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Yerli Zanaatler 1Kadznlar belediye kanununun tasdikini tesit edecekle 
. Bizde bir çok yerli zanaatler 

~ıınayesiz ve kontrolsuz kaldı
ı:.1 i_ç.in mahvolmuş; bunlarıfl ye
rını de, yazık ki, başka işıer tu 
taınamıştır. 

. Gerçi, bu büyük industri dev-

Şakir Bey 

lktısat vekili Ada
naya gitti 

Yedi saat 
Hey' eti vekile içtimaı 

ANKARA, 2 (Telefonla)
Bugünkü Heyeti vekile içti
maı yedi saat devam etmiş
tir. 

Türk-Fransız mahkeıne
sinde üç mühim dava .. 

Torpidolar davası tarafeynin uzl ctşma 
arzusu üzerine tehir edildi .. 

rı.?de dıinyanın hiç bir yerinde 
kuçük tezgah ve el islerine ar
t~k yaşamak imkam ·kalmadığı 
f ~ri hemen umumt gibidir. La
kin realiteler her tarafta bunu 
zıttını isbat ediyor. İtalya gibi 
hır büyük idustri memleketinde! ~ 
bütün mill1 el zanaatleri tabii 
tekamüi yollarını takip etmek

Tetkik seyahati 10 gün 
devam edecektir Çukurovanın işletilmesi davasında ajanımı~ 

mahkemenin ademi salahiyetini ileri sürdü. 
te. ~~duğu gibi, ayni der~ede 
Duyuk bir industri merkezı olan 
Brükselde dahi henüz, bildiği
miz o güzel dantela işleri orta
dan kalkmamıştır. İsviçrede el
de oyma tahta biblolar hala çok 
revaçtadır. 

. İki üç yıl evvelki bir seyaha· 
1:mde Atinadan Pireye otomo
bıl!e geçerken yolum üzerinde 
Yeni tezgahtan cıkmış sırasıra 
Anadolu halıları 'nazarı dikkati
ıni celbetti.Meğer, Atina ilePire 
arasındaki 0 güzergah Anadolu 
halısı zanaatinin, Akdeniz sahil 
lcıinde en mühim merkezlerin
den biri haline girmiş. 

Iıtanbul Kadınlar Birliği Hey'etl idaresi 

Kadınlar intihap hakkını 
tes'it edecekler 

Belediye kanununun tasdik edildiği gün 
tezahüratla Taksime gidecekler 

Ankara ve lzmir kadınları da o gün ayni 
tezahüratta bulunacaklardır. 

Dünya yüzünde Türk halı-
lan, Türk seccadeleri, Türk tü Kadınların fırkaya kayıtları hakkında fırka merkezine An
ti!nleri kadar -meşhurdur. Şim- karadan henüz bir iş'ar vaki olmamıştır. Bu hususta merkezi 
dı, bu §Öhretin sefasını, büyük umuminin tamim ieklinde tebligatta bulunmasına intizar olun
tnikyasta, komşularımız Yunan maktadır. Herhalde Cumartesi günü Ankaradan avdet edecek 
lıiar çıkarıyor. olan Fırka müfettişi umumisi Hakkı Şinasi Paşanın icap eden 

B' h. k' ~. • f( kı talimatı getireceği tahmin edilmektedir. Ankaradan talimat gel 

Yeti. 
1~·k ıçk ımsenın mFuakvaat a a. - "dikten sonra kadmlarm fırka şubelerine kayıt muamelesine baş-. nı ıs anmayız. , z -

ten elimizde bulunan milli ser- !anacaktır. 
vetlerimizin, kendi gaf.~e~miz, Öğrendiğimize göre dün Kadınlar birliği fevkalade bir içti
kendi müsamahaı;ıız _y_uz~~~.en ma akdetmiş ve mühim bir karar vermiştir. Bu karar şudur: Yt:
yad ~~!ere ge~s~, bızı, huzuf- ni belediye kanunu tasdik edildiği gün İstanbul Türk hanımları 
lendııu. Yem baş ayan.. yer 1 birliğe dahil olsun olmasm, Darülfünun ve büttin kız mekteple-
mallan koruma hareketi, bu hu · ı b · · · · kil h" kl d ııustaki hüznümüzü artırmaktan n ta e esının ıştıra e muazzam teza urat yapaca ar ır. 

başka bir şeye yaramaz. Yünti O gı bıiyük 1'ir alay halinde Taksimdeki Cümhunyet abi
bizim, boyası bizim, tezgahı bi.. des_lne gidiiecekt.ir. Burada hanımlar tarafından nutuklar söy
zim olan güzel ve asil zanaatle- lenılecek, ve şehır bandosu merasimi şenlendirecektir. Ankara 
rim.iz böyle yayaş yavaş elden h?nımları da büyük merasimle o günü tesit ve tebcil edecekler
gittiğ.j sırada ipliği dışardan, dır. 
boyası dışardan, makineleri dı- Kadınlar birliği tezahürat için lazım gelen müsaadeyi vilayet 
§ardan gelen kumaşların hima- ten almıştır. Tezahürata ait program bir iki güne kadar neşre
Yesine çabalamak bize oldukça dilecektir. 
ınetotsuz bir hareket gibi gelir. 

Gerçi yerli kumaşı giymeye
lim vey~hut bunun himaye ve 
teşvikından vazgeçelim gib; aca 
Yip bir teklifte bulunmak hatı
rımdan geçmez. Fakat, eğer ra
dikal bir tarzda milli sanayii 
hırııaye sistemini tatbika girişi
Yorsak bu milli sanayiin en ha-, . . 
Şında gelen ve bütün cihan pı-
Yasasında milli zevkımizin, 
~lli ehliyetimizin kökleş~!ş 
fırmalarını teşkil eden ku
çük san'atlerimizden başlama
lıdır. Hükumetin yakından hi
maye w• mürakabası ile, bü
tün bu san'atler fennileşip, mo
dernleşir. Yani bu zanaat ehli 
Şunun bunun elinde eski Rus 
serfleri gibi bir ecir olmaktan 
kurtulur ve e ı bereketine, -kıy
Tnetine, hürriyetine, hünerine 
sahip olur; yani bu zanaatler 
dünyadan bihaber, dargörü•·lü 
cahil küçük sermayedarl~ın' 
tazyikından kurtulup gün yü
züne çıkar, inkişaf eder; yani 
Avrupakari teknik sayesi.ıde 
keyfiyet ve kemiyetçe teka
tnüle mazhar olur. 

YAKUP KADRl __ ......... - -
Milli tasarruf cemiyeti 

22 Nisanda Anliarada açıla
cak yerli mallar nümune sergi-
• için Milli tasarruf ve iktısat 

cemiyeti İstanbul şubesi tarafın 
elan dün Ankaraya 120 sandık 
e Ya gönderilmiştir. 
r----~~~~~~~~-~ 

Mektepliler 

Her sene, bu günün "Kadın günü olarak tesit edilmesi de 
tahtı karara alınmıştır. 

Emanet bütçesinde bir 
milyon. lira açık var! .. 

Varidat 6 milyon tahmin edildiği <lalde 
masraf 7 milyondur. 

Bütçede bu açık mezbaha ve oktruva 
varidatının eksilmesinden ileri geliyor 

altı milyon lira olduğu halde 1 

masraf kısmı yedi milyona ya-1 
kındır. Bu suretle bir milyona ı 
yakın bir açık vardır. Bir çok 
taraflardan . yapılan tasarrufa 
rağmen açık kapatılamamakta
dır. 

Cem•ytli Bdedıye azas111da11 
Avni Bey 

Açığın mühim bir kısmı ta
dil edilmekte olan oktruva tari
fesinden ileri gelmektedir. Ta
dil edilen §'İ ilde oktruva resmi 
200 bin lira azalmaktadır. 150 
bin lira kadar da Karaağaç mez 
bahası varidatından eksilmekte 
diğer kısım da muhtelif fasılla; 
daki açıktan ileri gelmektedir. 

Kız Ameli Hayat 
mektebi ----

Eski müdür ve diger 
a1akadarlar 

mahkemeye verildi. 

ANKARA, 2. A. A. - İkti
sat vekili Şakir Bey bugiin A
danaya harekıet etmiş.ili. Ken
disine Ziraat, Sanayi ve Maa
din Bankaları umum müdürle
rile Ziraat Bankası idare mec
lisi reisi, ticaret umum müdü
rü ve İstanbuidalki fabrikalar 
müdürleri refakat etıneıktedic. 

Vekil Beyin 10 gün kadar de 
vam edecek olan bu tetkik se
yahathıde M·ersin ve Dörtyola 
uğııaınaııı muhtemeldir. 

4 4 "' 

ANKARA, 2 (Telefonla) -
İktısat vekili Şakir Beye Ada-

lkıısal vıkili Şakır B 

na Halk fırkası müfettı Ada
na meb'usu Hilmi, Mersin meb' 
uslan Ali Münif ve Hakkı, Zi
raat Bankası muamelat müdü
rü Suphi, merkez müdürü Ra
şit Beyler refakat etmektedir
ler. Heyet Adananın iktısadi 
vaziyetini tetkik edecektir. 

Katile ceza 
17 sene, 6 ay 

1 J gün ... 

Mahkıim Nlko 

ve 

Üsküdarda İlyayı katletmek 
Mihalı cerh ve Kalyopi kızın 
bikrini izale ederek gebe blrak
mak cürümlerinden maznun 
Niko'nun muhakemesine Ağır
cezada dün devam edilerek da
va intaç olunmuştur. 

Niko yanında Ar aloz ve Si
ranoş ismindeki iki kadınla Bağ 
larbaşı tiyatrosunda otunırken 
İlya ile Mihalın kendilerine te
cavüzde bulunmalarından mün 
fail olmus ve avdette bu cina
yet yapılmıştır. 

' -

Melle Marle Beli şthrimlzdt 

Ar ada ki fark 

Ankara, lskende 
riye ·ve Be.yrut 

Melle Marie Bell ara
daki farkı anlatıyor 

Muhtelit Türk - Fransız 
mahkemesi dün üç mühim da
vaya bakını tır. Bunlardan biri 
harpten evvel sipariş edilen tor 
pitolardan mütevellit olup 
Ogüst Norman şirketi tarafın
dan hükfimetimiz aleyhine a
çılan davadır. Torpidolar alm
madı~ için .ş~rke:t Hukumetten 
150 bın lngıliz lirası tazminat 
istemektedir. 

Bu dava tarafeyn arasında 
sulhen halledilebilecek bir şe
kilde olduğundan talik olun
muştur. Temas neticesinde bir 
çarei tesviye bulunamadığı tak 
dirde davaya devam olunacak
tır. 

Diğer dava Vander ve Siseps 
taraflarından gene hükfimeti
miz aleyhine ikame edilmi§tir. 
Bu dava harpten evvel müddei
lere Çukurova arazisi üzerinde 
verilmiş olan bir imtiyaz muka 
velenamesinden mütevellittir. 
Hükfimetimizden 22 milyon kü

Ankarada bir kaç temsil ve- sur frank tazminat talep edil
ren Komedi Fransez artistlerin mektedir. Bu dava haklanda ev 
den Mele Marie Bell dünkü eks velce salahiyet kararı verilmiş
presle Ankaradan ehrimize gel ti. Türk az?1!,1 .t~rafm~an işi_n 
miştir. San'atkar ve refakatin- tekr~r t~tkık~. ıç~~ venlen bır 
dekiler şehrin san'at muhiple- not uz.~n~~ dunku cel~e açı~mış 
rinden müteşekkil bir kalabalık ~r. ?~ku ce~~e~e Turk a1aru Tilrk-Franaız Muhtelit Mahktmrn 
tarafından istasiyonda kar- a~ ın ıı:n n_o ~ı na~nmı~1~- Rtlsi M A.ıtr 
şılanmış ve doğruca tokatliyan za ve ımtıyaz an m teve ıtj · 
t !in . t . . bulunan bu davanın mahkeme- name yapmış. Şimdi tekrar ma-

o e e gı mıştır. , .. nin salahiyeti haricinde oldu- deni işletmek istemektedir. Bıo 1 
Fransız san'atk~r, ?u~ ak- ğunda iıırar edilmiştir. Hasım dava da imtiyazdan m!itevellit 
a~ otelde muha~r~enmızd~n tarafa bu nota cevap vermesi olduğu için mahkemenin sala
bınnl kabul . ~~~tir. Ma_ne icin iki ay mühlet verilmiştir. hiyeti haricinde olduğu iddia er 
B.~ıı~, m1:1harnnmızın suallenne Oçüncü dava Le_on Kor tarafın lunmuştur. Karar verilmek üz
buyük hır nezaketle cev~p :ver- dan madenci Arıf, sabık Bolu re dava talik edilmiştir. 
mi!I ve bilhassa Ankara ıntıba- meb'usu Necati Yazıcı zade İs- . . .. . . 
lan halısı iizerinde esaslı suret- mail Hakla B. l~rle Zehra H. a- C~arteırı g~unden ıtıb~-
te durmuş ve hisle~ni.heyecan- leyhlerine açılan davadır. Bu ren ~k - Belçıka ~ahkemesı 
la şöyle hülasa etmıştir: zevatın Zonguldakta sahip ol- de faalıyete geçecektır. Bumah 

_ Ankarayı uzaktan gören dukları madendeki Zehra H. m kemeye de Türk - Fransız ma)ı 
bir adam yalçın bir tepenin ete-- hisse~i 25 ~ene .m~ddetle işlet kemes~ reisi M. Aser riyaset f 

ğinde genlşliyen bu gUzel şeh- mek uzre muddeı bir mukavele decektır. 
rin ne gibi serait altında kurul
duğunu anlamakta müşkillat 
çekmez. 

Anksradan evvel İskenderiye 
ye ve Beynıta gitmiştim. Şar
kın incisi olarak tavsif edilen 
bu iki şehir şair ve mariz ruhla
rı belld daha fazla okşar. Kızıl 
gurupları, yeşil akşamlan ile 
bu iki şehir ihtimalld şairane
dir. Fakat Ankarada bu şiir ve 
hassasiyet i.stidatlannın fevkin 
de insana diişünmek zaruretini 
telkin eden bir bıiyüklUk vardır. 
Bu itibarla ben Ankarayı çok 
fevkal5.de buldum. 

- Yeni bir film çevirecek mi 
siniz? 

- İki ay sonra yeni bir film 
çevirmek için Amerikaya gide
ceğim. Angaje edildim, fakat 
çevrilecek filmin ismini ve ki
minle oynıyacağımı bilmiyo
rum. 

Çoculı bayramı programını tandm eden heg'et 

Çocuk haftası programı
nın tanzimine başlandı .. 

Ahmet Koyuncu 23 Nisanda çocuklar Taksimde toplana· 
B. meydana çıktı caklar ve kısmen Fatihe gidecekler 

Bir ka<; gün evel tagayyüt 
eden Ahmet Kuyuncu B. dün 
ansızdan avdet 
etmiştir. Alıme 
B. diyor ki: 

23 Nisan çocuk bayramıdrr . 
Dün sabah celsesinde maz

ı.unun yaşı mahkeme karan ile 
24 olarak tesbit edilmiş ve mü
dafaa yapılmı tır. M1<hkeme he 
yeti öğleden sonra kararını ver 
miştir. 

- «Geçen Pe 
şeımbe günü bi 

Niko, İlyayı katilden dolayı alacak yüzür 
15 sene ağır hapse, izalei bikir- den ansızın E 0 

Karar nasıl? 

Bu husustaki programı hazırla
mak üzere Kolordu, Fırka, E
manet, Maarif, Türk~cağı, An
neler birliği, Himaye'. etfal u~ 
heleri murahhasları Sıvas meb 
usu Şemseddin .B. in riyaseti?-

nıüsabakası --
47 İnci hafta bitti 

c 47 inci hafta bitmiştir. 
•azcte · b 

1 mızdc çıkan ha er· 
c~den en mUblmmlnl seçip 
ıııu"'arıc i akşamına kadar 
cı Sııbaka memurluğuna gön• 

Şehremanetinin yeni sene büt 
çesini hazırlamakla meşgul bu
lunan Cemiyeti belediye bütçe 
encümeni henüz mesaisini ik
mal edememiştir. Halbuki sene 
sonuna iki ay kaldığı için bütçe 
nin bir an evvel tanzim edilerek 
heyeti umumiyeye sevki icap 
etmektedir. Heyeti umumiyece 
de bütçenin madde marlde mü
zakeresi zamana mütevakkıf ol 
duğundan geç kalmaktadır. 

