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Atlantik bloku 

Fransız hariciye nazırı M. 
Briandın Avrupa devletini fe
derasyonu hakkındak~ t~klifi 
devlet adamlarını ve sıyası mu
harrirleri yeni yeni siyaset kon
binezonları aramağa teşvik et
miştir.Bugün birer realite teş
kil eden Cemiyeti Akvam, pa
namerik onizm, ve Britanya im
paratorlugu gibi muhtelif mil
letleri bir gaye veya irade altın 
da bulunduran teşkilat cihan 
sulbünü kafi derece temin ede
cek kudreti haiz olmadıkların
dan milletler arasında yeni ra
bıtalar ve yeni alaka noktaları 
aranmaktadır. Brı.antl ortaya 
bir Avrupalılık fikri atmıştır. 
Bazıları bunu kafi görmemekte 
ve yalnız kıt'a mefhumlarına 
inhisar edecek konbinuonlarm 
zayıf ve kısır kalacağını söyle
mektedirler. Dünyanın bugün
kü vaziyetinde coğrafi tesanüf 
kıt'a kadrolarını çoktan aşmış 

Istanbul 
yaptı ve 

vilayeti umumf meclisi dün ilk içtimaı1 
hazzrladzğz izahname okundu .. vilayetin 

bulunmaktadır. 
Teknik terakki ve yeni hayat 

şartları dünyanın muhtelif nok
talarını birbirine çdk yaklaştır
mış ve milletlerin ithalatı eski 
kıt'a hudutları haricinde siyasi 
ve "ktisadi yeni bir takım llmil• 
lerin tesiııi altında inkişaf et-

•1· t,. bulunmuştur. Bugün şi
mali Afrika, Avrupanm şark 
kısmı kadar ve belki daha fazla 
bir nisbette Avrupanın mukad
deratı üzerinde müessir olmak
tadır. 

Fransızlar Cezair ve Tunusu 
Fransanın imtidadı şeklinde 
telakki etmektedirler. Afrika 
henüz kendine has ve müstakil 
bir mevcudiyet sahibi olmadığı 
icin Avrupanın nüfuziı altında
dır. Bu itibarla bir Avrupa fe
derasyonu mevzubahs olmadık
ça Afrikanm da göz önünde tu
tulması tıı.h'.: görülmektedir. 
Fransız ıTnharrirlerinden ko

nt <le Fels bu mülahazaların te
siri altında yeni bir camia ta-

vvur etm tl!lntik bloku 
veya Atlantik ittihadı dediği 
bu teşekkül .şimal denizinden 
haşlıyarak Umit bumuna ka
dar uzayan Avrupa ve Afrika
nın Atlas denizi cephelerinde 
ve buralarda hakim bulunan 
milletlerin siyasi konsepsiyon 
ve tesanüdüne dayanacatır. Çü
nkü bu muharrire göre Holan
rla, Belçika, İngiltere, Frans:ı, 
İspanya ve Portekiz arasında 
cihan vaziyet ve nizamı hak1cm 
da görüş ve düşünüş ihtilafı 
yoktur. Bunlar cihan statükosu 
nun muhafaza ve devamında a
yni derecede alakadardırlar. 

Revııe de Paris mecmuası 

m dtirü dünya milletlerini üç 
ziinıreye ayırmaktadır. Birin~i 
zümre sulh taraftarı olan mıl
letlerdir ki yukarıda sayılan 
devletlerden başka İel<andi
navya memleketlcriJe, İsviçre
yi ve Baltık milletlerini, Ro
manyayı Çekoslovakya ve ce
nubi Amerika cumhuriyetlerini 
ve A vusturalyayı ihtiva etmek
tedir. İkinci zümre ise sulh is
temekle beraıber tatmin edile
cek ihtiras veya intiiı:arn fikir
leri ta'Şıyan milletlerdir. 

Bunlar da Amerika, İtalya, 
Yugoslavya, Avusturya, Maca
ristan, Bulgaristan, Yunanis
tan Mısır ve Japonyadan mü
r kkeptir. Harp fikrinin bikim 
olduğu memleketler .i~e, g.4:'1e 
bu Fransız mütefekkı~~e gore: 

s a ve Afrikanın henuz t~azzı 
etmi ven kısımları ile eskı Al
ının Rus ve Cin imparatorluk-

la ı ır. 

Umumi vilıiyec mccllsinin dün akdettıti ilk içlimu 

Vilayet bir sene için-
de neler ·-

yapabildi .. , .... 
ali vekilınin 

iftitah nutku 

MekteP, köprü, 
yol ihtiyacı ve 

vilayetin 
yapabildikleri 

Dün vilayetin izahna
mesi de okundu ve 
encümenler intihabı 

yapıldı 

Gazi Hz. ne çekilen 
tazinıat telgrafı Fazlı 8. 

Vilayet umumi meclisi dün 930 senesi ilk içtimaınr akdet
miştir. Vali vekilı Fazlı Bey saat ondörtt~ mecl~ salonuna .. gel
miş ve riyaset makamına geçerek celser.1 kısa bı~ n~tu~ soyli
yerek açmıştır. Fazli B~Y. ı:ı~t~~da ezcuınle dem'.ş~ır _k~:. .. 
_" Mühim vazifelenm ıfa ıçın toplanan meclısı alıyı hur-

metle selamlanın. . . _ . 
Muhiddin Beyefendi mezıln bulundukları cıhette namı alı-

lerine meclise iştirak ediyorum. .. _ . 
Okunacak olan izahname ve mutalaanamelerden yapılan ış-

ler ve hesaba ta vakıf olacaksınız. . . _. . . . 
Şurasını arzedeyim ki meclisi alı sarfe~tıgı mesa_ı netıceı:ı~

de vücuda getirdiği bütçedeki para ma_ha~lıine. ~arfedılerek _vıla
yetiniz mühim ihtiyaçları temin edilmıııı>r. Bilıyors~nuz ~ı, .me
clis bu sene Hükumetimizin gösterdiid arzu ve ennr ve ıttıhaz 
buyurduğumuz karara tevfikan geçen sene tesbit edilen vakitten 
evel toplanıyor. Bl1!1a ra~ mesai .~k_??ş.larım s.arfı ı:ı-esai 
ederek bütçeyi tanzım eylıyerek meclisı alınıze takdım edılmek 
üzredir. Binaenaleyh meclisi alinin 1930 senesıi içtimaıru açarak 
muhterem azaya muvaffakiyetler temenni ederim." 

( Mabadi 6 ıncı sahifede ) 

Emanetin 1930 bütçesi 
Yeni hiitçe Bareme gore 

tanzim edil11ıişti~ 
1 tatbik edileceği cihetle yeni 
bütçe ona göre tanzim olunmuş 
tur: 

Dahiliye Vekaleti Emanetin 
930 senesi bütçesi maaş ve ma 
sarifi gayri melhuze kısnnların 
da tasarruf yapılmasını tebliğ 
etmiştir. Bütçe bu cihet te na
zarı dikkate alınmıştır. Bir kı
snn memurların maaşları, ma. 
aştan ücrete kalbedilmiştir. 

Maaşı ücrete kalbedilen me
murlar bilhassa Emanet vekil
leridir. Vekillerin maaşı ücrete 
kalbedilmekte ve kendileri de 
üç sınıfa ayrılmaktadır. 

Su halde Fransız muharriri
n gôre sulhü temin ve muha
faza vazifesile mükellef olacak 
bir te ekkül, bir camia anc~k 
hakiki sulh taraftan olan mıl
letler tarafından teşkil ve idare 
olunabilir A tlantik bloku bu Nuri Bey 
ihtiyacı ta

0

tmin edecek mahi- d 

Heyeti fenniye için de yeni 
bütçe bir buçuk milyon lira talı 
sisat istemittir. Bu para ile ye 
ni yollar yapılacak ve mevcut 
yoların tamiratı mütemadiyesi 
temin olunacaktır. Fakat heyeti 
fenniyenin istediği bu paranın 
umuınl bütçeden tefrikine im
kan görülmemektedir. 

Şehremaneti şubabat ve eva 
Yctte imiş . . . t raiından tanzim edilen ye 

k d ırı a dil k uha-Bu fikir ne dereceye 8 ar · bii~ ikmal e ere m 
~ğru ve beynelmilel realitele- ~~beye verilmiştir. Y~m~a Ce 

Ihsan Bey 
Sabık vekil bugün 

çıkıyor 

ihsa~ lley-d-;;;-~yrıca 
mahkeme 11lll .çr,ıfı 

u ınacnlıtır. 

ANKARA, 1. (Telefonla) -
İhsan B. hakkındaki Divanı A
li ilami yann hapisane müdür
lüğünden vilayet ağırceza müd 
dei ımıumiliğine gönderilecek 
ve müddei umumilik ilam üze
rinde son tetkikatını yapacak 
ve ceza müddetini hesaphyacak 
Ur. • 

ı Müddet şekli kanuni dahilin 
'de tesbit edildikten sonra sabık 
vekilin tahliyesini ilamın altına 
derkenar ederek hapisane mü
düriyetine iade edecek ve İh
san B. tahliye olunocaktrr. 

Hazırlık ... 

Bugün ve dün ramazan ol- 1 

mak dolayisile İhsan B. oruç 1 

tutmu.~ ve namaz kılmıştır . Bir 1 

kaç gundenberi eşyalarını ve 
kitaplarını toplıyarak hapisha
neyi terke hazırlanmıştır. Aile 
si dün kendisini ziyaret etmiş 
ve son günlerde İhsan Beyin 
tahliyesinden bahseden gaze
teleri kendisine vermişlerdir. 

İhsan Beyin ilam hükmünde 
münderiç olan mahkeme mas
rafının kendisinden tahsili için 

l
avrıca kanuni takibat yapılacak 
tır. 

Fırka iclaı 
lıeycti 

• 

Reisliğe Emin Ali B. 
intihap edildi 

Halk fırkası vilayet heyeti 
idare reisi dün ta;oyyün etmiş ve 
Emin Ali Bey 
re'.slikte ipka e 
dilmiştir. 

Fırka müfetti 
şi Hakkı Şina[ 
paşa da dün bi 
muharririmize l 
hususta şu b( 
yanatta bulun -
muştur. 

- Evet. Vila 
yet idare heyeL 
reisi bugün ta · 
ayyün etmiştir. 

Reizi Emin Emın Ali ey 

Ali Beydir. 

Bazı daireler 
lağvedllecek 

Kazanç vergisi 
Maliye muı9.tıı;lerlnden 
mürekkep bir kongre 

toplanıyor 

Ankara ı (Telefonla) -
Şubatın yirmisine doğru 
Ankarada maliye müfettiş
lerinden ve alak:ıdar memur 
lardan müteşekkil bir kong 

re aktedilecektir. 
Kongrede kazanç vergi

sinde yapılması mutasavver 
tadilat müzakere ve müna 

kaşa edilecek, kanunda ya
pılması faideli görülen tadi 

Iat esasları görüşülecektir. 

- '10 --

Büyük Reisimiz müslümanlı 
namına yapılan mugalatalar 
işaret ederlerken diyorlar ki 

(Y a§aaın me§rutiyet) lev
hasını Türkiye Büyük Millet 
Mecliai reiainin gö:ıü önünde 
bulundurmanın manasını, bq--K--8--m--b-•• -,-0--J I ka türlü izah etmek mümkün 
değildi. 

* * * 

parçalarını onların ceplerind 
sonra da kafalarından çık 
mak mecburiyetinde idi. Bu ı 
beple o zaman, heykeller me 
nu olabiiirdi. Fakat lıt· 
hakikatleri; onu kabul edeni 
tarafından tamamen anlat 
dıktan, kanaati vicraniye h 
aul bulduktan ve bu kan 
kuvvetli bidiaatı tarihiye 
teeyyüt ettikten aonra hali 1: 
takım inaanlann, münevver i 
sanların taş parçalarına, b 
kellere taabbüt edeceğini za 
netmek, farzetmek iılimı ta 

I• clerı• Gazi cevap vermeğe baıladı: 
y - "Bu aorduğunuz sualler. 

den, sualleri irat ederken ilive 

Yeni• ı•htı•yaç buyurduğunuz mütaleattan çok 
memnun oldum. Kuvveti kalp 

listesi ile arzederim ki, bu sualleri •o-

Nu uf/ah Esat Bey 
Ali İktısat meclisi umumi 

katibi Nurullah Esat Bey vasi 
salahiyetle kambiyo işlerini 
tanzim ve murakabeye memur 
edilmiş ve dün bu meselelerle 
meşgul olmak üzre şehrimize 
gelmiştir. 

Maliye vekaletince kambiyo 
alım ve satımı hakkında hazır
lanan talimatname He yeni ihti 
yaç listesi tatbikata geçilmesi 
için Nurullah Esat Beye tebliğ 
olunmuştur. 

Nurullah Esat Bey dün bazı 
Bankaları ziyaret etmiş ve kam
biyo mesailile meşgul olmuş
tur. 

Borsa komiserliği, henüz 
mezkur talimatname ve ihtiyaç 
listesinin Borsaya bildirilmedi
ğini söylemiştir. Bunların tat
bikine bugünlerde başlanması 
muhtemeldir. 

~~---

Mektepliler 
nıüsabakası 

38 inci haftanın 
birincilikleri 

Mektepliler müsabakasında 
38 inci hafta birinciliklerini i
simleri sarasilıt yazılı Bey veHa 
nımlar kazanmışlardır: j 

1- Darruşşafaka lisesinden 
235 Mükerrem Bey. 

2 - Galatasaray lisesinden 
898 Necmettin B. 

3 - Notr dam dö siyon fran 
sız mektebinden 72 Nezahat H. 

4 - Galatasaray lisesinden 
177 Vedat B. 

5 - Jan<lark lisesinden Ah
met Hakkı B. 
İluıimiye kazanan B. ve Hm. 

lar bu günden itibaren hafta 
sonuna kadar gazetemiz idare
sine müracaatla ikramiyelerini 
aldmnalan. 

39 uncu hafta 
39 uncu hafta başlamıştır. 

l ran ve ıorduğu ıuallerden el
.bette mana ve makaat çıkarma. 
ğa muktedir olan bir millet,çok 
kuvvetli bir millettir. Böyle bir 
millet her ıeye liyıkbr. Liyık 
olduğu her şeyi istihaale muk
tedirdir. 

Efendiler! Her ıuale vazih 
ve bariz cevap verebilmek için 
aizin bana tevcih ettiğiniz •u· 
allerin sıraaından mümkün ol
duğu kadar aynlmıyacağım: 

11k ıöz ıöyliyen arkadaıımız 
abidelerden bahaettiler ve bu. 
na dair noktai nazanmın ne ol
duğunu anlamak arzu buyurdu
lar.Efendiler !Zannediyorum ki, 
o arkadaıımızın abideden mak
sudu heykeldir. Dünyada mü
terakki, mütekamil, mütemecl
din olmak isteyen ve buna ka
ran kat'i vermit olan her millet 
behemehal heykel yapar; hey 
keltrat yeti9tirir. Heykelin ya
pılması, muhafaza eclilmeıi, di
ne mugayirdir, diyenler ne ah
kamı ıer'iyeyi, ne de dinin ha
kiki felıefeaini tetkik etmit de
ğillerdir. 

Efendiler! Cenabı Peygam
berin dini lalimı teaia ettiği 
günden bugüne kadar bin üç 
yüz 9u kadar aene geçmittir. 
Cenabı Peygamber Allahın e
mirlerini tebliğ ederken muha
taplannın her birinin cebinde, 
koynunda, kalbinde, vicdanın
da putlar vardı. Bu inaanları 
doğru yola getirmek için evve
li o ıayanı taabbüt olmıyan tat 

kir etmek demektir. (Al 
lar.. ) Her halde müterak 
milletimiz, medeni kabiliy 
li milletimiz terakkinin ctk 
tinden biri olan heykeltraşlı 
azami mertebede ilerletecek 
memleketimizin her kö9esi 
dadımızın ve bundan sonra y 
tiıecek kıymetli evladlımızf.J 
hatıratını güzel heykelle 
dünaya ilin edecektir. ( al 
lar •• ) Esasen memleketimiz 
heykel yok değildir. Sıvutı 
Erzuruma giderken yol üzeri 
de gayet güzel bir heykele tı 
sadüf edeniniz. Sonra Mıaırl 
lar lalim eleji! midir? lalim 
yet yalnız Türkiyenin ve 
dolunun içindeki Türklere m 
aua bir din midir? Seyahat 
denleriniz pek ili bilirler k 
Mııırda bir çok iılimların be 
kelleri mevcuttur. 

Efendiler! Bizim milletimı 
zin kuvvetli iki ıeyi var: Di 
ve dini. . . Hiç bir kuvvet 
hiç bir tesir, hiç bir tahaklr.üı 
ve iatipdat milletimizin bu · 
faziletini kalp ve vicdanmdaı 
ıöküp alamam19tır ve alam 
Heykel yapmak, tunu ve bw..J'I 
yapmak milletimizin dini aki. 
delerinde bir nakiae vücude ge 
tirain, itte buna imkin yoktuı 
Hissiyatını, rikkatini, ruhun 
ita için yapılması li.zım ge e, 
şeylerde tekbül eden ll'me 

(Mabadi be§İnci sahifede) 

Düğün e 
( Bürhan Cahil ) 

Sinemalara geçecek, 
her memlekette heye

can verecek büyük 
bir eser 

BDrban Cablt Bey arkadafımız bir scnedenberl Ml"lyet 
için bDyDk bir roman hazırlıyordu. Şimdiye tı.adar ;azdıl't 
14 cilt kıymetll eserle, binlerce tı.arli ile edcblya:ımızda 
mevkılni yapan genç romancımı~ bize bu esf'rlnı" blı taç 
parçasını anlattı •. 11\evıı:uu otı.adar tOyler Drperdcl bir bakilı:I 
valı:'aya istinat ediyor ki dehşet blasetmemelı: kabll de&ll .. 

Bu, Birhan Cablt Beyin şimdiye kadar ciddi bir vulı:uf 
ve lbtısas ile yazılı&ı Aflı: ve aalon romanlan gibi değil., 
lnaaa •unu olı:urlıen yOlı:aclı: it adamlannın para ve kadın 
için cozo aldıklan tebllkelerl bir sinema perdesi lstDnde 
aeyrader gibi gortıynr ve alllı:adar oluyor. 

