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~:~;'.::::rt~~~~,::·~.10sma lı Bankasının tekli~ıeri yal ız a aı1 ız 
~F~~~:f.f~;~~~:r#.değ 1, hatta bir az da manidar telakki ed· iyorH 
aifır olan şeraiti bu hakLkate 
" d' da.ha büyük bir kıym~t ve.r ı · 

Ekseriya ecnebiler bı.~e dı~ı:
ı, r ki "Fert olarak Turk; dun
y.wm' en eyi, eıı faziletli bir in
saıır<i1r . Halbuki cemiyet ve 
şirket hayatında Türk, medı;ni 
insanların bütün faziletlerıne 
malik değildir.,, 
Şüphe yv'.i, bu içt~m~i n~ksan 

Yüzünden lbilhassa iıktısadı faa
liyetimiz Ç'Ok müteessir oluyor, 
bir çok tüşetıbüslerimiz felce 
uğruyıor. . 

Bizde cemiyet hayatının ın
kirafına mani olan sebepler a
r;ı;,ında bilhassa şu ikisi çok mü 
lhimdir, müessirdir: 

1 - Milli tarihimizin cereyan 
v' tesirleri. 

Dini ahkam namına hal
ık- el!r ;ı edilen yanlış kanaat-
i . 

3 Fakat Türkiye, yeni bir tari~ 
Ve yeni a~cidelerle açılan yenı 

r ~-r devreye girdi . B1;1 yeni r~
r Jııniırı icaiı:arı, ferden "'.e cemı

Y~tleri mütemadiyen bırleşme
r Ye icbar ediyor. Bu zaruret kar· 

ş·sında daıha ziyade mukave
r ınet imkanı yoktur . Her işte 

nıedeııl dünyanın gidişine uy-
3 n, k mecburiyetindeyiz. 

Son zamanlarda fertler ve 
ıı teşekküller arasında "birleşme 

faaliyeti,, bifüassa iktisadi ha-
r Yatta daha ziyade göze çarpı

Ycr. Muhtelif şirketler, firrna
la:-, müesseseler ve bankalar 
bir düzüye birleşiyor ve daha 
ziyade kuvv,etleniyorlar. Bu 
zaruretin en ziyade iktisadi ha
Ya tta göze çarpması taıbiidir · 
Çünkü öyle bir devrede YO;§~Y?· 
tuz ki umumi hayatın bLrıcık 
nazım~ iktisadiyattan başka bir 
ley değildir . 

Gecen hafta İtalyada banka
lar ar'asında böyle bir yeni bir
lesme hareketine şahit olduk . 
(Credito ltaliana) ile (Banca 
N ationale de Credit) arasında 
bir müddetten beri devam eden 
birleşme müzaker~tı, geçeı;ı haf 
ta müsbet bir netıce verdı. Bu 
~ki büyük banka muayy~1'. eş
kal ve şerait altında teşrrkı me
sai edecekler . Bankaları bu ka
rara Sinyor Mussolini .sev~e~
ıniştir . i tal ya hükfıme~ :eısı: 
ınemleketteki muhtelif ıktısa~ı 
anasırı bir araya toplamak, ~u
tef errik teşebbüsleri b~rl~ş~ır
ınek, dağınık teşkilatı bıı<bm;ıe 
Yaklaştırmak, bu suretle b~ bır
!eııme harnketleri say~sı~de 
Ita!yanm iktisadi bünyesını da
ha ziyade kuvvetlendin:ek pren 
sibini maledinmişt;r . Işte bu 
prensip, şimdi de ıban~acılık sa 
hasında filiyata gec;mış bulu
nuyor. 

M. Musolini, daha geçen ~e
ne altıınışı mütecaviz küçük koy 
katolik ve ehali sandtkla.rı~ı 
birbirine mezç ve ilhak etmıştı. 
~i ay evvel, "Banka Commer
~1ala,, ya başka bir bankan~n 
tltihakı da bu yolda atılmış ?1! 
adımdı. Faşist İtalyanın. :~ısı, 
memlekette zayif, prestıJı ol
~ıyan, hayatiyet ve inıkiş~f ka
bLliyetinden mahrum muesse
Seleri kendi hallerine bırakmı
Yor, onları daha kuvvetlilerle 
birleşmeye sevkediyor · Ş~phe 
Yok ki bu politika sayesınd~ 
memleketin say ve serıınayesı 
daıha çok müsmir oluyıor · 
Başka memleketlerin iktrsa~i haya

tında yürüyen bu hakikatlerın tet
kikinden kendi payımıza .bir, d~rs 
Ye fayda çıkarmak mecbu~ıyet~n :: 
yıı. Mesela: Ayni mevzu. ıçı~d. ç. 
lış.ın küçük sermayeli, çelımsı~ ıst~ 
halsiz şirketleri bir araya getınnel • 
dağnık ve intizamsız bir halde ça ı
• . d ·yade zarar ,arak muhıte fayda an zı h · 
Yermekte olan Bankacıkları da ~ zı-
y d . k her nevı te-a e kuvvetlendırme • d la 
§ebbüsat için yerli sermaye ar 

1 
rı 

bir araya getimıeğe çalışmak Y? u-n . 1. · Bu polıtıka, a mutlaka gırme ıyız. d' 
hem bizde yokluğundan şikayet e ı-
le . dogm· asma, n cemıyet hayatının , 
hem de bu hayatla o kadar • al~kadar 
olan milli iktısadiyatımrzın ınkışafına 
güzel bir vesile olur. · 

' Yeni iktısat programımızda bu ıç· 
1 timai ve iktısadi zaruretin de yer bul 
\ nıası çok özlenen bir şeydir 

Siirt Mebusu 
' MAHMU'f 

Osmanlı Bankası 
Müdürü hükümete 
neler teklif etti? 

--· .. ---
Banka bir sürü 
akıl hocalığı yap
tıktan sonra Dev
let Bankası teşki-

lini de faidesiz 
buluyor .. 
-·-

Ankara muhabi -
rimizln mektup 
metni hakkında 
verdiği şayanı 
dikkat malumat 

Tekli/atı reddedlı en 
M. De Sorbier 

ANKARA, 23 (Milliyet) - bu mevzu etrafında esaslı tet
Osmanlı Bankası umumi mü- kikler yapılmış olduğund~ Os 
dürü Mösyö La Sorbiye An- manlı Bankasının bu yem tet~ 
karada iken Maliye Vekilimize kikat teklifi manasız ve belkı 
takdim ettiği mektubun mün- biraz da manidar telakk<i olun
derecatı hakkında maliimat al- muştur. Hükumetin · mahut 
drm. mektuba verdiği c~vap Osman 

Mösyö Sorbiye bu mektu- lı Bankası noktaı na:arının 
bunda Türk parasının istikra- mütaleaya şayan olmadıgı mer 
nnı temin için bir. mütehassı- kez·iiı:~edir. 
sa yeniden bir tetkıkat yaptrrıl .Dıger taraftan b8:zı gaz_e:e
masmı teklif etmiştir. Banka lenn yaptıkları neşnyat hılafı
hatta bu mütehassısın ismini 1 na olarak Osmanlı Bankası 
bile teklifinde zikretmiştir. Bu Devlet Bankasının teşkili için 
zat halen İspanyada çalışmak-İ hüktlmete h,i_ç bir teklifte bulun 
ta olan bir mütehassıstır. Ma- "mamıı;ıtır. Oğrendiğime göre 
amafih mektupta böyle bir tet- esasen Osmanlı Bankası Mali 
kikattan sonra Osmanlı Ban- ye Vekiline verdiği mektupt 
kasının bu mesele üzerinde çok Devlet Bankasının teşkilini 
esaslı bir faaliyete geçeceği şimdilik zaruri görmediğini ve 
tasrih ve ifade edilmiş değil- ı daha evvel işe paranın istikra
dir. Halbuki Ankarada hasıl rını teminden başlamak 13.zrm 
olan kanaate göre"!ıükumetçe geldiğini ifade eylemiştir. 

Türk-Yunan itilafı 
kalacak? • • 

gerı mı 

Hükumetimiz mübadil em lak 
meselesi halledilmeden itilafı 
imzalamak istemiyormuş ... 

Teftiş 
Son yangınlar 
niçin büyümüş 

Emanei teftiş heyeti 
tahkikat gapıııor 
Şehremaneti heyeti teftişiye

si Emanetin bazı fş-Jerini teftiş 
ile me•guldür. Bu meyanda: 

l - Son yangınların büyü
mesindeki sebepler ve yangın
ların sebebi zuhuru· • 2 - Y angmların büyümesin 
de Terkos su ku'"1panyasınm 
ne dereceye kadar • cu vardır? 
Yangın esnasında su' musluk
larında su var mı itli yok m 
.d'? ' l ı. 

3 - Son zamarJarda bazı 
zevat itfaiyenin bozulduğunu 
iddia etmiştir. Filvaki itfaiye 
ne dereceye kadar bozuktur, 
noksanları nedir? 

Emanet teft;ş heyeti bu hu-

JtV/IK Bey 

susat hakkında bütün vesaiki 
gözden geçirmek suretile mu
fassal bir rapor tanzim ederek 
Cemiyeti belediyeye verecek
tir. Bu meselenin mühim müna 
kaşalara zemin teşkil edeceği 
tahmin ediliyor. 

