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{;ünahların ce7ası 

Eski devrin, fena idareleri 
islediği günahları cezasız kal
mıyor; yazık ki bu günahla.~da~ 
bir çoğunun cezasını .bu gunku 
ru: ;1 0 gı.inahları ışlemekte 
hıç bir mes'uliyet olm.ıyan 
bu günün çocukları çektyor. 

Bu neticeyi tabii görmek 
15. ımdır: Milli hakimiyetin 
m ilet iradesinin hakim ol
m dıp bir idareden mem -
le et hes<ıbma fenalıktan, ce
; Jan baska ne eklenebilirdi?: 

Hepimiz biliyoruz ki' e~ki de 
virlerde millet namına bır çok 
ısttı>razlar yapıldı, hudutsuz 
masraflar ve israflar yapıldı,ak
la gelmiyen sui istimaller ya
pıldı. Bütün bunların hesabını 
biz veriyoruz, külfetlerine biz 
katlanıyoruz. Meseıa geçen se
ne imzaladıöımız borçlar itilaf-

b ••• 

namesi sultan idarelerinın ırtı-
• kap ettikleri günahların ceza
. sından başka bir şey midir; o 
borçlar, bu günkü hayat şera
iti içinde, iktısadi müşkülata
rası~da savaşan Türle vatandaş 
farı icin çok ağır bir yüktü . 
Ga~eteler bir müddetten beri 

yazıp duruyorlar: Evraki nak
tiyemizin teıbdili esnasında da 
mühim bir sui istimal yapıl
nıs . . . Anadolu ajansının bir 
tebliğinden anlıyoruzki bu sui 
istimal Cümhuriyet parasının 

tebdili esnasında değil, impara
torluk devrinde vuku bulmuştu. 
H-lbuki bu hakikatin yanlış o
larak harice aksetmesi, bu gün
kü milli paramıza da zarar ~er
mekten lı~l' k,lmıyor. Hakıkat 
şu ki: (Yeni Ciimhuriyet evrakı 
naktiyesinin mübadele mesele
si tam bir intizam ile yapılmış 
ve bu mübadelede hiç bir nevi 
ısiistim;ıl vaki olmamıştır) İşte 
bir günahın ce.z~sı,. bu suretle 
gene bize cektınlmış oldu. .. 

E?Yer eski idareler bu gun 
fürk vatandaşına harap bir va
tan bastanbasa imara muhtaç 
1 • 'memleket. terk etmese, idi 

let hütcesinin mühim bir 
kı•mını en az zaman icinde hal
ka azami derecede refah veren 
i•lere tahsis etmek mümkün 
olu du. Halbuki maarif işleri 
ry>7e sıhhct işlerimize, nafıa iş 
lerirrtlze-elhasıl toplu bir ifade 
ıle umumi hayatımıza baştan
basa yeni bir inkişaf veı;n.ek 
ne buriyetindeyiz. Onun ıçın
dir <i muayven bir hedef üzerin 
de bütün faaliyetimizi teksif e
demiyoruz. 

i\bossa son zamanlarda tek-
rar edip duruyon.:z.: ~ede~i 
memleketlerde millı ıktısat ;ntl 
li tasarnıf mefhumları ferdı ve 
ictimai havatta b~ ·im bir mev-
1-irle hıılunuyor. Milletlerin kud 
reti iktısat ve tasarruf kuvvet
lerile ökiili.ivor. Halbuki bu 
mefhu'111~r biz e hala anlasıl
mı~ d""'lrlir. Sahsi hayatım.ız: 
da, ictim~i va<avısımızda mılh 
iktısat. ır · Jli tasarruf -:e muv~
zene telfıkkici es;ı<1ı hır mama 
ve kıvmet ifade etrııivor. Şüp
hesiz bu hir n:ı icedir. Fakat 
kohah~t hu günkii neslin değil
dir Bütiin mes'uliyet memle
ket~e bir din ve itikat kuvvetin
de hakim olan adetlerimizin, 
terbiye sistemleri.miz~n~i~, t~h 
~;ı ve va"'ayış sekıllerımızmdır. 
Tüf'kivede esaslı ve radikal ıs
lahat bu nokta\ nazardan çok 
mühim ve lüzumludur . Öyle 
islahat ki ha vatın sathında kal
mıyacak, ruhlara, vicdaı:ılar.~ 
kadar sokulacaktır . y enı reıı
min açtığı yol işte budur · · · 

Siirt M eb'usu. 
MAHMUT. 

Yun:tn~ılarla 
•nüzakere IJitti 

Muhtelit mübadele komisyo
unda baş murahhasımız Tev
ik Kamil beyle Yunan murah 
ası M. Fokas arasında .cer~
an eden müzakerat bitmış ?1r 
tİ!afname müsvedesi tanzım 
dilmiştir. . .. 
M. Fokas bu hafta içınde ıtı-. 
fnameyi hamilen Ankaraya.gı 
ec,.k hariciye nazırı ı!e 

as edecektir. İti!af tasvıp 
ilirse liariciye vekilimizle yu 

an sefiri tarafından imza edı le 
ktir. 
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Şehit Tür tayya 
ütün Türkiye e 

r • • atıraları ün saba 
e taziz· edilmistir ... 

' 
Dün şehrimizde 
yapılan ihtifal ... 

Bir saat 
Türkiyede bir 
saat hava faa-

liyeti 
durdu .. 

Fatih 
tayyare 
meydanı 

Şehitler 
abidesi 

önünde ..• 

Dün İstanbul, Türkiyenin her tarafında taziz edilen Türk 
hava sehitlerinin hatıralarını hfametletebcil ettiFatilı tayyar" 
meyd~nı çok erkenden seyircilerl.e dolmuş ve merasime iştirak 
edecek askerler tarafından mevkiler alınmıştı. Saat 10,30 Bü
tün mektepliler hazırl~ı~, ~avetliler ~ir~r. birer ge!miye baş
lamıştı. Merasim komıtesı ınıtızamı temın ıçın çok ugraşmış ve 
muvaffak da olmuştu. 

Saat onbire beş kala ... 
Diğer taraftan abideye kolor

du, Tayyare cemiyeti, celep es 
nafı, Etıbba odası, Halk fırkan, 
TüPk tayyarecileri, Türk ocağı 
veAero Ekspres tarafından gön 
derilen çelenkler vazediliyordu. 

Bir dakika devam eden se
liim vaziyetinden sonra ikinci 
bir hava çalındı ve varıva men 
bayraklar tekrar yükseldi. 

Nutuklar 
Müteakiben ordu namına tay 

yare mülazimievveli Galip B. 
hazıruna hitaben bir hitabe irat 

Nakiye Hanını nutkunu etti. 
sliy/iiyor. Ga~p B. nu~na şu cümlele-

B" .. İ rle nihayet verdı: 
Saat 11 e 5 var.. utun stan- ı "- Her Türk gibi, hava kapı 

bul zafer yollarında kanatların! Iarmm biz bekçileri, damarlan
kıran vatan ~~ukla~nın ebedı mızda kalan son kan btinciye 
namını~. 71'.a<l:ıçın Fatıhe toplan kadar çalışmıya azınetıtik. Hiç 
mış.Merasımın başlaı:nas~ı.bek (Mabaadı 5 inci sahifede) 
livor .. Kırık zafer abıdesı sıyah 
tüllere sarılmış ve önüne bir ,------------------------,.1 
bayrak direği dikilmişti MALTA 

Merasime vali Muhiddi nB., 
Hilali Ahmer reisi Ali Pş., ma
arif emini Muzaffer B. vali mu 
avini, defterdar, müfti beylerle 
erkanı askeriye ve paşalar ha
..:ır bulunuyrdu. 

Saat ıı ... Bir top oğultusu ve 
arkasından hazırunu Türk se
hitlerinin hatırasına hörmeten 
bir dakika selama davet eden 
Merkez kumandanı miralay 
Rahmı Beyin sesi.. . 

Belediye dairesinden hava fı
şekleri atılıyor ve Jor.ız:n çalı
yor. İki bahriye n. de:ı. u eHsna 
da bayrağı yarıya ın ınyo~" er 

k b··tu"n İstanbul bu dakıkada 

hatıra arı 

F. A. N. ÇETE'S/ 

Aha Giindiiz'iin rn giizte 
e f'rl ı•r b11!Jlnıı b11şa 

hl'yl'cnn, dlkhal, a/iiha 
uyandır11c11k lffJBalı 

"Politika,. arkada
şımızdıı tefrika 

edilmeğe ba landı .. 
Ok11yı11ıuz ! 

Ali Cenani Bey dün 
Ankaraga döndü 

Gazi ve inkılap 
' raunı Sllrf M~buıu Mahm• 

Tre!'~~n taksiye ... B~r ismet Bey "p~~a. Hz. ,, şahı 
emır: Acele Meclıse. '' /arına hücum edilen kuma 

Zamanında avdet- Meclis içtima salonun- d l ••d ç d • d 
da - Koridorda şerik/le karşı karşıya- an arı fflU a,aa e tgor 

Nihayet ~leclis gazinosunda .•. 

Ali Cenan/ Beyin nıulıarrlrlmlze beyanatı 

A~KARA, 27. (Telefonla) -1 
Gazı Ayıntap meb'usu Ali Ce
nani Bey yanında - Eskişehirde 
kendisine mülaki olan - oğlu 
Ekrem Bey olduğu halde Ada
na postası ile saat 15,30 da An
karaya geldi. İstasyonda dost
larından bin ve gazeteciler ta
rafından lcarşıland·. Tren ista
syona girdiği zaman komparti
manın penceresinden bakmakta 
olan Cenani Bey, kalabalığa 
görünmemek için 'geriye çekil
di. 

T. ren durur durmaz oğlunu 
e~yalarla meşgul olmak üzre bı
rakarak tirenden indi. Kimseye 
selam vermeden istasyon bina
sının önünden geçerek bir tak
siye atladı ve' şoföre: 

- Acele Meclise 1 
emrini verdi. 

Görülüyordu ki Cenani Be
yin, otomobillerin Ankarada 20 
kilometrodan fazla gidemiyece 
ğinden haberi yoktu. 

Bilahare komparttmandan 
(Mabadı üçüncü sahifede) Ali Cenaı. · .ey 
~ ·~~~~~~~-------------------~ 

Becayiş 

1 

Miralay ismet Bey ( Edir
ne ) - Şahıslar üzerinde ısrar 
etmemenizi iblhassa rica ede
rim. Çünki vazifesinden çekil
dikten sonra dahi kendilerini 
müdafaa edemiyecek vaziyette 
bulunan zevata karşı gayri ma
kul deliller bulunmaksızın ta
rizatta bulunmak faydasızdır. 

Hey' eti celilenizin her türlü 
mürakabeye hakkınız vardır. 
Size her türlü teminatı veririz. 
Bız vazifelerin İyi ifa olunması 
için herkesten ziyade alakada-
rız. . "' ,,. 

Meclisin havasındaki asabi
yet bir türlü durmuyordu, Bur 
sanın şu şekilde veya bu tekil
de bir kaç gün müdafaa etmesi, 
bazı mukavemet kuvvetleri vü
cude getirmesi belki mümkün 
olabilirdi. Fakat hiç bir şey, bu 
tarihi beldemizin taliini değit· 
tiremiyecekti. Yunan taarruz 
kuvvetleri mutlaka bu ıehri iş
gal edeceklerdi. F eli.ketin önü· 
ne geçmek muhal idi. Günlerce 
Mecliste müzakere etmek, nev
midane mütalealarla ümitleri 
ve kuvvei maneviyeyi daha zi
yade kırmak doğru olmıyacak
tı. Bu müzakerata nihayet ve
rerek cephe işlerile meşgul ol
mak, yeni mukavemet hazırlık
ları yapmak lazım geliyordu. 
Vaziyeti bu noktadan mütalea 
eden Gazi bu tarizatı göze ala-

rak Bursayı tahliyede kend' 
nin de kararı ve emri lahik 
duğunu söylemek için kiir 
geldi ve söze başladı: 

Mustafa Kemal Paşa 
Muhterem efendiler! Mem 
ketimizin her hangi bir şekil 
surette duçan zarar olmas 
dan dolayı heyeti celilenizin 
derece teessür ve alaka göst 
mesi, memleketin ve mille 
avakıbi noktai nazarından ş 
nı takdirdir. (Alkışlar) Ben 
reisiniz olmak itibarile bund 
buyük bir saadet ve memnu 
yf't hissediyorum. Hakikat 
Millet Mecliıi, millete taall 
eden meselelerde, milletin 
yatına, milletin istiklaline t 
allilk ededn işlerle yakından 
müessir bir surettte alakad 
olınalıdır. Bu itibarla mecli 
alinizin garp cephesinde t;:.h 
su! eden hadiselerden müteh 
sis olması pek tabiidir. Bu t 
hasaüaatı timdiye kadar müt 
addit celıelerde, müteaddit 
.zakcrelerde, muhtelif suret 
izhar etmit olmasını da t 
bii buluyorum. Yalnız bir no 
taya nazarı dikkati alinizi ce 
bctmek isterim. Mevzuu bah 
olan mesele bir ordunun har 
katı harbiyesidir, bir ord 
nun sevk ve idaresidir. Binae 
aleyh esbabı ricati, esbabı ma 
lfıbiyeti meydana çıkarabilm 
(Mabadı dördüncü sahiled 

Fırka riyaseti 1 

Emin-Ali Bey riya- I 
setten çekilmiş ve 
heniiz yeni intihap 

yapılmamıştır 

Haydarpaşa mevkıi 

polisleri hamilen 
değiştirildi 

Polis miidirir.etince görülen 
lüzum Üzerine Haydarpaşa po
lis mevkii memurları kamilen 
tebdil edilerek diğer merakize 
tevzi olunmuşlardır. 

Şantaj var mı gokmu. 

Bu mevkıdr- hıılunan muavin 
Hamdi Efendi Galata merkezi
ne nakledilmiş veyerine Galata 
muavini Cemal Efendi getiril
miştir. 

Dahiliye Vila
yetten sordu. 
. Vilayet polisin 

tahkikatını velılilete 
gönderiyor 

Emin Ali ve Cevdet Kerim Beyler 

Bu tebeddüller hakkında mü
diri yetten şu izahat verilmiştir. 

- Zabıta memurlarının bir 
yerde uzun müddet kalması mu 
vafık değildir. /stanbulda ve vlll1yetlerde 

Halk fırka11 Vilayet idare heyeti Çünkü bir memurun daimi çıkan bazı mevkut gazeteler 
intihabı yapılarak riyuete Cevdet surette bir yerde kalması idare hakhında tahkikat yapılıyor 
Kerim Beyin intihap olunduğu ya-
zılmııtı. Henüz riyaıet intihabı ya· itibarile mahzurludur. 
pılmamış olduğu için bittabi bu ha· Nitekim bu cihet nazarı dik
vaJiı timdilik nabemahaldir.Dün ken kate alınarak iki üç aydanberi 
diıile görüştüğümüz Emin Ali B. merkez memurları arasında na
bir muharririmize bu huauıta ıu iza .. 
batı vermiıtir.ı killer yapılmaktadır. 

Bir tütün şirketinden (1000) 

Vali muavını 
Fazlı B. 

lira aldığı zabı
aca terti pedileı:ı 
cürmü meşhut
la meydana çı
karılan Hare. 
ket gezetesi sa
hibi Suat Tah
·in B. meselesi 
lün mühim bir 
;afhaya girdi. 

Bu meseleyi 
•ayık olduğu 
ciddiyet ve e
hemmiyetle ta 

D. ı•ehlli Şükrii J(lıya Rey 

dürlüğıi tarafından vah, ola 
müracaat üzerine Dahiliye ve 
ka.Ieti' bu işte şantaj oldugu id 
diasınm sabit olup olmadıgın 
ve tahkikatın neticesini dün Vi 
lfıyetten sormuştur. es u . 

1 
. 

tek bir insan gibi şehıt en se-
Iamlıyor. 

"- Fırka reiıliğinden çekildiğim cak fırka r;hberlerimiz ve teamül 
veya çekileceğim ıayialarını ben de tayin eder. Y okıa benim veya başka 
itidiyorum. Filhakika Muhtelit ha. !arının şahıi rey ve arzuıile değil. 
kem mahkemelerinin pek büyük bir Yeni bir İntihap yapıldığına dair 
faaliyete geçtiği ıu sırada fevkalade gazetelerde bir fıkra gördüm. Bu 
artan ve batta sıhhatimi sarsan meş pek vakitsiz bir haberdir. Esasen fır· 
guliyeti.m ve buna munzam olan ba- k_a nizam?anteainde böyl.e intih"..~ ~ir 
zı zaruri sebepler ve teeısürler ge- rıyaıet hıç mevzuu _bahıı_ _degıldır. 
çen ıeneki atk Te beycanla reiıliği i- Resen mutemet ta~ın e.dılmıyen ye.
fayı giiçleştiriyor. Bunu gizliyemem. lerd~ ~mafev~ ~«: mur~kıp !'1zuv ~cya 
Fakat temin ederim ki halen hiç bir teşkılattan bınnın vazıfeı rıyasetı ya. 
emri vaki yoktur. Bugün de yani prnası için seçilip İnt"habı icap eder. 
son kongreden ıonra da o ııfatla ça- Başka tarz ve harak•t usul ve nizam 

1-------------------....ı lıııyorum. lıtikbel~ gelince bunu an- namemizc muhaliftiı·". l<l 
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.. Fransız gözleri Londrada! 
1 '" ----·--------------

'·,:'·~ Müşkülat Fransa için 
ı en ziya Amerika 

~~ 1 1 ;tarafından mı gelecek?. 
: ,~ -
ı r t •• Poincare, Fransız murahhasları 

11 ' 

• 

ıondraya giderken tahdidi teslihat 
meselesinde karşılaşacakları 

müşkülattan bahsediyor! 

lngllterede 

Bahr-
konferans 

Fransa mı 
ltalya mı? - ... ----

10 bin tonluk kruva· 
zörler meselusl 

LONDRA, 26 A.A. - Kon
ferans mahafili Daily Telgraf 
gazetesinde Fransayı İtalya ile 
müsavi surette deniz kuvvetleri 
bulundurmak gibi bir vaziyetin 
önüne geçmek için muhtelif fi
lolar arasında bir nisbet tayini 
yerine milli ihtiyaçların tetkiki 
nin müzakereye esas ittihaz e
dilmesini istemek suretile mü
zakereyi torpillemekle itham 
eden bir makalenin intişarın
dan dolayı büyük bir hayret iz
har etmektedir. 

