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İngiliz siyaseti a e 
a 

gaz 
kında · 

t 
tah 

leri den Suat Tahsin Be 
kemeye ver~ıd·. • Londra konferansının davet

lı lerini ev sahibi sıfatile ağırla
mağa çalışan ve onlar ile dünya 
matbuatının mümessillerine 
Jıer gün tatlı yüz ile _tatlı sözler 
;öylemeğe uğraşan Ine;iliz baş
vekili hakikat halde umumi va
zıyetten memnun ve her türlü 
endişeden azade midir? Bir ta
raftan İngiliz halkına, diğer ta
raf tan beşeriyetin sulh ve sü
kim istiyen büyük kütlesine 
karşı parlak vaitlerde buluna~ 
Mac Donald, hakikat halde kı
min için çalışmakta ve nasıl bir 
gaye takip etmektedir? Daha 
doğrusu İngiliz başvekili ne 
dereceye kadar İngiliz, ne de
receye kadar sosyalisttir? Yeni 
1ngiliz siyasetini tahlil edeb~l
mek için her halde bu suallenn 
cevaplarını araştırmak Hizım
dır. 

ı ve 
''Hareket ,, sahipleri 
hakkındaki tahkikat 

Stıat Talısiıı il. ile tiitl.iı1 şirkf'ti 
alıııan 1CCO lira içiıı ııe di)rorlar? 

Numaraları tesbit edilen paralar tahkikat 
evrakıle sulh mahken1esine gönderildi 

Polis 111üdüriyeti erkftnının tutulan zabıt 
varakası hakkında verdikleri izahat 

Hareket gazetesi sahiplerin-
• ~ den Suat Tahsin Beyin Her-

• 

man Sipirer ismindeki tütün 1 

şirketi depoları işletme müdürü 
Arif Hikmet Beyden 1000 lira 
alması üzerine zabıtaca yapıl
makta olan tahkikat dün bitiril 
miştir. 

Bir çok dedikoduları mucip 
olan bu paranın Suat Bey tara
fından alındığını gösteren cür

Harekı-t salııplc- mu meşhut. ~~~i~esi Be~iktaşta Tlilüll mecmuası 
riı:drn Sııal TııJı-Ccı·eyan ettıgı ıçın tahkikat ev- sahibi Sıııt 

sin Fi. rakı diin akşam Suat Tahsin B. 
Beyle birlikte Beşiktaş Sulh mahkemesine gönderilmiştir. 

Dün de Suat Tahsin Beyin tekrar tevkif edildiği şayi olmuş
sada kendisinin ikametgaha rapten serbest bırakılmış olduğu 
anlasılmıştır. 

Mumaileyh hakkında adliye tahkikatına bugün başlanması 
muhtemeldir. 

Bu hadiseye ait zabıta tahkikatile meşgul olan Polis ikinci 
şube müdürü Şükrü Bey, Iazımgelen muamelenin kanuni surette 
yapıldığını ve keyfi iş görmek iddiasi varit olamıyacağını söy
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Vekalet meclise 
layiha verdi 

Eytam, eramil ve nıütekaidin 
den yüz kuruşa kaclar maaş a
l anlarının 10 sene1ik ınaa ları
ııın birden verildiği yazılmıştı. 

Yaptığımı.l tahkikata naza
ran yüz kuruşa kadar maaşla
tın tediye müddeti 1r!. m buldu 
ğu ıçin şimdilik on senelik na -
r.ıile hiç bir para verilmemekte 

1 
Jır. 

Yü~ ~uruşluk maaşlann baki 
y_e~e:'ının o_n senelığınin tedıye 
sı ıçın malıye vekfileti meclise 
y<!ni bir kanun teklif etmiştir. 
5Cı0 kuruştan yukarı maaşların 
tediyesi için her tasavur yoktur 

Abdurrahman 
MünipBey 

Baro eski kararında 
ısrar ediyor 
- -·-· 

Yüzbin liraya yakın varida
tını kazanç vergisıni verirken 
sakladığı iddia ol müderris 
ve avukat Abdurrahflıan Münip 
B. hakkında Baro • bat mec
lisi son kararını ve ıştir. Ma
lı1m olduğu üzre üeıdei umu

Cihan harbinin başlıca galip 
!eri arasında bulunan emperya
lıst İngiltere'de zaferden sonra 
ikinci enternasyonale mensup 
bir kabinenin iktidar mevkiine 
gelmesi herkes için kola~~ık~a 
anlaşılan bir mesele degıldır. j 
Almanya'da sosyal demokrat
lar ancak mağlfıbiyet neticesin
de ve binaenaleyh mevcut bir 
nizamın, evvela harici ve sonra 
da dahili sebepler ile bo.lulması 
üzerine hükumete geçmişler
dır. Dünyanın en muhafazakar 
ve anana perest bir milleti olan 
lngılterede borju:-a~i ~izamını 
ihı.ıal ettirerek bır ışçı kabıne
sinc yol açan amiller nedir? İn
gilizler fantaziyi sevmezler. On 
lar hayati bir zaruret hissetme
dikçe alıştıklarından da ayrıl
mazlar. Ekserisinin Mac Do
nald 'ı başlarına geçirmişler ise 
her halde bunun için mühim se
bepler görmüşlerdir. 

Bu sebeplerden bir kısmı 
dahili bir kısmı da harici siya
sete ~lluk etmektedir. İngilte
re cihan harbinden galip çık
mıştır. Fakat dört seneli~ b~
yük bir cürmün cihan vazıY.etm 
de husule getirdiği tahavvuller 
İngilterenin hiç de. W:Uit etı;ıe
diüi neticeler vermıştır. İngılte 
re b siyasi tevsiini, sınai ve ti
cari sahalarda oğradığı akamet 
le ödemeğe mecbur olmuştu.r. 
Harp bitmiş, sulh avdet. etmı~, 
fakat İngiliz sınaa~ ve ~ıc.aretı
nin harpten evvelkı fey.~z!.ı man 
zarası hiç de tekra7 go~e
miştir. Bunun üzerıne .. ı~%ılt~
rede işsizlik gibi en ~uy~~ bır 
içtimai dert, cemiyetın bunye
sini kemirmeğe başlamıştır. 

lemiştir. 

{ -

ve şantaj yaptığımı iddia eden milik inzıbati ml\atrıeletnin ta -
şirket müdürü ile bu şirketin yini için Baroya urocaat et
memurlarından olan Beylerbe- mişti. Baro inzibat meclit>i tayi 
yi idman klübü reisi Hikmet ni muameleye lüzu llmadığı 
Bey ve .şantajcılığı isnat ede- karannı verm~~- • ' knrara 
rek tec.avüzgiir ne~nydtta bulu- maacteı uınumılık agırceza nez
nan Cumhuriyet gazetesi ale _ dinde itiraz etmişti. A:ğırceza
yhine dava ikame ettim. Bu mü nın verdiği kararı refetmesi Ü-

1 nase~e.tle H ... ~eket gazetesi de, z~rin~ Baro inzı~t mecli~i ~a
kendısı aleyhınde madde isnat zıyetı tekrar tetkık etmıştır. 
etmek suretile tecavüz edenler Öğrendiğimize göre inzibat 
hakkında dava açmıştır. meclisi ilk kararını tavzih eder 

Gazetemizi tuzağa düşürmek mahiyette bir karar vermiştir. 
için bir cürüm tasni edilmiştir. İnzıbat meclisi bir cürüm 
Henüz müstantik tarafından ka varsa ceza tayinine selahiyet
rar verilmeden bana maznun tar olmadığını karannda bildir-
denilmesi de bi.r iftiradır. miştir. 

Herman Spirtr ıaıan şirketi işlet
me mlldürll flikmet B. 

Böyle çirkin bir şey tahakkuk ___ _.. __ _ 

Yırtık paralar 

İngiliz emperyalizmi bu de7t 
önünde aciz kalmıştır. Buna bır 
deva bulmak için yalnız bir cep 
heden çalışmak kafi gele~ezdı. 
Dahili siyasete ait tedbırlerle 
beraber, harici siyaset sahas~
da da faal bir rol oynamak la
zımdı. İşte İngilizler bu rolun 
ifasını Mac Donald'e biraktılar. 

Mac Donald borjuvazi niza
mını bozacak ve dahilde radi
kal tedbirler alacak derecede 
kendini kuvvetli hissetmediği 
için en büyük mesai hassasını 
harici siyasete ait tedbirlere 

Bu hususta malfunatına mü
racaat ettiğimiz saHihiyettar 
bir zat demiştir ki: 

·'-Ortada zabıtayı iğfal ma
hiyetinde bir teşebbüs veya ke
yfi muamele yoktur. 

Resmi bir makam tarafından 
polis müdüriyetine hav~le edi-

1 len tahriri bir ihbar ve mur~caa_7 
üzerine tertibat alınarak curmu 
meşhut tesbit edilmi~tir. . ı 

Suat Tahsin Beyın Şırket 
memurundan parayr aldıgı an: 
laşılmışsada ne maksatla aldıgı 
bir şantaj meselesi olup ?lma
dıiYı ancak mahkeme karaıle te-

b • 

beyyün edebilecektır. 

hasretti. 

Zabıta yalnız paranın nasıl 
verildiğini tesbit etmiş, cürmü 
meşhut tertibatında kullanılan 

. bin liralık evrakı naktiye tahki- 1 · h 1 İşisizlik ıı:es~lesı ~er şeyd~n kat evrakile beraber mahkeme- Hartktl gaze tsı ıdare anes 
evvel iktısadi bır beladır. İşsız- ye tevdi edilmiştir. Zabıtanın etse ben yaşayamam. 

ı h · · · k · · Verilen parayi ben şaıhsi ve ler ngiliz azınesını emırıyor yaptığı tahkikat Hareket gaze-
lar. Diğer taraftan İngiliz hazi- tesine ait olmayıp sadece Suat ailevi dostum olduğunu zannet 
nesini kemiren büyük bir yük- Tahsin Beyi aHikadar eden şah tiğim Hikmet Beyden borç ola 

h d d rak aldığım zaman kendisinin 
de İngiliz filosudur. Geliri azal- si bir mesele akkın a ır. 

1 
Bunun gazete neşriyatile a- (Mabaadı 5 inci sahifede) 

mış olan bu hazine buna . ile e- lakadar olup olmadığı da mah- ,.....;...-----------.. 
bet nasıl tahammül edebılecek kemede anlaşılacaktır. MALTA 
tir? sonra zaman Amerika Şimdi bir taraf paranın arzu 
Ye Japonya filoları için çalış- ile ve borç olarak verildiğini, haf.ıraları 
maktadır. Şu halde bir gün el- diğer taraf ise tehditle alındı-
den rıkmak tehlikesini göste- ğını iddia ediyorlar. Bunlann ı N. Ç'V'T''ESJ 

"' . · · hangisinin doğru olduğunu, ha- F. A. • n ı • "' 
ren denizler hakimiyetını sıya_: kikatı mahkeme meydana çıka- 1 
setle, pazarlıkla bir tak.~im şe~- caktrr". Polis müdüdrü Şerif 

·line bağlamak bugünku vazı- Bey de, zabıtanın ka~uni vazi~e 
yette daha muvafıktır. Bu yolu sini muvaffakiyetle ıfa etmış 
mistik ve sosyalist fakat ayni olduğunu söylemiş ve iş~ şan-ı 
zamanda İngiliz emperyalizmi- taj meselesi olup olmadıgı hak 

d "k kında ademi malUmat beyan 
nin zaruret ve icaplarını mü n · etmiştir. 
Mac Donald deruhte etmiştır. Suat Tahsin Bey dün şunla-
E:!astikiyeti ile meşhur olan İn- rı söylemiştir: . 

Aka Gündüz'ün en güz'l 
eseri ve baştan başa 

heyecan, diklıat, alaka 
uyandıracak ifşaatı 

"Politika,, arkada
şımızda tefrika 

edilmeğe başlandı .. 

Okugllnuz! 
giliz emperyalizmi Mac Dona!- _ Bu para m.csel~sı hakkım-
1'ın şahsiyetinde de büyük da tertip edilmış bır tuza.ktır: 
hadimlerinden birini bulmuş- Mahkeme huzıırunda mahıyetı 
tur. ZEKi MESUT anlasıla.;aktrr. Bunu hazırlavan.ı....---...-------...: 

Tebdil muamelesine 
yakında başlanıyor 
Y rrtık paralann tebdiline bu

günlerde başlanacaktır. Parala 
ıın tebdili Osmanlı ve Ziraat 
bankalrında yapılacaktır. 

Yırtık paraların tebdili mik
yas dahilinde tenzilaatla yapıla 
cak ve parannı yüzde birinden 
az yırtığı olanlar mevkii muame 
lede kalabilecektir. Ayni suretle 
lekeli ve kirlenmiş, fakat yazısı 
okunan paralar da geçebilecek
tir. 

Şehrimizde bulunan muame
ati nakdiye müdürü Sırn B bu 
işle meşgul olmaktadır. Sırrı B. 
dün bir muharririmize şunlan 
söylemiştir: 

"-Yırtık paraların tepdiline 
bir kaç güne kadar başlanacak
tır. Bu müddet azami 10 gün 
kadar sürebilir. 

Bize vaki olan müracaatlar
dan yırtık paraların o kadar faz 
la olmadığı anlaşılıyor. Bunlar 
belki bir kaç bin lira kadar bir 
şey tutar. -------

M. Meclisi 
Ankara, 25 (A.A) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Reis veki 
li Refet beyin riyasetinde top -
lanmış ve ruznamede müzakere 
edilcek mevat bulunmadığından 
pazartesi günü içtima etmek üz 
re celseye nihayet verilmiştir. 

İhrahim Tali Bey 
Mardin, 25 ( A.A) - Bir 

müddeten beri Ankara ve İs
tanbulda bulunan birinci umu
mi müfettiş İbrahim Tali Bey 
bugün şehrimize muvasalat et 
miş ve maiyeti ile beraber bu -
gün Diyarbekire hareket etmiş 
tir. 

• 
lktısat 

programı 
-·-Biitçe !J'Jeclisten 

geri alınmanuştır 

Tasarruf hahk11ıda Maliye 
vehlii11i11 beyı111alı 

Ankara, 25 (Telefonla ) 
Meclis bütçe encümeninde bu
lunan 930 blitçesiııin hükumet 
tarafından geri alnıdığı hakkın 
da intı~ar eden haberler doğru 
değildiı. Bu hususta maliye ve 
kili bam. dedi ki: 

"- - Btitçeyi geri almadık ve 
alamıyacdgız. Bu tçede yapıla
cak tasa·nıfat hakkında tetki
kat yap.yoruz. Tctkıkatımız ne 
ticesinde yapacagımız tasarru -
fatı bir tezkere ile meclise bil 
direcegiz. Ozamana kadar da 
bütçe .:ncümen biltçe üzerinde 
başladığ1 tetkika tına devam ede 
cek ve tadilat teklıfimiz biliiha 
re nazarı itibare alınarak bi.it~.: 
üzerinde tatbik olunacaktır., 

Ha.ı~ı aldığıma göre İsmet 
paşa ikıısat proğı;:ımırun tatbi
katı için 3 sen ıçın sarfına lü
zum gorülen 1012 milyon ka
dar bir projeyi temin için 930 
bütçesinde yapılacak tasarruf 
menbalarını ehemmiyetle tetka< 
etmektedir. Bu hususta bir ta -
raftan vekalet muhasebe müdür 
!eri maliye vekaletinde toplana 

Maliye vekili Saracoğlıı Şflkrll B. 
rak vekaletlerin evelki seneler
deki bütçelerinde mevcutolupta 
sarfedilmiyen tahsisatları tesbit 
etmektedirler. Bu suretle büt
çelerde fuzulı rakkamlar işgal 
eden mebaliğ anlaşılacak, dii;er 
taraftan harcırah gibi fasıllar
da tevkifat yapılacak ve devlet 
teşkiHitında kadrosu küçüttil
mek suretile idaresi imkanı .;ö
rülen daireler taayyün edecek -
tir. 