M81ıarrlrla bUyDlı: bir sOratle kaleme aldıUı bir çok 
oaerlerl arasında tam bir itina ile yazdıtı yegane roman budur. 

Düğün gecesi 
~1illiyet sütunlarında çıkacaktır. Bütçenin Cemiyeti belediye

nin önümüzdeki içtimama yetiş 
tirilmeııine çalışılmaktadır. 

HilktJmet euuel' şu 
Emanet hegell f ennlgealnl 
ıaı11etıeı .. 

re ne -'-receye kadar uygun- . ti belediyeye tev o una-
uc mıye . ndan itiıbaren E-

dUr? Bu ciheti de ayrıca tetkik caktır. Haezımruarlanna da barenı 
~ğ·--===:.~ıi.1-MESU.:.l'..im.arıeLI~~~:..::::....:;:.:.:....!...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Önümüzdeki perşembe günü ak 
şamına kadar gazetemizde çıka 
cak yazılardan en mühimini se 
çıp cumartesi günü akşamına 
kadar gazetemiz müsabaka me
nıurluğuna gönderiniz. 





Topkapı sarayından bir nı•nzara 

l\1üzeler seyyahlara 
hervakit açık olacak 
Se)r)rah kafilcle
riniıı miiracaatı 

karşısında .. 

Müze Müdürü Halil 
Beyin izahatı 

l\1üzelerin her vakit 
seyyahlar tarafından 

gezilebilmesi için 
İcabeden tedbirler 

alınmıştır 

Maze Madara Halil !Jey 

Ramazan 
için •• 

Gece seferleri 
ve camilerde 
va'zedenler ... 

• 
istihsal 

programı 

• Geçenlerde Topkapı müzesi- ı birlikte girdik. Mazimizi ve bu 
nı gezmek istiyen 300 kadar manzıimeye dahil olmağa liya
Amerikalı seyahın, bu ziyaretin katimizi islbat etmemiz lazım. 
müzenin kapalı olduğu bir gü- Müzelerimiz iddia ve liyakatı
ne tesadüf etmesi dolayisile mızı tevsika yarayan eserler
ınüzeyi gezemediklerini yaz- dir. Onları her müdekkik göze 
m .. trk. Seyyahların vaki olan dainıa açrk bulundunnanıız la- Lilzumsuz görillen 
n:ıuracaata rağmen kapıdan ge zımdır. Seyyahların ziyaret ta- bazı teşkilat lliğve 
n çevrilmeleri bahsi etrafında rihleri muayyen ve mahdut-
bir çok şeyler söylendi ve ya- tur. l_{ü~~k bir feda~a~lıkla ?1ü dilecek mi? 
zıldı. Vaziyet ~ki noktadan na zelenmızı onların ıstıfadesıne Hükumetin iktısat ve tasar-
zarı dikkati celbediyordu: arzedebiliriz. Bahusus bu feVka ruf siyaseti çok ehemiyetli su-

! - Kendimizi tanıtmak i- iade ~~lerin.~asrafı ~-unla~ı~ rette inkişaf etmektedir. Anka
çin hars müesselerimizin ecne- verecegı duhulıyelerle uç ırusli radan alınan bir habere göre, 
bi sey hl d . kb l olarak çıkacaktır. Yunan ve tasarruf ı'şı'nde evvela lüzumsuz -ya ara aıma açı u un .. 1 · h · 
ınası 1. d M" I . . Mısır muze en seyya mevsı- . "l b te ki!atın lag·ve 

a~ım 1:· uze enmıze minde bila istisna hergün açrk- gôru en azı ş . -
gelmek tstemıyen seyyahları t M" I r müdürü Halil dileceği söylenmektedır. 
kand k ı .. .. k · ır. · · uze e yeni mail sene başında İs-

ırara on arı go~urme ı- Bey bu meseleyi nazarı dikkate 
~carı~ e<lerken ay~larıle gel_;n- almış ve Topkapı müzesinin kan umum müdürlüğünün dahi 

•. kapıdan çevırmek dogru çarşambadan mada hergün açık !iyeye merbut bir müdürlük ha-
degıldir. . . bulundurulmasını , çarşamba !ine kabil, teşkilatının lağvi, 

.2~ Müzenin duhulıyelerı en günlerinde gelecek seyyah kafi vekaletlerdeki istatistik şube-

Türk memur 
Ecnebi şirketlerde 
yapıları tetkikat 

Komiserler tarafından ha
zırlanan raporlar vek/Jlele 

glJnderlliyor 

Remzi Saka B. Muhsin b, 
ınuhım varidat mernbaıdır. 300 sini emretmiştir. !erinin lağvi, bu işlerin istatis-

' A~erikalının geri dönmesi, lelerine de teshilat gösterilme- tik umum müdürlüğünde t?~- rinde Türklere yer vermemek 
Turk tarihi hakkında tenevvür Halil Beyin izahatı... !anmaları neşriyat şubelennın i~i1:1 mut~ha~ıs ~em_uriyetleri-
edecek 300 ecnebi ile beraber. Halil Bey bu hususta bir mu ve neşriy~t. işleri_nin her veka- nı ılga cıhetın~ gıtmışl~rdir .. 
nıüzeye bir h r hasilat kay- harririmize şu izahatı vermiş- !ette tevhıdı bu nvayetler meya Sermayelerı men~e ıtıbarıle 
bettirmi tir ~y ~ 'J' t b !ki tir: nındadır. ecnebi olan sözde Tiirk şirketle 
ehemmiy t '. -•~a Fsıka t b e _ "_Müzenin haftada bir gün \ İcarlı binalarda oturan devlet re gelince,bunları~ hakıki Türk 

e S1LU11r a a u va . · • d · 1 · · l' 'k uzd b · ziyeti t d' · · k bol kapalı kalması zaruridir. Müs- dairelerı dıger aıre enn ı ga ın memur mı tarı Y e on eşı 
n enıa ı-sı ay an va- d ı b' 1 · ridat . . • tahdeminin i tirahat hakkı var ' de bulunan ev et ına arına geçmıyor. . . 

ibı··ı şayanı ~ıkka1: bır yekuna d Mamafi seyyahların geri 1 sıkı tırılarak kira bedelleri de Şirketler ko~ıserı Remzi Sa-;g. edecektır. . d~'.· mesinde de mahzur vardır.: tasaruf edilecektir. Yalnız İs- 1 
ka ve Hayreddın ~ey_ler, şirket 

!~kadarlar ne dıyorlar?. . on. 'b 
1 

ba günü gele · tanbulda devlet daireleri için !erin Türk memur ıstıhdamı h\. 
Bır taraftan manevi ve çok B~ıtı ar ahfarşamb'Ie teşhilat verilen senelik bina kirası 400 susunda gösterdikleri lakaydi-

;araftan ihmal edilemiyecek c7. tseylya ·'::tbild:rdim." bin lira tutmaktadır. yi açıkça ifade ~e.n k_adroları-
ehem • ~ L• d' • gos en mesı • k'k bıtırrn 1 d' ı:nı~etı: ~ .r zarara, _ ıger --~ ~-;-•- · -;--- 15 güne kadar meclise gele- na aıt tet . ı atı . ış er ır .. 
ınaddı bır zıyana uğradıgımız 11 t fıatlcrı cek istihsal programı bir kanuni Gerek şırketl_er~n memur ıruk 
bu bahs üzerinde aHikadarlarla :.ı !ar serisi teşkil edecektir. Zira- tarı hakkında~ı lıste_Ie~ ve ge-
tema~ ederek fikirlerini öğren- Dünden itibaren atin sanayiin inkişafı için çıka- rek ~snaf c~m1yetlerının yaptık 
mek 1stedik. Salahiyettar bir •• rtla~ak olan bu mihtelif kanunla ları ışlere aıt rapor!~: hazırlan-
za~ bu hususta bize dedi ki: jiatler gene düştu rm 200 sahife kadar olacağı mışur. B~l~rm buı::ı:nıer?c İk: 

- Avrupada müzelerin haf Et fiatleri son tereffüden son tahmin olunuyor. Proğramm tısat vekale_tıne gondenlmesı 
tanın muayyen günleri~de ka- ra evvelki gün ve dün on kuruş tatbikine bu sene bütçesinden muhtemeldır. 
palı olduğu i~_diası dogrudur. kadar tenezzül etmiştir. tahsis olunacak para 15 milyo- D_iğer taraftan Borsa komi 
Her tarafta ~yle .?ıma:nakla Buna sebep son günlerde ha na çıkarılmıştır. serligi, Osmanlı Ba~kası memur 
beraber _eksı;rıye_t böyledır. Fa- valann bir az eyi gitmesidir. Et Bu para tasarruflarla temin !arına ait tetkikatı ıkmal etmek 
kat aynı kaıdeyı kabul ve tat fiatleri üzeri'lde havaların mü- d'J k . üzeredı'r 

· · • · · · h' b' · · ı ki b b e ı ece tır . bik ederken ıstı~naı vazıyetı~ı ı~ ır tesın o ?1~ . a era er · Bankanın, memurlarının üz 
zi göz önüne getırme~ m~cburı- eskıden kaJıı:ıa bır ıtıyatla ha':'a Taşınan daireler de altmışı Türk olması hak:ın-
yetindeyiz.Biz medenı mılletler !ar nazarı dıkkata alınarak fı- .. • . . . daki mecburiyete nekadar ria-

1
.. a cümhuriyet idaresile atler arttırılmaktadır. Hükumet daırelennden kıra .•. b' 'k' gu··n rl d c unyasın d 1 , h . .t b' yet ettıgı' ır ı ı za ın a 

' :;~~=:~;~~:~;in:zı~:~:ı:ıedi~~ anl~f !~~~:ır Türklere mahsus 

~ A k • • • ~ · olan kabotaj işlerinde gayri 
~ ş gu n eşı ~ Bu meyanda 929 senesinde Türkleri istihdam eden ecnebi 
ı 11 3~ ınali:re tah~il ş_ubes~ ~iralık vapur acentaları hakkında da 
~ ıl bınada ıken ymnı beşı kıraı:a~ tahkikat yapılıyor. 1 1 kurtarılmış ve bunlar emlakı 
~ Et z·zzet 1 mil!iyeye ait binalara taşınmış Amerika Buğday piyasası 1 em 1 ur. 1 Roman • çıktı.. 1 Iktısndi program Bura~~~?ı~~~r!!r~r~ Abuş-el 
~ .. , • i 1 ANKARA, 1. (Telefonla) - başına 2 ila 3,5 düşmüş ve bu 
~ Yakılacak kitap mubdıinın yen 1 iktısat v:ek}Ii i~tı~adi pro_gra- suretle yeni bir tenezzül reko-
~ d arayınız. ~ mn tanzımıle ıştıgal edıyor. ru daha kırılmıştır. Pam•ık pi----~~ - ~u~:~ ~aJ~~tv~~~~~~~iyaret- ~==:~~ ~:m~~r:.m miktarda te-

Eczacılar 
arasında 

Cemiyete 
girenler ve 
girm iıenler 

-~···-~-

Dikl\:at! Grip ''e nezle var!. 
•• 

Emanet sıhhiye mü~ 
dürünün beyanatı 
I-Iavaların ıniitehavvil olrnası 
yliziirıdrn lıastalık artıyor 

•••••••• 
On beş seneden beri görülmıt!mis 

GUzel san'atler akademi 
sinde ıslahat mı? •• 

Maarif Vekaleti 
bir projeyi tet

kik ccliyor 

Namık İsmail Bey 
bazı ıslahat tkelif 
etti, istenilen şey

ler nelerdir?. ___ .....,.. __ _ 
Hocal~r arasında da 
tasfiye yapılacak nH? ---
Aldığımız ma!Gmata göre 

Güzel san'atler aedimisi mü
dürü Namik İ 0mail B. mektebin 
hali hazınlaki tekemmiilünü ka 
fi görmiyerek islah çareleri araş 
tırmış ve bir isl~lı projesı hazır 
lıvarak maarif vekaletine ver-

m!ştir. Projede, mektep mual- sorduk. Namik İsı aıl B. : 
lımleri ara ııda tasfiye muta "- İslahat projesıni vücuc 
tasavver olduğu hakkında rla getiren benim. Maarif vekalt' 
bazı neşriyat yapılmak.adır. nin emri üzerine vücudc gcti 
Diin, N amik İsmail B. den ıslil nı ·~tir. Islaht h<kkında şimd 
h_atın eseslarını ve ınuall' mlc- ı lik bir şey söyliyemem ,, d 
rın azaltılıp azaltılınıyaca'.;,tnI ııı<ştir. 
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~illiyet' 
;ı;!Ri••• .. -------------ı ı şenler kendi aralarında koştu- !erde öyle kolay kolay muvaf-

K 
!ar ve Beşiktaşlı Mehmet 800 fak olunmaz; Gayet kısa ante-

u .. (U" t< H 1. ~~f [ı' metroda İstarıbul birincisi oldu. reman yapmalı. Olimpyatların 
Esasen Mehmet en iyi 1500 met kahramanı Nemı.i ilk muzaffe-

Asrın Umdesi "Milliyet" tir 

2 ŞUB .. .\. T 1930 
roda muvafıfak oluyor. Her su- riyetini elde edinceye kadar 
retle çok terakki edıen Mehmet dört sene durmadan çahşmıştrr. 

ı DAREHANE - Ankara caddesi. 
lo. 100 Telgraf adreıi: Milliret, Is. 

1 •nbul 
Ç Ok UY k U m Var! bilhassa kendini 1500 metroda Uzun mesafeler de iyi neticeler 

gösterecektir. Besim ve Meh- 25-35 ve sür'at koşulerında 19-
met arasruda bir1500 metro mü 25 yaşlarında ki a<t:letler tara-

_..,,,_,,,,... sabakası her halde çok heye- fından elde edilir . Askeri mek-Telefon numaraları: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 Mahir Beyin odası - Bir ar- - Öğleye kadar, bazen ak- canlt olur zannındayım. Her teplerde de istidatlı gençlereve 

ABONE ÜCRETLERi kadaşı. şama kadar uyuyor. halde yeni bir Türkiye rekoru spor aşkına şahit oldum . 

G Türkiye için Hariç için Arkadaş - Yorgun musun? - Sen de uyu. kınlmasına vesile olur. Besim Eğer anterenman için vakit-
j· 3 aylrğt 400 kuruş 800 kuru9 Mahir - Evet. - Ben saat dokuzda yazı- hali hazırda bilhassa 1000 ve leri olsa Askeri taJ..ebenin ileri-

1 1 ~ .. 7 50 .. ı 400 .. - Uykusuzsun galiba? hanemde bulunmak mecburiye 1500 metro koşularda muvaf- de Türkiyenin iftiharı olabile-
- Evet, on senedenberi uy- tinde'Yim. fakıy'et gösterebilecek bir sin- j ceği bir çok güzel dereceler 

1 
f ,, 1400 " 2700 ., 

Gelen evrak geri verilmez 
Cüddeti geçen nushalar 10 kuruştur. 

kusuzum. - Peki, geceleri bırak oçık- dedir. 400 metro için daha genç ·alabilirler . 
- Ne?.. sın, sen uyu. adetlerimiz mevcuttur. 8001 1929 senesinde İstarıbulda bil 

- On senedenberi, evlendim -·Tecrübesini yaptım azi- metro için Fenerbahçeli Sait 
1 
tün atletlerimizin terekkiyatr Gazete ve matbaaya ait irtler için 

müdiriyete müracaat edilir. 
' Gazetcınlz ilanların mesuliyetini 

evleneli uykusuzum. zim. Evde kaldığım zaman hiç beyin istidatı olduğu anlaşılı- nazari dikkatimizi celp etmiş-
- Mübalağa ediyorsun. uyuyamıyorum. yor. Beşiktaşm emektar Sümi- jtir; Gelecek sene Memaliki Ec-
- Sen karımı pek ata bilir- - Neden? sisi de 800 metroda iyi derece- nebiyede muvaffak olacağımızı 

sin. - Kıskançlrktan. Karımın ler aldısa da 1500 metro içini'. ümit ederim. 