Salahiyettar İngiliz mahafi
li Daily Telgrafta görülen bu 
tefsir tarzının doğru olmadığı
nı beyan etmektedir. Fransız, 
İngiliz murahhas heyetler ara
sında vuku bulan ve M. Tardieu 
nün talebi üzerine M. Grandi'de 
davet edilmiş olan mükaleme
ler şimdiye kadar neşredilmiş 
olan vesikaların tetkikına mun 
hasır kalmıştır. 

M. Grandi, M. Tardieu ve M. 
Briand bugün aralarında görüş 
müşlerdir. 

Mütehassıslar 

1 
Paristen yazıltyor: - Neden 

! ~ ~1setmeli .. ? Bunu uzun uzadi
• .ı düşünmeğe hacet var mı? .. 

ynelmilel siyasette pek mü-

LONDRA, 26 A. A. - Bu
gün yalnız miıtehassıslar çalış
mışlardır. Fransız ve İngiliz 
murahhasları Fransanın 1927 
senesinde uzlaşma esasına müs 
tenit olarak dermeyan etmiş 

, ı n bir mevkü olduğuna şüphe 
. 1'!miyen tahtidi teslihat kon

:· ı' ansı toplandı. Şimdi bütün 
1 

olduğu teklifintatbikına müteal 
lik noktai nazarlarını telife uğ
raşmışlardır. 

Kruvazörler 'zarlar ve kulaklar Londraya 
ırilmiş, orada cereyan ede

ı c şeyleri bekliyor, oradan alı
} cak haberlere intizar ediyor. 

1 
)ndi konferansa iştirak eden 
r memleketin matbuatına ve 

ı dirı umurn\yesine düşen va
! (e. tahtidi teslihat konferan

l ıa giden murahhaslarına mu-
1 !hir olmak, onların mevkiini 

1 
. ~ ~V'Vetlendirmekt:ir. Fakat kon

' , . lansrn ruznamesindeki mesail 

LONDRA, 27 A.A. - Gerek 
resmi, gerek gayri resmi ma
hafilin 10 bin tonluk kruvazör
ler ile, 8 pusluk toplar mesele-

, sinin büyük bir ehemmiyeti 
'haiz olduğu kanaatinde bulun
duğunu zannettirecek bazı ala
metler görülmektedir. Bahri 
mahafil bu meseleler hakkında 
İngiltere ile Amerika arasında 
husule gelen itilafta Japonya
nın bu husustaki metalibinin 1 1 

1·afmda şimdiye kadar o ka- 1 
~ j 1 

1r neşriyat yapıldı ki bahri: ' 

1 
•vletleri bir birlerinden ayıran 

1 
ı 

, lsiı ihtilaflar kimseye meç-
! t 1 değildir. 

Bu neşriyat hatıra gelince 
l'bak Fransa başvekili M. Po
~;are (Puvankare) nin ahiren 

1 

kafi derecede nazarı itibara a
lınmamış olduğunu ima etmek

! tedir. Japonya 10 bin tonluk 
kruvazörler hakkında Amerika 
kuvvetlerine nazaran yüzde 70 
nisbetini elde etmeği kendisi 
için çok esaslı bir mesele addet 
tiğinden bu hususta İngiltere 
ile Japonya arasında bazı müş
külat çıkmasından korkulmak
tadır. 

rhri tahtidi teslihat mesele-
1de ileri sürdüğü fikirleri ve 
·ansanın bu meseledeki vazi
. ti izah eden neiktai nazarı ih

•11 etmek imkansızdır. M. Po-
.' I ı:are Londra konferansı hak- ladı. İngilizler ile Amerikalilar 

tnda ihtiyat ve ihtirazı elden bu konferansta asıl istedikleri 
ı .·akmıyor. Eğer, diyor, bu maksadı elde ettiler. Sonra tah-

• 
1 

ı·nferans, İngiltere ve Ameri- telbahirleri kaldııırnak istediler. 
· · h k" · lll Poitıcara .ı arasında denizlenn a ımı- Buna mukavemet için müşkü-

l ti hakkında elde edilmiş bir tomsil etmiş o zaman İngıliz llit çektik. Washington da key
' ı laf neticesinde toplanıyorsa murahhası Lord Balfour ile fi bir surette verilen kararları 

ı konferans böyle bir deniz şiddetli mücadelelerde bulun- konferans haricinde kalan bazı 
lfavvukunu kabul etmek mec- muştu. devletler kabul etmemişler. 
~ı ·iyetinde kalırsa artrk diğer M. Poincare Fransanın dai- 926 - 27 Cenevrede müzakerata 

ıi .lin devletlerin bahri kuvvet- ma büyük çaptaki harp gemile- girişildi. Fransa ve İtalya bu 
· • · d ek · L d rinin kaldırılması fikrinde ol- sırada biTlikte olarak şu noktai • 

1 
i ıflas etmış em tır. on -
konferansı İngiliz ve Ameri- duğunu, bu gibi saffı harp ge- nazarı ileri sürdüler: 

'ı ~1 1
1 

devletleri arasında böyle bir mileırinin daima tecavüz vasıta- Bütün donanmaları ton mec
' 1 : ~lafa istinaden diğer devletle- sı olduklarını söyledikten sonra muu üzerinden t<rhtit etmeli. 

1 
. mutl<lka şu veya bu şekli ka- eğer bütün devletler arasında Bir de tahtidi teslihat denizde 

. 
1 

ı ettirmek g-ibi bir salahiyeti takarrür ederse Fransanın da olduğu gibi karada ve havada 
! ,

1
i 'z değildir. Fransa, işte bun- umumi tahtidi teslihatı kabul da olmalı. İngiltere buna ret 

n dolayı konferansın sanki edeceğini ilave ediyor. Umumi: C1'Vabı verdi. Çünkü hem bu üç 
. r maakeıme imiş de vereceği harpten sonra . F~ansa büyük 1 şekıilde.ki. ta.htidi .teslihatın bir

kümler istinaf ve temyiz ka- sınıf harp gemılerı yapmadığı leşmes!nı ıstemıyor, hem de 
1 ı etmezmiş gibi bir mahiyet halde İngilizler, Amerika ve donanmaların ton mecmuu ü-

1 1 e şahsiyet o'masına kati yen J aponyanın inşaata devam et- i zerinden değil gemilerin smıf-
'.lvafakat edemez. Fransa bu tiklerini kaydeden M. Poincare larına göre miktar ve topları 
',ctai nazarını daha evvel bil- İngilterenin bugün yüksek sı-, noktai nazarından tahtidi la

' diği için şimdi Londraya mu nrf gemilerinden 78, Amerika- zım geldi~ini iddia ediyordu. 
, 
1 

· ıhhas g-öndermekte bir beis 1nm58, Japonyanın da 51 gemi- M. Poincare bundan sonra 
, firmemiştir. İşte Fransanın ye malik olduğunu söylüyor. İngiliz - Fransız hükumetle

, 1 11 maruf bir devlet adamı olan M. PoincarC'nin neşrettiği fi- ri arasında bir iti laf projesi ha
·1 !. PoincarC'nin tahtidi teslihat kirlerin mabadi de şöyle hülasa zırlamış ise de bundan Ameri-

1 ,'eselesinde fikirlerini söyler-, edilebilir: J kanın kuşkula mı-; olduğunu 
en giriştiği başlangıç bu satır- 1 - İngiltere, Amerika ile hah ı söyliyerek şimdi Amerika ile 

1 
rla hülasa edilebilir. ri m~savatı ka_b~l. et?, fak~t İıtgilterenin birli~e karşı~.a 
Fransa hükumeti kuvvetli bir kendı kuvvetlennı ındirmek gı- çıktıklarını kaybedıyor ... Go

r ,.yet ile Londra konferansına , bi bir şeye yanaşmıyor . Şu hal- rülüyor ki esb_'.1k ba~vekil kon
t" rak ediyor. Mesela başvekil de İngiliz - Amerika donanma- feransın alacagı netıceler kar

(1 Tı.ırrlieu, hariciye nazırı M. , larının yüksek sınıfta ve mah- şısmda şim.diden endişesini iz
• riand bu heyetin başındadır. sus bir surette arttırılmış olan hardan geııı kalmıyor. 
.I. Briand bundan sekiz sene gemilerile karşılaşmış oluyo- Bir de hiç unutmamalı ki 
vvel Washington da toplan- ruz. konferansta Fransanın karşı-
1uş olan ilk bahri tahtidi tesli- I Amerika hükumeti 921 de sında en <;ok müşkilatın Ame-

' , at konferansında da Fransayı ı Washington konferansını top- rrkadan geleceği anlaşılıyor. 

ı~--- ·ı 
ı Bugün ··---------· Lisan bahsi 

Jspanayda 

Ordu, siyaset 
Aııl~ara lıa \ a ıtıt ııa l 

Merasimde nutuklar irat edi di 
Sarftan nahivden bahsedecek de-

ğiliz. .. Beynelmilel içtimalarda dai- M. Prlmoderlvera '- ANKARA, 27 ( A.A ) - !arla, rüesai mülkiye ve .ıskerı· 
ma Fransız Iİlanı kullanılır, müzake b l Hava şehitleri ihtifali bugün ye, cümhuriyet halk fırkası er 
rat, bu lisanla cereyan ettiği gibi, nın eyena ı nutuklar da bu dille oöylenirdi. u. saat 11 de büyük merasimle ya- kanı, belediye heyeti, bil~nıu!ll 
mumi harpten sonra Versailleı (Ver pılmıştır. Merasime vekillerden müessesat erkan ve mensubini 
say) muahedesi yapılırken Fransız İspanya diktatörü ne bir kısmı, meb'uslar, büyük er- takip ediyordu. 
lisanı o zamana kadar muhafaza et· vakit {'ekilecek? kanı harbiye ve milli müdafaa 1 Alay, 11 de şehitliğe muva· 
tiği hakimiyetinin münakaıaya uğra- tayyare cemiyeti rüesa ve erk~- salat etmiş, merasimin kuma~· 
tıldığıru ııördü. Baıka bir rakip çık- d · mııtı: lngilizçe... • MADRİT, 27 A.A. _ M. nı ile askeri kıtaat, mektepliler ıı;ı hazirunu, hava şehitlerı~ 

1919 konferan11nda. Amerika ve Primoderivera ordu ve donan- izciler, ve kalabalık bir halk is- se amlamağa davet etmiştir. 
l':'.g~~. murahhasları kendi dilleril<; manın kendisine itimatlarını tirak etmiştir. Ordu, tayyare ~e bir da~ikalık ~elan_ı. ve ihtir3'.11 
~:~!~~; ~~S:~:'1k.;1ıa~:"'ız heyetıl teyit etmelerini elzem addeyle- miyeti ve cüınhuriyet halk fır- vakfesınde verılen ışaret üzeri· 

kası namına irat edilen nutuk- ne şehirdeki devair ve müesse-
Her iki tarafm nutukları, oözleri diğini gazetecilere söylemiştir. k 

tercüme edilerek müzakerelere de- M. Primoderivera bunun ordu- !ardan sonra bir manga asker sat, limandak~ vapur.lar hayra • 
vam edildi. . . nun siyasiyata karışması sure- tarafından şehitlikte üç el silah larını yarıya ~dırmışler, ha:e: 

Buna da bır ıey denmesın ... Fa- . d f . d'l . d k k atılmış ve muzikanın çaldığı kett~ bulunan ~.sanla~, vesaıt~ 
:!::,a~~:':~:,!;~ti~'::~~~=e~:;:,~; ::ı~d~ğ:~ı~~ü~k~ m!s:~z:: ba.'::'s- matem havasını müteakip me- naklıye, merakıbı .bah:ıy~ teva 

1 F 
rasime nihayet verilmiştir kuf ederek merasıme ıştırak et· 

o an ransrz lisanı muahedelerde de olan meselenin mülki idareyi · mı"şlerdı"r. 
b"ttab" ' . d"l dil la l l 1 ı yegane ~11•.yet e 1 e.n ° · ordunun murakabesine tabi tut ZM RDE Yapılan duayı· mu"teakip as· 
rak kalmıftı. Lakin V ersaılles mua- • . . .. .. 
hedeıi 0 zamana kadar adeta taas- mak degıl fakat, dıktatorluk İZMİR, 27 A. A. - Bugün keri muzika tarafından bir ına· 
supla riayet edilen bu teamülü boz- idaresinin ordudan yetişmiş o- Kadife kaledeki şehitlikte hava tem havası çalınmış ve bir maıt 
du. Hem Fransızça, hem de lngiliz- lan reisinin ordunun hala itima kahramanlarımızın hatıraları ga asker tarafından havaya ÜÇ 
~e t~~nl~in .mu~eAbekr olduğ~~~ kad- dını haiz bulunup bulunmadığı- taziz ve tebcil edilmiştir. İhti- el silah atılarak şehitler seıaııı 
u e . emıyeti vam mı ..... ı a 1 f 1 al t 10 d h" 1'" 1 iki liıan üzerine yazılmııtrr. nı anlamaktan ibaret olduğunu a • ayı saa a . Ş~ ıt ıge anmıştır. 
Artık ondan sonraki siyasi vesika.- ilave etmiştir. dogru har~kete ge~ı:tlıştır. Alay 1 Bu rsada i h ti fa 1 

lar, beynelmilel içtimalar için Fran- M. Primoderivera vazifesi başta ı:ı:ıuzıka oldugu halde çe- . . 
sızçarun yanı başında lngilizçeye te- "h t b ld - h"'k tt"k lenklerı taşıyan heyetlerden BURSA, 27 (Mılliyet) ...-

düf bn k kab"I l d H nı aye u uguna u me 1 - h · · T "h 'f ı· 1 k sa e eme ı o ama ı. atı- b"' b" k"l 
1 

k ava kuvetlerı mensubıninden ayyare ı tı a ı para mera· 
rnnıza gelmişken söyliyelim. Versa· j ten sonra ta il ır şe ı a aca kı , d k , . 1 . t d' ld. H ğ 
illes konferansından itibare

0

n daha olan hükumete artık iştirak et- tay~are tasın :ı-n, ara, ~eniz sım e tesı e 1 ı. :vanın ya ·İ 
bir çok içtimalar oldu. Bu içtimalar miyecektir. ve Jandarma! polıs kıt'alarıle ü- ~urlu olm~sın~ ra~m:n kes\ 
münasebetile bazı tercümanlar da R _ 100 Balonu mera ve zabıtanından, kız ve er hır halk kutlesı, mulkı, asker 
beynelmilel bir ıöhret kazandılar. . kek mektebleri talebesinden rüesa ile bir çok mektepler me· 
Fra~sa hariciye nazırı M. Briand'ın LONDRA, 27 A.A. - Yeı;u sporculardan ve cemiyetle'r rasime iştirak ettiler. 
vaktıle orada? oraya h.ep ~raber R - 100 balonu 48 saatlık bır mensuplarından müteı\akkildi. Nutuklar söylendi. Resmi ge 
yanında taııdıgı Kamerlıng ııte bu tercübe cevel3.nı yapmak üzre Al !' k d · ld meşhur simalardan en mühimi olmuş . . ayı, va ı ve uman an paşa- c;ıt yapı ı. 
t B t .. h "ki ı· d bu sabah hareket etmıştır. ur. u ercurnanın er ı ııaru a 
pek pyanı hayret bir sür'at ve İsabet 
le tercüme etmesi kendine ıöhret ka 
zandırdL 

ASIL MEVZUA DÖNELiM: 

Fransada 

Sosyalist kongeesi 
Son ':-8 H~ye k.o~eransı n~ticesin- PARİS 26. A.A. _Sosyalist 

de tanzım edılen ıtiliifname lısan bah k . ' • 
sinde daha baıka bir yenilik teıkil 

1 

ongresı fırkanın merkezı teş-
ediyor. kilatında ekalliyetin de temsil 

Çünkü bu itil&fnaınenin Fransızça edilmesi hakkında M. Ramadi
ve lnırilizçe metinleri muteber oldu- 1 er tarafından verilen takriri 
ğu kadar Alı~anca nuıhası da ayni 14 79 muhalif reye karşı · 2059 
kuvvetle mer'ı olacaktır. .1 dd t . t" 

Gelelim Londra konferansına: Ve rey ı e re e mış ır. 
rilen tafsitatıan anlıyoruz ki beş dev Daladier'nin hücumlarr 
Jetin mur~ha~ları küşat merasimi NİORT, 26 A.A. _ Siyasi 
esnasında u lisan kullanmıılar. · · b' ah" ld • d b" 

Kral 
.,,,._ F evril" ır tez ur yapı ıgı sıra a ır 

ın nu~u ranıızçaya ç ıp k .. 1. M D l d" 
bizzat hüki!mdar tarafmdan tercüme nutu soy ıyen · a a ıer 
si dinlendikten sonra irat edilen nu· sağ cenaha ve onun müttefikle
tuklarda lnıtilız, Amerika ve ltalya rine istinat eden şimdiki hüku
baş murahhulan lngilizçe, Fransız mete radikallerin hücum etmek 
başmurahhan dıı. F.~ansı~ça nutuk 0 • tı:: devam edeceğini söylemiş
larak nutuklarını ıoyledıkten ıonra 
Japon baımurahhası da kendi dilile tir. 
beyanatta bulurunu§ ve nutku her iki 
liıana tercüme edilmiştir. 

Beynelmilel içtimalarda lisan me
selesi artık bu ıuretle halledilmiı o
luyor. Kendi liıanile meramını ifa-
de etmeği biraz da izzeti nefis meı~ 
lesi yapanlar olursa bu tarzı hal en 
iyi ıekil olacak. . . • 

Almanya da 

M. Schacht 
aleyhinde 

BERLİN, 27 A.A. - Sosyal 
demokrat meclisi ittifak ile bir 

Hamburg'da arbedeler karar sureti kabul etmiştir. Bu 
HAMBURG, 26 A.A. - İş- karar suretinde M. Schacht ta

sizler ile polis efradı arasında rafından Almanya maliyesinde 
şiddetli arbedeler olmuştur. icrası tasavvur edilen rslahat 

lrlandada Buğbi maçı hakkında endişe izhar edilınek-

BELFAST, 26. A.A. -Fran- tedir. 
sa ve İrlanda takımları arasın- Lehistan - Ahnanya 
da 25 bin seyirci önünde yapı- V ARŞOV A, 27 A.A. - Le-
lan Ruğbi maçında Fransızlar histan ile Almanya arasındaki 
İrlandalıları sıfıra karşı 5 sayı ticari müzakerata yeniden baş. 
ile mağlup etmişlerdir. !anılmıştır. 