Bir tasavvura göre iskan mü 
düriyet umumiyesinin vilayet
lerdeki teşkiHi tı lağvolunacak 
ve bu teşkılat tarafından y<>pı
lan vazifeler aHikadar diger 
memurlara taksim olunacaktır. 

Mektepliler 
müsabakasi 
37 inci haftanın 

bırincilikleri 
37 inci haftanın birincilikle

rini sırasiyle isimleri aşağıda 
yazılı Bc_·ler kazanmışlardır: 

zi ve inkılap 
raun: Siirt Mtbusu Mahmut 

ı 
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ismet B. (Pş.) cevap verdi: 
"Zayıf yürekliler öy e 

düşünebilir!,, 
- "Efendim. . . Bizim pek hisardan Marmara sahillerir 

eskiden kalmış bir adetimiz var varıncıya kadar bütün şehirle 
dır. Tarihleri açarsanız gör&- ve bütün köyle.· dahil olmak i 
ceksiniz. Ta Viyana önünden 1 re on günlük kısacık bir mü 
çekilmeğe başladığımız, Maca- det zarfında yıldırın süratile i 
ristan ovalarından kaçtığımız tila edilmiştir. Aradan zamaı 
gündenberi ayni şeyi duyar- geçince çok felaket görmü 
dık: Kumandanlara, balıklar çok bedbahtlığa uğramış 
içerisinde, karpuzlar içinde al- millet olduğumuz için felakel~ 
tınlar geldi. Dinsizler bizi sat- lerin facialarını, sızılarını kal 
tı. Ne yapalım, elimizde silah !erimizde çabuk uyutuyoru 
yoktu. Arkamızdan imdat Bursa felaketi yüzünden uğr 
kuvvet göndermediler. Kaçtık. dığımız ziyan, o kadar müthl 
Yoksa eğer dini uğrunda başı- tir ki, emin olabiliriz, bütün i 
mızdaki zabitlerimiz, kuman- han nazarında Anadolu müd . 
d:ınlarımız çalışsaydı, biz ka- faasında zavallı halkımızın ı/ 
çar mıydık? Bir kılıcı çektik mahrumiyetle, bin eza ile ya1 

mi, ta yerin altındaki sarı ökü- nuş olduğu muazzam ve he~ 
:ı:ü bile doğrardık, öbür tarafa betli şey, bu hezimet neticesi 
geçer, giderdik .. , Efendiler de zirü zeber olmu•tur. Ara 
bizim kahraman zabitlerimiz; luda müdafaa denilen şeyin 
böyle şeyler isnat edilemez. göz korkulujhı oldu/\ 
Fakat onlara korkaklık, vazife umumi bir zihap uyP-ıdırmı 
kaçkınlığı isnat olunabilir mi? tır. Bizimle beraber ..... 
Türk zabiti, milletin gözbebe- Miralay ismet Bey - Za' 
ğidir. Eğer bizde zabitan, mü- yürekliler öyle düşünebilir ..• 
nevver zabitan bulunmasaydı, Hamdullah Suphi Bey -
Fas gibi, Hayve gibi, Buhara zimle beraber payitahtımız dı. 
gibi şimdi yerimi:ı:de yell~r e- rin bir ıstırap içinde, Anado 
serdi. . • . nun nihayet kendisini de kur 

Nihayet Hamdullah Suphi racağını da beklerken bizim ı' 
Bey kürsüye geldi: cephelerdeki hezimet, lstanbı 

- "flJ.. ..ı,.f., Rursa felaket- da - hükfunetine demiyoruır. 
lerini öğrendiğimiz vakit bura- hukum.,,ı ı.ı.,. ı..:. ---- -".I 

1 
da mes'ul kimseler varsa mey- faa noktai nazarından kale alı 
dana çıksın, yolunda bir talep yorum. Çünkü orilar, en büyf 
dermeyan edilmişti. Bu talebi makamından en küçük maka! 
Meclisi Aliniz kabul etti. Şim- na kadar, düşmanın şer aleti' 
di erkanı harbiye riyasetinin, den başka bir şey değildir. 7!
Garp ordusu kumandanlığın- vallı lstanbul halkını söylü~ 
dan naklen mes'ul zannettiği- rum. İstanbul halkı manna, 
miz kumandanlar hakkında o- sahillerine gelen Yunan bayr' 
kudukları beyanat bizi müte- larmı gördükten sonra başını 
hayyİr bırakmıştır. Kendi ken- miş: galiba raptı limit ettiğ 1 

dimize bir sual sorduk: Acaba şey de bir heyuladan ibaret .. 
bu kumandanlar muzaffer ol- miştir. Suale bu cihetten de hr 
salardı haklarında daha iyi ne kımız vardır. Eğer hakikat 
söylenecekti? Loid Corcun uğradığımız bu mutantan he' 
Londrada; Anadolu üzerinde mette mesul adamlar varsa ı:
Yunan ordusu tarafından yapı- dana çıksa da, çıkn:asa da · 
lan harekata ait beyanatı ara_ zim için ayni şeydir. Onlar l 
sında iki cümle vardı ki yanı- raet kazanırlarsa biz kazann 
nızda tekrar etmekte bir faide olacağız, kabahatları varsa ~ 
görüyorum. Loit Corç diyor- zalandırmak bil' hak ve bit 
du ki: Venizelos bize vaat etti. zifemizdir. Bu i~ibarla mecl 
Karşımızdaki Türk cepheleri- aliniz bir karar ittihaz etti. l 
ni yarmak ve muayyen hedefe kanı harbiye riyaseti tarafınd 
varmak için on dört gün kifa- vaki olan beyanat arasında 
yet edecektir. Halbuki vekayi, şey söylendi ki, meclisi alil 
Venizelosun dediğinden daha karşısında bilhassa buna itiı 
iyi çıktı. etmek ve bilhassa onun üzeı1 

On gün zarfında, tayin edi- de sizinle düşi' tmek isteri 
len hedef elde edilmiştir. Ak- (Bitmedi) İ 

1 - Galatasaray lisesinden: 
262 Berin Bey. 

2 - Galatasaray lisesinden: 
870 Racih Rıza Bey. 

3 - Galatasaray lisesinden: 
247 Saip Bey. 

4 - Galatasaray 1116 Süley. 
man Nazil Bey. 

Yukarda isimleri yazılı Be
yler bu günden itibaren gazete
mize müracaatla ikramiyelerini 
alabilirler. 

38 İnci hafta başladı 
38 inci hafta başlamıştır. Ö-

• 
l 

Trabzonda filime a/ınnn Horon oyunu 

Milli havalar ve oyunlarr ...... r., 

Bugiiıı ~1lclck si11cı11asıııda da\'cfı 
lere hc)raz per<lt·dc gi)stC'rilccel~"'"•hl 

nümüzdeki Perşembe günü ak- Karadeniz ve havalisinde do Heyet Trabzon Erzur~ı 
şamına kadar gazetemizde çıka l:ışan konservatuvar heyeti, se- Sivas ve ~ havalid~ cidden ..... , ... , .. 
cak_ haberlerden.en mühimmini yahat esnasında aldığı filimleri güzel mahalli oyunlar ve şa 

1 

seçıp, Cuma~tesı .~kşarı:ııı;ıa ka-1 bugün saat 11 de Melek sinema !arla karşılaşmıştır. Bütün 
dar gazetemıze gonderınıa. 1 sında e-österecektir. oyunlar. avrı avn filme ce 
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AL 1 iZ BE· E 
lngilterede 

Bahr-
konferans 

Hususi 
müşavereler 

Bugün i 
1 1 1 • 1 • 1 1 •• t 

Evvela emniyet 
Tatlı sözler mutantan ziyafetler-

den sonra LOndra konferansı artik 

Hindisll!-nd a 

Valinin 
nutku 

Lordlrvvin 
ne diyor? 

işe başladı demektir. Harp gemisi ya
parak milletler ara11nda korkunç bir 
rekabeti devam ettirmekten ise bey
nelmilel eıııniyet ve itimadı dostluk 
bağlarile kuvvetlendirmek daha iyi
dir diye parlak cümleler tertip eden 
aiyasi hatipler az değildir. Fakat mu- Yeni DELİHY, 25 A.A. -
hakkak olan bir ıey varsa Londradaı Hindistan valii umumisi Lord 

Bursa köylerinde bır ka 
nıtt midesine yılan girdi .. 

Yılan, 11ava almak içiıı k:ad111ııı 
gırtlağına çılcıyorı1ıuş 

1 , • 
ı 1 " ,, 

LONDRA, 24. A. A. - Bu 
sabah Fransızlarla İngilizler a
rasında akdedilen konferanstan 
sonra İtalyan heyeti başveka
let dairesine gitmiştir. Bahri he 
yetler, hali hazırda murahhas
lar arasında yapmakta oldukla
rı hususi müşavereler vasıtasile 
kendilerine ait karışık mesele
lerin tavzihile meşgul bulun
maktadırlar. 

!~~~a~,:.~1:;:,r;!'.!'~::~e~~e.:"r~~': I !rwin teşrii me~!iste. bi~ nut~k 
taraftan da biribirlerine karşı azami ırat ederek şu sozlen soylemış 
ihtiyatı elden bırakmadıklarını söyle- tir: 

BURSA, 25. (Milliyet) - Dört ay evel Balıklı köyün 
Ümmü Gülsüm ismindeki kadın açık ağızla uyuduğu sırada m 
desine bir yılan girmiş o günden itibaren mides.inden müztari 
bulunuyormuş Yılanın günde müteaddit dafalar hava alma 
üzre ğırtlağma kadar çrktığını iddia eden kadın birlikte geldi 
leri köy mikdarını şahit göstermektedir. Kadın Halk Frrıkasın• 
delaletile hastaneye gönderildi. Midesinden aımeliyat olunaca • 
söylenmektedir. ~ 

·1 
' Kudlls'le ağlama davan 

meğe lüzum yoktur: Konferansa.itti· "Hindistanın müstakbel teş
rak eden devletler bll' taraftan mıllet· kilat esasiyesi hakkında müza
lerin bealediği ~ulh . gayeaine ~tı keratta bulunacak olan konfe-
duyduklan vazifelerı yapmak, diger .. .. .. , 
taraftan da kendi emniyetlerini teh· ransın onumuzdekı sonbaharda Bir jandarmamız öldürüldü 

ı 
1 ·ı · ' ) 

Heyecan, sinir, sıkıntı! 
... llllllli ............................... .. 

Hafta nihayetinde Parise av
det etmek niyetinden vazgeç
miş olan M. Tardieu, konferans 
mesaisindeki terakki yattan 

like altına koymamak mecburiyetin· Londrada inikat edeceğini zan
dedirler. Bu iki maksadı gözden kay- nediyorum. Bu konferansın 
betmiyerek hedefe vaad olmak.. ı,. kimlerden terettüp edeceği hak 
te Londra konferansının ~imdiye k~- kında şimdi e kadar hi bir ma-
dar uzun uzadıya bahaedılen gayeaı. Y Ç 

Konferansın mutlaka müspet bir 
hedefe vasd olacağını kuvvetle ileri 
sürenler, istikbal hakkındaki ümitleri 

Mardin, 25 (A.A) - Derik haltlar bazı eşhas tevkif eül
kazası jandarma bölüğüne men miştir. Tahkikatı iptidaiye b 
sup Sabri onbaşı Mazı dağın- süikastm şahsi bir husumet es 
dan dönerken meçhul eşhas ta ri olduğunu göstermektedi 

Sabri onbaşının cenazesi büt .. 
rafından pusuya düşürülerek şe Derik ehalisinin iştirakile v 
hit edilmiştir. Hadise ile met- merasimle kaldırılmıştır. 

'·'ı 
'ı 

: 1 ' 

Cemiyeti Akvam·daki 
münakaşa Ingiltererıin 
hiç hoşuna gitmedi! 

memnun olduğunu beyan etmiş 
tir. Mumaileyh, bu akşam Ame 
rika heyeti erkanından M. Mor 
riw'yu kabul etmiştir, yarın da 
M. Grandi'yi ziyaret edecektir. 

Fransızlara göre 

nİ şöyle izah ediyorlar: -------------
Izmirde Ankarada maçlar 

İzmir, 25 (A.A) - Bu haf - Ankara, 25 (A.A) - D:i 

~ '.'ı 1 al yanlar Filistin velralc mandalar1 
etraftnda cereyan cdccelc l1cr 
müı1akasada faal hir vaziyet 

' ~ 

FARİS, 25 A.A. - Fransız 
gazeteleri Londra konferansı
nın adi muhaverelerden çıkmış 
ve hakikatları yakından kavra
mış olduğu mütaleasındadır. 
Echo de Paris gazetesi W as
hingtonda tesbit edilmiş olan 
nisbetlerin ve bu nisbetlerin 
tesbitini ilham eden usulün kat' 
i surette terkinden evvel Fran
sanın hiçbir hususta feragatta 
bulunmaması hususunda israr 
eylemektedir. Fransa ferdi pro
gramların hakiki ihtiyaçlara 
tatbik edilmesini talep etmekte 
dir. 

- Bir zamanlar insanlar cemiyet 
dahilinde tepeden tırnağa kadar si
lahlı olarak dolaşırlardı. Hakikaten 
buna lüzum da vardı. Çünkü her fert 
kendi emniyetini kendi muhafaza et
mek mecburiyetindeydi. Fakat bu
gün medeni bir cemiyet dahilinde bu· 
na ne lüzum kalmışbr, ne de arbk ,,_ 
lfilılı bir adamın dolaımasına müıa· 
ade edilir. 