ı . • kabul etmez. 
1, 

- Güzel, zarif bir kadındır. nerelerde, kimlerle olduğunu daıha iyidir. Müsabakalarda iti- Aleks Abcaham 
1. ' ' Dün hararet en ç9k 14, en az _ MalUm. ... Fakat muhak- düşündükçe gözüme uyku gir- madı nefiseden başka bir eksi- • ..,,.._. ...... ._

11111111111111
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BUGÜNKÜ HAVA 

, 8 derece idi. Bugün rüzgar müte· k l d . B .. . d k l o p E RA ı kak gece sokag" a çı ma ı ır. mı yor. unun uzerıne ev e a g" i yolctur. 800 metrede Fener- 1 . ı havvil esecek ve hava kapalı ve 
, hafif yağmur muhtemeldir. Sinema, tiyatro, balo, bar, ziya- maktan sarfı nazar ettim. bahçeli Muhtarda daha çok te-

' ı IJ 1' fet. . . Her gece bir şey bulur - Acınacak haldesin. rakki kabiliyeti görüyorum. Ke • 
, ', 

1 
FELEK ve sokağa çıkarız. Bugün saat - Yalnız iki yere gittiğim za Fenebahçeden Ahmet, Muh

yedide eve geldik. Esncmeğe zaman memnun oluyorum:Da- sin (Beşiktaş) ve Hikmet (G. 
FAZLA UN hakkım yok mu? rülbedayie ve sinemaya. S.) en çalışkan atletlerimizden 

Gazeteler değirmencilerin - Peki o uykusuz kalmıyor - Bu da neden? dir. Ve parlak istikballeri avr-
1 ı 1 nl ki hak mu? - Çünkü locanın nihayeti- dır. Hikmet son zamanlarda 

! : ız a u arı ne yapaca a~ . H•••HHHH•H•H•••HHI ne çekilip uyuyorum. i stilini de çok düzeltmiştir. En 
' ı {ncia l?iörüş.mek ü.zre ~ir ıçtıma yecan doğuran (Londra beşler Perde aralarında karım usul 1 gençlerden Necati (Beşiktaş) 

• 1 ,,«t ~ttıklenne daır bır haber konferansı) mes'uliyetini üzeri- ca dürtüp uyandırıyor ben de, ı ziıkretmeden geçemem. Orta 

1 B d - 1 b d san ı seyre . ışım _ gı ı e çır- mesa e er e en mı gostere-

"'"";..- •• • •1 •' 

Önümüzdeki çarsamba akşamından 
itibaren terbiyeli ayı sahibe,; rolün

de bir aşk ve h' yat ile cuşan 

IDüLORES 
IDEL IRIO 
iNTiKAM ! 11 

\1""1-rdiler. ... . . . ne aldıg"ı cı'han sulhun" e yapaca k' tın' · 'b' l ı f l d k d' · .. 
1 1 I 1 ı eAn. egırmencı en ıraz. a ğı büyük tesir itibarile hafta- pıp Bravo! dıye bagırıyorum. cektir. 
it. ·a vaki. fı ahval zannederdım, nm şüphesiz en mühim haberi- büyük se;li ve şarkılı 
i ' lb ki l d kallarınr Mahir. esner - Arkadaşı i Beşiktaş 3000 ila 10000 metro filminde arzı endam 

ı , a ... u on ar. . a sa dir. Konferans, başlryalı on gü k Jk d T 1 i l i 
1 - d - ı a rp ~ı er. !'. e on ça ar. 1 koşularında tamamen hakim-. · · egırmen e agrrtmış ar.. nu" geçtig"ı' halde mesaisini hala M h Aıı~ ı 1 Ş" l afi b k l ' a ır - A 

1
° · · · .. .. . dir. Bu kulübün heyeti idaresi 

. oy e etr arına a sa ar ne bir neticeye bağlamadı. Esasen Ses - Al.lo. . B.ugu. n og·l·e bir çok uzun mesafe koşucuları 
• 

1 Lapılacağmı derha,l,. anl~l'.ll': dünyanın büyük siyasi vaziyet k T k 
· Ayol! fazla unlar ıpe senlir,, 

1 
. . .. .. "ld"... uhte nam~zı va. tı eşvı ıye camıı- yetiştirmeğe muvaffak olmak-

:ı d' ennın goruşu ugu ve m - ne gıtmeyı unuma. Dayızade- la krymetli bir eser vücude ge-
/eşhur mesel ır. lif onkati nazarların çarpıştı- min cenazesi var. ı K ı ı · '•••••••••••••111111 

1 j, ·
12 

RAMAZAN! • g"ı bo"yle bı'r yerde çabucak bir M U tirmiş o uyor. endi ku üp erı 
ahir - Peki, peki. · y- dahilindeki rekabet Beşiktaş 81M~N N~VlB~ .. Bana sordular: netı'ce elde etmek imkansızdır. kum var' ' ıs ? · • • • atletlerini daima antrene halde ·ı - Ramazan. la nası ın. -:t · İlk günlerde, azami bir nikbin- • 

eli bulunmağa meobur tutuyor. 
:i cevap ver m: . lik gösteren murahhaslar, asıl Cenaze camiden kalkar. Me-
'İ - Aram açık! devam ettı- meselenin müzakeresine girer- zarlığa gelirler. Mahir Bey ser- Mehmodet en. bi~ilTer.~dki~. 10·~00 ve BENEE lll~BEE 
"r: : ken bu"yu"k ı'htı'la'flar karşısında metr a yenı ır ur ıye re o-vilerin altına çömelir. Başını · · · 800 1500 3000 
:?. _Neden? . kaldılar. • . d U 1 ru tesıs etmıştır. , , j . agacın gövdesıne ayar. yu.<- 5 10 000 d İ - Tutayım dedım, yapama- İ .

1 
A 'k İ 1 000 ve , metro a stan-

r ngı tere men a ta ya ve lamag" a başlar. Tabut mezara i- b 1 · b' b' MEMN~ ~llDET cm yiyeyım' dedim iftara ça- ' ' . f' . u şampıyonu ve ıtta ı en 
ı • ' Fransa arasında Bahnse ıt mu ner. Kabir kapanır, tekbirden muvaffak olan atletidir Ümit ve 

1 
,cran olmadı. . h kkmd 'h 'l"fl k b l d b' . M h' . . .. ! vazenesı a a ı ti a ar sonra a ra a ar an ırı a ırı temeruıt ederim ki şimdi hiz-
eMAZHAR OSMAN BEY N çıktı. Her bir devlet gerek müs uyandırır. t 