_...:~~~~~~~...;.....~~~~-

Avrupada 
Birinci güzeller her 

yerde seçiliyor! 
Almanya ve Macaristan güzelleri de seçildi 

Macar gazel/ Alman güzelı 

Türk-Sovyet dostluk mua
hedesine dair protkol 

ANKARA, 27 ( A.A) -
Hariciye encümeni bugün öğle
den sonra aktettiği içtimada 
Karahan hazretlerinin Ankara
yı ziyaretlerinde Hariciye vekili 
miz ile müzakere ve imza ettik
leri Türk - Sovyet dostluk ve 

bitaraflık muahedesinin tecdit 
ve takviyesine dair protokol 
Tevfik Rüştü Beyin huzuru ile 
tetkik olunmuş ve tasvip oluna· 
rak Büyük Millet Meclisi heye· 
ti urnumiyesine takdimi karar
laştırıldığı öğrenilmiştir. 

M. Mcclisiniı1 diinkii iqtiınaı 
ANKARA, 27 ( A.A ) - 1 melerin hükmü kalmaz. Yeril 

Büyük Millet Meclisi bugün müsthzar amil veya mes'ul rnü· 
reis vekili Hasan Beyin riyase- dürlerinin mirasçıları müstah• 
tinde toplanmıştır. zar yapmağa salahiyetli iseıer 

Seriri: ve gidai taharriyat ve doğrudan doğruya kendi narnla 
tahlilat ve emsali teamüller ara nna ve salahiyet sahibi alına· 
nılan umuma mahsus bakteri- dıkları takdirde bunları yapabi· 
yoloji ve kimya laburatuarları lecek salahiyetli bir mes'ul rnü
hakkmdaki kanunun ikinci mad dür göstererek yeniden ruhsat· 
desinin tadiline dair kanun ile name alırlar. Ecnebi fabrika ve 
hususi kanunlara müsteniden laburatuarların gösterecekleri 

Yapılmış olan işler için verilen yeni vekilleri de ayni mecburi· 
yete tabidirler. Her iki halde 

avansların sureti mahsubu hak müstahzarın formülü değişme• 
kmdaki kanunun ikinci müzake diği takdirde bunlar tahlildeıt 
resi yapılarak kabul edilmiştir. ve tahlil harcından istisna edi· 
İspençiari: ve tıbbi müstahzerat lirler. Ticaret ve sanayi odala~ 
hakkında kanuna atideki madde azalarile müstahdeminin vazifeı 
nin tezyili kabul edilmiştir. Yer memurelerinden dolayı takibat 
li müstahzarların amilleri veya ifası halinde devlet memurları 
mes'ul müdürleri ve ya ecnebi gibi muhakemeleri icra edilece· 
laburatuann Türkiyede müte- ği hakkında tefsir kabul edilrnİ~ 
mekkin vekilleri vefat ettikleri I ve Cumartesi günü toplanılmak 
takdirde verilmiş olan ruhsatna üzre celseye nihayet verilmişti!· 

Bahri konferans programı 
Londra, 27 (A.A) - Bahri konferansa i·şürak etmiş ola!l 

heyetler reisleri, konferansın proğramını tetkiık etmek üzre sa 
at 10 da başvekalet dairesinde toplanmışlardEr. Murahhaslanıı, 
teshhatın hacmi istiabi yôkunlarına göre mi, yoksa gemi sınıf 
lama nazaran mı yapılması lazım geleceği hususunu müzakere 
etmiş oldukları zannolunuyor. 

Sovyet harp 
gemileri 

Ankara, 27 (A.A) - İki Sov 
yet harp gemişinin Karadenize 
geçmesi münasebetile muhtelif 
memleket gazetelerinde çıkarı
lan, güya bu gemilerin Karade 
nize geçmelerinin Karahan Hz. 
!erinin ziyaretleri esnasında 

Aııkarada karar verildiğine ve 
bu gemilerin boğazlardan geç
mesine muvafakatimizden dola 
yı protesto ettiklerine dair, 
haberler her türlü esastan ari
dir. Hakikat şudur ki: Bu gemi 
lerin geçmesi için usulü daire
sinde haber verilmiştir. Boğaz
lar da bu husustaki mukavele 

Şiddetli zeizeleler 
ATİN A, 26 A. A. - Psafll 

ve Antipsara adalarında bir ıel 
zele olmuştur. Bir çok ev yılııl· 
mış, bir kaç binanın da duvar!• 
rı çatlamıştır. Nüfusca zayiat 
yoktur. Ahali kırlara kaçmıştıf 
Zelzeleler devam etmektedir . 

ATİNA, 27 A. A. - Psar' 
adasındaki zelzeleler durmur 
tur. Hükumet, Psara ve Antil" 
sara adası ahalisine yardırn et 
mek için icap eden tedbirle 
almıştır. 

• • -

ahkamı dairesinde açıktır. Bun 
Ce.ı:ı-ubi A~erika_da .. yapıla- j birinci güzelini intiıhap etme- dan başka Sovyet hükiimeti bu 

cak dunya guzellerı musabaka- miş olan Macaristan da intihap gemilerin şimdilik tamir maksa 
sına gönderilmek üzre A vru- etmiş ve Marie Popiz namında dile Karadanizde bulunmakta 
panın ~uhte.lif yerlerinde~ gü- bir kızı beynelmilel müsabaka- olduklarını bildirmiştir. Anado 
zel şeçılmesı devam edıyor. • . . 
Şimdiye kadar bir çok yerlerde ya yollamaga karar vermıştır. lu Ajansının aldığı haberlere 
güzeller intihap edildi. Geriye A!manyadan da Dorit Niti- göre bu hususta hükumet maha 
kalan yerlerde de intihap ya- kovski namında bir kız 930 gü- I filinde bugüne kadar mevcut 
pılıyor. Mesela{"' .. ·•· - 'J ~J•~ zeli intihap edilmiştir. ma!Umat bundan ibarettir. 

ı 
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ILLIYET SAL! 28 KANUNUSANi 1930 

Kiıı-raköy köprUsUnun kaldırllarak limcinın tevSli-hakkında · 
verilen takrir pazar gUnU Ticaret odasında görUşUlecek 
Limanı teysi için !Wl11§'1'1f. Cemiy.eti Cemiyetler Tünel za 

. .. __. Beledıye hesabatı istı·yor köprümü kal 
kacak? 

Ne diyorlar'? 

Hamdi Beyiıı 
yeni takriri 

Alakadar zevatın 
fikri nedir? 

Emanet heyeti 
fenniye miidüriinün 

beyanatı 

Bir memur diin Y eşılkoy çetesi 
muhakeme edildi içtimada ne T. müdüriyetince Altın hesabil 
Ağırceza mahkemesi dün bir Altın diş Niyazinin t tkik d"Jf 

memurun muha:kemesini yaptı. iti " t görüşülecek? e e 1 yor zam yapılır mı 
Altııncı lhukuık başkatibi sabıkı __!!!1_~ l Görülen lüzum üzerine Tica 
Kemal B. altıncı hukuk reisi Vecdi B. in evini nasıl Yann Cemiyeti belediye top ret müdüriyeti tarafından esnaf 
Kemal beyin imzasını taklit ve lanarak Esnaf bankasının ser- cemiyetlerinin muamelatı ehem 
vazifesini suiistimalden maz- soymuşlar! mavesinin tezvidile daha nafi rniyetli surette tetkik edilmek-
nun bulunmaktadır. Yeşilköyde bir çok soygun- bir şekle ifrağı hakkında müza- tedir. 

Mahkeme imzanın ehli vukuf culuk yapan çete efraduun bir kere cereyan edecektir. Banka- Bu meyanda bazı yolsuzluk-
tarafındn istiktabi için davayı kısmının ~akalandığmı yazmış- nm hali hazırda 100 bin liradan !ar vuku bulacağı hakkındaki 
taliık etti. tık. Çetenın mütebaki efradı ya- ibaret olan sermayesinin 500 ihbar ve şikayetler de tahkik o-
1500 liralık paket kalanmak üzeredir. Muharrirle- bin liraya çıkanlması tasavvur lunmaktadır. 

rimizden biri çete efradından edilmektedir. Çıkarılacak hisse Başmurakiplik, bütün esnaf 
nasıl açıldı ~Itın ~!iş ~iyazi ile görüşmüş- !erin mühim bir kısmına da E- cemiyetlerinden, yeni sene mü-

Ağırceza şayanı dikkat bir da tur. Nıyazı, Vecdi Beyin evini manet iştirak edecektir. nasebetile hesaplarını tetkike 
va riiyet etmektedir. Tütün iıı:hi nasıl soyduğunu şöyle anlat- Şch:in muhtelif yerlerine ko lüzum gördüğü gibi bütçelerini 
san A·-·~1"'-ııan namına verı"Jen mrştır: k ı • de istemiştir. Henüz intihaplan Y ......... •· v d" naca o an 500 lamba için Ema 
1500 liralrk paketin postanede ld- ec 1 Beyin evini biz ev- netle şirket arasında tanzim e- yapılmıyan Ayakkabıcılar, süt-
açılrak yerine kağıt parçalrının -;; ~?Bgö~ümüze kestirmiştik. dilen mukavelename de bu gün çüler ve kabzımallar cerniyetle-
konulduğımdan şikayet etmek- . ec .'. eyın uşağı Bekir de bi- kü içtimada görüşülecektir. rile yeni teşekkül eden sıvacı ve 
~-·"r. zı ~utcmadiyen teşvik ediyor, boyacılar cemiyeti idare heyet-liman şirketi miJdiJrll •-cw b d 

il d B Mahkemede cürmün faili ola- ve ıze yar ~ edeceğini söylü !eri intihabatı yakında yapıla-
am l eg k ki' R 't f yordu. Vecdi Beyin çok zengin M k "' b 1 caktır. Cemiyetlerin 30,000 li- .. . . 

İstanbul Ticaret odası meclisi, Liman şirketi müdürii r~ na ıye memuru. a~ı e. en olduğunu da ilave ediyordu. Ni- aşrı 1 azam a OSU raya baliğ olan kira bedelleri . Tun~l .şırketı mu_kavelenamo 
Hilındi Bey tarfmdan lıiman111 isllı.hı ve köprü mesele1eri hak- dı ~ulunuyordu. Dva ınıhısar ıd~ haye.t bir gece, Üsküplü Şevki, le bütün bu teşekküllen' bı"r ara sı m~cıbıı_ıc~ Beyoglu tarafındı 
kında v...;lı-n raporu t_..,_,,_ ve te--'-'-ür ~-•- .. .. il I resınden zabıt verakşsmın celbı B 1 b - oldugu gıbı G 1 t ·h . de 
top! 

___ -:;::. .,.......,, .,,.,...... "''"'""'uz~ pazar gun için talik. etli.idi. e cır, en ı.:e ~aha bir kaç arka Perşembe günü ak- da bulunduracak bir bina temini .. .. . a a a cı etın 
...,....,...... d daşla eve g.ırdık. Kapıyı Bekir . • mukarrerdir. de bbuy':'k ~ırd hd'.1Il yaptırın 
Meclis azasına tevzi için teksir edilmiş olan bu raporda Re..;ınılı Av ~v~sı ş a 1 mec unyetın e ır E t b açtı, evkı tabancasile Vecdi ş mı verı ıvor.. B. u.ndan başka. esna.f cemı. ·ye.t hususta şır· ket nez.dı'nmdeantee e memleket iktısadiyatmın inıkişafı hususunda Haliçten liman Mev'kuf bulunan Resimli Ay Bey· tt - d • ı ş 

ın ya ıgı o aıun kapısında . . ennın on.s.enelık vandatıle bır bus·· te bulunmuştur H lb k' d" olarak istifade çarelerinden ·bahsedilerek hülasaten deniliyor ki: mes'ul müdürü Behçet B ile b ki d" B" B k Her sene venlmesı mutat o b k a u ı · e e ı. ız e irle beraber pa- • - an a tesısı de muvafık görül- ğer taraftan şirk t' 
Limanın ınu••st·~kbe/ .~e· h/ı" muharrir Emin Türk B. dün ad ralarr aradık. 50 lira 9 takım lan maşnkı azam balosu buse- müştür. te old ğ ·ı .e .~arar etme 

U Y' ıt. !iyeye getirilerek mahkem• '.a- elbise, muhtelif saatİer bulduk ne de önümüzdeki Perşembe gü E b" . uk un~ ı en surerek z 
"Limanın müstakbel şeklini 1 etmişlerdir. Bizde şimdi alman leminde ibk istiçvapları ypılmış Ve geç vakıt evden firar ettik: nü akşamı Türkuazda verilecek ene I Ve ekall- ıste~~ tedıı:. ~ukavele!1ame 

tesbit ederken İstanbula lım' an ko··pru·· parası ile bu nakliyatı. tr. Bekirin yardım d ·· h ı tir. Balonun mükemmeliyetini mu~ıbınce şırketın azamı tari-
. . . ın an şup e en- t . . . b·ıh f yet mektepleri fesı altın para ile bi ... ıci mev olmak itibarile kıymet veren yapmak kabildir. Davaya şubatın birinde başla memelen ıçm giderken duvara emın ıçın ı assa gayret sar e . . 

k dil k ed' 1 b 1 ki Ek 11. 1 . ıçın 2 ve ikinci mevkı için de b' Haliçi nazan dikkatten kaçır- Karaköy köprüsünün iş ale- naca tır. bir de merdiven dayayarak bı- me t ır. stan u un en - a ıyet er mekteplerınde kuruştur. H !b k" 
1 

b' 
ma · · · d h" ·· sait bir va · tı. raktık b ·ı ı · · · · · munta ·ı d' • · a u 1 evve ce ı yız. mı ıçın a ı mu zıye Beh 'ce H .,, ar aı e ennın ıçtımama vesıle z~ maaş ven me ıgın- rinci mevki 30 iki · ki 2( 

Haliç kanaatimce en mühim olmadığını izah için İstanbulun 1 
_ _ anımı. nereye Kıskançlık teşkil edecek olan baloda haber! de? ve saıre hususattan şikayet para idi. Şimdi şi::Ccıtmev 

1 ve tabii bir limand11. iş hayatını Eminönünden Un- goturecektı ? ald • ·· b' d ı· b edılmektedır B k ı · e evve c Pendikte büfeci Osman ile ar ıgnruza gore ır e ge ın U- •• • • u ~e tep erın bile azamı tarifeyi tatbik etin 
Limanın müstakbel şekli kapanına ve Karaköyden Azap- Üsküdarda Evliya hocama- k d İb ah 1 kt T · d"l d · Balkan hukumetlerındekı ekal d' •· · ·ı 

H a aşı r im bir kadın mese- unaca ır. evzı e ı en avetı- . . . . . . - ıgını ı eri sürerek gene 30 
allç ve Bog" aziçinin bir kıs- kapıya dol· ru imtidat ettiğini ı hallesı·nde oturan Behı'ce Ha- 1 · ·· b'I ti · · d · lıyet mekteplerı aıbı ıdaresıne 20 e.sı yuzünden kavga etınişler- ye ve ı e er ıçın e cem.ıyet şu . . ,, . . paranın altın hesabile tatbi 

nıından ibaret olmak en tabii ve şehrin stanbul ve Beyoğlu mm sarhoş olarak gece bir oto- di O İ · h k d karar verılmış ve hır proıe ha k' · · "h .1 k. k 1 ı r. sınan brahiml kama ile ıza atı verme te ir: 1 _ ba - ını ıstemektedir. Bu takdird 
cı etı erinin en mes un ısım a ı mobile binmiş şoför Behice Ha- t zır aıımaga şlanmıştır bu 'kt ı 10 · r .b 

GtJmrOk tarife nılidOrO /. Hakkı Bey 
bir zaruret şeklindedir. Böyle 
hir vaziyet var iken bu rayı bi
rakarak açık denizlerde sun'i li
nıan yapmak doğru değil. 

Ancak Haliçin bir tek mah
zuru köprüler mes'elesidir. Bu 
ınes' eleyi liman meselesi ile be
raber tetkik ve halletmek lazım 

nnı en çabuk şekilde Unkapanılnımı başka mahalle götürmek- vurmuş ur. Türk yükseltme cemiyetin- Bu projeye nazaran .ekalli- , .mı ar arın . m~s ıne ı la 
k . · b 1 · d"" · · den. . . .. .. .. gı ıcap etmektedır kı o zaman 

opnisünün ir eştır ıgını na te iken kadın korkmuş ve ken- TütQ b · Y~~ mekteplerının mudurliıgü birinci mevki 7 5 ve ikinci 
zan dikkate almak kafidr.iKöp disini otomobilden atarak sol nam arın- "Kanunusaninin 30 uncu Per Turkçe muallimlerinden biri ki de 5 kuruş oİmak la m~~ 
rüler .mes'elesine bu şekilde hal gözünün üzerinden yaralanmış- da SU İ İStima 1 şembe ak~amı Türkuvaz salon- tar~fından ifa ~dilecektir._ Ec- Mamafi zam işleriı:U::!ğ~ 
çaresı bulunduktan sonra şeh- tır. Behice H. Tip fakültesine lannda verilecek ve mevsimin nebı ~ekteplerınd~ .de .!~rkçe dan doğruya Nafia Vekaleti 
rin ve limanın hayatında mü- kaldırılmıştır. Ankara, 27 (Telefon) - Son en müstesna içtimalarından bi- m~a~lımlerınden bırr mudur mu meşgul olduğundan Emanet b 
him değişiklikler ve inkişaf baş •<io .. •n• e1111~111~111111 zamanlarda Ankara tütün inhi- rini teşkil edecek olan Maşrakı avını .. ol~caktır. . nunla alakadar değildir. 
göstereceği kuvvetle ümit edi- lan ~trepoların Sırkecıde top- sarı başmüdüriyeti ambarında Azam balosu için tevzi edilen H

1 
~ku~et te .ekallıye. t me .. k- •• t t t o• t • • •••-.... ._., 

lebilir. lu bır halde _ bulun.~urul~a?ı 7000 liraya yakın bir suiistimal tep d h b k ı 
İlerde Unkapanı köprüsü da- muvafık oldugunu soylemıştır. ve ihtilas keşfedilmiş ve aıa·ka- biletlerden yeşil renkli olanlar- ~enne ı areyı ususıy~ ut- o ~tu acaktır. Jimnastik der!I-' 

1 
E 1 r 1 b' be b" h çesınden yardım edecektır. lennin de ekalliyet mekteple-

ha modern ve kolaylıkla açılır .~ece. ımanın müstakbel darlar hakkında takibata baş- a kır1• Y 
1
ve

1 
ırb' anımbe ın, ~ki Fakat buna mukabil bu mek rinde kendi lisanlarile yaptınl 

kapanır bir hale gelinceye ka- şeklını tı:sbıt etmek üzre topla- lanınıştır. ren ı oan ar a ır y ve ı teplerin tedrisat ve teşkila•t d dı" .. • ·ı . . B nan komısyo d ı R. . . . ın a gı ogrenı mıştır. unun d 
dar mevcut köprünün açılma . n a .. ç8: ı~an ıis~- Suiistimalin, ambar müdü- hanımın teşnf edebıleceklen ve esaslı ıslahat yapılacaktır. Bu Türkçe lisanile yapt 1 • 
ve kapanma keyfiyetlerini li- mHatkkTaBrıfe d. mudk~ru İsmaıl rüınün ihmali ve başmuhasebeci beyaz renkli biletleri hamil ze- meyanda daha bazı dersler de çin emir verilmiştir Eırı ma~ı ~ 

h . · 1 · · b · a ı ey ıyor ı · H d B · d d · f k · d ·· ki · b 1 T"" k · mre ıttı man ve şe ır ış ennı ozmıya- K k.. k"' .: .. .. .~Y. a~ ... eyın ~ a. emı ~akay- vatı.ıı re-~ attın e uç şı u u- ur ~e okutul~ca~tır. ba etmiyenler tecziye olunaca 
cak şekilde tanzimi icap eder -

1 
~ra 0~. , o~rusunu f ayet yudu yuzunden ılerı geldıği ve nabılecegı ... ,, Dın derslen sıvil elbise ile tır 

ki bu nokta işin en kolay halle- kolay ı v.e sur at e a~çıp apa- bu işin en mühim rolünü ambar = · 
dilecek kısımlarıdır. tacak tertıbat yapıldıgı ve her da muvazzaf hamal bul Alı· C . B d .. A k .. 