Bir gün ge1ip te niçin milletler a
rasında da umumi bir emniyet tesiı 
edilmesin? ... Tahdidi teslihat bir ga
yedir. Y alnı:ı denizlerde değil, kara· 
da ve havada bütün teslibatı anlt
mak öyle bir hedeftir ki, buna vasıl 
olmak için adrm adım yüriinecek ve 1 
bir gün gelec<k ki artık teslihata ha

, 

ta yapılan lik maçlarında Altay yapılan Genzler birliği-Lise :d 
ikinci takımı güzel İzmir ikin man yurdu kupa maçında Ger· 
ci takımını bire karşı üç sayr !er birliği hükmen balip gelmiş 
ile mağlup etmiştir.Birinci ta - tir. 
knnlar arasında yapılan maçlar Kır koşusunda Mul:-.a~!Z g:.i 

cü, İmaiatı harbiye iştir:ık e~
da Sakarya bire karşı üçle Bay 

miş ve Muhafiz giıcıi ka·:«r,.·ış 
raklıyr yenmiştir. Bunu müteka tır. Mesafe 3800 metr ... : ıF. Tji-
kip günün en mühim maç olan rinci gelen bu mesc.fevi ' 5 daki 
Altay-Altınordu müsabakası ya ka 35 saniyede almıştır. 
pılmıştır. Altınordunun birinci 

lı J 1 a1ınak istiyorlar .. ., 
ı' 

l listinde tahkikat yalnız" Ağlama duvarı:, 
neselesine inhisar edecektir, hıristiyan 

cet kalmıyacaktır!.. 
devrede yaptığı sayıya Altay Cenup hı:dı:dumez 
ikinci devrede yaptığı sayı ile da çeteler lar.tedi;, I 
mukabele etmiş bu suretle be- Mart:in, 2::; (l •. A) _ .:. e~• :ı 
raberlikle neticelenmiştir. Bi-

" • 
ı . 

işte sulh gayesinin insanlar arasın
da bir gün gelip tamamile yerleşmesi 
kahil olacağı l<anaatinde bulunanla· 
rın ist:kbal hakkında verdikleri hÜ· 

taki Bekor ve Serabi <>ş:rrtlc.~ 
•' 

· levletlerin hepsi bu tahkikatla c:ılakadar 
Belçika ve beynelmilel banka 

BRÜKSEL, 25. A .A. - Bel
ç~ka Beynelmilel Tediyaıt Ban
kasının sermayesine yedide bir 
nisbetinde iştıirak edecektir. 

küm budur. 
Fakat bugünkü terait dahilinde hiç 

bir mes'ul devlet adamı bu güzel ha Lord lrvvin 

rinci devrede Altınordunun ikin ne mensup iki çete J-ududumu· 
ci devrede de Altayın hakimiye zu geçerek iki dava r sürüsür.ü 
ti göze çarpıyordu. Oyun sami gasbetmişlerse de jandarmala-ı 
mi bir hava içinde devam etmiş mız takip olunarak sürüler istır 
ve seyirciler üzerinde güzel te · dat edilmiştir. Çete; 0 • c~.ıuM 

~ 'enevreden yazılıyor: - Ce- 1 

·ı ; •eti Akvam Meclisinin elli 
' , izinci içtimaı yapıldı. Bu 

maın hususiyeti Cemiyeti 

yal karşısında elinden ihtiyatı hıra· lilınat alınmamıştır. Maamafih, 
kamıyor... müzakeratta başvekilin riyaset 

Çünkü: Her §eyden evvel emniyeti edeceğini ümit ediyorum. sirler bırakmıştır. firar etmişlerdır. 

. . 
ıamın onuncu senesıne te-

l üf etmesidir. Bu münase-
' 

1 
• le Cemiyetin ilk banisi sayı
t müteveffa Wilson'un hatr-

• 

tebcil edildi. ("....,.,i3•0+; 

;ram Meclisinin bu içtimaın
hayli mühim bir ruzname 

r :lı. Mesela Cemiyeti Akvam 
11 1 akr ile Kellog misakını te-

' • rtmek meselesi, Filistin me-•, . 
• !'Sl v. s ... 

[er iki misakın telifi için bir 
!lisyon teşkil edildi. M. 

, . and geldi, İngiliz hariciye 
•); ırı M. Henderson geldi. Di
. . alakadar devletlerin sala
' · ettar murahhasları buraya 

lngıliz ve ıtatyo Horiciyt nazırları 
M. Henderson ıt. Grandi 

Maksatlarına gayri kanuni 
Amerikada usullere müracaat etmek sure

tile vasıl olmak istiyen bir ta-

- _, _________ _.::_ ___ _ 
Tiftik cemiyeti teşkil edi!iyor 

ya tarafından Cemiyeti Akva- Mali buhran kım kimselerin tahrikatına tel-
ma karşı gösterilmekte olan ANKARA, 25. (Telefonla)- ri, 8eraktar zade rasim K.n:.:ı~ı mih eden valii umumi kanunun 1 şüphe ve t,.r...nrı;>t~on ha~o.ıo.- Ş'k h · k 'ktısat vekillinin himayesin- zade Ziya, Çayırlı zade ~e •• ıal 

ı agCJ şe rı kor unç tatbiki ve asayişi inzibatın mu- d şk'l ı 
rmm istifade etmiş olduğunu hafazası vazifesini hakkile ifa e te ı tekarrür eden tiftik zrnir mepusu Raqmi, · isşt 
kaydediyordu. İtalyanın Cemi- bir b;µhran içinde edeceğini ve bu husustaki me- cemiyeti müessisleri ;kinci içti- vekilliği ziraat müsteşarı lhsaıı 
yeti Akvamda bilhassa istediği ŞİKAGO, 25• A. A. _ Be- suliyetini temamile müdrik bu- malarını yapmışlardır. İçtima Abidin, baytar umum m;idürÜ 
şey Irak, Filistin gibi yerlerin lediye meclıisi, Şikago şehrini lunduğunu beyan etmiştir. Va- çocuk sarayında koo.ferans sa- Ali Rıza, baytar umum m;Jdü
mandası mevzuubahsolurken içinde çırpındığı korktmç mali linin nutku bütün meclis tara- !onunda olmuştur. Geçen defa- riyeti ıslahı hayvam.t şL:ı~si 

duvarı meselesinde haklarını müessir bir rol oynamak, bu f d ki içtimada nizamnamenin tan- müdürü Nurettin, İktc;;at vekJ-. buhrandan kurtıarmak, ücret ve ın an alkışlanmıştır • tayın etmek 13.znn gel<liğini baptaki müna'ka~alara karı"- zimi için intihap edilen komis- liği neşriyat müdürü Ccv'lt Rü~ 
.. 1 . . T ~ ~ maaşlanru alamıyan memur ve f d 'hz soy ernıştı. eşkil edilen bir mak istiyor. T yon tara ın an ı ar edilen ce- tü, ve Ayaşlı Sait b""'!·!r: Y.u ıi 

k , İ müstahdemlerin Çektikleri sı- ayyare pı"yan ' • ' • •' omısyon Filistindeki ngiliz Hüiasa Popolo d'İtalia'nm ıkıntıyı hafifletmek çaı-elerini • mıyetı nızamnamesi pro1esi bu syon cemiyetin teşkili için ic<ı'.l 
mandası hakkında bir de ra- vardı2:ı netice şu oluyor ki İ- .• h b ·ı • i<,-timam mevzuunu teşkilediyor eden kanuni muamelatı ikmai 

. ~ araştırmak için teşrıı eyetin iç gosu ayı erı por tanzım etmiştir. Finlandi- talya dünya siyasetinde kendi timaa davetini validen talep et- du. Nizamnamedeki maddeler ettikten ve cemiyet resmen te-
ya murahhası komisyon namı- tesir ve ehemmiyetini artrrdı- mi§tıir. Bunun üzerine birkaç iş Tayyare piyango bayileri son bıı:er birer okunuyor, m~akaşa şel..a:ül etmiş vaziyete girdikten 
na hazırladığı raporda İngiliz ğı cihetle Cemiyeti Akvamın adamı bu buhranı durdurmak i- keşidelerde piyango bileti sau- sı ıcap eden noktalar munakaşa ' sonra tekrar içtimaa davet edil-
hükfimetinin vazifesini yaptı- mesaisine hiç bir suretle lakayt 1 1 şmı baml:ıaşka bir hale sokmuş edilerek kabul olunuyordu. Ni- ecek ve merkezi idare heyeti 
• . . İ çin 20 milyıon do ar ık bid: para · f 'k h ı · gıru zıkredıyordu. Fakat ran kalamaz. Onun için Cenevrede !ardı. Biletle beraber muhtelif zamname tı. tı ma s-.ılünün ıs- intihap olunacaktir. İçtimada 

hh 
. toplamışlardır. ı h h · · mura asının ıstinkafile kaibul feal bir rol oynıyacaktır. Ancak, şehrin bu vaziyetle hediyeler veriyorlaroı. Bu vazi- a ı ve. ançte rev~cını:ı .temıı;ıı 

1 

müzakere edilc:cek diğer bir ~J 
edildi. Fakat Fifü;tin vekaii- Fakat gelelim gene Filistin lakadar dört dairesinden ancak yet piyango müdüriyetinin de ~e da~ılde . sa.nayıleştınlmesı sele olmadığından İhsan A!:::-
nin Cemiyeti Akvam Manda- meselesine: biri mtlkrizler tarafından ilerıi nazarı dikkatini celbederek ba- usus arım ıhtıva etmekte ve din B. ayağa kalkmış ve şu töz 
!ar komisyonuna kadar intikal İngiliz hariciye nazırı M. yilere bir tamim yapmı""'ır. bunların ne suretle yapılacağı- leri söylemiştir: 
ed 

sürülen şal'tlara riayet niyetin- ~· · d d ·1 en aksi dalgalana, dalgalana Henderson Filistinde Müslü- Bu tamimde piyango bilet- nı tespıt e eruneva ı şamı 1 "Mum terem efendiler! Bü-
.h de bulunduğunu bildirmiştir. b ı k 'di B' f nı ayet daha başka bir mesele man ve Yahudiler arasında !erinin asli fiatlerden aşag"ı sa- u unma ta ı · ır saatten az yük Münci Rehberimizin arı-.ı 
k 

Bu şartlar, şu iki maddeden i- l .. .. k d çı amı. Kudüs öyle bir yer ki Gözyaşı duvarında her iki tara- tılamıyacağı bildirilmiştir. a suren muza ere en sonra! ve temayüllerile teşkiline teş-
M 

barettir: 1 - Bazı muayyen ta- · h · · d' b - üslüman, hırıstiyan ve Ya- fm hukukunu tayin için bir ko- Diğer taraftan Tayyare pi- nızamname e emmıyetsız ta ı- e büs edilen cemıyetımı:tı.ı 
h 

sarruflar yapmağı kabul etmek. l~t ·1 k b 1 d'lm' l k · · udi - !her mezhep için burada m1syon t~kili hususunda Mec- yangoou önümüzdeki keşide- a ı e aynen a u e ı ış ve mem e etımizin en kıymetlı 
uk 

2 - idareyı· ancak sağlam işle- · t' kan d · · d b' h ı f m addeıs bir çok makamat bu- !isi ikna etmiş oldu. Fakat bu den itibaren yeni bir şekil ala- cemıye ın un aıresın e te- ır ma su ünü ıslaha matu ga· 
re girişmeğe mecbur edecekte- .. kk"l" · · · 1 · d ff k lunuyor. Göz yaşı Juvarı için tahkikat ve tetkikatın sahası caktır. essus ve teşe u u ıçın ıcap e- ye erın e muva a olacağına 

l Şrii heyete müzaheret etmek. d ı · ·f ı · · H bb" miis limanlarla Yahudiler ara- yalnız 'bu duvar meselesine Piyango dolabına konacak en muame enın ı asına ça ışa- emınım. er teşe us ve tema-
sında çıkan ihtiiaftan başka münhasır kalması için İngiliz- Pa11al!an ithali menedildi numara ve ikramiye fişleri ev- cak komisyon intihap edilmiş- yülünde muvaffak olan Büyük 
hmstiyan dinine mensup kato- ler son derece hassas bulunu- V ASİNGTON, 24. A. A. - velce 5 gram ağrrlığmda idi. tir. Bu komisyon nizamname Münci Rehberimizin gösterdiği 
lik, ortodoks ve protestanlar a- yorlar. Zaten bu tetkikat Ku- Papağanlar vasitasile memleke Bu fıişlerle iş yapmak çok ağır projesini ihzar için teşekkül e- bu yolda da muvaffak ve Türı< 
rasın.da da mukaddes sayılan düsteki muhtelif dinler için te sirayet etmiş olan sıtma do- oluyordu. den komisyona daha bir iki za.- tiftiklerinin dahil ve hariçte 
makamat için çıkan ihtilaftan mukaddes sayılan mekamatm layısile hıfzıssıha idaresi tara- Halbuki piyango müdüriye- nn ilavesile inıtihap edilmiştir. mazhari rağbet olacağına ve 
bir zamanlar ne kadar mesele- vaziyetine tesmil edilmiyecek- fın<lan vuku bulan tavsiye üze- ti şimdi ı gramlık fişler yaptır Komisyon şu zevattan terek- bilhassa bunun memleketimiz· 
!er çıktığı malfimdur. tir. Fakat Filistin mandasını rine Reisicümhur M.Hoaver Ce mr<;ıtır. Yeni tertipte bir kere çe küp etmektedir: de sanayilştirileceğine şüphe 
Cemiyeti Akvam Meclisinin Cemiyeti Akvamın vekiiletile nub1 Afrikadan papağan ithali- kilen fişler bir daha dolaba gir- Eskişehir mebusu Emin. An- yoktur. Bu vesile ile Büyük 

Wllson bu içıtimamda başka bir hususi- ellerinde bulunduran İngilizler ni men' etmiştir. miyecektir. Fişl& bugün dolap- kara mebusu Kınacı zade Şakir Rehber ve Reisimizi burada ya-
, ! l~dılar. 1'.'akat asıl mühim yet te şimdiye kadar Cemiyeti bu memleketin idaresi ve umu- _ __ ... d___ lara konulacaktır. Ankara mebusu İhsan, Bolu deder ve içtimaa nihayet veri-

l 
ı ;aıle gelelım: Akvama karşı şayanı dikkat mi vaziyeti. Gözyacı duvarı ve Romanya ~ mebusu Şükrü, Çolak zade Sab- yorum. f H nd C d "' 5 M ..ıııd ····ı··r:·····:::•::::ııııı;ı:ı;nn··:n::a:ı:u:::ıı::::::ı::u:nn:ı:::::m··ıır"···::ı····· 

• e erS~• eı:e~e e bir Vaziyet almış Olan İtalya- Saire mesaili için daha evvel- 42 l\fahkum ığı maç ·==ıı,m,iii~l!tllİ&ım~iü:i!!ı::!!iii!hl!üi 'L 

· kalmadı. La~~n İngıiız ha- ı' nm bu seferki içtimaa ilk defa den tahkikat ve tetkikat yap- Mustafa 1" E A k •• • ·::. 
ye nazırı, Kuduste geçen. A- olarak 'bir hariciye nazırım mu- maiTa ha 1 m şl rd Lak' BÜKREŞ, 24· A. A. - Son ' Ş guneŞl :j 

i • tosta Araplarla Yahudıler ı rahhas olarak göndermiş olma- var ki İn~i~iz:e/bizı;~t t~7k~~ zamanlarda Cemautzi de yapı- :! · 1: 
1 

~ında çrk~n k.anlr vekayi ha- srdır. Filhakika bu içtimada 1- yaparlar'ken işe Cemiyeti Ak- lan nümayişler esnasında kar- Gazi Hazretlerinin Yalova - T R i 
, ıle Ceımıyetı ~.kv:ı-mın .tet- talyayı hariciye nazırı M. Gra- vamm fazla karrnmasma hiçte gaşalrklar çıkarmış olmakla it- dan getirdikleri sığırtmaç Mus Oman l 

ı ıt yaparak Fılıstındeki A d' -1 d" d B İ tiham edilen 42 komünist üç f hh ··k ld • E · . . .. • n ı temsı e ıyor u. unu - taraftar değildirler. ta anın sı atı mu emme ır. 1
• _ !!ol ~ _ ~ - 1 İ:· •• i 

' !arla Yahudılerın Gozyaşı talya hükilınetinin Cemiyeti Mandalar meselesinde İtal- hafta ile iki sene arasında teha Hastalık tamamen atlatılmış, ! ~ ;::ı ;;: ~ ;::ı -
" ve şarkıları piaklara alın- Akvamın mesaisine bundan yanın alilkasmdan yukarda ba- lüf eden hapis cezalarına malı- Mustafa nakahat devrine dahil i M ;;: ::::ıQ) ı:::: ., ::::: s::ı::::ı ..... ,::: 

ı d h · k"m olmuslardı.r. lm S'kl · 6 kil ... ""' - - ~-.,;ı ı· tır. Heyet, unutulmağa malı sonra a a zıyade alakadar o- hsetmistik. Evvelce bir taknn u o uştur. ı etı -7 o arttı ::.İ.· • « ....,.. • "'' ~ ..,.. i~ 
1 bulunan bu güzel türküle- lacağx manasına atfediyor. Za- İngiliz ·matbuatı: Prense!> lleana ni~anlanmadr ğı gibi hastanede bulnuduğu kı : 5 S: ., ~ ~ !ii 

ı :ıvrak oyunları, halka tam- ten bunu Faşist İtalyanın en - Su Filistin mandası ne o- Btr:KREŞ, 24· A. A. - Pren- sa bir müddet içinde boyu da t "' -::::ı ~ ~ ;::ı ii! 
f b

. ses İleana ile kont Hnhborg' k 1 · · M f akti · i ,..'< l!"l QD" ı..... ı:: 
k ihya etmek gayesindedir. maru ır gazetesi de gec:,en luvor? Bundan vaz gecelim., 1 d . 1 h yü se mıştır. usta a v ru • ~ :::- ::_ :;: 9 ~t-l !b·: 

11 mlar ve şarkılar, memleke- gun" yazıyordu: İtalya artık Ce- k ibT d · b 1 nin ni anma arma aır 0 an a- Türk harfleri ög" renmekle ge - ı "' ,.. ..,,.. ... "" aı ı ın en neşrıya1ıta u unu- ber resmen tekzip olunmakta- Z "'" "' ... .:ı 
izin folk lor itibarile pek miyeti Akvamda bulunan kuv- yorlardı. Bu neşriyat üzerine çirmektedir. Mustafanın bu hu- j" -.. ~ Q;:' ·;:::: 5" ·~ I~ 
gin olduğunu göstermekte- vetli devletlerden biri olamk bir kısım İtalya matbuatında İ- dır. sustaki melekesi bir hayli art - ! ez:: ı:::ı ~ ez:: ~ lıl 

istiyor. talyanın Filistin mandasını ka- Alman vapuru battı rnış, hatta kti<;ük arkadaşlarına !; Z ~ ez:: Q) Q) ~ t:l:ı W, 
3ugün Melek sinemasında Popolo d'İtalia gazetesi yaz- bul edebileceğine dair manidar BUENOSA YRES, 24. A. A. muallimliğe de başlamıştır. Hii E ~ ~ ~ ::! :!: ~ !.'.:.·. 