Canıi Bey 

lzmir ve Adanayı 
ziyaret edecekler 

Aldığımız hususi malü· 
mata göre Reisicümhur 
Gazi Mustafa Kemal Haz· 
retleri pek yakın da bir se· 
yahate çıkacaklardı r. Gazi 
Hazreti.eri İzmiri ziyaret 

Bir tarihi kurbaıı arifesi 

Köprü üzerinde bir sahne-Adliye nazırının 
Malfye nazır11ıa söylemek istemediği sır 

ne inıir? - Sadrazamın geçirdiği 
heyecanlı gün .• 

buyuracaklar, mütcakıben On altı se-
seyahatJerini Adana ya ka· ne evvel ı 914 
dar temdit edeceklerdir. Teşrini evveli 
G azi Hazretlerine seyahat- nin yinni do-
leri esnasında Dahiliye ve· ı ı' kuzubncu ~.er_~ 
kT Ş .. k .. K il d şem e gunu 

ı ı u ru a~a ·ey e 1 kurban bayra-
refakat edece~t~~................ mı arifesi .. üç 

·-•"""°'"''"'*'"""'"'"'""'"' aydanberi de-

A l 'I h H vam etmekte manu ta z. bulunan harbi 

Afgan sabıkkırah 
bu sabah geliyor --1-
Gece fırtınadan ge
çiken Semiramis 

bugün behleniyor 

Ankarada sabık kıralı 
eski dostu sıfalllc Gazi 
Hz. nln kar,ılamaları 

melhuzdur 

Afgan sabık kıralı Amanul
lah Hz. nin dün akşam Semira
mis vapuru ile ş~rimize mu
vasalatı beklenilmekte idi. Hal 
buki Semiramis vapunı fırtına 

Anıanııllalı Hz. 

yüzünden mutat saatte limanı
mıza gelememiştir. Vapur ev
velki gece saat 12 de Pireden 
hareket ettiğine göre dün gece, 

umuminin hu 
sule getirdiği 
fevkaladelik -
ten dolayı es
ki paytahtta 
resmi' daireler 
tamamile ka
palı bulunma
dığı gibi. İs
tanbul sokak
larında da ha 
reket ve kala-
balık her va. Osmanlı imparatorluğunun bilyilk harbe 
kitkinden hay girmc,inin başlıca ammerinden 
1i ziyade. . Alman lnı11sr toru Vilhelm 

. Dairelerin ekserisinde kale-! Acaba bu heyecanlı muhavet 
mL :ııahsusla.r çalışıyor; mühim rede neden bahsolunuyordu? 
erkan yerlermde... Biraz daha yaklaşıp kula;;-

Hususile harbiye nezaretin- mızy kabartırsak erkanı harp';; 
de hummalı bir faaliyet gi:ıze bit1edle Mahmut Paşa arasmd 
çarpıyor.... şöyle bir muhaverenin geçtiği 

O gün dairelerine uğrıyan işitiriz: 
vükeliidan biri de Çürüksulu Zabitler - Karadeniz muza 
Mahmut Paşadır. Mahmut Pa. 
şa hasta olduğundan onbeş gün 
kadar evinden çıkmamış ve vu
kuatr takip edememiş. Bunun 
için arife günü olmasına rağ
men, maltlmat almak ümidile, 
makamına gelmiş. 

Mahmut Paşanın ogünü nasıl 
geçirdiğini şimdilik bir tarafa 
bırakıp akşam üzeri kendisini 
arryacak olursak saat altıya 
doğru Sadaret dairesinden çı
kıp yaya olarak Babıali cadde
sinden aşağıya doğru indiğini 
görürüz. 

Adrmlanru takip ederek Pa
şa ile beraber köprünün kaldı
nmlarmdan taşmakta bulunan 

O giln dairelerine uğramaya 
vüke!Adan biri de 

Çilrükçıılu Mahmut Psşad 
kalabalığa karışalım. 

Bir iki dakika sonra, kendisi- feriyeti hakkında ~e haber? 
ni hususi surette tanıdıkları hal Nazır -. _Hangı Karade 
!erinden belli olan, bir kaç er- muzaffenyeti ~ 

· gece yansına doğru limammr-
1 za müvasalfıt etmesi lazım geli 
. yordu. Halbuk,i Semiramis va
puru ancak sabaha kal'§ı lima

kam harp zabitinin Paşaya yak -. Kaı:adenız~e Rus dona 
!aşıp selamladıklarını araların- masıl~ hır ~ahrr ~n!1arebe 
da hararetli bir muhavere baş- muş hız galip gelmışız. 
ladığım ve söz ilerledikçe Nafia - ?. · • • 
nazırının yüziinde derin hayret - Paşa .Haz:et!erı bu nvay 
ve endişe alametleri belirmeğe ler herkesın agzında ... 

nnnıza vasıl olabilecektir. 
Amanullah Hz.nin vapurdan 

saat 10 a doğru çıkmaları muh
temeldir. 

Amanullah Hz. ni hükumet 
namına Vali Vekili Fazli Bey 
karşılıyacaktir. 

başladığını görürüz. (Mabadı ikinci sahilede) 

Bahri tahdidi teslihat 
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HARİÇTEN ALDI GIMI Z HABERLER • • 
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Franaada : 1 , ._ Paris mektubu ıtatyada 
.. ~..r:r • - • Çığ altında 

r-----~' 

!B~-~1 Yeni kabine 

,, 
(q a 

~~vfı kadınlar kabıne- Bir çok adam 
gi öldürdü .. / ezildi •. / 

il " ROMA, 22. A. A. - Bologna 
l >< köylerinden biri çiğ altında 

Bir fark •. 
Harici siyaset 
değişmiyor. 

Paris, 22. -(A.A.) Yeni ka
bine beyannamesini meclisler
de salı günü okuyacaktır. ~ ~-~abine elçabukluğu ile düşmüş- ~~;;:a~=~ k~~:ı:ı!:~k~~~ 

.. ı ;.tür, çok evvelden lıazırlanmış ~~~ ~::~a;ka~:~a;1~~~~ b~~; 

Fransız kabinesi düttü, düıürtül
dü. Tardieu hükıimetinin taraftarla
rı n diyor, aleyhtarları ne düşünü
yor? .. Bunu burada tetkik edecek 
değiliz, Gelen tafsilattan anlatıldığı
na göre sabık kabineyi dütürürken 
M. Tardieu'nün hasta olarak elinden Mevkii sağlam mı? ... 
çıkmamasından hayli istifade edil- PARİS 22 A A M · 

. B b' af b kal • · · · - atın mış. • • unu ır tar a ıra un. · · k b' · 
,ı } b • k f ölmüştür. 

e ır tuza var... .Kıatanyaro da kuvvetli bir 
· ı i' :1 

1 
met dalgası evleri basmrş, eha-

ı. 1•.' ~! ,'aristen yazılıyor: - Paris irat edilen bir nutuk hücumun !iyi büy:üık bir korku ve telaşa 
I.~ · . ı .ü günlerde Rus Cenerali Ku- başlryacağmı gösteriyordu.Mec uğratmrştır. Yakındaki köyler

! 111 : 
7
: ••of'un esrarengiz bir tarzda liste M. Cheron şiddetli hü- de de ehemmiyetli hasarat ol-

Başka bir memleketin itleri hakkın- g~~tes~ yem .. -~ ınenın mev
da fikir söylerken sözlerin bitaraf kum saglaan gorulmemekle be
bir seyircinin noktai nazarmdan bat- raıber Fransız murahhaslarnun 
~bir tey ifade. ede~y-;ce~ tabü- Çarşamba günü Londrada h.ı
dır. Bahsetmek ıstedıgımız cıhet ıu- hınmalarını temenni etnıekte-
dur: d' H L'b ' d 

.. ' 11 ' J ;e .~JOlma3ı ile meşgul iken bir cumlara uğradı. Nihayet mali- duğu bildirilmoktedir. 
Düşürülen kabine Fransaya taal- ır. . orı:me _t re gazet~Sl".'c e 

liik eden bir kaç harici meseleyi ıu Lautıer ımzasıle çıkan bır ma
son bir kaç aylık hayatı eıne11nda kalede M. Chautemps'ın yeni 
halletti. Şimdi de Londra konferan- kabineyi teşkil edebilmiş ve bu 
11 ile meşgul olan Fransa hükıimeti- 1 ı· 1 · h' · 

i 1·1 • /= .... bire bir de kabine buhranı ye nazırı: ROMA, 22. A. A. - Bologna 
'ı. 'ı ' .. : iverdi. O kad·ar kuvetli gö- - Artık çiıbam delmek la- köylerinden birip.e düşen çiğ 

l · ·l, f en Tardieu kabinesi el zım ... ! Gilbi bir söz söyledi. Bu seıbeıbile yıkılan evlerin enkazi 
i ! : !ıı ;kluğ·u ile düşürüldü. Bu doğru idi. Çünkü mulhaliflerin altından 9 ceset ve 5 yaralı çı
ı' .1 \lise herıkes.i hayrete düşür- maksadı maliye nazırından zi- karılmıştır. 12 kişi de ortadan 
'.·.ı \ • Fakat ac aıba hiç ıbeklenme- yade kabine idi. Parlemento kayıbolmuştur. 

· .. ·ıı · p · t bük' - ti" suret e sos ya, ıst erın ıma v · ,ı mn mumecıı erı arıs e ume n , . . .. · " 
düşüverdiğini duyunca pek tabii ola- le mutedıllerın musamahakar· 
rak neticeyi beklemek lngiliz payi- lığı arasında sallanıp durmağa 
tahtındaki faaliyetlerini tatile mecb'!r mecbur kalmış olması radikal 
olmuılardır. Hatta konferansın bır frnkası namına teessüfle telak
kaç gün tehiri de Fransız heyetini k' d'l -'~ d' /• fr ' 1 

tuhaf oldu. Mazır itimat mese- ROMA, 22. A. A. - M. Gran 
1r ~: ' { bir şeymiydi?.. oyunları çoktur. Fakat bu pek Konferansa dair ..• 

ıl~ : L lesini ileri sürdü. Mühalifler di ile M. Siriani Londra konfe-
.. k'J b' · h ak ak · · · ı e ı m.,,,,..e ır. muş ı ır vazıyette ır mam ıç.ın · 

. ' ~ sol cenah radikallerinin ve sos- ransı ve bu konferansta cere-
~österilmiş bir nezaket eıeri sayıla· 
bilir. 

Harici siyaset 
PARİS, 22. A. A. - M. Chau 

1 ~ • 5 yalistlerin hükilmete karşı olan yan eden müzakerelerden mü-
·. • ,ı ' ~ taraftarlığının zaif olduğu an- tevellit vıaziyet hakkında M. 
ı ~, ! 