Bu teahhüre sebep bütçede 
müvazene temin edilememesi-

Vilayet idarei hususiyesine den 5 sene hapse mahkum edil kişehire gitme·1 
merbut ve Vilayet namına hey miş ve hapis cezası ile ağır ha- icabetti. Habc 
eti hamiyenin mürakabası altın pis cezası birleştiği için bu ce- vermeden gid 
da bulunan Kız ameli hayat zalar 17 s_ene 6 ay ağır hapis o- şim, firar etti 
mektebi muamelatında yolsuz- !arak tayın oluı~?1uştur. Cerh- ğim zehabını n-
luk meydana çıkarılmıştı ten de 1 ay 5 gun hapse mah- yandırdı. Ahmet 

! de dün Himayeı etfal merkezın 
de toplanmışlardır. Bu komis
yon tarafından hazırla_., prog l ram ihtifal komi /;onuna gön
derilecek ve ihtifal komisyonu 
da Cumartesi günü fırkada top 
lanarak programa kat'i şeklini 
verecek ve badema her sene ay 
ni program tatbik olunacaktır. 

mi yapacaklardır. Fakat çok kü 
çük çocuklar bu mesafe arasın
da yürüyemiyecekleri için grup 
!ara aynlacaklar ve çok kü ilk 
!er Tak:simde geçit resmine iş 
tirak ettikten sonra Beyoğlun
d?• az daha büyükleri köprüde, 
dığer bir kısmı da Babı1il;de ay 
nlacaklar ve son kafile de kalan 
lar Fatihe kadar gidecektir. 
Mektepler valnız bir gün kapalı 
kalacak <liğer günler her mek
tep kendine civar olan Gülhane 
parkı, Kaatane. Balta limanı ve 
saire gibi yerlerde eglenceler 
tertirı edecektir. 23 Nisanda ço
cuklar, vapur, tramvay, tünel 
gibi umumi vesaiti nakliycd" 
iicretsiz o'Lı.rak srv~hat Pllec~"-' 

erınız. 
dir. 

Yeni bütçenin varidat kısmı 

. . · · ı kum edilmiş ve Niko cem'an 17 Halbuki i te Koyuncu B 
P~ra ışıe:ın~~n.dolayı heyetı sene, 6 ay 11 gün ağ'II' hapse ve görüyorsunuz tekrar döndüm.l> 

han:u~e eskı mudur ve ~uhase- 1 ı ,ooo lira tazminata mahkum Ahmet B. piyasaya borcu olma-
becıyı mahkemeve vermıştir. erlilmiş!ir. dıf:ını da sövlemektet\ir. 

23 Nisanda çocuklar Taksim 
den Fatihe kadar bir ırecit res-
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1 :-- Almangada j Jngiltere'l! Hind/standa r illet dersanelerınden 156 kadın ve 249 erkek • - • 
v~ı1i l1azırlaı1a11 tr·skilc\t h\ ilıası 

' . 
llev"<·ti \'el·ileyc takdiın edildi. 

, 1, nudetnaıne aımıştır. çorluda mektep ha vatı Y enı kabıne Gerginlik Hiç yoktan .. 
~ geçti 1 -

ANKARA, 2. (Telefonla) -J miyeye tabi olacaktır. Dahiliyı 
Dahiliye Vekaleti bir merkez vekaletinde bir şifre biiro~ ı ıh 
teşkilatı layihası hazırladı ve das ve bu müsteşarlır<r !!:'crhu1 

heyeti vckileye takdim etti. Bu \'e bir müdürün id'lrcsinde bu
li\yihaya nazaran yeni bütçe ile lunacaktır. 

ı, 1 

: 1. \ 
1 : i· 
• 1 ' : 1 
' ' j ı1 

l 
) ,. 

,ı· 1 ~; 
1, 11' 

1 .. 
.\ • \ur/uda millet mektepleri talebesi muallimlerlle birlikte " . 
}I 

1 ~ ÇORLU, 31 (Milliyet) - diyorlarmış. Eğer doğu ise pek 
1 ı' rakr.ada kış geri gelmiş gibi- fena! .. 

·\• : ı: r. Uç g~denberi faide_li yağ- Edirnedeki bir kaç Musevi 

)~ ~· . ~ ~rl~ yagğn:ı~~!a!r. ~~1r;::_ t~ccar İtalyaya giderek o.rada 
-ı , ' .' ud r yla g 1 · ·· n"nde tıcarethane açmışlar ve Edime-~ n an ge en tren erın uze . . . . y h d. 
' . lırlar bulunduğunu haber al- nın l?eynırlennı gene . a u ı 

,!/ ı .. ~ m. Buralarda herkes tekrar komısyonculan vasıt~sı~e. ! ~': 
. lıbalanm kurmuştur. yaya celbederek peynırcılıgı bır 

t ~I; ~ inhi~ar şekline sokmuşlardır. 
· 

1
1
1 
=; M 'f Bız çalışıyoruz, paralan baş. aarı ı 

r ' kası kazanıyor! . 
ı_ ~ ' Çorluda yirmi bir Millet der-

Halk ne istiyor? r : · 1ınesi açılmış ve 138 kadın 219 
I< 

1 ~·kek A dersanesindon ve 18 Bundan so;,ra Avupaya yapı 
}, · 11dın 30 erkek B derııanesinden lacak ihracatımızın hükumetin 
J' . : :hadetname amışlardır. Yerli- kontrolü ve Ticaret Odaları-

. : :r büyük bir hevesle mektebe nın kuvvetli nezaretleri altında 
~. '· evam ediyorlar. yapılmasını halk rica ediyor ve 
ı 1 

· ah ·ı - artık bu hilekarlığa bir niha-
\tı;ıf 11 

a ~1e(~~et:z:~:~. sı çagm- yet verdirilmesini istirham edi-
1 ' yorlar. Bunun için de birinci 1 •• 

derecede şu kırema makineleri
~.~ ' Trakya kuzuları nin kaldırılmasını ve mütecasır-
;.~ J : ,' Çorludan kesilmiş olarak İs- !eri ~k~~~a şiddetle "cezalar 
r •ı mbula gönderilen kuzuların tatbıkını ıstıyorlar. Yagı ve kay 
1.ıl ,,+ h" l · mağı sütten ayınnağa mahsus r .,ı.'ıasrafından koyun sa ıp erı olan bu makineler tüccarın başı-

t jf 1ikayetçidirler. Keailıni§ kuzu-
f rl b 258 k na bela kesilmiş ve Trakya pey 
J ~J lr için hayvan aşına u- nirciligı"' ni öldürmüştür. İkinci 1 ! i uş masraf edilmektedir. 

ı ı · ı si de sevkolunacak malların sr-
,ı ~ Bir kuzu vasati olarak 6 ok- kı bir kontrole tabi tutulması

ı l "\ a hesap edilmekte olduğun- dır. Trakyanın yeniden hayat 
1 .ı ~an okkası 70 kuruştan 420 ku- iktisap eylemesine sebep ola-
ll ., . l h .. k. 
' :•·uş eder. Bundan 258 kuruş ma~ ~k.bu haklı rıca ~rın u ume-

i :ı af çıkarılacak olursa kuzu sahı ~mızc~ nazarı dıkkate almaca 
'~ · 'ıinıin eline 162 kuruş geçmek- gına şuphe yoktu. 

ı.· • ,(. 

;. '; iedir. Bankaya ihtiyaç var 
;' :. Mal sahipleri sayım resmi i
ı' l;.e İstanbul Şehremanetinin 
'ı 1 • \lamga resmi alınması yü-

ı • ~ tinden ellerine pek az pa-
l a geçmiş olacağını, aksi 

1 'ı ;,ı'.akdirde gelecek sene doğacak 
., -ı· ;uzuları imha mecburiyetinde 
'i ıt·i:alacaklanm sö.ylüyorlarl .. 

' ı ( 
. r ~ Hile kalkmalı .. 

"i 
w 1 Trakyadan Avrupaya sev-

J 'r 1 ~.:olunan zirai mahsulat ve hası
l ! t·~atı hayvaniyeye hile kanştı
E.: ~~~ ıldığmdan dolayı artık Avru
' 

1 ı· ıa ve Mısır buralardan mal al-
cı ·1rdi 1 naktan vazgeçmış e r. 

, ~ Buradan kumlu arpa, yağsız 
ol 1 /ııeynir ve cılk yumurtalar Av-
1 I t upaya gönderilmiştir!. Hatta 
. k 1 ~eçen sene bura Yahudileri E 
] j rıt eğ tiden A vnıpaya vapurla sev-
11 ı 
: .;'.:olunan arpalara kum doldur
, ~ nuş olduklarından buranın ar
; • { ıaları rağbetten ~üş~üşti:r. ~. 

' \fesela Mısırdan sıpanş ven
en 500 teneke yağlı peynirin i

Çorlu gibi çok ticaretkah vş 
mahsuldar bir kazada milli 
bir banka şubesinin bulunma
ması halkm belini bükmüştür. 
Buradaki Ziraat Bankası şubesi 
mevcut sermayesini tevzi ey
lediğinden memlekette kredi 
yapacak bir müessese kalma
mıştır. Bu kredisizlik yüzünden 
her şey durmuştur. Bu tüccar
larının istirham eyledikleri ma
ddelerin birincisi de İş Banka
sının burada bir şube açmasıdır. 
Bu muhterem bankanm burada 
yaptıracağı ufak bir tetkik ne
ticesinde vaziyeti iktisadiyece 
kanaati tamme hasıl ederek bir 
şube küşat edeceğine yüzde yüz 
kanaat vardır. Ve bankamızın 
bu lUtfüne intizar olunmakta
dır. 

R. KEMAL 

---·---
Anzerlkada 
işsizler çogaldı 

;ine 300 teneke yağsız peynir VASHİNGTON, 1. A. A. -
caıştırılmış ve hile yapılmış ol Amerika işçileri fe<.lerasyonu 

1 iuğundan bugün Mısırl!lar d.a reisi M. Villiam Green ayan me 
1 )lazgeçmişlerdir. Yunanıstan ı- clisinde teşekkül eden ve işsiz-

i , 
1 

;e peynircilikte Trakyaya re- lik meselesini tetkik ile uğra-
J 1 )<abete başlamıştır. ~an komitenin işsizlere yardım 

1 ı . . . .. için hükumetçe alınması lazım 
1 • Bu~~ p~ynırcılerı: Ben ma- "elen tedbirleri göstermiş ol
ı ılımı sureyım, parasını alayı,m ~uğunu söylemiştir. M. Green, 
, :ia alt tarafı ne olursa olsun . ., ge·en Subatta Amerikadaki iş

i ~W~#///#//////////AW/H. 1 sizlerin 3 milyon 700 bini bul
lerdir. Bu ücretsiz seyahatin' muş olduğunu ve bu meselenin 

-hangi saatten hangi saate kadar . memleket için çok vahim bir te 
süreceği bilahare tesbit edile-' hlike teşkil ettiğini kaydetmiş
cektir. Ayni günde çocuklar si-! tir. 

emalara da birer matineye pa
rasız gireceklerdir. 

Geçen sene olduğu gibi Tür
kocağına bir hafta müddetle 
vaz'ıyet ederek ocağı idare eyli 

1 
yeceklerdir. 

hilafı 

ATİN A, 2. A. A. - Mebu
san meclisi Şark tamiratına ait 
itilafları tasdi;k etmiştir. 

Taahhüdata riayet --·-- Müsademeler; gene 
edilecek.. kan döküldü! Emniyet ıneselesi • l• • 

hallediliyor 
Kalküta, 1 (A.A) - Dün ya 

----
---· prlan nümayişlerin sebebi yük 

iskan teskilatı lağvedilecek, is 
kandan nüfusu alakadar eden Kalemi mahsus teşkilatı bit 
işler şube halinde nüfus müdiri müdür ve iki katipten mürek· 
umumiliğine merbut olacaktır. kep olacaktır. İdarci umumiye 
Zat işleri evrak müdürlüğü ve ve mahalliye mi.idiri umumililc 
levazım müdürlüğü idarei umu muavinlikleri kalkacak yerine 
miyeye raptedilecektir. Tabii- şube müdürlükleri vazolunacak 
yet müdiriyeti, müdiriyeti umu tır. 

Bertin, ı (A.A) - Hüku
met beyannamesini Reichstag 
meclisinde okumuştur. Sefirler 
kendilerine mahsus locada bulu 
nuyorlardı. Diğer localar da bil 
yük günlerde olduğu gibi hın
cahınç dolu idi. Bu beyan:ıame 
de hayati bir zarul'et halini al
mış olan işlerin süratle halledil 
mesi, beynelmilel itilafların hu-
10.s ve istikamet dairesinde tat
biki, Almanyanın muahedeler
den mütevellit dostane rabıta
larla bağlı olduğu bütün dc-vlet 
!erle olan münasebatının tavzi
hi ve takviyesi beynelmilel me

LONDRA, 2. A.A. _Cemi- arabacıların çok sıcak günler 
yeti Akvam mukavelenamesi- de arabal~~a manda _koş~al~
nin 16 ıncı maddesi hakkındaki nnın men'. hakkı:11daki y~nı nı
Fransız . İngiliz noktai nazarı zamnamerun tatbı~ me~kiıne ko 

mühim surette biribirine yaklaş nulmasıdı:. Bu n~mayışler es... Şurayı Devlet kaııuııuna bazı 
mış olduğundan bahri konfe~ nasında hır çı:>k k~seler telef • ,. • 
rans muhitindeki gerginlik zaıl olınuştur. N~mayışlere sahne maddeler tf 8l!e edt/ecefl 
!muştur olan yerler bırer harp meyda-

o · · nına dönmüştür. Bütün yollar 
Japonya Amerikan teklifaİ;1- sahiperi tarafından ortada bı

na müspet surette cevap vermış rakılmış yahut kendi kendine 
olduğundan üç devletin itilafı devrilmiş arabalarla dolu idi. 
imkanı hasıl olmuştur. Vaziyette büyük bir gerginlik 

sai iştirakinin bilhassa iktısadi Konferansın geçirdiği dur
sahada teşviki lüzumundan bah gunluğa bakıp ta Londra içti
sedilmektedir. Bundan sonra mamın neticesiz dağılıverece
Almanyarun sulh ve müsalemet ğine pek te ihtimal vermiyeı;ı
dairesinde yükselmesi için di- ler yanılmadı. Görülüyor kı, 
ğer devletlerle müsavi haklara konferans gene faal bir safhaya 
malik olması, iktısaden zinde ve giriyor. Cemiyeti Akva~ın 16 
siyaseten hür bir vaziyette bu- ıncı maddesini tevsi edılmek, 
lunması icap ettiği kaydolun- buna daha müessir bir mahiyet 
maktadır. verilmek isteniyor. Evvelce de 

bahsedildiği üzere Cemiyeti 
Sosyalist, katolik, Bavyer, e- Akvamın 16 ıncı maddesine gö

haU, demokrat, ve eha.li fırkala re Cemiyeti Akvam azasından 
rından teşkil edilmiş olan Mül- biri harbe tevessül ederse diğer 
!er kabinesl' istifa etmeğe mec- azaya karşı harbetmiş olur. Bu 
bur oldu. Herr Müllerin yerine takdirde Cemiyeti Akvam mec 
kabine teşkili vazifesi merkez lisi alakadar devletlere Cemi
fırkası reisi Herr Brüninge tev- yet azasının iştirak edeceği. zec 
di edilmiştir. ri tedbirlere iştirak için vesaya

Yeni kabine de meclisteki di
ğer fırkaların yardımı ile ikti
dar mevkiinde kalabilecektir. 

Harici siyasette mutlaka sos 
yalistler;n müzahereti laznn ge 
liyor. Dahili siyasette, bilhassa 
mali sahada millicilerin kafi de 
recede müzaheretini temin ede
ceği kaydediliyor. Mamafi Brü-

da bulunacaktır. 

Diğer taraftan Japonya - A
mel'ika - İngiltere arasında bir 
muahede yapılırsa Fransa ve 
İtalya kendi ihtilaflarını halle
derek bu itilafın beş devlet ara
sında bir bahri tahdidi teslihat 
muahedesi olması temin edile
ceği ümit ediliyor. 

Arablstanda 

Hayat ile memat 
arasında 

Adenden yazılıyor: - Aden
de İngiliz himayesi al tınıda bu

. lunan sultan Abdül Kerim ken-

J 
di aleyhinde suiıkast tertip edi~

' diğinden hab;rdar ~lara~ ra!d
bi bulunan diger emırlerın oğul 
!arını rehin mekanımda hapset 
tiımi,tir. Bu suretle emidecden 

hissedilmektedir. Halkı galeya 
na sevkedecek ibareler yazılı 
siyah bayraklar taşıyan bir çok 
kafileler sokaklarda dolaşmak
tadır. 