Köprüler meselesi bu şekilde gün muay~~n .~amaııl~da b.ir Ali namında birinin oyn~~ıTı Cllalll e Y lifi ll 3 fa Ya d 011 d ii 
h 1 d.1. K k.. k.. ··su" kaç defa kopru açıldıgı takdır- anlaşılmıştır. . . .~ . _. . 

a e ı ırse ara oy opru de hesele az masrafla şehir ve Aı· b ı· (Birinci sahıfedcn mabat) Celse tatıl edildikten sonra musaıt degıldı. 
kalkdığından liman derhal Un- . . f .d J' b" . ı, am ar mamu atından . . · . 1 . .• • M""t k"be k d .. 
kapanma kadar az çok geniş liman ıçın aı e ı ır sekılde 4500 küsur liralık malı ç 1 k çıkan Cenanı Beye aıt eşya 3-- ıçtıma sa onunu gırdıgi kapı- u ea ı n, en ısıne beya 
bir sahada büyümüş olacaktır. halledilmiş ol.~ca.~trr. • dışarda tütün bayiliği ede':ı a.;;;~- 4.v~~zd.~n i?aretti ve bıın~rdil!1 d.'.1Il .!erkeden Cenani Berle gö- m hoşamedi eden bir çok meb' 

Y · R ht 1 Ne asma kopru yapmaga ve rem isminde birisine satını bırının uzerınde kırmızı bır etı- ruştum. Bana aynen dcdı ki: uslar aras~nda Mısınn havas 
• enı ı ım ar K k.. k.. .. .. .. k 1 ş ve k .. d " M ı· . . eğle~ıen h k" d !" Unkapanma kadar şimdiki ne de ara oy oprusunu a - İstanbula Cibali tütün fab "k et goze çarpıyor u: - ec ısten mezunıyet ısti- . ·~v a ıcm a ma umat 

iki köp arasına rıhtım yapıl- dırmağa lüzum vardır. sına gönderilen boş tütü rı a= "Grand Otel Nossol, Hayfa". yerek tedavi için Mısırdaki ısteyenler vardı. 
Günde iki üç defa köprü açı- dıklarının tahtalarım ça~ sa~ MECLiSTE Helvan kaplıcasına gittim. Ale- MISIRDA 

lırsa vapurların bir kısmı Hali- suretile kendisine 1 GOO r m;ıc- Cenani Bey Meclise dahil yhimde olan dedikodulardan av Hatta içlerinden biri: 

dır. 

ce geçer ve yapılması icap eden fazla bir istifade te:nin ~~ ~~ olduğu zaman koridorda pek detimde haberdar oldum. Bir - Gazetelere bakılırsa Mısı 
nhtım veya iskelelere yanaşa- tir. ış az meb'us vardı. Heyeti umumi takım para meseleleri mevzu- ~ yalnız gitmemişsiniz, nasıl 

Köprüler meselesi rak doğrudan doğruya karaya Tahkikat evrakını tetkik e- ye i.çtim~ı de.~a.?1 ediyordu. Ce- bahs ol~uş. Benimle. ayni de- ıyi vakıt geçirdiniz mi? Diy 
Kanaatimizce köprüler ışı- j eşya çıkarır. den vilayet encümeni b nanı Beyın yuzu ~lgun ve yor- recede hıssedar sekız kişilik sordu. 

ı•in en iyi hal çaresi hiç olmaz- · Böylece, liman işlerini işkal müdürü ile muhasebecisi:~ ·::1" gundu. Mütereddıt ve şaşkın bir şirketin hissedarıyım. Şirke- ŞERiKi 
sa bu iki köprüden bir tanesini /eden ve eşya fiatlerinin yüksel- mal ve terahi maddesind ı ~··= adımlar atıyordu, bakışlarında tin zaran olursa hissem nisbe- Bu sırada Cenani Beyin 
kaldırmak ve Unkapanına ile- mesini mucip olan mavunacılık zumu muhakemesine ve ~: ul bir gayri tabiilik vardı. Nereye, tinde her zaman vermeğe hazı rafını alan meb'us grupuna da 
ride daha muntazam bir köprü ta ortadan kalkmış ve hayat Alinin de mevkufen lü ma 'kime ve niçin baktığını belki nm, bu bir mesele değildir. h!l.olan ticaret ortaklann 
:tapılmcaya kadar Galata köp- pahalılığı şimdikine nisbetle muhakemes·ne karar ve zu~u kendi de bilmiyordu. Üzerinde 500 senelik bir aileye men- bın, Gazi Ayintap meb'usuna 
rüsünü Un kapanına nakletmek ehemmiyetli surette hafiflemiş tir ı rmış- külot pantalonlu, eskimeğe yüz subum. Böyle manasız işler için selam bile vermeden ters te 
ve bir köprü ile idare eylmekte- olur. Asma köprü çok masraflı· · Bursa iklısat tutmuş bir seyahat elbisesi eski bir ailenin şerefile oyna- yüzüne baktı ve: 
t' dır. Köprüniin çabuk açılır ka- vardı: yamam. Bu şayıalann hepsi de - Her şeyi ümit ederdim, fa 
ır.Şehire iki köprünün kat'i lü- panır bir hale getirilmesi buna kongresi loplaodı - Hoş geldin! hilafı hakikattır. kat Ali Cenaninin Mısıra ka 

zumu yoktur. Ticareti bahrıye mıldOrll Zttl Bey hacet bıra~mıy~.ca~.tı~; BURSA, 27 (Milliyet) - Diyen meb'~~ ar~daşlanna Sordum: k~çacağ~ aklıma 
Bugün bile tek köprü ile ida- Maamafıh, kopru?un açılma İktısat kongresi bugün toplan- ~orluk~ ~ebessum edir,~~· Ç'?- -. Mısırda, elbette buradaki dım. Dedı. 

re ediliyor. Çünkü faal olan Ga- malıdır. Bu rıhtımlarm arkasın- zamanlar11?-d~ halka ıt.~l~ylık ~l dı. Muamele vergisi hakkında gıına elı_nı uzatmayı duşunemı- neşnyattan habe~ar .oldunuz. Bunun üzerine Cenani Beyi 
·ata köprüsüdür. Un.kapanı: köp da transit depolan, antrepolar, ması için llltıyaten kuçuk fen- odaca hazırlanan mühim ra yordu bıle.. Gazetelere, Mecliı nyasetine ortağı arasında ağır sözler taa 
.üııünün mevcudiyet ve ademi gümrük daireleri gibi tesisatın botlar bulundurulması da muva müzakere ve münakaşa olun~r /çtıma ~alonunda . bir telgraf, hatta bir mektup edildi ve hatta bu vaziyet · 
mevcudiyeti müsavi gibidir. hiç birine lüzum yoktur. Bu nh fık olacaktır. . Tadilatla kabul edildi Rapo u. Koridorda bir kaç sanıye gönderebilirdiniz, velhasıl va- kavgaya müncer oluyorken m 

Karaköy köprüsünün kaldı- tunlar dahili kabotaj yapan Gemilerin kara ile hı la vasıta A -'-ka .. t.. k v'e "fah"! kaldıktan sonra arka kapıdan ziyeti tenvir ederdiniz. buslar her ikisini de ayırdılar. 
· ·· T" k larma elkenli · dildi·· k ""' raya go urme şı ı · · lotı d hil ld C · nlmasırun buradaki murur ve ur.levapur kü "k ve r mah ~~ası:batı tem~n f . gı ta - izahat almak üzre fırka mute- ~tıma ~ .. ~k· :o .,; u ve e'öp verd1: Cenani Beyi görmek isti 

ıburu mü~külata sevk .~~ke(mFe- gemı hr: ve laçu. vedansaıt~-hili dl ır e s~~ortad prılm eknt ~; ame- medi Hulusi iktısat müdürii aurdpınm Bonun e ıda şb' kansıraya y -lru Mkuınadım, gö~im. ler ?llu geç vakte kadar 11. 
!i k kabildir o da kuçu e- sus n un o cagm ""' e emegı e aza aca ır . M • b k. . N ıh ot u. u sıra ır un a z ısırdan hareketimden gazınoaunda Mustafa Feva 
:ibpet) 1 dır R.oterdam Anvers ticaret eşyası için böyle teııiaa- Ziya B. in mütaleası estut, .. da~ .~tRı~. tu~sB 1• ~e~- müzakere ediliyordu. Meb'uala- bir kaç gün evvel elimdeki si- ylo piket o•-m..ı.en buldular. 

o ar · • j 1.. ·· ··ı A k" .. 'dd 1 1 suca mu uru uş . er ıntı ba 1 b'rd ak m1 I :r .... • '\ t d Hamburg gibi Ha- ta uzum goru emez. sma opruye şı et e a e- h 1 la d - rııı ş an ı en sıc me e- yaııi pasaportumu vize ettirir- staııbula ıeliyor 
imse~ a~,d ki limanların hiç Bu şekle göre burada hemen yhtar olan ve hatta bu mesele ap 0 unmuş. ~ ır. ketten gelen yolcuyu görmek ken sefarethanede bana böyle Ali Ceoaııi Beyin avdet'ba-

\ı? .v~zyet~ ~in karşıdan kar- mühim hiç bir istimlake lüzum için bir komisyon teşkili hak- b Ko~~[e Reısı~u~ur ~f :ne için arkaya döndü. Cenani Bey, bir neşriyattan bahsettiler za- beri üzerine oflu ve re 
.• :ısı~. e ~~a evvel geçme- kalmaz. ve rıhtım çok büyük kında Ticaret odasınca vakı 0- ~I~ a 1~t~ v~ . tıs:a . ve ı~e meb'usluğunun sakıt olup olma ten dönmek üzre idim. Bunu Anlı:araya hareket etmiılerdir, 
'?~ ır. . . koca bir liman vapurlara mahsus olmadığın- lan teklifi de lüzumsuz adde- · fl ec ıs~;e~ııın~. 1~t tef dığını anlamak için denebilir ki görünce seyahatimi tesri ettim. Ali Cenani Bey avdet etmeli~!' 
:e~ı teıı:ıın ıç~ ·r dan ve açık denizde bul~- den Emanet fen işleri müdürü gra. an. çe ı · . ı ı tasarru t~dbir almış ve bir tecrübeye Suriyede hiç kalmadım, yalnız üzre olduğunu bundan üç 9 
' a eııffi?:;1?t~ · nakliyat dığmdan dolay! fazla tahkime Ziya ~ey bi~ ıı:ıuharririmize şun cen;:ret~ a~ca b~r fa~ heyet k?yulmuştu. Müzakereyi dinle- Mısıra gider ve ~elirken oradan evvel oJI~ y~dığı bir mek 

en tar 8 karşıya ve bu yüzden bır çok masraflar lan ııoylemıııtır: t~ş .. e ~~e .. ye~ ti! . an teş- dı, hatta reyler toplanırken re- geçtim. tupta bıldırmıştı. 
·h 8.W:alar~~ .~arşı~an·bot) !ar ihtiyanna da hacet kalmaz.". '.-Ben beya111 mütaleaya hır ıçın buyuk hır sergı açmayı ye de iştirak etti.Meclisten izin Ve aonra, etrafmı alan meb- Cenani Bey, mektubunc:bj 

'1 ~lıyı k1;1ç~k. ( er:ıa apur- Ticaretı Bahriye müdürünün salahiyettar değilim. Bize ya- kararlaştırmıştır. siz aynlan ve bu aynlığı iki us arkadqlarma: serbest bir vatandaş sıfat ve 
aa 1 eder kı hızım ~a .k~ tara- fikri · pılmak üzre verilen işlerle meş- Bir naelhat ayı dolduraydı meb'uslu~ sa- - Demek ki, dedi, seyahata hakkile memleket~ne dönmekte 
· rına benzeyen ve er ı 1.bot) Ticaret Bahriye müdürü Ze- gul oluyoruz. Bize bir köprü Bed r 1 12 d öbe k kıt olacak olan Ali Cenanı Bey çıkacağımı etrafa duyurmamış olduğunu yazmaktadır. 
a hareket eden ~u (Fen ki Bey de Bizans devrinde İs- yapın derlerse yaptırmz. şartlle b~rınelektirl~y fı~nı aı::k filvaki hali meb'ustu. Hakkın- olmak kabahatmiş. Bir çok \ Cenani Bey hareketinin 59 
~;. a.~aba, otomo.b~l, k.amY.0~· tanbulun Umanı olan Haliçin Hele abesle hiç iııtigal ede- fırsatını kaçınnayınu_ da bir muameleye tevessül e- meb'uslar giderler, sonra mezu 1 uncu günü olan bugün Anıcaı:~ıı.ıı 
ubııs ~ibi vesaıtı n~.k!ıyeyık e . dide liman halini alması i- mem. Sirkeci gannın Yeni ka- S A T İ E dilebilmek için ancak 48 ııaat niyet alırlar. Ben hareketimden da bulunacaktır. Mecliste ispa 
~aberınde alara~ ~ur atle ar ş~ yegane engel olan Karaköy pıya nakli ve Karaköy köprüsü · · kalmış~ı. , evvel mektup yazıp mezuniyet 1 vücut ettikten sonra lstanbu 
: an karşıya gcç~rır. Bu mem ~1.• "sünün kaldırılmasına ta- yerine fer;botla nakliyatın te- Mf.TRO HAN ıı~:YOCLU Gazı Aym.~p ~eb usu tam istedim. Mezuniyet kararını geleceği ve bir müddet istira 
d~tlerde bu (Ferıbot) !arı be;- orru d r mini fikirlerile de meşg-Jl ol- ELEKTRiK E\·t L TA:'llRUL zamanında donmuş bulunuyor- beklemek mecburiyetinde mi- hat edeceği muhakkak addedil 
i •ye ve liman idar:Ieri ahha~ı- ra ~;k~ Bey, şimdi dağınık o- mus değilim." ( ıtlinJcrıhıi,tir ) du. ydim? Esasen hastalığım buna mektedir. 
ltıeccanen taşımaga ta sıs 



A~rın Umdesı "Milliyet" tir 

·s KAnunusani 19~> 
AREHANE - Ankara caddcai 

o. 100 Tel:ırnf adresi: Milliyet, Is. 
bul 

Telefon numaraları: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 

İı aylığı . .. .. 

Türkiye için Hariç için 
~ 00 kuruş 800 lcuruı 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

beri, bir müddetten beri ortaya 
atılan İzmir beyiye meselesi (!!irine; sah,.eden ııı har, 
üzerine fırka divanının Gazi için tabii ilk noktai temas, gene 
hazretlerinin riyasetile toplan- bu mesleğin ihtisas erbabı ol
masıdır. Fırkanın disiplini nok- ması lô..r.ımdır. Halbuki şimdi
tai nazarından çok ehemmiyeti ye kadar ve bugün dahi bu kür 
haiz ol~ bu mcs~le h~kkında 1 süC::n meaele hakkında i~are~ 
en kat'ı ve en dogru hır karar kel<>m eden arkadaşların hıç hı 

1 
vermek için büyük reisin tahtı risi, hakikati meaeleye, eıbap l 
riyasetinde toplanarak miiza- ve avamili harbiyeye temas da-ı 
keratta bulundu. Bizzat Gazi hi etmemişlerdir. Bunları, ht!r 
hazretleri sorduğu suallerle ala hatibin söylediği sözlerle bura-
kadar zevattan ma!Umat alın- dan gene aize iıpat edeceğim. 
mış ve bu suretle İzmir tayyare Mesela: Ali Şükrü Bey karde
piyanko beyiyesi dolayisile ya- ~imiz, vaziyeti makul bir suret. 

Gelen evrak geri verilmez pılan prim tevziatı meselesini te izah ve ifade ettikten sonr-:ı 
ddeti gtç<n nuıılıalar 1 O kuruştur. • 
Gazttc ve matbaaya ait işler için tetkik etmiş ve bir tebliğ ile buyurdular ki, garp cephesinde 

mlidiriyetc müracaat edilir. kararını enzan umumiyeye vaz ki harekatı askeriyenin sevk ve 
Gazttemiz ilinlarm meıuliyttini etmiştir. Bu içtima ve tebliğ idaresinde hata yoktur, denile
____ k_a .. bu_ı_•.t.m.•.•·----'I ehemmiyetle karşılanmıştır. mez, hata vardır.... Efendiler, 

·Çünkü, Türk Tayyare cemiyeti bu lıatayı meydana çıkarmak 
jmerkezi umumiyesinin biitün lazımdır. Her hangi bir hareke 

t 1 rn 1 ırrrcı < n çok ı O tn a• 6 1 muamelatı tam bir intizam ve ti askeriyenin başka noktai na-
ı'mco fci.Pı ıün rıi•g~r lodos usül dairesinde yapıldıg~ı ta- zardan mütaleası, onu baştıuı 
· •cektir. 1 hva b11luı!u olıma<ı 

l""':nuhıemeldlr. hakkuk etmiştir. Gazi hazret- nihayete kadar hatalı gö~tere-
;... ___________ .. , !erinin iştirakile bilafasıla tam bilir. Gene ayni hareketi askeri. 