1 !aşıldı. Neticede 281 reye kar- Mussoliniye izahat vermişler-
jı ı · 'ı ' şı 286 reyle hükfimete itimat- dir. Başvekil İtalyan murahhas 

Acaba buraya kadar yazdığımız 
satırlar beynelmilel bir meselenin ha- temps, gunun en mühim ve 
riç bir memlekette müzakeresi sıra- muhtelif meseleleri ve hükfıme 
aında gelecek ~ö:rle bir h":~ri_n b!r tin fealiyet programı hakkında 
murahhas hyetinı nasıl muşkul bır . . 

ı . ı~:.' r ~ sız Irk gösterildi . heyetinin tarzı hareketini tas- mevkide bırakacağını anlatabildi mi?. s~.s~alı~~ g_ı:uıpu mur~~aslanle 
Şimdi anlatmak istediğimiz başka goruşmuştur. Bu mulakat e·.;-

f 
.11 1 ~ Bundan sonra düşen nazırlar ':iP-~:r:1~~~~- ·-·· · 

; ; 
1 

, , gidip M. Tardieuyü gördüler. yet iş büyümüştür . 
1-'r cihete gelebiliriz. nasında harici siyaseti alaka-

Amerikadan, Japonyadan, ltalya dar eden meselelere de temas e 
ve Fransadan tahtidi tes!ihat için dilmiştir. Bundan sonra M. 
Londraya murahhaslar gelırken ln-

;, •. ~ O da kabinenin istifasını Reisi- Kaıbinenin ıbu sukutu netice-
ıa, . ; cumhura gönderdi. si olarak çıkan buhran hiç te 

1 : ~: ı Mesele nedir?.. Evli bir ka- iyi karşılanmadı. Londra kon-
J~ . ı dm kocasile ıbirlikte çalışıp ka- feransmda Fransız heyeıti ~etin 

1 
: ' . r Malı ye naz ırı MecU.te zam yor. Bu kadının vereceği bir mücadeleye girmiştir. Böy-
1 d' • Tardieu Londra konfe- ıkazanç vergisi nasıl alınacak?.. le bir sırada hükilmetin harice 1· \" , 1 

gilterede ıimdiki mesai kabinesine Cha1;.1t~mps, frans~z ıban.'.rnsmm 
muhalif olanlar hükiiroeti zaifletecek esası nızamnamesıne muteallık 
her hanııi bir harekette bulunmaktan müzakereler hakıkında banka 
içtinap etmeği muvafık buldular. Ay- müdürü M. Moreau ile görüş 
ni tarzın Fransadaki muhalifler tara- .. f' 
fından niçin takip edilmediğini insan muş ur. . ~ . 
gayri ihtiyari soruyor... Sosyalıst grupu azası yenı 

Bu iki büyük memleket arasındaki başvekil ile yaptıkları mülakat 
derin farklardan biri değil midir?. · ıhakkında meclis koridorlann

' ''i ?r ı m iinasebetile memleket- Bütçede 60 milyon frank açık karşı kuvvetli olması da.ha iyi 
~ rı ,? l zaklaşması, son günlerde vardır. Layihade şöyle bir kayt olacaktır. 

;': •; ~cf~atsızlığı dolayısile Paris- var: Maamafih hük&net buhranı-, { t,' -~ıne kapanıp oturması mu- «Kazanç 20,000 franğı geç- nın mümkün olduğu kadar az 
'• · ,' _,ıc !er için fırsat hazırladı. Me mezse müessesenin reisinin, bir zaman zarfında izale edil-
, 

1 
ı )1! .n m eçli si mail kanunları zevcesi münhasıran kendisile mesi için çalışılacaktır. Evli 

Alman11ada -
Young planı ': (. · ,~ı .akerey e başlzyordu. ıbirliık.te çalıştığı takdirde yüz- kadın kabineyi öldürdü!..» diye 

''· t \ı :' aliye nazırı M. Cheron de 20 tenzilat icra edilecektir. bir t§Jbir icat edildi. Öyle ya ... 
·, ~·, C _ı on) bir çok hücumlara uğ- Maliye nazın ıbunu istemi- Layihada mevzuu bahsolan BERLİN, 22. A. A. - Kabi
.' 1. I ' '·1 . Görülüyor ki hükumet yor. Bu suretle 60 milyon frank evli kadınların kazancı değil- ne, Alman - Leh itilafınm 
ı;ı- ..'\pir imtihan geçirecekti. kayıbolacağmı söylemiştir. İşte miydi? .. Bu tabiri bulan kim ise Young planı ile ayni zamanda 
4 1

• tt.;a'.Tlil Ohanteps tarafından gürültü bundan çrkmış, niha- iyi buldu... tasdtki hakkındaki talebinde, ,_., · .t:ı .. c,...........,, .,,.,,, .. ,,,.,,,,,,,, ....... ,, .. ,,,,,,,.., ,,.,,,,,,,.,,,,,,'tJ,,,,,,,,,,, ............. muıhali·flerin vaziyetinç: rağ-

.. :· '~ Büyük harbe nasıl girdik? :~;:ir~s~~ ~~~1~~~d;:ı~rb~~~~ 
, ' i J T - riırıden ayrılması encümenlerce 
· •; l· ( ı~ırb cl sa i e .en mabaı.i ) razamı görmek lazım geldlgı-1 husnu nıyetıne değil, fakat nü- istenildiği takdirde bir hükfunet 

ır' Benim ma!Uınatım yok. ni" söylüyor. fuz ve kiyasetine karşı itimat- buhranı çıkmasına ihtimal ve-
r\ ·r. li Sadrazam Paşanın yanın Kuvvetli bir harp ihtimalin- larının her gün biraz daha aıal riliyor. 

·! · · ; ı•çrkıyorwn. Eğer onun malfi den daha mühim bir mesele har dığı görülür. -----·- --

ispanyada 
Yaşasın cün1 huri yeti.. 

. ~ 1J olsa bana haber vermesi bin filen tahakkukundan başka O gün de, Mısır hududunda-

. .' 'r kıdı. ne olabilirdi? ki hadiseler münasebetile ken-
1 .' _ t'araf hayretler içinde ay- J.918 mütarekesini müteakıp disini görmeğe gelen İngiliz se 

1r. ; u-&tan sonra Mahmut Paşa- Meclisi mebusan tarafından te- iirile muhaveresi, memleketi 
. ı ~-·ıStdrazamı bir kere daha şebbüs edilen tahkikattaki ifa- harbi umumiye sevkeden ittihat MADRİT, 22. A. A. - Direk 
- ~ iş· ıek ve bu rivayetlerin doğ- delere nazaran bu şayaru dikkat ve terakki kabinesinde Sadraza tuar idaresi zamanında Major

rl :.. "up olmadığını anlamak i- muhavere daha ziyade tamik e- mın vaziyet ve derecci ehemmi- ka adasına sürülmüş olan darül 
1 ~ ı ~mal geri dönmesini pek dilmemiş! İki nazır biraz son- yetini ve nasıl inanılmaz bir fünun talebesinden Sbert Ma-
l 1:.1 .• bulursunuz değil mi? j ra Sadrazamın yanında birleş- gaflet içinde yuvarlandığını drite dönmüştür. Ke~disini is
_ ı ı , t Halim Paşa ~abinesinin l me~_üze~e ayrılmışlar. göste?11ek itibarile ibret alına tasyonda karşılıy~_n bı:ç~k tale 
•ııl ıı ı nazrrını kısa bır müddet Şımdt onları da yollarında cak hır sahne arzeder: be: - Yaşasın cumhurıyet -
. ~ ~d lırakalım da tekrar sabah- bırakalım da gözlerimizi, o ,;a- İngiltere Hariciye nezareti diye bağırarak sokaklarda do-
1 ·: ali ri İstanbulda cereyan et- ba!ı Sadarete gelmiyen ve hatta tarafından bu safhaya dair neş- !aşmışlardır. 
. ı'.ı 1, 'fi e bulunan vukuatın diğer telefonla kendisini anyan nazır redilen kitabın 176 numaralı ve- Kıra/ kabul ediyor 
1.' ,k~arına bir göz gezdirelim. la:a ari!~ münasebe~ile teşrif et sikasına _göre ~9 Teşrinie:-vel MADRİT, 23. A. A. _Na-
', ;-- , * * * mıyeceıp hab~r verılen, Sa~ra- sabah~ Saıt H~lım Pa~ayı zıya- sion ga:ııetesine nazaran M.San 
~' dı ıliye nazırı da 0 gün daire- ~am Saıt Halım paşaya çevıre- rete gıden}ngı~te~e sfır~ S~dra- chez de Guerra 27 şubata vuku 

• ~ ·l il ;ığruyor; fakat yerine va- lim. zama şu sozlerı so~lemıştır: bulacak bir içtimada söyliyece 
:.. ':tv .ırmaz müşavir (Sir Ri- * * * .-ı:a~a Haz_r~t~e~ı hal v~ mev ği mühim bir nutukta kendisi-
. . ti! ı Cravford) tan endişe veri O günü Yeniköydelci yalısrn- ~ıe. hakim degılsınız. Kabınede nin meşruti hükumet taraftarı 
' ı 10 . haber alıyor. da müsterihane geçirmek niye- ihtılaf vardır. Ve bunu da her ld • af' t d la 

ı ·, k b"li E" H b' o ugunu marn ı va an aş -
ı rr- tzuhuru mti tile uykudan kalkan Sadrazam es ı yor. ger ar ıye na- huk kıı' h · f 
,ı , t·ı· .. . . d" ki } h 1 .. 1 . ırı M sır al h' k' t rın ' u nun erşeyın ev-

'~ : ' , ı ız muşaw.rı ıyor : ıaya~ e_n eyecan _ı gun erın z • ~ k ıı:y ın~ ı5ev ıbya kinde tutulmasr J.azımgeldiğini 
, • i9'ıı: ırafrnızdan Mısır hududu- den bırısını yaşryacagını haya-ı yapmaga a şaca o ursa u- d k . K 1 .. 