LİSTESİ meti as eriyesini ifa etmekte 
, . . . temlekelerinin ve gerekse asıl Mahls - El çırparak Bra- olan Me fn:et koabiliyetini artır-

~~~:; ?~~y a~n~ r:!:~ ~ı:İI~~ı:~:~ak~~ vooo ! . . M. M. mağa ftrsat bulsun. 3000 ve 

filminde önümüzdeki perşembe 
akşamından itibaren 

~:rtıp ettıgı,, bir yemek _lis~esı di hayatlari ile alakadar oldug" u 5000 inYt.roda Muhsin (Beşik-
! d Ak d tı taş) ve 'Abmet (F. B.) Mehme-

) 1 ;~ç~n er e . ş~,, a ın ş~ ve binaenaleyh ihtiyaçların pek Spor bahisleri din müstakbel rakipleridir. İki ı1ı----------ıı 
. , l'.'rruştl. B.u listeU1;? .~k . ~a~ıt mübrem bulunduğunu mütema • • si de ga\ret çalışakan ve uzun 

1 'c!UŞU bcnım .de g~zuıne ~liş.tı- diyen söyleyip duruyorlar. Beş Tstanbulun en ıyı mesafeler için iyidirler. En iyi 
·I . unden ben bıle latıfe etnuştıın. devlet arasında mevcut derin ve • 

"ki d k 1 d 1 l 3000 metro koşucularından biri 
' :,L'ia. n o tor ar sert. a am ar, çok nazik bazı ihtilaflar, bura- <OŞllCUları f falfuı lm ı B de Sünusidir . Besim de sista-
) !::ı:tı ey~. .ge . 1Y0~.ar. e- daki noktai nazarların değiş- matik bir surette çalıştığı tak-

ı i ,;m gıbı bu listeY! g?ren ve mesile daha çok nazik bir safha dirde 3000 metroda son derece 
'11 ,:i~assa yemek ışlenle pek ya giriyor. Bunun için müzake Bu kosucular hakkın muvaffak olabilir . 
. , , v:akad. ar olan N eş et Osman .B. · relerin neticesi gizli tutuluyor. ' 
1 t h b lm T d d 1 • ·· •• Besim, Mehmet, ve Sünusi , s eyı oş u aınış. esa u- Aksi takdirde bu müzakereler a at etlZffi antranoru 

" .. k k' ·ı ı İstanbulun 1500 ve 3000 metro 
1 ,,·n~goruşme zev ıne naı 0 - daha ilk gun" !erde inkıtaa ug"ra 

- M h O B ne dÜSÜilu·· yor'2 koşucularında en iyi mümessil-
i 'ı i ~guı:nu.z az . ar . ~man ey yarak Londra konferansından , . • !erindendir. Beşiktaşlı İbrahim 

1· ·a endı b.ı~e dedıler ~ · . . beklenen netice çok zıt bir şe- 10,000 metroda Mehmedin en Ramazanda 
her gece 

'. 'ı'r -Azızım, b.e. n .. o li. s.teyı ne zı kilde tezahür eder. Bunu düşü- 800-mefro-1500 
f d d - büyük rakibidir. Uzun mesafe- temsil vardır. ı el et, ne e ~~un ıçın yapt~. nen Amerikanın aldığı vaziyet, 

d . 'tele do~t?r. rufak~ın ben~~ yani Londra konferansı mesai- m ef ro .. 
· i.i d~dı~~ yemıyece~en~ sini bir neticeye rabt etmediği 
· ik füa bılınm. Ben ° lısteyı takdirde tahaddüs edecek şekil Bu koşularda rekor kırılma
, z.1:ası az c:>l~p tam gıda alın.~ İngiltereyi ciddiyetle düşündü- dığı halde atletlerimizin çok te-

tıyenler ıçın yazdım, ve hala rüyor. rak'kiyatına şahit olduğumu 
1 

· .n1 bu listelerin kafi derecede ka · 
''. 1 a:ri vereceklerini iddia ederim. Şu inkıta ihtimali, şimdi Lon söylemek ısterim. Şimdiki hal-

ı• dranın havasında ciddi ve istif de bile bir çok genç atletler mu-.' ''· h El'uhdetu alerrevi.FELEK hamkar bir ihtizaz kayit eüiyor. I vaffakiyetle 8000 metro 1000 

· 
1 ~ ı~ leklıpliler ılubakrn 

"]ı j iC! 

·, • 1~ondra konferansı 
ı •,:n 
. · n 38inci hafta birinciliğini Da 
j 1 

1 dıüuafaka lisesinden 2305 Mü 
ılı'rrem B. kazanmı§lır. Yazısı 
'iAdur: 

1 
e' Geçen haftadan beri faali yeti 

' , d! devam eden ve büyük bir he 

Her kes Londra konferansının metro ve 1500 metro koşmak 

sulhün takviyesi için bir senet kabiliyetine hazırdır. Geçen se
olmasını istiyor. Ne olursa ol- neye kadar Galatasaraylı Be
sıın, müzakereler uzayip gitiii.i- sim yegane iyi 800 metro koşu
ne ve meselenin bir neticeye su idi. 1000 ve 1500 metroyu 
bağlanacağına göreLondra kon kimse iyi koşamıyordu. Besim 
feransı cihan sulhüne çok mües bu sene de en iyi 800 metrocu
sir olacak ve dünya siyaseti ar dur. Zira Peştede Darülfünun 
tık bu manivelanın kolları ile şampiyonasında ikinci geldi. 
mukadderatını tayin edecek - İstanbuldaki müsabakaya 
tir.,, i tirak etmediğinden yeni yeti-

~··········••& ............ . ı çarşambadanberi ı\1ELEK SİNEMASINDA t 
ı N~UriHekUoıNMikaGKEezMşafss İ f 
• • • filmini on bin kişi görmüş ve alkışlamıştır. ı 
~~ Bundan fazla söılemejte ne hacet ! ... ••••••••••o••••••••••••a 
~~o~~ 

12 ila l 7 şubata kadar 

FRANSIZ TlYATROSUNDA 
MADAM SESİL SOREL 

ve kompanyası tarafından temsiller verilecektir. llk tem•il olarak 
l 2 şubat çarsamba akşamı Alfon Dodenin şaheseri 

SAPHO 
~o 

........................... 
OPERA Bu gün 

RüNALT KOLMAN ve LILI DAMITANJN temsil ettikleri 

KORSAN 
Ses!. ve ıarkılı harikulAde filmi aztm muvaffakiyetleri kazanmık• 

tadır. Hepiniz gidip görmelisiniz. 
Ayrıcı sesli düny• hıvadislerl 

··~·M·~·~· .. ·.·~·M·~·~· .. ·::::::::::::::: 
CANBAZHANE KIZI 

muazzam fllminl görmek iizre bütün şehir ehalisl akın akın 

ASRİ SİNEMAYA 
koşmaktadır. 

Mümess!lesl: DOLORES KOSTELLO bütün seyircileri 
teshir etmektedir 

• Bugün saat 16,l/2 matinesile suvuede varyete 

•••••=••==•••••=••••c:::::~ o o c 
Kibar alüftcnin hayatını. safabatlerini, efkarını tasvir eden 

en nÇık ve en samimi eser; 
FRA:\CK WEDEKIND in 

romanından muktebes LOUJSE BROOKS un temsil! 

MEŞ'UM FAHİŞE 
(LULU) 

Yakında 
- . ,,, - ., ~ - . 

\rarınki pazartesi akşamı 

ELHAMRA SINEMASI 
BÜYÜK GALA müsameresi olarak senenin en büyük sinema yenili· 
!!;ini teşkil eden b&ştan nihayete kadar yalnız Fransızca sözlü hakiki 

bir film ol&n llenry Kisıemaeckers'in piyesinden muktebes 

AŞK GECELERi 

tamamile sonorize (seslendirilmiş) filmini görmeğe şitap edecektlt 

··~······················~·· .~-~ J !arık, La yat. kaca ve otom0!.ııl ,ıgorla,arı:ıı~c ~~. 
!f/T' Gala.tada ünyon hanında kain Ünyon slgort~ kump~nya~rn~ ~ 

yaptınnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte ohn 

ÜN YON 
!Kumpanyasına bir kere uğramadan elgorta yaptırmayınız. 

I' -~ Te!cton: lltıyoğlu -2 002 ~ 

1\-lılli ınahrukat T. A. şirketi hissedarlarına 
Şirketimiz hissedarlarını alel&de umumi içtima için Marbn on ikinci 

Çarşamba günii •aat ikide Galatada Ömer Abit hanında ikinci katta 24-
25 numaralı şirketin merkezine davet eder. On ve yahut ondan fazla, bit· 
seye malik olan hruuillcrin hisse senetlerini yahut onlara malik olduklarını 
müspit Banka mektübünü i~timadan bir hafta evvel ıirket veznesine tevdi 
eylemeleri ve mukabilinde duhuliye varakası almaları rica olunur. 

Rııznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve mürc:ıkıp raporlarının okunması. 
2 - Şirketin piU\nço ve kiı.r ve zarar hesaplarının ve temettu tevzii hak

kındaki teklifin kabulu. 
3 - Tebeddülü iktiza eden mecli•i idare azalarının yerlerine diğerle

rinin intihabı. 
4 - 1930 •enesi için mürakıp intihabı ve Üçretinin tayini. 

Mürahhas Müdür: F. Zaim 

· R "Milliget, in tefrikası 57 mazlar. !arını kalbine akıtarak Nimete iki kadın arasında gürültü çı:ter. Hiç bir şey üzerine icbar e- fusu artardı. 
•a 
: 1 
•a 
ı ' 
Iı 
s 
n 

i k~ 
·,,,e1~!.i:::~-t.~~-...::~ıi~(\~~~Lı 
t 1 1 1ıBundan sonra şaheser bir şey 
• 'btlu. Bu olan şey, erkeklere na 

<: lran kadınlann melek olduk
: ,· ~ırmı bir kere daha ispat etti: 

1 ı ,Şadiye ile Nimet konuştular. 
t. y Şadiye sordu: 

, · i - Nasıl? 

1 yNimet cevap verdi: 
1 n- İyi Tehlikeyi atlattı. 
ı bBiri itiraf etti: 
1

1)- Bu gece deli olacaktım! 

idi. Biraz daıha bana yaklaşsın
lar diye hafifçe inledim. 

Üstüme eğildiler. 
İkisi birden sordu: 
- Ne var? 
Mınldandım ı 
- Beni biraz kaldırın, rahat

sızım. 

Biri bir kolumdan, öteki di
ğer kolumdan tuttu. Kollarını 
arkama destek yaptılar. Kal
dırdılar. 1 nÖteki mırıldandı: 

r;n- Ben de ... 
1 ,.Bütün bunlar usul 

O ande şayanı hayret bir 
usul, ya- tahassüsüm vardı. O ande his-

Ellerini elimden l:ıirakma
dım. Hatiften gelen ıbir sesle de 
vam ettim: 

- Sizin. . . ikinizin. . . ya
nnnda olması ne. . . saadet ... 
Eğer ölürsem ... Gözüm açık 
gitmiyecek. .. 

- Sus ... böyle şeyler söyle
me!. .. 

- Sus ... Böyle şeyler söy
leme! .. 

Nimetin gözleri doldu. 
Karnnın yanında benimle 

senli benli konuşmağa cesaret 
edemiyen Şadiye de tekrar et
ti : 

- Susunuz ... Böyle şeyler 
söylemeyin. 

Nimet devam etıti: 
- Bir kaç gün sonra iyileşir, 

kalkar, eve gelir ve ... 
Bir an tereddüt etıti sonra, 

ömrümün sonuna kadar med
yunu sükraru kalacağım şu sö
zü söyledi: 

elini uzattı: kar, kavga ederler diye seni bu dilmeğe talhammül edemezler. Ben iki kadını bir tek gece-
- Hanımefendi... izbe odaya attım. Halbuki kol- Ellerinden silahı almak istiyor cik üzdüm. Amma iyi ettiIJI. 
- Sadece Nimet deyin. kola gittiler. Şadiye hanım ka- musunuz?.. Acındırınız. Öyle İşte maceranın sonuna geldik· 

Biribir.ilerinin boyunlarına rını evine yemeğe davet etti. kadınlar bilirim ki bir erkek Öğleden sonra karılarnn 
sarıldılar, kucaklaştılar. Beraber yemek yiyecekler öy karşılarında: geldiler.Bu sefer gözlerim tarıı 

O zaman acı bir şey düşün- leden sonra gene beraber gele- - Bedbahtım! açıktı. 
düm. Bu hal bu salime mezarı- cekler. Yaman herifsin vesse- Dediği için, o erkeği sevme- Şadiye ile Nimet sahiden 
mm üstünde de vuku bulabilir- lam!.. Ameliyat ücretini iki dikleri halde, sırf acıdıklaı:ı, yemeklerini beraber yemişler 
di. misli alacağrm. merhamete geldikleri için koy- ve ... kıonuşmuşlar. Neler ko-
Kapıdan dinleyen hasta ba- İşte Galip yazdığını üçüncü nuna girmişlerdir. nuştuklarını öğrenemedim.Ber-

kıcı kapıyı açıtı. perde bu suretle oynandı. Bil- Şimdi size, iki kadının yü- herdeki mulhavereye devam et· 
- ŞimdiHk bu kadar kafi de- mem romanınızda bunu aynen reğile bu derece oynamak vic- miş olacaklardı. Vaziyet heniit 

di, öyleden sonra, üçe doğru yazacak olursanız kimse inan- dansızhkıtır diyecelcl.er. Cevap tebellür etmediğinden tafsilat 
gene teşrif edersiniz. mıyacak: verin: istemedim. 

Gözlerimi kapadım. Yanak- - Böyle şey olmaz! diye- - Benim kimseden dersal- Baş ucumda duran nahir dok 
larrma, tıpkı biri1birinin aynı i- cekler. mağa ihtiyacim yoktu. Kadın torum, kuvvetli bir aktör vazı 
ki öpücük kondu. İki yumuşak Fakat oldu işte. Anlattığrm kallbinin ne derece hassas oldu- tavn ile müjdeyi verdi: 
el okşadım. Dört küçük aıyak, aynen doğrudur.Esasen bunun ğunu anlamak istiyordum ve - İyileşti. Hararet düştü. 
tıpış tıpış uzaklaştı. böyle olmaması imkansızdı.Bi- bu hassasi'Yetin fedakarlık de- Şayam hayrettir. Ben bu kadar 
Beş dakika sonra doktorum raz düşünürseniz: recesini tesbit etmek azminde çabuk iyileşen hasta görın~-

baş ucuna geldi: - Olamaz! idim. Anladım ve tesbit ettim. dim. Zannederim manevi bır 
- Yaıhu, dedi, sen romancı Hükmünü veremezsiniz. Hassasiyet yalnız kan çıka- sevincin tesiri olacak. Bu işte 

hikayeci olsana. Tam bu işler kadınlar merhamete mütema- ran hisler değildir. Kıskançiık bir mucize var. Sabahleyin sa· 
için yaradılmışsın. Doğrusunu yildirler. Kalplerine ve his- gibi.Kıskançlık hemen her gün at sekizde rahatsızdı, ateşi var 
söyleyeyim.ben ilk önceleri bu sivatlarına tabi olarak vasar- bir iki kurban verivor. idi. Siz !"elin !"İttikten sonrll 
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' 
k tte ve avukat Karacabey şirketi Resimli Ay sahiple-

Herşeyden evvel mem e e -·-- Bu yanık ka.sa.bamı% 
bir istilısal seferberliği ilan H. Ri!at bf!Y da şimdiye kadar Meclisi idare rİOİO muhakemesi 

t k /ı"'zımdır.. aleyhıne bır sooo den fazla ne karar verdi 
e me Q dava bfna yapıldı Radyo şirketi meclisi idaresi Emin Tiirk 

Behç.et 
Beyin tahliyesine 

me vl(ufi )'etin c 
verildi 

dün toplanarak Posta müdüri-
DariJl/iJn un muallimlerinden Hllmlt Dün üçüncü zeca mahkeme- (Karacabeyden yazılıyor:) yeti umumiyesinin Radyonun 

il.Ta"'"' Beyin anketimize cevabı sinde Haydar Rifat B. aleyhi- Yunanlılar tarafından taşta§ üs bütün muamelat ve alacaklan- Beyin 
1 ~· 1 1

""' ne açılan bir dava rüeyt olundu. tünde bırakılmıyacak derecede na vaziyet etmesi üzerine ne 
Müstantik Nazım B, Haydar tahrip edilen güzel Karacabey, yapması lazım geldiğini müza
Rifat B. aleyhinde müvekkili birkaç sene içinde çok değiş- kere etmiştir. 

• 

karar Darülfünun jeoloji. ve ~ade
niyet muallimi Hamıt N?fız B. 
anketimize şu cevabı ve111yor: 

Hdmlt Nafiz Bey 

36-40% olduğu halde bütün 
maden ihracatrmız 4,5 yalnız 
döııt buçuk milyon liraya baliğ 
oluyor ki bu miktar kolaylıkla 
on misline iblağ edilebilir. 

Fikrimce tanınmış maden
lerimizin rasyonel bir surette 
işletilmesine teşebbüs etmek! 
tanınmamış olanl?rın ha~ı~ı 
kıymetini takdir e~t~~ek_ bınn 
ci planda yapacak ışı~ızdır .. ~~ 
da meriıleketin jeoloJık et.ud~ 
ve jeolojik haritasının taI?-Zımı
le kabil olur. Bu iş, belkı der -
h 1 randıman vermese ve hat

a · ·1 t ta çok para sarfını ıstı zam : -
se bile her memlekette oldugu 

bulunan Lutfi B. namına verdi miştir. Üç sene evel buraya ge- Dünkü içtimaın neticesinde 
ği bir istida ile, vazife başında lip te yatacak bir oda bulmak bir muhtıra ile Posta müdüriye 
tahkir edildiği iddiam ile bu- kabil değildir. Halbuki şimdi ti umumiyesine müracaat edile 
davayıaçmıştı. her tarafta oteller yükselmek- rek protesto edilmesine karar 

Mahkeme davanın hafiyen tedir. Yapılan tetkikata göre verilmiştir. 
cereyanına ve dava safhatının istirdattanberi burada 3000 ev Radyo meclisinin kanaatince 
neşrolunmamasına karar ver- ile rbuna yakın dükkan ve mağa Radyo şirketi faaliyetinedevam 
miş_tir. za yapılmrştır. İnşaata hararet ettikçe ve şirketin hükumetle o 

öğrendiğimize göre Baroya le devam edilmektedir. Bu in- lan mukavelesi baki kaldıkça 
dahil 50 iyi mütecaviz avgukat şaat meyanında beş sınıfl,ı mu- >hiç bir makıamm şirketıin mua
meslekdaşlarını müdafaa için ayyen mektep binasile, bitmek melatına vaziyet etmesine im 
kendisinden müsaade istemiş- üzre olan hükumet konağı çok kan yoktur. 
lerdir. zarif yapılardır. Karacabey a- Diğer taraftan Posta müdüri 

Türk-Yunan 
halisi çiftçidir. İçlerinde hay- yeti umumiyesi de şirkete bir 
van yetiştirenler pek çoktur. mektupla yapılan iHinların hüs 

Geçen sene Karacabey sey- nü niyetle yapıldığını ve unun 
müzakeratı Jaba maruz kaldı. Çifçiler pek- şirlret lehine bir haraıket bulun 

Ş h · · gelen malfimata çok zarar gördüler. Bu sene bun duğunu beyan etmiştir. 
e nmıze 1 h""k' b" l" 1 k ş· k t ,,_. g l~ek cumar nazaran Ankarada Hariciye ve ara u umetçe 20 ın ıra ı ır e me<:ıno;ı e ~~ 

kilimiz Tevfik Rüştü Beyle Yu muavenette bulunuldu. . tesiye 'hirdaha toplanacaktır. 
'h d' Kaymakam Kemal Beyı ma Bu içtimada Ankarada 11 şu nan sefiri M. Polı ronya ıs ara k d . . K l 

d ki U··zakerat muallak amın a zıyaret ettım. ema batta toplanacak kongreye gide 
sın a m ' B l' ·· k"" k hh 1 · t"h d meselelerin tamamen halledil- 1 •• ey, sey apt.an zarar goren oy ce mura as arı ın ı ap e e-
mesi suretile nihayete yaklaş- ı lulere _maddı muave~e1;t~ bulu- cektir_: __ ___,_. __ _ 
mıştır. Tekmil mesai! Tevfik nuldugunu, suların ıstılalarına 10 h f saf) 8 fi O 
Kamil Bey ve M. Fokas arasın 
da görüşlmektedir. varidatı 

Yeni Iayihaya göre 
masraf kısnıında 

tenkihat yapılacak 

Resimli Ay sahipleri muhak>!medt 
Dün sabah Resimli Ay mec 

muası sahibi imtiyazı Sabiha 
Zekeriya hanım ile mes'ul mü
dürü Behçet ve muharrir Emin 
Türk beylerin muhakemelerine 
ağırcezada başlanıldı. 

Samiin salonu ve localar hm 