FELEK yedi saat de<Vam eden içtima ı yenin başka bir noklai nazardan 
meseleye ne kadar ehemmiyet mfüaleası dürüst gösterebilir. 

DAR GELİYOR!.. 1 atfedildiğini göstermektedir. ~u•a1da yega~e ami
8
1, içihnde b:.ı

Latife ettiğimi bildikleri hal Bu içtimadan sonra ikinci hu- unu an ıeraıttir. ir areketi 
' , bazı zf'vatm yazılarıma kız- susi bir içtima yapılmış vf' hu askeyiyeye unktan bnkmn'< ve 

• mı biFr:m. Bu sefer saraha- 1 zatın neşriyatını yerinde bul- bak~nrrı ~e~diıinin buluı:ı_duğu 

j 
n söylüyorum. Bu yazm sera mıyarak, fırkayı haberdar et- §eraıt dahılınde onu mutalea 

j şakadır. . · . mesi. clah~ d?ğnı clC:u~u. ha '?,e e~me~ hiç bir va kıt doğn neta. 
Bir kaç zamandrr İstanbul neş:ıya_tı ıhtıyar etmcsm!n mu- yıce ı~al e~?1ez. insanlar: ,.~ 

ı• nanı mesele~i Ticaret odasile n:.sıp bır hareket olmadıgı ken- harekatı mutalea ederke ı -.are
' an şirketi arasında bir hayli disine. ihtar edil~iştir.. . kal~ icr~ ~d~n. kum nıh~ 1arın, 
1 di koduyu mucip olmakta- Netıcede bu dıvan ıçtırJı.aı, zabı.tlenn .•çınoe bulundug•l '?:' 

1 
r. Liman ş:rketi !~tar.bula as.1 tayyare cemiyeti usül ve niza- hallı, malık oldukları vesaıt.ı, 
a kcprü te'dif ederken Tica- matına tam:ımen riayet edil- ! karşısı da bul~ndukl~rı .. t~zyı. 

1 t odası da Karakoy köpriisü- 'ımiş olduğu göriilmüştiir. V~ bu. kı, duçar .~ldugu ":uşkülntı. o 

tin kalı.lırılıp Unkapanma nak- suretle Türk Tavvare cemıyetı anda tetku. <;tı:1~k !azın• c:el r. 
i ıe taraftar görünüyor. Y~lnız nin bihakkın malik bulundıığu Yoksa meclısı alıd~, arr<rl n bu 
r teklif Emanet bütçesinden o yüksek ve nezih mevkide en k.~d~r zama: .~t.:c;t.ı.kten con a 
ı evi yüz binlerce liranın ek- ufak bir tereddüt ve şaibeden Eu.~urıetle duşunu!up .. Y.~P~!aU.k 

ı 1•mesine sebep olı-cağı iç;in ora azade bulunduğu resmen ta- , m~talealar, orada duşu.nul1"?~t 
O bürudetle karşılaıunıştır. Biz 1 hakkuk etmiş oldu.» ı mutııl~atla t~tabuk .. etmıyebılır. 

işlere karışmak niyetinde de - , · Efe.n~ıler! .~~~ bugun ga~p cep-

·~ HUG{' KÜ HAVA 

1 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muanıelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir . 
~lerkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
A<"ıotı·st lııılunıııayan şehh·lerıle aecnL» ll!."'I ı 'l=t'<t'\ ıı · 

'> Telefon: Boyo~iıı - 2003 

"Milliyet,, in 

Burıınta yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: .... 
1 - Kudretli (8). 
2 - Ekmek yapılan şey (2). 
3 - Doğru (4). 
4 - Hizm<tkar (4). Ayı yuvası 

(2). 
5 - Azı nrar veren (4). 
6 - Ncta (2) Dayanıklı (6). 
7 - Deyı;ir (2). Masset (2). 
8 - E""'"n (5). 
9 - Rakkam (3). Hamile (4). 

eğlenceleri 

DQakll bllmecmlzıı 

hulledllmlı tekli 
YUKARDAN AŞA~l: 

1 - Hnt .. ız (8). 
2 - Eiı:nak yapılan ıey (2). Su 

(2). 
3 - Fırlôt (2). Gelecek zaman(3) 
4 - Dahi (2). Bil~bile (6). 
5 - Ber11ber (2). 
6 - Kaplumbai (6). 
7 - Kır (4). 
8 - Yıkılınıık (7). 
9 - Aı·ı yuvası (2). lıtifham (2). 

Is·anbul vilayeti J3aytar müdüriyetinden: 
Vilayet damızhklarından (Suzan) nam arap at 29 - Ka. 

San' 930 çarşamba günü saat 10,5 da Fatih at pZ3rında bilmü 
zayede ~tılacağı ilan olunur. _;__ _____ _.:. ________ -- - . -

lspirto ve ispirtolu 
un1um müdürlüğünden: 

içkiler inhisarı 

. z. Ancak bu tahavvülat olur I ~ 'l fl İ fl I 1 hesı~ın butuı_ı: hıırekatı~d~n 
n Galata ve Beyazıt kuleleri m mea ul olmıı~ uzre .or~ya ~ır l:u 115000 cilt koçanın tab'ı mUnııka uya konulmuştıır. Yevmi 
eye naklonulacak? B•ınıı me (lllrLıcf sıh feden mab~ı) ; mandan tayın etmıştı ... Şım~ .• 

1 
lhıılt- olan 18şubat930 salı gUnQ saat 15 e kadar teklif zarllan 

ediyorum.. Vilayet bu husustakı zabrt' ye kadar de~eyan olun8;11, ~u- mUbayııat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin komisyon 
:>, BEKÇİ MESELESİ varakası suretini vekalete gön- t~l~atı ı:rnuı:ııyede heyetı ~lıye~ _k_ı_ta_b_e_ıı_n_e_m_u_r_e_ca_a_ı_ı_a_r_ı. ________________ _ 

\1iBundan b;r ay evvel bekçiler dermek üzre Polis müdiriyetin-1 ~ızın kaf~esı bu. Jnıman.o:l..-ıal ()c·ıl<ta konser 
1 c•elcsine temas eder bir yazı den istemiştir. Hareket gazetesi İ a~'ı emnıyet v? ıtırnat ızhar .. _ .. .. 

. yıımıs ve bu adamların hükı'.i- sahibi Suat Beye ait tahkikat' e~tı ve_e,tmektedı~. Bun.un aley.' Turk Ocag~da;ı '.. Sıılı g~u 

H:ırhi ı e nıektebinde 
kaydu kabul 

Yarın akşam :\1 E L E K S 1 .'il f. \l A S 1 
FE\"KALAD" C.\L-\ SL"\'AR~>I OLARAK 
sinemanın en bü,-Uk ,ahe~erler"nden b.ri ola:ı 

uhun ~e 
iilmini takdim edecektir 

( 
4 

• 
• ( 

i "'~ .. !!j~~~:~ ~l!!~~ ~~~!~~ """" l 
i :\lüıbiş bir mlzan•en · 8UOO artist, muazzam $ahneler - çok mil ' 

esıir bir mevzu • tzcümle tufanı canlandıran ıahlolar, hiltün tasa\· ( 
vuraıın fevkındtdir. ( 

~ 18 kişiye ibllğ ohınan ARNOLDI - ZIRKl'\E. orkestra« bu fildi ( + için gaytt müe,.ir ve rubnivaz bir mu<iki adaptuyonu tertip etoılıtir. ( 
~ Localar l lu<u•t mevkiler, vt ba ll<onlann bileti eri şimdiden •lnemı ( 
~ gişelerinde ••tılmaktadır. 4 

•••••••••••••••••••••••• ............ 
Dağdağalı hayatı ve aergUzeştleri gayeı meraka.er ve ~ayanı hayret 

sahnelerlı canlandınlan, methuı sergUzeıtcu, müntccıııı, 
falcı, tşıl< ve filozof 

K A L l Y O S T R O yu 
HANS STUVE ve RENE HERIBEL 

gibi ekranın en meşhur arfütlerlnln temsil ettlklırl muazzam mizan· 
senli bir filmde önilmilzdeld perştmbe aktaıııından itibaren 

MAJİK. SiNEMASINDA göreceksiniz .. ....... 
D • • • ·•·••• +• •.::.+-·~' Ôıııimilzdelti ptrşemhc akşam 

ASRİ SİNE~ /'.. l > ,ı\ 

~lN~lZHlNE KIZl 
gayet muhteşem •• macsşir bir 

~tiperfilm. \1ilme5'il«i 

DOLORES KOSTELLO 
Perde aralarında zengin varyete 

programı 

o••••••••••••••••••••••• ...... ~ 
ı FRANSIZU akşal'1YATRÔSUNDA 
ı .\1eşhur U-b piyaniıti 

Mösyö FRANZ L,ÜLDENBERG 
tarafınôın yegAne rtıltıli verllecektlr. 

·······~············· ~ 'reti temsil etmedikleri halde evrakı altıncı müstantikliğe ve- h:nde. ıtım.~hızlı~a. d~lalet. d:-1 akşamı saat .. ~ırrnı bır~e. Tur~ 
•1 ı'.ıimi sıfatlar takındıklarını tet rilmi~tir. cek bır muta_Iea ışı.dıHnem?şltr .. OcagLlcla C!L ışen mLtsık~ hey_e.tı 
''ac etmiştim. Şu son günlerde Haber aldığımıza göre mat- işte.~\• zat dıyor kı •.. vukt• ~:ı-J tarafındn b•,. ense: veı:ılt;cegın 
. :l;şilköyde yakalanan bir hırsız buatın şeref ve haysiyetile alfı- lan ış aratınız, evamırız ~ahı!ı'!' den ocaklıla"."Tn te,nflen rıca o

1930 .Ş.ub~t bideyetinden Ni- •••••O••••••~~ ~M+M~C><:>G•O( 
sı:ll'm bırmcı haftasına kadar • İ ' 

. 1
11:"sinin başında oranın bekçile 1 kadar olan bu mesele ile Dahili- de b;ı ku°:'andan!arın ~azıy;tını · lunur. 

. , en b:ri bulunduğunu öğre-1 ye vekili Şükrü Kaya B. biz.zat :e
1
• tkidk e1;~ım, tııki~.~.ttım. r.ı~e, ----ih_t .. l_:-_e_l_G_r._ı __ _ 

''"ıce ayni mevzua tekrar temas meşgul olmaktadır. ce ~ uıl ve vcs~ ılc arzedıyo, 
~ın1rarmda kalıyorum. Ifolkınt Dün Hareket gazetesinin ka- rum ki, bunları ı~hıım eclecekı 
': lrıı ve c::•ıını muhafazaya me.

1 
patılacağı şayi olmuşsa ı.la Vali aeb~p yoktur!,, Eger ga~ c:e~-

1.u olanların bu gayri tabii şe- muavini Fazlı B. henüz bu bap- hesı kumand~nj~ emn~yetmız 1 
1 
~e bırakılması doğru değil-. ta bir emir gelmediği için gaze- vara~, onun soz erıne d.e ınanma 1 

' .. f
1
.- Vaktile nasıl mahalle imam 1 tenin seddedilmediğini söyle- nız l~zımdır. Maarnafıh dev~~ 

~ 'ıru kaldırdisek bekçileri de miştir. ~~e~ılmek . ıçın ~~lısı 

• Zcytinyıığr çık:amrak ı:suııı 
ve ana mUteferrl ıı!At,, hakkın

da ıstlbsal olunaa 3 Mart 1927 
tarih ve 588 num ~•olu ihtira be· 
ratı bu kere mcvkı! file konmak 
Uzere ahere tlevıuferağ veya 
icar edil~ccğlndcn tallp olanla
rın Galatada çinili Rıhtım ha· 
nında lldnci katta Rober Fer
rlye müracaallerı llAn olunur. 

i~ı~mahallc polisi isınile hükfi- Hükumet, yevmi olarak inti- alınızden ~ır şey.sorm~k.ı~tı}:o
ql.ıt memuru yapmak yahut ma şar eden namuskar ve faziletli J:1m: Bd~kır Samı7Cevı '!'C1';' ıt
·ı.11enin sakası, hammalı ve Türk matbuatının şeref ve mev am e .ı.yorsunuz. Bu ıddıada 

11 ~ .. terek uşag·ı olan bu garip kilerini istismara ve lekelemeğe ısrar .. gos~erenler, sebep olarak 
ı r.., n t 1 7 lstınbul ;\ 'ıve mahkeme$i ikinci 
1 riyetli adamları lağvetmek eni yeltenen sözde gaute namı al- e J05 ~rı1r

0;; S h" B 8 Ticaret Dei<esinden: 
• 'Jru yoldur. · tında arasıra çıkan ne oldukları· d am u a ~~. 1 

• - ur- 3 11 929 tarihinde ıntsına karar 

Harbiye mektebinde talebe kay + S E S L S Ü R E L ~ 
deı.lilecektir. Şeraiti anlamak ,,. Turnesinin Gala müsamereleri ( 
üzre İsta,bulda bulunan genç- ~ Komadi faanıez Sosytterle.rin~en meşhur artist "!•dam s~·u. SOREL 4 
lerin askerlik şubelerile Harbi- <)> ve rcfakaunde bulunan Mosyo Rave ve Möıyo dö Saks ile bir 

k b' b' . . b . ~> meşhur artlsrlerden mürekkep blr heyttl temsiliye yakında ıehrlaıiı 
ye me te ' 1 ınncı §U esme, 4~ muvaseletle 12 şuhatıan ltlbartn ~ 

Taşra?aki gen.çlerin de en y~~ 4~ FRANSIZ TİYATROSUNDA 
askerlık şubesı ve kalem reıslık 
!erine lüzumu müracaatı. 

Tepebaşı Ti· 
yatrosunda 
Bu akşam 

saat 
21,30 da 

yalnız muallim 
ı·e talebeye 

Terıtne akan 

1 

yalnız 6 •uvaıt ıle iki matine olmak Uzer• temslllerine bışlıyacıknr ~ 
ilk ıerxuil olarak 12 şubat çarşamba akşamı ~ 

SAPHO ~ 
13 fUbıt kcrşembe aqımı 

MAGDA ' 4 • 4~ Diğer ıem~tllerln prngraıııı ve bilet ıedari<l için Tiyatro gi~eslne ~ 

4~ ıııüra..:aat 4 1 ı:ı; BU NE SICAK? ı bellisiz bazı tufeyli varakparele sa an alınan butun , malum~t! 
ı 1bün bizim Etem İzzetin ya- .rin karanlık ve meşkuk vazivet Bur~adan .gelen. °!eb .u. ılar bızı verilen :\larpııççularda 1'euapçı 

ı ' t t I d I d oğlu hanında 3 numerolu mı~azada nehir 

i -ıa mülahhamca bir zat geldi. ve faaliyetlerini tetkik etmek- emın e mıt er ı 0 ! uşman cı- hazır elbise tuciri ;'\esim Muıal efen· 3 perde 
•••••••••••••••••••••••••• 

TEŞEKKCR 
11 tcn'ni s'ılı'yor lıem de·. tedir. vara gelmeden şehırden çıkmış 'r'trıı· mallar ~ tır dinin 1 ~ 1 930 tırihinde alacaklılan 
;_Yahu bu ne hava, sıcaktan Gerek Matbuat müdürlüğü M. f K p l!e akdevltJi;ti ~onkorJatonun 1n,diki ı perde 

·llııyacağnn, diyordu. Etem ce ve gerek Matbuat cemiyeti de' usla a emal a~~ - Ya. Yazan: Ce\det Kudret bey ELBAMRi 'iiNEMUINıl ,_ verdı· •· bu yolda açılacak esaslı temiz- nı_lıyorsunu. z, B. ey.efe.od, .. Har.~-. talep tdi!mlş ve icra ve iflb konu- _________ _;,,_ 
-, k-t k 1 - nunıın 287 inci mad·lcsl mucibince 

·t·ı_ Benim Aşk güneşi çıktı .. lik mücadelesini derpiş etmek- ha ı ,as. erdıye_nın ıstBı za.m ettıgkı bu husu5a muteıUik enak ifüs İhtira ilflnı dolduran cesim kalabalık, bu 
ı· ıcak ondandır. tedir. areKet.ın. og .. usu ursayı. te

1
r hafta fraeslne başlanın 

t k d O be m~murunur ttıOtal:\anaınesile mah- Kuyru"'u •anneli k INLJTTL \R 

~lahdumum Cemilin vefatı dola· 
yısile gerek cenazesine iştlru eder 
n gerek teziyename göndermek 
suretile taltif eden muhterem ırka· 
dnşlanma ıeşekküranıııı takdime 
kıymetli gazetenizi ııvasıı eylerim. 

Cıbl cadd.-1 6.~ numarada eshak 
Bandırma gilmrük müdürü Akif 

'
'· FELEK Yakında bu meselenı'n esasın e me 1 ı. nu n emrettım. "' 0 ve ayan ÇILG ı u.. :\. 

(D ) kemeye tevdi edilmiş oldu~undon toplu ofe'ltatlk atcf ıllAhı h .. '· 
' 1 - dan halledı'lmesı· ve Tu·'rk mat- evam_ ı var _ • ·• a-.- Ü •ı ı·ıe R b [ · S nıezk1lr ma.Jdeniıı son fıkrası muci- kında IRtihsıı olunan 6 Nisan HEVÜS - FOX 
·il ı tpı r lldl ! UI buatmın yanı başında gazetej '• 'F k tanııratı bincc işbu konkordato hakkında 1926 tarih ve458numerolu ihtira ikinci ticaret mabkemeslnd ıı; 
l · • · b" · · tcmamile söz1U ve ,arkılı Mukaddema lfülsına karar veri n 

F k d • ısmını ır nevı şantaj vasıtası LONDRA, 27 A. A. - M. mohkemtce k-.or \erilecek olan a beratı bu kere mevkii fil• kon· 
il Jr 8 IV8t'U • , 1 ~ ki" l 1 Oıman Paşa zade AbdUlkadir cfendı 

' olarak kullanmaga cür et eden Tardieu, M. Brhmd ve Lou- şubat \130 tarihine IIJüsıdif pazartesi mak Uzere ahere dcvrUferat filmini ~lire 1 ve çı gın a · ile ŞUkril efendilerin rıasa ına kaydi 
'1 inci haf tanır; ü~üncülüğü- ! n_ıü.tec~vi_:Ierin keyfi ~~rek_:tle. ehe~ Paristı; toplanacak şa~k. günü •aot ı-ı de m<•kiı• •onkordı· veya icar cdileccğlnden talip kLjl&r!H knr~ılamı~tır. kabul edilen alacaklılann ikinci içt. 