Mecruh olanlar 

Kalküta, 1 (A.A) - Zabıta
nın nümayiıçileri ve yük araba 
cılarını daği')'nağa çalıştığı es
nada sivil ahaliden 50 kadar ki
şi ve polislerden de yine bu ka
dar kimse yaralanmıştır. 20 ki
şi tevkif olunmuştur. 

Yük arabacılarına muhabbet 
ve taraftarlıklarını göstermek 
üzere ayn bir nümayiş tertip et 
miş olan yüksek mektepler ta
lebesi zabıta tarafından dağıtıl
mıştır . 

Millecilere kartı! 

Kalküta, 1 (A.A) - Benga· 
le meclisi ceza kanununun ta
dili hakkındaki layihayı kabul 
etmiştir. Bu layiha tethiş taraf
tarlarının mensup bulundukları 
teşkilat azasını muhakeme et
mek için hususi mahkemeler teş 
kili hakkında hükumete salahi
yet vermektedir. 

ANKARA, 2 (Telefonla) -1 re salahiyeti haiz bir heyet tc
Şurayı devlet kanununa tezyit şekkül edecektir. 
edilmek U .. zere bir layı.ha hazır- D . d d · · ·a · e . . aıreler en ereceı ıptı ;uy 
lanmıstır. Yakında Heyetı vekı d ık k 

1 
··dd ve 

· . . k . B 1• e ç an arar arın mu eı, 
l~ye tak~.ım edılece tır. u . a- müddei aleyh ile Şurayı devlet 
yı~aya gor~ Şurayı devl~tte. ış- reisi tarafından temyizen, ikin· 
l~nn ~oklugun~, ve;_ de3:~ı .. daıre- ci derecede bir daha tetkik edile 
sınde ıntacına ımkan goruleme- bilmek için deav1 heyeti aleniye 
d!ğinden dolayı _v~ bütçe dola!ı sine bu kanunla salahiyet veril· 
sıle Fransa teşkilatında oldugu kt d. 

·b· d · 1 ·hd d me e ır. gı ı ayn aıre er ı asına a . 
imkan görülemediğinden hakkı Şfrrayı devlete temyız sure· 
kazayı haiz olanları dolayısile tile gelen. kararlarla Şur~yı de~ 
diğer daireleri azaları arasından !et kanunıle esasen deavı ~eye
Şfirayı devlet reisi tarafından ti aleniyesine mevdu vezaıf bu 
lüzum görüldükçe, bir sene müd hükümden müstesna addolun· 
detle bu işleri tetkik etmek üze muştur. 

Afgan sefiri itimatna-

mesini veriyor 
T ohumlarIIDIZın islabı ı 

ANKARA, 2 (Telefonla)-· 
İktısat vekaleti tohumlarımızın ANKARA, 2 (Telefonla) ~ 
islahı açin ecnebi memleketle- Yeni Afgan sefiri Nebi Harı 
rinden celbedilecek tohumluk- cumartesiye itimatnamesini 
ların gümrük resminden muafi- takdim edecektir. 
yetine dair bir 13.yiha hazırla-
mıştır. Sabık sefir Gulim Ceylanı 

lki numaralı kararname Han pazar günü Ankarad!1n• İl 
tanbul, Suriye tarikile Irak'• 

ANKARA, 2 (Telefonla) - gidecektir. 
İki numaralı kararnamenin tet- --------~~ 
kikatı devam ediyor. Gelecek 
hafta içinde heyeti vekilede mü 
zakere edilmesi muhtemeldir. 

Bursa harumlarrorıı 

BURSA, 2 (Milliyet) - Bur
sa Hanımlarından bazıları ara
larında toplanarak kendilerine 
siyasi hukuk temininden dola
yı Büyük Gaziye telgrafla te
şekkürlerini arzetmişlerdir. 

Y unanistanda zelzeleden 
15 ev yıkıldi 

VOLOS; 2. A. A. - Zagora-

Defterdarlık me
murları arasında 

terfi edenler 
Defterdarlık memurları ara 

sında son yapılan terfi imtiha
nında kazananlar yeni vazife
lerine başlamışlardır. 

Bazı küçük memuriyetler dd 
inhilal ettiği cihetle bunlar içir 
ayrıca imtihan yapılacaktır. 

da yenid~ zelzele olmuştur. Darünafakada kongre 
15 ev yıkılmıştır. Hasar yeku-
nu 2 milyon baliğ olmuştur. A- Cemiyeti tedrisiyei islamiy• 
hali kırlarda kamp kurmuşlar- senelik kongresi cuma günü D• 

1

1 

beş kişi hapsedilmiş ve sultan 
halkı meydana toplıyarak cel
latlara bu mahpusların uşakla
rından iılı:isinin boynunu unna
larmı emretmiştir. Fakat tam 
cellatlar kılıçlarını ~ip bu i-

dır rüşşafaka'da toplanacaktır. Hind/standa bir nüaıayiş rı _____________ ., ____ "'r'l••• 
Hindistanda Gandiniıı idare 

ettiği "silahsız muavenet" ha
reketi başladıktan sonra bunu 
akim bırakmak için alakadarla
rın ne kadar uğraşacaklarını 
söylemeğe hacet yoktur. Yuka
rıdaki telgraflarda bahsedilen 
manda arabaları vak'asına pek 
te şaşılmamalıdır. 

Herr Brlining 

ning kabinesi sağlam bir ekseri 
yet temin etmese bile Reisicüm 
hur Hindenburg elindeki bütün 
salahiyeti kullanarak yeni ma
li kanunları kabul ettirmek üze 
re yeni kabinenin iktidar mevki 
inde kalmasını !emin edecektir. 
Miiller kabinesi 928 temmuzun 
da iktidar mevkiine gelmişti. 
Almanvada Cümhuriyet kurula 
lı beri Müller hükfimeti kadar 
hiç bir kabine iktidar mevkiin
de bu kadar uzun kalmamıştır. 
MEiler kabinesi Almanya için 
hayati olan iki meseleyi hallet
tirmeğe muvaffak o muştur. 

Ren arazisi işgalden kurtarıl 
dı. Tam;rat meselesi nihayet 
kat'! surette halleclildi. Bu iki 
mesele halledildikten sonra 
muhtelit bir kabine olan Mül
ler hükume!inin daha ?.iyade ik
tidar mevkiincle kalmıyacağı za 
ten tahmin ediliyordu. Yeni ka 
bine programını okumuştur: 

Fransa ve young planı 
PARİS, 1. A. A. - Ayan 

meclisi hariciye encümeni La
hey itilaflarile Young planının 
tasdiki hakkında M. Berange
res tarafın:lan ·kaleme alınan 
maııbatavı tetkik etmiştir. Bu 
maııbatada tasdik lüzumuna 
hükmedi l'Tlektl'il; r 

ki uşağm kafasını yere düşü
receği sırada Sultan Abdül Ke
rim cellatlara durmalannı emr
etmiş, sonra bir nutuk irat e
derek nihayetinde bu uşakların 
efendilerile beraber kendi a
leyhinde suikast terübatına ka
rıştıklarını, fakat bımların e
fendilerinin elinde birer alet
te:ı !başka bir ~ey olma<lrkları 
cihetle kendilerini affettiğini 
söylemiş, ölüm korkusu altında 
diz -<;öken uşaklar da ikurt.ul
muştur. 

Yugoslavyada komünistler 

BELGRA T, 2. A. A. - Za
grep fesat tertibatında methal
dar olma.kla ittiham edilen ko
münistlerin muhakemesi bu 
ayın 24 ünde başlıyacaktır. 

Çin'in merkezi 

PEKİN, 2. A. A. - Milll mer 
kezi meclisin Pekini hükfunet 
merkezi ittihaz edeceği bildiri
liyor. 

Japonyada 100 kiti 
bokuldu 

TOKYO, 2. A. A. - 300 yol
cu nakletmekte olan bir- şalupa 
dewihniş 100 kiııi boğulrnut
tur. 

Çünkü Hindistanda en kan
lı hadiseler hep böyle zahiren 
adi görünen sebep, daha doğru 
su behanelerle olu;cr. Böyle vu 
kuattan istifade ile halkı bir bi
rine düşürmek, ondan sonra da 
ortalığı yatıştırmak behanesile 1 
kuvvet istimal etmek ötedf'nbe 
bi Hindistaru idare edenlerin 
müracaat ettikleri bir tedbirdir. 

Manda arabacıları vak'asın
dan sonra tahrikat yaptıkları 
behanesile millicilerin tevkif e
dildikleri anlaşılırsa şaşmamalı. 

Fakat Bengale de yeni bir 
kanun ile htikfimete "hususi 
mahkemeler" teşkiline sal5.hi
yet verilmesi "silahsız muave
net" denilen milli harekete kar
şı ne yapılacağını gösteriyor. 

Wagner'in zevceıi 

BERLİN, 2. A. A. - Büyük 
Alman musikişinası Vagner'in 
dul zevcesi ve Liszt'in kızı Co
sima VagnCI' 93 yaşında oldu
ğu haılde Bayreuth'ta vefat et
nıiıtir. 

Emsalinin en nıü~eınıneli~ir 

G 
Türk Anonin1 Elektrik Şirketi umun1 yt sı 

Galata Bahtiyar han 
'-'--------------------------~ 
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Gazi ere karşı maske 
Büvük bir sehri mahvedecek müthiş · 

gazler icat edilecek mi'? 
-----

Zengin milletler yalnız orduları iç.in. değil, 
İ.lÜtün millet için maske hazırlamak ıstıyorlar 

1 

, I Jf J J 1 
Berlinde 1929 da sergide lethir edilen aaz maskeleri 

Tanklara 
karşı 

Taııklara karşı kullanılan tank 
toplarına faik 

İngiliz ordu5unwı son yaptı
ğı manevralar, umumi harpten 
sonra ordular için ne gibi yeni 
vesait temin edildiğini göster
miştir. İngilizlerin bu gün~ 
vesait tibarile ordularını makı
neleştirmcdc için çalışuklan gö
riilüyor. 

Bu manevralardan bahseden 
~ 

Zehirli gazlerin cihan ~rbin gibi daha müthiş gazelr kulla
de kullanılmasmı müteakip or- rtldı ve bunlann beherine karşı Balşevik/uin memleketinde kadınlar 
duların canlı muhariplerinin aynca gaz maskesi i~~ etmek ordunun ge. i hizmet ve müessese
gaz maskesile techiz edilmesine lazım geldi. Bazı zehırli gazlere /eri için de/il, belki de muharip 
de hemen mecburiyet hasıl ol- karşı, bunların te~rlerini kim- kıt"aları için kavgacı olarak 
muştur. yevi bir surette ızale edecek yetiştiriyorlar 

Cihan harbinde zehirli gazi panzehirlere batınlmış pamuk . · bu 
evvela Almanlar mı kullandılar, flitreli maskeler, bazılarına kar İngiliz askeri muharrırlerı 
yoksa düşmanları mı kulandılar ş~ yalnız kömür süzgeçli maske- vesile ile tayyarelere, taniklara 
'ddiası henüz tesbit edilmemiş ler, bir kısmına karşı da her i- kM'Şt ).;atılan to?,l~ ~.ıl o~
ılmakla beraber, her iki tarafın kisine de çare olmadığından duğ.unu ~~ "~~übenın ~yır n~~ 
ı harbe maskesiz girmiş oldu- gaze bulaşmış havayı teneffüs celer ve ıgın ı yazıyor ~ · . 

• 

K. mür süzgeçli gaz maskelerini~ koruma lecrüb_el_eri. 
Mavi salip gazı ile doldurulmuş bır gaz oo:ısınm ıçınde 

manevralarda !bilhassa bırer kı-
şilik tankların çok kullanışlı ol
duğu görülmüştlir. 

tarafından yumrukla öldürül
mekte olan zayıf bir adamın, 
menfur bir harekettir diye ya
nındaki rov~lverini kullanmak
tan sarfı nazar eylemesi demek
tir. 

* * * 
Bugün her zehirli gazcı karşı 

insanı koruyacak maske mev
cuttur. Bütün bir büyük şehri 
insanlarile, hayvanlarile yani bü 
tün yaşıyanlarile birlikte mahi v 
ve ifna edecek derecede tesire 
malik gazler icat edilmiş oldu
ğu ve ya edileceği hakkında gö
rülen fikir ve ihtimaller şimdi
lik hayalden ibarettir. ğu ınallım bir hakikattır. 1915, etmiyerek çelik şişeler içine dol 

yılının nisanının yirmi ikisinde ; durularak boyuna asılmış oksi
bir Fransız fırkası aley~ine v.e 1 jen ~eposundan s~'i hava te- Bilikis, elyevm mevcut olan 
dört beş gün sonra da bır İn_gı- ne~fu_s etmek suretıle tahaffuz ve istikbalde kullanılacak gaz-
liz _ Kanada fırkası aleyhıne edıldı. !ere karşı emniyetle muhafaza 
yapılan bir Alman gaz hücmu * * * edecek daha mükemmel gaz 
ilk defa bu iki fırkayı da mas- Cihan harbinden evvel harp maskelerinin imaline doğru gi-
kesiz yakalamı§, her ikisinin de hukuk kitapları su kuyularını dilmektedir. Yalnız bir tek ga
yüzde otuz mevcudünün helak ' zehirlemeği büyük bir vahşilik ze karşı veyahut yalnız bir ka
olmasma, büyük bir kısmının telakki eder ve reddeylerdi. çına karşı koruyacak maske ye
'ı ntalanmasına ve mütebakisi- Şimdi ise havayı zehirlemek mu. rine, bilcümle gazlere karşı in

de dağılıp gitmesine ~~hep , balı oldu. İstikbalde, belki bita-
1

: sanı koruyacak tek ve müşterek 
bir maskenin imali de belki 
mümkün olacaktır. Bu takdirde 

' tedariki ve kullanılması kolay
. !aşacaktır. 

* • • 
Zengin milletler daha hazer 

zamanında orduları için değil, 
bütün millet için gaz maskesi 
hazırlamak fikrindedirler. Fa
kat kırk milyon nüfuslu bir 
memleket için lüzumu olacak 
kırk milyon adet gaz maskesi
nin tanesini on liraya tedarik et 
ınek mümkün olsa bu halde 400 

Ufak, fakat huvvetll bir ordul 
• 

Almanga sltAhlarından tecrit edlldllıten 1 

sonra ordusunu nasıl tanzim etti? ( Almanya silahlarından tec
rit edildi. Ordusu indirildikçe 
indirildi. Bugün muahede mu
cibince Almanyanm ordusu yüz 
bin kiıiden ibarettir. 

Bu ordu mecburi surette de
ğil,gönUU!i suretile alınan efrat 
tan toplanıyor. Fazla olarak Al
man erkanı harbiye heyeti de 
yoktur. Galipler on seGe evvel 
mağlup Almanyaya işte bu şart 
lan kabul ettirmişlerdir. Marna 

Bu resim ahiren Amerikada 
bir süvari knasının talimleri es
nasında alınnııştır. 

Verilen izahata göre bu gibi 
tecrübelerden maksat beygirin 

fi asd meııele bir ordunun ken
di kıymetindedir. Şimdi 100000 
kişiye indirilmiş Alınan ordusu 
efradının kıymeti itibarile mü
kemmel bir ordudur. 

Almanyanm bugün "Reichs
wehr" denilen ordusu fenni ve
saite de mükenunel surette ma
liktir. Bu resimlerimiz "Reichs
wehr" in yaptığı talimlerde 
kar üzerinde toplan nasrl sürük 1 ... --............. _ _,_=---=-=--=----=----
lediklerini gösterir. Dilnhü ve bugüııkil lngil1 

Bir beygirin 
mehareti 

kabiliyet ve hassasiyetini arttır 
maktır. Yerde bacakları havada 
olarak vaziyet alan bir askerin 
bacakları arasından beygir üze 
rindeki süvari ile beraber pek 
kolaylıkla geçebilmektedir. 

donanmasının iki gemis 

Bu resimde yan yana iki ge-ı gi bir arızayı tamir edebilir. 
mi görüyoruz. Bu iki gemi de sekizinci asırdaki bir harp gı 
İngiliz donanmasına mensup- si ile bugünkü bir geminin 
tur. kından bahsetmeğe hacet & 

Fakat şu farkla: Resimdeki 
yelkenli on sekizinci asırdaki 
İngiliz donanmasını teşkil eden 
büyük gemilerden birinin mo
delidir. İki bacalı olan diğer ge
minin ise bugüne ait olduğunu 
söylemeğe lüzmn yok. 

İngiliz tezgahlarından yeni 
çıkan bu gemi "Medway" isim
lidir ve tahtelbahir flotillası için 

1 yapılmıştır. Depo ve tamir ge-
1 misi vazifesini gören bu gemi 
adeta bir fabrikadrr. Ct"sameti 
sayesinde bir çok mürettebat a
lıyor ve taşıdığı vesaitle de ba

müyoruz. 

