

dir. Birkaç kişinin daha zanııal- neticeleneceği zannında bulun-
manya meseles· mevzuu harici siyasetini kabul etmesi- dileri kabineye alınmadığı hal- !arak kendi fırkasının, radikal nesaisi ıhakkın- tına alınarak tevkif edilmesi maktadır. 

u ..ılunca M.Briand'ın şu son le neticelenen münakaşalar ni- de bu hükumetin hala iktidar sosyalistlerin hüki'imetc muba- la ,bükfünete fik ! muhtemeldir. 
!erde tatbikine devam et- hayet buldu. Hükumete tam mevkiinde kalmasına taham- lif olduğunu fakat harici siya- 'rini söyliyeceıı:- 1 Heyet gitti 

1 itilaf siyasetine muarız 343 rey verildi. Buna mukabil mül edemiyen sol cenah grup- sette M. Briand'a tamamile ta- 1 Amizal Field tir. PARİS, 2. A. A. - Bu sabah 
lar daima 919 da Alman- ancak 17 muhalif rey verilmiş-

1 
ıar; 2 - Yalnız onlara istinat raf tar bulunduğunu söyliyerek Amirala erkanı hami yesin· inikat etmiş olan nazırlar mec

. muahede ile yükletilmiş- tir. Mecli:ste 235 aza da rey ederek yaşamak istemediğin- içtima büyük bir vekar ve seki-
1 
den iıki zabit refakat edecek- !isinin nihayetinde fransız he-

ağır şartları pek hafif bu- vermekten istinkaf etmişlerdir.: den dolayı hükumete kl':an sağ net kesbetmiştir. . 1 tir• yeti Laheye hareket eti'"': · 

Romada tramvaylar kalktı 
ROMA,2 A. A. - Şehrin 

merkezinde tramvaylar ilga e
dilmiş ve yeı'ne otobüsler ilv· 

~ ,.--lilmi!!tİr 

• 



s an u liman nda i 
etmek için tedbirler a 

1929 senesindeki liman 
faaliyetinin '' 1928 ,, e 
nisbetle aleyhte olduğu 

tahakkuk etti 
Linıan adeta bir 

) 
yol geçen hanı 
olmağa başla

ı11ıştır 

l 

t 

Buhranı tadil ede~ek 
tedbirleri tesn 
etmek lazıın 

\ - r 

t bul T" areti bahriye i Limandaki i.lı:tisad? faaliye- Kolaylık ve intizam. Jman faaliyeti arasında.ki nisbet · zanç kabul edemeyiz. Zira Bo- 928 senesinde limana uğra- te olduğunu 
mü~~ü - ü ön~üzdeki sene ti canlandırn:mı: ve mevcut buh Limanımıza gelen gemilerin iktısadi cepheden, 929 un aley ğazia:da~ geçen vap_1;1r miktarı madan geçen gemilerin ınik- İstanbul Ticareti bahriye m 
zarfında g İstanbul liJnlllllillll ranlı vaziyeti ortadan kaldır- tercihen bura ile muamele hinedir. İzah edelim: mahs\l$ hır fazlalık gostermek;- , tarı u:numi vekünun ancak' 25 dürlüğü bu vaziyetin önüno geı! 

sah 
...... ge- lmak i in al " ·· ·· 1 1 'le b"Tab•r a 'n ' - ,n l "sb .._,__, "di Halıbuki b · ek · · • _ _. _...., 1 umumi faaliyet a~~ k ç mması zarun goru- yapmalamu temin için bunlara 929 da, Boğazlardan geçen ı h: • ad ,nı euuue ı . u nııı- m ıçın ıcap euen tc:uuır erj 

nişletmek ve tanziın eeıktıne len bazı tedbirler vardır. Bu kolaylık göstermek, intizamı vapur miktarı, 928 e nazaran mb ~~ .. ıçl ugb~amb. ankageçentve be bu sene %37 ye çılaruştir. htlla.sa etmektedir. al 
• • . etı1l te- ~ ...... · 

1 
. h . . . . h h" . . u ıtvuar a ıze ır zanç e- y 1n d 1. , İ ı~ın program tanzıın eJ.fuf bir =uuır en.~ ey.etı ~umıyesmı ~r.~eye akı_m ,kılmak elzem %9 nısbet~de bir fazlalık gös- min etrniyen vapurların mik- .• a ız bu a etler, ımanm 1 Bımun için k~sat VekAle-

dır. Bu P.ro~ram, ın V ekale- j şu ~s~ cumle ıle ıfade etmek gorulmektedıf. termektedır. Fai.tat bu fazla- tan da, :hem daha büyük bir , ıçınde bulunduğu buhranlı va- \ tlnce husust tetkikatta buh>. 
r~po~~ak~:!ik~ktı~~;r kahıldir: j 1928 senesi ile 929 senesi li- lığı iktısadi noktadan bir ka- nisbet dahilinde aronıştır. 1 ziyete daha ziyade gömülmek- nulduğu eöylenmc1ı:tedir, a 
tıne ece,...... ~ -······· -
Maryosera Siyasi mağ- Noter kanunu Poliste teftiş Jrtil(ap 1<1yilıası Sinemalarda Tasarruf 

durlar izdiham 
•• Adliye harçlan n1u- Kapalı zarflarla ve- Pazartesiye mÜlakere Cemiyeti dün de' 

Alacaklıların ınu- Kanun ahkamı kema- ayyen surette tezyit rilen emirler nasıl edilecek, ınen1uriar be- Emanet bu hale karşı toplandı •• •• te<lbir alacak racaat gunu kan bakidir edilecek infaz ediliyor? yann.ıme vt>rtcek 
. . l bat Muvakkat memurin encüme- Adliye vekaleti yeni bir no- Polis müdüıii Şerif b i Meclisin pazart('Sİ günkü iç- Son zamanlarda sinemalar ~iilli mamulatın tez-~ 

S ndı k heyetı mat ~ ni ahire~ ~ü~etin bir tefsir ter kanunu hazırlamaktadır. bir teftiş teşkilatı, vüc~e y;:.. timamda mem~ irtik~p layi- bilhassa Curna günleri ç~ k~- yidi düşünüldü 
nuktarınt teshit edıyor te~keresını muzakere ederek, Mahkeme .~çlarmm çok tirmiştir. hası.~üzakere. edılecek~~· . laba.hk o~makta v~ c;ks~nya ~ır 

. "k- munderecatı hakkında karar~ dun olınası yuzunden bazı yer Şerif be . hergün be .. Llyıha menyet mevkııne gı· matıne bıtmeden ıkıncı matıne Milli tasarrüf cemiyeti t 
Maryosera hakkında sındı. vermiştir. Bu tefsir tezkeresı, lerde mahkemeleri!l fuzuli dür ve mu~~inlerine kşu 1ı :.~ rince bütün memurlar kendile - için bilet verilmektedir. Halbıı- tan:bul şubesi hey'eti idare 

Jer tahkikatı devem etıne~t~~r. eski memurin kanunu ahkamı- v~ _ ~sassız da:vaıar~a ışgal ~dil- larla emirler vermekt:d.a ~ah rinin ve zevcelerinin servetleri ki bu suretle iki matine ahalisi- dün Halık fırkasında Hakkı Ş 
Alacaklıların müracaat gu~u o- na tezat teşkil eden mağdurini dıgı nazarı dıkkatı "~ 1 ' •• - ·.,_ rem surette kendine te~~· edi- ne ve bu serveti ne surette elde nin bir araya geldiği bir sıra- nasi Paşanın riyasetinde toı 
lan 4 K. saniden itibar~ ... ~ır ay siyasiye kanunu ahkih~1m.m ca- den, ına~keı:ne harçlarının mu- len vazifeyi öğrenen büyüık me ettiklerine dair birer beyanna- da yangın ve saire gibi bir ka- lanmış, bu i<)timaa aanayi bl 
müddetle sindik heyeti ,.aryo 

0
· olup oııiıadığma dairdir. ayyen bır nısbet ua .... ıuue tc.<- mur • 48 t f d me verecektir. za olsa feci bir akibetle netice- liği murahaalari da :......:-"' e 

tl"ba- · "d" d"" ·· ··lm kt di azamı saa zar ın a po- '9 ... _ seranın borrlarmı ve ıı:ıa u Encümen meseleyi esaslı su- yı ı uşunu e e r. lis "'d" .. .. · . Beyanname her memurun lenmesi rhtimaline karcı Ema- miştir. Milli fabrika ve imalit · .,. , __ ....,. . k fikirler mu urunun emrını yapıp ne . . ,, _ tını tesbit ederek son ..--- rette tetkik edere. , ticesini bildirmekle mükellef- dosyasında muhafaza edılecek net bu hususta tertıbat almaga nelerin tezyidi bakında mUcf 
verecektir. Cwnburiyet idaresınde kanu- Matbuat balosu tir. tir. karar vermiştir. velei efkar olunmuştur. Bu h 

'"~eyyar esnaf 
Cadd~lerl doldur

makta deoam edtgor 
Emanet bu halin ınen'lnl 

eaırelll 
fın caddeleri ve 

Seyyar esna ... g·aı ..... _ .. .. . . enoı ış "'' 
bilhassa ~oprukuzdaki emre m
memelerı hak ın d"k 

derecede riayet etme ı -

lzu~u .. rüldüg"ünden bu kabil es
erı go ,. d d·ı 
fın sureti kat ıye e mene ı -

:esi hususu bütün zabitai Be
lediye memurlarına tebliğ o-
lunmuşt::::ur:;._ ... __ _ 

Hilaliahn1erde içtima 
Hilali ahmer heyeti merkezi 

yesi 4 kanunusani cuma günü 
saat' ı 5 te içtima ederek bazı 
hususat hakkında müzakeratta 

nen verilrJ!İŞ hakların ~aldı~- Yeni teşkilata nazaran gece Memurun vaziyetinde nakit susta tet'kikat yapılacaktır. 
mıyacai1 noktasında bırleşmı.ş- Balonun mükemmeli- teftişleri için de bir sistem ka- itibari ile tebeddül olursa, be- Yunan heyeti reisi T. l b t - J 
tir. . .. • • • • • . bul edilmiştir. Bir polis merke yanname ile o ~em~ vaziye B e veye BBBrrU 
ıwıcüın~ ~an bu ~er )etını temın ıçın hır zinin teftişi 13.akal 3 saat sür- ti mukayese edilecektır. gitti IJgretilecelı 

de ~ey~ ~umıı:ey~~dile komite teşkil edildi mektedir. Muhtelit mübadele komisyo- Çocuklarmuzrn tasarr6f ı 
cektır. 

1
u ar~ .m ~ a 11.:' Matbuat cemiyeti heyeti idaresi Gece teftişleri saat 11 den Hayat pahalılığı nu Yunan heyeti reisi M. Diya hasında muvaffak olmalan iç 

~· s~n~ er _geçı_nmş 0 f d mag dün cemiyet merkezinde toplanarak sabahın 7 sine kadar devam et _ .-- mandopulos dün Atinaya avdet maarif idaresi muallimlerin 11 
unnı.~ıyasıy~n':'1 men.~ a ~e- 23 ki.nunuoani 1930 Pertembe akp- mektedir. Teftiş mıntakalan G d d ı 1 • etmiştir. :M. Diyamandopulos zarı dikkatini eelbetmiştir. B 

çen. mudde~lerının tekaut mud- mı yeni ~aka.im salon~~da v~e- ve memurlar her gün polis mü- 1 a Ola (t erı pa- şehrimize hususi işleri için gel dema her muallinı, okuttuj 
detıne dakhil olmk ası k?3-kkrnb~ka :!', •e;e~k balosub aıt ~t il.e dürü Şerif bey tarafından tes halılaş nışur mştir. Sabık sefir M. Papa dün ders ne olursa olsun talebeJ 
mevcut anun ema an tat ı gu o mu§ ve u musamererun bit eclilm kted" "d kti Faka h k . . t -run ah" .• f "d 
edilecektir. §İmdi~e kadar memleketimizde yapı- . e .... ~~- . . . Tic:ıret odası geçen ayın ha- ~ ece . r: t are etıru te ~s:ırru . m ıyetıı;ıı, aı e • 

E 
.. . tı" d bul lan muaarnerelerin hepsinden daha . Polıs muduru emırlennın ta- yat pahalılıg-ı cedvelini neşret- !ur etmıştır. nnı telkin edecek, bır çocuğ• 

ncumen ıç maın a u- -"'--' ol b"'- --' · · "dar h · · k t b" t k 1 .. d ı· -· d b" "kt" ğ" 
Y f K 1 

b - d ·~. a ı~ ıçm ı e eyeb ile ıp arzını ızza ontoro et miştir ---·---..... _ .. ,..,____ gun e ıgın en ın ırece ı ı: 
nan usu ema ey mag u- teıriki mesaı etm<k üzre büyük bir mektedir · 1 ı • ranın ileride ne lıü ""k bir ııı 
rini siyasi yenin hakkını müda- komite teşkil etmiıtir. Balo tertibab B ·. d k" . Bu cedvele nazaran ~ayat .pa • _. .. _-•• , . • • fil 
faa sadedinde ileri sürdüğü ile meıgul olacak olan bu komite için rı u ~~nı ta;= ~ ! ~eftış us~-

1 
halıgı İstanbul da teşnnsaruye, · • ··..... vet teşkil edecegını anlataea 

mütalealar ıne anında bu ka- imtiha~ e~ile~. han•~ dendilerle be- ı e şe !r va ayıı ıç~n 50~ mu.s' nazaran geçen ay yüz esası üze, tır. 
dan 

• .f dy d k . _ yefendılenn ıaimlcn ıu SUJ'etle ter- pet netıcelcr alıncagı urnıt edıl rine 12 nisbetindc fazlalaşmış-, ~V/eneni le, .. 
nun ıstı a e e ece sıyası tip edilmiştir: mektedir. . · 1 ~ ı l t p ühl mağdurini, büyük Türk inkıla- Hikmet Behçet H. H. Pakize Mu· tır. Yanı geçen ay 1.914 senesı, Sme ş.nın m 
hının banileri olarak tavsif et- zaffer H. Rezzan Emin H., Ali Na. Ç • .

1 
100 kuruşuna mukabıl 1412alan Fatih d•iresinde bey analı 

miştir. dir beyin ı:efikalan, .Vefa beyin refi- İ/f"f ere para ?~yat pahalı:ığı ge en ay 1430 . 
ka' ~Sabih~ Ze~nya H. Nemli za- Y -· -• -~ ıdi. Fatih dairesinde nikahlari ~aşvekil İsmet paşa_ Hazı 

Isveç mektep 
gemisi 

de Mitat beyın Hfıkalan, Eczae1 Re- Zi t b k Cedvele nazaran gıda madde · ed"l 1 · · · 1 l len bu ayın onuna dogru m 
fik ~yin _refikalan H., E'.'Z"cı Hasan raa an BSI /J U leri fazla pahal!laşmıştrr. Evvel dıcr~ ı en enn esamısı şun ar- 1 ·.iste adli beyannaqıenin ilg 
beyın refikaları H., Sezru Omer he- k b l . ır • • yin refikaları H., Züleyha Sudi H., ay I TBZB aş lgOr ki ay 1364 olan nısbet geçen ay . . . munasebetile, Türk tarihir 
N?st~ FefiSa"k _H., Gülseren H. Se- Ziraat bankası kanunusani 1398 e ~ı~tı~. Gi~ecek vaie ev HHasaAnl.TMa~hsıı;ı eff. ı~1e NN~ı- meş'iım bir devir işgal ec 
nuramıa H. diye H. Madam Rit, • . d ·· ·k b kirası fıatlerı rusbetı muh aza ye ., ı ı n e ., ı e azıre kapitüUisyonlara temas eder 

D
ünkü müsamere İs l"I M k Ferdiye Asnn H. Ahmet Şükrü bey ayı ıçın e zurraa 1 razata aş- etmiştir H., Nami ef., ile Esma H., Ali ehemmiyetli beyanatta bulu 

1 
b" u··n veç ı er armara a- in refikan hannn, Madam Hamsens, lıyacaktır. Yalnız şurasını ehe- • f .1 N · H T fik f ktır 

Dün Güzeli san' at er _ır. gı - d k t 1 Şüküfe Nihal H. Madam Brazzafolli, ınmiyetle kaydedelim ki, Ban- \T kAJ ti · d d") ~ ·• ı e · ecmıye ·• ev ~ ., caLozan. muahedesını· • ımza• ec 

bulunacaktır=.·:...-.---

d bi
r müsamere verilıniştır. zasına yar ıma OŞ u ar Burhan Cahit be:rm" -"L-•-- c....L- ka b kredi Koop t·n . e e:ı e ere ıa e e ı en ıle Fevzıye H., Yusuf ef., ıle 

e ---" ~....._., .......... - u sene era 1 en P k" H F hm" f ·ı Z f devletler buna dair olan al il 
Müsamereda konferans ver'"'.- Limanımıza gelen İkinci Os- maneti muavini ~imit beyin refika- teşkil edilmiş yerlerde ikraza - dosyeler a ıze ., e. 