·1• .. d'lm - b 1 d • ır d b ' l . d· - · b. nu s· men' kt d' 1 !beyan e ece tır. ıra ın cum
:t ~ :avuzzuhe ı kege aştl an ıhgı dın ten ·1~ e gef~ı~e ıgık ır . s,ı~a- ac ~s e mu e ır o amı- huriyet usul ve idaresini kabul 
.. ..- e uru uvve e mu - a ngl ız se ırının pe mu um Y a ınız. ed .. .. 1 · 
" \., bulunan harp ihtimalle- bir meseleye dair kendis'ni gör- Birkaç saat sonra Karadeniz ecegı s~y enıyor. . . 

. ) 1 ~ :arşr İngiliz sefiri bütün meğe geldiği haber veriliyor. vak'asını haber alacağından zer . K-~~al s~fera ~eyetı . ş~refıne 
. ı 1 1ııt z tebaasına derhal hareke Sir Lovis Mallet" in ziyare- re kadar şüphelenmiyen muha- ıbır ogle zıyafetı vemııştır. 
ı! ~:-\ zır bulunmaları içdn emir tini derhal kabul etmeğe mec- tabı hervakit yaptığı gibi"hüku ·-
; ~- ştir. bur oluyor. metün. muvafakat_i o!maksızın Ti.irl( - Yunan 

1. en harbi umuminin başlan İleride göreceğimiz gibi, har- asken fır~anın ~ıç bır şey ya-
.~ lan yani üç aydanberi hey bi umuminin znhurundanberi pamıyacagı" temınatını tekrar- ( 1 nci sahifeden mabad ) 

l.'1 i lı:ela Enver Paşanm niyet Sadrazam İstanbuldaki itilaf se lamış; fakat İngiltere sefiri sö-
,"lr -eketlerlnrlen kuşkulanı- firlerine her halde bitaraf kala- ze devam ederek "Alman hey. Gerçi Türkiyeye atfedilen bu 

: . ·ı ıer gün harbe iştirakimizi cağımıza dair teminat vermek- eti askeriyesinin iadesile hüku- noktai nazar Türkiye sefirinin 
. l(o bir şekle sokacak bir vak' le vakit geıçirm'.ştir. metin ~~~~etini göstermesi i- tebligatından değil fakat adi 
· ~~ .s edilmesinden endişe e- (Güben) ve (Breslav) ın Ça- cap ettıgını, yoksa mutlaka zu- bazı emaratttan tere~şü~ et
ı , ,.il rdu. Fakat o sabah ne Sad nakkaleye girmeleri, Ahnanya- hur edecek bir hadise üzerine mekle beraber buradaki sıyasi 

1, ;-n . ne de Dahiliye nazın dan hemen hergün zabit ve mü- pasaportlarını istemeğe mecbur mahafil tarafından gayri müsa
' -)C Bey yerlerine gelmemiş- tahassuı efrat gelmesi, Amiral kalac.ağı~ _ve ~lman_ tebligatı J it ~ir tr~~a _telakki edilmemek

..a (Sir Richard) m verdiği (Soşon) un donanmamIZ2 ku.. resmıyesının bıle (Vıstule) he- tedır. Bılakis arada geçecek ııl
-{' len onları malfunattar et mandan tayini. Mısır had.udu.. zimetini tevil edemediği bir sı tı _aylık mühlet itiliifın mihve
~ e şayet sahih ise mütem- na sevkiyat yapılması gibi he- rada itilaf zümresile harbe tu rini teşkil eden emlak. ~esele

ı 11ı1 nalıimat almak mümkün men her gün zuhfir eden hadise tuşacağımızr ilave ederek çeki sinin daha ziyade tamıkıne hiz-
• \1 e- •or. ler vesilelerile Sait Halim Pa- lip ?İtmiş. . . met edecektir. t•( ıahim haberin verdiği he şa bu teminatı tekrarlamışur! Bıçare Saıt Halım Paşa artık ATİNA, 23 (An~k) - Mu-

L·İl...a yerinde kalaımyan na- İngiltere, Fransa ve Rusya alışmağa başladığı bu her gün hacir Rumlar teşkilatı bugün 
:ııı·\eden sonra Adliye nazı- tarafından bu safhalara dair ; lük heyecanla da kalmıyor. Öğ Olempiya tiyatrosunda bir iç
'x hirn Beyi buluyor ve Mı neşredilen mavi, san... renk, leden biraz sonra Talat Beyle tima aktedecekler ve Yunan 
J:ı, ludundaki hadiselere ve renk kitapların, bir çok sahife- Enver Paşa yalıya telefon ede hükumetince kabul edilen mu
:e :re ile h~ ihtil}lallerine !erinde Sadraza~ı~ bu kabil be- rek "Sadra~amın be~~m~?al sa bad~le itilafını protesto edecek-
ıt dığı heben anla~r; ~a- yanatı nakarat gıbı sıksık. ge- darete te.şrıf etmel~n !~umu lerd~r. • . 
ry rahim Bey bu havadıse çer; fakat bu mutantan temına- nu arzedıyorlar. Saıt Halım Pa Sıyası mahafıl bu defa naza

t 1 emmi yet verir gibi . gö- ta rağmen vukuatın cereyanını şa da, endişe ~le karışık bir me n itibara a1mıyacaklan bu pro
. yor. Muhatabına "daha hiç değiştirmediğini gören iti- rakla, Babıa1iye doğru yola çr testolara ehemmiyet vermiyor-
$' bir haber için gidip Sad laf sefirlerinin Halim Paşanın lı:ıyor. -Devamı vac 

,fa kendilerine sorulan sual tere 
veı:ıclikleri cevapta M. Clıau
temps'ın vergileı:ıcle icrası ma
liye encümenince teklif ed;leıı 
tenzilatın yapılmasına muvafa. 
kat ettiğini ve affi umumiyi sa
bık hükilmetin bu bapta kale
me aldığı layihada zikredile~-. 
hususat haricinde kalan ahvale 
de teşmil etmek niyetinde oldu 
ğunu söylemişlerdir. 

Yeni kabine fransrz murah
has heyetinin Londrada başla
mrş olduğu mesaiye ve müzake 
relere M. Briand'ın idaresi ve 
nezaretile devam edecektir • 

Arabistanda 

Denizde rnü'akat 

Hicaz Kralı 

Bağdattan yazılıyor: - Hi
caz kralı tbni SuU'd ile İrak kra
lı Feysal arasında vukubulacak 
mülakat İran körfezinde bulu
nan bir İngiliz harp gemisinde 
cereyan edecektir. Kral Feysal 
Bağdattan Basraya gidecektir. 
Krala başvekil, İnıgiliz mümes
sili Humpherys ile İraık dahili
ye nezaretiırıdeki İngiliz müşa
virlerinden biri refakat edecek
tir. Bu mülakatın bir İngiliz 
gemisinde cereyanı ihayli tef
sirlere yol açmrştır. İki Arap 
hükümdarın konuşmak için hu
dutta hitara.f bir yer bulup gö
rüşecekleri söylenmiş ti. Laıkin 
İngilizler buna muvafaıkat et
mediklerinden olacak ki müla
katın deniz üzerinde ve bir İn
giliz gemisinde cereyanı mec
buriyeti çıkmıştır. İngilizler bu 
gemiyi bitaraf mıntaka diye 
gösteııınişleı:ıclir. 

Fransa - Romanya itilafı 
BÜKREŞ, 22. A. A. - Ayan 

medisi Fransa ile Romanya a
rasında işçi mübadelesine dair 
olan mükaveleyi tasdik etmit:: 

f~~t 
İhtiyaç listesi 

Malİ)re vekaleti listelerde )Teni 
tadilat yapıyor 

ANKARA, 23. (Telefonla) - Borsa komiseri Albdülkadir B. 
geldi. Yeni <ihtiyaç listesini matbu olarak getirdi. 

Maliye vekaleti ihtiyaç listesinde bazı noksanlar olduğu 
hakkında vaki müracaatları nazarı dikkate alarak Listenin bu 
son şekli üzerinde de tadilat yapacaktır. 

Nerelere kar yağdı? 
Havalar her tarafta iyi gidiyor 

ANKARA, 23. (Telefonla) - İ.Mısat vekfiletıi mitooloji eıns
titüsünden aldığım ma!Umata göre, bugün memleketıin hemen 
her tarafına oldukça iyi denecek derecede yağmur yağmıştır. 
Urlaya leylekler gelmiştir. Türkiyenin pek az yerlerinde kar 
tutmuştur. Bunlar Edirne, Kastamoni, Çorum Erzurum ve Kars 
vilayetleridir. ' 

Fransada yent lıiil<lıınet 
vergileri indirdi 

PARİS,, 23. A. A. - Petit ı zaran hükumet içtimai sigorta 
Parisien gazetesi hükumetin kanununun 1 temmuzda tatbi· 
kuvvetli bir ekseriyet temin et kini taahhüt edecek ve komünıs 
mek için vergilerden tenzilat tlere de şamil olmak üzre vasi 
yapmağa matuf birsiyaset takip bir affi umumi ilanına çalışa-

- . . _ .. caktır. Bunlardan başka hüku· 
edecegını, hayat pahalılıgının ° met Fransız muhtırasında tas· 
nünü almak için hazinenin yü- rih edilmiş olan bahri progra
künü hafifletmeğe çalışacağım mı Londra kon.feransında ay
yazryor. Gene bu gazeteye na- nen müdafaa edecektir. 

IJ(tısat ve Tasarruf ceıniycti 
ANKARA, 23. A. A. - Milli 

iktısat ve tasarruf cemiyeti ida 
re heyeti bugün Büyük Millet 
Meclisi Reisi Kazım Paşa Haz 
retlerinin riyasetinde to;::lan
mıştır. Paşa Hazretleri İs>tan
ıbulda bulundukları esnada tet
kik v.e müşahedelerini izah et
mek ve yerli malı kullanmak 
fikrinin tamim ve te1kini ile 

birlikte istihsalatımızın çogal· 
tılması ve ihracat emtiamızın 
kıymetinin yükseltilmesi ve ha 
ıriçte itimat kazanmasr husus
larına ehemmiyetle nazarı dik· 
kati oelbetmiştir. İçtimada ce· 
miyetin iktisat encümeninin ha 
zı mühiım esaslar üzerinde çalı
şarak raporu hazırlaması sure· 
tile yapılacak teşebbüslere ze. 
min hazrrlanmışur. 