'Galatasaray lısesınden 247 , nrun onune geçılesıçın lazım tamıratı l:omısyonunun mesaısı roya itiraz edenlerin ve bllcöml< olanların Gıılatada çinili rıhtım llıheten: Paramunt SÖZLÜ ıııaı zımnında 19.'2. 930 ça~aıııba 
· .' p B. kazanmıştır. Yazısı gelen tedbirlerin alınacağı mu. nin tanzimi işini görü§müşler- al k ıclaranın ınahkemed• haıır bu· hanında ikinci katta Robcr Fer· Dl'i'IYA llA \. ADIS!.ERI gün il saat 15 te mahkeıııtnio ifil< 

r: ı hakkak görülmektedir. dir. l lunmalm i!~n dueıır. rlye müracaatları ilan olunur. odrnna ın lan malan ll!n olunur 

"MI/il yet, in tefrikaıı 52 hastayım... ·ti.- Bir- elbise -modeli mevzuu Tlı:erc berberde görüştük.- - ti: - - -- - · -Jdum. - -
- İşte ben de bunu anlamak bahis oluyordu. Bu karunın el-

1 
ı İlk Şadiye ismini ortaya atan 1 

- Şimdiye hanım bahsini. - Bunu bilen dört kişiyiz· 
istiyordum! bisesi idi. Hanıma döndüler: 1 - Beğenilip beğenilmiyecek Fakat biraz evvel Şadiyedeı 

Bunu söyledim, ve sevinç Bir Hanım: - Siz niye göriişmüyorsu- bir şey yok. bahsedenler bilmiyorlardı zan 
içinde odadan, evden kaçtım . - Sizi birdenbire Şadiye ha- nuz? - Her adım başında, her söz netlerim . 

Sokakta derin bir nefes al- rurna benzettim, dedi, onun da - Bilmem. arasında Şadıiye hanımdan hah- - Acaba? .• 
dım. Memnuniyetten el çırpı- tıpkı böyle bir elbisesi vardır. - Ben bir davet yapıp çağı- sedildiğini duymak hoş bir şey - Bilmelerini tercih mi erler 
yormuş gibi ellerimi ovuştur- Nimet, sanki dünyada bir tek racağım. Çok hoş, çok kibar değil. din? Herkes bilsin de, Gen bil 

~ dum. Şadiye varmış gibi sordu: kadındır. - Senin için değil; fakat be- 1 mi yesin mi isterdi1' ?.. Eğer 
·~ M. hanımın artık hiç bir teh- - Tanır mısınız? - Kışa inşallah. . . nim bun.da bir suçum yok. j böyle bir şey olsaydı, -seni da 
. likcsi ·kalmamıştı.. . - Tabii, kocam, kocasının - Tabii? Nimet hanım da - Berbere giderim: Karşıma vet etmezler, onunla beni çagı 

Ertesi gün bittabi, ikıimiz de ahpabı idi. Ayrıldıktan sonra gelir. . . Hep birlikte göriişür- çıkar. Yakacığa gelirim . • • rırlardı . 
>iyebilmesi, onun için en bü~ daha bırakmadı. !yalan söylediğimizi biri-birimi- göriişmedik. sek, bu kış iyi bir zaman geçir- - Karşına çıkmaz! - Yani ne demek istiyor 
~uva~fakiyet o~acaktr', . 1 Gözlerimin önünde pembe, ze itiraf ettik . . . - Ben de onu mektepten ta- miş ol~ruz. . . . - Mektep .arka~a.şı imiş._ Da- 1 su.n ? .. Açık k~uşalım. Birlikt< 

ıadıyeyı atlatabılmek ıçın,ıyuvarlak, canalıcı şeyler vardı ... t Ben, dün yalan söylemiştim, nırım. Şadiye halısı haylı uzadı. Le- vet edecekmı.ş, bızı de çagıra- mı oturalım dıyorsun? 
i M. in kollarına atıyordu. Vardı amma ... Hayır, bana o gün doğruyu söylüyordum. O Şadiye. Kocasından ayrılmış. hinde alevhinde söylendi. Geç cakmı.ş. - ~erak etme kabul etmez •. 
:arımın bu tarzı muamelesi göre değil ... İçimden: dün doğruyu söylemişti, o gün Bu bahsedilen Şadiye, o Şadiye vakte kadar devam etti. - Evet. - Öyle bir eder ki··· 
M. hanım da hayret ediyor - Paso! dedim. yalan söylüyordu. idi. Odamıza geldiğimiz zaman, - Sana gitmiyeceğimi şim- - Onu sen ne zannediyor 

'!'ı da, ne olacak diye bekli-
bir şeyler vezinliyor, ne 

• acağını, nasıl hareket edip, 
1 ! karşı nasıl davranacağını 

~lıyordu 
,ir giin köşküne gittim. Be
·atak odasında kabul etti. 
~ağına uzanmıştı. Üstünde 
.iğümleri koparılmış- pem 
ir pijama vardı. 
ini uzattı. Elimi tuttu. Bir 

Anladı: Günler böyle geçip gidiyor- Nimet birdenbire şüphelendi. Şadiye meselesi nihayet açık- diden haber verey.irn, sun? . 
- Hayır mı? .. Sahi mi? du. M. hanımla aramda hiç Acaba Şadiye ismi ortaya kas- tan açığa patlak verdi. - Hata edersin. - Sana metreslik eden bı. 
- Evet sahi... kimsenin bilmediği bir esrar ten mi atılmıştı?.. O güne kadar aşağı yukarı - Neden?. kadın. 
- Neden? .. Beğenmedin mi? vardı. Sır kardeşi olmuştuk. Ni- Etrafına baktı. Bana bakan hep perde arkasından konuş- - Halk ne der? -Amma senin sofranda beı 
- Beğendim, beğendim am- met, aramızda olup biteni ta- kimse yoktu. muştuk. Nihayet patlak verip - Halk diyeceğini dedi... lemeliok edecek kadınlardan de 

ma . . mamile kavrıyamryordu . Ben, soğuk kanlılıkla, söy- meydana çıkması lazımdı. Senin metresin olduğunu bilmi ğil.. Bunu yapamaz ..• 
Makul, nazik, terbiyeli bir 1 Bir gece, komşularımızdan !enen sözlere kulak bile asını- Söze Nimet başladı: yorlar mı? , - Yaptığı ... 

mazeret arıyordum. büyük köşkün sahipleri bir da- yarak bir sıgara yaktım. - Beğendin mi? - Biliyorlar; bundan ne çı- Sözünü kestim: 
Başımı önüme eğdim, mırıl-· vet yaptılar. Hemen hemen, Biri sordu: Ben yakamı çözmekle meş- kar? 1 - KAfi.. O bugünkü vaziye· 

dandırn: Yakacıkta yazı geçirmek üzere - Siz tanışmıyor musunuz guldum. - Demek itiraf ediyorsun? tinden memnun, fazla bir şe•· 
- Hastayım . • gelenlerin hepsi davetli idi. Nimet hanım? - Neyi?.. - Evet... 

1 
istemiyor. 

- Daha iyi ~·a... Ben de Bir aralık Şadiyenin ismi ır:eo - Sahsen tanışıyoruz ••• Bir Kaşlarını çatarak devam et- - Esasen beıa de biliyor-
1 
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Hasan kolonyasında tenzilat 
J ':JtJV 

50 Kuruşluk şişe 
80 Kuruşluk şişe 

150 Kuruıluk ~işe 
300 Kuru~luk ıi ~e 

35 
60 

1 ı o 
200 

Kuruşa .. Fırsattan 
J Iasaı1 ecza deposu. 

istifade ediı 
Toptancılara ayrı 

tenzilat 
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.,_ b" · b' · 'f J\lcrhunatın cins ve nev'i Emanette ır mama ızı vazı emizden u- bedeli numarası ısını Vllli11ette Borsada vaziyet zak ıaştırmasın . ., 
l f ·1ı ""/ l • İkinci olarak Tayyare cemi- 105 5709 Üskiidarda Hacehesnahatun mahallesinde paşa li-M a /i işler lngiliz lirası dün l a sure l ""İ ' ııamm1 id;ı~ .. hevetinrlcn manı sokağında eski 141 yeni 34 numaralr bir ha-

Maliye nıüfettişleri 
merkezlerde 
toplanıyorlar 

biraz yükseldi 111 - -S-- il Nakiye hamm çok h~yecanlI nenin tamamı. Ayşe İsmet Hatice Faika, Fehime 1'.1aryo erra e nutl-ı ına basladı: Hnımlarla Hsan Tevfik İbrahim Memduh B. !er. 
İngiliz lirası dün borsada yapılan mukavele 1 -Bugiin burada Tül"kün şe- 105 14329 Beşiktaşta ek~kcibaşı mahllesinde Çukur çeşme 

1031,5 kuruşta açılmış ve akşa- Şehremaneti ile Marya Serra refini göklere götürmek için sokağında 10 numaralı hanenin tamamı. Hacı 
m akadar yükseldikten sonra arasında aktedilen son itiiafna vitkselirken zalim bir talihsiz- Ömer Ağa ve Fatma Merzuka H. 
1034 kuruşta .kap~~?1~ştır. . menin sindik heyeti tarafından Jikle yerlere düşen şehit Türk 465 17085 Beşiktaşta !'Ski teşvikiye yeni Muradiye mahalle-

Kış mevsimi dolayisile mali- Borsa _komıse:hgmın İzmır- istendiği halde bunun Emanet- tavvarecilerinin muhterem hatı sinde Dergah sokağında eski 17, 19 yeni 19 numa-
re müfettişleri merkezlerde top den al~ıgı m~lu":1at.a nazara_n te bulunmadığı söylenmekte i- ralannı taziz ve yüksek ruhları ralı bir hanenin tamamı. İhasn Ef. 

!anmaktadır. Şehrimize de on oradakı İsterim fıatı en aşagı ı se de diin kendisine müracaat nı taktis iı;.in toplandık. 860 18260 Erenkövünde eski Bostancı yeni Kozyatağı !na-
maliye müfettişi gelmiştir. 1031 .. en yukarı _1038 kuru, tur. ettiğimiz Emanet muavini Ha- Ey aziz vatan evlatları yan- •hallesinde Arif paşa sokağında eski 10,13,29,33 ye-

• Bunlar maliye dairelerini tef- -~~ ?o.rsadakı satışlardan en · mti B. Emanetten böyle bir mu dmız, yaralandınız fa.kat hiç ni 27,27 numaralı bahçeli bir köşkiin tamamı 
f tiş ile meşgul olmaktadırlar. muhimını gene İş bankası yap kavelename istenmediğini söy- snohe etlT'i""rıom ı,; lıı•?"r irin- Mehmet Ağa 

J
f HİLMİ BEY mıştır. İş l.ı~sı d~n ?.0~0 T.i- Iemiştfr. desininz. Kurtarma!!a çalıştı- 760 19076 Nişantaşında Teşvhkiye mahalesinde kağrthane 

caret sanay.ı 2
500 bir tutun şır Heledive cer• l::trı /Tınız vatan bugiin Türktür ve sokağında eski 64 ve yeni 90 numaralı bahçeli bir 

Düyunu umumiyedeki evvel- •keti 3000 İstedin satmıştır. kıyamete kadar Türkün olacak hanenin tamamı. Şerife H. 

' 

ce bedetı· ven'lmiş olan kuponla- En fazla alıcı Amerikan eks Adliye eınoiimeni dünkü mü- tır. 
k · d b Ied" 1 4230 139 "R .. .,,;ıı,.,.~.,,+;ı T .. .,,0~ive mahalle~inde sahafmuhittin ( n tesellüm eden Maliye Veka- pres bankası almrş ve 2500 İs za eresın e e ıye ceza an Siz ölmffl.iniz. Ö!um" adem 

h kkında İrfan Fen.t beyı"n la·yı" Hacı Emin efendi sokag"mda 16,18,20 numaralı bir ' 'eti muntazam borçlar müdiirii terlin almştır. a B demektir. l-1'alhı 111 ,,· 
8

,·
7 
bu"ı·1·n bu 

' h m""zakere etmı"ştı"r u " hanenin tamamı. Fatma Saniye H. ( H:ilmi Bey Ankaraya gitmiştir. Dün borsada 20,000 İstedin ~~ınkı ud b 
1 

daıh .. 
1
. saatti' Tiirkiin tcmraklarınm u-

.. . d 1 muza. ere e u unan ı ıye 226 349 Samatyada Sancaktar H ;ıvrettin mahallesin<ll' Sıı-
1 uzenn en muame e cereyan et- k·ı· · d h'I' · kt · zak .v~.lqn her v,.rin<le kadın matva caddesinde eski 178 yenı· 202 numaralı bı'r Z b t • / • · · ve ı ınıız, a ı ıyenın no aı k ,_ h'" .. , a l a l-~ erı mıştır. 1 .. 1 ' . 1 er f'i" . •ı+>ın V?tandaslar arasın hanenin t:ımamı. Mm. A§;abi v Kambı"yo acenteler"ı nazİafrmıFsoy_temBıştı.r. ı· "hasm da v~.,,ıvor<;.unuz.,, ' 

Viyanalı miltahassı
sın verdiği rapor 

- .., 1417 636 B"vniTlnnd;ı Hüsevin ai?:a mahallesinde Altın bak r an en eyın ayı 1'T ~ • h 
1 Kambiyo acenteleri adedinin ' da tecziye edilenlerin sulh malı h.-,"~e •n7 v;ıtandas annr kal sokağında eski 32 yeni 38 numaralı bir hıınenin 

t~_h~~di y~ni borsa ~anununun kemelerine miiracaa_t etmeleri- . ~e ;;7~::::-;ı";h"rmı yar!P.davet tamamı. F;ıtma Halide H. 
hukuınlennden oldugundan Ve ne haık veııilmektedır. 1 e N . . n awt verd1. 215 650 H ,.,··övde Tnrsucu mahallesinde F:ıhrika sokağın 
kaletin bunların adedinin talı- Dahiliye vek1ileti bu teklif "'K•VP honmı<l;ın sonra halk da esıki131 mükerrer ve yeni 8mımaral bir hııne.nin 

Fenni t~şkllllta a:ıaml 
ehemmiyet verilmeli 

didi maksadile yakında bir ka- kaıbul edilirse beledye işlerinin namın" h,.J,.<F.ve rım;iw·ti _aza- tamamı. Hacik Ef. Haykanoş H. Simavun Mahil 
ar ittihaz edeceğinin haber al- yolunda yiiriiyemiyeceğini söy smda~ <::~df'tt•n FPrit R . bı_r ~u 105 899 Avrat pazarında Canbaziye ma-halles.inde sarı bak 

Viyanadan getıirilen polis mü 
tehassısı M. Haydenfeldin za
bıta işlerimiz hakkında Emni

. ·eti umumiye müdüriyetine ver 
l iği rapor pek şayanı dikkattir. 

dık. Bu adedin yirmiden fazla Iüyor.Adlye enciimeni mesele- ı tn1< srrnı,,,,.r,.,'1.; m .. r~·~ime ıştı- :kal sokağında 12 numaralı bir hanenin tamamı. 
olmiyacağı söylenmektedir. nin tetkikine devam ediyor. rak ed,..,J,.re tesekkiir etti. İbrahim Ef. Fatma H. 

-İ- · . "d Matem havası.. Yukarda cins ve nev'ile mevaı'kii yazılı emlak (AltmTş bir) 
hsn n R l fot R. Vali vehilı gı ıyor Nutnkl;ır bittikten sonra balı ' gün müddetle icra kılman aleni müzayede neticesinde lıizalarm 

Avrupaya motör miibayaasr- Avrupaya gitmek iizre iki ay riye muzik0 ~ı matem havası cal d;ı yösterilen .bedelle talioleri uhtesinde takarrür edere.k hirinci 
ına giden umum gümrükler mü mezuniyet alan valivekili ve şeh dı. Bu sırada davetliler parkın ihalesi icra kılınmış olduğundan talip olanların ilan tarihinden 
dürü İhsan Rifat B. ay sonun- remini Muhiddin Bey yarın dışına ~ıkmıslar ve geçit resmi (Otu?bir)gün zarfında Sandrk satış amirliğine müracaat eyleme 

M. Haydenfelt bu raporunda 
iyor dd: 
"Memleket hududu dahilinde 

turan her şahsın kanuni bir 
1ecburiyetle hususi ve ticari 
'ametgfil"ıı tesbi t edilmeli, ika 
1etgahınr tebdil eden şahıs; 
ıatbu bir vesika ile kendi mm-
1kasındaki polis dairesini ha
redar etmelidir. 

da şehrimize gelecektir. sehrimizden hareket edecektir. irin nıı•v1<i aJm,~hrrh Muzika len lüzumu ilan olunur. 

Ekonomi 
biter bitmez arkadan bir ses ----- - - --------

Devlet kanunlarile tecziye 
dilmiş yerli ve yabancı miic
mlerin polistebir sicilli almalı 
rr. Muayyen bir cürümden do 
lYı zan altında bulunan, fakat 
e doğduğu yer ne de ıhalen ika 
1 etgiilıı malilm olmıyan bir 
ahsm sevahukıahvalini bilmek 
lzemdir. Bilhassa bir şahsın 
vvelce ayni cünnil yapıp yap-
1adığmı bilmetk polis için fev 
alade faydalıdrc. Sonra; polis 
~ en ziyade lazım olan şey fen 
1, mibaıniki veısaittir. Bu vası 
l lar polisin ruhu sayılır. Mem 
•ketin her noktası en küçük bu 
ağına kadar bir örümcek ağı 
bi yekdiğerine bağlanmalıdır. 
u takdirde hiç bir mücrimin 
olis taıkibinden yakasını kur
lt'tnasma im:kan yoktur. Bir de 
'Unan vepara kaybetmemek i
:n devair arasında uzun boylu 
11.ıhaberatın önüne geçmeli-

lir.,, --------

Mübadillere 
tevziat 

-------ihracat eşyamız 
küyseldi: 

-Ates ... 
Bir mang-a Haınbiv~ tale.besi 

m'lnavra fişengi ile 3 el havaya 
ateş etti. 

Resmi geçit 
Re•mi P;l"cit h:.0l;ımıstı. Bah-Ihr a c at eşyamız hariçte rive muzi";ı . .,,, seıam havası çalı 

yor ve 3'"
1<erler ilerliyorlardı. 