Rusyada kadınları 
askerliği 

Moskovadan yazılıyor:-, 
ni neşredilen istatistiklere gı 
1,000,000 dan fazla kadın 
hi=etine girmiş, bir harp 
kuunda memleketi müdafaa 
mek için feaı bir hizmet kal 
etmişlerdir. 

şında bulunduğu flotillaya tah- yapmakta ve gaz multcleri k 
telbahirlerin uğnyacağı lıerhan lanmaktadır. 

En ağır teslihata mali 
Amerika • • 

gemısı 
milyon lira para bunun için a- • Amerika ile İngiltere arasın j 
yırmak icap edecektir. Ancak daki kruvazör meselesinin Lon f 
şüpheli bir koruma temin ede- ı drada toplanan tahdidi teslihat 

l 
i:ehirli gazı §işelere · doldurma ame!iye~i. Hum~~ karbona kartı 
ancak dı~arıJaki havayi teneffüs ettırmıyen oksıJen depolu mas-

keler kullanılır. · 

cek tekamül etmemiş bir maske konferansında halli bekleniyor. 
için bu kadar para vermek orta İngilterenin kruvazör ihtiyacın 
milletlerin değil, İngilizlerin ve dan bahsederek wıak denizlerde 
AmerikaWarın bile iktidarı da- ki miiatemlekelerini müdafaa et 
bilinde değildir. O halde bazı mek bu süı-atli harp gemilerm 
milletlerin, yalnız insanlar için muhafaza etmesine mukabil A-

.Plinİıştu. Halbuki 0 zaman ~!- raf milletlerin nefretini davet değil, belki göpek gibi, at gibi merika da İngiltere ile bahri 
ı .ıanlar ilk hücumu (klor) ıle eylemek korkusile gaz harbi ve güvercin gibi muharebeci (müsavatı temin için kruvazör-
Yapnııslardı. (Klor) a karşı ta- yapmağa birinci olarak başla- hayvanlar için ve hatta memle- , !erini arttırmak istiyor. Bu tak- lihata maliktir. 
haff - . . . (H" '"\fı"t do"' maktan sakınılacaktır. ket içinde kalacak çift hayvan- dı"rde İngı·ıı·z _ Amen·ka balın' uz ıçın ıse ıposu d fı"I 
sudı ma'ılu' ı u··ne batırılmış ı)a- Medeni milletlerin hepsi bo- !arı, etlik hayvanlar yani inek- R11sya B 1.ırım .. halcik A • Resmini dercettiğimiz "Pc 

· da "k · 1 1 ler, öküzler, koyunlar, ada tav- rrıu~avatı atte menka- secoa" kruvazörü buna b·r ın Han bunın delik!erine sok- ğucu gazı te rı. ve ıma ey e- Tilrklerlnln dli11./ ve b h ' b. f "k" k 
.,.,_k nıekte .. e ·. «Bir şey tedarik et- sanlan ve saire gibi ha,,,·anlar v nın a rı ır aı ıyet azanma- lildir. 10,000 ton olan bu g 
··~ ·, gcizlc"e dahi mazbut bir • ; • ,ı. k kl K d ~ J"ı 1. ınekle kullanmak arasında fark için dahi gaz maskeleri yapıı:ı erne ÇOCU arı 1- sı emek olacaktır. Çünkü A- s pusluk ıo, 4 tane do 5 P 
d ' u: ta"mak Lile killi ge ıyor k ld kl h • "k · 
~ vardır.» sözleri le biribirlerini al hazırlama cta o u arı :ıkkm- z ıl ordu 1·F·ı·n hazır- men a vazı yeti itibarile zaten topu vardrr. Bu gemi eıı · d • · · 'd" l ı k b Jluyya'da Jıarıı aluule ·isi ır Oııd ) ·b· datmafra çalışmaktadırlar. Bu akı neşrıyat cıu ı o ara : a ul 

1 
şinıdi mevcut olan Amen·ka teslihata malik bi.r •--·va• 

LL-~!!,.ı"i!•.....o.· _an_,._.:.so:;::ı::ı:.:·a:....:.<.:F..:u::z~je.:..::..;ı ;,_ . ...::g:_ı_ı.:.' .L..·;;.· .....,cöi· ·.ııg·w· ;ı.ı:..t.ii"".ı:..:..· .cii""ıık.ü.""-'ll·İli· iWiW..LJ:!d;!!i.!ll :.ı:mll:f-!:;;7~---------'{!.:a~l;:;e~b::;e,:ıi:,:n::,:d:!:e~n~b:,:l!,r.!k!!a!lçi;..!sl:.;,:!::!;11::,;··~__:~~~~~!....:.-----_:_• _ .... vazörleri azami derecede - dedilivor. &&u -
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1 ~ı' . ... 
11 ·. ···~lıononıi 

ı'::~Ankara sanayi sergisi 
: 1 ı - . . . 

, .. 
1
'( brikalardan bir kı mının hazırladığı 
. nümuneler Ankaraya g·önderildi 

1. 

'0 .ar.da 22 Nisanda açıla- nan sergisine iştirak etmek i.<ıti-
·1, mayi sergi-.· için icape- yen tfü·k tacirleri için iştirak 

ı az. lrk1ann şehrimizdeki müddeti ~ nisana kadar temdit 
~ bit'1liş gibidir. edilmiştir. 

[-
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·SPOR 
Muhtelit 

hazırlıkları 
18 ve 20 nısan tarihlerinde Viya

na amatör muhtelit takrmının fehri
mizôe iki maç yapmıısı kat'iyeti kar. 
tısında İstanbul muhtelitinin teşkili 
ve çalıştırılması hu$usunJaki faaliyet 
teştit edilmiştir. 

Yann da İstanbul birinci muhteli
ti Beşiktaş taklınile bir maç yapacak 
tır. 

Vıyana takımına karşı en kuvvetli 

MARJ BELL ve ŞARL BOvt:Rin 
gala mü~ımerelırl 

Bu ak~am saat 21,30 te 
Fransız Tiyatrosunda 

Antoanın en güzel e<eri 
L' EN NEM 1 E 

Yarınld cuma günü matine ola
rak ıaat 1 s.~o de 

ı·~:N.'<EMIE 

cuma akşamı; M E L O 
cumartesi gunil saat 16,JO te 
mektep talebelerine mah,us bir 
matine verl:ecek•'r. llu matinede 
Molyerin en meshur eseri olan 
LF. ~IALADE l.\lAGl'JAIRE 

mın hazu-lamış olduğu Kambiyo fiatleri 
• E' -r. : zdeki fabrikalardan -<>- bir şekilde çıkılmak istendiğinden bu ile Oeııls Amvelin bir kı,rınlık 

g.inkti hemen hcpsı ayni dereceç!e o- t!tri olan LE \ OYAGF.L'R pi· 

~· , el: ri1! tı~rin~i partisi An- ı Dün sabah hol"Sada İngıliz ü-
lan kalecilerden he< hangi birismin yesleri temsil edılecektlr 
ikamesi suretile takımın şu suretle liı::iz::mm;z:ı:ı11111cı::;:ı::a:ı:;~:ı;::aıD 
tecrübe edilmesi ırı.c1teıneldir: 1 a gonaenlımştır. Evvel~.e i zerinden ilk muamele 1,030 ku-

r ~ l':: .,atış yapılmaması du-1 ruştan olmuş ve ktr a-
ı, ~üsse d:e ~onra .. bundan. ralrk 1034,5 kuruşa kadar yük
, : çılerek ıstıyen muessese- selmişse de 1033,5 kuruşta ka
ı i, ı 1 ->at.ış yapması esası kabul panmıştır. 

, ·ıştır. Altım 928, Liret 8,975 kuruş-
' -<>-• ı · 1 • • tan muamele görmüştür. Dün 

1 1 
. te hır kolza fabrıkaaı borsada 40,000 isterlin üzerin-

• . acıyorlar de muamele olmu .. tur. 1 . " 
; ·~· ') anbulda petrôl üzerine -<>-
. ·l 3 : le yapan bazı tüccarlar Navlunlar düşüyor 
· ı 1 tavasqıtlar İzmitte bir B · · i - ütün diınyada olduğu gih 

Burhan Hüsnü 
Cevat Nihat Reşat 
Mehmet Ali Zeki Muzaffeı· Fik-
ret 
Diğer hır fikre göre de müdafaa: 
Burhan Füuzan 
Cevat Nihat Hüsnü 

şeklinde de tecrübe edilcçektir. 
Her halde bu maçnı mulıtelitimiz 

hakkında bize bir fikir vereceği mu
hakkaktır. 

Bu maçtan evvel İstanbul 2 nci kü
me muhteliti de bir maç yapacak vı 
küçüklerden altı takım "Milliyet" ku 
pasr için karıılapcaklardır. ıl' ,. fabrikası açmak için ara- bizde de navlunlar düşüyor. En 

d ı ı a bir şirıket kumıuşlar- ziyade Zonguldak ve İzmir a-
ı·' ' rasındaki kömür navlunları Camilerin tamiri 

~ ; 1 
1 alı petroller, petrole kol- düşmüştür. Son fırtınalar yiizünden §eh-

, I ·, an ve kanştrranlar gittiık- Vaktile 926 senesinde, tngi- rimizdeki camilerin mühim bir 

TA \'l .ZA!Jt. \ı APURLARl 

Ayvalık ~:ksprosi 

gaa... ~elaınef 
f' vapuru 

Nbanııı 3 Uneil perşembe gil
nü akşamı saat on yedide Sirkeci 

nbtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, KUçilk kuyu, Alnn 
oluk, Edremit, Burhaniye, Ayvalık 

iskeleleriM azimet ve avdet edecekti 
Yemiş Tavilzade biraderler. Tdelon 
lsıanbul i210 ~ , , \ :lalaşmaktadır. Emanetle !iz kömür buhranı zamanında kısmının kurşunları ve pence

q . , 'ır idaresi kolza petrolle- Zonguldaktan limanımıza bir releri hasara uğramıştı. Mikta- illl••-----'!:!!-mı:!--ıiii 
ırt adan kaldımıağa çalışır- ton kömür ıo liraya nakledilir- n yüze baliğ olan bu camiler Balya - Karaaydm Madenleri 
• ,ı 1 ıazı tüccarm, bilhassa pe- di. Şimdi Zonguldak.tan İzmire meyanında bilhassa Fatih, Or- Türk Anonim Şirketi 
~· • · ~ 1lccarlarmm bir kolza fa- bir ton kömür 150 kuruşa nakl- taköy, Bayazıt, Laleli ve Bey- Heyeti Umumiyei adiye 
·~· ıı · 'ıı tesisine çalışmaları hay ediliyor. lerbeyi camileri de bulunmak· Hissedara na ilan 

•. ı ~ enız navu an a ş- Evkaf müdüriyeti umumiye (ıı ~ i 'ptir. Karad · il d dü tadır. 31 mart 1930 tarihinde inikadı mu 
,) · ~· kündür. Bu vaziyet karşısında . bunJ karrer olan heyeti umumlyei adiye 
,,·. Poznan sergisi si vakı müracaat tizenne a- için tevdi edilen hisse senedatt mik-bazı vapur kumpanyaları sefer- · • 1 ah J• ı / 1i .... anda be"""elmilel Poz- 1 · • lııd" . 1 d' rın tamiri içın lazımge en t - dan kanunu ticaretin 366 ıncı ve Şir 

• 1• ı "" r· ennı ta ıt etmış er ır. sisatı göndermiştir. Ayasofya ket nizamnamesinin 24 üncti madde· 
~·)M ·.·.,w- ve Sultan Ahmet camilerinde !erinin tayin eylediği mikdarı asgari· 
~ ~ T 1 · · · ye vasıl olmadığı cihetle, hlssedaran 

ı ';; asal Üt etmek İstemiş yapılmakta olan tamirat bitınl heyeti umumiyesini işbu niaarun 24 
· · \ • ' • 1 mek üzeredir. Ayasofya camii- üncü perşembe günü "'at ı 4 buçukta 
r 

1~11 \ Çengelköyünde müskirat nin avlusundaki kaldırımlar bo Şirketin Galatada, Merkez Rıhtım 
! 

/ 
11 fabrikası sahibi Tevfik Cenani zulduğu için bazı şikayetleri Hanında ~n merkezi idaresinde ilk 

•
-r. ~ '.ılıııİ ruz ag""' ad a B. in köskünde b:!hçevan Hüse- mucip olmuştur. içtima ruznanieİ mföakeratında IDCV· 
r, ı 1 cut mesaili hakkında müzakere et-

. yin evvelki gece saat dörti;c köş Bunun da yakında tamiratı· mek üxre ıkinci defa olarak içtimaa 
tı :. :.ı; •• a"' •• s e kim iki ıci kat balkonuna trnna' na başlanması beklenmektedir. davet eyler 
) ' 1 - M cllsi idare raporile mura-

! . • . . • narak içeri odasma girerek ceb- İyotla intihara teşebbüs kıp raporunun kıraati. 
c · ı \ıvelkı ..ık~~"T. C•haı gırde Kadriy( in odas,na gire~ek ceb . . . , 2 - 1929 senesi hesabatmın tas- . 
! ı, , .,, a~ da bır h< dıse <:unuş- re ta llCıt t . t . Cıhangırde Fıruz agada otu- dild, me~kQr sene nctayicine daır 
~ : . ı anıu.i Ah n ·t B. diye anı- n sa e me 1 em•s ~s.c ran İffet H. isminde bir genç meclisi idarenin teklifi hakkında it
\ 1,ı! lı.r ıat, İzmırden avdetinde, d~ Kadr }enın fe;yadına .~etı~ı} k.z, valdesi tarafından tahkir tihaıı karar ve meclisi idare azasının 
~ .',· 1 e r-nc karısının yanında 'mış ve kurtarılrn ştır. Huseyın olun.nası üzerine iyot içmek su tebriyei ·~eti • ı ak 1 1 h kkınd k. ! bb"" · 3 -+- ıı: !isi idareden çikan uala-İ 1 ' ıcı bir erkek gormüş ve a- y a anmış o up a a. ta ı retile intihara teşe us etmı.'jse rın Y rlô.c -diğerlerinin tayini yahut 
C.;: etle rarısının üzerine yü- 1 bat yapılmaktadır. de kurtanlmGtır. tek.ar intfbabr. 

f~ ~~:;e?~~~ ~::;~~e~:~- L~:mui'-·et San(lıg--ı ınüt1tirlüo·ünden ha~-h~t.~ıı~;ı~a~~~~~: ~!;:ı~ak 
T d talık k t J tı. 5 - 1 J'3o senesi için murakıp ta-. , ~·.ıını.yazmışsa. a.' . ı a Muza•·ede lı;ra;e •· Rorelunun • tl hl t, ,,•.il bır muharnrımız bıı habe be'. ( l\ferhunatın c"ıs ve nev ı is'mt yini ve ira olunacak Ucrc erin tes ti. 