Emanetin döviz meselesi 
ANKARA, 23. <Telef-0nla). - İstanbul Şehremaneti memu· 

rin müdürü Samih Bey Dahiliye velcl.letile temastadir. 
İstanbul Elmanetinin evvelce aktettiği bir istikrazın taksi

tini ödemek üzre mi.ibayaasma lüzum gördüğü döviz muamele
siınıi takip için Ankaraya geldiği anlaşılıyor. 

Maliye vekaleti, Emanetin bu mübayaasına tarafta4' değil
dir. 

Hakimler arasında 
ANKARA, 23. (Telefonla) -
İ~ir Ağrrceza riyasetine İz
mir ağırceza müddei umumisi 
Hasan ve onun yerine Kasta
moni müddei umumisi Hida
yet Beyler tayin edilmişlerdir. 
Adliye vekaleti, hakimlerin ter 
fi listesini ikmal etti. 

Sanayi bankası 
müdlirli 

ANKARA, 23. (Telefonla) - . 
Sanayi ve Maadin Bankası 
müdürü umumisi Sadettin Bey 
buraya geldi. 

-c-

Jandarma U • 
kumandanlığı 

ANKARA, 23. (Telefonla) -
SabLk Malatya valisi Nazmi 
Bey jandamıa umum kuman
danlığına tayin edildi. Yarın 
buraya gelecektir. 

--0-

lzmirde lik maçları 
1ZM1R, 22. A. A. - Bu haf 

ta yapılan lik maçlarında Al
tay ve Yıldız takımları birer 
sayı ile berabere ve Altınayı 
bire karşı iıki sayi ile Altınor
duya, Sakarya bire karşı üç sa
yi ile karşıyakayı mağlfip et
mişlerdir. 

-0--

y ozgatta kar 
YOZGAT, 23. A. A. - Dün 

akşam başlıyan kar devam et
mektedir. ------

lsveç kıra/içesi ita/yada 
ROMA, 23. A. A. - İsveç lı:ı-ra H . . . . . 

Mussolininin kızı 
Romadan yazılıyor : - M. 

Musolininin kızı Mlle Edda 
·nünakalat na

.rının oğlu ile 
vleneıcektir, M. 
Iussolininin kı
r çok iyi bir talı 
il görmüştür . 
Cızın varacağı 
;ene;; de M. Ga
~as Ciano na
nında olup ev
eke tiyatro mü 
ekkitliği etmiş 

; .. ~··"'"ı · mra di.plomat 
muştur. Ken

Ji.si elyevm pa
Mll. Edda Mussolini pa nezdin
deki İtalya sefareti katibidir. 
Nişan merasimi münasebetile 
gazeteler hayli telbriklerde bu
lunuyorlar . 

--~--~--
Yun ani standa yağmur 

ATİNA, 22. A. A. - Birkaç 
gün evel yağan şiddetli yağ
murların sebep olduğu zarar ve 
hasar yekfinu 100 milyon drah 
mi taıhmin edilmektedir. 200 
kadar küçük ev y•kılmıştır. 100 
kadar aile muhtelif mekteple
re yerleştirilmiştir. Morada ha 
sarat pek büyüktür. Patrasta 
da ehenuniyetli hasarat olmuş 
tur. 

Monako prensi gitmiş! .. 
MONAKO, 22. A. A. - Mo

naıko pcensi Pierre dün umumi 
mecliste çrkan hadiseler net'.
cesinde çocuklarını Cannes da 
oturan düşeş dö Vendome'a hı 
raktıılm:an sonra Monakodan 
miifarak.at etmiştir. Prensin 
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Ştımpiyonluğa doğr· Kada Tekaütlerden üç takım Maruf (Sparta) nın merkez 
muavini m.~ş~ur __ (kada)son gün Zannedersek iki üç sene ev
lerde altıyuzunc~ oynunu oyna- veldi: Gal::ıtasaray, Fenerbahçe 
mıştır. Şayanı <lı.~kat c;ılan nok- ve Altmordu üç ta':ım arasmda 
ta (Kada)_ n_ın, _dıger bır çok fut bir turnuva tertip edilmişti. Her 
~?kul~~ g~bı, bır d:f~ olsun ku- biri kıymetli bir maziye sahip 

lerdl·r. Aııcak b•" sefer her ku- Ob l s d' T ı · N Milli takı ~ nan, er e, a ı, a 11r, üz-
lüpten bir takım çıkam.aktan h~t. Siret, Zıya Adil, Sedat, Sa saraylı UlvicJ.ı f. 
ziyade biitün eski futbolcular- bit, Necip Fazıl; Fenerbıhçe- kalarından bi 
dan üç muhtelit tertibi düşünül den Galip Sait, Kamil, Meh- sıl görmekt"'f) 

lup degıştırmemesıdır. 1 b · 
K d f b l d · d 1 o an u cskı futbolcuların arıt-a a ut o erecesın e o - d k" · l'k 

mamakla beraber gayet iyi te- sın a ı turnuva büyük bır a a .a 
nis ve buz üzerinde hokey oyna uyandırmış ve Galatasarayın ga 
maktadır. (Kada) 39 beynelmi- lebesile neticelenmişti. 

mektedir. met, Hikmet; Beşiktaştan Re - olduğu kad~ 
Bu muhte!itler ilkbaharda teş fik, Zinger.' Şeref: Altmordu- olan Ulviniı 1 r 

kil edilip aralarında b'r turnuva dan Hamdı, Suphı, Abdullah, kulüplerind 

yapMıl~caktbırb.: l . d"kl . Cemil; Süleymaniyeden, Hik- rinci futbol J 
lel maç yapmıştır. Haber aldığımıza göre bazı es 

uteşr .s cr;n VC'r 1 en H"' .. A "f o h . . . •. . a ı 
mallimata nazaıa!'l bu mulı~elit met, usun, n • r an, Şuk- hal edıldıgın, 

Bayramda 
ki futbolcular "tekaütler,, maç
larının ihyasına teşebbüs etmiş 

lere şimdilik tefrik eclilen e.ıki rü, Ve~adan Sami ve şimdi hiç ber aldık. Kı1ıJı"ıJ l 
futbolcular şunlatdıı: b.r kultlpte,ı olrnıyan Burhan viçrede de mı '-
~~'"arayd ıı~ Muhtar, Ad- Be}'ler. Allah muvaffak eylesin. menna ederi 

Italya f s,riçre maçı intibaatı Bayramın her üç günü de 
spor meraklıları için zengin bir 
program teşlfil etmektedir. 

Filhakika bayramda mevsi
min en hararetli futbol ve boks 
maçlamu seyretmek kabil ola
caktır. Bir iki gün evvel yazdı- 1 
ğımız gibi Galatasaray, Fener

bahçe, Beşiktaş ve Ankara genç 
!er Birliği arasında yapılacak 
futbol" maçları meraklıları stad 
yoma dolduracağı gibi Fransız 
Franki Marten ile Muladoviç 
arasındaki maç ta boks meraklı 
!arım Galatasaray kulübüne 
celbedecektir. 

Bayramın ilk günü Galatasa
ray ile Beşiktaş, Fenerbahçe ile. 
de Ankara Gençler Birliği k:ır.: 
şılaşacaktır. Lik maçlarında, 
Galatasaray ve Beşiktaşın bera 
bere kalmış olması bir ehemmi· 
yet vermiştir. Beşiktaşın lik 
maçlarında Fenerbahçe karşı
sında azim bir farkla mağlUbi
yete uğramasına mukabil Gala 
tasarayın zorla berabere kalma
sı bir hadise olmuştu. Bu hal 
gösteriyordu ki, Galatasaray bu 
sene geçenseneki kabiliyetinden 
az çok kaybetmiştir. Şimdi ara
dan epey zaman geçmiş olması 
ile acaba Galatasaray daha iyi 
bir hale gıirmiş midir? Bunu 
bayramada göreceğiz. Ankara
nm en kuvvetli takımlarından 
olan Gençler Birliği ile Fenerin 

-

Estonyalı (Sharkey) ile İngiliz (Phil Scott) Amerikanın 
maçı da ayni günün mühim bir 
hadisesi olacaktır. 

( t<'I · d ) lıiikfimet-i dahilinde (Minami)de 27 şubatta yapacak 
orı c 1 d B .. b k Bayramın ikinci günü, Gala

tasaray kulübü tarafından ter
tip edilen beynelmilel maçların 
üçüncüsü yapılacaktır. Bu maç 
Fransız Franki Marten ile Mu 
ladoviş arasında olacaktır.Fran 
ki Marten nasıl mahir ve endi
rici bir boksör olduğunu Saran 
ga ile yaptığı ilci maçtaki par-

fan boks maçı için iyice hazırlan'.11_ış a; ır. ~ musa a aya 
• kl t ı·· a şarnpiyanosı dömıfmalı nazanle lıakılmakta-agır sı e c uny .. 

d ]' (Talibinin dünya şampiyonluğu ünvanı ıçın Alman ır. ~u maç b ·k· · 
(s h 1. g) ile karsılaşması muhtemeldir. (Scott) maçı ı ıncı 

e mc ın , . "B İ ·li 
ravııtta kazanacağını söylemektedir. (Scharkey) ıse • ~ ngı 
· ·ı ·ı · · b'r yumrukta memleketine gönderecegım,, de-zı ve sı s--: esını , 

mektedir. 

Bakalım hangisi sözünü tutacak? .. Resim (Scharkey) dir. lak galibiyetlerile isbat etti. Bu 
na mukabil MuladoV'iç Saranga 
dan daha ~yıi ve her iki ,elile çok 
kuvvedi vuran bir boksördür. 
Bu itibarla bayramdııki boks 
maçı çok mühim ve hararetli o
lacaktır. Bu maçın altışar ons
luk eldivenlerle üçer dakikalık 
on ravnt üzenine tertip edilmiş 
olması, işin ehemmiyetini gös

Namdar atlayıcılar 

termeğe kafidir. 