' rşamba yolları", «Gelin», dığı sayanı dikkat bir makale- bazı vazılar cıkmı$tı. Simdi ge- Bir kayalık üzerine oturmuş o- Mustafa bir muharrimizin !::.!::_:,:::',·. "" ::::ı ::::ı ~ ::- j 
· ınzara", "Kovol", «Oyun ha- de söyle diyordu: ne İtalyanın Cemiyeti Akvam lan Monte Cervantes namında- yazdırdığı bir satırı hatasız yaz - ~ ~ ı:::: ""' • 

», «Sallama», "Bar havala- "Cemiyeti Akvam git gide ile yakından alakadar olması ki Alman vapuru geçen akşam mış ve demiştir ki: !::! T ~ ., ;::: $. ~ ~ 
~gibi mahalli oyunlar göste- beynelmilel nüfuz ve ve saiahi- etrafında çıkan yazılar daha zi- batını tır. Gemide kalmış olan " -Hastaneden çıkınca köye !Hl 'f ~ ~ 'i' §: ~ 
ı :ek ve oyunlara mahall1 ·mu yetinin dairesini geni !eti yor . ., ya de bu manda nm~es~e=l~e~si~l:e~a~l=a~- ~ta:y~f~a~g~ü~ç~h~a:l~l;e~k~u~r~ta~rı~lm~ı~ş:ıar-:::-~d~o~· nm:.ı:::~iy~e~c~e~ğ~i!2m:!;·~B~ir~m:!!e~k~t~e~b'.!:e~~:.~·lliL_ ____ ~ _____ _:..._.:.....:=:...........=......:::::..~:::......----.-11ioı-...ı..-' 

li~re~f~a~k~a~t~e~d~e~c~e~k~t~ir~·-___ LB~u~g!a!z~et~e;,...ıış~im~d~ir.~ejk~a~d~a~r~~tail];-.L!ık~a~dla,ı;..g;i;irijnj~ızoL 
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ÜyUk bir servet membaı olan geniş ormanlarımızın Devle 
arafıridan islettirilmesi için fenni bir proje hazırlandı 

Taksiler Belediye cezaları Memleketimiz orman
ları 8 5 milyon hektar 

' ' vüs' atindedir 

Okuma odası #(:~ 
llk oda Beşiktaşta lf 

açıldı Bir facia 
Baz/randan sonra yeni 

odalar açılacak Bandırma vapura 
tayfasından Refik 

Hile yapan otuz 
şoför yakalandı 

Emanet yeniden şiddetli 
emirler verdi 

Kanun layihasında tadilat 
yapılınası teklif edildi 

-----

I Iiiklımet orman 
ları kendisi 
işletecek 

Tüııkiyenin her tarafında a
çılacak olan okuma odaları için 
şehrimizde de hazırlıklar başla 
mıştır. Fakat bu sene bütçesin
de tahsisat olmadığından şim
dilik Haz'-.ndan evel bic tane
sinin Beşiktaşta açılmasına ka
rar verilmiştir. Beşiktaş Halk 
fırkası binasında açılacak olan 
bu ilk okuma odasına Iazımolan 
tahsisat meclisi Vilayetin 1 Şu 
bat içtimamda veııilecektir. Ha
ziranda da bu odaların teksiri 
ıiçin yeni bütçeye kafi mikdarda 
tahsisat 'konacak ve şehrimizin 
muhtelif semtlerinde okuma o
daları açılacaktır. Bu odalarda 
konferanslar verilecek ve oku
mak için muhtelif kitaplar bu
lundurulacaktır. 

Son günlerde taksilerden va
otonıobll altında can verdi ki olan şikayetlenin çoğalması 

üzerine bir iki gündür yapılan 
Bandırma vapuru taifesinden sıkı teft'işler neticesinde 30 dan 

Refik dün Kuruçeşmede yo - fazla şoför tecziye edilmiştir. 

Teklif sahibi Ferit Bey Istanbulda 
senede 41 bin zabıt varakası 
tanzim edildiğini söylüyor 

Vasi bir proje 
hazırlandı 

3-4 misli fazla varidat 
alınacak 

Orman U. miidiirii tJeklr B. 

Memleketin rktısadi muvazenesini temin etmek üzre hazır
lanan büyük istihsal programında çok mühim mevki işgal eden 
ormanlarnruzın Devlet idaresi altında işletilmesi için esaslı ted
birler alınması takarrıür etmiştir. 

Memleketimizde mevcut ormanlar takrıiben 8,419,000 hek
tar sahasındadır. 

Bunun 3,975,500 hektarı çam, 
1,030,300 hektarı meşe, 55,680 
hektarı zeytin ağ>acı 58,800 hek 
tan palamut meşesi, 53,200 he
tan şimşir, 688,900 hekıtan ça
lılık, 970,000 hektarı karışık o
larak çalı ve meşelik, 30,400 
hektarı kestane 949,600 hektarı 
kayun ve gürgen, 173,600 hek
tarı ardıç,159,600hektarı katran 
ağacı, 4,861,000 hektarı Göknar 
22,000 hektarı ladin, 65,800 hek 
tan diş budak ve kızıl ağaç ol
duğu anlaşılmıştrr. Şimdi pek 
az kısmı işletildiği halde mem
lekete senede 5-6 milyon liralrk 
kambiyıo giımesini temin eden 
ve başlıca servet membalarımız 
dan olan orınanlanmız Avrupa
da olduğu gibi Devletleştiril
dikten sonra ilk senelet'de isti
hsalitm iki misline baliğ olaca
ğı ve tedricen bütün ticaret mıi
v~esi açığını kapatacak kıy
mette mal istihsal edilebil~ği 
anlaşılımştır. 

Çukur orman 5,000, İçelide Ku-
ç 5000, Kastamonuda Büyük

düz 17 ,000, Tuma 10,000, Hel
keme 14,000, Al'oğlu 6000 Zin
gal 150,000, İnebolu ormanları 
8000 metre mikibi, Rizede ka
ğıt fabrikası imaline çok müsait 
olan Kuraiseba 20,000 metre 
mikabi kereste ve odun vermek 
tedir. 

Boz üyük ocınanları istihsa
latı 30,000 metre mikabidır. Ço
rumda Kösdağ ormanlarında 
30,000 metre mikabı kereste çı
karılmaktadır. 

Bunlardan başka istihsalatı 
4-5 bin metre mikabi kadar o
lan müteaddit küçük oı:manlar 
meycut olduğu g1bi uzaklığı do 
layısııle şimdilik istifade edil
miyen Toros ve Gavur dağlan 
üzerindekilOO,OOOhektarlık çam 
ormanlarına da çok ehemmiyet 
verilmektedir. 

Tevziat 
G. l\1übadillere tevziat 
için gele11 eınir sarih 

değil midir? 

!un bir tarafından diğer tarafı Teftişler devam edecektir. ANKARA,25 (Telefonla)
na geçmek isterken Bebekten Emanet, seyrüsefer merkezine İrfan Ferit (Mardin) ve Hasan 
doğru gelmekte olan şoför Tri yeni ve şiddetli bir emir gönde Ferit (Kayseri) Beyler,medis
kopisin idaresindeki Rober kol rerek ihtikara sapan şoförlerin e). verdikleri bir teklifi kanuni 
lej mektebine ait kamyonun al- çok ciddi takip edilmesini bil- ile Belediye cezaları hakkmda
tında kalarak ağır surette yara dirmiştir. En fazla şikayetler ki kanunıın bazı maddelerinin 
lanmış ve tedavi için götürüldü bazı şoförlerin taksileri bozuk tadilini talep etmişlerdir. Bu 
ğü hastanede biraz sonra ölmüş olduğu halde bu bozukluğu mü teklifi kanuni Pazartesi günü 
tür. şteriye söylemeden gideceği ye Dahiliye vekilinin huzuru ile 

--o- re götürmekten ve sonra da ta- AdJ.iye encümeninde müzakere 
1\-lühiın bir sirkat k~·!ıi bir para istemelerinden- edilecektir. 

dir. Bu kabil soförler hakkında 
Mer.hul .b!.' E.rm .. eni, u. zunçar takiıbat yapabilmek iç. in de Teklifini. birinci maddesi 

d b t t ile Belediye encümenleri eski-şı. a ır u u_nc.unun e.vın_e ·\'.r -müsteriler tarafından bunların 
900 ki si gibi esnafa ceza kesmek vazi-mış ve . ıı;a para ıle ı <ı· haber verilmesi icap etmekte-

kım elbıse çaıarak kaçmıştır. dir. Binaenaleyh bu kabil hu- fesin ifa i1e mükellef tutulmak-
-<>- susatta zabitai Belediye memur la kendilerinden bu vazifeyi ka 

D -ıh d · { vramrş bulunmaları ve verdik-a ru e ayı( e !arının bulımmadığr yerlerde !eri kararların isabeti ile vatan-
sirka tlar polismemurlarıdaişemüdaha- daııları filen tatmin etmeleri is 

.. le edecektir. Şehremaneti bu- tenmektedir. 
Son ~u~leı de Darülbeday .de nun için polis miidir'iyetine mü-

muhtclıf sırkat vakaları olmuş racaat etmiştir. İkinci maddede, kendilerini 
tur. Sanath.ar:ara ait mütea<lı.:;ı · suçsuz telakki eden alakadarlar 
eşya nıeçhuı ( ııer tarafından n• Ca .... nı· evi 8 .... t baba- diledikıeri takdirde, kararın ter 

Gayri müabdillere yapılacak rer iko'jer çaluımaktadır. Bun- himinden itibaren beş gün için-
tevziat emri geçenlerde tevziat dan bir •riiddc.t evvel sanat.c<ir - · ·-· ~ de sulh hakimine ve olmıyan 
komisyonuna gelmiş ve komis - Vasfi Rıza beyin bir gümüş si SIDI Öldürdü yerde bu vazifeyi gören mah-
yon bu emri kafi derecede sa- gara tabaka~ı amatörlerden b; ·--- kemeye bu kaı~arı tetkik ettir-
rih gönniyerek vekaletten yeni rine ait bir ~;ft iskarpin aşıııı Katil Süleynan tev- mek hakkı tanınmaktadır. 
den istilam etmişti. mış, fakat hı.Mzlar bulunam·1 • ki" edildi .Ayni zamanda derhal infaz 

Salahiyettar bir zat bu hu- mıstır. . .. .' . edılen bu kararlarda yalnız sa-
susta diyor ki: fiıd gün fV\el de artist Eı..:ü Şıle koylulennden 65 yaşla- n'at ve ticaretten men'e müte-

"- Heyeti vekilece ittihaz ment Eehzat beyin 100 lira kıy rında kara İbrahim bundan 15 dair bulunanlarının teminat mu 
olunarak maliye vekaleti tara- metinde bir •aati çainııruştr. gün evvel Maniş~r ~öyüne gi - kabilinde muayyen bir müddet 
fından tebliğ edilen emir kafi - ~· derken esrar engız bır surette için tecil edilebileceği esası 
derecede sarihtir. Bu itibarla is Mübeccel H. mın k~ybolmuştu. 1?.rahimi~ .~~ıu_ ka~l edilmektedir. Uçüncü 
tilama lüzum ve mahal yoktur. Suleyman~an şuphe edıldıgı cı maddes.ile de zabıt varakalan-

İadeye tabi emlak eshabına yaşı 00 sekiz h~tle t~~kat bu ~oktadan t~- nın sıhhat ve intizamını temin 
şimdiye kadar tediye yapıldığı mık edılmiş. ve n.e.tı.c.ede ıs. gun için mahkemenin iptal kararı, 
dog"rudur. Fakat bu tediyat sa Cumhuriyet gazetesinin açtı 1 M k k 

- .. ll'k evve anışar oyune gıtme zabıt varakasının hilafı sabit dece müsakkafat eshabma yapıl gı guze ı müsabaaksmda bi- .. 1 k tb ah' · ~1 · · ı M uz .. re yo a çı an r ımın. og u. olmasına müstenit oldugu" tak-maktaydı. Emir tevziatm iade- nncı ge en übeccel Namık ha S 1 f d k d 
d .. ""l d d · u eyman tara ı~ an ta ıp ~-·~ dirde "unu tanzim eden zabıtai 

Ye tabi arazi eshabma da teşmil mm un og e en sonra a lıye 1 k K b k ld - "" 
l . b . . h k k ah ere a a o.z cıvanna ge. ıgı .ı..-lediye memurları hakkında edilmesini bildirmektedir. ye ge mış ve eşıncı ıı u m b ı 1 b k ı k ·= 

k · ·· d · zaman a ta ı e ası esı me mahkemelerce derhal takibatı İadeye tabi arazı olmadıg" ı id eınesıne muracaat e erek sın- d . 

mesini ve fakat bu nüfuzun es 
naf aleyhine kullanılm;ı.smı d 
istemi}"Oruz. Kabahatli esn 
tecziye edilsin ve ceza heme 
infaz edilebilsin. Yapılan ista 
tistiğe göre İstanbulda senede 
41 bin zabıt varakası tanzim 
dilmektedir. Şüphe yok ki bun 
ların hepsi itiraz görüyor. t. 
dare heyetleri bunları tetkik i 
le mükelfeftir. Bu işi heyeti i 
darelerin başarmasına imkan 
maddi göremiyorum". 