~ 1 ı'ıf I 1 ld • .. • . 0 · 6 - Şirketin idarei umumiyeainin 
, 

1 
~· jlln ış 0 ~g~u og;en:nış- 730 16717 Erenköy'ünde Bostancı mahallesinde Vükela cad tedviri ile mükellef meclisi idare a-

ı , ı hmet B. ın zevcesı Durda- 1 desinde eski 25 26 yeni 27 28 numaralı bag" ve zalarile müdüre verilecek ücretin 
• 1/1 k' ·· 1 1 t kt • ' tesbiti i0 in meclisi idareye selihiyet • ,;1 ı ·va ayı şoy e anama a bahçeli bir kö~;~ tamamı. ' • :ı ~.n. ....... ~ itası, 

ı l .q İsmail Halit, Mehmet Cemal, Mehmet Sait 7 - Gerek ıahaen kendi narnlarile 
ı ~ - Ahmet B. le altı sene ev- Beyler ve Vicdan, Faıtıma, Memnune Harumlar ve gerek sair şirketlerin meclisi ida-
l l !~ ıu_ııştık .. O babı:ı-mın yanın- 905 16942 Divanyolu'nda Hocariistem mahallesinde Babu- re azası yahut müdürü aıfatQe tir-
'' : _ 1!1!rberdı .. Terhısten so~a h;;,,..,..,,un sokag"ında eski 166, 168 yeni 192, 194 nu ketle akdi muamele hususunda mec· 
'· a fal ttı karırdı O vakit -·-J !isi idare aıalarma müsaade itaııı. ;ı ·~· g e ' .. . - 1 kadd taht d d"kkan Ü t ·1 · ~ : ;<. ı:ri evliyiz. Kanun dersi ver b~arha 1 mu

1
· emb:ı ba · hın a . u 1 m ş emı İtbu içtimada bilbale veya bilvc-

. ı • ıiçin her eve girip çıkıyor- ır ane e yevm · ır p anenın tamamı. kfile hazır bulunmağı arzu eden hls-
1 ı S her Lema H sedaran ticaret kanununun 3 71 inci 

1 ~ rabancı kadınlarla geziyor- , . e . n · maddeal mucibince malik oldukları 
-:- ~ıskanıyordum. Daima kav 255 l7079 Kumkapı ?a Ç~dırcı~etçelebı ma?a:llesın~e As senedatt yevmi içtimadan Uiakal bir 

'ı'ı,' "':liyorduk. Ahmet B. geçen malı.'SOk • esıki 7 yem 9 numaralı bır hanenın. ru- haf~a evvel. İstanbuld~ şirketin mer-
~~mbe günü izmire gitti. sıf hıss<0 Sabrı B. kezı ldaresıne ve Parıste Danten ıo-

. 1 ı • • gün kaldıktan sonra dön- 355 17150 Uzunçarşı'da Yavaşçaşachin mahallesinde Gazne- I kai:~nda 3 numeroda (Banque de 
. .1) • .. .. l •· i vi Mehmetefendi mektebi sokağında eski 11 yeni Parı~ et dea Paya - Bao) Bankasına , , · azartesı gwıu ge ecegın . . . . . .. . tevdı etmeleri lbmıdır. 
, l~'Ordt.'Tll. O gün evde yakın 19 numaralı bır hanenın altı hisse ıtıbanle uç his- Ticaret kanunu ve nizanınamei da· 

;• · '.1!ıbamdan bir genç vardı. Bu sesi. Fatma H. hili ahkAnunca ltbu ikinci içtimada 
(ılı·;!~ Ahmet B. le daima evimi- 855 1301 Kumkapı'da Çadırcı Ahımetçelelbi mahallesinde temsil ~dilen ~isse mik.tan ne olursa 

~ ı 1 j elirdi. Hatta ailesile de sık Ku11uk sokağında 5 mükerrer numaralr bahçeli olsun, ıcra edilecek muzakerat mute-
1 .. .. .. ·· F k k b' b. h · tam her olacaktrı. • • _ :oruşuruz. a at ocam ı- · ır anenın amı. . 

. ·1' ınyana göriince kızdı. Ya- Zeynelabidin, Mehmet Mıuhelhil Efendiler lstanbul yedinci icra daıreıln-
' ı· R ~ .ıdığım doğru değildir. 1055 1640 Kartal Maltepe'sinde Eski vapur iskelesi sokağın- dea: Topınede B?ğazkesen~e. mukim 
·•" 1•': D" k.. • k 1 da 10 numaralı maa bahçe.dört bap dükkan ve bir ekmek mCteıhbldı Memet Zıya fiey 

ı Hl" un u sır at er k 1 b · H"" · Ef tarafına: Süicı·mın Tevfik eey zlm· 
1 ·~ . •. u ııı enın tamaımı. useyın • _ 
-· 1 ·d.-: Manısalı Ahmet M.u~ıfr 735 1946 Çenberlitaş'ta Uzunşecaettin mahallesinde Gedik meıtıı~ekı .marltlbunuzun temini için 
c , l i:iı; Galatada tramvay ıçın- paşa camiişerifi caddesinde eski 33 yeni 55 numa- mumaıleyhııı emvali gayri menkule-
! ~: 1 O lirasını 5ald:ırmışt~r. ralı bahçeli bir hanenin tamamı. İsmail Ef. sine. es~I icra kın ununa tevf~kın va·. 
• - Ortakoyde Nunye ha- 263 2183 K k 'd r~d· .. .__ eleh. h 11 . d zeıtırnuş olduğunuz haczı hır seneyı 

ı i> . b 1 unı apı a 's'<' ITCı =ııuıetç ı ma a esın e .. . k" . k 1 ı , , .n evınden azı eşya ça ın- B \' dd . d --'·' 51 53 . 77 71 nıutecavız zaman rer ı ıp a ctm ş 
ı , •j ır a ıpaşa ca esın e """"-' ' yenı ' numa- olmanız haseblie kanunu mezktlnın 
1 ı 'ı · Unk d ralı (seneden 51 numaralı mukaddema tahtında 118 . ı dd i ıevfllı.ın hac•I ,- apanm a oturan d·'kk' 1 h . be b d". d .. ınc mı es ne . n 1 ~ { l' h E . .. .. d u an e yevm anenın r er ge ıgın en mun- fekki talep edllml• ve talebi nkıa 

l 1 ı l ı'Se anımın mınonun e k 1. ahali' ·ı 51 al b' b h • 
ı . ı: ıvay beklerken 60 lirası ça- a ıp m?ayyen m. . 11 e ~umar 1 ır ap ı:ı-- ve mıddei m•zkclreyc müsteniden 
: • 1 , ·t ne) halı hazırda ıkı odadan ibaret maa bahçe bır ıardınıza gönderllen ihbarname ?.&h· 

1' "'I ır. h . L Ef 

!- Kurtuluş caddesinde ba.k anenı;ıtamam~. . .eon • nnı mUbışlrlle mahallesi muhıan 
D. "t . . ,.,,,,_,_. dan 21 85.5 2317 Kartal da Nefsı kasırbaıda Üsküdar caddesınde ha ıorafmdan verilen şerhde balen ika· 

' ımı rının .......,.anın . 1 ki'nd 1 1 1 b" d!lk'-o 
' .ı.. - ı. 1 İ t t. nta mev ı e - numara ı ır ..... nm tama met .. Ahmızm mechuliyerl gösterilmi• ve 'Uazı erz- ca an s ra ı ~ · • • 

[, ılanınıştır. • mı. , .. . .. Ethem Ef. oldu&undın tarihi ilAııdan itibaren 
'il s· k ·d b' ot ld · 1310 2339 Kumkapı da KIX'kçübaşı Suleymanağa mahalle- Mr mıh zarfında müracaat etmedi-

- ır ecı e ır e e mısa · d Kumk isk 1 · dd "ııd k" 4 • 
:·ı,' '>lan Halil tbrahim efendi- s4ı2n e lı apı ode esbi~ de~'-'-~ e es ı 4 yenı lıhtb suretı~ bi,~~ fkk olun~cılğı 

ı 97 ı · 1 d • · dd · _ nuınara maa a r UKJKC1run tamamı. ırnımen n ıc ~· mı ımına ı m 
. ırası ça ın ıgı ı ıa e M t f Ef olmak üzerı ilAn olunur. 
1iştir us a a . 

.' u· ~p da -~p y 235.5 2422 Kuınkapı'da Muh.sinehatıun mahalle.sinde İbrahim 
, - zun ç-şı ~aç a- k ğmda _ _,,_. 3 3 3 3 "'· • 

1 . efendinin dükkanından 110 paşa sa a .,_ı • •. • • m111t1.~er •• 5, v~ yem 
ı ı lan çalınmıştır. ı •. 3, 5, 7, 9 numaralı üç d~aru müıtemıl ıkı .hane 
ı ı- Be o - lunda tramva i- nın tamamı. ~y~ H. Mehm.:t Halıt Ef. 

~ le a.hç; imilin parasını ~a- 10.5 2523 Kartal'da ~altepe k.an.Ye t;.ıvarı mevkimde 413-1 
. ·Agop yakalanmıştır. numaralı bır demlrcı dükıkanmın tamamı. 
ı Cavidan H. 

Arkadaş şakası 325 16814 Kanlıca'da Fııstıklı caddesinde eski 18 mükerrer 
. eyoğlunda Veneclrk soka- ve yeni 14 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. 
lıı Cevahııı kahvesinde otu- Nazife H. 
Ömer Yusufla İsak ismin- Yukarıda cins ve nev'ile": rnevkli yazılı emlak (altmış bir) 
ıiri gfıya şakalaşmak talar- gün müddetle icra kılman aleni müzayede neticesinde hizalann
İsak elindeki çakı ile Öme- da gösterilen bedelle talipleri uhtesinde takarrür ederek birinci 
olundan ağır surette yara- ihalesi icra kılınmış olduğundan talip olanların ilan tarihinden 
ıı;tır. fsak yakalanmış Ö- itibaren (otuz bir) gün zarfıında Sandık satış amirliğine milra. 

ı1 tedavi altına alınmıştır. 1 caat eylemeleri ilan olunur. 

Beyoğlu sulh birinci hnkuk mıh· 
lremesinden: 

lsıanbul Evkaf mildilrlyctlnln tO· 
panede Sormaglr mab.tleslnde 33 
No. aparıımanın altıncı dairesinde 
mukım lbrıhlm Hilmi B. aleyhine 
ikame eylediği bedeli icar davasının 

ncdcel mubalremeslnde (15630) kn· 
ruşun ıahıtline 30 ıeırlnlsanı 9:i9 

tarihinde karar verllll'il ve mumılleyhln 
elye~m lk&meıgtlıı mıçbnl bulunmuş 
olduğundan temyl7.1 dava olunmadığı 
surette hüküm kesbi lc&t'lyeı edece· 
tini mUbeyyln bqkttlp ihbarnamesi 
maklmına kalm olmak llzere keyfiyet 
ilanen ııhUI olunur. 

1930 

~eJriselain 
Merkez Aeenrısı; Gılata köpr(I 

b"'ında, Beyoğlu 2362 Şube 
acenresı: Mahmudiye Hanı altında 
/stınbul 740 

Mu~anya postası 
Cuma, Pa7.ar, Salı, Çar

şamba gunlcri idare rıhtımın· 

dan 9 da kalkar. 

lzınir sür' at postası 
( GCLCK\l.:\L ) vapuru 4 

"lisan cuma 14,JO da Galata 
rıhumından hareketle Cumar· 
wsl sabahı lzmlre gidecek ve 
Pazar l 4,30da lzmirden hare· 
etle Pazartesi sabahı gelecektir 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra >e cazbant mevcuttur. 

Tranzon ikinci postası 
[ Cumhuriyet ] vapuru 3 

nisan per~embe akşamı Galata 
nhtınımdan hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fırsa, Ordu, Glreson, Trıbzon 
Rize, Hopaya gidecek Te Pızar 

iskeleslle Rize, Sürmene, Tra
bzon, Polıthıne, Tlr~bolu, 

Glreson Ordu Fıtsı Samsun 
• Sinop, lneboluyı ufra711ak 

gelecektir. 

ANTiLY A POSTASI 
(Anafarta) vapuru 6 Nisan 

pazar l Oda Gatata rıhtımından 
hareketle İzmir Kü!Htk Bodrum 

Rados Fethiye Finike Ant1Jyıya 
gidecek Te dönil~te mezkOr 
Jskelelerle birlikte Dalyan Mar
maris, Sakıt, Çanakkale, Gell
bolun uıtray.uak gelecektir. 

( 1500) kilo katranlı el 
incesi (300) kilo katranlı gır· 
calo (.800) kilo Sa:ıcuk sa 
vulesl ( ı 00) kilo beyaz ku· 
mando ( 500 ) adet fayrap 
kiirej!;i (400) adet manganiz 
macunu (350) adet saplı borda 
furçası ( 250 ) adet makine 
buğaz furçası (250) adet kıl 
tomar furçası. 

idare ihtiyacı olan miktar 
ve ecnası yukarda yazılı (9) 
kalem nıalzemc şartnıımele

rtnde yazılı evsaf mucibince 
bllmünakasa mübayaa oluna· 
caktır. Kat.i ihaleleri 19 ni
san 930 tarihinde icra kılı· 
nacaknr. Talipler şartnameyi 

görmek için her gUn ve mü· 
nakasaya iştirak için de mez
kilr tarihte saat 15 te leva
zım müdJrlliil;ilnc weımeleri. 

Bartın -İnebolu Postası 

HİLAL 
3 Perşembe vapuru 

Nisan 
günü akşaını Sirkeci nhumıdan 
bareketle Eregll , Zonguldak. 
Bartın, Kurucaşile, Cide, lnebolu 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Ytik ve yolcu için 
Sirkecide yeni handa 1 numrolu 
acentasına müracaat. Telefonu 
lstanbul 3105 

lZM R - MERSiN 
üks ve sür'at postası 

GERZE vapuıu 

7 Nisan 

Pazartesi akşamı 
saat 19 

da sirkeci rıhtımından hare
ketle ( Gelibolu, Çanakkale, 
17.mir, Fethiye, Rados. Antalya, 
Alaiye, Anamur ve Merslnc) 
azimet ve avdet edecektir. 

TaMIAt için Sirkecide Kü
çük Kırzade hanındaki acenl, tasına müracaat. tel: lst 3118 

Tepebaşı tiyatrosunda 
Bu akşam 9,30 da bilyük milsa

mere konıer, Milli zeybek oyunları, 
Anadoiu halk şırkılan, monolok, 
(Tanburacı Osman pehlivan, ressam 
Muazzez Bey, Monolok Ali Bey) 
lşılralı: edeceklerdir. 

Bu gece Pangaltı tiyatrosunda 
Komik Şevki bey 

iki büyiilt: piyes monolok, tiyatro, 
varyete. Mendekadukka raklidl ko
medi ve Kadın şeytanlığı dram. 

OPERA SINEl-.'!ASI 
BUGÜN 

Tatlı se;ilc herkc;i tc~J-i r eden S\!\ in ' 'c di") ·r 

V i L M A BA NKi n nı. 
t~m<il ~ttiği VL mtit. ı ıadl Jlk• ·a ı '' 

CENNET BU U 
,;c;ii ve ;,Jzlii filrnırıj go>lc •• cdir { 
ll~veıcn: Sesli ve sozlü !'ate nanz . •lor• 5 

l~.~~~~...:.r...-;.... .......... ,....,.~O<>C<{)~::ô<>::X:x.>~~~=<><,,,....;:' 

ELHAl\ılRA ~INEl\lASINI'i 
göstereceği sesli ve sözlü filmlerin en muazzamı 

~r emaşa gemisi 
fılminde dehakılr LORA LA PLANTE yi ve Nlissi.ipiııin. Hanjo 
çalan hakiki zencirlerini maruf OLD MAN RlVER, Hl~LPING 
MAN melodilerinde işidecek ZIF.GFIELDS FOLLJES nin 28 genç 
kızlarının danslarını göreceksiniz. 

m:xxxxxx:xxx:exxxxxxxxxxx:• 
• • • • ~.!..• .. • .. •. •..!. • Tf:• tı ~..,.:t.Lt...'.! :(~ 

! Buakşam ASRİ SİNEMADA i!i 
• Dilber bir maniküristin geçirdiği hazan parlak, bazın hazin ı ; 

maceralın gösterir 9! 
: TALiLi TOT :ı 
• Gayet muhtefem bir eser. Mllmessilleri; Mınıkilrisı rolünde cazip ;9i 
• KARMEN BONI ve refiki san'ıti ANDRE ROAN. Bu !ilim her irae ~ 
• edildiği yerde muzaffer olmuştur. İl4veten; Zengin Varyete programı. .; 
e Mutat flatl&r; Duhuliye 30 kuruş, Hususi 50 kuruştur •' • .. ·~-:·-:o-.-..-.-..• • • .-.-.-.-.-. • • • ... .. ~ - --

·-----~ CON JJLBERT, ANlTA PAJ. BESi LOV, NOR'lA Şl~Rl!:R, 
JOAN KRA VFORD, ŞARL KING gibi maruf 25 sinema 

yıldızının beraber oynadıkları yegane filim 

H ~ L i· V O O 8 E V ü ~ ü 
... =-........ m::ı .. •~ı 

ÇILCJN ,vlEKTEPLILl':R Bu akş~m sıar 22 de Beyc.ğlıında 

Sözlü, farkılı ve danslı operet 
revilnOn şen melodileri, güzel 
muslkisile zengin tabloları dün 
akşam 

MELEK SINKMASlNOA 
müthiş muva!faklyeılerl ibraz et· 
mlştlr. llAveren gösterilmekte olan 
LILIAN ROT'un orijinal orkestra· 
sı canlı piyano caz çok merak· 
aver bir varyete numerosudur, 

Fob Film 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mektep sokak No 35 

muayene sabahıan akşama kodar. 

MULEN RUJ 
SALONU.~DA 

San'11kAr Naşİt Bey temsilleri 

Yerebatan Sarayı 

esrarı 

Tarihi ve gayet glllilnçlil ·piye; 
4 perde Alaturka tagannHer. '\füll 
ralcıslar v. s. Dilhullye 30, Mevki60 
koltuk 75, localar 300 ve 20C 
meşrubat meeburl değildir. 

Talebeye tenzil:lt vardır. 