1 ~ ·• 
1 

e a er 
miş, şiirler okunmuş, ve tcm1lil kar İsveç mektep gemisinin sü- lbean,yı·nMatr·"~!_ahNıreilüf_ H., HRefi Celal tını kooperatifler marifetile ya Ali karar heyeti haklarında Hk ., Eftı:ılasSeulf., ıle ZHışanSHal., Ya- name ahkimma • tevfikan ıı 

"lmi ti · ''"""'--. er · k k "fi · · ak o e ı e tana omon yannmenin ilğası keyfiyeı 
verı ş r. varisi Vama, ve Kınssi vapur- Beyi ... : paca ve ooperatı ere ıştır bir karar verilmiyen 98 dosye .. , ·• tasvip etmişlerdif . 

. H~.Y~ GELDİ lan ~ındaki . musademenin • Bür~ <:a1"t ~· I~ Müt~ etmemiş olanlara ikrazatta bu- yi teferrüatile beraber ait olduk ef., ıle Seya H .. 
Gayrı mubadiller ~ wkuu hakkında ızahat .v~rerek Kizım Şmau,1 FU.U:, Şakir, Ab~din lunmıyacak~. . • lan vekaletlere iade etmiştir. Beyazrt dairesinde 

teşebbüsatta bulunmak U%I'C An bu kazanın Yunan geınısı tara- Dı::W.iı' 1s..ı~!.;-;'.!~·1t,_ Hay~ Rifat, Kooperatıf teşkilatı yapılma Bu dr ·ye sahipleri tarafından "d Halil H"" b rilmi" .., "etıt, Raif Nezdet k kis" • 'b' k f ' Beyazıt daı"resı"nde nı"ka"hlan" Halk fırkası İstanbul me 
k~raya gı en.. paşa ve us fından telsizle ha •. er . ve § Hakkı, Hıuan, Fehmi, AYDi, Nuret- Y~ ~ntı a. es. ı J?ı 1 e a- veki olan müracaatlere de bu 
nu beyd;n. murekkep heyet av- olduğunu, bunun. uzerıne İ~eç tin Rüıtü, Nami, Ekrem Reıat, Ka- letı muteselsıle ıle ıkraza~ ya- yolda cevap verilmektedir. icra edilenlerin esamisi berve- zinde verilecek olan Halk 
det etmıştı~ • gemisi haber venlen yere gıde- dir. bey zade Hamit, Nizamettin Ali pılacaktır. Bankanın ne mıktar TAYYAREYE TEBERRU çhi atidir: kası balosu için hazırlıklara 

Bu sene az seyyah rek icap eden taharriyatta bu- Akif! Anü, Vefa,. Ahmet Emin, Ali ikrazat yapacağı hakknıda he- Kağıtçılık ve matbaacılık a. Mühendis İsmail B. ile Ni- lanmıştır. Odalar tahliye e 
l k lunduğunu bildirmiştir. Son de ~~ ... ~ M~~i Rifat, t~k Necati, nüz esaslı bir malUınat yok- nonim iirketi tarafından Tayya met H., Mehmet B., ile Aliye mekte üst kattaki salon tan. 

ge e_ee_ rece dikk~tle :ıranmı:ş olmasına Hfue;'yın,~ AbL-- İ!.u~Hta!;_~vkalalıa·b·p tur. re cemiyeti İstanbul şubesine üç H., Ekrem. B., ile. Fevziye H., olunmaktadır. Balo bu ayın 
k ğm h b bul .._., ~., S B ı H f H A'- beşine doğru verilecektir. 

Bu sene şehrimıze gelece o- ra en .ı~ _ır şey. . u~~- zad~ Sabri, Gami, Halil Li'ıtfi, ec.zacı Şükrii, Li~ancı Hrundi B., Kara Oa- yüz lira teberrü edilmiştir. erv~ · ı. e anı e ·•• ıımet 
lan Amerikalı seyyhalann g~- n:ış~. K~nssı gemısınden ıkin Necıp,. eczacı Ha"':"> Evli~ za~e man zade Suat Sadık ude Rıza, Afi ... - Surun B., ı_Ie Ayşe Melahat H: D d • J ~en seneye nazaran az olacagı cı bır telsız almıncaya kadar bu N_urettın, Hacı Bekir .~ele Ali Muhi~ Sabri. Şehremini muavini Hamit Jstat•stık kurslnn Şadan ef., ıle Makbule H., Ne-, Ün t' SiS vart 1 
talunin ediliyor. Buna sebep taharriyata devam edilmiştir. t;:::;'= ~~Rem.~:;; Sezai Hakkı Tank, Onyon müdürü Refik. Vekaletlerin ve umum müdür sip B., ile Naciye H., Abdur-: Dıin sabah limanımızı bi 
Amerika borsasındaki esham Bu tel~izde Kmssinin taharri- Sudi, 'M. Hiı::..,t,·~~~.:'; Fetb:t{ ~nadolu .. md~~~D·· ~bani, AM.uigP~- tüklerin na%arl ve ameli istatis- rahman Niyazi. B., ile İkbal H. tabakası kaplamı &ada vap 
Suk t d b. k · 1 · tI bıterek İstanb la d • ., nyon mu uru an ..... ya, ıos, · · · · · · · M hme S eli B ·ı H · E- ·· f · · .. u un. an ır ço zengın enn ya . . . . u ogru F ahrettin Kerim, Halit Ziya, Muzaf- Refi CelAI, A(j Saip Halil Mi tat Be- tiklerle teçhızı ıc;ın ısta tıs tık e t a ., ı e atıçe f nn seyruse cnne manı o 
muteessır olmasıdır. yol aldığı bıldınlıyordu. fer, Muammer, Ganim Ferit, Ahmet yler kursları açılmıştır. mine H~ l llllfJU. 

Halk fırkası balusı 

- :i - --- - --·---- ---·· ..... .. .................... aa.ı.. vr \.a&cU ı uı \;CIIll J oenneıerı rıca oıurıur. J nıın tesırııe aegınnenıcrın çı- (lbdUdUI 
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Asrın Umdesi "Milliyet" tir 

! 3 1\anunusani 1930 
İl [)AREHANE - Ankara caddeıt 

o. 100 TelSTaf adresi: Milli~et, ls
ı' .nbul 

i· 

Telefon numaraları: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

1 aylığı 

.. .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 .. 1400 " 

1400 » 2700 • 

Gelen evrak geri verilmez 
.' üddeti geçen nushalar ı O kuruştur. 

i 

a 

Gazete ve matbaaya ait işler için 
mii.diriyetc müracaat edilir. 

Gazetemiz iUinlarm mesuliyetini 
kabul etmez, 

FELEK 
ÇAMURUN İNADI 

Cenabı halıkı kainat bir kaç 
gündür İstanbulu rahmeti ilahi 
sile yıkamaktadır. Bu ilahi ih
sanin neticesi ise azemeti ile mi.İ 
tenasip değildir. Çünkü Alla· 
hın yıkamak istediği şehir yağ 
mur yağdıkça çamur olmakta 

Kütü~ ' Hi~~TE 
Beni tenvir ediniz! 

-1-
ve büsbütün kirlenmektedir. Şerafeddin Paşa kerlml'sl Mediha Hanımdan 

Zannederim bir Bektaşıya kızıl dudak Ahu Hanıma 
sormuşlar: Beni şahsen tanırsınız efen- 1 nasıl söyliyeyim - tam eı'kek 

- Neden yıkanmazsınız? dim; bu yaz lbir iki defa Adada bir11coca olmalıdır. 
- Aslpnız topraktır, su ile b k b' 'k' k · d u ış ta, ır ı ı ere sınema a Şadi mu"sriftı'r. Fakat müsrif çok oynamağa gelmez, cevabı - "rd" B f go unüz. arlarda tesadü ü- demek cömert demek değildir. 

ru ~~=şistanbulda böyle: Aslı müze imkan yoktu, çünkü hiç Ben öyle kocalar gördüm, ki 
.1 bara gitmem, pederim müsaa- kendileri ı'çın' dun" yayı sarfeder-toprak olduğu için su ı e oyna- d · 

yınca çamur oluyor. e etmıyor. Bu itibarla, sizi ler de, karılarına on para ver-
k pek sıkı tanıyamadım. Tanı- mezler. 

Bu çamurun önüne geçme madığt bir kadına, şimdi okudu 
için caddeleri ziflemeye kalktı- ğunuz bir mektubu yazdığım i- Para meselelerinde Şadi na
lar. İşe bakın ki ziftlenen cad- çin acaba kızacak mısınız? sıl bir '.1-d.~~ır'. b_unu siz her
deler tekrar çamur oldu.. Kızmaz ve bana darılmazsrfiız k~ten .ıyı b~lırsıruz, kuzum be-

olan sade İstanbul caddeleri 

Eczacılar kongresi i"~:?5ö?S?Y --~----==---
Türkiye Eczacilarr Cemiye- ! Butün lstanbul halkının sabırsızlıkla beklediıl:i bu ;enenın en maazzım 

tinden: 1 filmi olan 

Türkiye Eczacıları Cemiye- 1 M O N T E K R l S T O 
• 
l 

ti umumi kongresi 31/1/930 ta- • 
rihine müsadif Cuma günü İs-

1
t.· 

tanbulda Beyoğlunda Cümhliri
yet Halle Fırkası Kaza merke- 1 
zi salonunda saat 14 te topla- 1 
nacaktır. Türkiye dahilinde 
Cemiyete mukayyet <':.-r;me sa
haplerile 'I'ibbi müstahzarlar 
laboratuarı sahiplerin teşrifle-
ri rica olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 1.
İdare heyeti raporunun okun
ması. 2 - Sabık ve lahik idare 
heyetlerine ait hesap müfettiş
leri raporlarının okunması. 3-
Nizamnanıenin 3 üncü madde
sinin A fıkrasına "1 ıbbi mus
tahzalar Laboratuarı sahibi" 
kaydının ilavesi; 4 - Meslelô 
m·vzular üzerinde ser':ıe~t ho.~ 
bıhal; 5 - Yeni idare heyeti ve 
hesap müfettişleri intihabatı. 

5kAnunusanl pazar günılnden itibaren lsta!lbulda 

Aleıiıdar ve Hilal 
sinemalarında birden jraesine bail:ına~aktır. 
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SESLi filmi ile ayrıca iki sesli varyete .JA K::>o 'il ve BL.\ K : 
( ZEt\CI ) nin komik şarkıları 4 

Matineler saat 13 ten itibaren : 
••••oo::c::: o eooeccco:ooct Te~ebaşı tlyıt 

rosunda bu •··············-··o-··-····· ... ···· .................. .. .............. .. Hem ziftlenen hem çamur ümit ederim. 

1 

nı tenvır edın. 

değildir. Beyoğlu bazı geceler Beni Şadi Nur beyle evlen- Şadinin kıskanç olup .o~a-
n':-B_U_G_' 1-,,-N_K_Ü __ H_A_V_A_•ı 11 den sonra bu ziftlenmiş ça- dirmek istiyorlar. O, bana aşık- dıgını da herkesten ıyı an-

u murlardan geçilmez hale geli- mış, lben de, onu beğendiğimi lamışsınızdır. ~en kıskançlrk-

giln matine 
•aat 15·30 da 

HIZIR il M E Lfi i>miSTN"fiffSTN 1N1 1 en hırareı rn çok 10 en az 4 yor ı itiraf edebilirim. Fakat, yalnız tan nefret ederım. Haklı o~ 
PİY .. ADE OTOMOBİLLER ı.. halk içinde gördüg" üın, ve halk l:ın kıskançlıklardan bahsetmı-

erece idı . Bugun rüzgir poyrar. F k ad f 
Malum ya Beyog"lunda DobiT. içinde gördüğüm için, kibarlık yorum. a at ort a ol yok 

;ava va';nurlu olacaktır kk l k 
-----------·• ru yol dediğimiz İstiklal cadde maskesi altında gördüğüm Şa- yumurta yo en mese e çr a-

3 perde 
Nakleden: 

I. Galip Bey 
ve Akşam 

!&at 

:: lrae eımekıe olduğu : 

ii Silik çehrelerdir i sinde Galatasaraydan itibaren di Beyin, nasıl bir adam oldu- ran, gözliyen, herşeyden şüp
otomobiller Taksime kadar an- ğunu nasıl anlıyayım? he eden, kurudan nemkapan 
c~ Taksim istikametinde gide- Paşa babam Nur beyin ahbap kıskançlrklardan bahsediyo
bılırler .. Bu usul~ _A~rupada !arına, annem, Şadi beyin da- rum.:. Ben kur yapmayı pek şamları için fiatlarda 
«sens unıgu~ - bır ı~tık~met» dısına sormuş. FeV'kalade iyi ~eve~ım. Bana kur . yap~mla~ mıştır. 

2 ı-.ıo da her 
cumartesi ık
tenzilAt yapıl- :: KLA YV BRUK tarafından temsil olunan bu faheser ıenenin en mil· t 

tt essir ve heyecanlı filmidir. llAveıen: SPOR VE GENÇLiK NUMERO 3 : 

~ Ç lhl derler .. Aksı tarafa hıç hır ara bir adammış ... İzdivaç busu- ısterım. Erkeklerın nükteli 
. 8 Y • a m Uf b.a gide~ez .. L~kin. y~lbaşı gec.e sunda, şurdanburdan alınan sözlerle il~ifa~ etmelerine ba~ı
~asarruf mücadelesinde ka· sı saat uç~ do~ru _ ıki otoı:ı:ıobıl malUmatın hiç bir kıymeti ol- lırım. Şadı b~~le şeylere mu-

cıl" .. (çay) ın başına patladı; her:ı T'.1ksım cıhetı?den T~ele madığını teslim edersiniz. Ba- saade eder mı. 
fiin galeyan, heyecan (çay) dogru ınmek suretıle Beledıye zı kimselere vardır müstakbel Bunu ona sorsam "Ederim., 
~rinde toplanıyor, her taraf- istikame.tinin aksine yuruyor, damatla gelini methederler, ba- diyecek. Fakat ben sizin fikrl
ıJ(çay) aleyhinde, (ihlamur) hem de ınanınız, yaya kaldırnnı ~ı!arı da fise'bilullah zemme- nizi öğrenmek istiyorum. Siz 
<tinde tezahürler var. (Çay) nın üstünde yürüyordu. Her c1e~1 er ' evinize her istediğiniz erkeği 

etleri (ihlamur) sohbetle- kes ve 0 meyanda ben bu gari- Benim hatırrma ba kabir şey kabul edebiliyor musunuz? ... 
1 1 bei hilkata hayran baktık. Şo- ld' K · k Bar veya balolardan avdetle r · b' · l ki • ge •- endı endime dedim ki 

etleri oldu; fakat işte bu .Cır ızım a 1 aştıgımızı görün "Şu İstanbultla bir hanım var, kavga eder miydiniz? Onsuz 
ce: b 

1 ar. Bu güzel çığırda ilerle- 1<i Şadi bey as.ag' ı yukarı onuıı ara gider miydiniz? - Azizim! Sene başı girdi~i-
y oruz: yalnız bir (çay) dan nin farkında değil misin? Ne kocası sayılır. Yalnız Übeydul- Bu süallerime cevap verirse-
t ip durduk, halbuki daha a- bön bön bakıyor~un ! dedi. Ber lah efendi iistadımızın karşı- niz size minnettar kalacağım. 
( ıcak nice dağlar, denizler durmadan yürüdüm. Hemde ar smda el bağlaşmaml'Slar, fa- j G ld''- üh' • kt 

ı k ·k· d' b b . . . e l'ı< en m ım no a-
1< • kama bakmadan . FELEK at ı sene ır . era er yası- y M" d ed . b' ' k. h Ik 1 H h ld S d' . . " a. usaa e ersenız ıraz 
11,ıa ır a : ı -. 1 yor ar er a e a tyı ıyı- . . K / k i fı'' - . ·. ıhtıyatlı davranacağım. Ben 

-
"' ..• ;;<_-:_er.g;ı:1zY! içmiyeceğiz, ihlamur 1 • U 8. . m ,fla ırt den ıyı h tanıyan bıı: o ?an~ yüzü gözü açılmış bir kız deği-
- - vardır, et'halde benı ıstedı- r B"tün lA t le 1 k 

Hen1n1k1nın nJtı patlak ğim gibi tenvir edebilir! .. '' tım.k u dmaKu~t a lımd· u a -C->ive bağırıyor; zenginleri- 0 .. • • an apına ır. ı ap ar a sev-
- de: Ve bunun uzenne sıze bu da ve sevilmek denen şeylerin 
• _Likör içmiyeceğiz! Bir arkadaş anlattı: mektubu yazmağa karar ver- künhüne, elde ef'ali müsbite ol-

:a _ Viskiicmiyeceğiz ! - Geçen gece bir isret sof- dim. _Mahaza şunu da itiraf e- ı madan varlmnıyor .. 
B 1 . . . rası etrafında toplanmış ..Cle- deyim, ki - Pasa babamla ha- F'l aık' 'zd' · 1 1 · 

.ı - o l''mıyeceg· ız ! -b · ı v ı ı ıvacın e e e verıp 
~ niyorduk. Her mecliste birta- nmı annemin ahlilkı hamide ve ._ b k ' 'b 1 ' • - Şampanya içmiyeceğiz! h h'b' 1 k 1A 1 ... as asa uyuma tan ı aret o -krm sulular bulunabilir. Nite- asene sa. t' ı oma azım ge - ·d -- b'l' A · 

nıiyehağırsalarya! ... On- .•. . • ma ıgmt·ııyorum. mmaın-
·: susuyorlar; barlarda, lo- l 'kim, bizim aramıza da nasrlsa dıgı hakkın~akı vaazlarına rag- ce ve ihayli nazik teferrüatının 

1 
. I bir tanesi karı\imış. Kadehler men - ahlak hususunda ta-

1 

cahiliyim 
· talard~, balo.arda, zıy'.1-fe.t- adedini unutturacak dereceyi mamile serbest düşünceli bir · · . . " 
· ~ sessız sedasız ıbu lezız ıç- bulunca sulu zat, kendini der- kız olduğum halde, bu mektubu Bazı kızlar ıçın: Zavallı 
·n yuvarladıktan sonra hal belli etti. Hiç münaselbeti rasgele bir kadına yazmazdım. toy,! .. o. ada'.11 .onu ne yap-
• nun ve miitclıessim halka d d ki d d B yokken masaya bir yumruk vu d' d' b . H 'd sın.,, e ı erını uy um. u-niip: • -

1 
namus ıye ıye, enı amı e- . . . 