Adliye encümeninde Dahili 
ye vekilinin huzurile tetkik e 
dilecek olan bıı te'klifi kanun 
üzerinde bazı tadilat yapılma 
sı ve kanun üzerinde yapılacal1 
ıslahatin fai.deli bir formüle ·a· 
pti muhtemeldir. 

Sular için istikraz 

ANKARA, 25. (Telefonla) -
Meclis Belediye encümeni aı' 
içtima daha aktederek layiru. 
üzerinde tetkikatını ilana! ti 
decektir. Belediyelerin sular i 
Çin istikraz aktedebilmeleri r 
çin tesbit edilen formüle gör 
maliye vekaleti tarafından c 
bayet edilen Belediye vergile 
rinin. 10 seneliğini karşılık g"' 
tererek maliye vekaleti Beledı 
yelere kefalet edebilecektiı 
İstlkraz olunacak para yalnı 
su işlerine tahsis edilebilecek. 
tir. . "' . 

ANKARA, 25. (Telefonla _i 
Maliye müsteşari Ali Riza I 
buraya geldi. 

Son tetkikata göre, Adanada 
metre mi:kibi, Cehennem dere 
28,000 Mersinde Kadıncık or
manı 7000 Karekuz omıaru 
6000 Köprüçay ormanı 21,000, 
Çı~ltkara, Karamuk ve Bucak 
ormanlan 10,000 Fenikede Das
vc Kacanfillli ormanları 5,000 

HükOmet ,ormanlardan aza
mi istifade tem' i için her şey
den evel yol müşkütatını izale 
etmeği kararlaştımuştrr. İstih
sal programının bu kısmı için 
ce mütaıhassıslarm metalealan 
ce mütahaıssrslarm mitalaalan 
nazarı itibara alınarak esaslı 
bir rapor hazırlanmıştır. 

.. 16 d 18 h'h . . su. retile katledil~rek cese ;nın kanuniye yapılmak üzre sulh 
d.iası sadece gülünçtür. Garbi nını an e tas ı etırmış ld - 1 l . bır dereye atı ıgr an aşı mıştrr. hakiminin veya mahkemenin 

1 trakyadaki bütün arazı ile el- tır. Süleyman yakalanmıştır. mu"ddeı' umuımilig" e tevdi etme- k 

Hakem mahkemeleri
nin kararları 

yevm bilfiil muhacirler ve köy Mübeccel hanımı adliyede -·- -- Muhtelit hakem mah emcı. 
Jüler tarafından işgal edilme- teşhis edenler kendisini otomo Ramazan si Iazrmgelmektedir. • sinden sadir olan hükümleri, 
yen bütün topraklar iadeye tabi biline kadar teşyi etınişlerdir. • Ferit Bey ne diyor? temyizi hakkındaki kanun liı 
dir. Teklif sahibi İrfan Ferit B. yihaliı heyeti vekilece tasdik ı 

Vekaletin cevabı henüz gel- Bir banka hakkında Bu cama günü teklifi hakkında diyor ki: dilerek meclise sevkedilmişti 
memekle beraber ilk emrin te tahkı'kat başlıyor - Teklifimizle Belediye nü- Adliye encümenine havale c 

"d" kl' de olaca" h kk ruzunun hakim bir vaziyete gir- lunacaktır. ,,,1 yı ı şe m gı mu a a Cuma günü ramazandır. Her _____ ...;.._,,;;......; _________ _ 

mahkeme/erue ktır. Borsa n1eclisinin tarafta• ran1azan -1ıazırııkıan 
--------~ Ahmet Rı B dünkü içtinıaı haşlamıştrr. Ca· Ekonomi 

f • za ey milerdeki tanzi • Marmara acıası bir kaza ge"İrdi Ecnebi bi.r bankanın İstan- fatın bitirilme B .., d ı· ti d .. .. r =-------:- T bul şubesi bir kaç gün evvel İz- sine çalışılmak . U g ay ) a afi U ŞU y Ü ' 

Yunan VapUl'Una ihtiyatl Mülga Ayan Meclisi reisi mir şubesi namına Borsadan al- tadır. Bu sen 
Ahmet •· J,a Bey evinde mües- dığı İngiliz liralarının hakiki ramazan içinde 

h • k t sif bir kaı:a ge. ihtiyaca müstenit olduğunu büyük camiler 
aClZ onmUŞ lif çirmiş ve bacağı Borsa komiserliğine karşı isbat de, tanınmış v; 
----------:.. lediler Hüseyin B. kırıldığından Şi~ edemediğinden hakkında komi- izlar tarafnıdar 

J)iiı1 şr·l1ri1nize y~di ''agoı1 
buğday gelınıştir 

Mannarada Hrisis vaporule 1 ?ıkla.I?1d s~y . li Etfal hastane- serlikce takibata girişmiştir. halkın iktısat vı 
Vıırna vapuru arasında. vuku.- ıf~?esıMn ezıı. un Saidin kız kar- sine nakledilmic Borsa meclisinin dünkü ictima- tasarruf husu -

.. d hk kau de J - a · ında bu husus a ait tahkikatın a gelen musa eme ta ı . · hizmet idir Bana o tır. sunda tenvirinl 
- Buğday fiatleri düşüklüğünü ı Pirinçlerden ne 

muhafaza etmektedir. il • 
Vam ktedir Varna vapuru deşı bızde ç · . Ahm t Rı tamikine lüzum bo-ör:'Biigu"'"•den .._......, _ __......_,. 

etme · · tılmasını istedi" dedı e u çalışılacaktır. 
acentası protesto çekerek zarar verMdı vheksa Mme Keresteci- Bey, dün hast. gerek lstanbulda gerek İzmir- Minarelerde Mıittü llasan 
V • • • Yunan va a eme d k d" · · de tahkikat yaptırılmaktadır. e zıyan ıstemış ve . - S ·din kız karde- ne e en mı zı ınah}'alarla halka F'ehmi El. 
Puıuna haczi ihtiyati vazedılme Y.~ıa behi~aberf t~lı celbi irin ta- yaret eden biı Evrakı talıkikiy-e Borsa ko- samimi ikazlar •·apılacaktır. 
· · . . · şınm şa t sı a ı e Y uh · · · • miserlig" i tarafından tanzim o- , 
ını ıstemıştı. . . . d m arrırımıze yapılacaktır. Bunlardan bir kaçı 

Ticaret mahkemesı Haliçte lik olun u. hadiseyi şöyle •• Jımet Rıza lunarak Borsa meclisine tevdi 
tamirde bulunan Hrisis vapuru- Bir sabıkalının nakletmiştir. Beyin eski edilecek ve Bankanın cürmü şu~ı~iliili ahmere yardun " 
n 'h · • ha · zetmiştir h k -ol " Od d k B' · sabit olursa tecziye edilecektir. a ı tıyatı cız va · mu a eme~ - am a aya ır resmı "İsraftan sakın,, , "Yerli malı 

Diğer taraftan mahkeme de- . taydım. Birdenbire başım dön- J> • 1 -~~-H-·-ll ·fi • kullan,, İstanbul müftiisü Ha-
niz ticaret kanununun maddei Ağırceza ma. hkemesm~e ş~- du" ve düştüm. Sukutun şidde- >tŞl daş a ' u-ı·asın-

b. · kk b d yetı san Fehmi Ef. şu beyanatta bu nıahsusasına tevfikan tes ıtı yanı di at ır. ~vatı?1 ru - tinden baçağım kırıldı. Çok ıs- da konser 
vukuat muamel_es_ini_ ikmal ~e ne başlandı. H0adısenm kısaca trrap çekiyorum." lunmuştur: 

h k hula dur C. H. F. Beşiktaş nahiye "- Ramazan cuma günüdür. e.vrakı karar a ımme verınış- :ı:ası şu tt .k"d kazasına Ahmet Rıza Beyin bacağı al- p b k Her ramazan aynıda mutat olan 
tır. ~ustem usku ıkarl 

1 
da çıya konulmuştur. Ahvali sıh- merkezinde erşem e a samı 

1 
B 

Jskan memurları tabı Dudu~u • kıs tıl yobuwlunı hiyesi umumiyetle iyidir. çaylı bir konser verilniiştir. işleri ibtimıeğe ça ışıyoruz. e 
·ı yel kesme.., şe ave ~ - Mehmet Beyin idaresindeki a- yazıt, Fatih, Yenicami, Eyüp, 

beraet ettı er mak ve devriye çıkan Jandarma TAYYARE İHTİFALİ lafranga musiki ve sanayi birli- Sultanahmet, Ayasofya gibi bü-
Semerciyandan metrıl_k Ana- !ardan Mustafayı kal\l, İsmaili . • . ği katibi umumisi Avukat Naz- yük camilere en iyi viızlan ta-

nyan apartımanının E~ıne Y.u- cerhetmekten maznunen evvel- Yarın (27 - K;;ınunusanı) sa- mi Nuri Beyin İktısat ve tasar yin ettik. Vaızların mevzuu ta-
suf hanım namına tatırır .edı~- ce muhakeme ve müebbet kü- at 11 de Fatih Tayyare abidesi ruf hakkındaki konferansını sarruf ve iktısattrr. Bir memle 
ıniş kuyudatm Ayşe Nuri ısmı- reğe mahkum edilmişti. Bu ce- civ~da yapılacak ihtifal me- Beşiktaş heyetinin sazı takip ketin bir milletin mevcudiyeti 
ne tahlif edildiği iddia olunan za Cümhuriyetin ilin ÜZ!rine rasımıne İstaınbulda bulunan etmiş vebilhahare hazıruna ihla tasarrufla mümkün olabilir. 
sahtekarlık davasının rüyetine 10 sene ağır hapse t~.veceza mebusin~ kiramın iştirak buyur mur verilmiştir. Dinen de tasarrufa mecbu -
devam olundu. Mahkeme sah- müddetinin nıstınrn mururun- maları rıoa olunur. Pek mükemmel tertip edil- ruz. Vaızlann iktnat ve tasar-
tekarlık filinde asıl olan umu- dan sonra son af kanunundan miş olan bu çaylı musahabeye ruftan bahsetmeleri hakkında 
uıi ve hususi :..acarın mevcut ol- istifade ederek tahliye edilmiş- DAVET maruf zevat ve aileler iştirak tamim yapılmıştır.,. 
maması dolayısile isk~ me- tir. Diğer taraftan Rüstemin Üsküdar askerlik §Ubesinden: etıniş ve bilhassa alafranga mu lstanbul Ml11tülül11nden: 
nıurlarından Baha, Halıt, Y~- yeni bir hırsızlık vakası duy~l- Şubat 1930 senesi ihtiyat zabı- siki ve büfe nazarı dikkat ve 31-1-930 Cuma günü Ramazanı 
!!ar, Halirn Efendilerin beraetı- muş ve temyiz karan nakzedil: tan yoklamalarına başlanaca- takdiri celbetıniştir. şerifin biri olduğu ilin olunur. 
ne karar verdi. 

1 
miştir. Müddei umumilik kendi ğından şubemizde mukayyet ih • • • 

Ye.;itkôy soyguncular sinieldemevcutresmiletahar- tiyat zabitan, memurin vo C. H. Fll'kaınıda konaer: 
Y K es ri ettirmiş ve könanda tevkif o- mensubinin Şubatın birinci İkinci kanunun yirmi altıncı 
Yeşil köyünde Mme. er - lunmuştur. gun" ünden son gününe kadar 

· · rek sırkatte pazar akşamı saat dokuzda Ca 
leciyanın evıne gıre Rüstem evelki celsed~ ara-.. ~ubeye müracaatları. H F 
1 n tıırsızla- dı- " _ g· alog" lunda C. . ırkası mer-
1uıunmaktaıı maznu nan şahsın kendi olma gmı so -· - .. . .. 

d olun- d k R t mın maznun R kez binası salonlarında konser-rın muhakemesine evam ylemiş ve mahkemeyi iğfal için ere du~ e b' . .us-
du. nüfus tezkeresile bir de tem ol ugunu te~ ı~ etmıştır. vatuvar muallimleri triyo heye 

Kuyumcu Tatyos, Maksut, sa~te . t' Fakat mahke- Mahkeme yem sırkat dava- ti tarafnıdan bir konser verile-
d resım verınış ı. d' • f ·11 · bl' kt' K dm ve erkek herkes Mehmet Hüse}'in Beyler. ın- .. k" l ede evvelce dinle smı ıger aı erme te ıgat ce ı~·ı,·r a 

1 ildi. Sabitler azüklerı Hu- ıne dun u ce s · · · · ı i in t 'k 1 ndu. 

Baytar n1üdürü 
Rasim B. 

Ahvali srhiyesinden dolayı 
bir buçuk ay mezuniyet almış 
olan vilayet baytar müdürü Ali 
Rasim B. in mezuııiyet müdde 
ti bitmiş ve dün vazifesine ha~ 

Halbuki mevcut buğday isto- sure e vergı 
ku geçen seneye nazar:ın f~zla alınacak? 
da değildir. Buğday fıatlen va . . . 
sati 14,5 kuru. tan muamele gör . ~em1 ledketm1•ze ıtha1 1 edi!ı 

ktedir Bazen de fiatin 13 pınnç er en ne suret e resu 
::ı:ruşa k~<lar düstüğü olmakta alınacağıhakkmd~ hasil olan 1 
dır. zı tereddiitle~ ~zerin~ ~ teşri ' 

Dün şehrimi..:e 7 vagon gel- evvel ~29 tan?ı.nden ~tıbaren 
mişt r Buğday fiatleri böyle dü hal edılecek pırınçlrrın mevc 
şük oİmakla beraber ekmek tarife i~e .aktedUmiş ~~kavel 
fiatlerine tesir ettiği yoktur. l_:r m_ucıbınce rest?e. ~ı. ol~c. . 
Değirmenci ile fırıncı arasında gı alakadarlara bıldınlmıştır.ı. 
mütevassit rolünü yapan kırma 
ctların elanek fiatinin düşme
mesinde en mühim amil olduğu 
söyleıunektedir. 

Hamsi balığı 
Bu sene balık oldukça fazlaca 

çıkmaktadır. Fakat her halde 
bol denebilecek kadar fazla de
ğildir. 

Uskumrunun okkası 60 kuru 
şa satılmaktadır. Bu yakınlarda 
en bol olan hamsidir. Bunun 
okası 30 kuruştur. Fiatlerin yük 
sek olmasında yapılan ihracatın 
da tesiri vardrr. 

Borsada vaziyet 
Dün borsada İgili.z lirasıl 029 

kuruşta açılmış ve bir aralık 
1031 kuruşa kadar yükııeldikten 
sonra akşam üzeri gene 1028 
kuruşta kapanmıştır. 

Liret 9,03 Altın 907 kuruş
tan muamele görmüştür. İstik 
razı dahili 96,50 lirada kapan-

Şeker flatları 

Şeker ve petrol inhisann 
bu ay sonunda tesfiyesine bı 
!anacak ve bu tasfiye mayıs 
hayetine kadar devam edece 
tir. 

Aldığunız ma!Uınata nazar: 
Çekoslavakya hükfuneti şart 
ihraç edilecek şekerlerin nak 
ye ücretlerinde yüzde 15 1 ı 
şeker fiatleri üzerinde iki kur 
tenzilat yapmıştır. Bu tenzi 
bir fark yapabilecektir. 