~····································~ ~··································· ~~ ............. iNıiıDQ'[ü .... ı ........ i!i 
== ::= -· ·-s~ SiGORTA ŞiRKETi 5~· -- .... es Türkiye İf Bankası tarafından teşkil edilmiştir 5§ 
55 Yangın • Hayat • Nakliye • Kaza • Otomobll • mta'ııllyotl ~=· 
:: maliye Sigortalarını kaba! eder. ::!: ... ·=· :: Adres: 4 anca Vakıf ban lstanbııt :. ·- =· 5: Telefon: latanbul - 531 Telgraf: imtiyaz :§ 
•
- - 11111111111111111111111111111111111 ııı... ..ııı• 11111111111111111111111111111111111 1 

ııııııaııııııııııııaıııııııııııııııı,. "'1111111111111111111111111111111111111 ' ___., 

Erzak ve levazımı saire munakasası 
Yüksek ormaı1 mektebi rektör

lüğiindeıı: 
Mektebimizin Mayıs 930 gayesine kadar erzak ve levazunı 

sairesi kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartnamelerini gönnek üzere hergün münakasaya iştirak için de 
yevmi ihale olan 30 Nisan 930 Çarşamba günü saat 14 te Def
terdarlık bin.asında müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna 
gelmeleri. 

, 

n:• Nestle etiketleri ~ 
~ Büyük müsabakasının keşidesi • 

Ne~tle etiketleri büyük mii~bakısının keşldesl bu ayın • 
8 inci salı günU sabah saat 9, l J~ ta Taksim'dc kain MAJIK j 
sinema salonunda icra edilecektir. 

Bu keşideye iştirak edecek numerolu kuponlar için eti· 
ketler ancak nisanın- :ı inci gününe kadar kabul edilecek ~ 

ve Temmuz 1930 daki gelecek ke~ide için kupon tevziauna ~ 

•xxxxxx• ı:ı nisanda başlanacalı.tır. ~xxxxxx• -- - ---
~üınrukler ınu~alaza nıu~urlu~un~en: 

Goldin Şel Makine yağı 
Tripil ., ,. 
Şel Benzin numara (1) 1 20 derece 720 sikleti izafiyeae 
Gümrük muhafaza motörleri için balada cinsi gösterilen hu-

susat pazarlıkla müstacelen mübayaa edilecektir. Satmak isti· 
yenlerin niimunelerini görerek pazarlık yapılmak üzere Nisanın 
5 inci Cumartesi günü saat 13 ten 16 ya kadar İstanbul gümrük· 
!eri Muhafua r)'l\ldiirl!lıiüne müracaatb-. 
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k. ehrimiz ticaret odası bazı kısımlarını tasfiye elm 
isteyen ticaretaneler için bir ta ım şerait vaze i 

:----::.:=.;!!....=:..:.:--------------~-=--=-~--~~---:- --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-L-~· 

en tehad«le .. aanun llanı•lat tattcoap edtllrlıen 

eraklısı çok bir dava 
ekabet yüzünden cinayet. Bakkal 

Teafan nasıl vuruldu 'l 

iskan işi 

Tasarruf vesikası 
almıyan muhacirler 

130 Nisana kadar mü
racaat etmelidir 

Kongre 

Turing kulüp kon
gresi toplanıyor 

Haziranda beynelmi
lel kongre 

burada toplanacak .. 

Nimet Cemil Salt Hf.nin cev hı 

Ebeveynin relJi Laz 
Hissiyata kapılarak yap l n 

izdivaçlarda 
saadet ümit edilemez! 



nutku 

. Asrın Umdesi "lllilliyet" tir. 

İ, 3 NİSAN 1930 

l 

• iDAREHANE - Ad a caıld11i 
~o. 100 Telpaf ıulneiı Milli,.t. 1 .. 
w..ı 

illa bu- en çıolt 13 en u 
3 clerecc ~ Bustıa ıilzCir mile· 
havvtl et"Cf t, ha·H açık olacaktır. 

Soruyorlar? Geçen sene Ka
ruğaç salhanesinde 640 bin ki
lo keçi eti kesilmiş, fakat kasap 
dUkkinlarmda keçi etine hiç te. 

"Mllliget,,in edebi romanı: 5'1 Tüniz sıft)i nlz hemi baş harab. Viens eveiller ma bien-aiıftee ışJ!kları palmiyelerin yeşil dal-
Ve bunu Fransızcayı; terce- Et cueilli~ !es fleu rs du jardin. larma aksetti. 

me etti: - Ne güzel, ne güzel, diye Bu ıküçük Şalede sea, saıda 
- Elindeki bir iki güı!lük fır haykırdı Cevdet Bey ve dolu kesilmiş.ti. A.iıbmdan hasta o

ut varken şarap iç. Çünkü bu şarap kadehlerini tekrar boşalt lan genç L;bıan güzeline müte 
iki günlük örnllr bir kere geçer- tılar. hassıslaruı tawiyesi bu aükO-

BUrhan Cahil se bir daha dönüp gelmez. Bu- - Kalweleri nerede içelim, netti ve hizmetçiler bir mabuta 
nu anla da istifade et. Cihanın isterseniz burada, gece balkon hizmet eden tariki dijqyalar gi

llllnİf geniş bir erguvani abajur ğı, salata gi>i bir çok ıteYler gö ölüme, harabiye gittiğini bili- serin oluy«. · bi ııemıbıce, onu rahatsız etme-
Ja)mız yemek maııasırtm üze- ıüyordu. Şairane ve itikıne mü yonıwı, o l\alde gece, gündüz İçki, şiir, 9e felsefe COKUD· den işlerini yapıyor, demal çe-
ıine bol bir aydmlık serpiyor, kileme devam ederek bu parti- dumıa, iç, iç 1 luklan içinde yemek ikisinin de kiliyorlaroı:. 
llllomm diğer -kısmılan hafifçe yi bitiıdiler. Bir hastaya h.' mıet Lliınan, km, hülyalı ve iste- asabını, rUhunu cıaıtıoş etmitti. Şimdi, likör şifeai, ara1annda 
mor bir loşluk içinde kalıyordu. eder giıbi erıizee dolaşan ihti- rik kadın bu felsefeyi dinler- Palmiyelere aürtünerek sigara irtibat vazifeaini görüyor, bap 

Ve geride, gölge halinde yük- yar bıim nefiB bir garni tavuk ken men oluyorou. Cevdet Bey aalıonuna geçtiJ.oer. lan kadehleri sıra ile doldunı-
ielea palmiyelerin arkumda cetirci. Ve bir eski prap şişesi Hayyamdan bahsettikçe o da Ltibnan güzeli, kumlara ken- yorlardı. Libıan tepeleritıin es 
nıereden geldiği belli olmıyan açtı, ayaklı kadehlere bojalttı. atim ait fiirleri hatırlryorou. dini bıra4anş ycqun bir deniz mer güzeli kaim bir yakut par
kmm&l bir aydınlık halılar dö- Yemekten fazla içiyorlardı. Kartı karpya; prabı çekerler- mahluku pi ıgerM§ sedire uzan çuına benzi,yen kırmızı dudak
şeli geoit bir sedirin ipek yu- Lübnan güzeli bir hll}'8I i- ken ( Keremle Aah ) gibi biri dL Cevdet Bey adcalı, alçak bir lan medar geceleri gibi yakıcı 
ı:ddaimı aydınlatıyordu. leminde imiş gibi dUcın, göz- bitirip biri başlıyordu. Bu sefer meşin koltufa gömüldi1. İkisi- ve derin göriinen siyah, büyük 
Yemeğe oturdular. leri bayguı. kadehini Mldırmq Siiveyde Alıfred Müaeenin ıür- nin anwnda kısa ve küçük bir gözleri ve nilden ııüııliliip çık-
-Benim yemeklerim bilmem davet ediyordu. lerinden bir parça, mqtıur teş- mua v{iJdı. İki himıetçl öteki mıt genç bir timsahı h&tırlatan 

!qunuza gidecek mi, dedi İçıtiler, Cevdet Bey Ömer rini evel geeesioden bir kq mu salonda aiir'atle ve eeaııizçe sof gergin, krvrak ve ıtefli vüc::udii 
PllÇ bdın. Akf*n yemekleri- Hayyamm bir şiirini daha ter- ra ~ okudu: rayı toplarken ihtiyar kadın ile geniı sedirde bapru avucu-
ni daima hafif tertip ediyoruz. ceme etti: Et maintenant, blonde rtore•-. kah'Y6leri ve likörleri getirdi. na dayamş yan baygın bir hal 

Bu hafif listetıin yalnız or- Razt du ki mühletest meyhor Maintenant, muoe A nos amounl Küçük muaııın üzerine bıraktı. de yatıyordu: 
:lbvrleri ~sanın üzerini doldu mey nah, Dis • moi quelque tluuıaon joyeuu Bet dakika 90lll'a büyük ye- Şiinlen, felsefeden bahseden 
racak 4aldar çc*tu. Ce-.ıdet Bey Kayen ömrii dü ruze 'bemekıre Comme au preqaier tempı dea be11ux mele alonunda iı bitınişti. Yal dudaklar, arıt• hareket etmi-
Sakaonya tatiülan için itina dest deryab, jours nız maıuııım üe1önü aydmlatan yor, fakat mükaleme artık göz-
le yerle§ tirilmiş dil, jambon, Dani ki cihan rube harabi da mjl la pelowıe embaumEe genifenguvaoi abajur da birden lede devam ediyor. 
!Jır.ryar, ton, soğuk etler, tereya rest, Sent lea apı>r<ıche• du matin; bire karardı ve fümvann md Cevdet Beyin seyahat ve ieti 

MÜMTAZ F 

raıhatle gençle!ICII Asabı, on ü- ler içinde geçen it adsnı 
çüncü Lüiyi harekete getiren tin poletw sahnelerinin f 
açık kadın resimleri gibi bu zi- ele ne tadına doyulmaz 
hayat ve nefis tablo kaıt•mda olduğunu bu zengin ve 
mukavemet edememeğe batla- siz yaşayışının heradım 
mqtı. rüyor, anlıyordu. 

Lllbnan kadmı sedirde, ipek Hel:e bliyUk .zevk ve el 
yastııklar arasında bir kedi gibi diywlarma geçrMk için 
kıvranıp yattık~ bu mukaıve- bat ettifi bu münzevi ve 
metsizlik arttı ıve kızıl ziyalar yerde kyaıt• çıkan bu 
köt'kü illtili eden derin lliikftt diif ne göliıfıl 'bir tali ea 
onu kudurttu ve gömülıdüğti kol Lübnan gllıi!ili de bu teııa 
taktan puauya yatmq bir sırt- menmundU. Sinirleri d 
lan gibi fırladı ve bu pür iştilıa artık o eski gamlı hali a 
ttirm üatüne atıldı .. • .. • • .. • du. 

* * * Ve hatta ~i (S 
Bu ziyafet gecesi eski R,ıpa in tenhalıfmtlan, llilkUıı 

da &rjiyalann ,.apbklan &eıı;; şikıiyete bile başlamı1tı. 
teııind'fl ili&. ve ıelıvet meyvafa det Bey ona bir gtin ts 
n da bulunan tariht ziyafet ge- kadar beıaber bir aeJ'Bhll 
cıelerine benzemişti. malaniıı t$li.f etti. Arlllll 

Cevdet Bey gece yamıuıdan bafhyan dostluk b6yle s 
aonra parıeiyona dönerken bey ta daha üzüntüsüz devalS*' 
ninin uğ11kladrğmı, kemi-klerT- cekti. Burada ne kadar 
nin aızladığmı hisııediyOl'du. Fa metçilerden ve kendil 
kat bu sızlayıışta ne leziz bir acı bancı olarak tanıyan ın 
vardı. Ömriinde bu kadar mest çekiniyorlardı. Genç 
olmamıttı, kadını bu kadar yük teklifi memnuniyetle 
sek ve doyurucu bulmamıştı. ti. 
Blitiin hayatı maddi mücade,J.e 



HASAN- KUVVET URUBU Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktı;. / 
Zaafı umumi, kan~ızlık, romatizma, sı .ı ca, kemik, damar, ı.,roıtu•, ademi il; tıda-, vere 
>inlr hastalı klan na gayet nafidir. Sol;.:un gen.,: kız in ve delıhnlı la- ha.t ki ·ki 
"h . 1 b "iki h i , ' · ' I \ O ' · ı tıyar u, uyı er er mevs m"c ı s cını a' edebilirler. 60 kuru~ tur. IJıı,an ı:.:zı dcµo :.ı 

Tu~!!, ~!~.~~t~~!~!~~~~d!~~l~!~D~~ ~ ıma:~ktrikı•~b!~:-W•gaımm ~e~~~~~!~~!~t~!,!'!~~~.!,~~l~~.!~d!~!ğ\~~ 
ı?are merkezi binasına ilaveten bahç~nın t~yın olunan mahal- ~ it! ı• L ı• p s kuruş bedeli keşifli 12 adet imalatı sinaiye 13 Mart 930 tar:hi 
lıne Yeni bir bina yaptıracaktı_r: Bu ışe tahp olanlar asağıda = r den itibaren 20 gün müddete ve kapalı zarf usulile Mevkii M 
Yazılı vesaiki ibraz edeceklerdır. . . .:= f b "k _ nakasaya vazolunmuşur. Müzayede ve münakasa ve ıhal~t I· 

ı - Talibin mali kabiliyetini göstenr vesıka_lar. . . . a rı ası, cihan· .= n~nun talimatnamesi mucibince mezkur imal~tı suıaiye 
. 2 _Talip tarafından evvelce ya~ılmış <:>lan ışl.enn bır lıste- :=ı şümul bir şöhret ::: 1 Nısan 930 Çarşamba günü saat 16 da Vilayet encümeninde ih 

sı v.e fenni kabiliyetini gösterecek sa_ır v.7s'.':ık~. !.~lıpler Ankara- = .: lei katiyesi icra kılınacağından talip olanların 8 gün muka 
da ıZraat Bankası Levazım ve meanı .. m1:1.durluguıı_e İs~~nbulda . kazanmıştlr. dem münakasa ~eraiti umumiyesi mucibince ehliyet vesikal 
Gaiatada Bozkurt hanında Mimar Mosyo ~on_çer:ye m~racaa.~- = R A D y o = rmı Vilayet baş mühendisliğine ibraz etmeleri ve teminatı m 
la b.u. baptaki plan mukavele ve şartnameyı yınnı beş !ıra mu- ;,.. e=ı vakkatelerine ait banka mektubu veya makbuzlarını teklif m 
kabılınde alabilirler. . . 1- gg tuplarile birlike yevmi ihaleden bir gün evvel diğer bir za 

Bu iş için 1 Mayıs 930 tarihine kadar teklıf mektubu kabul ~ Jevazımah ilede ~ d~unda encümeni daimi vilayette tevdii lüzumu ilan olun 

:~:1!~1~::!t~~~~rt:ı:~~ :a:f1:t::ı~~~~~d~i!~~k::a:k;;;i~~ ~ dünyada birinci mevkii işgaı ediyor. ı Gümrü~ler mu~alaza ınü~ürlu~ün~en: 
tanbuı şubesi müdürlüğüne tevdi olu~~alı~ır. . . ~ Türkiye umumi vekilleri : 1 O numaralı motöriin tekne tamiratı, 2 O gi.in mü 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelının ~0 10 nu nısbetınde te = § detle aleni münakasaya konulmuştur. Şeraiti kanuniye 
ıninat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak surette H E L ı• o s e= 
herhangi bir talibi tercih hakkını muhafaza edea-. M IÜI ~ ta e e 55 at Ug Galata ~ haiz talipler~n kaler:ı: ve heyeti fenniyede mevcut şar 

- - - = ~ ;;;;ıı a --· name ve keşıfnamesın<. ıttıla husulunden sonra 12 Nis 

Mu"n9lras~ ı'le sıra ı·nıalı'· "'"" -:-::- 930 Cumartesi günü saat 11 de Muhafaza müdüriyeti ul U ~ı!fülUHljll OUmllillll 1 !illi ffillllllllililUlllllUU@lllllilll!llUl~O~llDillllllll~llllIDllllllllllllUlmlll~ OlllllllıilU!lllllllll llllll~lllUilUlillCUllilUllllllillilll!DJllllllllllllllllllllH •. • de müteşekkil komisyona müracaatlarr. 