ıJ _ rup ayaga kalktı: , deden Haseııeden Ahlaktan nun u;ın acınmak ıstemem. Şa-
• <':ı.v icmiyelim! - Kesi~ ~u ı;algıyı yahu.. 1 usand;rdrlar. amm~, ne olsa la- d.i ol~uk~a yasamış, g~rü~ _ge-
, tf"l{r~r ediyorlar. Evet, iç- kafamız şıştı... 1 alettayin bir kadın<J- mektup çırmıs bır adam. Benım ıçın: 
';eli~. amma, ticari müvaze- - Canım ne oluyorsun? O- yazıp: "Müstaklbel kocamın "Ben b·ınu ne yapayım?,, de

ıı i 7'1~1ri 2r:~ı ~apatacak ya~- ı tur yerine diy:_nleri .~ı.i_le .. iterek ahvali hususiyesi hakkında be- memelidir. Dumn biraz daha 
,l(~ay) degı_ld~r. İmanh bır çalgıcılara dogru yurudu. Or- ni tenvir edin!,, diyemezdim. açılayım. Kocama isteeiği 
Y''k •rın - mıllı ~a!'!arruf nok- t:ıl.Ik allak bullak olmuş, mec- Amma sizi tanıyorum Ahu zevki verebilmelivim. Çapkın 
ıihn -. (ci'y) ıçmek._(mek- ~ısın tad! ~zu kaçmıştı. Fakat hanım. Şadi bey bana sizden bir adama varan bir arkadaşım 

~ı sa._ hıc şuphe yok kı (şa~ ı~ dalı~ ılenye. vardı. Sulu he- bahsetti. Esasen o, genç kız- icin de: "Zavallı kız, çabuk yo-

et AT KOŞUSU t 
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E L H A M R A S 1 N E M A S I N D A~ Darülbedayi' de ı•••••••••••• ••• •••••••••••• 

B l J O~ T t l H 1

Ç;
1

pİakE A~Ş.knl;; ~ . . ı sesli. ıözlü ve şarkılı fllimlnde tağannl eımekte olaa 1 
Tcmsılı saat ıı,:rn başlıyacak RAM ON NOV ARO biltilıı! seyirclltrl heyecana geılrmektedlr. 

• l!Aveten: En eğlenceli ve mütenevvi ıözlü dünya hıvıdlslerl 
Bugün saaı 11 de ıenzllltlı fiatla matine ~ 

Mevludu şerif •••••••••••• ••• .... •••••••• 
Serezli merhum Hacı Tahir Bey e--ee•=•=•X•:.•-•_!_!. - • • • • • • • • .-.-.-.- . 

kerimesi ve merhum Dr. Sadık Bey • Büyük bir aşk ve ihtiras filmi.. 
zevcesi Behice Hanımın ruhu için • Kötil bir kadın için mücadele eden iki erkek 

( 

( 
bugün saat 14 te Aksarayda Valide • !\,f h b dr ı_ 
camiindc mevh'.ıdu şerif tilavet edile- i · u teşcm lr am: ~te t 
cektir. l~bu ilanın davet telakki olun !• E L H A M R A S 1 N E M A S 1 N 1 N t 

ması rica olunur. ı: önQmüzde~ TAHTELBAHiR göster44• başla yacı~ f: 
1 f E M O 1 8 ~ sesli ve sözlü filmlnln mevzuu f t 

r;-ıı~~=-.r .. il )J il ~, •• '• ·.-.-..-.-.-:; .. ) Haka film c·.-.-•.• RP·l·I. '•'Tefi ! SİNEl\IASINDE ~ ~--·~- . .. .. ·~---·== 
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r Ol~U~1 ARABASI ıf 1 2 3 4 5 6 7 81} 
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8 kı•ırı 'ıl 1 
l! KIZIL KADIN it 
ı1i LIYA_ D~; PlJITI tarafından lt 
l , muazzam khım I! 

ıı I p " " d ,.. 1 ıı :. azar gunu program c6ı~e-

:. ccktir. Bu seneni~ muauam 1

1 l ç;ahes~rı 
1 MONTE KRISTO 1 
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Türk Maarif Cemiyeti lıtanbul 

Bugünkü yeni 
bilmecemiz 

Dllakll bllmecemlzln 
halledllmls 'ekli .ıa) ıcmek (haram) dır; bı- rıf cebınden bır de tabanca çı- lara n-"'en bahset·memek laAz m ı 'k' d · 1 d'A b 

1. · · r - .. ı k k b d "" ı ru aca .,, emıs er ı. ca a 
.;,ııs~~ı hvataknpervt.rk~~e mdu- ı ~p B a. a ayı~asına ortaya a- ise ondan bahseder. Hos, genç ben de cahı k yorulacak mı- mümessilliğinden: SOLDAN SACA: 
•{k_ır . ?r~ b7t t(eh.a ı ~ er- : tı ı. A" a_gırıyorb u: 1 kızlar da bunun için ya~ından yım' Şadinin taha:nmülünü si- ı: Cemiyetimizce Türkiye manzara YUKARDAN AŞA~l: 

ır ~ ıncısını ır ıyanetı va- - cızane, una a tı patlar 1 1 1 • - !arından ve büyük adamların resimle 1 - Zaman (2) Cezayirin yanı 1 _ Emelin cemi (4) Erkek k .... 
llıı ve) a<ldetmekte tereddüt derler... ayrı mryor ar ya. · · zin kadar kiTl're 1-ıilemez. Bunu cinden kartpostallar bastırılacaktır. (3) Nida (2) (•) '"' 

.!:rrıeliyiz! Telaş ve heyecan artmıştı. ~,-ı '7in ic"n: ((Do~ru söz da size soruyorum. Şeraiti öğrenmek isteyenler Ankara- 2 - Boşanma (5) 2 -Ökıiiz (S) 
ct:av) dan, sinirlerimizi bo- Yalnız içimizden biri hiç te- lü, dostluğuna güvenilir bir ka- ,,. * * da umumi merkeze müracaat edebi- 3 - Meydanda (4) Yuva (4) 3 _Pim (5) 

1 d d d d' f t b "d t lirler 4 - Kir (4) Nida (4). 4 - Galatuaraym rakibi (5) K• 
ıoı servetimizi ellere dağıtan laş etmiyordu. Dedi ki: m ır,, er 1• ş e en, os · İşte yazacaklarımı yazdım. 1 2' : Cemiyetimiz hakimiyeti mil- 5 - Jimnastik yapılan bir yer (7) mer ( 3) 
~~inli afetten vaz geçelim; - Altr patlar mı dedin, ben- luğ-.ına güvenilen,, kadına yazı- Tekrar c'.mmıyacağım. Cevabı- !iye bayramı günü dağıttığı kağıt ro- 6 - Futbol takunı (3) Köy oteli 5 _Kırmızı (2) Bafbayaiı (5) 
"t sunada dikkat edeEm ki: de de var... yorum. nızı dört gözle bekli yonun. zetlerden bir milyon adet bastıracak· <3> 6 - Sütlü sabah içici•; (5) Raptı 
Aınur) içmek, israfa karşr Eski ayakkabılarını gösterrli ... Kocamda arıyacağım üç M M tır. Yapmak isteyen matbaa şeklini 7 - Masset (2) Demir ip (3) ls- dilen (l) 

i h .dd · • · k' y l b · k' · l - d C · · ve şeraitin oğrenmek üzere k3nunu tifbam (3) 
1 ı etımızı tes m etme- - anız enım ının a tr mezıyet var ır. ömert olmalı- saninin on beşine kadar Kadirgada 8 _ Yaı (5) 7 - Bardak (5) 

tlak ı d kı k l 1 d b' d "Ahu hanrmm cevabı yarınki s Nazi (5) pa . . . ır, - s anç o manıa ı ır,' ır e mümessilliğe müracaat edebilir. 9 - Boyun zıddı (2) Hurafe olan - 1 

Orhan Seyfi 

tefrikası 29 
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- ·-- nu kat'iyen düşünmemelisin. geçirdiniz: Temmet! ! ide rı.e; ı<övliveh'lirdi. Fikir- li, bir ağ 'gilbi benliğime dola- ettim; nofsimizle mücadele et· 
Emin ol, o seni aklından bile Ben beş on gün sonra istan- lerinle sükfuı buldum zannet- nmış. İsmi dilimin ucundan tik. Mektep talebesi değiliz 
geçiımiyordur, odadan çıktı- bula gelmek niyetindeyim. O- me. Yumurtladığm cevıherlere gitmiyor. Mütemadiyen içim- ki. İkimizin de aklı başında. 
ğın dakikadan itibaren seni u- <landa sacayağını kurarız. Ni-ı bilaı!rıs kızn,....., Bere!,,.+ ver.,;n den ismini mırıldanıyor, onu Heıtıalde aramızdaki rabrta, 
nutmuştur. met, sen, ben, başbaşa verip es- zevcei menkUhaya sadakat fas- çağırıyorum. İsmini hızlı te-

0 k d '- d k k' · 1 - d h 1 dürd" l~ı:.r:uz etmek, onunla rahat k~ befuimi zeVkten ibaret değil, ki a ınm nayatm a, oca- ı giın enn ta ını gene i ya e- lı biraz gül .. u. an ~ · 
ınd 'lk k k ld • d · nuşmak ı'çı·n sokag":ı ç·'·ıyorum. geçmiyor. Eg" er aşkımız bir s an sonra ı er e o ugu- enz. Azizim, kıı'k yıllık dostum LJ.<. 

nu tevehüm edecek kadar saf- Gözlerinden öperim karde- olmasaydın ag· zrnın payını ve· Kendi kendime konuştuğumıı hevesten ibaret olsaydı, geç-
dil değilsin ya? . .• şiın. . b. d h d gördüklerini anladığım zaman 

1 

mesi lazımdı. Aramızda öyk 
1 Şadiye hanımın bir mazisi,. Şefikten Galibe rir, sem susturur ır a a a şarkı söylüyormuş gibi ıslık bir a.henk, öyle tam bir anlaş-

1: 1 hususi bir hayatı var. Bu ına- . Eğer tenasühe inansaydım, 1 yüzün~ bakmazdım. Ne yapa- çalmıya başlıyorum. Çiviye as- ma var iki, biribirimzden tama-
01 / zide ve hususi hayatında elbet- sende yeşilliği bol bir çayıra ymı, kı kırk yıllık dostumsun. tığım davalar, hala çivide du· 1 men ayrılamıyonız. Vücutla-

•,, kolay unudulacak kadın- kfrhaya sadik kalma!k lazmıdır. te dostları, ahbapları da va,Jı. lkoyverilmiş bir öküz ruhu var, Gönül işlerine aklın ermiyor, e· ruyor. İşe başlamadım, yazıh~- miz birleşiyor. Maddeten u 
in değildir. Ben eminim, ki Aşk yarasının en kat'i devası İşte bu maziden kalan ahbap- 1 derdim. 'kin biçmekle kadın öpmek ara- n~ye ayak ba~adım. ~tı• 

1 
zak bulunduğwnuz zaman, ma

lına cihan çıksa, sana Ni- nedir bilir misin? Egoizma. Ra- !ardan bir tanesi karşına çrkı- Ağzında gcvelediğin şeyler smda fark gör:ımüyorsun. Son- bımle arıkadaşım ıdare edıyor- nen beralber oluyoruz. Bu derir 
. unutturamaz. Evli bir er- batına düşıkün olanlar, sevdayı vermiş. Eğer buna göz yumup nedir? Tadını bilmediğin, zev- ra da seni çok seviyorum.· l~. . . . .. .. bir ihtiyaç azizim, kuwetli biı 
1;ı, yuvasından ayrılması evin haricinde arayamazlar. işi piş'kinliğe vursaydın, yarın kine varamadığın, hissedeme- Evet yavrum, gönül işlerine Hıç bır ~ere gıtm~yorum.Butun ihtiyaç. Ona i'htiyacım var. '1 değildir. Bütün evin eş- «0»na göstermemeni rica et- bir ikinci rl· ha C'k~rclı. s,.n ,,_ diğin meseleler üzerine fikir aklın ermiyor, sevda hakkın- davetlerı reddedıyoruın. Etra- Şimd' d • b' 

t \ o dilsiz zannedilen şey· tiğim son mektubumu «Ü»na kadını süt kuzusu mu .ııannedi· yürütme. Aklının ermediği da pok yavansın. Sen sanıyor- frma tuzak çevrilmek istendi· . 
1 

sana ya.ııma ıgım ır 
- d . .. .. d··- h'd f lm 1 1 . . b' d - . •. . f k d ynn. G ld'g"'m• şeyı anlatayım: Bursadan ay-

lm sırasın a, ınsanm gon- goster ıgın saı ı en ena o a- yordun a lasen?.. şeyler hak'kmda söz gevirme. sun kı, ınsan ır o aya gınp gırun ar ın a e ı ı ~ ld - .. b' 1 f ld 
lll f d b 1 l h ttA ded' •· gih' · · b'l B' 'b' · · b' d tm' S · t' · k ik d mı öb' u"r tarafta şu"kretsı'nler ve fazlasını ı'steme Brı ıglmıafgunN,_ ır bte gr_a a_ dı : erya a aş ar ar. mış,' a a ıgın ı ıyı ı e :rı .ırın•~e ırsev va e ış en gevış ge ırıyorsun. , apıyı apa ı , -1 h 1 H ·nı u te gr azını ey ısının e 

lne gelip, masaran önün- olmuş. miydiniz? Aranızda bir muka- Bazı adamların kalpleri mi- olup biteni der a unutur. a- sı er. b' · d r du B d 
:'kaıgeniş koltuğuna gömül-' Bu neticenin seni pek fazla vele var mıydı? Hayır. Şu hal-' delerindedİT', senin de nabzın yır evladım, unutulan, nisyana Katbim çdk uzaklarda. · 

10
1:1 en_ g~ ıyo~ . · u a arr 

hı sonra, derin, rahat bir müteessir etmediğini mektu- de keyfine bak. karnında atıyor. karışan daha hiç bir şey yok- Hem bunda benim ne kaba· Şadıyenın a1$ı!l<I ıdı. Bursay~ 
almış, dünyayı unutmuş- bundan anladım. Yazılarında Biribirinizden bir müddet' Mektubunda yazdrklarını ke- Herşey hatrrnnda, hem de lü- hatim var? Benim elimden ne gelmek istediğini yazıyor, mü· 

u-. coşkun ve taşkın bir elem yok. hoşlandınız, bir müddet seviş- ramet sanma. Yumurtladığın zumundan fazla hatırmıda. Şa- gelir? Ne yapabilirim? saatle istiyordu. 
1 .. -:~ .... 1 .......... t.c;,.,., t • ...,...1;,.. ... ~,ı.1. 1 •• 1 : • Rllmtdi 
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lktısadi il,. • 
sa::z:=--.-ıı-

y eni borsa meclisi illiyetin Şehir Haberi r 
mahkemelerde inhisar/arda 

intihabat cumartesi 
yapılacaktır 

•• •• gunu - Müskirat müdürü ne diyo 

içki işleri Avruı)adal{ilere göre 
taı1ziın ve teı1sik edilecek: 

Borsa lntihabatına Türk tabiiyetinde 
olan acantalar iştirak edecektir Yeni tesisatta son sistem makineler 

Kambiyo borsası meclisi in- ı Bu seneki zeriyatın miktarım 
jhabatı için vekaletten borsa geçen s~nenin bir mislinden faz 
komiserliğine emir gelmiştir ve la oldugu anlaşılıyor. . . 
';omiserlik borsa muamele salo Önümüzdeki sene zahırenın 
ıunda intihabın cumartesi gü- memleketi doyurduktan s?nra 
. ıü yapılacağım ilan etmiştir. bir miktar ha~ice de sevkedilece 

Borsa intihabatma yeni ni- ği tahmin edılyor. 
marne mucibi yalnız Türk Çiftçilerin bütün mevcutları-

an m toprağa atmaları dolayısile uı. bl • lsmaıı mahkeme nuzurunaa 

Hasan Bey 
abiiyetinde olan acantalar işti 
-ak edebilecektir. Bunlarn mıkC
an 24 kişidir. Namzetler · 

H. F tarafından konuımuştur .. 
Sanayi birliği bu sene de yerli 

nallar sergisini tesis edecek-

ilkbaharda da bir miktar yağ
mur yağarsa bu sene bereket se 
nesi olacaktır. 