Mısır ticari itilafı 
feshetti 

HükQmetimizle Mısır a 
da yapılan ticari itilafiıı f 
Mısır hükı1meti tarafından 
vafik görülmüş ve bu husus 
kumetimize tebliğ edilmi tir, 

İktısat Vekili keyfiyeti 
taka ticaret müdürlüklerine 
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Dişlere ebedi hayat verir. s DANTOS diş nıac 

nu dişleri ıuo se 
yaşatır, çürütnıekte 

vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. ülş etlerin! kuvvctkrc· ı r ve kanamaktnn meneder ve dişlerin arasında kalan tef es O'·:ıtı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet lAtif hir scr;~lik , c ra) 1 
bırakır. l\likropları imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıklarııı ,irayetine mani olur. Avrupada daima birinciligi alır ve birinciliği diplomalarla müsaddaktır. En büyük mükMaa ihraz eder. Alan roadalye ve nişanlar almıştır. 

20 Kuruşa Hasan ecza deposu. Dancos diş macunu yerine başka bir marka verirler,c almayınız. Çlınkü Danto; dünyanın en enfes ve mükemmel diş mü,tahzarıdır. 

ı MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERİ ı 
~--~--------·--------------!~ 

Hareket sahipleri 
( Birinci sayladan mabat ) 

a~eyhinde neşriyat yaptığımız 
şırkete mensup olduğunu bilmi 
yordu.m. Bu adam, gazetemizin 
yevmı olmasında ısrar ettiği i-

5 00 model makin.: 
114 muayene 

Maarifte 
Ekalliyet 
mekteplerı 

Türk hocalar maaş
larından şika ynt 

ediyorlar 
Ecnebi ve ekalliyet mektep

ri muallimleri cemiyeti bu 
fta zarfında bir içtima akte

ecektir. Bu içtimada muallim
eri ve tetrisatı alfilcadar eden 
nühim bazı noktalar ve bilhas
maaş meselesi mevzuu bahs 

)facaktır. Mektep idareleri 
rürk hocalarına maaş verirken 
yı dört hafta olarak hesap et
ektedirler. Halbuki Türk mu 

llimler mektep idarelerinin bu 
aksızlığına i tıraz ederek diyor 
ar ki: 

17 Mart 340 tarihinde 928S 
umaralı ve Maarif müdürü Saf 
et B. imzalı tamimde saraha
en zikredildiği üzre her ay 30 
,ün hesap olunmalı ve bu gün
ere isabet eden ders saatleri 
çret olarak verilmelidir." 

Türk hocalar Maarif Emane 
ine ve Vekalete müracaat ede
e'k tahkikat yapılmasını istiye 
'eklerdir. 

Ehliyetnanıeli resim 
nıuallimleri 

Lise muzunu olmayıp ta, ta 
iınatnamev muvafik olarak 927 
ıe 928 senelerinde güzel San'at 
ar Akademisindeki ehliyet im
İhanlarında muvaffak olabilme 

'eri esası Maarif vekaletince ka 
lUl edilmiştir. Bu gibi mezun
ardan muallimliğe talip olan 
ara vazife tebliğ edilecektir. 

Teofil gotiye vapuru 
Marmarada pervanesinden 

·akatlanan Teofil Gotiye na
nında:ki Fransız bandıralı va
ıur yedekle Halice girip Seyri
efain havuzlarında tamir edil
tıeık istenmişse de en itibari
le en büyilk havuz bile vapuru 
tlamamıştır. 

Gemi bu saba h Haliçten çı
'anlmıştır. 

Teofil Gotiye 8000 tondan 

1 
azla olduğundan, İstinye dek
an da almamaktadır. 

Teofil Gotiye lzmitte tamir 
~dilecektir. 

Şeker ve petrol inhi
sarında tasfiye 

Şeker ve petrol inhisar ida
-esinde lbu ay sonundan itiba
•en memurlar arasında tasfiye 
:.ıaptlacaktır. 

Maliye vekaleti tiitün. milş
tiirat ve ki,brit inhisar idarele
itıe verdiği emirde şeker inhi
ıar idaresinden açılota kalacak 
llemurlarrn tercihan miinhal 
_l~an yerlere tayin edihnesini 
ltldirmiştir. 

Teftiş usulleri 
değiştirilecek 

. Haber aldığımıza göre veka
~tl~rden bir çoğu bu sene tef

"'§ usulünü tebdil edecek ma
liyette yeni bazı usuller koya
:aktır. Bazı vekaletler kendi 
nüfet:tişleri için bir~r teftiş 
nıntakası ihdas etmişlerdi. 
'ialbuki teftişten matlfip neti
~eler mmtaka usulile tamamile 
emin ,..riilmr.,-1iitinden, bu usul 
leğiştirilecektir. 

Daınızlık teberruu 
Alem dağında oturan prens 

Halim B. damızlık atlarından 
'lirini, vilayetin damızlık hay -
van deposuna hediye etmiştir. 
Vilayet tarafnıdan prens Ha
liın B. e teşekkür edilmiştir. 

içki düşmanları· 
nın kararları 

Yeşil Hilal "içki düşmanl~
rı cemiyeti Mazhar Osman B.ın 
1Yasett altında toplanmış~a:d~ 

Beyannamelerde 
kaydedilecek nokta 

Veraset ve intikal vergileri 
kanununa merbut talimatname
nin beşinci maddesi mücibince 
varislerin her birine intikal e
den hisselerin tayini için tapu 
idareleme gidecek beyanname
lerde zevcenin mülkiyet veya 
intifa haklarından hangisini. ter 
cih edeceği gösterilmediği tak
dirde bu hususun varislerden 
surularak behemehal tesbit O

lunması alakadarlara tebliğ e
cLilmiştiT. 

Poliste tayinler 
Polis sabık ikinci şube birin

ci kısım başmemuru Zeki Bey 
Manisa merkez memurluğuna; 
Kadıköy merkezi serkomiseri 
İhsan Bey İzmir merkez me
murluğuna, Manisa merkez me
muru Haşim Enven Bey İstan 
bul polis müdüriyeti ikinci şube 
ikinci kısım başmemurluğuna 

tayin ve polis müdüriyeti tele
fon memuru Osman Bey tahar
ri komiserliğine terfi edilmişler 
dir. 

Sin tashihleri 
Mükellefiyet yaşına vasıl ol

duktan sonra yapılacak yaş tas 
hihi muamelatının tekaüt vesai 
re gibi bütün askeri muameiat
ca da muteber olmıyacağı hak
kında bir karar ittihazına dair 
baş vekalet tezkeresi milli mü
dafa ve bütçe encümenlerine ha 
vale edilmiştir. 

Ancak 
sonra 

hazirandan 
acılacahtır 

Zeynep Kamil hastanesile 
daha bir kaç dispanser açmağa 
karar veren Emanet bu husus -
ta bütçede tahsisat olmadığın -
dan bunlara lüzumu olan tahsi
satı ancak gelecek sene bütçesi 
için cemiyeti belediyeden isteye 
cektir. 

Binaenaleyh gerek hastane
nin ve gerek dispanserlerin açıl 
ması Hazirandan sonra kabil 
olabilecektir 

liazi könrüı;;ü 

çin verdiği parayı kabule mu
vafakat emıiştim. 

ŞantajcilK.ıiçin bir şebeke ta 
rafından_ yapımh§ gibi gösteri
len neşrıyatırruzın resmi vesai
ke müstenit olduğunu ve bu 
meselenin tütün ziraatile meş
gul Türk köylülerine ait 20 mi 
lyon lira ile '.llakadar olduğunu 
mahkemede ızah edeceğiz. Hik 
met Bey bana parayı verince 
peyd~rpey ödersin demişti.Bun 
lan bır arkadaşından tedarik et 
tiği~i iddia eden Hikmet Bey, 
elımı tutarak senet yazmama 
mani olmuş ve benim itirazım 
üzerine adeta zorla paraları pal 
tonun cebine koymuştu. Ben 

8. İNCİ TERTİP 1. İNCİ KEŞlDE: 

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

zurunda yapılır . 

B~Y~K IKR!MIYE: 30,000 LIRADIR 
er keşi dede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 
Gazi köprüsü projesini yap : tekrar senet yazmak için ısrar 

makta olan M. Piju ı;:ı_rojeyi. ~~ ettiğim sırada bulunduğumuz 
tirmiş tir. Emanete gonderdigı 

1 

odanın kapısı açılmış ve dört ••••••••ei~·8·._" .. "·-ğ·-1 -·d-·-.. ·ıOOOOOO~:CD 
bir mektupta kendisi 1stanbula kişi içeri girmişti. Resm·ı me- -----••• ı eyo un 8 ~vwwwwwww ~ .................... 4 ... _,. ......... w ... .., ....... , ..... . 

gelemiyeceği~ v~_f_a~at.pr?je~ mur olduklarını söyledikleri PANORAMA • PALAS 
postaya tevdı ettıgını bılclirmış zaman vaziyeti derhal anladim 
tir. Bu itibaria proje bir iki gü- ve paralan memurlara teslim ı ~ 
ne kadar gelecektir. ettim. Tutulan zapta borç ver- ı=-t2_. ?.~·_!_--_S'I_·i:\.--<}_·-ÜK-_E-_• Q.-_'I'_ü·~--~.!~'!. 

Bi;ahancsinde her ak~am saat bc,tcn itibaren 

')'erkos nıuslukları mek ısrarile bu tuzağrnaleyhim ~ _ .. ı n .:ı n .:ı _. ~ 
de kurulduğunu yazdırdım. He-· /j 

İtfaiye müdüriyeti terkos ni polis rnudür!yetine gôtürdü-ıc Kemani Alustafa Bey Muganniye: l\ıe er ilanım (Arap; • 
musluklarını teftişe başlamıştır ler. Mudur Şerıf Bey vaziyet- C Pianlst \ime \ngel • l\lcıAhat 1 !anım , 
S b 1 l kl t h b d Klırinet lbm n El. ,. l\cktar • • 

b.t d" l k b 1 h kk Kontro - ba l!ıil EL • Hami)'<! Hanım "1 
u u unmıyan mus u ar es - te. n a . er ar o_lun_ ca tahliyem i ı' • 
ı e ı me te ve un ar a m çın emır vermıştır." · • ı 

da zabıt verakalan tanzim edil Diğer taraftan tütün mecmu Bacist 11 
n ~ L • Seher • 

mektedir. . ası sahibi Sait Bey, bu hadise- llarist ~ :chmet ı-:ı. •• llluazz ı ·• 
Y ı ! el ı z fid a rı 1 ı ğ-ı \ nin cereyan. ettig i giın ayni za- ==~~~~·~r.·.~ıt~i_:z.'._'.ın~ıa~n~la~r~ın:'.'.d~a~ıç~l~G~A:.~·~:-ı~ıL~1:z~I ı;:~· .:\ ~ı:-~-~~~~ 

Şehremanetinin Yıldızla bü- manda k_o~nısyoııcu Ali Bey na-ı~ Fakruddenı, zaafı umumi, nevrasteni ...... 
yük bir fidanlığı vardır. Fidan' mında bın va~ıtasile şirketin Kemik hıstalı~ı sıraea. gripten sonraki nekahet 
lar şimdiye kadar çok büyük bir pa:a vermek uzre kendısıne de malarya, lohusa ve salrede kırk •enedenberl 
rağbet kazanmıştır. Emanet, muracaat va~: .0 _dugunu, f~kat mücerre~ olan 
fidanlıkta memleketimizde ye- bunu_reddettıgını ve al~yh~nd_e )r. HOM~IE.Lin HEMATOGENE 
tişmeyen meyvaları yetiştirmek 1 bazı_ ışaatta bll;1unduğu ıddıası
için bir meyva bahçesi tesisini 1~ şırket aleyhıne 30,000 liralık 1 

d;· ·· kt d" hır zarar davası açtığını söyle- . 
uşunme e ır. . · F k S · ı 

!\lukav' •irin ı;:Jmılile kesbi ifa kat eylemışlerdlr. 
Bıllkıağı ıer ni tutar, amum eczanelerde ecza 

__ mıştır. a at aıt Beyin bahset 

Karton f:abrikası Türk Yunan tiği bu ikinci mesele hakkında 
L - alınan tertibat neticesiz !faldığı 

depolarında satılır. 

Umumi vekili: st nbul"da Ccrmanya han 44- •••• 

Tütün inhisar idaresi, kar- Ankara müzakeratı için polis müdüriyeti Ali Beyin 
ton fabrikası işini evvela bir ileı-İ levor ihbarları hakkında ademi malı'.l Maarif Vekaletinden 

Çiha.nşümôl Gillcttc bıçaklannı• 
un;llır.dc bazısı ı /ıoo dt"reccdt 
ayıiıır edilen 500 modcJ malt.ine 
lsomal cdılmcktctir. GiJlcnc mu~ J 
ıtah.dcminindcn 9 da 4u imı1ıl 
~ılco bıçakların muaycnclcnlc 
.şu:gal ctmcktcor. Böyle- fcvb .. 
IAda teç;ıizat ve bOylc mukcmmd 
u.suJ .G~lkuc bıçakJaruun ra&bc
uoı 15tibsal ctm!'itJr. 

Gillette 

.\ferkn \ en•• '; Gılıtı k~,.-

1'ııın 'a il l~ ı Şuo 
c-~ntr~r: '.\l·ı· ~ ı ! 11 ıı~ aitı:lı 

ı.ı.,,.ı ~ro 

(Rcşıtpa a ' r ı• ı 2:· :\nu. 
mı a P , 12 ı_ Gıl1•~ 

rıhtımııı lıın h· •l• lnclıolu, 
..... arnsu"', r, n.: , ·rr ı ı '\ l, Riz 
llopıırn ~ide \ c Pazar 
l. kc c ıyl R , • tirıncne 
Tralız n, 1 .. rl ılı, (,ireson, 
Ordu, l'n , . ~. lrcbolu, 
Zon ld· ıta uj1;• nk gelecek 
tir. 1 larck 't !lu ) uk kabul 
olunmaz 

A vval k ~ur"cıt po,;;tası 
('.\J~:R 1 ~tlp ru 2M k~ unu 
~ani Sa ı ( l 7) de Sirkeci '"lhtı
mından hareketle Gelibol'ı Ça 
nakl,.ale l\ıiçükkuı·u, falccmit, 

Burhaniye, AyvalıJta ~decek v 
döntişte mczkJr i~kelelerle 

birlikte AltınrıluJta uğrayarak 
ı;-clecektır. şirkete bırakmıştı. Şirket, fahri mat beyan etmektedir. 

kanın inşasına Haliçte başla- Muhtelit mübadele komisyo- Herman Sipirer şirketi veki-
mış fakat başaramamıştı. nunun İstanbulda bulunan aza- . d" ki 

lan dün toplanmışlar ve takdiri li Sadi Rıza bey ıse ıyor ·: 
Bahkesirde inşa edilecek o

lan Muallim Mektebi pazarlık 
usulile 10 Şubat 930 tarihine mü 
sadif Pazartesi, günü saat IS de 
Vekalet inşaat komisyonunda 
icra edilecektir. Talip olanlar 
piian ve şartname i fenniyele-

Gdlbolu lçin valnız yolc 
ri ile münakasa şartnamelerini 

alınır vük alınmaz. 