Ali ticaret mektebi müha- En.~ıı~)re~ ~s~ı1dıgı l:.ıı~~ı~.k ::(: -~~Jytant Baııkası L 111u111 

Yaat komisyonundan: 1 ~!!~e~'!:~!15e~~~!i~~!! ~1,1.~urlı~~~i~drn: 
.. Mektep için lüzumu olan 100 sıra 17 Nisan 93~ Perş~mbe ikraz numaralı deyn senedi mu 

gunü saat 15 'te ihalesi icra kılınmak üzrıe münakasaı alenıyeye cibince Emniyet Sandığından 
va~ıunmuştur. Talip olanların şeraiti anlam~k üzre tati.l ~ün- istikraz eylediği meblağ mu
~erınden mada hergün mektep idaresine ve mıinakasaya ıştırak kabilinde sandık namına mer
ıçin de yüzde yedi !buçuk nisbetindeki depozito akçelerini iha- hun bulunan Fethiyede IW.tip 
leden eve! Defterdarlık •binasında rnüesscsatr ziraiye muhase- Maslahaıttin mahallesinde Tat
l>eciliğiıne tıevdi etmek suretile mektepte mliteşekkil komisyo- lı kuyu sokağında eSki ve yeni 
nunıuza müracaatları. 12 N. lı ve yetmiş altı arşın ar

Teminat 
miktarı 

Muzaye~e ile ökuz satfl: 
Pendik seronı dariilistihzarı 

nı iidiirlüğünden: 
Pendik Seııom darülistihzarında mevcut 59 baş öküz aleni 

,,üzayede suretile satılacaktır. Talip olanların öküzl~?: v~ şart 
namesini görmek için hergün Pendikte Seroın darülısıt:ıhzan 
rtıiidürlüğüne müzayedeye iştirak etmek isteyenlerin yevmii 
ıhale ıolan 17/4/930 tarihine müsadif Perşembe güni1 
saat on dörtte Defterdarlık binasında müesscsatı ziraiyye mu· 
lıasebeciliğinde müteşekkil mübayaat komisyonuna tnliracaat 
eylemeleri. 

~tuz ve ~eJ~ir munatasası: 
Pendik serom darülistihzarı 

111 üdiirliiğiinden: 
Pendik Serom darülistihzarı için 60 baş öküz ile 6 baş bey

~ir kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Talip olanların şartıu
:nelerini görmek için hergün müessese müdürlüğüne ve müna
tasaya iştirak etmek isteyenlerin yevmi. ihale olan 17 Nisan 
l30 Perşembe günli saat on üçte defterdarlr'k binası dahilinde 
nüesseaatı ziraiye rnUhasebeciliğinde mliteşek'kil mübayaat ko 
nisyonuna müracaat eyelemeleri. 

Sultanahmet Sulh icraımdan: 1 
.. ~ahcure Aliye Hanımın Çengel

<oyunde Çakaldağmda 2/13 No. iki 
<at birde beşik örtüaü ve 
lıtarda mutfak ve ahın havi 
>e.kiz doa, üç apteahane, iki 
löniim bahçe, e~çanmüsmire ve El-
. alı suyunu havı bir bap köşkü 735 
lir~ya ihale edilmişse de talibi be
iel~ müzayedeyi vermediğinden iha
•nın fC11hine karar verilerek tekrar 
lltizayedeye bilvaz 21 Nisan 930 pa
zartesi saat ıs tc ihale! kafiyesi icra 
dileceğinden taliplerin, kıymeti o-

'an 700 liranın yüzde on nisbetinde 
eyakçeaUe Sultanabmet icrasına mü

"ataatleri. 

, • lıtanbul Dördüncü icra memur• 
•llgundanı 

GÜNEŞ 
T. A. S!gora Şirketi 

Ş:rkctlmizln 31 Mart 1930 tari
hindeki adi hey'etl umumiye içtima
ındı nisabı ek~erlyeı M<ıl olmamasına 

mebni 27 Nisan 1930 tarihine ııil
sadif pazar gUnü sanı ! ! de tekrar 
içtimaına kuar \'erildiği illn olunnr. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare raporunun 

kıraati. 

2 - Murakıpler raporunun kıraati. 
3 - 1929 devrd hosablyeslne 

ait bilAnço ve kdru zarar hesabının 

tasdlkı ve geçen devrei buablyo zar· 
fında ifayı vazife eden mecli~l idare 
azalarının ibrası, 

4 - 1930 de\Tei hesabiyesi için 
meclisi idare azalannın intihabı, 

5 - Mecliii idare azalannı 

mahsus hakkı huzurun tesı>id ve ı· 

zayı mezkuıe meyanında şlrketlo 
umumiyeslni deruht~ eden zata 
verilece-k ta.h~i~arın takdir ve tayini 
zımnında nlcclıse ~afAhiyet itası. 

6 - 19.10 •cne;i hesaiJlycsi için 
mur.akııJlerin Cıt} ıni ve ücretlerinin 
tegpiti • 

sa üzerine mebni ahşap ikıi kat
tan ibaret dört oda, bir &Ofa, 
bir kuyu, iki yüz kırdı: dört ar
şın bahçe ve müştcmelatı sai
Teyi havi bir hanenin tamamı 
vadesi hitamında borcun veril
memesinden dolayi satılrğaçıka 
nlarak yedi yüz altmış lira be
del ile müşterisi namına kat'i 
kararı çekilmeş iken bu kere 
yüzde on zam ile başılca bir müş 
teri çıkarak müzayede bedelini 
836 liraya iblağ eylemiş olması 
cihetile mezkôr hanenin 514/ 30 
tarihine müsadif önUmüzdeki 
Cumartesi gilnU tekrar son mü 
zayedesinin icrası ve muamele
sinin ücmali mükarrer bulundu
ğundan talip olanların mezkılr 
günde nihayet saat on beşe ka
dar Sandı'k idaresinde hazır bu 
lunmaları ltizumu ilan olunur. 

Emni)rei sandığı 
111üdiirliiğünden 
Şerif a&"anin 14233 ikraz nu

maralı deyn senedi mücibince 
Emniyet Sandığından istikraz 
Eylediği mebliiğ mükabilinde 
Sandı'k namına merhun bulu
nan Ahir kapıda Can kurtaran 
Seyit'hasan mahallesinde Yeni 
sokağında eski 26 mükerrer 27 
harita 493 mevnııiinde yeni 36 
numaralı ve seksen arşın arsa 
Uzerine mebni üç kattan ibaret 
beş oda, iki sofa, bir mutfak, bir 
kuyu, elli dokuz arşın bahçe ve 
müşteıınetatı saireyt havi bir ha 
nenin tamamı vadesi hitamında 
borcun verilmemesinden dolayi 
satılığa çıkarılarak sekiz yüz 
yirmi lira bedel ile müşterisi na 
mma kat'! kararı çekilmiş iken 
bu'.ı:ere yüzde on zam ile başka 
bir müşteri çıkarak müzayede 
b_edelini 902 liraya iblağ eyle
miş olması ci.hetile rnezkftr ha
nenin 7/ 4/ 930 tarihine müsadif 
önümüzdeki Pazartesi günü te
krar son müzayedesinin icrası 
ve muamelesinin ikmali mukar
rer bulunduğundan talip olan
ların mezkfir günde nihayet 
saat on beşe kadar Sandık ida
re3inde hazır bulunmaları lü
zumu ilan olunur. - -- ---------Devredilecek ihtira beratı 

Humzu hadiı ve kükürt istihsali
ne ait islahat., hakkında Sanayi u

(;erck asaleten '' gerek \'eU!c mum müdürlüğünden istihsal edil
ten şirketin Hakal on lıeş hisse <C· miş olan 1 Temmuz 1928 tarih ve 

7 - 'l'icarct kanununun 323üncü 
maddesi mucihince şirkatimizle icra

' ı ınuım"le hu~usunda mecli!i idare 
azalarına mezuni)Ct ve sal.lhivct 
lıası. · 

168 Hüylikada \alı sokaj!;ıında Otel dövilAJ nısıf 

170 Ueyoglunıla Şi?li de 
Büyiıkdere cndde<inde 

hisse 25, 23, 21, 19 
Garaj atik 10 ccdit~OI 

700 
5000 

196 1 lasküyde iskele cad· Arsa 1 No.lı 3091 ar-
desinde ~un murabbaı 500 

199 I locapa~a mahAllesinde Kalın l\lııstafa Ağa l\led-
1 liıdavendigŞ,r sokağında rcsesi. 2500 

Mevkii ve nevileri yükarda gösterilen dört parça eınlakm 
satışı müzayedeye konmuştur. Müzayede bedeli sekiz senede ve 
sekiz taksitle istifa olunur. · 

Birinci taksit peş.inen alınır. Müzayede kapalı zarfladır. İha
le 14 Nisan 930 Pazartesi günüdür. 

Her ıbir emlake ait teminat akçası •hizalarında gösterilmi tir. 
Talip olanlar İstanbul İzmir Şubelerimize de müracaatla mufas 
sal şartnamemizi alabilirler. Bu şartnamelerden bir tanesinin 
imza edilmesi ve teklif mektubiyle'birlikte mazruf en yevmii iha
leden akdem Banka Müdüriyeti Umumiyesine tevdi edilmesi 
icapeder. 

BU YÜK 

TlYYl E PlllNG~~~ 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şelıre-
nıaııcti, Defterdarlık, iş~ Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
~111rakq>ları 're halk lııızu

run(la )rapıhr. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara· 

lar tekrar Dolaba konmaz 

Eskişehir-Kütahya yolunun 1 + 740,2 110,2 l 122,3 f 660 
ıncı kilometrelerinde 0,60 lık ve 1 t 4-00,3 + 399; 4 , 330 ncı ki 
lometrelerinde 1,0 metroluk ve 2-j 208 nci kilometrelerinde 2,00 
metre açıklığında olmak üzre Nafia baş mühendisliğinden ve
rile<:ek tipler mucibince ayakları kargir ve döşemesi betonar
me olarak yapılacak menfez inşaatı 22/ 3/930 tarihinden itiba
ren 22/4/930 P,azartesi günü saat 16 ya kadar vahidi kiyasii fi
: ·at ve kapalı za~_usulile münakasaya vazolunmuştur. 

1 Müteahhidının bu yolda yapacağı imalatı sünaiyenin be
deli 7100 lirayi tecavü~ etmeyeceğinden münakasaya iştirak 
etmek isteyenler bu mıktların C( 7,5 ğu nisbetinde teminatı mü 
vakkate akçesi veya Banka mektıJbu veyahut istikrazi dahili 
tahvilatı verımelef'İ ve teklifnamelerin münakasa ve müzayede 
kanununa tevfikan ihzar edilmesi. 

. Kirkor Hazarosyan Efendinin E
lline Feride Hanım zimmetindeki a
acağuun temini istifası zımıunda 
lla!ıcuz bulunan Hoca Aliettin ma
alleainln Tahmis önü c;addesinde 

Hik .•. 35 cedit ~9 No. ıu kuru kahveci 
:edıgınden mlinkalip dükkinırun 24 
e 8 hissesi otuz gün müddetle iha
ei evveliyesi müzayedesine kon~ 
nuştur. Hududu sağ tarafı Nuri
fe aHnım ve sairenin dükkanı, sol 
aralı yemişçi Kosti Efendi dük
<Snı arkası Mısır çarpsma ait 
nağ~za ve cephesi Tahmis caddesi-, 
• mahduttur. Mesahası 48 arşın ter
>iindedir. Bodrum mahalli. ze~ni 
t•nişçe kağtıçı dükkanı fevkarusınc . 
nuharrik bir merdivenle çıkıldıkta. 
·emini tahta döşeli bir oda ?lup. de- ' 
?nunda Dav1ı Bahar Efendı muste-1 
ırdir. Kıymeti muhamminesi tama~! t 
·ltı bin liradır. Talip o!anlann .liı 
-nuhaınminesinin yüzde onu nisbetın· 
'• ı>eyakçcsini müstashiben ve 338/ 
il 12 dosya No. ile 5/ 5/ 930 tarihi~de 
~•t on dörtten on altıya kadar bız
;•t ve bilvekalc ve fazla malumat 
'0•Yansından ita edileceği ilan olu
l Ltr. 

778 numaralı ihtira Mratı hakkı bu 
nedine malik olan his «daran efen• kere ahara ferağ veyahut icara veri
diler b~mil oldukları >enedııı içtima leceğinden satın almak veyahut isti
tarihinden lbkal on gün evvel şir· car etmek arzusunda bulunan zeva
ketin merkcıi idaresine terdi etmek tın İstanbul yeni postane arkasında 
suretlle he\ 'eti umıımiyeye iştirak Türkiye Hanında 18-22 numaralarda 

kain vekili İSTOK Efendiye müra-
bakkını h•lıdirler. caat etmeleri ilan olunur. 

2 - Taliplerin inşaatın devamı müddetinde inşaatın mesu
liyeti fenniyesini .t°'."~hüt edecek bir mühendis veya ehliyeti 
Nafia başmühendıslıgınce tasdik edilmek şartile bir fen memu
ru irae ve katibi adillikçe müsaddak teahhütnamenin teklifna
meye leffi. 

3 - İnşaat ~~~~nda fazla malftmat almak isteyenlerin 
afia başmilhendıslıgıne münakasaya iştirak ede<:eklerin ihale 
günü vakti muayyende Vilayet encümenine müracaatları lü

latanbul Aıliye mahkemeıi Birin- lıtanbul asliye mahkemesi birinci hu- zumu illin olunur. 
ci Ticaret dairesinden: • kuk dairesinden: ------------------

!il Doktor s. Fresk o 
ilvellit ve kadın hastalık-

1( lan mütehassısı 

8 
°tısültasyon saatleri: 14-17 

d eyoğlunda Sofyalı sokağın 
a 32 numaralı Mayidis ha

n 2 numaralı dairesinde. 
Telefon: B. O. 2917 

Mahkemece mukaddema ilanı if- Yeni postane arkasında Ba;iret T ~ı· 1 1 o~u 1 ~ 
!asma karar verilmiş olan Karaköy hanında iken Ankara ya nakleden g ISIJB l ın ur o" ~~u" n en.· 
de 318 numaralı mağazada kundu- müflis Rella inşaat Türk Anonim U 
ra ticaretile ıpüşteğil Moiz Alfanda- şirketinin tas~i'? düy~n . ınuameles! 
ri Efendinin muameLitı ifliisiyesi 1 ?./Y930 tarihıne !"usadı~ Paz~rtesı İdaremiz müstahdimini için 225 ila 250 çift Potin imali ka
.. na münkalip olmuf ve mahkeme- gunu saat 14 te ıfa edUeceğınden palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 9 Nisan 1930 Çar
~;>:asa mevcudunun ashabı mat!Qba yevmi ve v:~i mezkQ~~ b ash~br şamba günü saat tam 14 te zarflar açılıp ihalesi icra kdınacağın

. tevziile masanın kapatılmasına karar mat!Qbu~ ı:a ~u: -:"ilt.1 e era her dan taliplerıin bu baptaki şartnameyi gömıek üzre yevmi mezkQ-

. veril~esi üzerine masa mevcudu mez.kilr .. e gır etlı ı' ı.nasa, .. 11 e- ,_ d h G 1 d Rıh dd . d k' .d . 
v• t umu ra .-a ar erıgu .. n a ata a tım ca esın e ı ı arcı merkezı' -mümtaz alacaklılara bittevzi masa- retıne muracaa ey emo erı "" 

nın kapatılmış olduğu ilin olunur. ılin olunur. vevl'. miiracaatları ilan olunur. 

HarbiJe mekte~ i ınü~üriJelin~en: 
Ayda on dokuz buçuk ila 22 lira ücret maktua il 

mektebin talebe lokantasında çalışmak ve bilhassa sofr 
cılık yapabilecek kabiliyette erbabı iffetten bulunmak v 
hiç bir suretle sabıkalz olmamak şartile dokuz müstahd 
mine ihtiyaç vardır. Talip olanların daha ziyade tafsila 
almak üzre Harbiye ınektebi Dahiliye müdürlüğüne a 
cilen müracaat etmelc:-i ilan olunur. 

lnsaat ınünakasası • 
Emniyet sandığı müdürlüğünden! 

Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan 
bulda Cağaloğlunda kain olup elyevm Emniyet Sandığı 
ııın tahtı İşgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir 
Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz edecek 
lerdir: 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerir 

bir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 
Talipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve mebani mi 
dürlüğüne, İstanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğün, 
müracaatla bu baptaki plan, mukavele ve şartnameyi o· 
nar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu İş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek
lifname kabul olunur. Teklif mektuplan kapalı zarfla 
Ankarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü
ne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mü
dürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 1 O nu nis 
betinde teminat gösterecektir. 

Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hangi 
bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

M. M. V. Levazım İstanbul Satın alma komisyonundan: • 
1 - Evvelce gazetelerle ilan edilen Milli Müdafaa Vekli

leti çevirme şubesi için alınacak mlitercimleden İstanbulda 
bulunanların imtihanları Fındıklıda Ücüncü Kolordu kumaıı· 
danlrğmda yapılacaktır. · 

2 - Her gün bir dilden imtihan yapılacaktır. İmtihan gün. 
!eri şunlardır: 

5/ Nisan 1930 Cümartesi İngilizce 
6 /Nisan/ 930 Pazar Almanca 
7 / Nisan/ 930 Pazartesi Fransızca 

İmtihanlar saat 9 da b?.')lıyacak ve 12 de ibtecektir. 
3 - Her imtihan için 4x6 eb'adında bir fotograf beraber ge 

tirilecektir. 
4 --::- İmtih~na girecek!e~ kalem ve siyah sabit mürekkeı: 

veya murekkeplı kalemlerını ve 12x32 eb"adında kafi miktar 
kağıtlarını beraber getireceklerdir. 