Borsada vaziyet 

Divanyolunda kanlı bir gece ---------------···· .. 
Şoför Duble lsı11ailin mlıakeınesine devaı11 ediln1iş 

ve ı11iiddci uınum1 iddianaınesini serdetn1i~tir 

Dün borsada İngiliz lirası 
1024 kuruş otuz parada açılmış 
ve bir aralık 102 kuruş otuz pa 
raya kadar çıktıktan sonra 1025 
kuruşta kapanmıştır. Altın 895 
te açılıp ayni fiatta ve Liret 
9,09,5 ta açılıp aynen kapanmış Dün sabah ağırceza mahke - reddetti. Müteakıben muavi~ almak isteyen Mehm~de ~ani 
tır. mesinde Divan yolu cinayeti fa Cemil B. iddianamesini dermı- olmuş ve bundan mutee~ır. o-

Düyunu muvahhide 193,
50 

illeri şoförlerin muhakemesine yan ederek: lan Mehmet Veysel ısmın-
kuruştan muamele görmüştür. başlandı. Ağırceza salonu da-ı -Bir hiç yüzünden ~aval~ı de _bir ihtiyard~ 3:~~ğı taban

ha erkenden meraklılarla dol- Cemal .. efendiyi öldüren lsmaı- ca ıle .~un;ıuşu ?lduı;yor. Ha~ı 
Seker inhisa ı ında muş bulunuyordu. Adliye jan- Hin Turk ceza kanununun 448 Remzı ısmındekı şahıt maktu-

Aldığnnız malfırnata nazaran ?~rma ka~a~olu intizamı temin iı:ıc! maddesi mucibince .tecziye-. l~n a~zıı:ı:d~ -~.e~?isine M:hme 
şeker inhisarının bazı memurla ~çın tedabır ~lmış ve ~a!'ılara ~ını ve müebbed.en . ~ıdematı \ ~.n o!durdugunu duydugunu 
rınm inhisar idaresi haziranda Jandarm~lar ı~aıne etmıştı. . a~ed.en memnuıyetını ve mah soyledı: . . . . 

la
- dil -· · · "f 

1 
· . Heyetı hakıme Nüsret beyın cunyetı kanuniye altına alınma Cemıl B. ıddianamesını der-

.. ir. 
gve ecegı ıçm vazı e enne nı . . d . . 1 . . di- · · d k " h .. · 

h t k b 
· tı' d nyasetın e ve muavm Cemıl sını ta ep ettı. Cemıl B. ger mıyan e ere te evvuren mın 

d 
aye verme mec unye n e b . 1 .1 k .. . . l ·k· ' · t .. d k ·ıd 

Sergi
• bu sene e kalın t B 1 d .. d eyın ıuzurı e teşe kul etmıştı. ı ı maznun hakkında: j gayn aaınmun en,, atı en 

1 kŞ.kIT. ':1 mem1;1lrd'.1!":1 .. 0 r
1 

er Maznunlar şoför Duble lsmail, I Mehmet Emin maktule el . tecziyesini istedi. Mahkeme 
1 k ay ı ı ramıye verı ıgı soy en- M f M h . . · M hm eli 15 - h açı aca kt d' usta a ve e met Emın, ıan uzatmamış ve kavgaya Musta-. e e sene agır apse 

Bu sene açılacak sergi geçen me e ır. . . . darına Mustafa çavuşun idare- ! fanın müteaddit hücumlarından' mahkfırn etti ve Veyselin berae 

1 aktır lngılız sefirı sindeki 3 ı"andarma ile mahke- !bizar kalarak mu"dahele ettig-ini tine karar verdi. 
-enekinden daha vasi o ac · 
l'.'icaret odası sergi için geçen İngiliz sefiri Sir Çorç Klark meye.~etirildiler. Müddei şahsi söyliyerek beraetini istiyerek 
;ene 5 bin lira vermişti. . cenapları memleketinden şehri- ~e~kıınde ı:nalctu.l Cemal_ ~fen- Mustafa_ hakkında iddiasına de- ~R~ 

Bu senek büteçesine ıo bın mize gelmiştir. dının peden A~ı B. vek.ılı bu-, vam ettı: ~~.) 

ve aletler kutlanılacaktır 
Yeni Müskirat umumi mü- hususi fabrikaların da faali 

dürü Asım Bey, Pazar günü tine müsaade etmektedır. 
Ankaraya gidecektir. Dün bir Bilhassa şu cıhdi kaydet 
muharririmiz Asım Beyle ida- mek isterim ki gerek Istanbul 
renin muhtelif işleri hakkında ve gerek diğer yerlerdeki ra 
görüşmüştür. Asım Bey şu be- mamulatı idaremızin daimi m'" 
yanatta bulunmuştur: rakabası altındadır. Bunlar ne 

Avrupadaki tetkikatı vine göre üzüm ve incirden 
"- Fransa'da mütekamil bir mal olunmakta, nefasetini te 

halde bulunan müskirat sanayi min için idare kimyahaneler 
ini tetkik ettim. İçki sanayiimi bütün faaliyetini sarfetmekt 
zin ıslaha muhtaç kısımlanm dir. 

l spirto ihtiyacı 
Mevcut fabrikalardan bas 

1 
inşası mukarrer b ılunan isp· 
to fabrikasının hitamında me 
leketin bütün ıhtıyac c.aı.ııat· 
temin edilecel:tir. 

İdaremizi alakadar eden ş 
şe ve saire hakkında da tet 
kat yapılıyor. Emelim bunu 
bir an evvel hu 'ulünü temin il 
harice gitmekte olan paralar 
mızın memleket dahilmde ka 
masını temin ve bilii! is imal 
tımızı haricin dahi mazharı ta 
dirini mucip olabilecek bir hal 
ifrağ ederek hariçten para ce 
bidir. 

ira koyacaktır . T' t J lunuyordu. Hadıse şu §ekılde ce - Cemalin ölüınile neticele-
ıcare OC ası rey~ etmiştir: . . . 1 n_en h_ adiseye Mustafanın mana 

B • t bir K~ ı ı B · ' } · d Müskirat U. müdara Asım 8.-
U sene zerıya Ticaret odası idare heyeti ye ... ?nunuevve ın 7 ıncı cuma ; sız bır sebepten çıkardığı kav- 11' lll 11 aJTI 

misli fazla ni sene kadrosunu dün tetkik gunu maktul Cemal, Nuri ça- · ga sebep olqıuştur. 464 üncü bu tetkikatın neticelerine göre 

Fabrikalar trüstü kalkıştı 

İşe başladığım zaman İsta 
bulc.a ışıeye,ı ıabriıtaların ye 
diğerlerile yaptıkları rekabet" 
önüne geçme, ' iı:re bir trüst y 
ptıklarını haber aldım. Bund 
maksat bilhassa bo.yilere veri 
len fazla beyiye hakkını tenki 
etmek imiş. Bu teşkilatın ra 
satışı üzerinde menfi tesir ya 
tığı anlaşılınca teşkiliitı dağı 
tık, fabrikalar idaremizin m · 
saadesile çalışmakta olduğ 
dan bunların inhisar şeklini a 
malarına imkan ve mahal yo 
tur. Kaçakcılıkla mücadele iy 
neticeler veriyor. 

İktısat vekaletine gelen ma
Uınata göre memleketin her ta 
·afmda geçen senelrden çok faz 
a arazi zeredilıniştir. 

• 

etmiş ve muvafık bularak mecli vuş ve. ma_znun Mustafa ile bir madde mucibince tayini cezası Akınlı burnunda bir düzeltmeğe ~lışacağım: Yeni 
se sevketmiştir. l.k.te bır bırahanede içerler. Bir m talep ederim,,. yapılacak tesısatta son sıstem 

Yeniden oda kadrosunda hiç n:ıuddet so~ra Şehzadebaşma M?~:keme beraeti talep edi- gazino yıkıldı makine alat ve edevatı istimal 
bir tadilat yapılmamıştır . sınem::ıya gıtme~ içi~ çıkarlar. len Mehmet Eminin tahliyesine Nüfusca zayiat olmamış] olunacaktır. . . 

Mustafa otomobıle bınmeği tek ve İsmailin vekilinin müdafaa- D"' A k" .. d km lçkı sarfıyatı 
l'f d 1 b 1 . . un mavut oyun e a tı M 1 k . . d . 
ı e er ve oraca u unan bır oto sını ıhzar için talep ettiği istim b d b' b' yıkılın em e etımız e senevı 

mobile binerler. Bu otomobilin hali kabul ederek davayı 6 ka- u~un. a ~r ına akl ış ~e 5,315,000 kilo 50 derecelik rakı, 
sahibi olan Mehmet Emin ev- nunusani 13 30 a talik etti ~- e~.e~ azB ve ~or ar ıs- 4,000,000 kilo bira, 1,800,000 ki-

Kamblo e~rsası 211/930 velce Mustafa ile aralarında ce- '--o- · a e f ışı ~·b. u ~dzden. tram- lo şarap, 934,000 kilo 50 derece-
d b' .. vay se er en ır mu et inkıtaa /'k h /'f · k'/ f 1 reyan e en ır mıınazaadan do- Vehhı Efendin' _ t F ka . b' ı mu te ı ıç ı er sar o unu-

layı kendisini otomobiline al- , • ın ugr:ımış ır. a t ınsanca . ır yor. 

Postada 

Damgalar ne old 

lsr!D.AZLAR 00,50 
• t!krn dı~ıı 

1 

095 
191 00 

Cty111• a-11y1h11.Jd1 
6 so 

11 ruı.ıttU dtllllr ynlı 

Sl.Nt:TLE'\ 

lı ~ırh• 11 80 

Anadolu dtr1lr yola u 40 

1. 1 nnıy. S. 69 00 

J, l'. ~. flrhCI 
17,00 

J. fa ~lrked J8 00 

ıo 00 
r. 1Lıtıo A. \ 28Al 
1. Dtll1111t1 $ 

' 
90 

~. lJtJlrmH j. 30 50 
A. ç lıııOJltO j. 

ıra 00 
ı. 1 tltlOJI ş. 

' 75 
Ş, ı.ı. twı ş. 

17 ıs 
s, H•> ri>·• 

TAHViLAT 
~~.25 
i525 

mak istemez. Mustafa buna ınuha kemes1 :P.Iİ yıa.t olmamıştır. Yı~lan bına Memleketimizde içki sarfi-

} 
ı. T. 

Aoıdo1ı !. T. 
D. Y. ş, ·r. • 6 ~5 

· - b 1 k ka smaıl Ef. namında bır adamın d'" 1 k 1 . b mı.g er o .a~a vr,ava başlar Ağırceza mahkemesinde İk- . d İnh'd . yatı ıger mem e et ere nıs et 
Fa' t ı ı· · b, .. . · d . gazınosu ur. ı am, tamirat 1 k 8 d 

4,30,oo Ka 1ar ısenın uvtimesine 'im gazetesı seyyar memurla- d b . h .. .. d e pe z ır. 
Tfaı1 ,ırtcd 
Flcktlrik tlr\tel 
Jtıt:tıaı ~lrActi. 
ıı. r.,. " ... ılrkıl 

r.oıdrı 1025 00,1)() f\c1ryork 
Paru 12 08.5J Atin• 
Cc11cf"t8 t # 50 Roma 
Blikrtt 5:5 12 50 Amıtcrdım 

Briiktol 3 4150 ~olyı 

Praı 15 97 150-b1;rlla 
Vlyıoı 8 39,20 

• SJ..>J meydan verilmden Cemal ve nndan Velıbi efendinin muha- kesnasınl a. ':1 ata yuzun en vu Fransa'da 1919-1922 senele-
17 "° N . k . ua ge mıştır. · rf d .. r b • urı çavuş tarafır..d:ın ayrılır- emesme başlandı. Vehbi efen- p· • . t l n za ın a nu us aşına senevı 

!ar. Mustafa te(;avüzüne niha- di şehremininde bakkal İhsan ıran UÇ a be istihlak olunan 100 derecelik 
yet vermeden 3 defa daha Emi- efendiyi katil ka •ii!e tabanca aranıyor ispirtonun vasati miktarı 17,61 
nin üzerine elinde sivri bir bi- ile cerhten ve çinkoğraf Nobar K 1 1. li . d .. 1 be . Yunanistan'da 13,87, lsviçre'de 

k ld • f d' . d u e ı sesın en uç ta e nın 11 92 F" 1 d' 'd 0 16 d ça o ugu halde fırlayarak e en ıyı arptan maznun bulun b .. d'" . b 1 d _ , , ın an ıya a , ır. 
0.47 96'87 kavga mahalline gelı'r ve· maktadır, Mahkemede hadı'seyı· on eş gunt ukr Bgaı~ u ulnbug~- Bizde ise bu rakkam 0,255 
~6 ;,4 00 S · . .. . .. nu yazmış ı . u uç ta e enın . 
09 ı4oıı .-. avu.lun yakarım narasıle mu~a?e~e ede~ şahıtlerden dort zabıtaca taharrisine devam edil tır. 
• ı ıs so n:ıucadeleyı ayırmak isteyen Nu şehıdı dınlendi. mektedir. Yeni fabrikalar 
ts 75.vo n çavuşa hücumla kollarından ı Ş~i~ler Ve~bi efen~inin cer B 'kt • t k" . k t Memleketin likör ihtiyacını 

2 9'< 0' raralar. Hırsını alamıyan İsma hn faılı oldugunu soylediler. eşı aş ~ ı sır a temin için idare Istanbul'da bir 
ıl bıçağını Nuri çavuşun kolun Maznun müdafaa vekili tutaca- tahkıkatı likör fabrikası yapmağa karar 

Alnıanyadan ,getirilen 

tarih damgaları 
bulunanuyor 

Posta idaresinin Avrupadaı 
getirttiği tarih damgaları kay 
bolmuştur. 

20 sene için olan bu taril 
damgalarının mavnalarda kal· 
dığı zannolunmaktadır. Pos 
idaresi bu yüzden, ı929 sene 
mühürlerini kullanmaktadır. 