cahınç dolmuş bulunuyordu. 
Mahkeme heyeti Nusret Beyin 
riyasetinde ve muavin Cemil 
Beyin huzurile teşekkül etmişti 
Davaya maznunların istiçvabile 
başlandı. Behçet B. sorulan su 

Halledilmiyen iki nokta hak 
kında A tinadan talimat beklen 
mektedir. İtilaf h§sd olursa M. 
Fokas bu itilafnameyi hamilen 
Atinaya gidecektir. Tevfik Ka
mil Beyin de İstanbula avdeti 
mukarrerdir. 

Bu vaziyet hakında şehrimiz 
alakadar muhafilinde malfimat 
mevcut değildir. 

allere cevap verdi: 
Ankara, İnhisadann 70 - 80 - İsmim Behçet. 50 yaşında 

milyon liralık hasılatı gayri sa yım. İlahiyat fakültesi mezu

Yesflköyde 
soygunculuk Karacabey kaymakamı Kemal Bey 

fiye verdikleri halde bütçenin nuyum. 
varidat kısmında 40 milyon li- Emin Türk Bey de: 
ra radd~inde bir yekun teşkil - Adım Emin Türk. 24 ya. 
etmeleri, Millet Meclisi maha- şında ve Kayseri ilk mektep 
filinde nazarı dikkati ce1bet- muallimlerindenlm" demiştir. 
mekte ve varidatın yüzde elli- Sabiha Hanım: 

mani olmak üzre ben\l~_rin ~~- sinin masrafa gitmesi tenkit o- _ Adım Sabiha . Zevcimin Sabiha Zekerlye hanım 
Hırsızların nıuhakeıne- tinıbir tarzda yaptırd<jl~gmı soy lunmaktadrr. Zekeriya B. 30 yaşındayım. A- lıiğini tahkir olur kal 

•• 

"Benim fikrimce milli iktı
sat demek milll istihsal kabili
yetlerimizi inkişaf ettirmek de
mektir. Bunun için her şeyden 
evvel memlekette bir istihsal 
seferberliği ilan edilmesi lazrrn 
dır. istihsal olunacak servetl7 
ııimizin en başında madenlen
miz gelir. Filhakika memleke
tin maden noktai nazarından 
servetini henüz hiç denecek de
recede bilmiyoruz. Fakat mu
hakkak olan bir şey var ki o da 
dünyaca tanınmış mühim ma
denlerimizin memlc:kette meb-

1 zul olarak bulundugudur. Me
sela bu asrın iptidasında Tür
kiye, Krom ve zımpara. maden
leri ihracında dünya pıyasası -
na hakim idi. Senevi takriben 
50 000 ton krom ihraç ediyordu 
ki.o zamanki dünya ihtiyacat~
nın takriben üçte ikisini teşkıl 
ediyordu. 50.000.000 ton krom 
bugünkü para ile men;lekete 
2.000.000 liraya yakın hır p~ra 
getirecekti 1 Halbuki şimdiki ıs
tihsala tımız ancak 10,000 
tondur. Zımpara madenleri ih
racatımız 1905 te 30.000 tond~n 
fazla olduğu halde bugünkü ıs
tihsalatımız yalnız 10.000 ton
dur Eski istihsalatımızla mem
lek~te yalnız zım~ara ile l,S 
milyon lira gıirecektı. Yanı. h:s 
şımızda Yunanlılar, rezervı . 
milyar ton tahmin edilen Y~~~ 
Rusların Don havzasının ı ı 
misline baliğ olan Zo~g';11da~ 
havzasındaki kömürlenmız gı
bi bir hazineye malik olmadık
ları halde maden ihracatınd~ 
memleketlerine senevi 300 mıl
yon drahmi yani sekiz küsuı; 
milyon lira giriyor. Halbuki 
uediğim gibi ne kömürleri var
dır ne de ihracatları 21.000 to
na baliğ olan krom ve 27 .oo_o 
tona baliğ olan zımparalan bı
zirnkilerin derecesindedir. Yu: 
nanistan kromlarının derecesı 

"bi d~dıal yapacağrmız bir iş
f:r. Yerli ve ecnebi se:maye 
her halde bu tetkiki, ~anı n:ıe?1 
leketteki maden ha~ırı:elennı~ 
demirbaş eşya deftennı beklı
yor. Bu tetkikin harbi umuın!
de yapı:ldığı gibi sud~ o1ı:'a -
maeı, sistematik ve bıtaraf ıllm 
adamları tarafından yapılması 
lazımdrr. Tetkikat yapacakla
rın her halde bitaraf ~lm~ların
da israr ediyorum. Çunkü ma -
den işi çok nazik bir iştir.,,. 

ledi.Halk, ve bilhassa •köylü sı- Halbuki krrk milyon lira va- merika dariilfünunu . içtimai- mim belki şiddeıtli c 
sine devaın edildi.. nıfı çok çalışkan ve .şıprulma~- ridatı olan tütün inhisarı ile yat şu.besi mezunuyum ve 5 se muştur. Ne ~ayım ki vata ~ 
Yeşilköy çetesinin davasına tan yılmaz adaml:ır o1duğu ı- . hazineye ancak yirmi dörıt mi- nelik gazeteciyim., perverim ... Şiddet mize.cEl ı 

dün devam olundu. Mıne Ke- ı çin Karacabeyin istl.kjıali çok iyon lira temin edilmektedir. Cevabını venniştir. kalemime verdiği bir hususi ı 
resteciyan, maznun Zekeriya, parlaktır. Bütçeleri me<:listen geçmi- Hüviyetlerin bu şekilde tesbi tir. 
Mehmet Ali, Sait ve Mustafa Derviş yen bu inhisarlann mülhak büt tinden sonra müstantiklik karar Nusret B. - Gazete ile neş -
ile müvacehe olunmuştur. Mme çe ile idareleri, geçen sene Maz namesi okundu. Kararnamede neden liizfim gördünüz~ Mü 
Keresteciyan hırsızları teşhis Gazi ve ınkılap har Müfit (Denizli) ve Remzi hülasaten <~mecmuanın lOuncu dei umumilik sınıfları tahk 
etmiş ve şahıslarını tayin et- (Sivas) Boyler tarafından me- numarasında "Savulun geliyo- davası açıyor. t 
miştir. Bundan sonra polis me- - clise taıkdim edilen bir teklifi rum,, yazısında cemiyeti idare - Türkiyede neirolunan b J 
murları dinlenilmiştir. (Birinci sahifeden mabat) kanuni ile istenmiştir. eden lidCTlerin nasıl olması la- gazetede bunları yazmakla 1: 

P li te • .... Bunlar dört maznunun ilk i- medeni icabata tamamile tevea Hükümet <te bu lüzumu ta zım geldiği tafsil edilmiştir. layiha halinde hilkOmete bild ' 
O · S fadeleri alınırken hazır bulun- sül etmiyor demektir. Resim kdir ederek, bu bapta daha vasi Bu yazıda ismi zikredilme- mek arasında bir faıi< görm - d k Ç hırsız duklar~nı vece_birsi~ ?lar.~k he_r- yapmıyan , .. heykel yapmı - bir kanun layihası hazırlamış den Reisicümhur Hz. nini şahıs dim." Bir ay zarfın a a şeyi itıraf ettıklennı soyledı- yan. bedııyatı anlamıyan ve meclise sevketmiştir. Teklif lan ve "neme lazım diyen bir Müteahben vekil saz aları 

k l dı? ler. bir milletin noksanı var demek sahipleri de bu vaziyet karşı- nesil tabirile,, de Türklüğü talı müdafaada bulundu: 
Z b ta taraJ!. ndan ya 8 an • Dava ge11!1iyen şahitlerin tir. Böyle bir milletin lera~ sında hükumetin layihasını da kir edildiği, Emin Türk Beyin -Yazıda kast varımdır. T 

8 f J ı. --- celbi için talık olundu. 1 yolunda yer? Y.?~~ur .. ~albukı ha muvafık görerek, kendi tek köyümde neler gördüm yazısıla coınede kasten hata yaprlmı 
1 ··--içinde 450 zabıta vak'aSl ERZURUM ADLiYESiNDE Türk mllletı butun fıtrı evsa- liflerinden sarfınazar etmişler- da "sunufu tabakai halkı,, yek- mıdır bunu ancak memleketi 

S bi ay · · file en medeni, en ınütek:imil dir. diğeri aleyıhine kin ve adavete ki ruhiyatçılar, içtirnaiyatçıl. . 
on fr uazalal ın ye/ıÜJlU mühimdir Geçen 

19
•
29 senesı zarfında_ bir millet olmağa layıktır ve Bütçe encümeni hükfimetin teşvik olunduğu» kaydedilerek takdir eder. Bazen bir haki\ ' 

Olmu~ ur • .O.• Erzurum Agrroeza _mahkemktesı olacaktır. k . · S b"h h il" gird v layihasını müza ere ve ıntaç Behçet Bey ıle a ı a anımın tin tenviri zımnında ç ın < 
1 -- .... h ı b" hıs Pan- yedi ylizü mütecavız evra an Bir arkada•ımız ecnebi ser- etmı"ştı"r. Yalnrz posta ve tel- ceza kanununun 158 ve 159 un ı"stif" ade eden hakim bir ruhiy h · · deı 6 - ~ .. eç u ır şa ' · 1930 senesine yalnız 6 adetdev- • 

Son bir ay içinde şe nmız galtıda operatör Kemal Beyın mayenin memleketimize girme- graf idaresinin dahiliy.eye mi, cu Emin Türk Beyin 312 inci tçıdan eLbet istiğna göster 
450 zabıta vak'ası ~\~uştur. inşa etirmekte olduğu binadan reA~~i~üımhuriyet mahkeme- sinden bazı tereddüt ve endişe- yoksa nafiaya mr raptedileceği maddelerile tecziyeleri lüzumu mez. Müekıkillerimin tahliye) 
Bunlar arasında 268 ;ır :t ;;~ l 50 kilo sikletinde bir çan aşır !erimizin adalet tevzii hususun- !ere düçar olduğunu ihıas etti. hakkında verilecek karara in- yazılıyordu. rini isterim." 
dır Bu vak'alarla alaka ard t Efendiler! Maatteesaüf memle- tizaren, layihanın heyeti umu- Kararnameden sonra Behçet Diğer vekil de bu talebe i§'t hrr~ız polis tarafmd:an _de_r es mıştır. --o- da göstermekte 0~f~u ~u sür'- kelimiz ba•tan nihayete kadar miyeye seVki teahhur etmekte B. sorguya çekilerek malumatı raketti. Bunun üzerine muav 
ve adliyeye tevdi edilmişt~im Müşteri ile birane at cidden şayanı ı t a ır. barabezardır, yoldan mahrum- dir. dinlenildi : Cemil B. iddialara cevap verd 

268 vak'a arasında en~- le sahibi Madam Marinin elinde taşidığı dur, şehirler haraptır. Köyler Layiha kabul edilirse, inhisar - Yazıda hiç bir kast yok- _Cürüm olan şeyi neşir c 
Yeşilköy soygunudur. Dıg~r - çantanın içinden bir adet altın peritandır. Sanayiimiz geridir. lar bütçesi meclise geldikten tur. Temamen ilmidir. Maama- rümdür. Kastı cürmi var mıd 
ri münferit, ufak tefek vak alar Dün gece Beyoğlunda ~.ir kaplama sigara çakmağr ile 47 Limanlarımız yoktur. Kafi fab- sonra, masraf kısımlarında e- fih mecmua çıktığı zaman has- yokmudur buna ehli vu'kufde~ 
dır. 66 birane sahibi Aleksandros muş lira evrakı nakdiyesi meçhul rikalarımız yoktur. Madenleri- hemmlyetli tenkihat yaprlacağı ta idim. Görmedim. mahkeme karar vere<:ektir. J 

Gene geçen ay zarfrı;da terilerden Burhan Beye, B?~- bir şahıs tarafından aşırılmış- mizi işletmiyoruz. ~u memleket şüphesiz addedilmektedir. Behçet B. den sonra yazıyı min Türk Beyin taıhlıiyesin< 
cerh, 36 yangın, 15 P?lise ~ak~ han Bey de Aleksanda0 5!1 sıla? trr. insanlarının ~edemyet yolund_a K"fıt · i 

1 
nıuhakeın ~si nalkleden Sabiha Hanım is- mahzur yoktur. Behçet Be~ 

ret l9 intihar ve katıl hadısesı ekmişlerdir. Bu hadisenın hır -o-\. ne kadar gen kaldıklarını, maı- O ecın 1 . tiçvap olundu. işnat olunan cürümlin ce7.a 
vardır. Yangınlar arasında ~~ ?çki meselesinden çıktığı anla- Tecavü'Z şet seviyelerinin ne kadar acı- Koca Mustafa paşada enış- _Yazıda kast yoktur. Oljek ağırdır tahliye olunamazlar». 
büyüğü Taksimde olmuş,. ıki şılmıştrr. nacak halde olduğunu düşünür tesi. seyyar köfteci Musta~~ E_- tif bir yazıdır. Ben yazımda Vekil mukabele etti: 
apartnnan yanmıştrr. --o- İç Erenköyde çobanlı>k eden sek bütün bu noksanlan telafi fendiyi öldüren seyyar kofecı Anadoluda her hangi bir kitle- _ Amerikada bahse?ile? 

Muhtelif vesilelerle yarala- Mme Maryantinin Ali, Kozyatağmda Zeynep is- içi~ neler yapmağa mecbur ol- Hüseyin eniştesile birlikte mu- nin başına geçcek, lider olacak !im burada da bahsedılebıl 
anlardan 18 kişi ölmüştür. 17 lirası minde bir kadının evine taarruz duğumuzu sühuletle takdir ede tasarrif bulund~kları eşyanı!l Türk gencine kendisinde bulun İlmi eserde cürüm olmaz. B 

n Kanunusanidekid. otomühim. ~bil b~~ ederek firar etmiştir. biliriz. taksimi meselesınden çıkan hır ması lazım gelen evsafı göster Amerikada neşro_lu~masınd, 
tramvay kazaları a m 0 Beyoğlunda Kurtulu~ta su ---0- Efendiler! Bu vasi memleker münazaada cin~yetini y~pmış dim.. bir hücceti masuınıyet çıka 

b r· olmuştur tomo yolcu sokağında oturan ~ad~ Taarruz ti bir mamureye çevirmek la- tir. Mahke~~ bır çok ~a.hıtledr.le Muavin Cemil B. - Şark ke mak istemiyoruz. Makam.ı ka. yekuna a ıg 1 <la
0

kalan44 M ant! evelki gece evıne gı- b" l"k k t l etresını de ın 
bil ve tramvay atın o··1en- ary zımdır. Bu halk, zengin olma- ır ı te .a ı ın '"!' limesinde bizde dahil miyiz? bu vaziyette ilmin !ıaysıyetı kı.şı"den sakat kalanlar ve derken önüne meçhul bir adam İsmail, Osman ve Ali isim ğa mecburdur. Memleket mi- ledi. Şahıtler mun~zaanı~ ol~u~ S b"h H Ş k d ·ıa·-· kurtarmak mevkiindedir.» 

k ak ı"çinde 17 lira bulunan lerlnde u··ç kici Çapada Ruhiye ğ H .. eynın enıştesını a ı a . - ar em ıgı . .. k l tur çı ar ., ) bu halk zen in unu ve us • . fi Mahkeme heyetı muza e ler 32 yi bu muş · elindeki çantasını kaparak kaç- isminde bir kadına tıeıcavüz e- mur 0 mazaa, g d ğ ·· l diler zaman umumı bır me ıuın var . . hl" k f tes 
-o- k r ' k" ta al k olmazsa, size hali ya9amak im vur u unu sh~y e lb" . kald dır. Bir cüz aynlamaz.Her mem ~e çekı~ıı;ış ve e . ıetlvue ureddiı 

24 Saat 1• çı' nde ınıştrr. dere ' e ım::e ı çan Yl ıp aç kanından bahsederlerse inanr Dava şa ıt ce ıne ı. lekette "neme lanın diyen bir 1ı talebının eksen)'. 
-o- mışlardır. M dd t d"' ü T f .k p·J t Efı d" Emin Türk Beyın derhal tı ti k l dfl iJp --o- mayınız. · a e en u, ne- ev 1 1 {re en 1- kitle vardır. Bunda hakaret yok v_e . B h t Beyin me 

1 - Ortaköy şehir ya me Bisiklet en ş - 1 
lim: Blitün bu şeyleri yapmak nin davası tur Nitekim Amerikada bu ya- lıyesın~ ~e e çe . "f 1 ~ 

tebinin çamaşırane c~ k~~fr yaralandılar Arkadaşlar kolay değildir. Memleketimizi zıcian böyle bir mana çıkarılma kufiyetını~ devamına ıttı aıı: ' 
lık maksadile kırılmış, a .. .. Alekonun yanında Unkapanında Neşet Bey ha medeniyeti hazıranın icap ettir Erenköyünde seTvgif~iksiF~kedit mıştır.,, ka

0
rar ve'.dddı.. . d rmi• 

Ş 1 Ştır Motorcu · R"" 1 d"ğ' d b" 1 • ·ı ha Hanımı vuran e ı ı re Emı·n Tu'"rk B isticvabında a_va ı . ıanamenın e . ey ça ınınaını · . Ali Ek d Antranik, Berç ıs nında oturan u.stem ve s- ı ı ereceye ır an evve ısa . . d'" .... 
1
d.. . k 

1 
d 

2 - Sirkecide otelcı e çı:aklık .e en ukla birlikte bisik mail !kavga etmişler, neticede jçin yalnız milletin sermayesi, Efeh?dın1 ın dkavalsbı. ~~=~I~ştı~~ şu cevapla~~ ver~!: nı içın talı 0 un u. 
her efendı"nin odasından bazı ş mınde b~r çock Bu··yu""k dereye İsmail Rüstemi bıçakla yarala f Şa ıt 0 ara ce ı Ben koyluyum Çoçuklu- Nazım Bey 

1 1 bınere milletin ilmi ve ennt letebbüs- fan gazetecilerden Sabahiddın 
1 

- - k .. ·· d t·. tahsı"lı"mı· Adliye ikinci sınıf müfetti Ya çalınmıştır. . . . e_t e~e dir mıştrr. Mecruh Cerrah paşa has . I H · 1 r kd. gum oyum e geç ı 
3 - Meçhul bir y~esıcdıı, gıtmışlerl nn: de Maslaktan bir tanesine kaldırılmıştır. !eri kafi ge mez. anc n ıemıa B. gelmediğinden 3 .ıra na ı 'milli kültün itibarile memleke- liğine tayin edilen müstant 

. d bır ka Avdete b" ik --o- ı yesine ihtıaasına da ihtiyacı- ceza ile ihzann celbıne karar tin en yüksek müessesesi ol- Nazim B. Ankara ·a hareket llladaın Mari ismın e 1 1 çını seyrederken ıs · ~- ' d B okt d d b" r"lerek dava talik olundu. , . • · bulunan e futbo ma d E h il mız var rr. u n a a ar ır ve ı mak lazımgelen muallım mek mıştır. nın içinde 4 7 lira düşerek yarlanınışlar rr. eç u 
<;aııtasını çalmıştır. .. letten milliyetperverlikten çıkıyo- ~ndite ediyor. Tarihi hadisat tebinde yaptım. İddia makamı 

· de ko- -o- · · Amavutköyde mütekait Ö- ruz. Biraz daha geni9 milliyet- ve vekayi bu gibi endişelere beni Türklük aleyhinde çalış 
nı.1rcij i:~iht~ş~i~::~~asbedil Konsolos zevcesının mer Buı1ıan Bey dün meçhul perver oluyoruz: Ecnebi serına hak veriyor. Ancak bugünkü va makla ittiham etti. Beni Türk 
tliğini iddia etmiştir. . 44 }İ rası bir sebepten ~oli'i Yusui is- yesinden istifade deceğiz. Bir izyetimiz büsbütün başkadır. lük aleyhinde çalışmakla itti-

5 - Üsküdarda Selami ;A!• 1 iliz sefareti ikinci kons~ minde biri tara m an yara an- arkada9rmız çok haklı olarak (Devamı var) ham büti.ın idealist Türk genç-
~ahallesinde Hasan efendının losun~ir Komberyasın zevcesı m_!ştır. 
lt ı,............ 1 -~T.•+ ... -

Romanyalı prenses 
BÜKREŞ, 1 .A. A. - Pr.e 

ses İleanıanın düğün merası 
27 Nisandı\ yapılacaktır. 
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lr MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERİ ı nıemlekette 
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• 
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.:

1

: c'icaret muahedeleri 
r. : 
~ --------------

· tzı devletlerle mevcut ticaret mu-
1 ahedelerinin müddetleri bitti 