1 • ı • ? Önde Hal"biye mektebi, Bah 
nası iŞ enıyor. riye me'ktobi ve di {!er askeri 

Aldığımız malfunata nazaran hukfunet ihracat esyamıza ait meıkteplerle koloııdudan birer 
miihim kararlar ittihazile meşguldür. Bilhassa ihra.cat eşyamı b~liik rok .munt~ ~~.,, h=r "''.rii~ 
zm diğer memleketler de nasıl İ§lendiğine, nasıl yapıldığına J yusle_ ge<:tller. Polıs ve zabıtaı 
dair numuneler getirilmesi takarrür etmiştir. Bu nokta lktısat J beledıye mangalarından sonra 
programına korunuştur. mekteplerin izcileri resmi ge-

tlug<la y f1atleri Balıkçılar odaya cevap çifle devam ettiler: . . ... 
.. _ . Her mektep sevırcılenn gog-

duşııyor vermıvt>cf"kfer sünii iftiharla ~işirten intizam 
Buğday fiatleri düşmeğe de- Ticaret odası lbalrıkçrlrğın in- ve muvaffaıkivetle gecti. 

vam ediyor. kiş~ hakkınd_:ı Bal~çılar ~~i Resmi ~eçit Beyazrta kada: 
Bugünkii vaziyette yeni güm yetınden malumat ısteınıştır. devam ett•kten sonra orada nı 

··k tarifesinin tatbiıkinden ev- Balıkçılar cemiyeti odaya ba- hayet bnl<lu. 
~l yapılan hesapsız haraketle I~ hakk~da bir rapor g~n?er- S~hitleri z!yaret 

· t · · · ga··rmemek kabil de- mıyecektır. Bunun sebebını ce- Davetlılerden bır kısım oto-
rın esınnı . . "d h . b"Jl ı ~.... '·apı ~ · _, ""Idir. mıyetın ı are ey~tı azasından mo 1 "'~ ~ H," 1.rrı_e~ v. ~•11e-
gı Sıkışık vazyetten fazla mü- bir zat. şu suretle ı~ e?iyor: rı;ık şehıtlıklen zıyaret etınışler 
teessir olan lbir kaç fırıncı terki - Tıcaret odası .. mdıye ka- dır. 
ticaret mecburiyetinde kalmış- dar bizden belki yirmi defa ba- Dün bu münase~l~. 12 den 
trr Bu vaziyette değnnencile- Irkçılığın inkişafı hakıknda ra- 13 e .kadar biır ~t l.ıutu~ Türki 
rid de !folu olduğu söylenmekte par istemiştir. Biz hepsine uzun Yı:<le. ha'Val faalıyet tatıl edil-
dir. boy!~ c~ap verdik. Hala orta mıstır. 

afvon tiftik, fındık içi da bır şey yok .. Bu sefer gene 
• ' lbeş sene evelkı sualler sorulu-

Rüsumat istatistiklerinin son yor. 
üç senelik kısmına nazaran Af ı· · d 1 · t• 

f dk .. tiftı"k ve apag-ı zınır e lir ıcaretane-yon, m ı ıçı, , y. . , • 
Muavazaya dahil füracatımız çok şayanı dıkkat nın ıfla-. 

PER'"fEV 
M~STlHZlHıTI 
Fl~HIU~ı 

olanlar da para şekiller arzetmektedir. İzmir Ticaret mahkemesi, 
Afyon ihraça tımrz 1926 da alacaklıları tarafından vaki ta-

al acak l ar 346,174 kilo di. Bu miktar 27 de lep üzerine, Hocazade Ragıp 
Gayri mubadillere tevziat 237,717, 28 de 313,721 kilo ol- biraderler müessesesinin yüz 

omisyonu bugün toplanacak muştur. . . elli bin lira ile iflasına karar 
e yaptlacak tevziatın nisbeti Fındrk ıçı 1926 da 13,596,346, verilmiştir. 
ene zaman başlanacağını tes- 2? de 15,73.8,~7~, 27 de 14,3°6928 Zeytinciler geldi 
:t edecektir. kilodur. Tıftık ıhracatımız 1926 

Komisyonun Ankaradan bek da 4,608,01~, 27de4,y40,619,28de Bu sene zeytinciliğimizin ge-
~diği cevap gelmiş ve tevzia- 4,039,093 0kılodur. .. çirmekte olduğu buhran ve ze
m muavazaya dahil emliik es- Yapak ııhrcatımızm mevkıı ytin yağlarımızın sürmu az ol
abına da teşmili maliye veka- çok kuvvetidir. 1926 senes~nde masından zeytin ve yag tacir
·tinden tevziat komisyonuna 3, 851, 000 1928 srne~ırı le leri Ankaraya bir heyet gönder 
ildirilmiştir. 4,946,442 kilo ihracat yapılmış- mişlerdi. 

· Avdet eden İz?et Ferit Bey tır. 

Mısırla ticari itilaf teşebbüsünde muvaffak ol-
.. • . . muş ve zeytinciliğimizin vazi-

Mıısır hükfunetıle ararnızdakı yeti nazarı dikkate alınarak ha-
ticaret itila'.nam_esi _ 16. şuıbata 1J zrrlanan iktı~; prog:a~ma ba. 
kadar temdıt edılmıştır. zı maddeler ılave edılmıştir. 

• • • 

Hakkı rf arık Bey 

Kambio Borsası 27111930 

Pek N~:FlS olan 
ve TCRK eseri 
sqn'ati mamula
tını muhterem 
chaiiye takdim 
eder. 
KRE'.\1 PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş ma -
cunu, !'erte\ ko
l onyaları, Pertev 

Pl"DR:\L/I Rl 

lstanbııl Posla ve Telıral ba~ ınü~iirfü~in~en: 
28-1-930 taıri!hinden it;lbaren gerek hariçten gelecek ve ge

rek dahil<len imfıl olunacaık telsiz telefon makina ve aiatı saire
nin damga muamelatı ahuna mhsatnamelerıi doğrudan doğruya 
idaremizce ifa olunacaktır. Gerek ticaret'lı.aneler gerek yeniden 
abone olacaıklar ile şirkete evvlki muamelat ve aboneleri do
layısile borçlu olan tüccaran ve halkın muamele ve hisaplarını 
yaptırmak üzre İstanbul telgraf merkezine müracaatları ve 
badema yeni ve eski hisaplar iı;in İstanbul telsiz telefon şirke 
tine hiç bir suretle tediyatt bulunmamaları ehemmiyetle ilan 
olunur. 

VilaJel ~aiıni encüınenin~en: 
San'atlar mektebi talebesi için yaptırılması 13.zun gelen 63 

takım elbise ve 63 adet rsıkarbin 9 şubat 930 pazar günii saat 
onbire kadar aleni miinakasaya konulmuştur.Taliplerin encüme 
ne müracaatları. 

Makamı Vilayetten: 
İdare mecmuasının şubat 930 dan mayıs 930 tarihine ka

dar 4 aylık tabiyesi miinakasadadır. 
Şartname Viiayettedir. Taliplerin nihayet 10 şubat 930 ta

rihine kadar teklif varakalarını dahiliye vekaletine gönderme 
!eri. 

1 !ayıma muvaffakıYctin c>ası 
tam bir sıhhate maliklyettir. 
iyi bir hazım olmaksızın tam 

bir sıhhat müınklin olmaz 
CARLO ERBA 

nın Opopeptol 
müstahzcrint tecrübe 

ediniz. Yemekten sonra 
20 clamln 

Gireson mebusu ve İstanbul 
ıatlıuat cemiyeti reisi Hakkı 
arık B., yanağındaki yara il
yam bulduğu cihetle hastane
en çıkmış ve gazeteci ark~~aş
•nnı ziyaret ederek kendısıne 
östermiş oldukları muhabbet 
e arkadaşlıktan dolayı beyanı 
~şekkür etmiştir. 

ISTIKRAZLA!t 
istikraz dahlil 

TAHViLAT --------··------------------

Aziz arkadaşımız.~ tı;~;.~r ~-
1rnızda pür sıhhatgordugumuz 
en dolayı cidden mesut ve bah 
Yarız. 

--o-

Düynuu n vv.ııhhfıfe 
ikramiyeli demir ynla 

~ENı:TLER 

!ı hntm 
A tıdolo demir falı 
1 llDYIJ. $. 

006 
196 

7 

fi 
21 
69 

62.50 
25 
40 

ı7,00 

8~ 

25 
00 

Aaadola } t. T. 
ll.Y. ~i 

Ttael ~lrtetl 
Fl<lıtrlk ılrkıl 
Rıhtım Şirketi. 

H. Pq.ı Umu ıırted 

86,40 
Stı,40 
Ji',00 

4,30,00 
... 30,JJ 

ı6 so 

Zayi karne 

1~0,000 tilo ~irinci Esi alı an 
f öınbe~isi ınü~ayaası 

Merker. Acen trn; G•hn k 
bııın,a, Beyoğlu ~.'6 2 
conıuı: J\lahnıu 1iyo 1 !1" alt 
lsta, !1t1I 7 4-0 

Ayvalık sür'at postas 
(:\!ERS!N) vapuru 28 kAn 
sani Sa ı ( 17) de Sirkeci rı 

mından hareketle Gelibolu 
nakkale Küçükkuyu, Edrc 

Burbanire, Ay\'a!ıi!;a ,ııidecc 
dönlişte mezkur is ~ cl ele 
birlikte Altınoluğa uğraya 

gelecektır. 

Gelibolu için valnız y 
alınır yük alın maz. 

Tra~znn i' inci ~osl 
[lzmir J \ ·.1 rıu•u 30 K:l n•ı 

san! perşem"e akvım• Cal 
rıhtımından harekerb ?rı nı;ul 
lnebolu Sinop S.ı 'l"< n l'n 
Fatsa Ordu Gire;on Tralı/. 
Rizeye g-idccc\ YC Of Tr~lı 
Polathnn: C i rc srı :l Ordu Fa 
Snm<un S iwı·1 ln :bo! ya ı 
ray arak ı:elec ·ktir. 

............ ~'""'Sll'!'!r.!'!'~ 
"HELOUAN" vapuru İ 

bulda LOYD ekspresin ön" 
deki 9 Kanunusani Perşe 
günii saat 10 da Pire, Bren 
Venedik ve Trieste (Pari 
Londra için dahi bilet veril 
üzre) tertip ettiği sefer i 
naen bermutat Trieste - İs 
deriye seferini yapan lüks " 
LOUAN" vapuru tarafın . 
yapılacaktır. 

"HELOUAN" Loyd T 
tino nun en Ii.iks ve en ze 
vapurlarından biri olup Ak 
niz seferlerini yapan en iyi 
purlar meyanında büyük 
mevki isgal eder. Mısıra s 
hat eden zengin ve kibar z 
daima bu vapuru tercih et 
tedir. Binaenaleyh Yunani 
ve İtalyaya gidecek olan İ 
bulluların bu seyahatlerini 
mi liiks ve konfor içinde v 
atlarda hiç zammiyat olma 
yapabilmeleri için müstesna 
fırşattır. 

' Yelkenci vapurlan 
Karadeniı lüks ve sürat posta 

SAl\ISlTN 
vapuru 29 ç b 

Ununu>ani arşam 
günü akşamı Sirkeci nhtımında 

hareketle doğru [ Zonguldak, in 
bolu, Samsun, Ordu, Ciresun 
Trabzon, Sürmene ve Rize ] y 
gidecektir. 

Tafsil~! için Sirkecide Yelken 
hanında · kAin ncentesine müra· 

caat Tel. l>tonbul r S 15 

uuıı,.E LE\'A,\T LL\I y 
Hambıırg, Brem, "Anvtıri 
Nanbul ve Bahri Siy ıh ar· 
~ıııda azimet ve av,l~t ınıınt 
~am postası: Ilambıırg, Bro 
Sıetin, Anven ve Hoter.fa 
dan limanımıza mııva<illetı 
hı>klenen Yapur:ar : 
Delos \'•puru limanımızdı 
Marmara • 3 t K.<aniye doğru 
Ceruis " :l Şubata .. 
Andros ,, + ,. "' 
llurgaz, \'ama. l'i><tc~ c•. Katu 

ve lbrail \çin ' ım&nımızdan 
harcı.et edecek vapurlar: 

Oelos vapu•u 2J :.15 kAnunusrnl· 

Andros • 
de t•hmilde 

4 5 Ş bana 
tahmildc -llamburg, Hrcm, \nvcf'. R ıt rd• 

\ e D•nçtg için ı akında l\manunız· 
dan h"eket edecek vapurlu: 

J)elo• vapuru2 ~ 27 k. sanide 
tshmilJe 

Ostse • 5 b Şubatta 
ı~hmilde 

Lomos \npııru 1214 Şubatta 
ta hmilde 

Havuz kapağı 
lia!içteki havuzlardan biri

ın kapagı olmadığını, hı.tırlan 
1a._kta olan kapağın ikmal o_ı~.n 
!gunu yazmıştık. Öğrendı~~
:~ze göre kapak Çarşamba gu
u :Verine konacaktTr. 

J. l'. F. Şlrktll 
J. ! u ~lrkett 
T. 'Jlınn'A. \ 
J. !Jeflrmea '
~· vcgırraıa;. 
A. Çimento~ 
J, T <i<fcn Ş. 
ş. M. len Ş. 

3(, 

10 
81,0J 

00 
50 Lcadra 1034 00,00 1'07ork 

Paıll 11 O,l,IJO Aılu 

Ctınrt t 44.SO Ro•ı 

C,47 22.00 
·•6 34,0) 
09 03.00 
ı 1 17,SO 
t5 3J, 00 
l 97.75 

Gümrükler umum müdürlüğü 

lstanbul imtihan komisyonundan 
almış olduğum 85 numerolu karneyi 
zayi ettim. Y•nlsinl alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadı!ını iJAn 
ederim. 

Faz.a ıafai At için 1 :a atadaı 
Uvakımyan l l:uıııı<Lt kA ıı 1 

u:nıımi are ııltı ı ıf{iııe ııııira a~

1
. 

Ta!rfon lle y.ı~l 116ıl -674 

Tiitiin inhisarı uınuın müdürlüğünden: ~\l. Gazi kahve~ 
İdare için alınacak olan 150,000 kilo birinci Esfahan töm- Emsalinin lmperatorLdur.Ak· 

ş H•l rlyc 

5 
31 
:i3 
4 

17 

iti 
<f-0 
00 
75 

25 

Btl.krtt ~S 37.SO Amııırd1111 

Brütul 8 39.25 Sofya 
Prıı 15 95,00-l!trlla 
Viyıaı ş 13, 75 

Eminönü Rıhıtm ilan No 1 
J<"'•llr '"ılrruı• 

bekisi kapalı zarfla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün sini ispat edene ' 1000 ' lira. 
gelip şartnameyi gömıeleri ve 15-2-930 cumartesi giinii saat YUz etli kuruşluk eşya mllbayaa 
10,30 a kadar zarflarını Galatada nıübayaat komisyonuna tevdi edene hediyetcn verlllr. Kara-
etmeleri. köy Borsa han. 
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DEFTERDARLIK ILANATI 
(i~h1.e nıal ınüdürlüğünden: 

1 
Kıtaatı askeriyyeden müdevver ve zirde isimleri muharrer 

eşyayı askeriye 17/1 9"30 tarihinden 6/2/930 tarihine kadar yir- ) 
~ai gün müddetle müzaideye vazedildiğinden taliplerin yevmü 
ihale olan Çarş~mba günü saat 14 te depozito makbuzu teminat 
mektubu veya tahviliitı hamilen Gebze malmüdiriyetindeki sa
tış komisyonuna müracaatla müzaideye istirakleri ve müzai
deyi müteakıp bir hafta zarfında bedeli ihaleyi tesviye ile ihale 
edilen c::;yanın •.emamını kaldrrmaları ve kaldırmadıkları takdir
de beh1,;r gün kin yevmiye bir lira eşya ücreti vermeleri şerait 
iktizasındi!n bulunduğu iliin olunur ... 

2 bakır tava 1 avcı yeleği 
2 kepc.e 12 çul şiltesi 
3 demircikörüğü 2 meşin belleme 
3 meşin fişeklik 53 hayvan furçası 

36 koşum kolupa 67 kaşağı 
i k:ıburluk 86 ip yular parça5 

16 mahruti çadır 1 top ağı 
3 top örtüsü 2 çinko koğa 

10 portatif cadır 3 kantar 
455 arka çantası 82 matra 
708 ekmek torbası 1 elek 
443 velense kilim 
254 beğlik 
161 cağ torbası 
29 keten kılıf 
26 ,, su koğası 

'98 belleme 
15 kaşa 
22 kıl çul· 

452 ,, torba 
8 kiirk 

141 kolan parça 
275 gebre 

122 çuval 
8 eldiven 
2 semaver 
2 kalbur 
1 fucu 
3 mangal 
2 klirek 
1 nalbant çanta 

sı 

7 kalbur 
35 t: iş elbise 
85 pil 

142 kar gözlüğü 
1 karavana 

75 alüminyom ta
bak 

1 süzgeç 
1 faldrrn 

17 başlık 
1 teneke karava 

na 
1 saç fuçu 
5 yastık kılıfi 
4 karavana ,, 
4 teneke leğen 

31 kürek 
2 " kılıfı 

12 mıntan parça 
12 kum torbası 
1 kırık bal ta 

• 

385 kapot 
710 kışlık ceket 
809 pantalon 

1243 tozluk 
931 serpuş 

1091 yazltk ceket 
j 1 77 ,. pantalon 
1130 ,. serpuş 

1628 ,. tozluk 
1306 yemeni ve filar 
127 tasma 
260 zincir parçası 

65 mamuz 
1 törpü 
2 kerpetin 
2 santiraç 

36 koşum kolu 
52 eğer takımı 

2 semer 
1 telti 

32 hamut ko::;um 

34 kemici ve adifener 
9 zahma <:lemiri 
2 şebeş demiri 
1 kantarma 
3 semaver 
6 demir soba 
9 saç soba 
1 soba tahtası 
2 büyük kazan 

131 soba borusu 

Maliye vekaletinden: 
28 Şubat 1930 tarihinde açılacak Maliye Müfettiş muavin: 

fiği müsabaka imtihanına ait duhul şeraiti ile imtihanı progra
mı. 