Bu hususta P. T. Başmüdüri 
Hif'snü bey bir muharririmize 
demiştir ki: 

* * * 
dan çıkararak Cemal efendı"nın· g'ını söyledig-inden mahkeme ta vermiştir. Bu fabrikanın maki-Dünkü akşam gazetelerinden · 
k_arnına .saplar_ . Arka arlraya ı'kı" lik olundu. b" . B 'kt . ne alat ve edevatı bızzat riya-ırı eşı aşta sakit hanedan · 

"- Avrupadan getirttiğiıniı 
tarih damgaları limana geldik 
ten sonra kayboldu. Fakat ne· 
rede olduğunu biz de bilmiyo 
ruz." 
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2111930 
cınayet ışledıkten sonra bı"r şey -- .1 1 set ettiğım mütahassıs bir hey' 

Naı e su tanın sarayının soyul- f d · olmamış gibi ve etraftan yu""k- ESKİ METRESİNİN EVİ- et tara ın an tetkıkatı lazıme duğunu, birçok kıymetli halda 
selen feryatlara ehemmiyet ver NE TAARUZ EDEN ALİ d yapıldıktan sonra muhtelif mü-

0000 00 0000 oo rın, eşyanın aşır ığını yazıyor 1 · · 1 oooo:\JO tO'ıo'.·ıu meden otomob:Ie atlıyarak firar MAHKUM OLDU du. Yaptığımız tahkikatta sir- essese ere sıparış o unmuştur. 
oıı0ıı,oo ooou.;J ederler. • Kumkapıda eski metresi Ha- kat hadisesinin izam edilecek Bu fabrika önümüzdeki yazın Diğer taraftan Liman şirke 

Bu sırada mecruh Nuri çavuş dice hanımın evine taaruz eden d d lm sonuna doğru faaliyete geçecek ti katibi umumisi Reşat B. d 

Zahire 
11.lO 

f.18.20 
()Ç.20 

Ot 1,0) 

oo .. o 
19.UO 
28,\JO 
16.20 
00,UO 
00,UO 

2111990 

Et aatıflan 

erece e o adığı anlaşılmış- · Ö .. .. d k' · · arkasından bağınr: vatman Kazım ve polis memur tır. numuz e ı sene ıçınde de demiştir ki: 
- İsmail bizim kol ne ola- larma silah atan Mehmet Ali- tır. Anadolu'da bir ispirto fabrikası "-Posta idaresi bize müra 
k , · h k Köşkte bekçi olarak bulun- 1 kt l k tı' • · ca . ... nın mu a emesine ağırcezada yapı aca ır, mem e e mızın caat etmedi. Etse idı bulunur 

oo.oo MB aznun İsmail istiçvabmc' .J: devMam ':e iCntaç olundu. ~~~i~lı:s~;çı,gı~~dş,eniyna:ı:, d!ğer.~laflakrınd~ dahi mkıüna- du. Mamafi meseleden biz ha 
09•05 en vurmadrm vak'a yerinde uavın emil B. iddianame sıp goru ece tesısatı en sa b °'""0 görmedim dedi. sini dermiyan ederek maznun yorgan, entari, manto gibi bazı zaman için de vücude getirme- erdar değiliz. 
:::: Mustafa hadiseye İsmailin Mehmet Alinin devlet memuru eşyayı Ja1::;:ştır. Polis tahkikat ğe çalışacağım. Likörlerimizin imha edilmiyormuş 
oo,oo sebebiyet verdiğini anlattıktan olan zabitaya karşı tehdit mak yapın ta · gelecek sene piyasaya çıkarıla- yakılıyormuş 
w.uo sonra ilave etti: sadile silah atmaktan tecziyesi Kadıköyünde sirkat bileceğini ümit ediyorum. 
16.uo -O K' · y l' Evvelki günkü nüshamızdı 

otomobil hareket ederken ne ve aznnın haneye tecavüz Kadıköy yeldeğinneninde 1 ı er 1 şampanya . . . . , 
:: ya ptınız yak_ıştırdınız şimdi den beraetini istedi. Müdafaa- inci mektep müdürü Kemal be- Avrupadan celbettiğiıniz şa- posta ıdaresının adrcslen do~ 

kaçıyorsınız, diye, bağırdım fa- dan sonra mahkeme heyeti yin hanesinin kapısını kaldır- rap mütahassısının yaptığı ipti- ru r.azılmıy.an mek~uplam_ı _~il 
kat araba beni yere düşürdü. Mehmet Alinin cürmü devlet mak suretile hırsız ginni asılı dai tetkikata nazaran memleke- selül.eyhlen~e . ~~lemedıgın

Eınin ifedesinlu şayanı dik- memurlarına karşı olması dola- bulunan palto, şapka ve s~r eş- timizin .üzWI:~erinden iyi şarap den ~a edıldıgını !.'a~ış°;k 
kat noktasında İsmailin kendi- yısile esbabı müşeddede ile ı yayı sirkat ederek kaçmıştır yapılabılecegı anlasılmaktadır. Dun P.1:. Başmudurıyetız 
sine arabayı tenha yoldan götür ay 10 gün hapsine ve Kaznnm F · ı · h l • k · Bu şaraplardan da yerli tip iyi den gelen bır mektupta bu gil 
mesini söylediğini bildirdi beraetine karar verdi. aı 1 mec U sır at şampanya yapılabilir. Bağlara mektupların üç ay bekletildi~ 

l\llo natı 
,;Ali, Rıza, Ahmet. Nuri ~vuş M~~met Ali ibtidal'.ı tevkıfin Şehremininde Çukur Bostan- ait tetkikat için de mütahassı- ten sonra yakıldığı bildirilmel 

Rustem, Esat efendilerle Hadi den ıtıbaren mahkfimıyet müd- da ikamet .eden Muhibbe hanı- sın lüzum gösterdiği laburatu- tedir. Aumt 
K. 

Asgari 
"-

46 

ce h~ şahit olarak dinlendi de~ini i~al ettiğinden tahliye mm hanesıne kapı kaldırmak su varın yerini bugün hazrrlattnn. Biz yakılmakla imha edi 
eo 54 60 ler. Şahıtlerin cümlesi İsmailin edilecektır. retlle hırsız girmiş yorgan bir baSair

1 
idçkilerle dcmeşgul olmağa mek arasında bir fark görem 

" 24 46 60 elinde sivri bıçak gördüklerini A t .1\1 h kadın çarşafı, 3 parça hamam ş a ım. d'k 
: : ~ :: v~ Cemale hücum ettiğini bildir rna vu e' met 15 takımı çalarak kaçmıştır. idare rakı yapıyor ı • 
31 20 , 2 60 dile~. İsmailin vekili Besim B. seneye mahkum oldu Aksarayda yangın idare İstanbul, İzmir, Gazi- lmtiy. z faslı 
81 : u 9& tevsıı t?~kat hakkında sözsöy Durmuşu öldüren amavut Aksarayda İne bey mahalle- aymtap'ta rakı imal etmekte ol- Çatalca kazasında Kali 
!: 

90 
!: : leme~ ıçı~ müvekkili ile konuş yanaşma Mehmedin muhakeme sinde balıkçı Şükrünün evinden duğu gibi kanunun bahşettiği tya kariyesinde bulunan liny 

, 4 04 24 611 
~ak. ıs~edı. Mahkeme Cemil Be si ağırcezada nihayet buldu. yangın çıkmış ve ev kısmen yan salahiyetine müsteniden soma- madeni imtiyazının feshine h 

, yın ıddıasını kabul ile bu talebı" M •- "I D d kt .. el.. "1 .. .. l · ""tıı unnuş ce~merl"'n su ı · an sonra son uru muştur arını ıdareden almak şartı ile yeti vekilece karar veriJr.:ıis · 

--------------~~_..._--~---~---~--~-- ----_..,_~.~~~~~p~"' r----.. - ................. _.~ ,...._ .-~-·~ 
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J Valter Forda, Pauline 
~ Johnson Sesli film 
" [ Eğlenceli ve çok hareketli bir 

.omedi olan bu filmde tuhaf ve 
, ';arip sahnele vardır: 

1 Sanaryonun tuhaflığı onda ay 
ıca mantaki bir tahlil yapmaya 
ıanidir. 

11 • Filmin mevzuu şudur: 
• V alter dünyaya mudt olarak ııe!-

1 lıi9tir. Daha küçük iken, Şeytanıa 
. hamile, yaptığı en menfür hilekar· 
~ ldara herkeae yaka aillrtirmittir. Bü
;; ÜyÜnce, delwıaı -u, - derece ra-

p ıekil n manzaralı makinalar ta
•, !.vvur ve icadına ıevketti. En son 
· ~dı olım makina onu, ebeveyninin 

rinden kapı dıtım ettirdi, n, tecrübe 
m&1mcla kapı n bütün bina harap 

• • ankaz yılını haline geldı. 
Hayatını kazanmak için oyuncak 

ıtıcılığma ba9layan bizim mucit, 
ubiye nazıruwı buıuıi katibesi o

:'D Polin isminde bir daktilo ile ta-
9b. 

Ayni g- Valter, aon tabcaerinl 
oerübe edecektir. Fakat, bunun İJ
medilini ıörünee, ani bir bidetle, 
r çekiç indiriyor... ve mucize de 

, \kna eeliyor: ieat ettiii alet işliyor, 
·ıw bizim kahraman, kuvvetin tel
lcle naldı v.autaııru buluyor. 
; Polin'in aayeainde nazırdan bir 

t ~deTU alıyor. Valter, alitile, uzak
. cesim bir tankı idare ediyor. Ar

. munffakiyetine emin. 
~ Fakat, bir dilıman caauı 9ebekeai 

keıiften haberdar oluyor. Valter 
. ndiaini. ve iletini ele eeçirmck is
l,en kırk kitinin elinden yakaomı 

.,:~ hal ile kurtarıyor. 
Tecrübe pnü, -ıa kaçırılıyor 

1-:nve Brook (Klayv Bnık) 
· ·ı iki ııene zarfında çok şöhret 
n .'tmuı bir artisttir. Esasen bir 
·'.;iliz olan bu artietin a3.kin 
.zündeki oynaklık ve ifade 

: reti ~ayani dildtattir. Evve-
• 'Cehennemler diyarı,, ismin

rt .ı<i filmde ilk esaslı rolünü 
n~':ışladığımız bu adam '"San 

nbak,, ta artık bir yıldız ol
ştu. "Silik çehreler,, de ise 

· 1<un bir artistin oyun ve kuv-
,:ini gösteriyor. Bu film cid

ıı 1 e şayanı dikkattir. Uzun taf 
•. ttan hazer edilim; bir ma
Y• a hikayesidir. Mevzu oriji-

olduğu kadar hikaye tarzı 
..:.4ir. Eeer bir Parısnunt fil
~:iic. Sahne tertibatı ve foto ... 

,. / 

1 Haftada bt~r ~ -, 
}

7 eni bir iş dah ... 
Diyebiliriz ki sinemacılık şu 

tıon bir iki sene zarfında büyük 
değişikliklere maruzdur. Bir ta
raftan şimdi se11li film yüzün
den salonlar projeksiyon maki
nelerini sesli yapmağa ve 
stüdyolar da sesli film alabil
mek için dahili tertibatlarını 
baştan başa değiştinneğe uğ
raşırlarken yep~ni bir mes'ele 
karşısında kalmışlardır.Bu mes 
ele filmlerin genişliğinin değiş 
mesi mes' elesidir. Fakaıt film 
fabrikası «Grandör film» namı
nı verdiği bu geniş filmlerden 
bir tanesini piyasaya çıkarmış
tır. Bu yeni film eskilerinden 
bir misli daha geniştir. Filmle
rin genişletilmesindeki maksat 
birinci plana daha fatla tafsi
lat srkıştırabilmektir ... 

Tabii filmler genişleyince bü 
tün sinema aleminde büyük bir 
tahavvül husule gelecektir. Bir 
taraftan projeksiyon makinele-

"Silik çehreler., filminden rinin film geçiren kısrmları ob-
ve yerlerine bunlara benziyenler ko-' yor, evlere gjriyor, öte taraf duvarın- jektif ve kondansatörleri le be
nuyor. .. . . elan çıkıyor. • . ve durdurmak kabil raber değişeceği gibi boy lan 

Valter tecrubeyi muvaffakiyetle olmuyordu filmlerin enine tabi olan kas- "Mnnol•skıı ' ı,·ınıı·nd•n 
yapıyor. Tank, halkın alloılan için · · · · ' J' • 

de, mucidin arzu ve iradeai veçhile Nihayet, tank, bir duvarı yıkarak n~ yapıştırma ~~kın.e~erı gıbı MANOLESiru (Maı· ı· k'te) 
banket ediyor. nazırla Polın'i kurtarıyor, muvaffa- talı filetler de degışebılır. J.: 

Ve, birdenbire, muthit bir feryati ki yet o derece muazzam ki bizim Her ne kadar bunların tebed-
Bir intikam kurbanı olan Valter, ar- kahramanla Polin dakika bybetmek dülü masrafı mücip ise de güç Bu sene U. F. A fabrikası-/ ren bı: mektup tut.maktadrr. bem dostunu hem de bitiıik odada b. 
tık koı kıınç makinesine bakim değil. sizin, lıütün uad~t kapılarmı açmalı değildir. Halbuki filmler geniş- nın bize kösterdiği en güzel 

1
.. Bu -.da Zıyadar ~. parlayor: çekmece:r.e .. mücevher~!. yerleştiren b. 

bilen 
•--•-- '-'---•- ·~ıı·..,ye sı"di- leyince perdeler de bı"r mı"slı· alıınan filmi' .. . . " M . e Kaılo yu ~·,. r.ct edinı~I" kadmı ııoruyor. Jak gıttilrten ııonra, M• Tank, gemi azıya almıJll benziyordu. ...,..... ....._,_ "' şuphesız ki Ma- Bır oes oııa: 'Panıte talim yok, bir nolcslnı Kleo'nan yanma 11cli7or ve ou 

Otomobilleri eziyor, çiflilderi yıkı- yorlar. bü_"·yiım··· ek~. gel.ece .. kt .. ir. .B. u n-olesku" dur. Her filminde ye- defa da Monte Karlo'yu tecrübe etsen!" muaheze ediyor. Birdcnbiıe ka 1 •çılıyo b yül - 1 b d diyor. Güıel bir fikir. Manolesku buna Jak eörünüyor, öfkelenen iki rakip birb 
U tme ~e !Y'.es~ Uttin un- ni bir terakkiye şahit olduğu- mutavaat ediyor ve bir oaat eonra Paria rinin lizerioe atılıyorlar ve mücadclc Ja' 

Y.ada oldugu gibı .b.ızde d. e .bazı 
1 
muz. Brigitte Helm bu filmde, llhrliln-Montebrlo lüU treninde bulu- m tevlufi ile nıhayet b~lu ı-aıu 

1 k b 1 bik ik fl?YOr. Vakit &eçinnek için yolculan tet· Kleo'ya karıı olan aşki Manoleakuyu c· 
sınema arca a ı ı tat en 

1 
ve bilhassa filmin ilk yansında kile ederken bltiıilr kompartimanda ~el rüm yoluna ııevtediyor. n-anıın ın1 , 

bazılarınca tatbiki muhaldir. çok güzeldir. Dünya ıadeçe bir lıadm 11örüniıyor. Bn herbaldc ~el yacaıuu temin için bitiaik odada otanı 
Çüııkü.bi.r kısrm sinemaların ao.L-,sadece macera ve sadecepo bır seyahrt ba..,ln;:ıcıdır... kadının mücevhcratını çalıyor, otelin bor 

~ Trenin hareketi esnaamda tnmaz. 1n'a cunu tesviye ediyor ve Kleo ile Pari~ 
perdesının ne yanında ne altın- !is dramlarından brktı bıkalı bir adam koprak trene geli~o~ T~ kadım avdet ediyor. 
dane üstünde boşluk olmadıg" ın b l Ü .. .. d . ._ . ed ael~yor. Bu ~da ikıncı bir pba 1 ~ergüs .. tça urif çift ıimcl Paria't• , . . , .un arın ÇUilU e l'lltlVa en Jak a yaklaşıyor ve bır ıcy fısıldıyor. Berlin'de, Londra'da görünüyor. Pario't 
dan perdenın genışletılmesı mu fılmler yapılmaktadır. Mano- ı Jale bartkete ballayan trene atbyor 1 onların ıaygııbetlcri e.ııasmda lıapist.an< 
haldir. Geniş filmlere gelince •-sk • onlard ._. "d' M • !"lıasmdan da polis.·· fakat .ondaıı eve! J den çıkan ]ak la venidcn k ı ıyorla 

b 
. l kl ...: U an uırı ır. OSJOI>- öteki taraftan ]ak tekrar bıtışik h&ttıl bn- Bu defa Manoelııhl mücadelede mailu• 

u sınema arını· ne yapaca a- · 
rnıı şimdiden düşünmeleri çok 
iyi olur. .ı3undan başka filmin 
eni iki misli olunca tabii ağır
lığı da iki misli ve binaenaleyh 
gümrük resmi de iki misli art
mış olacaktır . 