5 - İmtihanlarda lftgat bulunmryacaktrr. 
6 - İmtihana gireceklerin imtihan günü ve saatinde Kolor

du birinci şubeye müracaatları ilan olunur. 

ADAPAZARJ TÜRK TiCARET BA 
Sermaye•I : 1,000,000 T. Lirası 

Tesisi: ı913 Anonlme tahvili : 1918 
Merkezi : Adapazarı 

lstanbul Şubesi : Yeni Po tabaae karşısı. Telefon : lst. ;o42 
Diğer şu bel eri. lzmıt. Bolu. Eskişehir, K ntahya, Dll:ı:ce,ı 

· Hendek, Bo:ı:DyOk, Geyve, Gereae, M uourn 
l\luhtclif ~ehirknlc ıııııhsbirleri \ardır, Her nevi Banka muame· 

hltı ) apar \C ıııi.I ait ~eraitle mc\dual kabol eder. 

llJon Kar a~isar Mu~ase~ei Hususiye 
Mu~urluğun~en: 
İstanbulda Anadolu Ajansı İl!inat Şubesinde mevcut nümu

ne ve şartnamesi mucibince 80 defterin tab'ı 25 Mart 930 tari
hinden itibaren 20 güıı müddetle münakasaya konulmuş oldu
ğundan taliplerin Afyon Karahisar vilayeti daimi Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

TahlisiJe uınuın nıü~ürliğln~en; 
Kumaşı mahfuz ve memhur numunesine tevfikan 

idarenin irae edeceği fabrikadan alınmak üzre idare 
müstahdemini için 225 ila 250 takım yazlık elbise imali 
aleni surette münakasaya konulmu tur. 13 Nisan 930 
~azar günü saat 14 te ihalesi icra kılınacagından taliple
rın şartnameleri görmek üzre yevmi mezkura kadar her 
giin Galatada Rıhmtım caddesindeki idarei merkezıyeyo 
müracaatlarr. 
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Yalova kaplıoalarının resmi küşadı iç n hazırlıklara batlanmıştır. Seyrlaefaln umum mlldllrU 
Sadullah B. Ankaradan avdetin! mllteakıp hazırlıklarla meşgul 

olmak üzere Yalovaya ıtldeoekttr • 

l Çorluda Şecaaddein mektebi talebeleri yukarda muallim Şa
. in B. sınıfı, ortada muallim Mediha H. sırufı, aşağıda Zekiye 
j t 1. sınıfı. 

Fransız artistleri dilli Aatal'lldao retdller, Relllmde, Melle M.arle Belle'I 
lsttlı:ballnde bulooaolar arasında cörUyonız. 
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VALET rnJ~~~t.t 100 Krı 
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VALET Tıra9 
blçallı 22 Kr. 

VALET Bllerne 68 Kr. kayı,ı 

VALET Tıra~ 
eabu u 85 Kr. 

hepsi 275 K,. 
ymetlnde iken 

'alnız 

aıcla edlLntektedir, 

Şehremaneti ilanat1 

Beyoğlu dairesinden: Kasım-
1şa Z. B. mevkiince bir keçi 
ılunmuştur. Sahibi sekiz gün 
inde gelmezse satılacaktır. 

Beyoğlu orman idaresinden: 
Müsadereli emvalden Beyoğ 

;nda, Sanyarde ve Kemerbur-
1zda mahfuz 2600 kilo meşe 
ömürü, 250 kilo meşe odunu, 
adet balta, 3 adet tahra, 2 a

et destere 23/4/930 Çarşamba 
ünü ihale olunmak üzere mü
ıyedeye vazolunmuştur. Talip 
rin Beşiktaş orman idaresine 
! yevmi mezkfırda Beyoğlu 

ıymakamlığmda ihale komis
)lluna müracaatlan. 

ıoktor SEYFETTİN 
Cilt, frengi ve hlrkatllbcvil has

lıkları mütehassısı. Karaköyde Ab
ullah Ef. lokantası yanında l'erit B. 
hn. ller gün. 

AVUKAT ÖMER 
FARUKİ BEY 

(. . 
·•l•tada \dalcı Hanındaki yazı• 

.1nesini mczkO:r han civarında "Sl

.ORT \_ Hanının üçüncü katında 
·'l-:l .,l1 1ıı.1r:1lı od~l ıra nakletmiştir. 

-

1 STANBUi. L11.YET 

DEFTERDARLIK IL.A.NATI 

KAATANE SEYİR MAHALLİ KİRAYA VERİLİYOR: 
İmrahor köşkünden itibaren Çağlıyan kasn oiıündeki köprüye 
kadar derenin sağ tarafı 1 Mayıs 930 tarihinden Teşrinievvel 
930 nihayetine kadar kiraya verilecektir. Bedeli peşin olınak 
üzere tahmin edilen kirası 900 liradır. Kiralamak ..muamelesi 
aleni müzayede ile 17 Nisan 930 Perşembe günü saat 15 te def
terdarlıkta yapılacaktır. (N-121) 

Devlet ~eınirJolları 8. P. ına~azasın~an; 
Mağazamızda mevcut muhtelif mikdarda telefon ve teferrü-1 

atı, soneri, muhtelif kazma, bandaj, varyoz, kalo pil kavanozu 
ve sairenin 10/4/930 Perşembe günü saat on dörtte aleni mü
zayede ile satılacağı ilan olunur. 

Dgvlel ~eınirJolları H. P. nıa~azasın~an 
Mağazamızda mevcut muhtelif mikdarda boya ezme, vida, 

ray düzeltme, teneke kıvırma, gazo:ı, hububat, yazı makineleri 
ile palanga, şerit destere tezgahı, hızar makinesi, bira kazanı, 
mania teli agrafı, etil kazanı ve sairenin aleni müzayede ile 
12/4/930 Cumartesi günü saat on dörtte satılacağı itan olu
nur. 

Devlet ~eınirJolları ve limanları umumi 
i~aresin~en 

Borçlar kanununun (14) ve (15) ve hukuk usulü muhakeme 
leri kanununun 297 inci maddeleri mucibince evraka yazılacak 

imzaların behemehal el yazısile yazılmış olması şarttır. 
Binaenaleyh Devlet Demiryollan ve Limanlarında her hangi 

bir muameleye ait olursa olsun bütün kaatlara yazılacak imza
lann alakadar kimselerin bizzat kendi el yazısile yazılınası icap 
eder. Ancak imzasını yazmağa muktedir olmıyan veya yazı bil
miyen her şahsın heyeti ihtiyariyeye veya mahallince tanınmış 
iki şahit veyahut Notere tasdik ettirmek şartile el ile yapılmış 
işaret veya mühürleri kabul edilebilecektir. Bu takdirde bu işa
ret veya mühürlerin musaddak bir nüshasının hıfzedilmek üze
re idaremize tevdii icap eder. Bunun haricinde yazı bilen şahıs
lara ait mühürlerin hi~ bir suretle kabul edilmiyeceği ilan olu
nur. 

dünyanın 

Parisin "A. KLAVERl,, nin icatkerdesi zayıflatıcı 
ve e!Utlkt mayokemerleri, Hlks korsaların son 
modeUeri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı· 

nıoız. BütUn Türkiye için yegAne mümessilleri 
Beyoğlu No. 437. 

HOVAGİMYAN BlRADERLER _. 
~enılik Ziraat lankasından : 

Liı a K Senet No Borçluların isimleri · 
ı 2 00 J 5 14 Orhangazi den dikici Şakir usta -
J 5 00 1940 ,, Demirci Söleyman usta 
20 oo 2875 ,, Alibey zade Ahmet efendi 
13 00 2930 ,. Eylp oğlu Şemsettin 
115 00 3356 ,, Ahmet efendi zevcesi Ayşe H. 
2!5 00 3660 Beşpınar Karyesi Muhtar Şerif ağa bin Mehmet 

195 3730 Orhangazlden Bıçakçının İbrahim efendi 
Yı'ıkarda isimleri ve borçlu oldukları miktarlar yazılı olan 

müstakrizlere ait gayri menkul merhunatın bilmüzayede isimleri 
hizasında gösterilen miktar üzerinden !halel kafiyesi icra edilmiştir. 
işbu miistakrizlerin bazıları vefat etmiş ve bazılarının da vere11e
lerinin ikametgahları me~hul bulunmuş olduğundan tarihi ilandan 
bilitibar üç gün zarfında tediye! deyn etmedikleri takdirde zik
rolıınan bedeller mukabilinde talipleri uhdesine ferağ muamelesinin 
ifa cdlleceği son defa olmak iizerc Uiın olunur. 

loıanbul Birinci Ticaret Mahke;;;;--- -n· J N T 
1 
N __ _ 

sinJen: -~ 
Mahkememizce 30/2/930 tarihin- c::x::x) 

de ilanı iflasına karar verilen Çarşu
yu kebirde arabacılar sokağında 7, 9, 
11 numerolu dükkanlarda mübayaa
cıhkla müştegil Abraham Bükücüyan 
Efendinin dükkanında mevct!t mücev 
heratın Sandal bedesteninde ve dük
kan eşyasının mahallinde 7 nisan 930 
çarşamba günü saat 10,30 (on buçuk 
ta) bilmüzayede furuht olunacağı ve 
satış nihayet bulamadığı takdirde mü 
teakip günlerde müzayedeye devam 
olunacağı ilan olunur. 

l.t. 3 üncü H. Mahkemesinden: 

Ma.dam Camilanın kocası Hasköy 
cami altında Yakubun hanesinde mu
kim iken halen ikametgahı meçhul 
bulunan Mişon Çukriyel Efendi ale· 
yhine terk sebebile açtığı boşaııma da 
vası üzerine ilanen yapılan tebligata 
rağmen cevap vermeyen müddealeyh 
Mişon Efendinin 27 nisan 930 pazar 
günü saat 10 da hazır bulunması i-
15.n olunur 

En son amerikan 
usulüne tevfikan 
istihzar odilmlt: 

Di~ Macununu 
Bir defa ·ıecr!lbe 

ediniz. 

HER IERDE BOLDNUR0 

Yazı makinelerinizi 
Galaıo'da Haraççı sokagı IO numaralı 

V. BENBAIMASTE 
Ticarethanesinden saun alınız. 

Makine tamir ve tebdil olunur. 
Daktilo dersleri dahi veriU• 

.;;• ... 

Telrirdağmda Namuk Kemal mektebi talebeleri. 
dördüncü sınıf, aşağıda üçüncü sıruf, ortada mektep binası. 

• ı 

lTTlHADI MİLLİ . --bAKTERIYOLOK -lll(j 

TUrk Anonim Sigorta 1 Dr. IHSAN SAMI 
Şirketinden : IBakteriyoloji laboratuvar 

29 Mart 1930 tarihinde Gılatada Umum tan tahlllatı, Frengi 
Ünyon Hanında alelftde in'ikıt eden nokta! oaı:arıııdan (Vaaermao 
hissedaran hey' eti umumiyesinde şir· teamUIU) kan kUroyat sayıl· 
ketimiz hisselerinin 9 numerolu ku· masl, tifo vo ıııtına hastalık· 
ponu mukabilinde kazanç vergisi ları tefblıl, idrar, llaiıam, 
hini tediyede tevkif edilme'.< üzre cerahat kazurat vo ıu tabii• 
hlsse başına 3~0 kuruş temettü tev- ıatı, Oıtra mltroskopl ile fren 
zli takarrür etmiş olduğundan 8 Ni· aranmaıı, husus1 aşılar ıs· 
ıan 1930 tarihinden itibaren Galata· !ihzarı. 

da Ünyon Hıınında k:İin ŞJ;ketimiz Divanyolunda Sultan Mahmut 
veznesinden tcdiyatta bulunulacağı türbesi No. 189 Tlefon Is. 981 

hissedarlarımızın nazarı it!Ama arzolunur iİıı••••••ııııİıı••••••~ 

MUZA YEDE iLE SATIŞ \ 
Nisan 4 üncü cuma günü sabah 

saat 10 da Göztepede Ridvan Paşa 
caddesinde Reşit Paşanın köşkünde 
bulunan eşyalar kıymettar halılar mü 
zayede suretile satılacaktır. 

17 parçadan ibaret ve onbeşinci 
Lui şeklinde yaldızlı nefis bir aynalı 
jardinier salon masası, ve dört pen
cere perdeleri ile, otoman ve asri şe· 
kilde hayli kanape takımları zarif 
bir İngiliz büfesi, yemek oda sanda
liyeleri, çini sobalar, kristalli yazıha
ne, meşin yüzlü kanape takımı, kris
tal avizeler, karyolalar, paravanlar, 
sarı mangal, samaver, şez_long ve san 
daliyeler, perdeler, İngiliz markalı 
bir para kasası, mutfak takımları, ve 
sair eşyai beytiye. Benz markalı bi
nek otomobili, Sine, Bahtiyar, Hora
san, Şirvan, Zaruk, Zllli sultan sec
cadeleri. · Köprüden vapur saat 9,05 
te hareket eder. Pey sürenlerden 100 
de 25 teminat alınır. 

Mahkemei Asliye Üçüncü Hukuk 
Daireiinden: 

Müddei Zahire Hanım tarafından 
müddealeyh Ziya Efendi aleyhine i-. 
kame olunan boşanma davasının ar
zuhali müddealeyhin ikametgahı o
lan Beyoğlunda İstil<lal caddesinde 
36 numaralı apartımanda bulunma
yıp nereye gittigi bilinemediği ve ma 
halli ikametgShıda meçhul bulundu
ğu tebliğ ilmihaberi zımnında müba
şir ve heyeti ihtiyariyesi tarafından 
v~rllen meşrubattan anlaşılmış ve 
müddei vekilinin talebi üzerine key
fiyetin ilanen tebliğine karar veril
miş ve yevmi tahkikat 930 mayısının 
dördüncü pazar günü· saat 14 te ta
lik edilmiş olduğundan tarihi mezkO
ra kac\ar muktez cevabın intasl ve
ya bizzat veya musaddak bir vekil 
göndermesi lilzumu tebliğ makamına 
kaim olmak Uzre ilanı keyfiyet olu
nıv-

F etbiye Şiı:keti Madeniyesi l 
Türk Anonim Şirketi 

Hissedarana ilAn 
31 mart tarihinde inikadı muk 

rer olan heyeti umumiye! adiye iefl 
tevdi edilen hisse aenedatı mikO 
Ticaret kanununun 360 ve şirket 
zamnamesinin 48 inci maddeleritt 
tayin eylediği miktarı asgariye v 
olamadığı cihetle, hi&1edaran bey 
umumiyeai işbu nisanın 24 üncU ~ 
şembe gilnil saat onbeşto Gala 
Merkez Rıhtım Hanının ikinci kati 
da kfiln merkezi idaresinde ilk içtil 
ruznamei müzakeratmdaki m~~ 
hakkında müzakere etmek Uzre ııv 
ci defa olarak akdi lçtimaa davet 
lunur. 

1 - Meclisi İdare raporu ile ııııf 
kıp raporunun kıraati. 

2 - 1929 senesi heıaplarının t 
diki, mezkOr sene nettayicine dl 
meclisi idarenin teklifi hakkında ı 
bazı karar ve meclisi idare azası1' 
tebriyei zimmeti. 

3 - Meclisi idarenin tecdidi. ~ 
4 - Meclisi idareye ita olun• 

hakkı huzur miktarmm tayini, I 
5 - 1930 senesi muamelesi 

bir murakıp tayini ve iloretinin ıl' 
biti, . 

6 - Şirketin idare! umumiyeS1 

tedviri ile mükellef meclisi idare 
Iarile müdüre verilecek ücretlerin 
biti için meclis! idareye salaliiyet 
Si. 

7 - Gerek şahsen kendi naınl~ 
ve gerek sair, tirkctlerin meclis'. 
re azası yahut müdürtı sıfatile t"1 
le akdi muamele husuounda ın•' 
idare azalarına mtısaade itası. 1, 

Ticaret kanunu ve şirket ni~~ 
mesi ahkftmınca l§bu ikinci içtı Jıl 
temsil edilen hisse miktarı ne 0 f 
sa olsun icra edilecek milırakerat 
teber olacaktrı. ./ı 

Meıı'ul Müdürü Biirbaueddİ' 