Bayramın üçüncü günü Fe
nerbahçe-Beşiktaş maçı olacak, 
bunu müteakip te Gençler Bir
liği- Galatasaray karşılaşacak
tır. Fenerbahçeııin bu sefer de 
Beşiktaşı 5-0 gibi ayni bir fark 
l::ı mağlfibiyete uğratıp uğrata
mıyacağı merak edilmektedir. 
Bunun içindir ki Beşiktaş geçen 
seferk·i gibi şuursuz oynamama 
ğa çalışarak o neticenin bir te
sadüf olduğunu isbata uğraşa
caktır. Galatasaray - Gençler 
Birliğıi maçı da ayni merakla ta 
kip edilecektir. Hulasa hayranı 
maçları takımların son vaziyeti 
ni gösterecektir. 

' 1 

Son günlerde İtalya ve İsviçre milli takımları Romada kar 
şılaştılar. İtalya milli takımının İsviçre milli takımını 4-2 mağ 
lfıp ettiğini gazetelerde görmüşsünüzdür. Bu beynelmilel maça 
ait en canlı resimleri Avrupa gazetelerinden iktibas ve karileri 
mize arzetmeği fa ideden hali bulmadık: 

Atma!.. 
Delikanlı, burnundan ter 

damlrya damlıya vagona girdi
ği zaman köşede oturan kıranta 
adam dedi ki: 

- Sporcuya benziyorsunuz ... 

Yukarıda soldaıki resim İtalyanların ilk gölünü göstermek
tedir. İsviçre kalecisi ileriye atıldığı halde İtalya muhacimin 
topu boş kaleye göndermesine mani olmamış, İsviçreli iki mü 
dafi de bütün gayretlerine rağmen topa yetişmcmişlerdir. Sağ 
daki resim de gine İtalyan muhacimlerinden birinin bir gol fır 
sa tını kaçırdığım göstermektedir. 

Mamafih trenin peşinden ko
şarken yorulmuşsunuz ... Hal
buki ben gençliğimde koşar
ken ... 

Ortada soldaki grup mağlubiyete uğrıyan İsviçre milli ta
kımıdır. Sağdaki resimde İsviçre müdafilerinden (Ramseyer)in 
tehlikeli lıir akın esnasında topu uzaklaştırması görülmekte· 
dir. 

Avnıpada en büyüklerinden olmıyan bu sl 

görünüşü, seyirciler, intizamı bizim gıpte ile Re 
bir manzaradır. 

Biricik stady0muzda en mühim maçlarda 3 f 
vüz etmiyen seyircilerden bir kısmı sahaya cl.,id 
maalesef, intizamı tesis etmekte aciz bulunuyoruz. 

Bu mukayeseden bilistifade pek mühim bir n 
etmek isteriz. Bazı kıimseler hatta bazı gazeteci ar 
şu milletlerde futbolun terakkisine mukabil bi.?:cte 
den bahsetmekte ve buna da muhtelif sebepler 
dirler. Belki bu sehp varittir. Fakat, bizce, futbold 
demiyeşimizin en büyük amili sahasızlıktır. Avru 

- Sizin gençken nasıl koştu
ğunuzu bilmem. Fakat ben, 
Kumkapıda ka.,rrdığım treni Ba 
kırköyünde işte böyle ensele-

kadar muhtşem ve mükemmel olmasa da ihtiya 
edebilecek iyi b!r sahaya malik olduğumuz gün 
ve hatta diğer sporlar hissedilir bir terakki 

Aşağıdaki resim maçın icra edildiği Romadaki stadm yük tır. Terakkiyatından sık sık bahsedilen y 
ı;ek bir yerden alınmış manzarasını göstermektedir. nın müteaddit sahalardan maada Atinada iyi 

Resim tam İsv.içr~ ~~rşı çalınırken alı~mıştır. Resme dik olduklarını ve her vesile ile zenginlerinden, 

alar 

. • 

(Los Angeles) cvarında yeni b:r yüzr.Je havuzu inşa c 

miştir. Bu lıavuzıır: resmi kii~adın<la, 1928 Amsterdam olimpiya 

dma iştirak eden Mis (Georı;ia Coleman) ile 1924 Paris olim

piyadına i~tirak eden (Smith) tarafından -resimde görüldiiğü 
veçlıile- çok mahir~nc dalın~ c;ö~terislrri yapdmıstır. . ' rım ..... kat edeı.:ek olursa yırmı ıkı oyuncunun yerleruıde ıhtiramkar bir bilhassa beldi}"eleriru:len muavenet gördükte 

vaziyPtte s~bit oldukları e:örülür. '-"--' ;:11ıi..;m~iiiiıİ 
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t.buat hatıralarıın 

siyasetini yanlış ıfllJrüşlerlmlz • 
ıza Beg - Jioll Berjer · parlenıento 

'r.;'Vll• n durdu şanın yerine Hariciye Müste _ 
J Mrdüğüm şarlığında bulunan Naum Pa-
. l08 inkı- şa Paris sefirliğine gönderil-

Küçük Kemalin zaferi 
•••••••• 

Romanyalı 6 ıncı Ravıntta mide
sine yediği yıımrukla nakavt oldu 

9. 
ıdan a- mişti. Pariste sefarete gittiğim 

stenildi zaman yeni sefirimizi gördüm, 1 

"yordu., meşrutiyetin ilk günlerinde İs
et kur- tanbula gelmiş olan Fransız ga 

b • ım un- zete muhabirlerile görüştüm, o. ın e •'f' hürri- mühim gazete ~darehanelerini 
•• iş ve ser dolaştım ve bütün genç Türk ur, çoJa çalışa- hareketinin başında bulunan 

iç yüzü- Ahmet Rıza Beyi "Kartiye la
cst diye ten., adlı monge meydanındaki 
J8 tem- ufacık apartımanmda ziyaret 

aristen y ne müd- eyledim. Sen nehrine çıkan u
günle d az rutiyetin fak sokakların birinde bulunan 
fun r e amit ida- İ ttihadü terakki merkezine git
'nl e:r~lr · zde bes tim. Orada şimdi Büyük Millet 
~ ma~ı 1 e M ı· · d b' b 1 ·· bire b" d sarayın ec ısın e me us u unan yuz 
·erci" 'b ke dfevdire- başı Nihat Beyi buldum. Ce
n ı. Tardia acayip mi yetin kodamanları İstanbula 
ki - .1 •apmıştı. koşmuş olduklarından çok kıy
. ~gu, 1 e. h 1gilizler- metli ve fedakar Nihat Bey a
~el ıeı.<~3ıb 'sinde te deta bekçi gibi kalmıştı ve ora 
arntacaa d b" E · ··h d" b" b. . n nurlu a ır rmenı mu en ıs, ır 
ır şeymıy iyatı ce- Arap muharrir ve bir de Ya-

r: anlama- hudi muhbir vardı ve bu üç un
muhare- sur gördükleri Türkün "karde

ve lngilizle şim !,, diye boğazına sarılıyor
Lıhı, ta İngiliz !ardı! ! .. 
gJd:p kendile- Ahmet Rıza Beyi Avrupada 
· rerek, açık- 1891 de ilk seyahatimde görüeı 

-;,, e kadar gö- tanımıştım. 1 S91 den ta meşru-
~ tiyet ilanına kadar memleket-

0 ;men hepi- ten ayrılmak, yani pasaport al
i:re hakkında mak kabil olmamıştı. Fakat 
lıpa siyaseti Ahmet Rıza Beyin istibdada 
Bız o 'zaman karşı mücadelelerini herkes gi- ' 

,....,--:- vrupa devlet- bi sevgile takip eylemiştim. Ah 
~ rdiği düşman met Rıza Bey Parise gelmeden 
Mo/ıye vıista tarzın- evvel Bursada İdadi m.ekte.bi 
Tardın çıkar; idare- müdürü idi. Sonra Maarıf mil-
tinatndan ve saray dürü olmuş ve 1899 da memuri

akJa.Öhne düşünce- yeti terkeyliyerek Parise gel
atsızfiı?P&sırda Av- mişti. 

ne kapan• evletler! Ahmet Rıza Beyin meşru
r icin fırs mak ş:ırtı- tiyet ilanına kadar padişaha 
m~çlisi nf!urmadan gösterdiği muhalifet ve saray
ereye başlrta bulu- dan hediye ve atiye kabul et
. ye nazırı 1 "'je_n .İn- memiş, İstanbuldan gönderilen 
) bir çok h.. ı.ıne ve muhtelif Osmanlı sefirleri 
Görülüy Kitap tarafından kendisine verilen 

imtiha e mu- paraları daima reddetmiş ol-
il Oh.ant • - uya ması ona karşı umumi bir sev: 
._._..,. hayat;- gi hasıl etmişti. Ahmet Rıza 

BU• -amıya- B. 1895 te "Meşveret,, isminde 
.genç- Pariste Türkçe bir gazete çı

--. ina- karmıştı. Genç Türklerin Pa-
. ..,.."'""-•'11....,rnJ·ial- riste gazete çıkarmalan bunun 

cnı ~? ·Ji .$'... :• siya la başlamış değildir. Nemık 
adrdzam ·-n mukad Kemal ve Ziya Paşa zamanm
ıyorum. Eı'yapınıştı. da, Abdu!aziz devrinde bile Pa
sa bana 1 öldürülü- riste Türkçe "Hürriyet,, çıkar

:;ıtüler de dı. Bu gazeteyi çocukluğumda 
af hayre~!srvet ve büyük amcamm yanında gör. 