Çıplak aşıklar 
Ramon Novaro, rahmetli ~o

çok iyidir. Heyeti umumiyesile yıp al~·ldarmı görüyor. Za...U. yaT- dolf Valantinodan sonra gelen 
güzel bir film. rucuk betiiinin üıtüne epen aefil Amerikalı erkek güzelidir. Bel-

F ·1 • •• 1 hW' batlan artık unutmalı n namuslu ki «fizik» itibarile ondan daha 
ı mın mevzuu şoy e asa bir !uıdm obnalıdır. 

edilebilir: 'ı • 0n. yedi_ geçti. •• Harri cinay• güzelleri vardır, 13.kin «Ben 
H kahr da ''Mano/tskıı, f I nlnden Helyotropla adam, Harri Adama, tinin -mı çelriy•. Ya't'l'll•• bü- ur» amanının oyunu 

Me•hur Gentelınen Hırsız. Hayatta yiidü. Zmgia lıir.' llil.e o. lan. "Den,, J.ır maddi güzelliğine inzimam et- kin mtlvaffak olmuştur. Fakat I haD&Jl diler bir _trene 11eı;1,.or. ı oluyo~ vo yarı ölü bir. halde haaıaney· 
s tarafından ,. -"nilmi - • kuvv 1. . " ··u Polisler trcru arayorlar, pasaportları kaJdtrilıyor. Orada :;evı:mU Te nüvaziek' 

bir ınııiıi var: küçük yavruıu. Ka- n .. t .,... 1 ııenç ııu- tiği için sinema meraklılan ve esenn en et 1 yen reji mııaırene ediyorlar ve Manoleııku'un bu- (Janet) tarafından bakılıyor ve kendin< 
rıaı ablak ;•z bir k~dın. Kocasından : ael bir kız. Ayal amanda zeaııia, bilhassa kadınlık aleminde kre- yam filmin tertiıbidir. Meşhur Jandulu lı:ompartiııwıa yaklapyorlar. Bir- gclen Maııoleskü Janetin yanında, arad 
ı.,. t imalı · • )i haber yalopldı bir genç ile nleamelı Üzre. ··ııö "T · sk"" b __. den bire kliçilk lıapi açıb;yor ve güzel ği sulh ve aüldlnu bulacajlni limit etmek 

r u ıpa onu po ae _... .,_,_L_ti ablik ı • d ' disi vüksektir. Ramon Novaro- reJı r ÜrJon ı U eseıue Xleo yavaşça Manoleaku'nun komparti- tedir. - Fakat Xleo, bunlan u.,.._, .~0, 
riyor. Teaemif ,..,ticeti lmrtulıın ,,_..,.. n, sız ııım aon ere- J • bü .. k hüner .. • . 1 _,, .., 
Harri beklenilmedifi bir zamanda keoine ditıniit ana, kmnm izini bul- nun stanbul ekranlarında bır yu goııtermıştır.. ~ ıotuıu,.or.. cbJilı: tik · Manoleaku, Janctıe İlviçrc datıari an· 
evine dönüyor karıamı bir yaban- mu1- istifade isin kanunun Yercliii çok filmlerini görmüştük . . Film foto, sahne, mevzu ve O- ten 00~~~ ~ı::,1'~·~0':':ı!,11...:n~ ,.= ıaina aıluımıı bir eve bç.yarlar. Jw 
emuı kollarmk buluyor.Bir aililı - aalihiyetle kaını yan. ma. alacak. • • • Esasen C'kseri saf ve bön rol de yun itibarile mük-emmeldir. l kilmelı: iatiyor. aa da Man.o. leüd bırak- il": o'.lCe 0~1""' h · davew kiri ed 

1 Za_n_ baba! Çile d imamı Ilı! da bet ba t yor. Pabt yeni ıcne baıladiii zaı:m.: 
ai. Harri namuıunun intikamını aldı. . TaUI • • 1 0 • f• • ruhte eden bu güzel artisti bu Mevzuuna gelince. mıyor ve 91 arasın mnnaH 1 ı- l!ntindelıilerin palia oldutunu ve dailan 

Harri için YllfBmanm kıymeti kal- Hapıahanedeki tHrı harekebnden filrnd ld • k dar tab.. ·· Paria'in ıeccaiyle, gündil&öndcn sın- yor. ı tenhalit> ar .. mdalı:i sakin saadetinin P., 
madı. • Polise teılim olmadan - ' müdürü rikkate ıetirerek kar111na el • e 0 ugu a 11 gor- de iıtinaı peyda etmiı olan aarif bir Monte Karlo'da ber Uda 4e bahri ... di nihayet bulduiunu anlı;yor. 
Omm alııaı..ız muhitinden y&?rQOUnU kaldırmunak tartile kızım muhafaza medım • zevkperelt - ~tooloakU - Sİ_fll:daT_ iJin. ficlin gün01li ffi3Vİ sahilinde yaşıyorlaL 

ku 
-L ,.___ edelıilmelr ;,.;... tabii e edili" D j V D k • . d f . lara dalmıı, elinde, ı.tilp Mildilrı7otiııden Bu esnada Jat (tıknaz adam) telorar Manoleolı:u'yu tJÖtürilyorlar. Pabt k 

rtarm .... ~.. • • -.-- y yor. • ~- an y ısının e maru hır aldığı ve kendisine; borçlarını tesvi;ye et- 11örilnilyor ve Kleo'nnn oduma ciri,.or. dalıl.r Janet, serbest bıra!nlineaya bdor 
Sabahleyın bir çocuk cenazen çık- :!"8 kwnı? Y";"mda bulunmak ı~ı~ l rejisörün yaptığı «Çıplak aşık- ı mediji taktirde ldllbe ıelmcmeainl bildi- Manolcslı:u bal!<ona saklanıyor, .. oradaJı onu belı:leyecektir. 

mıı olan bir evin eıiiine kundakta Den,, lenn evıne ufak olarak gın· l f . , . . 
çocuğu bırakıyor. Matemzede Bil• yor. Kızının muhabbetini kazanı- b~r» .. ılrnı ~~y etı mkecdmuasFı.le 
aiıı memnuniyetle ya...,...711 kucakla- yor .... bir sün ıu tatlı taltife maz- 1 ır şıır tesırı yapma ta ır. il

i har oluyor: "Harri, çeh•cnizi daim~ min musikisi tabloların canlan
daima gördüm zann~d!y~ru~. Bizi 'dır<lığı tabiatın güzelliğile bir
terkedecek oluraanız sızı hıç hır za- 1 leşince nefis bir şey oluyor. Ra
man unutmıyacağım.,. Zazallı. kız N ·· d nb · balı 
haımın üstünde dolafBD felaketten mon ovaronun ote e erı 
bihaber. Ahlaksız kadın, Den'den 1 sini işittiğimiz se ,ini de bı. 1m 
bir mülikat almıı, ıantaj yapacak de dinliyoruz. Film de aşk am
yahut felaket saçacak. Mülakat ak- ma ter temiz bir aşk musiki 
IBD11. kanı~ !'-Pryı Harri a~yor, 1 manzara güzelliği, in~ güzeİ-
tanmmamak ıçm karanlık kondor- l.. . h . l . 
!arılan kendi oclaıma götürüyor. Ay- ı ı. ırs. rr:..ıca<le e ve uymın 
dmlıkl kadın kocasını tanıdL Kork- galebesi vardır. 
tu ve tabanc&1mı Harrinin göğıüne 1 Filmin mevzuu şudur· 
botaJtb. Telaştan taşıran kadrn kaç- • 
mak için pencereden ıervis merdive- Bahri muhit ortaamda cennet gibi 
nine geçmek iıtiyor. Merdiven ba- bahçeleri, ağaçları, tabii ııüzellilderi 
aamalı:lan noksan. . karanlık, kadın olan bir adanm yerlileri sıcağın tesi
canaız kaldırım üzerinde. • • rile hemen de çıplak y8f8rlar, tabia-

Baaamaldan Harri çıkardı, her ~n vercl!klerile geçinir ve ticarete .ih· 
.-: hazrrladL Kendı" 0··ıu- ·· ·· b'I tıy11ç hiuetmezler. Onların yegane .-,. munu ı e. ı • 1 cel . lo k 
Hapiahane müdürüne kanama el c . .-zu ve eı en en tar ve aı tır. 
kaldırmıyaeağma ııöz vermiıti. Sözü- . 1.Jinleri yoktur, tabiate taparlar. 

- · Bir gün adaya Hindiatancevi:ııi a-nu tuttu.. . • ld 
Harry Adamı, Helyotroplu Gen- .ın bir tacir e< i, kendiıine bü-

telmen ölüyor.. Fakat kızına kendi- l :i!< Hindiıtancevizi ağaçlarını havi 
ni tanıtmadan. Kızının uadeti için o=anlara sahip olan genç yan Av· 
öyle 1izım, ölüyor.. rupalı ;yan yerli bir melez olan (Han 

• - • - • r• Şotmit) i tavsiye ettiler. 
BU .. I" • -;T tı.. . 1 _l "cir. yanm~ ~~ez bir kı.z ~ 

Bu hafta 11 <" ı vvetli fılrn var ( • ıto) ile Hanrıyı zıyaret etb. Hann 
dlr ki heır f r · •-,.ndi nev'inde kıza ve seıine •tık oldu ve tacire, bü-

güzel dram . ncf _ · tün oTmanlarından bedava iıtifade 
a. 1 etmek hakkım bir kontratla hediye 

(Alhamra) ela Rarnon Nav- etti. Tacir bu gencin safiyetinden iı· 
aro'nun Çıplak atıklar isminde fade ederek bütün çiftliği eline geçir
ki filmi bir sesli haber gazete- meie karar verdi. Hanriye, eğer Ti-
sile birlikte gösterilmektedir to ile nlenmek istene evvela büyük "Çıplak J..şıklar .. filminden 

(Melek) te mükemmel artist bir tüç~ olma" lizı.m. geldiğini v~ ~ ·· 'nd B "k ld t 
Ki B k' (S.l'k h I ') bunun ıçınde para 11tıkraz etme11 kenarmda sakb ufak bir kulübeye göl ~bur oldubr fakat ~anri kayığa si 193 Osenesı e ru se e 

ayv ru un ı ı çe re en 1iızım geldiğini va kendiıinin kefil türdü. Yara.•.-n yerlerini keşfetmiı bmerk~ Yaranson d~nıze yuvarl"'!· planacaktır. 
var. olacağını ııöyledi. Titcyu tekrar geriye götürmü~tü. dı, Hanri bu sefer Ya~anao.!'un aki- -o--

(Maı'ik)te Moı'ukin ve Brı·- Nihayet bir çok borclara sı'ren Hanri tacirin gemisine koıtu, ve dög betini, köpek lıRhkları ile mucndele- Gl ı· ı·ı · 
· · · · · • beki d' il" · k ıı ı a oryanrn ses ı ı mı gitte Helm'in (Manulesku) SU Hanri artık ödeyemiyecek vaziyete mekte olan tacırın elınden Tıtoyu sım eme ı ve ıe' cı ısı " ar • 

geçiyor. dü,ünce tacir evini ve ormanlarım kurtardı ve beraberce d nize atladı- rasıncla sahile kaçtı. Glorya Svaruıonun ilk BeEl 
haczettirdi, Hanriyi seven Titoyu lar, ~üzerek sahile gidiyorlardı. Bir- - - - filmi olan The Tresfasser m 

(Opera) da Volter Ford'un da ka.1betmem:k için o:ıun::. izdlva- den öul~ine k..ip<.k bnhhlan ç1'!'• Beyııelmilcl kongra rakla beklenmekte idi. Fil 
(Yıkıcı) ismindeki komedisile ca karar verdi. Fakat n;kfilı ııünü tekrar dCnmcğe ve arlal rım;ı tcl!ıp • k" .. ·ı · · 

L~-----~·~ı~ıu~~~~~~U~~~~·-------~~-~Ll=~~~~~----~~~~~~b-~~--~~~~;~r un ~il~~ eynclmilcl~~~~n~~~w~ıyetlep~~mı~~ 
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Portakallarımız derıize mi 1

1 dökülüyor 
'C::·~~2, [=::s~oo····:ı ODOL ···•j'foı,<~ 
~-'.~M1(f !Jfarsllgada gürül- 1 r~miılcr - Scrilllcndirir - darcı" 

3 1. 929 progra~ları tülü bir Boks maçı ~ay~ sef 11'n 
(/stanbul ayarıle) MARSİLYA, 2. A. A. _I Ob JI il 

nidile toplanmıştır. Tüccar bu sandık poı takala maliyet fia- lstanbul 1200 m. 5 Kw. B ,. d 1 b" b k ı . .._,.,.. -...--.-
(Biruıci sayfadan nıabaf) 

nalı toplayabı.lmek için faizle tinden bir lira noksanını teklif 17 30 18 30 Saz heyeti Borsa La a yapı an ır o smaçın- M·rkez A· en t<ı; Gahıı k;;,ru 
b 1 b" · · . ' da, boksörlerin sa1ıte ve hileli brfın 'a, BcyoJu 2361 'u"ı 

)ara bı.le almıştı. etmiştir. Tabii tüccar u ta e ı h~berlerı d 
g • bir müsabaka yaptıklarını gö- ccnıuı: Ma•ıı.n \iye l laıı ılııt ı 

İhracat zamanı geldi. Hiç kabul etmemiştir. 18.30 20.30 J azz b~nd Orkestra: ren halk, sıraları, iskemleleri l<tonbııl 740 

bir yerde haraket yoktu. Ni~a- Her sene Rusyaya 250.000 Vallace, ~arıtana, ouver- ve parmaklıları kırmak suretile Mu~auya ~ustası 
'Jet tu··ccar Rusyaya _ihracat şır- sandık portakal ihraç edilird~. ture Tschaıkovsky Lac des 

ıı Bu sene bir tane bile ihraç edil · . · . infialini izhar etmiş ve ringi !'etine müracaat ettı ve ma a- Cygnes vallet suıte. Vıolon- tah · 1 . . S . .1 rın çürumekte olduğunu bildir- meıniştir. Bugün İstanbulda solo. Sohumann, Albendlied bıın~~ d:y ~;tı:~::c~ eC:: 
di. Bu müracaata şirket müdü- 25,000 sandık .~al toplanmış- İch küsse İhre Hand" ..• kaz ..... . . 

1 
ru .. Cemal bey dogru" dan doğru- tır. İstanb_ ul_ gıınde 500_ • sandık Leh V d" Le h a ateş verme;,. ıstetlll§ er-

L•~ı- - d ge ı:ıngo. ar ': ıe re e dir. Fakat, vak'a mahalline ye-
ya cevap vermemiş ve tüccar- portakal ıstıılldlf> e-~~~ en . - ıngt· pot pourn) 
dan Arkosa mal satılıp satılına- ri kalan mallar çuruınektedir. 20.3SO 22.Jo s~ hey~ti. Anado- "tişen i~aiye efradı bu teşebbü-
dığını ve geçen sene Arkosla Tüccar eğer İstanbul halkmm lu Ajansı haberleri. se manı olmuştur. 
yapılan mukavelenin ne maal- esa~~n u~~ satılan P.01'."~lla- -o- Pariste ruğbi maçı 
de olduğunu sormuştur. Bımun mı uç mıslı fazlas~ ıst~h~ e- Belgrad 429 m. 2,5 Kw. 
üzerine Arkos şirketine ı:lira- derse ~~e~t tıcaretın~ kur- 19.- Cafe Moskva orkestraSL PARİS, l. AA. - Fransız 
caat eden tüccar ocadan da şiın taracagını umıt etmektedır~er: 2 ı._ Opera ve İskoçya takımları arasında 
dilik portakala lüzum olmadı- Memleketin bugi!-11 şehrim:z ~ yapılan niğbi maçı neticesinde 
a-1 cevabını almışlardır. ~e mevcut maldan zıyanı 50 _bın Büıia e te 550 m. 20 Kw. İskoçyalılar, 3'e karşı 7 sayi ile 
0 Söylendiğine göre Arkosun liradır. Geç~ sene 30-35 lira- lS.40 ~alo orkestrası. galip gelmişlerdir. 
her sene mevsiminde_ portak<ıl ya a~an bın portakal bu sene 21.30 Hafif eserler. -------

Cuma, Pazar, Salı, Çar
~amba günleri idare rıhtımın· 
dan 9 da kalkar. 

ANTALYA POSTASI 
(Analarta) vnpuru 5 K. sani 

pazar 1 Oda Ga!at1 rıhttmından 

hareketle lzmlr Küllük BoJrum 
Rados Fethiye Finike Antalyayr 

ıı;idecek ve dönüşte mczkıl.a 

iskelelerle birlikte Dalyan Mar

maris, Sakız, Çan:ıkkale, Geli-
almaz ve zaına:ru geç~ten so~- 3-6 lıralar ıu-asında_ alınmakta 23 - Tziganıne orkestrasL 
ra mal İstemJlŞ. Tahıl o vakit dır. Geçen sene 17 liraya sat_ı-. · _ 

Saltan Alomet Sulh Mahkemesi bolum ujtrnyarak ı:elecektir. 