~·u ayın girmesi ile Norveç, halat yapan memleketler şun
.~'ıimarka, Romanya, Estonya !ardır: 

·ranm muvakkat ticaret mu Almanya 30,005,176 liralık 
:leleri hitam bulmuştur. Fransa 29,173,157 .. 
ımafih bu muvakkat itilaf- !ngiltere 28,757,500 ,, 

G ı eler kendiliklerinden de- İtalya 26,054,117 ,, 
, etmektedir. Yalnız İran Çekoslovakya13,698,732 ,, 

5 tesnadır. Belçika 12,200,317 ,, 
z ·an hükfuneti bir müracaat Amerika 8,163,658 ,, 

ulunursa o vakit 1ran mu- Romanya 6,975,707 ,, 
ü<at ticaret itilafı temdit edi Rusya 6,892,410 ,, 
lı:tir. Şayet bir müracaatta Hollanda 6,292,521 ,, 
nulmazsa 1ran eşyasına aza Avusturya 6,101,331 ,. 

'~sim tatbik edilecektir. 1 Bize en az itha'at yapan 
~un akşama kadar İstanbul memleketlerin başında İspanya 

1, müdüriyetine emir gelme bulunuyor. 
ir. 

--------....-----------...---------"" VllA11ett~ 

11ahsil işleri 
Memurlar imtihan 

edildiler 
Maliye tahsil memurlarının 

929-930 snesi içinde imtihana 
tabi tutulmasını Maliye V ekale 
ti bildirmişti. . 1 ' 

Mülhakatta bulunan otuz beş 
memur imtihan edilmiş ve hep 
si muvaffak olmuştur. Şehir 
hududu dahilinde mevcut yirmi 
beş memurun da imtihanlarına 
başlanmıştır. 

-o-
Maaş verildi 

Müteferrllı li. 

Ekmekfiati 
J.Cmanet iktısat mü

dürü ne diyor 
Geçen sene buğday fiatleri 

daha pahalı olduğu halde ek
mek fiatinin ucuz ve bu sene 
ise buğday fiati ucuz olduğu 
halde buna nisbeten ekmek fi
atinin pahalı olduğu söylenmek 
tedir. Dün bu hususta kendisne 
müracaat ettiğimiz Emenet ik
tısat müdürü Kemal Ömer B. 
bir muharririmize şu malumatı 
vermiştir. 

Emanette 

Bir mesele 
Domuzlar tabanca 
ile mi öldürülecek? 
Karaağaç mezbahasr karşı

sındaki ahırlarda asri ve fenni 
bir domuz mezbahası vücuda 
getirilerek burada zebhiyata 
başlanmıştır. Şimdiye kadar 
kullanılmakta olan şişlideki do 
muz mezbahası da kapatılmlş
tır. Hayvanatın mezbahada ke
silmiyerek tabanca ile öldürül
mesi hakkında da mezbaha ida 
resinde tetkikata devam edil
mektedir. 

Şubat wnuıni maaşı dün veril "-Bu iddia varit olamaz. 
meğe başlanmıştır. Çünkü, 929 senesi ka. sanide Vapurda kaçak eşya 

Ekspres geç geldi 

fzmirde çuval suiis 
timali tahkikatı 

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

Musevi tüccarlarının suiistimalde 
alakası tahakkuk etmiştir 

İzmirde bir müddet eve! bir 
çuval sui istimali yapılmıştı. 

Bu suiistimal ile alakadar Mu 
sevitüccarları gümrük memur
ları hakıkındaki tahkikat evraki 
vilayet idare heyeti tarafından 
tetkik edilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan tetki 
kata nazaran çuval tüccarları

nın suiistimaldeki alakası ta
hukkuk etmiştir. 

yapılacak ve satışa çıkarılaca 
tır. 

-o
İzmir paket 
gümrüğünde 

İzmir paket gümrü~ünde 
suiistimal tahkikatı devam e 
yor. Gümrük memurlarmd 
veznedar Hidayet Bey ve mu 
yene memuru Arif Beyler bi 
zan üzerine vazifede. . çıkart 
mıştır. 

-o-
ı, 8 itvanya ticaret muahedesi- Güllaç f ietları Saat 5 de gelmesi mukarrer 

1 • • h.ıemdit edildiği alakadarla- olan Şark ekspresi Bulgaristan' 

buğday fiatini!1 va~ati fiati ili Rodostan İsmire giden (Ke
kuruş 60 santım ıken ekmek mal) vapurunda kaçak eşya bu 
16 kuruş 30 para, 17 kuruş ara lunmuştur. Vapurun ambarla
sında •d . 931) l.ii sanir!c İ~·~ bağ rında bir miktar kumaş ile bir 
dayın Vd•;:ı•ı Iiati 15 kuruş b sandık İtalyan makarnası 5 
santim. ekme, i·uti de 1.'.i kuruş deste iskambil kağıdı, 130 def-
10 p_aradır. _ . ter sigara kağııdı bulunmuştur. 

Çuvalları Avrupaya veya ti 
caret mahreçlerine göndermi
yerek vapurun ambarına mahsu 
lü döktükten sonra çuvalları 
başka bir vasıtasile ve kimseye 
göstenneden gene İzmire so
kan ve gümrük resminden ka
çıranlar tamamen mesul tutu
lacaktır. 350,000 lira gibi mü
him bir miktara baliğ olan bu 
suiistimalde gümrük memurla
rından bazıları da alakadardır. 

Çekirge mücadelesi 
Çekirgeleri itilaf için yapılar 

cak kış mücadeleleri hakkında 
İktisat vekaletinden İzmir viJa. 
yetine yeni bir emir gelmiştir. 
Kış mücadelesi, çekirge yumur 
taları bulunan arazinin çapraz
lama sürülmesi suretile yapıla 
cak ve köylüden zer aleti olan 
herkes mücadeleye iştirake me 
cbur tutulacaktır. 

ı ı • h;J:bliğ edilmiştir. Ramazan geldi bunun ıçın da bir vagonun yoldan çıkması 
, ı - -o- güllaçlarda rağbet fazla. Fakat yüzünden 3 saat teehhürle gel-'I ' n ·,erihaya ne hadar buna mukabil güllaç fiatleri de miştir. I• ı . her senekinden yüksektir. Bir 
1 e züm ihraç ettilı okka güllaç 120-140 kuruşa ka 

nerikada tanzim olunan bir dar satılmaktadır. BORSA KOMiSER MU • 

Bınaena.leyh_ bugdayın ucuz- Eşya; gümrük resminden 
laması nıspetınde ekmek te kaçırılmak isteniyordu. Rodos 
ucuzlamıştır. tan tahmil edilmişti. Gümrük 

--0--

· .. ~ 
1 

ızistiğe nazaran Türkiyenin -o-
arrı senesi ilk dokuz ayında Z t · b il 

'' a "'trikaya ihraç ettiği üzüm ey ln ° 
• ı; 1 rerarı 12,506,704 libredir. Bu sene zeytin ihracatı yapı-

~ \ 1 ,ı •ı yni aylar zarfında Kalifor- larnadığından zeytin piyasada 
• 1 i . ~a 29,670,000, Amvustralya çok boldur ve ayni zamanda fi

l , şall3,000 libre üzüm Ameri- atler de çok ucuzdur. Bugün 
~~ ihraç etmişlerdir. piyasada en iyi cins zeytinin fi 
l O senesinden itibaren mem ati 50 kuruştur. İyi cins zeytin 

. ejimize en çok ithalat yapan ler 25-30 kuruşa kadar alınabil-
. ınyadır. mektedir. 
ıse7 senesinde İtalya harici 

• 1 :r !timizde dördüncü derece-
'· 

--<>-
Borsada vaziyet 

" pşmüştür. Bu sene İtalya 
1 ı ;1 z leketimize 26 milyon 54 Dün borsada İngiliz lirası 

ı' :< <ralık ithalat yapmıştır. 1029 kuruşta açılmış bir aralık 
" r _ --o- 1039 kuruşa kadar yükseldikten 

:i rÇOh ithalat yapan sonra 1032 kuruşta kapanmış-
t •i . / k il tır. , '. _ mem e e er Liret 9 Altun 910 kuruşlar-

' , ı r-rrl senesinde bize en çok it dan muamele görmüştür. 
1 

, rır * • • 
' ~ 
1 \ Kamblo Borsası 1121930 
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: ivlet ~eınirJolları ve limanları uınuıni i~a
: ,~~en: 
·~5 adet Masa, Dolap ve yazıhane kapalı zarfla münakasa 

1~1muştur. Münakasa 22/ 2/ 930 Cumartesi günü saat 15 te 
~ ada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
; ";ünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu

,..t teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Mü 
r;:: kalemine vermeleri lazımdır. 
t'-tJipler münakaşa şartnamelerini Beş lira mukabilinde An 
~. Malzeme dai reıdnden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza-
1'1 tedarik edeb; lirler. 
; \., 

Biri s 

AV1NL1Gl 
Nurullah Esat Beyin İstan

bul Borsa komiser muavinliğine 
tayini mevzuu bahistir. 

·--o--

Otobüslerin geçecek
leri yollar 

-<>-- muhafaza memurları ve polis 
TA YYRE ~A~OSU memurları tarafm<lan vapurda 

1. ~· ~a. C~mıyetınden: bulunan ve meydana çıkarılan 
Önumu~deki perşe_mbe akşa- kaçak eşya ·hakkında zabıt va

mı (Maksırn) ~e veı:Iecek Tay rakası tutulmuş ve kaptan hak 
yare. b~osu bılet!e.n T~yyare kında kanuni takibata başlan
c~mıye.tı şubelerı ıl~ pıyan~o mıştır. Şişeler dolusu esans ve 
kışelennde ve Maksım kişesın- kolonya meydana çıkarılmış 
de satılmaktadır. tır .. Kaptan; bunları Rodostan 

--0-- 1 
Üsküdarla Kadıköy arasında Üç aylıklar -· aldığını söylemiştir. 

işleyen otobüslerin geçecekleri - 1 randa ·ğümüş 
ve takip edecekleri yollar ta- Üç aylıkların itası için la TAHRAN, 31. A. A. - Par 
yin edilerek kendilerine tebliğ- zmn gelen bordrolar tanzime- lamento gümüş ithalini mene 
edilmiştir Kendilerine tayin e- dilmeğe başlarulmlştır. den ıbir kanun layihası kabul et 
dilen yoldan başka yol takip e- --<>-- miştir. Bunun sebebi gümüş kı 
demiyeceklerdir. Yeni seyyahlar geliyor. ymetinin tenezzül etmesi ve ec-

-o- Şubatın 6 sında 24 bin ton- nebi kambiyosunun pahalılığı 
Iş Bankası filme luk Adriyatik vapuru ile şehri- dolayısile ticaret aleminde ma 

· 1 mize mühim bir seyyah kafile ruz kalınan ciddi müşkülattır. a ınıyor 
İş Bankası İstanbul şubesi

nin daireleri ve memurlarının 
faaliyeti filme alınmaktadır. 
Film yakında ikmal edilmiş ola 
caktır. 

si gelecektir. 
--0--

Vergiler hakkında 
odanın tetkikatı 

Ticaret odası tarafından ka 
-o- zanç ve huspsi istihlak vergile-

Eti bba odasına kayd- Ti hakkında tetkikat yapılmak
tadır. Bu hususta bazı alaka-

edilmiyenler darlarm ve tüocann .fikirleri de 

İ b 1 Etibb Od h 
.. sorulmuştur. 

stan u a ası, enuz --o-
kayt için müracaat etmiyen dok s . 0· r x,.' • • • 
tor ve diş tabiplerine, (l5) Şu- anayı ır tr;ınınsergısı 

nın arsasına icap eden malzeme 
getirilmiştir. Mukavele muci
bince diğerlerinin de peyder
pey intihap edilen arsalar üze
rine inşalarına başlanacaktır. 

Köy mekteplerinden Petna
hor, İzzetin mekteplerinin inşa
atı ders başlangıcından evvel 
bitmiş ve tedrisat bu binalarda 
başlanmıştır. 

Yollar ve Köprüler 

Bu mühim suiistimal hakkın 
da yapılmakta olan tetkikat bir 
ıkaç güne kadar neticelenecek 
ve maznunlar hakkında icap e
den lüzumu muhakeme karan 
verilecektir. 

-<>--

Çesme ılıcası 
Çeşme iilıcaları Hilaliahme 

re devredilmektedir. 
Hil.iliahmer namına reis Se

zai Bey ile mahalli belediyesi 
sıcak suların cemiyete devri i
çin otuz sene muteber olmak ü
zre bir konturat aktetmişler. 

Çeşme plajlarının da evvel
ce on sene için yapılmış olan 
konturatı otuz seneye iblağ 
edilmiştir. Maliyeye ait olan 
ılıcalar için Hil.ili ahmer doğ
rudan doğruya maliye vekale
tine müracaatta bulunacaktır. 
Bu sene içinde ikmali muhak
kak addolunan bu muameleden 
sonra Hilfilialuner cemiyeti 
Çeşmede konforu haiz, modem 
bir otel inşasına başlıyacaktır. 

-0--

lzmirde ücüncü nevi 
ekmek 

bata kadar Odaya kaydedilme- Sanayi birliği tarafından Ba 
!eri için tahriren tebligat icrası- yazıt camii avlusunda Rama
na karar vermiştıir. zan için hazırlanan yerli mallar 

1929 senesinin sekiz ayı zar
fında vilayetimiz dahilinde ge
çen seneden müdevver ve evvel İzmir borsası idare heyeti 
ce kabulü kat'ileri icra edilen Belediyeye bir müracaat yap

Bu müddet zarfında, mazeret sergiııinin bir kısmı açılmıştır. 
ler nazarı dikkate almacak ve Tertiıbatı ikmal edilen diğer 
bu müddet geçtikten sonra ka- kısımda bir kaç güne kadar a
ytlannı yaptırnııyanlar haysi- çılacaktır. Sergide her nevi e
yet divanına havale edilecektir. şya satışı yapılmaktadır. 

Ayapa--Nifos temdidi, Alibey- mıştır. 
köy .• Küçük köy mebde ve Bu müracaatta Arpa ve Darı 
müntehası küçük halkalı _ Bil- mahsulünün bir nisbet dairesin 
yük halkalı, Sarıyar -- Kilyos de karıştırılarak üçüncü nevi 
mebdei, Davutpaşa -- Kışla y0- ekmek yapılması teklif edilme 
lu Şile - İskele, Çoban çeşme - ktıedir. Bu teklif Belediyece tet 
Sünnet köprüsü yollarının kat'i kik olunmaktadır. Belediye nü 
kabul muameleleri yapılmıştır. mune fırınında bu cins ekmek 

Gelen emirde traktör sahiple 
rinin de mücadeleye iştirak et
tirilmesi ve traktörlerin de ça
lıştırılması bildirilmiştir. 

Azılı hir şaki 
yaka 'anmıştır 

Yamin ; bundan bir müddet 
eve! İzmire gelmiştir; çünkü 
Kırşehir havalisinden mütead
dit Jandarma müfrezelerinin 
faaliyete geçmeleri üzerine ora 
da Jandaf'malarla birkaç müsa
deme yapmış, çok şiddetli o
lan bu müsademeler esnasında 
şakavet arkadaşlarından bir 
kısmı öldürülmüş, bir kısmı da 
korkarak teslim oldukları hal 
de Yamin kacınağa muvaffak 
olmuştur. Kırşehirden kaçan şa 
kinin İzmir vilayetine geldiği 
ve burada karde:;ı.i Sami çavu
şun yanında bulunduğu anlaşıl 

mıştır. Fakat yapılan tahkikat 
neticesinde şakinin; kardeşi 
Saminin yanından kaçtığı ve 
Manisa'ya gittiği tebeyyün et· 
miş ve şaki nihayet Manisa da 
yakala ttırılmıştır. 

Şakinin kardeşi Sami çavuş 
yul amelelerinin ba§mda çavuş 
olarak çalışmaktadır. İzmirde 
ıbir müddet kalmış olan şakiyi 
beraberinde yol inşaatında ça
lıştırdığını ve sonra Manisaya 
gönderdiğini itiraf etmiştir. Sa 
mi çavuş nezaret altına alınmış 
tır. Hakkında tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Vilayet bir senenin içinde neler yaptı sıhhat tşıeri 
M~atta 1!1evc~t dispan- Rus noktai nazarı Şüpheli bir adam 

(Birinci sahifeden m'ba t) serlerımızle şehırdekı Verem 
. . . . . dispanserimize Teşrinisani 1929 Moskova31-İzvestia gazetesi Ankaradan gelen haberlere 

Bundan sonra ikinci reis in- daırelerın Teşnnısanı_ 19~9. so- nihayetine kadar 16500 hasta Londra konferansı münasebeti- göre Ahimes'utta saçı sakalına 
tihabına geçilmiştir. İkinci riya nuna k~?ar olan mesaılennı ar- gel~iş tedavi ve ilaçları para- le bir makale neşretmiştir. karışmış, üstü başı yağ içinde, 
ste ipkaen Hacı Adil Bey inti- zedecegım. . . . sız verilmiştir. Ve 5458 çiçek ve İzvestia konferansın bir çok gömleğinin yakası tasma gibi 
hap olunmuştur. Katipliklere Maarıi ı~lerı 6656 tifo aşısı yapılmlş ve bu müzakerelerden sonra netice- tenekeden yapılmış , cebinde bul 
de Subhi, Arif Beyler intihap .~eçen ders ~en.esınde 344 res- dispanserlerin ebeleri tarafın- siz kalacağı muhakkak olduğu- gar olduğunu gösteren fakat 
edilmişlerdir. mı ılk mektebımız vardı ve bu dan yirmi beş çocuk alınmıştır. nu söyliyor. İzvestia diyor ki: memleketimizin hiç bir şehrin-

Müteakiben encümenler inti- ,ı;ıektep,Ie~.e "21351" i erke~. ve Ve Ebelerimiz hariçten vaki 0 _ "Konferans teslihat yarışını de vize ettirilmemis bir Bulgar 
habatı yapılmıştır. 19194 u kız olmak uzre. lan davetlere de icabet ettiril- durduramıyacaktır. Bu yanş pasaportu bulunan şüpheli bir 

Maarif encümeni: "40545" talebe devam etmiş v~ miştir. ergeç bir harbe sebep olacak- adam yaya olarak Kudüse gi-
Reis: Ali Seydi ; aza Zıya, bunlar~~ ~28-929 d~~s s~nesı Bunlardan başka izahname- tır. Büyük devletler aralarında den bir seyyah olduğunu Edir 

Mustafa, Hamdi, Ali Beyler. uınumı ımtıhanın?a . 4~09 una de ziraat, baytar işleri hakkın- ki ihtilafı gizlemek istiyorlar. ne, 1stanbul, Eskişehir tarikile 
Bütçe encümeni. Reis Nec- şahadetname venlmış~ır: . da tafsilat verilmiştir. İzahna- Fakat her vaka bunu meydana geldiğini söylemektedir. Tahki 

meddin Sahir, Sadi, Hilmi, Su!>- 929-930 Ders senesı ıptıda- menin okunması bitince Vali çıkarıyor. kat yapılmaktadır. 
hi, Remzi, Hacı Recep, Ramiz sında Mı.ı!hterem ıheyetinizin Vekili: "söz istiyen var mi?" !!!!~~~'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!~~!ııılıiiiii~~~~~-!'!!!''!!!!'!!"!!! 
Beyler. verdiği kırk şube muallimi tah- dedi. "Mllllyet,, in eğlenceleri 

İktısat encümeni: Reis Ne- sisatile üçü şehirde ve beıji de Kadri Bey söz alarak izahna 
sip, aza Hayn, Halit, Kazım, köylerde olmak üzre 8 ı:ıektep mede Ameli hayat mektebi hak 
Vehbi Beylc:r. ve 26_ ~ube açılmış o~d~g_undan kında bir bahis geçmediğini sö

Mülkiye encümeni: Reis r~smı ılk mekteplerı~ızın ade- yledi. 
Hüsnü, aza Ziya, Reşat, Baha, dı 350 ye ve talebe mıktan da Vali Vekili: 
Kamil Beyler. 42383 e çıkmıştır. "- İzahname ait oldukları 

Sıhhiye encümeni: Reis Su- Mektep inşaatı: encümenlere havale edilmekte-
at, aza Kazım, Feridun, Ferit-, Heyeti muhteremenizin ka- dir. Bu cihet encümende konu-
Cımcuz Beyler. rarı dairesinde 23 ü şehirde ve şulur,, demiştir ve encümene ha 