Bunun üzerine idare, fabrika f -1 · . "- Hareket gazetesinde, mü 
almak üzre ehliyeti fenniyeleri •••••••••••••ı• 
ni müş'ir müsaddak vesikalari- LLOYD THİES'fİi T b . kıymet aaı yetme aıt abzı esas kk. 11 . 1 h · d ek 1 vı J<endisi yapmak mec urıye- lan tetkik etmişlerdir. "ı e ıktı en ma ey ın e m a e- le beraber her gün Vekalet İn-

tinde kalmıştır. Fabrika için en Ş h . . d k" l.k d ah er ç ı. e nmız e ı a a a ar m a B · ·· ·· k 
müsait yerin yapılan tetkikat f" 1 al" Ank u neşrıyatın onune geçme şaat Dairesine müracaatları İ

lan olunur. ıle.,,.son ge en m umat ara ·· ş· k 1- · h b d d neticesinde, Gemlik olduğu an- .. ·· · . uzre ır et po ısı a er ar e e 
muzakeratının musaıt bır mec rek b" 1• t t" ettı· v 1 lmı t . . f k • ır p an er ıp e para 

aşı ş ır. ra~a ~nkişa etme te oldugu.~a verilirken cürmü meşhut ya ıl- Emvali metruke müdürlüğünden: 
Yeni fabrikanın makine le- d_airdı~ .. ı:::n esaslı noktalar uze dı." P 

vazrmmı satmak için idareye rınde. ıtılaf hasıl olmuş, te~errü Şirketin depoları işletme mü 
teklifler vaki olmuştur. Bun- ata aıt bazı ı:ı.oktaların hallı kal dürü Arif Hikmet Bey, Suat 
Jar tetkik edilecek ve en müsa- ?11ştır. ~u mu.zakeratın !'~da Tahsin Beyin, kendi vasıtasile 
it teklif kabul edildikten sonra ıntaç e~lmesı beklenebılir. şirkete hulül etmek istediğini 

Satılık ı1ısıf haı1e lıissesi 

işe başlanılacaktır. Korrusyon 930 tasarrufatrna iddia ederek şunları ileri 5 .. 

ait kararları tatbik etmektedir. mektedir: ur-

Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Moda caddesinde kain 
nim kfügr 8 oda 3 sofa, taşlık, matıbah, hali ve çatı arasile bir 
miktar bahçeyi havi cedit 192 numaralı hanenin Hazineye ait 
nısıf hissesinin 6SOO lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf 
usulle 9, 2/930 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 re icrayi mü 
zayedesi mükarrerdir. Taliplerin yevmi mezkurda saati muay
yenden evel teklif mektuplarının İstanbul Milli Emlak Müdü
riyeti Satış :komisyonuna tevdi eylemeleri. 

Şurayi askert Ka?roıı:ın ihraç etliler: üç dakti "- Suat Bey, şirket muave-
Şurayi askeri kadrolar hak- lo ı~: bır renagrofa lazrmgelen net ederse aleyhine yazmıyaca

kmdaki tetkikaıtıru bitirdi. Da- teblıgat yapılmış~r. . ğınm söylemişti. Fakat şirket 
ha bazı layihaları müzakere e- .. Dokuzuncu ~alı korrus~on re böyle şeyler için para verilemi
deceğinden Şubat ortalarına ısı Korterle. Turk del~esı Cev- yeceği kanaatinde idi. Bana ge 
kadar içtimalanna devam ede- det bey bugün ~ede agaca ha - len Suat Beye bunu anlattığım 
cektir reket edeceklerdir. zaman maksatları şantaJ· olma-
~~~-~~~~~!!!!!"'~7!'111!!!!'!~=~~~~~!!!!~!!!!!"'~~~!!!!!"' 284 tane demir köprü için meşe travers kapalı zarfla müna-

Deıvet t enıiryoll arı ve Limanları fünunıi i~aresinuen: 
ezli': l:larik, hayat. kaza Vd otom<'JI: 'lgorta :ırHllf.l ~ .. ~. <lığını söyleyen Suat Hey sonra kasaya konmuştur. 
Galat.ada ünyon haamda kA.iıı "Onyoa sıgorta kumpanyasına ~ gene şirket aleyhinde neşriyat Münakasa 9 Şubat 930 Pazar günü saat ıs te Ankarada Dev-

yaptınruz. 1 yapmıştır. let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Türkiyeda bilafa~ıla icrayı muamele etmekte 0!1n Ben, bir gün val_i ola~ davet Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mti-

üzerine idarehanesıne gıttim ve vakkat teminatlarını ayni günde saat 14.30 a kadar Umumi Mü-

u•• N y o N 1 ona200 lira kadar yardım edebi- dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Kump&llyaBIDa bir kere U~aıruı.dan "igorta Yaptlrm~yınız. 
leceğimi söyledim. Fakat o Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An-
2000 lira istemekte ısrar etti. karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza-

Bunun üzerine lazımgelen sından tedarik edebilirler. 
~iiiıiiiiiiiiiii .... Telcıton: lleyoğlu -2 002 ~ il tertibat alındıktan sonra kendi- K ARQN~man kıtaphanesl 
P' sini Beşiktaştaki depomuza da-

vet ettim ve orada cürmü meş- Beyoi(lu Tünel m~ydanında 523 "Milliyet,, in 
1234567Ş9 

ısur11n1<a yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 
ı _ Şafakta ağaran yer (3). Ge-

lecek zaman ( 2) • 
2 _ Nota (2). Nida (2). 
3 _ Garez (3). Cet (3). 
5 - Ate~li (9). 
7 _Ekmek (3). Menıup (3). 

eğlenceleri 

DDakll bllmecmlza 
balledllmlı t•kU 

YUKARDAN AŞAClı 

1 - Falcı (5). 
2 - lıiın (3). Orta (3). 

3 - Ekmek (3). Cinı (3). 
1 

5 - Karpuzu ile meıhur yer (9). 

huttesbitedildi. Komisyoncu -,..[1abip arar1ıyor ~Iuntalam Bartın Postası 
AliBey bize diğer bir şahsın da • Ercu·· . d N Vapuru 27 
bu tarzda para istediğini bildir- Tahlisiye Müdüriyeti Umu- men Urk:ınunusani 
mişsede ayni suretle cürmü res mı"yesı· Anadolu mıntakası Ta- p · ·· s· k · h . d '"ld" azartcsıgunu. ır ecı rı . 
men tesbit edilmış egı ır. babeti münhaldir. Talip olanla- • tımından hare-
Çünkü bu şahıs süphelenerek rın ı"stı"daname ile Galata rıh- k ti Al 1 L" • kendisine verilen parayı kabul e e ap 1 r.reğll,Zonp;uldak,Bar-
etmerniştir". tımında Maritim hanında Tah- tın, AmJsra, Kuruca ş!le, Cideye 
-, lisiye Müdüriyeti Umumiyesi- nzimet ve avdet edecektir. 

stanbul Aıliye Mahkemesi Birin- ne müracaat etmeleri ve 27 Ka 
ci Ticaret Daireainden: Fazla tafsilAt için Eminönü 

Mahkemece ı·ıa·nı iflasına karar nunusani 930 Pazartesi günü Rıh h 2 tım an numaraya mtir~caat. 
verilmiş olan Halıcı Abdül oğlu Ha- saat dokuz buçuktan onbir bu- Telefon: 2684 ydar Efendiye ait muhtelif cins taşlar çuğa kadar vesaiki lazimeyi 
5-2-930 Çarşamba ve kabil olamadığı müstashıben Müdüriyeti Umu
takdirde ani takip eden günlerde sa- miye binasında ispati vücut ey
at on buçuktan on ikiye kadar kapalı 
çarşıda sahaflar caddesinde 50, 52, lemeleri lüzumu ilan olunur. Bakır köy de 

A.,.,.upada tahsilde buluıunuf bir 
Tursun Bey kazasında aliçam or- muallim Fransızca huıuai dcrı veri· 

manının sokuldak mevkiinde iki bu-
53 numerolu dükkanda furuht edile
ceği ilan olunur. 

lıtanbul Birinci Ticaret Mahke
mesinden: 

Mahkemece mukaddema ilanı if
lasına karar verilmiş olan Mahmut 
paşada Çakmakçilar Yokuşunda 
Sabr-Sefa Hanı altında manifatura 
ticaretile müştegil Baruh Levi Efen-

yor. Tafsilat: Bakırköy Çaqı No. 9 
çuk sene müddetle ve beher metro Hasan Ef. de. 
mikabı 300 kuruş bdelle müzayrdeye ------------
çıkarılıp talip zuhur etmeyen 570/-
3654 metro mikap devrik çam eşcarı Dokf A 
şartnamesi dairesinde 13-1-930 ta- or . kutiel 
rihindcn itibaren yirmi gün müddetle Elektink rı 

Limanımıza muvasalatı beklenen 
Vapurlar 

(KALD~:A) vupuru 26 kll.nu 
nusani pazar ( ltalya ve Yuna 
nistan) dan 

(HF:LOAN) vapuru 26 kAnu
nusan! p.ızar ( ltalya ve Yuna
nistan) dan 
Yakında Limanımızdan hareket 

edecek vapurlaı 
(KALDEA) vapuru 27 kAnu

nu<ani pazartesi 12de {Samsun, 
Trabzon ve 13atum) a 
(GAŞTA YN) vapuru 29 kA· 

nunusanl çarşamba ( elAnik, 
l\1ldil!ı, İzmir, Pire, Patras, Korfu, 
/ı.ya<aranda, Brcndizi, Fiuroe, 
Venedik ve Tricste)ye 

(HELOAN) vapuru 30 Unu· 
nusanl perşembe sabah tam 1 Oda 
( Loyd Ekspres ) olarak ( Pire, 
Brendizi, Venedik ve Triestc)ye 

[COSULICH Llne] kumpan
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame
rika limanlarına g-itm~k için ten· 
ziUtlı <lo~ru bilet v rilır. 

l !er neı·i tafsi .it için Galatada 
mumh.ıne ( Llon' Tricstıno ) 
ser acant ınr. ·1 e1 [on Beyoğlu· 
2127 va a Galatı arayınJa 
sabık el~nık bo'l-ııar1N bina· 
. ındakı yaz hanele•ın ·. T clelon 
Beyoğlu: 24-99 ve yahut Sirkecide 
Kırzade haıunJakı yazıhlne ine 
mtirac. ac edılnıcsi. l"cldon 
lstanbuJ: 235. 

1 SADIKZ \DE lllR.-\DERLER 
\ .\PCRL \Rl 

KARA DE. ·1z ;\JU :'f \-
ZAı\1 YE Ll K-; POST A~I 

Sakarya 
vıpuru 

26 kAnunus nl Pazar 
gilnU al!5amı Sirkeci nbtı· 

mından hareketle (Zon"ı .. ıl •..,; 
ınebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Unye,Gir•sun, 1 rabıon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 
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Gümrüklerde işi olan 
tüccarın nazarı dikkatine 

lstanbul Ticaret ve Sanayi odasından: 

Jlilliyct 

1 1 

Gıiı 1rük tarife kanununun 30 uncu maddesine nazaran, eşya
nın tarifeye tatbikinden mütevellit ihtiliifları halle memur dai
mi komisyon iktısat vekaleti celilesince tayin edilen üç azadan 
mürekkeptir. İşbu üç aza vekaleti celilece tayin ve odamıza te
bliğ eJ i imiş olup isimleri sunlardrr: 

1 
.ı 

J·' 
•• ' 
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1 - Fortunzade Murat Bey 
2 - Srrrı Bey (Esbak rüsümat müdürü umumisi) 
3 - Rıfkı Bey (Şeker inhisarı meclisi idaresinde iktisat ve

kaleti komiseri.) 
Bu üç zata terfik edilmek üzre biri gümrük idaresi, diğeri 

beyanname veren tacir tarafından intihap edilmt>si lazım gelen 
iki ckisper için de kanunu mezkur maddesi mücibince odamızca 
iraesi iktiza eden ekisperler listesi, elli ekisperi ihtiva etmek ü
zre oda meclisinin 8/1/930 tarihli birinci iç.timaında tanzim ve 
tesbit edilmi ve bu listede İstanbul Rüsümat başmüdüriyetine 
gönderilmi~tir. 

Bu listede dahil olan zevatın isim ve adresleri şunlardrr: 
iSMİ MEŞGULİYET ADRES 

1 - Ahmet bey Kasaplar cemiyeti reisi Sirkeci Köprülü 
han 

2 - İdris efendi Celepler cemiyeti reisi G. Rihtım Hüda
vendigar. 

3 - Ali Hüseyin Balıkçılar ,, azasından Balıkpazar Mey-
Bey 1 J menet sokak No 

4 - Hamamcıza 
de Nuri Ali 
B. 

S - Habip zade 
Ziya bey 

6- Yusuf B. 

7 - Hakkı bey 

8 - İslam zade 
İsmailhak
kı B. 

9- MııhsinNaim 

Bey 
10 - Hüsevin Ri

fat Bey 
11 - Hasan Hulki 

Bey 
12 - Sabuncu 

zade Tevfik 
Bey 

13 - Sakızlı Sa
lim Bey 

14 - A hrlülgani 
Bey 

15 - Hüseyin S;ı
bri Bey 

16 - İsmail Hak
kı Bey 

17 - Akif Bey 

18 - Mehmet Eş
ref Bey 

19 - MehmetVeh 
bi Bey 

20 - Abacı zade 
İsmail Hak
kı Bey 

25. 
Tuzlu balık ihracat ta- Cibalı Fener cad

cın 

Oda reis vekillerinden 
ihracat taciri 

Bahçivanlar cemiyeti 
reisi 
Kabzimal 

Oda azasından ithalat 
taciri 

İstanbul mrntakası ti
caret müdürü 

Müskürat fabrikatörü 

İspirto fabrikası sahibi 
kimyaker 

Yağ ve sabun taciri 

Nebati yağ taciri ve fa
brikatörü 

Oda azasından Tütün 
taciri 

Oda azasından Tütün 
taciri 

Tohum nebatat ve ak
tariye taciri 

L. T. ve zahire borsası 
komiseri 

Deri ve ki.:rk taciri 

İ. T. sanayi odası u
mumi Katibi 

Kösele ve deri fabrika
törü 

desi No 56/58. 

Bahkpazar Yeni 
Ticaret han 

Hatap kapı sebze 
hali 

Hatao kapı meyve 
hali 

Tahmis kuru kah
veci han 

Dördüncü Vakıf 
han kat 3 

Galata Mecit so
kak 

Sirkeci Mesadet 
han 

Asma altı zından 
kapı 

B::ılıkpazar çavuş 
o~lu han 

Galata Rıhtım 
han 

Kantarcılıır deve 
o~lu yok-uşu 

Mısır çarşısında 

Zahire borsası 

Sirkeci köprülü 
ı,an 

Dördüncü Vakrf 
kat 3 

İ. Mercan tığcılar 

1. Mercan tığcılar 

Yeşil göyde Madam Haık Keresteclyanın evini soyan çetenin 
muhak•mesine dUn ağır cezada devam olundu. 

f "!•. 

Arkoks ile 

ağrıları 

izale 

ıll iı ediniz 

Gögüs_ ağrılarına ve so~nk tslğınhğına. znif ciğel'lere, 
.öksılruğe._ lumbago, romatizma. "e yıı her hnngı ınev-
211 sancı ıçııı. bu eskı ,.e ıecnlhe enilıni' il:l~ ''" seri' 
en saf. ve en nıılessir olacak in \gı "ıııı ·,ere .\11,oks"•' 
tatbik idiniı.. · · 

AllCöCk~ 
Plasters 

Alkoks 
, Hariçten istimal edilen ila\·larııı eıı ;,-isidir. 

Htr tczantd<- bulunur 

ALLCOCK MAJCUF ACTURING CO. BMuonbeod. Enılond 

Müz'iç öksOrüklerl en 
çabuk iyi eden ilaç 

Krezival 
d.ir. Tesiri binlerce defa tec

rübe edilmiş olan bu ilAc ko-

!aylıkla ve kaı'i 

tekmil balgamları 

eritir .. 

.. ~o,n• hususi ambalajına 
dikkııL 

bir surette 

eöktiırür ve 

1 l 

1 - Osman Nu
ı i Bev 

Mamul deri ve kundura 
ima13.thanesi s-ıhibi 

İ. T. sanayi borsası 
kimy:keri 

22 - Kimyaker 
Nureddin 
Miinsi Pı 

23 - Nuri Bey 

24 - Değirmenci 
zade İsmail 
Hakkı Bey 

25 - H~cı zade 
Sükrii Bey 

26- Fııdıl K:bar 
Bey 

?7 - Mehmet Ali 
Bey 

28 - Hüsnü zade
lerden Yu 
suf Şinasi 

1 ' 1 ı Bey 1 ,, 

, : 29 - Hacı Recep 
Bey 

.ıo - Ata Refik 
Bey 

H-AtifB. 

32 - Fazlı Bey 
l 

33 - Enisi İpekçi 
Bey 

" l 

34 - KazmirciAli 
Riza Bey 

35 - Ali Mürtaza 
Bey 

36 - Kemal Za
im Bey 

l7 - Rifat Kfunil 
BC'y 

!-8 - Müftü zade 
S~di Bey 

;9 - İz:tct Raif 
Bey 

Beykoz kundura ve de
ri fabrikası mühen
disi 

Kare te ve malzeme in 
saiye taciri 

Kereste ve malzemei 
insaiye t-ciri 

Kağit ve t~tbikatı it
ha !at taciri 

İ. Sanavi idaresinde 
Kim yak er 

Pamıık ve pamuklu ma 
miılat ithalat taciri 
ve fabrikatörü 

İpekli ve yünlü mensü 
cat taciri 

Yünlü ve pamuklu ku
maşlar ve diğer merı
sücat 

Süreya paşa mensücat 
fabrikası müdürü 

Bakır köy bez fabrika
sı müdürü 

SeJanik bonmarsesi 
(Elbiseci tuhafiye fo 
tograf levazımı ve 
saire) 

Hazır elbise ve kumaş 
taciri 

Lastik mamulatı tica
reti 

Mahrukat Türk Ano
nim sirketi müdürü. 

Oda azasından maden 
köümürü taciri. 

Hırdavat ve eşya ;ı zü
caciye . 

1 

Madeni eşya imalatı. 

Zahire borsası 

Ayazma kapı 
N. 42/44 

Galata Türkiye 
Milli han 

Fmcancılar Yusu
fiye han altı 

Mahmutpaşa cad. 

Sultan hamam 
cadde 

Balat caddesi 

Köprü başı 

40 - Kazim Bey 

41 - Halit Bey 

42 - Sırn Bey 
43 - Zeki Bey 

İ. Sanayi ve mesai mü
dürü 

İ.Mıntakası Sanayi mü 
dürü vekili. 

Oda azasından. 
İ. Ticaret bahriye mü

dürü 
44 - Veli zade Armatör 

Mustafa 
Faik Bey 

45 - Hafız Aşir Aiatı musikiye taçiri. 
Efendi 

46 - Kaya zade Saat taciri alat ve ede 
Ahmet Asım vatı musikiye ve sai-

Bey 
47 - Haci Rifat 

kaptanzade 
Temel Bey 

re. 
Her nevi yağ ve saire 

ticareti. 

Sultan Mahmut 
türbesi civarı 

Galata Ada han 
Galata rıhtım cad

desi 
Galata merkez rıh

tım han 

Sirkeci 
cadde 

tramvay 

Asma altı No. 
12/14. 

48 - Şerbetçi za- Her nevi ba.kıkaliye ta- Ketenciler Sabun-
de Ferit B. ciri. ~u han caddesi. 

Not: 
1 - Üç daimi heyet azası biri alakadar tüccar, diğeri güm

rük tarafından müntehip iki ekisper ki cem'an beş ekisper için 
itası icap eden ücret yekfuıu beheri beşer liradan yirmi beş lira 
olup her ihtiliif muamelesine iptidarla beraber bu paranın oda 
veznesine teslimi lilzumu alakadaranm nazarı dikkatine vaz ve 
bu meblağın tamamen intihap edilen ekisperlere ita edileceği 
beyan olunur. 

2 - Gümrük tarife kanununun 30 uncu maddesi şudur: 
Madde - 30 Esvanm tıoır'feve t~tbikinden müteveİlit i.htil!lf

lar, gümrük idaresince iktisat vekili tarafından tayin olunan üc 
ekisoerden mütesekkil daimi hevete tevdi olunur. · 

İstanbul bahçe Her ihtilaf halinde işbu ekisperler heyetine biri gümrük ida-
kapı resi o biri beyanname veren tarafından müntahip başkaca iki 

Yeni Postane kar- ekisper terfik olunur. Bu iki taraftan birinin imtinai takdirin-
şısında de onun namına 17iimrük dairesinin bulunduğu mahal sulh haki-

Galata Ömerahit mi tarafından ekisper intihan olunur. 
han Ekisperler hevetine terfik olunan bu i·ki ekisper, her sene 

Galata merkez nh- İstanbul Ticaret Odası tarafından tanzim olunacak bir liste ü-
tım han 

1 
zerinden intihap olunur. 

Alacahamam N.35 1 Bu iki ekisper ihtiliifrn hallinde müttefik kalarak karar verir 

Galata Mahmudi
ye caddesi Ö
mer Efendi mah 

ler ise ekisperler heyeti kararı teşçil eder. İki ekisper ittifak e
demedikleri takdirde ekisperler heyeti hakem vazifesini ifa e
der. Ve iki ekisperi dinledikten sonra nihai olarak karar verir. 
Ekis rle · · 

PAZAR 
26 K.SANi 930 

• 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umu- 1ı -
mi müdürlüğünden: 

1

~0~\2Jc.>~o~G"S@ 
1 

Altı k~l~m evrak ve defatirin .. t~?'i .. münaka~aya konmuş- o'!,u.>X>XYX>XD»o>:,.,. 
tur. Yevmı ıhale 28/11930 Sah gunudur. Teklıf mektupları e, ~ 
mezkur günde saat 15 e kadar Mübayaat Komisyonu riyasetin~ '::::;:: . :::: 
~erilmelid~r, şartname Komisyon kitabetindedir. i ~ 

Kayseri ile Şarkışla ı' ~·~ 
arasında şimendifer ~ ~ 

1 
işlemiye başlıyor 

Devlet Deı11iryolları ve l.ıiman1arı 
Umıım J\Iiiclürliiğiinden: 

Kayseri-Sivas hattının Kayseri-Şarkışla arasındaki 130 ki
lometroluk bir kısmı 1 Şubat 1930 tarihinden itibaren yolcu ve 
eşya münakalatına açılacaktır. Bu kısım üzerinde şimdilik Cu
martesi, Pazartesi Çarşamba günleri olmak üzre haftada üç muh 
telit tren işliyecektir. 

Kayseri den: hareket 
Şarkışlaya: müvasalat 
Şarkışladan: hareket 

7,30 
13,00 
14,00 
19,30 Kayseri ye: Müvasaliit -· . "-"~· "ı.\". t .. "'.. -:.. ,. 

Milliyette ikinci kısmı tefrika olunan 

AH~1.ET İHSAN Beyin 

Matbuat hatıraları 
eserinin birinci cildi kitap halinde çıkarılmıştır. Bu cilt Abdlllhamit 
zamanına aittir. Birinci cilt l\laariF vekaletince takdir buyurularak mek
tepler kütüphanelerine dai!;ıtılrnış ,..., muallimlere tavsiye olunmuştnr. 

Flatı 65 kuruştur. Ahmet Ihsan matbaasında tevzi olunur. 

• 
~ınniJet ~an~ı~ı Mü~ürlü~ün~en : 

i\lilzavede ikraz Merhunaıın çin ve nev'i Borçlunun 
bedeli numarası ismi 
725 167 ı 7 Ercnkövnüde bostancı mahallesinde Vükela cad 

desind~ eski 25, 26 yeni 27, 28 numaralı bağ ve 
bahçeli bir köşkün tamamı İsmail Halit, 
Mehmet Cemal, Mehmtt Sait Beyler Vicdan ve 
Fatma Memnune Hanımlar 

900 16942 Divanyolıında Hocarüstem mahallesinde Babu -
hümayun sokağında eski 166, 168 yeni 192, 194 
numaralı mui<addema tahtında dükkanı müştemil 
bir hane elyevm bir bap hanenin tamamı Seher 

Laman Hanım 
250 1 7079 Kumkaprda Çadırcıahmetçelebi mahallesinde As

malı sokak eskı 7 yeni 9 numaralı bir hanenin 
nısıf hissesi. Sabri B. 

1450 17128 Kartal Maltepede Cesriderbent mevkıinide eski 
20, yeni 21,21 numaralı bahçeli bir köşkün tama 
mı. Lutfiye Ayniye H. 

350 17150 Uzunçarşrda Yavaşçaşahin mahallesinde Gazne
vi Mehmeteiendı mektebi sokağında eski! lyenil rı 
numaralı bir hanenin altı hissesi itibarile üç hissesi 

Fatma H. 
410 184 Mahmutpaşada ve mahallesinde Şabanpaşa soka 

ğnıda eski 5, yeni 8 numaralı bir hanenin tamamı. 
Habibe, Fatına Zehra harumlarlaHüseyin CahitB 

850 1301 Kllınkapıda Çadırcıahmetçelebi mahallesinde kul 
luk sokağında 5 mükerrer numaralı bahçeli bir ha 
nenin tanıamı. Zeynelabidin, Mehmet MühellıiEf 

1050 1640 Kartal Maltcpesinde Esi vapur iskelesi sokağm-
dı. 10 numaralı ma bahçe dört bap dükkan ve bir 
kulübenin tamamı. - Hüseyin Ef. 

730 1945 Cenber itasta Uzunşecaettin mahallesinde Gedik 
paşa camiiŞerifi caddesinde eski 33 yeni 55 numa
ralı bahçeli bir hanenin tamamı. İsmail Ef. 

850 1982 Ayasof:vavı!cebirde yerebatan mahallesinde ve cad 
desinde Muhteremefendi sokağında eski 19 mü
kerrer yeni 4, 6 numaralı bir hanenin tamamı. 

Hakkı Ef. 

263 2183 Kuınkapıda Çadırcıahmetçelebi mahallesinde Ba 
lipaşa caddesinde eski 51, 53 yeni 77, 71 numaralı 
(seneden 51 numaralı mukaddema tahtında Ôük
kan elyevm hanenin berber gediğinden münkalip 
muayyen mahalli ile 51 numaralı bir bap hane) 
hali hazırda iki odadan ibaret maa bahçe bir hane 
nin tamamı. Leon Ef. 

350 23 t 7 Kartalda Nefsi kasabada Üsküdar caddesinde 
harita ı mevkıinde 1-1 numaralı bir dükkanın ta 
mamı. Ethem Efendi 

609 2318 Kartalda kasabada Üsküdar caddesinde 42 nu -
maralı bir dükkanın tamamı Etem Ef. 

1505 2339 Kumkapıda Kürkçübaşısüleymanağa mahallesin-
de Kumkapriskelesi caddesinde eski 44 yeni 42 

numaralı maa oda bir dükkanın tamamı. MustafaEf 
990 2340 Kumkapıda Kürkçübaşrsiileymanağa mahallesin-

de Kömürcü sokağında eski 6, 6 mükerrer ve yeni 
6, 8 numaralı maa dükkkan bir hanenin tamamı. 

Mustafa Efendi 
2550 2422 Kumkaprda Muhsinehatun mahallesinde İbra -

himpaşa sokağında eski 3, 3, 3, 3, mükerrer 5 ve 
yeni ı, 3, 5, 7, 9numaralı üç dükkanı müştemil iki 
hanenin tamamı. Atiye H. Mehmet Halit Ef. 

100 2523 Kartalda Maltepe kariyecivarı mevkiinde 413-1 
numaralı ir demirci dükkanının tamamı. Cavidan H 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında bor 
cım verilmesi hasebile (altını§ bir) gün müddetle müzayedeye 
c;:ıkanldığmdan talip olanların ve fazla tafsi13.t almak istiyenlerin 
Sandık satış amirliğine müracaat eyemeleri lüzumu ilan olunur. 

Vi1~1yet daimi cı1ciin1eı1indeıı :. 
Beyoğlunda Tarla başı caddesinde kırk beş numaralı hane 

35 lira icarı şehri ile talibi uhdesinde ir ubat 3CLI' 

l)c>"'CJOCXX:K><~>JO,;ıO;oJ<l~ 

~~©ll!i 
,. 
• 

MAHRLLİ İMRLİ 1 

, TEV FllBfiİKfij 
5tanbul Çtnbtrlıfaı 