ı inci Hukuk Hw'mliıPM.-n: ılı ı-...:..Ta_H.:.:..~jl....;:~-ı-ı';....:::i :..:_flli:..:_Tl:..:_U_•ı rtakal bulunmıyacağından ian çift sandık bugün en eyısı _ o-K 
~rkos tktısat vekfiletine müra- üç lira ikinci mal 130 kuruştan BükreRş 394 mh l2al w Ferhat zadeler şirlutine infetle 1 

__ _._ı..~ı mubayaa etmek satılmaktadır. 14.30 omen av arı. 
~~-~fak";t iyasada bulun Yalnız dört yolda 85 porta- 17.10 Radyo o~estrası. 

vekil S. Seman efendinin tzmircle (Cümhurırct) vapuru6kanu. 
Osmaniye caddesmde kain in...ıli tu-

1 
nl'sani P&7.aTte«! 1\! de Galatı 

!ıafi,., ma~uasi sa!Wııi Necip zade rıhtımıııdan hareketle lncbolu, ısted':.gını dan aıa!adi'ğinı yoksa kal tüccarı fena vaz:\ :ttedir. 20.- Sympl:omque konser. 
madıgm . t etmekte ol- İktısat vekfıletinin her hal- 20.4-0 M~ndelssolm Barthol:iy: 

Hasa:ı efeoJi aleyhine ikame eylecliği 
Samsu!ı, Gireson, Trabwn, Rize 

Hopayı gidccelı. ve dönJ~ 

Pazar is',elesiylt Riz~. Sürmen 

Trabzon , Tirebolu , Gi~n , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebo1u, 

Zonı:,uldajta u~rııyarak gelecek 

mı:kaveler~,::'1..!.~.. de bu vaziyeti nazan dikkate Songe d'une Nuit d'Ete. 
du!!UllU biluuu.,.....· b" la - d ·· h . 1 

ikiyiiz scka lira alacak davasınm ce-
reyan eden mubak..-nesinde vekil ta
rafından bor kit'a emre muharrer ııe
net ibru edilenW zirindeıki imz.a in
k5r edildiği surette istiktap, icr
ve S'1bit olama 1ıfrı bal de yemin tek· I 
lif edileceği beyan edilmesi üzıerine 

"'A k ı rak tüccara ır a cagın an şup c etmıyoruz. --o-
-..r os son o a -·-- G/aviç-Breslav 253 m. 5 Kw 

, , 20.05 Rus ha :S: havaları (Gra-

Beleci iye cezaları 
(Birinci sayjadan m,bat) 

---·---
Alnıangada 

Reisiclınıhurun nutku 
BERLİN, 2. A. A. - Dün 

heyeti süferayı kabul ve sefir
lerin en kidernlisi bulunan fran 
s:z sefiri M. de Margerie'nin 
yeni sene münasebetile vuku 
bulan tehrikiit ve temenniyatı
'la cevap veren Reisicümhur 
mareşal Hindenburg, geçen se
'l.e. zarfında sarf edilmiş olan me 
~ıye.ınüvafa'.<:iyetle devam e
dıleceğine Alman milletinin 
'<ani bulıınduğunu beyan etmiş 
ıoe Almanvanın siyasi.hüriy<\" 

VllA11f'tte 

Leblebiciler 
Mektep açacaklar 

ve ihracat 
yapacaklar 

Saffet Bey 
Cumuhuriyet Halk fırkası 

umum katibi Saffet bey iki gü
ne kadar Ankaraya dönecektir. 

tinden istifade etmedikçe ve 
kendi iktisadi inkişafini temin 
etmek imkaruru elde eylemedi
kçe teahhütlerini ifa edemiye
ceğini ilave eylemiştir. 

Y oung planma karşı 
BERLİN, 2. A. A. - Muha

lefet fırkası reisi M. Hugen
berg alman milletine hitaben 
bir beyanname neşrederek, 
Y oung planına karşı mücadele 
ye devam edilmesini tavsiye et 
mi_ştir 

mofon) • 
22.- Le Roi David 

A. Honneger'in eseri. 
·ı ..l. • -~"- 1 mumaı eıu D11D11r.a ula' ~ nuaa-

tir. meleli giyap kararının miiddeiale,-bia 
ikametg8hımn medo.uliyetiae himen !114 ____ .::ıı _____ :ı 

20 yinni gün zarfında ilanen tebliği- -
ne kıırar veri:nıif ve yevmi -·b•ke- :-A J J 1\ Z A HE B i 11 A il E 1- ı 
me olarak 29-1-930 Çar~amba günü l.Ll\ \"Al'l-HL \!\[ 
saat on üç buçuğa talik kilirunis ul-
dağundan yevmi med.iınfe -'ık9- 1\ A l L\ 11 E :\ 1 Z :\ l I . .\ T ,\ 
mede isbatı vücut etmecfaii takdirde Z.\:\l \" i•; LCK'.:i l'OSTA~' 
mii<Weinin idıliasmı ikrar .., kabul in o·· n u·· 
a:ldolunacağı teblii makınnaa kaim 
olmak Üzre .iliıa olımar. 

--~ll!=ıı:ı:z;Sllllillıaz ....... ~ 

YiftCEN E EiKllDEB~ 
l lcycti buı\un l'"R.\ı\'SIZ TIYAT 

O. l·. ·D.\ t~msil1mnc başlıyo 

~ \"un;ınbranda pek pJk b.r 
y••~ıııa,t hHscbilc r:,\udero 
lıcycticin mu,-asekti tcchhi.ırc 

op;ra<lıj).ıı ·l:ııı hu ,,;ıhah şehıi

ır.Ue •tıu•·aıelt:tk ~n saat 
ı Kde ve 'ııl;.am 'aıc 2 1 ,JOda 

Ct:m.·iJlcr" ne l'ıa~ıyaaknr. 

Uım ~aru <UY.ars için alı
~nn bıkt r bu ak~ için 

ınurelıerJU. 

tik l'mt;rnm ~ annki <.ı.ımar 
tesiy -~r rem :ı edik-cektir. 

P27.3r 'e pazarıcsi ~ınleri ta

mamen ·eni ;)roj!;ram p.lZar 

~nıı :ıa ı i<le mıninc 

BUJUK TAJJARE PiJA GOSU 
YEDiNCi TER'fiP 

6. iNCi KEŞİDE 
11 KA~~ SANI 92) 
Eüyük ikramiye: 

?OO,i Ol liradır 
Ayı ca ./iC 00 J 

''t' 

40,LtJO 
30,000 
20,000 
15,000 
10,000 Lirahk 

100,000 » Hir 

Manisa vilaJetin~en: 

ikraıniyeler 
nıük fat 

Sart-Ödemiş yolunun 5 ile 7 inci kilometroları arasında 2 
kaoınetroluk t:::.viyei türabiye ve imalatı smayie ( 48133) liira 
89 kuruş bedeli keşfi üzerinden 11/1/930 cumartesi günü müdde 
t~e münakasaya çıkarılmıştır.Fazla tafsilat elmak isteyenlerin vi 
layet nafıa baş mühendisliğine müracaatları. 

Darülfünun eınanetin~en;I 
Alman Profesörlerinden M. Gert tarafından 5/1/930 Pazar 

günü saat 16 da Edebiyat fakültesi "Mülğa }iarbiye Nezareti 
binasında" Coğrafya Enstitüsünde (Mısır ve Filistin) hakkın
da umuma. mahsus olmak Üzr<: Projeksiyonla bir konferans ve
rilecektir 

npımı 

5 Unım115uıi Pazar 
günü ak~amı Sirkeci rıhtı· 

mmdan hareketle (Zongul 
lnebolıı, Samsun, Ordu, 
Glresıın, 1 rabzou ve Rize lslu-
lelerine azlmd ve avdet ede· 
celrtfr. 

Tafsilat iç.in SlrkecHc 11\a 
adet bSJD altuıda acıewtaJltta 

mllracaat. Tekfu:lstanbul 2134 

• 
ALEMDAR ZAOFLER 

VAPURLAR! 
Seri, Juks karadcniz postail 

:ıı .ı·ıı t ,-·ııu·ıı 5 
l\' 1 le K~nıınusanl 

Pazar gii•ııı ak~:ı:ııı 
·aa• 18 ııe 

.f 

5.irkci nhtımmJın ha e.ketle 
[Zun~uldak, lneholu, Samsun, 
Ordu , Gir~son , Trabzon 
ve Rize] ye azimet n aynı 
iskelderc "Görele, \'aldı ·ebir 
Ye t:'nye,yc uğrayarak a\'det 
edecektir. 

:!\Iııracaal malıa l•L-ın" u' 

l .\leymcnet hanı alrındaki yazı 
lı•ın' • f ı '11 ll ı 

1 

SOÇETA İTALYA A 
, Dl SERVfST MARtnıMI 
' < lz~o ) 

vapuru 4 K. 
sant c11matt"esıi. 

~ ( 'ıpoli, 
!ııbnilva • w 
Ceııevnc 

BRAzlLE 
v.apuru 7 Kl
nunusani sah ( Sitmar Levant 
Ekspres) olanık ( Pire, -apoli, 

Marsilya ve Ccnova)ya gidecek

tir. 
SAR DEN\" A vapuru 9kAaun

sani perşembe (Rodos, l\lersin, 
lskenderoıı. Trablus , lkyrut, 
llayfa, lskcndcriye, i\lc>ina, 'a

poli 'c C'cnorn)ya ~idcccktir. 
TafsilAt için Galatada mcrke7. 

rıhtım hanında umumt acante
sinc müracaat . Tel: Beyoğlu 

771 . 772 ve ya Bcyop;lunda 
Perapalas alanca • "atta _ 'asyo

nal Tlirk~ turist acenıu ye . 
Telefon ı1eyoıtlu 3599 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısında beynelmilel 
yataklı vaıı;un kumpanyasıua . 
Tel: Beyo~u 2380 ve yahut 
lstanbulda ~:nıinönünde lzmir 

sok:ığındıı. 8 Numarada acente 
vel..iline müracaat. 

Tel. lstanl>ul 779 

Doktor A. kutiel 
E.lelı!irll< ın.J<j"e;erlylc bcl«i1*1~ idrar 
dar~4 prosıaı, aden:ıaıtidar,, bel llC"IÜ
llRI cilt ve fırengiyi ~Rf.m tecım eder. 
Kara~Oyde 30r&Yçl fırıN sırasında )4, 

NEZLE-ÖKSÜR Ü 
BROı\ŞİT- BUGAZ NEZLES 

için hakiL.1 

GUDRON GÜY 
iç.iniz, butun nıustahzcr·ıtı u:ı:erin 

ncrck~c: yc~il ve kırmızı renkli ctikc 

,rınde ( :\laison FRERE Paris nı 

J~cob l\o. 1 9) adresi yazılıdır. 

.. -., 

FiLiPS RADYO 
Dün} anın en basit en nıiikcm -

md radJO cihazıdır. Aruk :ıku-
miililıöı, anod bataryası ve 
'tireye liizum kalmamı-nr. Bir ~ 

' 
elektrik ütüsü gibi bu rndyonun 
fi~ini cereyan prizine koyd ıgunu1. 

zaman hütt ~ ı.liin) ·ı 

kom:erkrini di'll'·si -
niz. 

Philip fta rilo ~. 

-~~~~~~ ........... ,,.
l·llJF." R.\J)\ ll dhzları LJnd 

ıclsiz telefon m hmndc en biı} ı.. 
mlıkıl.fat kazaıı-ıı;I· r, r. 

Tü~ki}c umu:oi 'cı..ı Lri: 

HELIOS MÜESSESATI 
Galata Voyvoda - He1.arcn sokak, posta kutu;a 400 

Satış mahalkrl : 

MAKS Fil..IEO. 1ANN, lleyo!!;lu, Tundba.,<ııırla. 
JGLIÇÇJ ZAUE BEDIU, 1 ı ıul, Ham· ı e cadde>i , ·o. 51 ı 
A;\l.EJUkA:"i' :.tAC.AZASl. t bul llli.aPa,a voJ..ıqn , - • 54 
ŞIŞ\J.\J.~ı".\. · w Bı\S\L~('ıY \K, Çar~ıı- ı 'o. 93 95 (tam 

istasyon ıı ). 
:\!AKS TAL'BE'l. Şj~ane kara1.Sl, Abual: han altında . 

1 

i".'l'ini7.lıı tpartmı•mn•:ı: 
daima um r.ı ve p.ıri.. 

lcalmumı "" illin 
memnun olman1ıt ar. 

eW}Orwı tz wi:şlıur 

mur...a ı taıffiin 

Poliflo· 

N~G&BT 
Cilasını 

Her yerel 
satılır. 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saacleti! 
Ka•s•d•, safiy~i ••umı"' wt 
ıinir rahahldıkları•• karşı b111· 
lel"'Ct' dektMhr tarahadu tawıa· 

, • ..ın .. 

enofe1Tato e 
kuvvet ilAClnı dGnya:nıa her ta· 
nhllllı. ..ıidcl<r •• çocuklar 
W,t.k bir mem11n:niyetle truftan.a· 
.ralı: pe'k b&yü.k lalde g6rın•kl•· 
dirltr. Hertcıantdt bulunur. . 

BabriJuna ilan 
Karadeni:zdeki Ereğli Limanının şimalindeki Babahurnı 

nerliıin bulunduğu mevkide bir kamııana tesis edilmiştir. 
Et ıle müteharrik bu kampanannı 4 Kanunusani 930 tari 

den itibaren sisli ve puslu ve tipili h{lvalarcla her iki da :iı 
bir yekdiğerini müteakip kısa fasıla ve sedalarla beş defa 
nacai;ı Bahriyüna illin olnnı'r 

.......... .,.,... """""• tJW ~ .... .u. .... ın.r..•aa" ve ıa.eu:tcaı ı uı ı;eını ı oenneıerı rıca oıurıur. / nıın tesınıe aegırmenıerın cı-
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BtN SÖZ 

BlR RESİM 

1919 

~I 

- 1929 
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1 Türkiyenin ticaret ve sanayi 
hayatında bir devre 

ıl 

, .. 
ı'll 

:ı ,. 
r ... 

' 

Memlekedmizln ~n eski ve on mıruf konserve labrikalınnın ittihıdlle teşekklll eden 

' ' Ermis - Emniyet - Kartal,, 

Türk anonim şirketi hugtln onuncu senei devriyesini ikmal etmiştir. 
Şu son sene zarfında memleketimizde yeniden neşvllnllmı bulan sanatlar arasında şirke

timiz mucibi lahru şeref olacak derecede tarakki etmiştir. 

Fıbrikasındaki asri teçhizatı ve um~miyetlc Avrupadaki mllmuilleri veçbile hıkikt 

ıurette konserve imalinde U.zimı gayn müfarik olan ve Istanbulda ise ancık kendi labrlkı

lannda bulunan buhar tertibatını haiz makineleri ve fenni tatbikat sayesinde imal ettiği yüz 
yirmiyi mütecaviz konserve çeşltletile ffrketimiz, her şahsın zaıkasını ve ber ailenin ihtiya
cını tatmin ettljtine emin olarak sessiz ve sadasızcı çalışıp gürültülü reklamları lilziim 
görülmek izin elyevm senevi bir buçuk milyon kutuyı yıkın konserve yapıp aatmıktıdır. 

ER:\llS EMNiYET KARTAL şirketi bugUn piyasada ihraz etmiş olduğu mevklinl 
lstlhzaratının nefasetlle beraber hiç şüphesiz, hüsnü lntihAp sahibi bulunan müşterilerinin 

aynı zamanda da takdlraıını nail bulunmuş olduıtuna medyundur. llu vesile ile, şirketimiz, 

bilumum muhterem müşterilerine hürmet n teşekkürlerini arz ile kesbi feref eyler. 

lstanbul Eminönü löprU kar,ısı No. 12 Telelon : lstan~ul 1~~0 

• 
100 lira mükafat 

Maksim veya Garden bar veya bu 
Emlak ve EJtanı lankası lstaıı~ul ~u~esin~en; 

· mahal arasında otomobil derunun 
Y a yılbaşı gecesi bir pırlantalı platin 
t ilezik saat düşürülmüştür. Beyoğ
( nda Bursa sokağı 16 mpııeroya ge

rene 100 lira ikram edilecektir. 

Taksitle satılık 
Mekl ve nevi 

,~ 

n .•-=ı-.t-. -2i-. n-c-:i-:T::i:-ca-re-t"':M::'"ah':7k-eme--:ıi:-n-:d-en-: 
r< Adato ve Romano elendi vekili 

Esas 
166 

169 
Heybelıadada yalı sokağında 8 No.lu dilkkAn 
Şişli Büyükdere ceddesl Hacı Osmanbayın gazino 
ve odayı müştemil 14 döntim dutluk 

Kıymeti 

450 Lira 

4940 ~ 

Eyüp Topçular mahalle ve sokağı cedit 2No.Hane 
• ,. ,. ., ,, ., 23 ve 25 

tame olunan ve müekkilinin müd No.lı dUkkan 

,. .vukat Esat Muhlis Be;r tarafından 171 
;;; . ıüddeialeyh . Galata da Ahit hanında 172 et numaroda Şuayib efendi aleyhine 

ei aleyh zimmetinde beey ve tes
< m edilen arpa bedelinden mütebaki 

173 Kandilll Vaniköy caddesi 12 No.lu kayıkhane 

lacağı olan ( 508) lira ve (yetmi• 
, .. eş) kuruşun (yüzde oniki) faiz ve 

Peşinen satılık 

2520 
300 .. 