raz 
yapar gö- müştüm. "Meşveret,, ise İstan

lı devletini bulda çok gizli olarak elden 
ve b ka düşündük ele gezerdi. Daha sonra hoca. 
olma Yoksa emper- mız Murat Beyin "Mizan,, ı da 
al gen °üş Müslü- Pariste çıktı ve Murat Beyin 
ur~unuz n veya Ya- avdetile kapandı. Abdulhamit 
alım Pa yoktu. bugibi ahrarane neşrivata gilya 
zrrını ka_ burada idi. karşı gelmek üzre Pariste iki 
kalım 'r,kılabına bu gazete çıkartırdı. Bunun birisi 
stanbu Jen ve anla- Mısırlı Arap serserilerinden 
ulufütik. Madem ki "Ebinezare,, tarafından, ikinci
na ~ eyledik, cezri si Rum şaklabanlarmdan "Ni-

)ıyoruz. Ar- kolaidis isminde biri tarafından 
nazırı oı,ğmı keser neşrolunurdu. Mısırlı Ebineza
yor; ~a~nat inkişaf re Yıldız sarayından aldığı bol 
z mu.0 Ne 1".:l'l' ha- paralarla sanki hem genç Türk 
vf !ere, hem Mısın ele geçiren İn-
er nna il.ı tindi- gilizlere karşı g-üfünç bir müca-
ur~ rrLBAN ~ ·., , a- dele açmı5tı. Nikolaidis gaze
muşavbcn d; buyan tesi ise Fransızca dilile basılır 
nızd)ı, AvrUJl ı;ı\a ve Abdulhamit siyasetini mü
z edı k nikb: 1 idim. dafaa ederdi. Bu iki serserinin 
hur ı hayaller kuru- gazeteleri on beş sene sürmüş 

unan. ve toyluğun ve meşrutiyet ilanında mumla
İngı .. krnıştım. Bu n sönmüştür. 
aasıriçindc beş gün 18 sene fasıladan sonra Al:
ulunruiştik. Ve ben met Rıza Beyle Pariste Monge 

bi dan ayrılıp Av meydanındaki apartmanda o
ar . ~•aptığım seya- lan mülakatını bende bu ada
anı uç<t memleketi- mm ilanı meşrutiyete kadar 
Enver dum. İlk yol devam eden fedakarlığı hak
!.erlnd "A vrupada kında hav ret hisleri uyandır-

n haı resimli seya- mıştı. Ahmet Rıza Beyin İstan 
_ekl~ordüklerimi 18 bula avdetile meclisi meb'usan 
~!:'1 daha göreceğim reisliğindeki rolleri hakkında 
Jrdum ve Abdülha- hüküm vermeği tarihe bırak-
~an sade Türklerin mak lazımdır. 

şı koydurulan Ahmet Rıza Beyin apartma
yüzünden İstan- nmda bir görüsüşümde Paris 
1ü ayrılamamış sefirliğinden infisal eden Münir 

I W-\1.lıt·ın senelerde Paşa ile konusmak dahi kabil 
Meşı utiyet sa- olmuştu. Salih Münir paşa ile 

h'.çe seyahate çık- olan bu mülakat hakkında 15 
. ·nı artırmıştı ve ev!Cıl 1908 de Paristen yazdı-
1 pembe renkli gö - ğım mektup günlük Serveti fü-
' 

e im. İstibdat za
. ıis sefiri olan Mü

rutiyet ilanında 
, Köstenceye kadar 

ileri adım ata -
geçmeyi ihtiyata 
arnıştı ve Babıali 

•.-:..,~.,., ilen Münir Pa-

nunda çıkmıştır. 
Uzun müddet Osmanlı im

paratorluğunun ve Abdulha
midin Paris sefirli~ini yapan 
bir zatın Ahmet Rıza Beyin 
odasında istibdat lehine asla 
çalışmamış olduğunu söylemesi 
tuhaf bir tarih vesikasıdır. 

Pariste geçirdiğim on beş 

Dünkü boks ma~larınctan sonra: 
Gaf p ve n a yıap 

İkinci be:ynelmilel boks ma- altışer onsluk ol<livenlerle iki
çı dün akşanı Galatasaray kulü şer dadikahk on ravut üzerine 
bünün salonunda icra edildi. tertip edilmişti. Evvela Ro
Bu sclerki maçm Küçük Ke- men şampiyonu Karpen ringe 
mal ile Romen şampiyonu geldi ve alkışlandı. Müteakı
Karpen arasında olması, salo- ben salonun alkıs ve yaşa ses
na daha meraklı bir seyirci kit !erile ötmesi Kücük Kemalin 
lesinin toplanma'iım mucip ol- de ringe çıktığını anlatıyordu. 
muştu. Büyük maça takaddüm Mutat merasim. Para atıldı. El 
eden diğer müsabakalann ne- divenleri int~hap hakkı Karpen 
tavici sndur: tarafının. Küçük Kemalin kö-

Şa.hıban ile Rupen arasındaki esinde Esref Se{ik, Romenin 
dört nıuntlıık mac: sevirc'l · kösesinde de F.ransız Franki 
çin eğlenceli bir sahne teskil M<ırten. Orta ha!-emi Kamzi. 
etti. Neticede beraber kaldılar. Maç başla Birinci ravnt 
Cııma günü Nisime sayi hesa- boksörleril"\P. · irini tartmasi
bile galip golen Maks ve has- ı .. p.·p~ti denebilır.1kinci rauntta 
mi arasında gene dört ranntluk her ikisinin de güzel oyun ve 
bir intikam macı yapılrlı. Buse kacıslan. ÜQiincü ve dördüncü 
fer de savi hesabilr Mak'i lrn- ravntta Romanyalınin oyun bil 
zandı. Bahrivedcın İhsan ile Fi di;;ini gösteren m3hirane kanan 
k·sof arasındaki mac tam bir 'malanna kacıslarina ra;;men 
bahriyeli ı;ayretile dö~iisen fh- Kemal faik bi~ ;,azivette. Beşin 
sanin savi hesabile ga!i.biyetile ci ravntta öyle. Altıncı ravnt 
neticelendi. Kemal adamakıllı hücum edi-

Dondere ile Menase arasın- yor, ve fenni bir oyunla zaif 
d'lki i"i ve hevecanlı mac sı>ri noktaları arıyor. Ravnt bitmek 
oldu. İLk üç ravntta bariz bir üzre. Kemal. hasmın in midesi
fail<lvet elde er'lf'n Men~se sa- ne sol yumruğunu bütün şid-
yi hesabile l!'a Fbivf'ti aldı. detile endirdi. Romanyalı düş-

Büyük Maç tü ve gayretine rağmen kalka-
Küçük Kemal - Karpen maçı madı. 

Kadastroda teheddfıller 
Tapu idaresinde bazı tebed

dülat olmuştur. Ezcümle Bü
yükada kadastro azasından Ce
mal B. İstanlbul altıncı tasarruf 
heyeti azalığına, altıncı kadas
tro tasarruf heyeti azasından 
Tevfik B. Büyükada tasarruf 
azalığına birinci kadastro he
yeti katiplerinden Naki B., An 
kara kadastro heyeti tasarruf 
azalığına tayin edilmişlerdir. 

gün zarfında bunun gibi çok 
tuhaf ve ibret verecek levhalar 
görüyordum. Bir tanesini Fo
lies Bergeres'de bir revüde sey
reyledim. Revünün ismi "Os
manlı parlementosu,, idi. Eski 
Osmanlı imparatorluğunu teş
kil eden Türk, Kürt, Arap, 
Bedevi, Rum, Ermeni, Laz, 
Arnavut, Lübnanlı ve Dürzü gi 
bi sayısız rrklara mensup adam 
lar kendi acayip ve garip kılık
larile toplanmış idi. Bunlara 
Fransa meclisi meb'usan reisi 
M. Brison parlementosu ders 
veriyordu ve sarayın mahut 
kızlar ağası ile akağası parle
manın reis ve reis vekili göste
riliyordu. Herkes başka dilden 
konuşuyordu, bir gürültüdür gi 
diyordu ve milliyet mefkure
sinden vatan hissinden mah
rum olan bu Babil kulesi halkı
nın büyük bir patırdı içinde ba
ğınp çağırmakla ve başka mak 
satlar peşinden koşmakla uğraş 
tıklan anlatılıyordu. Folies Ber
geres'de 1908 de gösterilen bu 
revü milli mücadelemizin baş
langıcına ve zaferine kadar bir 
hakikat olarak İstanbulda de
vam etmiştir. 

Zaro Ağa A·nerikaya 
ridiyor 

Asırdide Zaro Ağa bu defa 
sureti katiyede Ameriıkaya gi
diyor . Zaro Ağa bu seyyahat 
için bir mukavele de aıJctetmiş
tir . Mukavele mıidbince Zaro 
Ağa Mayısta seyaıhata çıka
caktır. 

Amerika içki aleyhtarları ce
miyeti Nevyorkta bir Protes
tan kilisesinde içki aleyhinde 
vaiz verilirken Zaro Ağayı ha
zıruna göstereceklerdir. 

Zaro Ağa Nevyorktan sonra, 
Amerikanın diğer muhtelif şe
hirlerinde verilecek konferans
larda da hazir bulunacak ve 
Kanaıdaya da götürülecektir . 

Konferansları tertip edenler 
o yaşta hala zinde bulunan Za
ro Ağanın teşhirinden sonra 
içkiye taraftar olanlardan bir 
çoklarının 'kanaatlerini tebdil 
edeceklerine emin bulunuyor
lamıış. 

-"-~~--~~--~~~ 

Avustural ı aya giden 
İngiliz tayyaresi 

Parkerson namında bir İn
giliz tayyarecisi dün Londra
dan kalkarak Atina, Konya, Ha 
lep ve Basra tarikile Avustural 
yaya hareket etmiştir . 

Kadın birliğinde 
Kadınlar birliği dün içtima 

etmiş ve içtimada, 100 fakir ço 
cuğa verilecek bayramlık elbi
se meselesi görüsülmüştür. 

Etibt--a odası 
Dün saat 13 tc etibba odası 

meclisi idaresi mü.tat içtıimamı 
akdetmiştir. 

Tevziat bugün 
ikmal ediliyor 

Gayri mübadillerden muva
zaaya dahil olanlara yapılan 
tevziata bugün de, saat 10-13 
arasmda devam edilecektir. 

Bugün yapılacak tevZ'İatla 
son liste tamamlanmış olacak
tır. 