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

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

ne kadar doğrudan doğruya, Maliye Vekaleti Teftiş heyeti reis
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 \'Cya tasdiknamesi. 
Namzetler imtihandan eve! sıhhi muayeneye tabi tutulacak

lardır lazrrn gelen şeraiti haiz olanlar tahriri ve şifahi olmak 
üzre iki defada icra kılınacak müsabakaya iştirak edeceklerdir. 
Evvelce yapılan müsabakada bir dafa iştirak ile müvaffak olma
yanlar iliin olunan şeraiti haiz oldukları takdirde bu müşabaka
ya ;ştirak hakkına maliktirler. Müşabakanın birinci tahriri kis
mr Ankara ve İstanbulda ve tahrirde muvaffak olanların ikin
ci şifahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde muvaffak olma
yanlar şifahi imtihana kabul edilemezler. Müşabaka neticesin
de kazananlar Maliye Müfettiş mua'\rinliğlne tayin olunacak
lar<lrr. 

Müfettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren 2-3 sene 
müddetle bir müfettiş refakatmde Staj gördükten sonra bir eh
livet imtihanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da kazanan
lar mesleki malumat ve mümareselerinin tezyidi znnnmda en az 
bir sene müddetle Avrupaya izam edilecekler ve gönderilmez-

ı den evel Maliye Müfettişliğine tayin olunacaklardır. 
' Avrupadan avdet eden Müfettişler teftiş heyetinde beş sene 

müddetle ifayi vazife etmeğe mecburdurlar bu müddetin hita
mından evci heyetten ayrılmak isteyen Müfettişler Avrupada 
bulunacakları zaman zarfında Hazinece kendilerine sarf edilen 

1 
ı ~ mebaliğin heyette bulundukları her kamil sene için % 20 bit-
·~ f tenzil bakiyesini bir gftna itiraza mahal kalmaksızın Hazineye 
. • iade edeceklerine dair Maliye Vekfiletine Katibi Adilden müsad 
· dak bir kefaletname vereceklerdir. 

>i İMTİHAM PROGRAMI 

1 
'.' ı 1 - Maliye ve İktısat ilimleri hakkında umum malfimat. 

ı a< 2 - İstikrazlar ve muhtelif şekilleri borçların itfası tahvil 
i ve tevhidi Türkiye düyunu umumiyesi hakkında malfunat. 
Jı 3 - Vergi tarhında takip edilmesi lazımgelen kaideler. Bi-

l : il la vasıta ve bilvasıta cibayet olunan vergiler sermaye ve irat 
1 ,'ı . üzerine mevzu vergiler ve bunlardan her birinin faideleri ve 

ı mahzurları . 
1 

11 1 4- Kanunumedeninin gayri menkul emvalin tasarrufuna ait 
· a< ahkamı hakkında ımıumt ma!Umat. 

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

. 1 :ir 6 - Muhasebeyi umumiye kanunu ahkami ve bu hususta ki 
1( ·a mütalealar bütçe ve tabi olduğu esaslı kaideler senei ma1iye ve 

~ aj devrei hesabi ye mevzu kanunlar masarifin tediyesi ve ita emri 
: jj ve bütçenin murakabası şekilleri. 
'ir 7 -Ti;rk;vedeki Mali teskila t hakkında umumi malfunat. 

8 - Hukuku idare ve hukuk ve ceza mahkemeleri usuline 
daır malfımat. 

Jlilliyct 
..... .. 

Şehltlerlm'ızln hatLralarını taziz için dün yapılan merasimde Abidenin önılnde. Harbiye talebesinden 
bir manga tarafından havaya siUlh endaht edilirken 

_,..~~~-::-~-.,---:;....,..___::::._~-,-,-,.-~-=--:--=--;-c:--~~~-.-~~~-.,-~~ 

Ticareti Ba~riye nıcktebi i~in li~anlık a~a~ ınübayaası 
Ticareti tsahriy~ n1ektebi alisi nıüdürlüğünden: 
Mektep bahçe:-ine dikilmek üzere 138 .adet fidan 30- f-9;10 per.:eınbe glinlı saat 13 te pazarlıkla 

mübayaa edilecektir. Taliplerin yevmi mezk(\ıde Ortaköyde kftln mektep müdüriyetinde müteşekkil 
~mis ona müracaatları. 

Kocaeli Ziraat ~an~asın~an : 
Belediye Metruke 

'-'o. No, 

57 • 59 40 

Mevkıi Cinsi 

buğday dört odayı m!\ı 

meydanı cemil dört taşlı 
un (değirmeni) fabrika 

Tahmin ol un an 
Senelik icarı 

Lira 

Mal sahibi 

420 bedel 
sabıktır 

Andarya Patri 
kos mahdumları 

1 - BalAda muharrer (Un Fabrikası ) sabık mlisteciri Halit 
Beyin icar mukavclenamcsi şeraitine ademi riayetinden mukavele 
fcsh olunarak ~eraiıi sabıka dairesinde ıiç sene müddetle ve senelik 
karı dört taksitte peşin tediye edilmek suretile :'-12-929 tarihinde 
tekrar müzayedeye çıkarılmııtır. 

2 - Fabrikanın üç ayda iıleyccek hale getirilmesi ve işle
dikten sonra tatil edilmiyerek işledllmesi makamlı fenniye hari
cinde istimal olunmayacağı başlıca şeraitindendir. 

3 - işler bir halde iken terk ve tatil edilen fabrikada 
yapılacak tamirat ve inşaat mafrafı müstecire ait olup mukavelenin 
hitamında ilAveler bilA bedel terk ve masraf talep olunmayaeaktır. 

4 - ihale! kafiyesi 5 mart 930 tarihinde öyleden sonra saat 
l 5 de Ziraat Bankasında icra kılınacakur. 

Fabrikayı görmek ve fazla tafsih\t :.ılmek bteyen taliplerin Ko· 
caeli Ziraat Bankasına miiracaatları 5 :\iare 930 tarihinde •10 7 1-2 
teminat ve dipozito akçasını Banka veznesine teslim ile ınüzaye
deve iştırakleri il~n olunur. 

~ YENi AÇILAN ~ 

UGURLU • 
Muhterem lstanbul halkını 

Bu defa tayyare piyango biletlerini 

UGURLU • EL den 
almağa davet eder. 

Bir tecrübe bin söze bedeldir. 
Eminönü meydanı Yeni cami caddesinde 

~ Şekerci köşesinde ~ 

5050 DEFTER TAB'I MÜNAKASASI 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 

müdürlüğünden: . 

H E P S-1 N D E N 

OSTON 

.~ Q, r 
• DEA( - .. 

KONSERVALARIDIR 

ÇOK SİGARA 
lÇTlGİM 

halde ağzım 

ve dişlerim 

beyazdır. 

güzel kokar 
sağlam ve 

Zira dalma bütün diş 

macunlarına tercih ettiğim 

(BIOl\S) u kullanıyorum. 
Bloka oksijen sayesinde 
istihzar edilmiş yegane 
dl~ macunudur. 

Her yerde 
~atılır. 

-----""" "'7-----
28 K.SAN l 930 

B~J~K Tlff !HE PİJlf~~~~ 
8. İNCİ TERTİP 1. İNCi KEŞiDE: 

11 Şubat 1930 
Keşi deler; Vilayet, ŞP,hremaneti 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu· 

zurunda yapılır . 

B~l~K IKBAMIJE: 30,000 LiRA~ 
Her keşidede çıkan numaralar tekr 

dolaba konmaz. 

Ban~ırnıa ~ele~iyesin~en 
Bandırma Belediyesinin tesis ettiği elektrik santrİ 

işletmesi müteahhide verileceği bir buçuk ay müddetle i1' 
dilmiştiMüddeti muayyenesi zarfında talip zuhuretmeme~ 
dolayı verilecek teklifler menfeat Belediyeye muvafık giiJ. 
ğü takdirde Şubatın 9 ncu Pazar günli saat 15 te pazarlık 
lenin icrası mukarrer bulunduğundan taliplerin müddeti 
kilr zarfında müracaatları ilan olunur. 

Istanl)ul Esnaf Banl{asından: 
Yazıhane, Kütüphane, Kanepe, Dolaplar, Halı ve eşyaİ 

renin 28 Kil. Sani 930 tarihine müsadif Salı günü saat on 
Bahçe kapıdaki Banka binasında bilmüzayede füruht ed!İ 
ilan olunur. 

Maarif Vekaletinde 
Balıkesirde inşa edilecek o

lan Muallim Mektebi pazarlık 
usulile 10 Şubat 930 tarihine mü 
sadif Pazartesi, günü saat 15 de 
Vekalet inşaat komisyonunda 
icra edilecektir. Talip olanlar 
pilan ve şartname i fenniyele-

Ooküdar hükuk hakimliğinden: 
Soğanlık kariyesinde sakinler Sait 

ağa damadı Halil çavuş ve Recep ça
VU§ zevcesi Vesile Hanun ve Ali Ef. 
zevcesi Zarife Hanmı ve çocuklan 
Emine ve Mihri Hanımlar ve lbra
hiın Ef. zevceıi Necmiye H. ve ço .. 
cuklari Hidayet ve Hakkı Efendiler 
ve Şevki ağarun kayın validesi Hür .. 
müz H. vekili avokat lımail Hakkı 
B. tarafından Yakacık kariyeıinde 
Sakızlık mevkiinde kain bir tarafı Ü· 
zümcü Mustafa tarlası ve bir tarafı 
ören yolu ve bir tarafı kahveci Etem 
tarlası ve bir tarafı çaldık ile mahdut 
takriben elli dönüm araziyi müvek

ri ile münakasa şartname! 
almak üzre ehliyeti fenni)" 
ni müş'ir müsaddak vesikal 
le beraber her gün Vekalet 

şaat Dairesine müracaatlal' 
lan olunur. ...,1 

İstanbul Birinci Ticaret J',1i 
mesinden: Z5 Kanunucvel 9Z9 
hinde saat 23,30 ta Marmara 
zinde Silivri açıklarında Bulgar 
dıralı Varna vapurile Yunan ıı'1 
ralı Hrisis vapuru arasında vaki 
müsademe neticesinde mezkÜC 
na vapurunun sureti garkına 

Yunan vapuru sivarisi Ksan 
tarafından tanzim edilen 21 1' 
sani 930 tarihli rapor mahkeın 
verilmiştir. 

Deniz ticaret kanununun ıo6l 
ci maddesi mucibince bu bapta 
kat icrası için 2 Şubat 930 ta 
müsadif Pazar günü saat 10 kari 

killeri nizasız ve fasılasız elli seneyi tırılmı~tır. • ti 
mütecaviz bir zamandanberi iıgal ve Bu ışle alakadar olan herkes._, 
malik sıfatile yetlerinde bulundurduk alırken yevmi ve vaktı mez 
ları cihetle mezkur gayri menkulün mahkmede bizzat bulunmağ• 
kendi mülkleri olmak üzre tescili ta- vekilini göndermekle selahiyetııl 
lep edilmiı olduğundan mezklir gay- duğu ilan olunur. ~ 
ri menkulün bir k.inuenin uhdesinde Daruşşafaka lisesi J dar 
mukayyet olup olınadığını ve bu teo- den . D ·· fak tal b ' 
cil talebine kartı bir itiraz dermeyan · aruş~a a e esı 

ve 
y 
m 
ti 
o 
d 

5050 adet defte,in tab'ı münakasaya konmuştur. Yevmi 
ihale olan 11 şubat 930 salı günü saat on beşe kadar teklif 
zarfları mübayaat komsiyonunca kabul edilecektir. Talipler.n 
Komsiyon kitabetine müracatları. 

Uelvet DenıirJolları ve Limanları Umumi i~aresin~en: 
284 tane demir köprü için meşe travers kapalı zarfla müna

kasaya konmuştur. 

edecek varsa on beı gün zarfında ba- 325 kasket ıle hademeye 40 
arzuhal itirazım dermeyan için ilanı- kım elbise ve kasket imal e 
na karar verilmiı ve bu bapta yazilan leceğinden ve talebe içiıı 
il.anın bir. sureti ~ahke~e div~?'ıan.c- 850 mendil alma cağından ti' 
sıne ve bır suretı de koy cıunu ıerifi l l .. 1 · "~ 
kapısına talik edilmiş olduğundan O an ~ın numun~ ~rı go ıtl 
keyfiyet gazete ile de ilan olunur. ve munakasaya ıştırak et_ 
------------ üzre kanunusaninin 28 incı 

Sultan Ahmet Sulh icrasından: 1ı günü saat 10.30 ta NuruoSI'. 
Hüseyin pB§ada Abdıillah. Beyirİ niyede Cemiyeti tedrisiyei, 

<?,rhan ~eye med~~-bulun?u.~ ~a- lamiyye;.., Müdüriyetine ıııu 
lumulmıktar mebaligın temını ıstifa- t t 1 · / 
11 znnnında tahtı hacize alınıp furuh-c :iaaiiieim~efı(er~ı~. ın'iiVcfüfiC,i;iiİ~~·f 
tu mukarrer bulunan küçük Bebekte 1 BAKTERiYOLOG 

Münakasa 9 Şubat 930 Pazar günü saat 15 te Ankarada Dev
let Demiryolları İdaresinde yapılacaktrr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mii
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14.30 a kadar Umumi Mü
dürlük kalemine vemıeleri liizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
sından tedarik edebilirler. 

Emrazı istilaiye hastanesi 
sertababetinden: 

Haydarpaşa Emrazı ioStiliiiye hastanesi için mayis 1930 gaye
sine kada.ı: lü.rumu olan otuz ilki kalem mekülat münakasai ale 
niye suretile mübayaa edileceğinden ve münakasa 11 şubat 1930 
tarihine müsadif salı günü saat 14 te Galatada Kara Mu .. +::ıfa 
paşa caddesinde kain İstanbul limanı sahil sthhiye merke~ı ser 
tababetinde icra edileceğinden talip olanların yevmi me21kilrda 
masraf komisyonuna ve şartnameleri almak üzre heır gün mez 
kur hastane idare memurluğuna müııacaıt etmeleri ilan olunur. 

deleri satıh ve hacım mesahaları yeni mikyasat usulü . 
10 - Ticari usulü defteri, usulü başite ve müzaafa hakkında 

muhtasar malfimat. 
11 - Tarihi mali ve Coğrafya Türıkiyenin tabii idari ve maa

da iktisadi Coğrafyası . 
12 - Türkçe ve Fransızça kitabet (imti!handa fıransızçadan, 

!ngilizçe, Almanca ve İtalyanca vukuf dahi ayrıca nazari dikka-

Kuyumcubaıı nam mahalde Hamam· Dr. IHSAN SAMI 
cı sokağında atik 1 mükerrer No. lu 
bir tarafı operatör Orhan Abdi Bey 
arazisi ve Abdullah beyin arsası ve 
kibar Fazıl Beyin refikaunın ve üyz
~ı Adil Bey mektep ve karakol ar
wan ve Dua meydanı ve muhafaza 
memuru Arif Efendi ve Mister Uyus 
arsaları ve küçük Bebeke mendere ve 
k9a binbaıı Arif Bey zevcesinin ve 
Basmacidis ve Papa• Efendilerle Ab
dullah Beyin iki araasile mahdut ve 
mahalli mezkur §arktan garbe doğru 

Bakır köyde 
Avrupada tahsilde hulunmu' bir 

muallim Franıızca hususi ders veri .. 
yor. Tahil.i.t: Bakırköy Çarıı No. 9 
Hasan Ef. de. 

D . kf A k ı• J gayri mezru ve eıcardan hali ve ma-0 Or ı U le halli mezkurun altıda ikiıi Hamide 
· Hanımın ve albda dördü Abdüllah 

Elekttrllı mııJdııelerlylt lıefOolulduR>ı, idrar Beyin uhdei tasarrufunda ve deru
darlıRı, prostat, adenılilctldar, bel gevşek- nunda bir memba suyu bulunan do
URJ elit ve flrenglyl ıJırıııa tedavi eder. kuz dönüm arsanın 26/2/930 Çar-

l<arnkllvde Böte>-tl fırını sırAAınrlo 34. §amba günü zevali saat 14 te bilmüza 
lstanbul ikinci ticaret mahkeme- yede furuht edileceğinden talip olan-

sinden: ların kıymeti muhamminesi olan 800 
Ahiren mahkemece iflAsına karar liranın yüzde onu niıbetinde pey ak

verilen Beyoğlunda istiklal caddesin· çesini hamilen Sultan Ahmet Sulh 
de 503 numeroda Moiz Herzoviç icrasına 2070/929 No. ile müracaat· 
birinci toplanması için yapılan lift- lari ilan olunur. 
nıtın sehven 27-1·930 pszar günil ------------

Biğa Asliye Mahkemesinden: 
Biganın lskender kariyyesinden 

İsmail kızı Asiye Manımm Zevci 
Havutça kariyyesinden Zeynel oğlu 
Şükrü aleyhine Gaiplik davası ikame 
eylemiş olduğundan merkumun ha
yat ve mematından malümatr olan
ların 1-2-930 tarihinden mukaddem 

akteriyoloji laboratuV 
Pek dakik kan tablfl4tı 

(Vaaerman teamUIU) kllref 
vat tadadı, tifo ve ısııııı' 
hastalıkları tefhlsl, !dr•' 
balgam, cerahat tablilAtı, Ol' 
tra mllı:roskopl Ue frengi 1~ 
barrlal ve sütnine muayeo• 

Divanyolunda Sultan Mahıll 

türbesi: No. 189 Tlefon b. 981 

Ticaret işleri um 
müdürlüğünden: 

30 ikinci tefrln 330 tıı 
kanun mucibince verilmesi ııt~ 
tazı vesaiki ibraz edemeye 
uzun zamandanberl gayri t• 
bir halde bulunan Bank 
Pur ICI Komers Etranje O 
Banka bu kere müracaatla fd 
tı:lyedekl muamelatının tasliY 
sine karar verdiğini blldlt 1 olmakla mezkQr Banka ile 8 

kadar olanların şirkete ve 1 
bınlla Jstanbul mıntakası TİC~ 
müdllrlllğllne müracaat eyle 
leri ilan olunur. 

Tm~~ 

olarak intişar ettiP;I anlsşıldıjı;ından 
alacaklıların yeniden idare azalarını 
intihap ermek ve muamelAtı saire! 
kanuniye icra kılınmak üzere 2 şubat 
930 tarihine miisadif pazar günü 
ıaat 14 de mahkemede müteşekkil 
iflAs mssasına alacaklı olduklarını 
mübevyin vesaik ile müracaatları ve 
vesaiki olmıyanların kabul edllmlye· Biga __ tahkik~t hakimliğine bildirme- -M-.. d~u-.. ru-.-. _M_e_s-'u_l_~_,....--: 