1300 .. 
r - ~·yrıca icraen inkarı deyin hasebi!~ 198 
• l yüzde yirmi) tazminat ve mesanfı 

Büyükdcre Hacı Osmanbayırı 

karakolu ve mü~temiJAn arsa 
8 No.lı BüyUkderıı 4000 

n \r.iuhakeme ve avukatlık ~~retile _be
• ~ber mumaileyhden tahsilı talebıne 
~ ütedair bulunan davadan dolayı 
Zfa.nen vakı olan tebligat üzerine müd 

'dıeialeyh Şuayıp efendi muayyen o
·''n tahkikat gününde ispatı vücut et-
< jlemesi hasebile ber mucibi talep gı-nf {'P kararının muameleli olarak ila
,:ı en tebliğine ve tarihi ilandan itiba
nm bir ay müddet zarfında itiraz et
!Şıediği ve yevmi tahkikat olarak ta
\(uın kılınan 6 Şubat 930 Perşembe 
'. ünü saat 14 te tahkikat hakimi hu

z "11 •runda isbatı vücut eylemediği tak 
V(rde hesap puslası ile borsa beynan 

Satılık akanz 
K~ndilllde Vanıköy caddesinde li No.lı kayık- 140 ., 
hanenin ankazı 

Balada evsafı muharrer emlak bilmiizayede satılacağından 

taliplerin ihaleye müsadif 11-1-930 cumartesi günü saat 16da şube
mize müracaatları i!An olunur. 

Müsa~aka ile ıneınur alınacak 
Emniyet sandığı nıüdürlügünden: 

,,.,6.lamesinden ibaret olan müddeinin 
a1babı subutiyesini kabul ve ikrar et Emniyet Sandığına bilmüsabaka birkaç memur alınacaktır. 
ı ~iş addolunacağının il~nnameye der• Müsabakaya dahil alnı.ak için: 

.;.:!ine karar verilmiş olduğundan key- 1 - sinni yirmiden aşağı otuzbeşten yitkan olmaması. 
1 .yet usul hukukiye kaqununun 142 2 - Askerlikle filhal aiakası bulunmaması. 
,1:11i'addesi mucibince ilan olunur. 

3 - Laekal tali tahsilini ikmal etmiş olması. 
.. uıtanahmet Sulh Mahkemesi ~ 4 - Evvelce bir hizmette bulunmuş ise hüsnü hal ve beraet 

cü Hukuk Hakimliğinden: "k" · ·· hh ld • d · · dd k b" Atinada mukim Blackler elendi- vesaı ·mı ve tamussr a o uguna aır musa a ta ıp raporu-
aahip bulunduğu Anadolu şimen- nun ibrazı şartlarile müsabakaya dahil olmak istiyenler imtiha-

··ıer tahvilatından 100 adet İzmir nın yevmi icrası kendilerine söylenmek üzre: nüfus tezkeresı, 
ngında yanmış olup enkaz arasın- mektep şehadetnamesi, beraet ve hüsnü hal evrakı, sihhat rapo
bulunmuş olan ~arboniz_e aksamın ru ve üç adet küçük kıt'ada fotografı hamilen 8 Kanunusani 
numar_aları teşhıs edılebılmı~ olan· 

1 
1930 tarihine müsadif çarşamba gününe kadar Emniyet Sandığı 

rın yemlen alınmış ısedc Sen 2 D. h b • · 1 .. · ·· 1 · ·1• l 
,754, 43,838 E. 85,006 • 97,048, mu ase e amır ıgıne muracaat etme en ı an o unur. 

lı 0053, 100491, 102827, 104347, 
4410, 106198 numaralı 10 tanesi-

·n numaraları anlaşılamamış oldu
undan yenilerinin ve 55 ve mütea
p numaralı kuponlar yerine kaim 
mak üzre verilmesi mukarrer tah· 
!atın alınabilmesi ve ibrazında be
lleri tediyye edilmemesi için muk· 
zı merasimi kanuniyenin ifa edilme 
talebile avukat lsak Sages efendi

n müvekkiline izafeten vakt talebi 
erine mübrez ves;:tik tetkik ve bu 
pda alınan izahattan müddeinin id-
asının dogruluğuna kanaati mah
me hasıl olmuş olduğundan tica
t kanununun 436 ve müteaktp mad 
teri ahkimına tevfıkan numaraları 
karıda yazılı 1 O adet tahvilatın ve 
ponlarının ibrazında tediyatta bu-
nmaktan Anadolu demir yolları 
rketinin memnuniyetine ve keyfi
tin şirkete tezkere ile tebliğine ve 
zetelerlc de ilanına 26 Kanunue· 
1 929 t:ı rihinde karar vrrildi. 

ADE\Ii İKTİDAR 
ve bel gevşekliğine 

Mekte~ in~aafının ınünakasaSı 
Maarif Vekaletinden: 
Balıkesirdc in~a edilecek olan erkek muallim mektebi şera

iti atiye dairesiade kapalı zarf usulile 12-1-930 tarihine kadar 
münakasaya vazolunmuştur. 

1 - Mıizayede ve müıw.kasa kanununa tevfikan tanzim olu
nacak teklif mektupları 12-1-930 Pazar günü saat 15 te Ankara
da maarif vekaleti inşaat komisyonunda açılacak ve en az fiyat 
teklif eden müesseseye vekaletin tasdikine talikan ihale oluna
caktır. 

2 - Tekliflerde mukabil şerait dermeyan edilemez. 
3 - Talip olanların fazla tafsiiat ve izahat ile pilan ve şart

namei fennileri ile münakasa şartnamesini almak üzre ehliyeti 
fenniyeierini mÜşJr ınusaddak vesikalarile beraber her günü 
maarif vekfüeti inşaat dairesine müracaatları iian olunur. 

DiJar~e~ir vilaJeti ~ainıi encüınenin~en: 
Temamı 41853 lira 36 kuruş bedeli keşifli ve Diyarbekirde 

yaptırılacak olan vilayet müşterek aygır deposu inşaatından 929 
senesi vilayet bütçelerindeki mikdan tahsisata nazaran eyrıca 

En müessir deva Seroin hapları- pian ve keşifnamesinden tefrik ve tasrih edilen 15000 liralık 
r. Deposu İstanbul Sirkecide İsken mikdari bir ay müddetle münakasaya vazedilerek 22 Kanunusa
riye oteli ittisalinde Ali Rlıa ecza. ni 930 tarihine müsadif Carşanba günü saat 12 de kapalı zarf 
sidir. Ta§raya 150 kuruş posta ile l"l "h 1 d"l - · d - l' k "f · · ·· 
·ndeı-ilir. lzmirde ecza depolanndal usu ı .e ı a e e ı .eceg.ın ~n. p an e~ı 1!ame v: şar:ııames~~ı gor-
İrga~ pazarındaki ccıanede bulu- ınek ı;;teyen talıplerın vılayet daımı encumenıne muracaat 

;r enlemeleri ölan olunur. 

lnilliyct 

Pazartesi ve perşembe günleri saat 15 - 17 ve gece 
18 - 20 arasındaki sınıf açılmışbr. Malumatı ticariye, ilmi 
hisap ve usulü defteri, basita, müzaafa, pakradomar, 
Amerikan usulü ve banka muamelatı DÖRT AY zar
bnda kamilen tedris olunur. Son imtihanda muvaffak 
olanlara muhasebeci şehadetnamesi verilir ve iş tedari
kinde muavenet edilir. Dersler hemen başlamaktadır. 

Programı meccanen almak Vf' kayıt olmak için İstanbul
da Alemdar caddesinde 23 numaralı AMERİKAN LİSAN 
ve TİCARET DERSANESİNE müracaat. Hususi ders 
dahi kabul olunur. Müdürü Agop Palcraduni 

lngilizce, Fransızca, ve daktilografi 

1.. .... kış kursları da başhyor. ~-.1 
. ----· -

Pas~rmı doğroma makinesi sayesinde işte sür'at 
ve sühulet ve müşterinin memnuniyeti !evka!Ade 
t<min tdilir. .Fırsattan istifade ediniz. l'mum! 
Türkiye vykillerl ; 

PABA~KEVAiDiS Bi84DEBLEB 

Küçük ve büyüklerin 
G R 1 P 

ve dang hastalıklarına yakalanmamalın 

teminen şimdiden 
EMULSİON SCOTT 

Mukavemet 

1929 Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunuevvel aylık istatistik 
mecmuaları pazarlıkla bastırılacaktır. 

Talipler şartnamesile nümunelerini görebilirler 9/1/930 
Perşembe günü münakasası yapılacağından o gün saat 14 te te
minat evraı~ile birliıkte başmüdürlükte komisyona müracaatları. 

HaJ~ar~a~a ~eınirJollar ıııa~aza nıü~ürlülün~en 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından ta

liplerin 6 Kanunusani Pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar 
isbatı vücut etmek ·.i '" i t vı:,.- . teri il;; olunur. 

40 m2 Yün keçe (yerli malı) 10 m/m 
67 adet Muşamba caket yerli olacak 
50 » Muşamba pantalon yerli olacak 
24 » Vantuz (hacamat şişesi) yerli 
16 » Kurşun pensi hakkiyesi 
19 » Yün battaniye yerli 
15 » Küçük yastık yüzü yerli 

3 » Telgraf çavuş çantası yerli 
120 » Ahşap kar küreği yerli 
20 ., Yerli malı sicim (lm/m) İngiliz sicimi sisteminde 

(numune getirilmesi) 
58 ,. Su fıçısı yerli 

300 liıko Arap saıbunu (yerli mamulatından) 
1 adet Lastik tarih damgası 
1 ,. Lastik damga 

112 1/2 kilo İspermeçet mumu (yerli) 
100 metre Amerikan bezi (ince) yerli 
100 ,. İş gömleği kumaşı yerli kumaştaı. 

3 adet Muşamba pardösü (balııkçı muşambaları) yerli 
2 ,. Deriden muıhaıbere çantası (yerli) 

50 metre Amerikan bezi (kalın) yerli 
Saat onikiden sonra fiat kabul edilmez. İzahat almak iste

yenlerin Cumartesi Pazar günleri müıbayaa kısmına müracaat 
etmelidirler. Pazarlığa arzolunan malzeme temamen yerli malı 
olacağından taliplerin iştirak edecekleri herhangi bir mal için 
nümtinelerini birlikte etirmelidirler. 

KAPPEL ·.-
yaz• makinesi r 

Ahnanyada muasırı 
fennin en son 

,ah eseri 
FRı\ ·sız hükt\meıinln dahi ıokdlr ve tercih eıtigı 

Hafif, metin ve sağ-lam 
Her ciheti taahhüt olunur. d~~ı ıav:•~t111~ 
1'ürk!yc umıımacentc!'İ; 

Y ŞINORKY,\N; lstanbul; 

CUMA 
3K.SANl1930 

FABRIKASI 
lstanbul Çenberli Taş 

Piyango mü diri yetinden: 
Mevcut nümuneleri veçhile 45,000 

cilt makbuz tab etirileceğinden taba 
talip olacakların pey akçaları ile bir
likte 2/1/930 perşembe günü saat 
14 te Piyango müdürlüğünde müte
şekkil Tayyare mübayaat komisyo
nuna müracaatları . 

Güınrukler uınuııı 
ınii~iirliinüq ~en; 

1 - Umum Müdürlük bina
smu. ---····'-' .-apısında mevcut 
plana tevfikan inşa ettirilecek 
Iastiklik bedeli keşfi olan 400 
lira üzerinden 20 gün müddetle 
ve münakasai aleniye ile mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Gümrükler 
Umum Müdürlüğü LevazımMü 
dürlüğünden alına bilir • 

3 - Talipler % de yedi bu
çuk teminat akçesi bulunan 30 
lirayi kamilen 11 Kanunusani 
930 tarihine müsadif cümarte
si günü saat 14 te Umum Mü
dürlükte müteşekkil mübayıa 
komisiyonuna müracaatları. 

Sigorta, Komsi yon, Vapur 
acantalıj(-ı ile meşp;•ıl 

.ABDİ VEHBİ 
Yazıhanesini Galatada, Kara· 

köy Palasta dördüncü kata nakl
etmiştir. 

Telofon: Galata 3945 posta ku· 
tusu: Galata 38 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka Komınerçiyale 
Italyana 

Sermayesı 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Traveller.; (Seyy·thln 

çekleri) salar 
Lırel, frank, İııı;:ifü liraıı 

vey;ı cloları frank olarak 
satılan bu çııkler sayesndo 
nereye gitseni7. paranızı ke
ınalı emniyetle ta~ır ve her 
zaman isterseniz dünyanuı 
her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda, tren ferde 
bu çekleri en kiiçük tediyat 

için nakit makamın' h kula
y\ıkla istim:ıl ndebilir;;iniz. 
Travellers çck:erı hakiki 
sahibinden ha~b kimsenin 
kıılııa:unayacai{ı bir şekilde 
tertip v~ ıhla~ edılrniştiı-. 

Teklrdağında Gazi abidesi 

1 Şehremanetinden 1 
Fatih dairesi müdüriyetinden: Ba

şı. boş görülüp daireye teslim edilen 
b~. baş koyunun 8 gün zarfında sa
hıbı çıkmadığı takdirde satılacağı 
ilan olunur. 

* • • 
Fatih dairesinden: Un kapanında 

Hacı Halil attar mahallesinin kuru 
çeşme. sokağında 49 e.\ i 10 yeni No 
?a°:enın son derece harap ve maili 
ınhıdam olması dolayısile 3 gün zaı 
fmda r~l'i mahzur edilmediği takdir
de ebnıyc kanunun 48 inci maddesi 
nin fıkrai ahircsine tevfikan hedm
olunacağı adresi meçhul bulunan his 
sedarlarına tebligat makamına kaim 
olmak üzre ilan olunur. 

••• 
A. Hisar dairesinden: Anadolu 

Hisarında cengaver köprüsil ittisa
linde kısmen münhedim bir bap ve 
kısmı diğeri iki bap dükkanla kai
men mevcut kayıkhane ankazi müza 
yedeye vaz olunmuştur, milnhedim 
kısmı enkazi daire binası bahçesinde 
mahfuz bulunmasına binaen J!Örmek 
isteyenler mevcut Jasmı m ~ Hinde 
ve münhedim enkazi daire bahçesin
de görebileceklerinden talip olanla
rın pey akçesile birlikte yevmi ihale 
olan 23 kanunusani 1930 perşembe 
günü saat 14 te daire encümenine 
müracaat eylemeleri. 

İstanbul ikinci ticaret mahkeme
sinden: ı Beyoğlunda 1stik181 cad
desinde 182 No mağazada tuhafiye 
ticaretile müştegil Yorgi Elefterya· 
dis efendinin mahkemece iflisma ve 
2-1-930 tarihinden itibaren iflasın a
çılmasına karar verilmiştir: 

2 - Mumaileyhten alacak ve istih
kak iddia edenlerin işbu hakları ta
rihi ilandan bir ay içinde mahkeme
de iflas idaresine müracaatla kayıt 
ettirmeleri ve bu !ı;ı,ptaki delillerinin 
asıl veya suretlerini tevdi eyleme
leri. 

Müflise borcu olanların dahi keza 
bir ay için de kendilerini bildirmele
ri HHilılfına hareket cezai mes'uliye
ti muciptir". 

3 - Müflisin mallannı her ne su
retle olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile keza bir ay 
içinde ifl§s idaresi emrine tevdi eyle 
meleri ve etmezlerse cezai mes'uliyc
te uğrayacakları gibi mazeretleri bu
lunmadıkça rüchanı haklarından 
mahrum kalacakları. 

4 - Ve ilk içtima 13 kanunusani 
930 Pazartesi günü saat 14 te mah· 
kemenin iflas odasında akdedilece· 
ğinden alacaklıların yevm ve vaktı 
mezkürda bilasale veya bilvekale ba· 
zır bulunmaları ve müflisin müş.terck 
borçluları ile kefillerinin ve borcu 
tekeffül eden sair kimselerin içtima· 
da bulunmağa hakları olduğunu ahi
ren ve iflas kanununun 214 üncü 
maddesi mucibince tebliğ ve i)fo olu· 
nur. 

lstanbul icra Riyasetinden: 
Yedikule haricinde Kazlı çeşmede 

Birinci caddede 6 numaralı Deri fab
rikasında icrayi ticaret etmekte ?t~n 
Kiryako Zairis ve Mihal 1!:asapıdıs 
şirketinin mukaddema muracaatla 
teklif eyledikleri Konkordatonun na· 
zara almmaaına. kara.< ,.er;ımı. İMi de 
Konkordato akti için verilen iki ~ab 
zarfında icra edilen tahkikat ve ı!a 
nat neticesinde alacaklıların a~acak
larından sarfı nazar eyledik_ı;~ı tayın 
olunan komiserin ita eyledıgı r~por 
münderacatmdan anlaşılmış ve şı~~e
ti mumaileyhada konkordato teklıfırı· 
den sarfı nazar eylemiş bulundukla· 
rından konkordato teklifi haktn?a 
mukaddema mütehaz. kararın red~~· 
karar verilmiş olclugu alelusul ıtan 
olunur. 

1:1!1 tMijt:UJ .. 11 _.. 
Müdürü Mes'ul Burhaned.ı!İd 