~~~~~~~~~----;,/ 

lstanbul Mahkemei A 
ikinci Ticaret Dairesindefl 

Galatada Sigorta hanırıdl 
İştokel ve şeriki İstanbul ._k 

si vekili avukat Bensiyon ".; 
di tarafından Galatada Mı:r 
Rıhtım hanında üçüncü lıl 
1 numarada mukim tücc.aıd 
Hasan İzzet Paşa aleyhine 
me olunan davadan dolayı 1 

nen vaki davete rağmen ye 
tahkikatta isbatı vücut ey!& 
miş olduğundan hakkında 
yap karan ittihazile yevrıtı 
kikat olarak tayin olun:ııı 
Şubat 930 tarihine müsadif 
şembe günü saat 13,30 da 
kat hakimliği huzurunda iS 
tıvücut ve yevmi mezkure. 
dar itiraz eylemediği taktii' 
rnübrez senet muhteviyatııı' 
ve imzasının kabul ve ikrar 
dilmiş addolunacağrnm ve ~ 
kemeye kabul edilmiyeceğiJI 
derci suretile gıyap karar~ 
lanen tebliğine karar verı 
olduğundan keyfiyet tebliğ_ 
kamına kaim olmak üzre 1 

olunur. 

Ticaret davaları;; da riir.. 
mezun lstanbul Asliye Ma 
mesi Birinci Hukuk Daire 
den: 

Müddei Saliha H. ile Mil 
aleyh Sakıt hanedan mensıl 
ninden Seniha sultan ve o' 
prens Sabahattin ve Lutfııl 
aleyhine ikame olunan ala< 
davasından dolayı tahki!;j 
muayyen bulunduğu 9-9-92 
zartesi günü ita.nen vakı o 
tebliğata rağmen vaktı rrııı3 
yende müddealeyhler Malı~ 
meye gelmediği gibi bir veli' 
kanunide göndermedikleri!'.~ 
haklarında gıyap kararı ittı 
ve hukuk usulü muhakerrıelel' 
kanununun 401 ve mumaile1 
!erin Türkiyede ikametgalll~ 
bulunmadığından 141 ve 14Z ıl 
ci maddeleri mucibince ila~ 
tebliğa t icra kılınarak cere il 
eden muhakeme neticesi~ 
Hukuk usulü muhakemeleri 
nununun 406 İncı maddesi rtl 
hince bir ay müddetle ila 
tebliğa t ifasına ve muhakefll 
nin de 1-3-930 tarihine müsl ti 
Cumartesi günü saat 14 de 
liluna karar verildiği tebliğ ·1'1 
kamına kaim olmak üzre 1 

olunur. 

Jandarma imalathanesi 
yetinden: ~ 

On altı ila yfrmi bin metre ~ 
lık Elbiselik kumaş kapalı zarf ı 
liJe satın alınacaktır. Münaka5" ,P 
Şubat 1930 Cumaertesi günü J' 
14 de !stanbulda Gedik paşada 11 
darma imalathanesinde yapılac~l<io 
Şartname İmalathaneden tev:• f 
nur. Teklifnamenin tarzı imlası 
::amedc münderiçtir. _.../ 