Nafıa encümeni: Reis Adil; on biri kC::;'!ade olmak üzre 34 vale edilmiştir. 
aza Asım, Faik, Vahip, Beyler mektebin inşaatı mütaahhitleri Beş dakika istirahat için cel-
ve Muhiddin Paşa. ne ihale edilmiş bunlardan Fa- se tatil olundu. 

lzahname okunuyor tih Çarşamba caddesinde inşa- İkinci celsede ise Vilayet 
İntihabat bitince Vilayet hu- sına başlanılan mektep binası- daimi encümeninin mütalaana

susi idaresinin izahnamesi okun nm inşaatı ikmal edilmiş ufak mesi okundu. Bu da encümene 
mağa başlandı. İzahnamenin tefek bazı noksanları kalmıştır, havale edildi. 
mühim kısımları asağıdadrr. Yeşilköy mektebinin çatıya ka- Bundan sonra içtima günleri 

1929 Senesi bütçesinin tatbi- dar betonarme kısmı ikmal e- pazar ve çarşamba saat 14 ola
kine devam edilmekte olmasına dilmiş ve temel taş duvarı yapıl rak kabul edildi. 
mebni bu senye ait kat'i hesap mıştır. Bakırköy ve Azapkapı Vilayet meclisinin ıçtımaı 
cetvelinin gelecek sene içtima- mekteplerinin temelleri kazıl- münasebeti ile Reisicümhur 
ında takdimi la= geleceği ci- mıştır. Nişantaşmda yapılacak Hazretlerine Vilayetin tazima
hetle bu senenin hesapları hak iki mektepten birinin birinci tını arzeden telgraf keşide o
kında kat'i bir rakam arzı müm- kat beton annesi bitmiş diğeri- lunmuştur. 
kün olmiyacağından bu bütçe nin temeli kazılmıştır. Eskizap B. M. M. riyasetine de tel
hakkından şimdiden izahat ve- tiye arsasındaki mektep binası- graf çekilmiş ve Meclisin acıl
rilmesini zait görüyorum.Binae nın temellqi kazılmakta Eyip- <lığı Dahiliye Vekaletine bildi
naleyh tatbikatına ait alakadar te yapılacak iki mektepten biri- rilmiştir. 

Buınaıı:a yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 

1 - On iki ayın bir Sultanı (7). 
2 - Valde (3). 
3 - Sokaklarımızda bol olan (5). 

Tahmin (3). 
4 - Valde (3). 
5 - Bir içki (4). 
6 - Azı çok zarar veren ( 4). N o

ta (2). 
7 - Dahi. 

8 - Mutfak alatından biri ( 4). 
Önün akıi (4). 

q - Derin (4). 

DQalı:ll bllmecemlıln 

balledllİnls t•lı:ll 
YUKARDAN AŞACI: 

1 - Milyarderlerden biri ( 6). Nı· 
da (2). 

2 - insan (4). 
3 - Çocuk yemeği ( 4). Bir renk 

(4). 
4 - Ekmek yapılan (2). Beyaz(2) 
5 - Karın aksi (5). 
6 - Zaman (2). Şart edatı (5). 
7 - Kibar (5). 
8 - Az sıcak (4). 
9 - Katre ( 4). Çoğun aksi (2). 
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Mahlitt Zeytin yağlarından Sakınınız 
-

l•l:µt !lj1'41ii•l9(PERODEH) Öksürük- Bo§n lıast•lfl<luınd•. VELUTA SASUNU en tılıl dl,. · KEFALJIN , 11_, .di, .,. .. .,. türlıl a§rıİar• kar,ıı. 

VE:REHLİLERE, SIRACALILARA, //ZVIET -
t!E l<EHIK ZAYIFl.l.KLARINA, HAl'flL& 
VE SÜT ViREN KAD/HLARA,ÇOC//KLA
R//V BIJYfil'fE:SİNE, KEHIK KIR/KLiK~ 
RiNA, HASTAUKOAN KALKANLARA . 

DOKTORLARA SORUNUZ 
SAF TitikAL!i N 

"OMPlllİHE,KAŞE.TOZ YE GRANÔLE' 

6ünd~ 3 •d•t yahol 5 lc11fı1< 
ocuklara nısıf\ 

Be oğlnn~a 
Bilyilk 

N ına~azaların~a 
ekla•"I~ s a t: şı 

.~~~~~--:~~ı 

Muhtelif eşya Yerli mah 
KÜRK MANTOLAR Kuruş ROPLAR Kuruş 
~anımlara güzel c~ns 9500 İpekli krep jorjetten en 3800 
ıpek astarlı, 140 !ıra son moda biç.mlerde 
iken BURSA IPEGİ 

KOSTÜMLER 
Hanımlara yünlü jar- 2200 
seden son moda bi
çimlerde 

BALO ROPLARI 
Siyah taftadan tül ile 4200 
müzeyyen, en som moda 

KREPDÖŞİN 
Emprime, en son moda 490 
desenlerde metrosu 

iPEKLİ ÇORAPLAR 
Bemberg marka daya- 240 
nıldı cins, müntahap 
renklerde 
HANIMLARA iÇ TAKIMI 
İyi cins perkalden el 290 
ile işlemeli çamaşır 

Müntahap ve muhtelif 250 
çeşit ve renklerde 

PULLOVER 
Safi yün, yegane fırsat 295 

JiLELER 
Hanımlara mahsus 625 
trikote, safi yün Rus 
biçimi son moda 

JAKETLER 
Hanımlara mahsus 1050 
trikote gayet güzel 
desenlerde 

ERKEK ÇORAPLARI 
Jakar deseni, nim ipekli 50 
Sun'i ipek ve iplikli 75 

KADIN ÇORAPLARI 
Sun'i ipekli, mütahap 75 
ren !erde 

Erkek levazimatı 

YAKALAR 

Beyaz pi>Ceden 3 adedi 40 

ROPDÖŞAMBR 
Deve tüyünden 2700 

ROPDÖŞAMBR 
Faotazi ipekten içi 3800 
tamamen pamuklu 

PiJAMALAR 
Safi yünlü fanila 

Dairenin ilgası ha,ebile ha
kiki Ingiliz Mandelberg 
muşambaları yalınız 900 

kuruşa sac·Jmaktadıa. 

PİJAMALAR 
Çizgili fani adan iyi cins 395 

GÖMLEKLER 
Çizgili perkaldan, zengin 210 
ve müntahaF desenlerde 

MENDİLLER GECELİKLER 
Perkalden el ile işlemeli 260 KOSTÜMLER 

ÇAMAŞIR T AKiMi Küçük çocuklar için 
Beyaz 

850 
bat.stten 1/2 

düzine 
KRAVATLAR (3 parça) beyaz ve ya 785 trikote yünden, bone 

renkli batisten. Tül ve ve kaşkol ile En son moda desen!erde 115 
ya dantela ile müzeyyen MUŞAMBALAR KAŞKOLLAR 

YATAK ÖRTÜLERİ Hanımlara, deri taklidi 1500 af 
Yünlü gayet iyi cins 750 ER S i yün gayet 

YATAK ÖRTÜLERİ KAŞKOLL 
95 

güzel renklerde 
Erkeklere, yekreok · LER 

Jakar Pamugu- odan 315 ki" ELDiVEN veya çizgili ipe ı 
MASA ÖRTÜLERi ERKEK ÇORAPLARI Trikodan içi fanilalı 

Gobelio taklidi 360 Safi yün, fantezi 85 ELDİVENLER 
TUAL PERDELER desenlerde Safi yün trikodan grate, 100 

(3 parça) saçaklı fantazi 495 ŞAPKALAR bej renginde 
işlemeli Erkeklere, Merinos 275 PORTFÖYLER 

ŞEMSİYELER fötrösünden gri ve Deri takl:di 
Hanımlara, nim ipekli 490 bej' renklerde 125 k 
gayet güzel saplı 1-~---------ı uruş ve 

Ekserisi tamamen astarlı ve 
kUrkle mUzeyyen hanımlara 

mahsus mantolar, yalnız 
1400 kuru' 

Hanımlara mahsus safi yUn 
fötr şapkalar 750 ve 1000 
kuruş kıymetin e e iken yalnız 

240 kuruş 

.... BAKTERIVOLOK -11111!. 
Dr-. IHSAN SAMI 

AıkokS ile 

ağrıları 

Bakteriyoloji laboratuvarı 
Pek dakik kan tahlllltı 

(Vascrman teamUIU) kllrey
vat tadadı, tifo ve ısıtma 
bastalıklan teşhisi, idrar, 
balgam, cerahat tahlllltı, Ül
tra mikroskop! ile frengi ta
harrisi ve sütnine muayenesi 1 izale 

Divanyolunda Sultan Mahmut 
türbesi: No. 189 Tlefon Is. 981 

iLAN 
Katibimiz Fuat Efendinin 29-1-930 

tarihinden itibaren terzihanemizle a
lakası keailmiıtir. Hiç bir 11fah tem
siliyeoi kalmamıthr. 

Yeni poıtahane caddeıi No. 2 
Türk Terzilıaııeoi lbrahim Halda. 

~ 50,000 Jirayı 
Tayyare biletini Karaköy'de 

Bursa hanı kapısındaki Uğurlu-
M. Gazi gişesinden alarak ka-

d 1 lüsnü kılzım · -zan ım. 

''L üt fen 
bir paket Gillette bı-

çağı veriniz!" 

Donyanın en lta trq bıçaıını 
•ld ğ.ınızdan emin o1abilirıiruz. 
ÇilleC.l~ bıçakları en iY.1 ilRtf çc
lıktcn ımtJolunarak dikkatli mu• 
aycnedcn. son.n plkct.lcrc vazo
lunur. Gıllcctc in yalnız cihan• 
,umül nıtbcti. kendi cvsaf,nı 
tayın cde.r. 

Gillette 
•t~~~~~----ALl:.M 0 AR ZAOl:.LER 

VAPURLAR! 
ieri, lüks karadeniz postası 

Biilent va rıu r ıı 2 
Şubat 

Pazar l!'iinü akşamı 
ıaat 18 ele 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, lneıioıu, Samsun' 
Ordu , Gireson , Trabzon 
ve Rize] ye azimet ve aynı 
iskelelere "Görde, Vakfık~bir 
ve Cnye,ye uğrayarak a,·dct 
edecektir. 

l\l uıacaat malıa' i: hıan'ı u'. 

11\leymenet h anı .altındaki yazı· 
hane. TP pj, ıı 1-t :ı. ıı lll l l 154 

LLOYD TRİESTİNO 
Limanımıza muvasalatı beklenen 

Vapurlar 
( DIANA ) vapuru 2 şubat 

pazar ( Rumanya ve 13ul k!ızistan) 
dan 

(STELL.\ DlTAt;\'.A;) vapuru 
2 şubat pazar ( ltalya ve Yuna
nlstan)dan 
Yakında Limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
( DIANA ) vapuru 3 şubat 

pazartesi ( SelAnik, Volos, Pire, 
Patras, Ayasaranda, Birendizi, 
Ankona, Fiume, Venedik ve 
Trleste) ye 

(STELLA DITALYA) 6şubat 
perşembe ( Lloyd Ekspres) ola
rak (Pire, Brendizi, Venedik ve 
Trleste)ye 

( ABAZlN) vapuru 6 şubat 
pe~embe ( Burgaz, Varna ve 
Köstence) ye 

[COSULICH Llne] kumpan
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubt Ame
rika limanlarına gitmek için ten
zilAtlı doğru bilet verilir. 

Her nevi tafsilAt için Galatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
ser acantesıne. Telefon Beyoğlu 
2127 vaya Galata sarayında 

sabık Se!Anik bonmarşası bina
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecld 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 
mii ·acaat edilmesL Telefon 
l,canbul: 235. 

;\lilliyette 

AHJ\lET İHSAN Beyin 
B~J~K TlJYlBE PIYlN~~~~ 

Matbuat hatıraları 
. d karılmıştır Bu cilt \bdalhamit . . . 1 ild k t:ıp h•lın e çı . 

esc rlnın bırınc c ' 1 ·ı k' l 1. ce tokdır buvurularak mek· . . I'. . . ·"it l\lam ve • e ın , . 
llmanına aıuır. ,ırın cı cı ır )ere tav;iye olunmuştnr. 

1 k ... hanelerine Jağıtı l ınış ve mu• ım 
t p er utup il - matb aasında tevzi olunur. 
1 latı 65 kıır 'l ştur. Ahmet ""n ·--

Emvali metruke müdüriyetinden: 
c..' l I l · ı \ lın,ra ı11ul{add~ı11a ka-
1..ıa tı ı ~ H. a u c. • • 

, ki, ehnleı1 tal1taı11l)1roda 
~ l l d ll .. .. de Birinci caddede atik 34 c~d~t 

"Boğaz içinde Arnavutkoyun a kayıkhane halen tahta~ı bır 
ô6 <ıunıaralı bil . hava muka.?dem k üzre 1000 lira bedelı m~: 
1,'l «nın b edeli dört taksitte ode~~ed"f Pazar günü saat 14 te mu 

l"lttıen ile 16 12 930 tarihin~ mus1<ı: 
1

1 rin oı;, 7,50 hesabile temi: 
~:ıır~ · · · · k erdır. Ta ıp e / · .. · t" Satış komı •Cleı alenıycsı mu arr · ır Emlak Miıdurıye ı 
'V t rtıa khuzlarile İstanbul M_ı 1 

onuna müracaat evlemelcrı. 

8. İNCİ TERTİP 1. İNCİ KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşi deler; Vilayet, Şehremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır . 

~~Y~K iKRAMiYE: 30,000 LIRADJH 
Her keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

l\Ttrkez Acenıuı; G•ht • k~,r1 
bıı ın •a, lleptl ı 236 ~ Şu) 
r.ntrn: l\lı~nıu Jiya 1 '1ıt alt ı t h 
lsıanh11I ; 40 

lıın~ -Mersin sür'at postası 
(\IAI IMlJrŞEVKET PAŞA) 

vapuru 4 Şubat salı 

12 ,ıe G :ılata rıhtımından 

hareketle çarşamba sabahı 

lzmire gidecek ve akşamı 

lzmirdeı hareketle Antalya, 
Alaiye, Mersine gidece\c ve 
dön lişte Taşucu, Anamor, 
Alaiye, Antalya, Ku~adası , 

lzmire ujtra varak gclccektia. 

TallBl füli l;i PJHBI 
(Cumhuriyat) vapunı3 Şubat 

Pazartesi l 2 de Gahta 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabz,)n, Rize 
ffopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Tirebolu , Gireson , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zongulcla~a uj!;ra y arı'· gelece'< 
tir. !fart k •t günii yiik kabul 
olunmaz. 

lyvaııı sür' al postas ı 
(Mersin) vapuru 4 Şubat 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha· 
niye, Ayvalığı gidecek ve 
dönüşte mezkCır iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayarak 
geleecktlr. 

Azimette Gelibolu için 
yük alınmaz. 

Burda deınır \üccarlarıoa: 
Seyrlsefaln fabrikasında mü· 

terakim takriben (200) ton 
hurda maden ızgara hilmü· 
zayede satılacaktır. Kat'! iha· 
lesi 12 şubat 930 tarihinde
dir. Talipler hurdaları görmek 
üzere her gün fabrika müdü· 
rlyetine müracaatlari ve mü- ' 
zayedeye iştirak için o gün 
saat 15 te levazım müdürlü. 
ğllne gelmeleri 
-....ııı.. .... mm .. •• 
Muntazam Bartın Postası 

E .. dN Vapuru 3 rcumen ur ~ubat 

P ·t 'günü Sirkeci rıh
azaı esı ıımından hare· 

ketle Alaplı Ereğll,Zonguldak,Bar
tın, Am.ısra, Kuruca şile, Cideye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tıtfsilAt için Eminönü 
Rıhtım han 2 numaraya müracaat. 

Telefon: 2684 -1 .............. ml!! 
SADIK ZADE ARSLAN 

KAPDAN VAPURLARI 

tzMtR -MERSİN 
Sür'at postası 

Muntazam ve lüks kamaraları 
havi elektrikle mücehhez 

KEMAL vapuru 6 Şubat 
PERŞEMBE 

akşamı l 8deSirkecl rıhtımından 
hareketle Çanakkale, lzmlr, 
Fethiye, Güllük, Antalya, Mer· 
~ine azimet ve avdet edecektir. 
Mahalli müracaat : Sirkeci 
Yalı köşk c~ddesi alA!yc han 
birinci kat Sadık zade Nazım 
vapur acantahanesine müra
caat. Telefon : !stanbul 2134 -EVRAKI MATBUA ~IÜNAKASı\SJ 

Maliye Vekiletinden: 
31-5-930 tarihine kadar tabi et

tirilecek evrakı matbua kapalı zarf 
ile münakasaya konulmuştur. Müna
kasa 3-Z-930 tarihine müsadif Pazar 
tesi günü saat onbeşte Levazim ida
resinde müteşekkil mübayaat komi
syonunda yapılacaktır. Münakasaya 
iştirak edeceklerin teklif mektupları
nı ve muvakkat teminatlarını ayni 
günde saat oudörde k~dar levazım 
müdüriyetine vermelen lizımdır. 

Münakasa şartnamesi Levazım 
müdüriyetinden ve İstanbulda Dolma 
Bahçede evrakı matbua anbarı mü
meyyizliğinden her gün alınabilir. 

Hasan zeytin yağı safi okkası 100 
ve kiloluk nıaa şişe su kuruş' ur. 

HASAN ECZı\ DEPOSU~D \ 

ISIA;\ BLL \ iL \ n. n ~ 

DEFTERDARLIK iLA N TI 
Maliye ve!{aletinden: 
28 Şubat 1930 t arihinde açılacak Maliye Müfctti ll"uavi'l

li ği müsabaka imtihanına ait duhul ş eraiti ile imtihanı p·ogra-
mı. 

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

28 Şubat 1' ·o da açılacak imt ihan duhul şeraiti şunlardır. 
1 - T ürk olmak 
2 - Ali Mekteplerin birinden mezun olmak. 
3 - Yaşı 24 ten a ağı 30 dan yukarı olmam ak. 
4 - Namzetler ilan tarihinden itibaren 20 Subat 1930 t arihi

ne kadar doğrudan doğruya Maliye Vekaleti Tefti heyeti r eis
liğine istidaname ile müracaat edecekler ve verecekleri istida
lara aşağıdaki evraki vesaikin musaddak suretlerini raptede
ceklerdir. 

l - Nufus tezkeresi ve ikametgah adresi. 
2 - Tercümei hal hulasası. 
3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine veya tecil edil

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

4 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 
Namzetler imtihandan eve! sıhhi muaveneye tabi tııtulacak

lardır lazrm gelen şeraiti haiz olanlar tahriri ve şifahi olmak 
üzre iki defada icra k•lmac;ık müsabakava i~ti rat.: ecı .. ~ .. ıderdir. 
Evvelce yapılan müsabakada bir dafa iştirak ile muvaffak olma
yanlar iliin olunan şeraiti haiz oldukları takd'rde bu mii~abaka
ya i~l.İrak hakkına maliktirler. Müsabakanın birinci tahriri kts
mı Ankara ve İstanbulda ve tahrirde muvaffak olanlann ikin
ci şifahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde muvaffak olma
yanlar şifahi imtihana kabul edilemezler. Müsabaka neticesin
de kazananlar Maliye Müfettiş muavinliğine tayin olunacak
larchr. 

Müfettis muavinliğine kabul tarihindPn itibaren 2-3 sene 
müddetle bir müfettiş refakatınde Staj görcliikten sonra bir eh
liyet imtihanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da kazanan
lar mesleki malfımat ve mümareselerinin tezyidi znnnmda en az 
bir sene müddetli" Avrupava izam edilecekler ve gönderilmez
den evel Maliye Müfettişliğine tayin olunacaklardır. 

Avrupadan avdet eden Müfettişler teftiş heyetinde beş sene 
müddetle ifayi vazife etmeğe mecburdurlar bu müddetin hita
mından eve! heyetten ayrılmak isteyen Müfettişler Avrupada 
bulunacakları zaman zarfında Hazinece kendilerine sarf edilen 
mel::aliğin heyette i ' lundukları her kamil sene için % 20 bit
tenzil bakiyesini bir gilna itiraza mahal kalmaksızın Hazineye 
iade edeceklerine dair Maliye Vekaletine Katibi Adilden müsad 
dak bir kefaletname vereceklerdir. 

İMTİHAM PROGRAMI 
1 - Maliye ve İktısat ilimleri hakkında umum malumat. 

2 - İstikrazlar ve muhtelif şekilleri borçların itfası tahvil 
ve tevhidi Türkiye düyunu umumiyesi hakkında malumat. 

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

4 - Kanunum edeninin gayri menkul emvalin tasarrufuna ait 
ahkamı hakkında umumi malilmat. 

5 - Türkiye de bugün cari olan bil'umum vergi ve resimler 
ile tarh ve cibayet usulleri usulu tahsil ve takibatı kanuniye. 

6 - Muhasebeyi umumiye kanunu ahkiimi ve bu hususta ki 
mütalealar bütçe ve tabi oldu~ esaslı kaideler senei maliye ve 
devrei hesabiye mevzu kanunlar masarifin tediyesi ve ita emri 
ve bütçenin murakabası şekilleri. 

7 - Türkiyedeki Mali teşkila t hakkında umumi ma!Omat. 
8 - Hukuku idare ve hukuk ve ceza mahkemeleri usuline 

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

deleri satıh ve hacnn mesahaları yeni mikyasa t usuJü. 
10 - Ticari usulü defteri, usulli başite ve müzaafa hakkında 

muhtasar malfunat. 
ıı - Tarihi mali ve Coğrafya Türıkiyenin tabii idari ve maa

da iktisadi Coğrafyası . 
12 - Türkçe ve Fransızça kitabet (imtihanda fıransızçadan, 1 . 

lngilizçe, Almanca ve İtalyanca vukuf dahi ayrıca nazari dikka
te alınacaktır) .. • 

• • • 
SATILIK TARLA: No 1, Fenerli HirLsto Sok~, Arnavut

köy, Boğaz içi, bir tarafı Kosti Başako tarlası bir tarafı Nrkola 
Matos tarlası bir tarafa Haci Dimitrinin Bağı ve dördüncü ta
rafı yolile çevrilmiş 15 dönüm tarla satılıktır. Bedeli defaten ve
rilmek şartile tahmin edilen kıymeti 750 liradır. Satış muame
lesi aleni müzayede ile 22 Şubat 930 Cumartesi günü saat 14 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (H - 41) 

lstanbnl kasapları Türk anonin1 şirketinden: 
Şirketimiz heyeti umumiyeai alelade olarak 24 Şubat 1930 Pazarteıi 

günü saat on dörtte içtima edccel<tir. Hiuedarlarm içtimaa takaddüm eden 
on gün zat-fında hiııe senetlerini §İrket merkez.ine kayıt ettirmeleri ve his
se darların mezkur gün ve saatte Köprülü Handa Şirket merkezine gelme
leri lüzumu ilin olunur. 

Ruznan1ei müzakerat 
1 - Mecliıi idare ve Murakıp raporlarının kıraatile Meclisi 

ibrası, 
2 - T emeltüat hakkında karar ittihazı, 
3 - Murakıpların yeniden intihabı, 

idarenin 

4 - Meclisi idarece, MecU.i idare azalığına intihap olunan Behçrt 
Beyin tasdik memuriyeti, 

5 - f5im]erine kur'a isabet tıdecek olan Meclisi idare izaıı yerine ye
niden intihap icrası, 

6 - Nizamnamei dahili mucibince hamil oldukları hiuelerin bedeli 
şirket seı·mayel'İnin li..akal ı ubuna baliğ olan hiııedaran tarafından yevmi 
içtimadan laakal on gün evvel vukubulacak teklifat. 

Ticaret işleri umuın nıüdürlliğiinden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hüküml~rine göre Türki~ede İf 

yapmak üzre tescil edilmiş olan ecnebi tirketlerınd~n Standard Oıl Com· 
pany Of N ew Y ork şirl1.etinin bu kere müracaat~.a .~ırket eaa.~ '!'ukavel.~nıı· 
mesinin bazı maddelerinin tadil edildiğini ve mudurler adedn~ın on dorde 
çikarddıitnı ve idare iızas~nın _adedi_nin beşten aşa?•. ve ~n se~ızde~ Y';fkarı 
olınamak üzre teıbit ediJdıŞı!'u '!e tırk~t ıermayesını_n dort yuz ~Ilı. mılyon 
dolara iblağ olunduğu hildı'"!lm~.ş ~e lazımgelen ves~~~.ları vcnnıştır. K 
yfiyet tetkik edil~rek kanunı lnıkumlere muvafık gorulmu, olmakla 
olunur. 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~luhasebci 
ği.inden: 

Müsadere edilen Küçük Çekmece istasyonunda altmış ton 

1 

1 

1 

t 
1 

iri çakıl taşı 2/ 21930 Pazar g:lnı.ı saat iki de müzayede ile satıla 1 

caktır. Taliplerin mahallinde bulunacak memurlara müracaat· 
lan. 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

., .... ~ ... ır.-~· ..... .,... . 

l\aınıe Halit - ,\ uallim Ahrnet Halit 

Sağlık bilgisi 
Fireııo-i ve Belso<>·ukluğu 

Firengi diye i~ttiğiniz hastalık,1,ildiğiniz hastalıkla
rın en müthisidir. lier ne kadar bu hastalık tutulanlarr 
birdenbire öldürmezııe de yavaş yavaş zehirliyerek vücu
dü harap eder. . . . . 

Fir engi hastalığının insana sirayetı bılhassa fıreı:ıgı 
mikrobunu taı; ı v<ı.n biri ile temasta bulunması suretıle 
olur. tık zam<ı~arda t emas noktasında küçük bir yara 
görülür. Son:ra bu yaraYJ husule getiren zehir az zaman
da bütün bedene yayılır, ve yaranın suyundan nereye 
değerse orada ayni yara meydana gelir. Firenginin asıl 
sirayet devri bu devirdir. 

·Demek ki sağlam bir adam firengili birile temas et-
tiği zanıan yaraya temas noktasından firenp~e ~~~l~~r:. 
Bu nokta )irmi dört taat zarfında kararır, ikincı uçuncu 
gün orada bir kaba!'tı görülür ve İçerisi berrak bir su ile 
dolar. Dördi.inci.i beşinci gün bu su sararır ve çıban sert
leşir. Altıncı yed,nci gün cerahat kurur, çı~an bir ka~uk 
bağlar bir kaç gün içinde bu kabuk kuru hır yara hasıl 
olur. Bu yaranın üstü beyaz İnce bir deri ile kapanır ve 
cerahat akmağ;:ı başlar. İşte bu irin hastalığın sirayetine 
sebep olan sudur. 

Yaranın çürütücü denilen bir şekli vardır ki hasıl ol
duğu noktayı hemen çürütür, etrafına yayılır ve bütün 
muhitini çürüterek hasıl olduğu uzvun kopup düşmesi
ne sebep olur. 

Bir de kemirici denilen şekli vardır ki bulunduğu 
noktayı ve e~rafını k.eınirip oyarak hastayı berbat bir şek 
le sokar . En çok göriilen şekli sert ve yumuşak yara de
nilen nevidir. 

Bu h:ıııtalık hemen umumiyetle uygunsuz münase
betler nelic~sinde hu::.ıl olduğundan bir çok kimseler 
hastalı ğı saklarlar. Halbuki hastalığın kendi kendine 
geçmc::ine inıkun yoktur. Bilakis günden güne bütün 
vücud ü sara r, t edavi imkanı kalmaz. Ayni zamanda has
ta olan k imsen in ailesi, çocuklan da tehlike altında bulu
nur a r . Bunun icin ilk devirde hemen doktora koşup so
n una lmd ar t eda'visine calışmak lazımdır. 

Bu ilk clevird<'n alt; yedi hafta sonra ikinci devir baş
br. B•1 d ·.•virde vi.icudün muhtelif yerleri lekeler, çıban
lar ve kabarcıklar idnde kttlır. Boğazda yara hasıl olur. 
Gö:~ hastdlanrr, bünyesi zayif olanlarda ~öz kör olur. 
Sarhoslarda cok kere bu netice görülür. Yarnn başağrı-
1arı ~da", vÜcutle kuvvetsizlik ve kesiklik görülür, iş
tah kaybolur, beniz sararır, saçlar dökülür. 

Bu devirde rutubetten ve zafiyetten son derece ko
runmak liizınıdrr . Temizliğe son derece dikkat etmeli~ 
dir. 

Hastalık bu devirde de bulaşıcıdır, fakat ayni za· 
mand:ı tedavisi imkanı da vardır. 

Fakat hasla derhal doktora koşmazsa üçüncü devir 
b.:ışfar. Bu devirde kemikler ve vücudün İç kısımları has 
ialanır. Burun kemiği, damak, kafa, bacak ve kol kemik 
lcri hulasa vUcudün İç yüzüne yakın kemikler cerahatle
nir, burun kenıiği çürüyüp düşer; boğazdaki yara cera
hatlenip aç<:ır. Hasta ishale uğrar, vücut son derece za
yif düşer. Vi i~uclün hel" tarafı yaralar içinde kalır, sinir
!cr cürn'eııi bo7ıı lur, geceleri uykusuz kalırlar, dillerinde 
~ıb<ın çıktı ğı t:ıktirde konuşamazlar. Bu devirde artık 
hastalık başkala~·ma sirayetten ziyade hastanın kendisi
ni yiyip ken1irir. Firengiye tutulan kimselerin ailesi teh 
tikede olduğu ~ibi doğacak çocuk ta firengili doğar ve 
yaşam "\? . 1-Iatta henıen umumiyetle firengililerin çocuk
ları olr.-:az. Ba7an da bir batın sonra doğan çocuk ya sa
:<at ve ap~al olur, yahut sara, hatta cinnet gibi hastalık
larla malul olur. 

Gcriil iiyor ki firengi: 
1 - İnsanı ınahvediyor. 
2 ·.- - Bulaşıcı bir hastalık olduğu için cemiyete za

rar ver;yor. 
3 - - Aileyi harap ediyor ve zürriyeti mahvediyor. 
Şu halde firengi yalnız bir şahsı mahvetmekle kal

!lllyor, muzur 'le fena tesiri dal budak salıyor, yalnız bir 
aileyi zürriyetsiz biı:-akmalda kalmıyarak bütün bir cemi 
ye i de l:arap ediyor. Bu itibarla ne derece sakınmak la
~ım geleceğini takdir edersiniz. 

Bir firengili asla evlenmemelidir. Hemen hemen si
ı·aye t f?ekli ve hastalrğın alınması ayni tarzda olan bel
~oirukluğu fircngi derecesinde tehlikeli olmamakla be
raber hem İnsana ıs~trap verici hem de aile hayatında 
oüyiik felaketlere sebebiyet verici bir hastalıktır. 

Bu hastalık göriilür görülmez doktora müracaat et
ı:ıeüdir. Müracaat zamanı geciktikce hastalık ilerler ve 
Aedaviı:i o nispe1 ~e güçleşir. Binaenaleyh burada da en 
mühim ,nesele: 

1 - Asla sıkılmıyarak hemen doktora müracaat. 
2 - Hastalığı anladıktan sonra başkalarına siraye

tine meydan verecek temaslarda bulunmamak. 
Bu hasi:alı~a bir kaç defa tutulanların zürriyetten 

mahrum oldukları da görülmüştİ:İ.!'.:__ 

KAR Q N Alman kıt11ph'l nesi 
Bcyoı:ı;lu Tünel mn•danındı !i2J 

·::... - ' •• <\. ;_ ' '. 

PAZAR 
2 ŞUBArI' 9:·H) 

Barut inhisar şirketi memleketteki av ve rovclver flşejtl ihtiyacının memleket dahilinde temini ile paramızın bir kısmının harice 
çıkma.ına mani flit tedbirler ' tt ibaz etmektedir. Bu cllmlcden olarak Sllılhtaratada gayet mllkemıı:ıel bir fabrika vllcude getlrmittlr. 

Reamlmlı: bu fabrikaya alt muhtelif manyolan jtllstermektedir. 

Sabık Kayser yetmiş bir 
şına girdi. Felemenkte (D 
satosunda on ir seneden 

Piyango müdüriyetinden. mecburi surette oturan s 
1 - Numuneleri veç.hile Alaman İmperatoru hatır 

l 

ı. 
-

"258,000,, adet noter evrakı yazmaktadır. 
tab ettiirileceğinden taba ta- Sabık hükümdarın en bil 
lip olacakların pey akçaları ile z~v~ örde_k besleme~ çiçek 
birlikte 4-2-930 salı günü saat tıştırmektır. (Yazısı ıç sa 
on beşte: a_e_d .. i-r ... )_.., _____ ... 

2- Piyango müdürlüğü için Edime İcra Memurluğundan 
muktezi iki adet çift yıldızlı Açık arttırma ile paraya çe 
iptal makineleri pazarlık sure- cek gayri menkulün ne olduğu: 
tile mübayaa edilceinnden itaya Fabrikası gayri mekulün bulund 

.,. mevki ve mahallesi: Edimede A 
talip olacakların keza 4-2-930 kadında kadı Bedrettin mahallesi 
sair günü saat on dörtte piyan- İstanbul caddesinde kain. 
go müdürlüğünde mÜtef,crl:kil Takdir olunan kıymet: Otuı 
tayyare mübayaat komisyonu- kiz bin liıadır. 
na müracaatları. Arttırmanın yafolac:ığı yer, 

Sıvacı ve Hova~ı 
Esna/mm nazau dikkatine 

Bu kere letanbul umum sıvacı ve 
bc~· a-:1 esnafı namı altında bir cemi
yet lefekkül ebnittir. Umum esnafın 
kayıt olunmak ve cüzdanlarını almak 
üne lıtanbulda Kayseri hanındaki 
cemiyet merkezine müracaatları lü
zumu ilin olunur. 

saat: Edi:ııe icra dairesi 9 Mart 
Pazar gi'pU saat ondörtten onal 
kadar. 

1 - lıou gayri mekulün ar . 
9artnamesi 1 Şubat 930 tarih•~ 
itibaren 1129-3062 numaralı d 
ile Edime icra dair~sinde her 
görebilmesi için a~ıktır. İlanda 
olanlardan fazla maiCımat almak 
yenler işbu şoctnameye ve 929-3 
dosya numarasile memuriyet" 
müracaa e t ınelidirler. 

PERTEVNİY AL VAKFI 2 - Ar.tırmaya iştirak için 'f" 
Mütevelli kaymakamlığından: rıda yazılı kıymetin yüzde On 
Eııün Önünde Valde hanının rıh· tinde teminat gösterilecektir. . 

tim cihetinde 34 No. ve han derunun 3 - Hakları tapu sicilile sabıt 
da 10 No. mağazalar müzayedeye ko mayan ipotekli alacaklılarla diğ•' 
nulduğundan talip olanlann S Şubat Ukadarlannın ve irtifak hakkı 
930 Cumartesi günü ıaat 15 te lıtan lerinin bu haklarını işbu ilanda~ 

B - Ş k bul Evkaf müdüriyetinde Pertevni- haren yirmi gün içinde evrakı '!' u çocugun adı ev et • . ~ Yeşllkllydekl evini soyan hırsızları teşhise gelen Mme Hayık . .. bı'telerı" Je bır" lı'kte memuriyeti. 
yal V aldı idaresıne muracaat eyleme-

Seyyar satıcılık yapar ve simit l(eresteciyan şehadetinden sonra adliyeden çıkarken leri. bildirmeleri icap eder. Aksi takd• 

~ ,. - ~rı~~ilik~~ 
Seyyar satıcılık ve zabıtai be Gün gerecek ki nihayet bir U ıderWood yazı satış bedelinin payla§masında b' 

lecliyenin bunları meneden tet- 1 maklnasını almağa mecbur olacaksınız. ka~~Österilen günde arttırmafl 
birleri hemt:n her gün gazetcie ~ ÇUnkU dünyada emsali yoktur. tirak edenler arttırma şartnaınale~ 
rin meşgul olduğu ve ciddi te : 24 d b • A • okumus ve lüzumlu mal[ımatı , 
dabirin ittihazını istilzam eden sene e n e r ı m er ı - bunlar( temamen kabul etmiş ad 
bir meseledir Şevket Galata IJI itibar olunurlar üstünde bırald 
be_ le_dı_· y_e za. bıtas.ından day_ ak_ ye kad a oıı· mpya'd a çabuk gayri menkulün bedeli zamanında 

- rilmezse gayri menkul ikinci bır dıgını ıddıa edıyor. Bu ıddıayı tırma ile satılır ve bedel farlı' 

~:s~:~e;~~:ıe n~C:~e~i:~!~~- yazmakta birinci çıkıyor ~ğ~~u:r:~:~~a~y~ı~~d~üb;!e 1'*1'. 
ne vazedıyoruz. y k J S K kalmaksızın memurıyctımızce 8 ı 

1 - - 8ZI Uf$ 8fl fenografya Opya dan tahsil olunur. Beş numara~\e si. 3ncü Hukuk mahkemesinden: ' ' d 
Madam Roz Faynennanın ikamet lstanbnlda l(Aatçılık ve matbaacılık Anonim firketl ( Fratelll Haim ı Galata Mahmudiye ~a1a ~ar! t;::ı~~kuk ehnek ~;{; ~' 

giihı meçhul Semoel Faynerman ale- caddesi No il Telefon : Beyo~lu 1761 1 ket agr~ 1 ttan son~~tJnde bıf~ 
yhine ikame eylediği boşanma dava- • 1 u en ço ar ıranın ti". 

bk"k 13 ş b 9 o p B - ı S Jb B · · H k k H. l "ki · .. Un ·· k 1 · · be I . . d k . . . lır. Şart tehakkuk etmezse arttı rl &ının ta ı atı u at 3 erşem kimJ'':,l'.o~ u u eııncı u u a- ;. n~; v~. uç cu .. :~ a~ı yırmı ş~r o~u nısbetın e pek a cesın! miıstes- geri bırakılıp alıcı teahhütten !<~ 
be günü saat 11 de muayyen olduğun ıgın en: ıra ı ef ıdrilsene muf dete _Le.on ~dail· h12ıben yevm ve_ 1vaBtı m~1zkurde ~30: Jur, ve teminatta kalkar. "' · 
dan o gün o saatta mahkeme de biz. Kurtuluşda tramvay caddesinde r~~ e en .er. ta.ra .ın an ıstıcar . ı : 4 numerolu .. ı .e . ~:rog u .. beşıncı 

5 
_ Arttırmanın birinci ve1 ~ t" 

zat veya bilvekiile hazır bulnması ak· 80 m.ımerolu bir bap ahşap hane üc dıgı beyan ıdılmış ısede ve kendılerı- Sulh hukuk hakımlıgıne muracaat e· ki . 
1 

e ga rı' menkuıef' 
· · d ahk"k ki b" d · · ~ · b ı h bil Ir:un 1 1 · ·ı - 1 ncı o masına v Y sı taktır e t ı atın ya ın e ıcr;;. kattan ibaret olup zemın kattmda iki nın u unamaması ase e tura- yeme crı ı an o un ur. 

11
• k d k n· hakka ve sat• 

1 - ·ı- ı · . 1 ı k"k d"I · · a u e en anu ı o unacagı ı an o unur. _ oda bir mutfak ve bır kılar ve bir ha- o an tet ı e ı emeınışlir. .. d" - •artlar. {r 
- · · · · · · · .. F Rl TÖR tarzına gore ıger , . 11 Şehzadebaşı türk salonu I~ ve zemını çını taşlarle mefruş, •· Mezkur hane ızaleı şuyu zımnın- AB KA LERE İşlemiş vergi ve vakıf ve ta~ \I' 

Sinema ve tiyatrosundı sine
ma, va ryete, ırnmed i ve mo nolog 
bu ak~amdan itibaren her gtce 
ko mik cevdet bey temsilleri 
ve Anastas bale heyeti iştirakile 

duhuliye 20 kuru:; 

kinci katta iki oda karşılıklı bir kilar da bilmüzayede furuhtu karar mah- Milli sanayi birliğinden: e tenviriye müşteriye iiittİf· ti' 
ve bir hale ve üçüncü katta karşilıklı keme iktizasından olup bir mah müd Ankaradan avdet eden mürahha- y~a v un fabrikası yukarıda göS1.~ıf 
iki oda ve bir mi_kta'. sofayı h~vi ve detle müzay~deye .. v~z idilmiş~ir:. ~unızın vereceği izahatı dinleme~ ,.e ~:n ~ Mart 930 tarihinde Edirne ~ti" 
bahçede eşç~r.1. m_~smıreye hav~ ve 9-3-930 ~~rhın_e mu~adıf Pazar gu .... nu ı~a~ ... ~d~n hususatı ıfa et~ek uzre dairesinde işbu ilan ve gösterile" 
taraça, ve iıçuncu katta sokaga na- saat ondortte iha l esı ecra kılınacagın bırlıgımıze mukayyet fabrıkaların ' tırma şartnamesi dairesinde satı1' 
zır balkonu mevçuttir. Elektrik ter- dan talip olanların ve daha ziyade bugün saat ikide birliğin ikinci vakıf 1 ğ il' olunur .A 
kos tr.sisattını muhtevi ve hali isti- malfimat almak istiyenlcrin kıymeti hanındaki dairesine teşrifleri rica o-! 

1 
.. a~ .. · , db' 

maide sahranci olup veba kunturato muhamin•si olan 2200 liranın yüzde Junur. LMuduru Mes ul Burhaııe 