Karadenizde fırtı
na biraz hafifledi 

Dün hava kapalı fakat yağ
mursuz geçti. Poyraz şiddetini 
kayıbetmiştir. Gelen malfunata 
nazaran Karadenizdeki fırtına
da sükunet kesbetmektedir. 

Dün, Geliboluda karaya otur
duğunu yazdığımız İtalyan 
bandtralı Sarantinas vapuru
nun akibeti hakıkmda Limana 
hiç bir malfunat gelmemiştir. 

Kandilli rasathanesi dün aza 
mi hararetin 3,5, ve aşgari ha
raretin 1 derece olduğunu ve 
bugün havanın kapalı olacağı
nı, hararetin tenezzül edeceği
ni söylemektedir. 

Kar ihtimali yoktur. 
Bir kadrn dondu 

Tırakyanm bazı mmtrkala
rmda tipi halinde kar yağdığı 
haber verilmoktl"dir. Silivri, Ak 
viran karyesi hududu dahilinde 
şiddetli soğuklardan, 60 ya5-
larmda ihtiyar bir kadın dona
rak ölmüştür. ,__ ____ _ 

Moskova sefiri mi~ 
Fırtına yüzünden Moskova 

sefirimizin bindiği vapur yolda 
teehhür etmiştir . 

Hüseyin Ragıp Bey Ankara
da Ruslarla aramızdaki ticaret 
muahedesi müzakeratı ha'kkın
da şifahen izahat verecektir . 

Moskova sefirimiz icap eden 
talimatı aldıktan sonra Mosko
vaya gidecektir. 

IJefine paraları 
müzeye gönderildi 

Büyükada bulunan ve 2500 
sene evveline aıit olan paralar 
polis müdüriyetince müzeler 
müdüriyetine dün sabaıh tes
lim edilmiştir. Müze müdürü 
Halil B. bu hususta demiştir 
kıi: 

- «Paralara yeni tesellfun 
ettik. Tetki-katııınız bitmeden 
·birşey söyliyemem. Çcnberli 
Taş etrafında zuhur eden eski 
asara gelmce bundan haberim 
yoktur. Onu Şehremanetinden 
sormalıdır". 

~taaş hakkında tamim 

Ekonomi 

Istanbulun iktısadi va
ziyeti salah kesbediyor 

Melbusat pıyaeası miistesna 
diğ·er sahalarda inkişaf var 

Hatta İngilizin fırlamasına rağınen 
hayat ucuzlamaktadır 

İstanbul Ticaret Odası şehri- ştınlmıştır. Diğer taraftan Ti
mizin son zamanlardaki iktısa caret Odası da, İktisat ve tasar 
di vaziyeti hakkında tetkikatta ruf cemiyetinin müracaatları 
bulunmuştur. üzerine a11ikadarları, ihtiyaçları 

Bu tetıkikatın neticesi şu su- nı tesbit için odaya davet etmek 
retle izah edilmektedir: tedir. Dün Sanayi birliği, sana 

İstanbulda giyilecek şeylere yi müesseselerine birtamim gön 
ait ticaret işleri müstesna ol- dererek, büyük kataloğa der
mak üzre diğer işler geçen se- cetmek üzre adreslerini, fabri
nelere nisbetle daha ziyade sa- kalarının yaptığı işleri, telefon 
laıha yüz tutmuştur. numaralarım sormuştur. 

İstihsal ve ~ktisat seferberli ı\leni rekabt.'t pro_jesi 
ği dolayisile sinai müesseseler-
de işler artmış ve bu suretle bir Deniz rekabetinin mennedil
kısım işsiz mesai erbabına ça- mesini istihdaf eden proje için 
bşma imkanı hazıdanmıştır. İn Ticaret Odasında teşkil edilen 
~aat işleri tedricen çoğalmak- komisyon mesasini bitirmiştir. 
tadır. Bilhassa gıda maddele- Ticaret sa ı-a 'I 
rinin cihan piyasalarına tabi o- İstanbul Ticaret Odası inşa-
larnk ucuzlaması memurlarla sına mütemayil bulunduğu ti
ücretle ça)şanların ve esnafın caret sarayi hazırlıkları için -
vaziyetlerini, geçen seneden yeni bütçenin, İktisat vekale
daha iyi bir hale getirmiştir. tince tasdiki beklenmektedir. 
Hayat pahalılığı hakkındaki Petrolun tagş ;;i 
son istatistikler de !sterlinin 
yüksekliğine rağmen geçinme- umumileş ' i 
nin eskisinden daha güç bir şe- Piyasada kolza yağile kan-
kil almadığım gsötermektedir. şık petrol satışı umumi bir şe
Giyilecek eşya satan ticaretha- kil almıstır. 
neler, şehrin şimdiki tasarruf- Sahtekarlık o kadar ileri git 
kar vaziyetine nazaran ihtiyaç- miştir ki kolza yağlarının içi
tan fazladır. Gida fiatlerinin u- ne bir mi•ktar pc:ol karıştırıyo 
cuzlaması bu maddelerin satı- rlar. 
cılannın işlerini tezyit etmiş- Kolza motorin denilen ~~· • ~ 
tir. ağır bir yağdan çıkarılıyor. 

Ticaret Odası 1930 senesi a- Motorin yağı gümrükıten ge-
za aidatının üçte birini yani çerken madeni yağlar tarifesi--
60,000 lirayı daha şimdiden ko- ne tabidir. Gayet ucuz resim 
!aylıkla tahsil etmiştir. 11,000 veren bu yağ ufak bir muame
e baliğ olan aza meyanında ta- leden sonra kolza haline giri
ahhüdatım ifa edemiyenler a- yor. 
zalmıştır. Şehremanetinin kolza kaça-

Oda, şehrin iktisadi vaziye- kçılığına karşı ittihaz ettiği 
tinin, UII}umiyetle geçen iki tedbir kafi değildir. Çünkü S 
seneden daha fena olmadığı ve lira cezayi nakti ile kolza salh
bil.iikis bazı işler üzerinde inki- tekarlığına nihayet vermek ka 
şaf olduğu kanaatindedir. bil değildir. 
P;ır<lmnı kortarma Selanik tütün müstah-
Paramizi koruma kanunu- siUeri kongresi 

nun ta1ıbrki üzerine. Borsadaki 
tı""'kı"laAtın tevsı·ı·ne lu .. zum görül Selanikte toplanmış olan tü-Maliye vekaleti Vali, kayma- -. t'" ·· h ·11 · C · t. · 
muş·· -"'r. un musta sı en emıye mm 

kam, tapu müdürleri ve Nafia LLI b · · k · h t. 
Bu husustaki proJ"evi Maliye eşıncı ongresı eye 1 mu

fen memurları maaşları hak- rahhasası, Ziraat nazırına ati-
kında bir tamim hazırlamış.tır. vekaletine götüren Borsa ko- deki kararlan tebliğ etmiştir : 

Barem kanununda tasrih e- miser vekili Abdülkadir Bey 1 - Bataklık arazide tütün 
dilmeyen ıbazı noktalar bu ta-~ .. şehrimize avd~ edecek- zeriyatının men'i, 
mimde izah edilmektedir. tır. Hükumetçe tedbırler me- 2 - Vakit geçirilmeksizin 
Veraset komisyonların- yanın~a, ihracat . tacirlerinin bir tütün enstitüsünün tesisile 

d E kamıbıyolarını vaktinde borsa- mezkur enstitü masarifinin, tü-a manet fızası ya çıkarmalan için gümrükler 
M kk f . . d"IA de esaslı bı"r m"-'-aba ı"hda' s tün vergisinden ifraz edilecek 

usa a at vergısı ta 1 at unu< bir kısım tahsisatın tesviyesi 
ve istinafile veraset ve intikal edilecektir. suretile iktifa olunmıyarak 
vergileri ve tahsili emval için Hükfimetin bazı ecnebi ban- mezkur enstitüye doğrudan 
teşekkül eden komisyonlara kalardaki mevduatını çekmesi doğruya hükfunet bütçesinden 
her sene cemiyeti belediyeden derhal tesirini göstermiş ve muayyen bir tahsisat itası. ' 
de birer murahhas intihap edi b~nl":r Türk parası t~ariki i- 3 _ Tütün zeriyatının her a
lir. cm pıyasaya kambıyo arzına ile başına ancak 20 (Stremme) 

Geçen sene intihap edilen başlamışıa:dır. Nurullah ~at araziden ibaret bir sahaya lnhi-' 
murahhasların memuriyet müd Bey, Beyo~lund~ bazıA gazı~o- sar ettirilip mezkfir zeri yatın 
detleri bittiğinden defterdar- larm, adeta gayn resmı ve gız- bilhassa meslekleri ve san'atla
lıık yeni azanın intihalbı için şe- li ~ir borsa h_?.line .. getiı:il~iği rı tütüncülük olmıyan kimse
hremanetine tez!kere yazmıştır. doı;ru olımadııp~ s~ylemıştır. !ere yaptırılmaması, ancak zi· 

J<ü-.umat motörü Borsa moclısı dun toplana- raat mütehassısları müstesna-' 
Rüsümat idaresi tarafından rak teşkilatın büyütülmesi do- dır 

layisile bütçede yapılacak tadi- ittihaz olunan mukarrerat açDk denizlerde kaçakçıları ta- 1 A 1 gul 1 kip için yaptırılan üç motöre at ~. meş 0 muştu.r.. meyanında: Köylerde tütünün 
mitralyozlar vazedilmiştir. Ya- Dun B.orsada İngilız lirası manipülasyonunun yapılması, 
kında bunlarla takibata başla- 1039 kuruştan a~.ılmış, . l04l tütün depolarile tütün kunıtna 
nacaktir. kuruşa kadar yükselmış ~ ğa mahsus ebniyelerin inşası i-

Rıbtım şirketi zam 1040 .. kuruşta ıkapa'!1111ştır. çin kooperatiflerce cüz'i faizli 
Duyunu muva.hıhade 147, al- ve uzun vadeia ikrazatta bulu-

istiyor tın 932 ve liret 8,92 dir. nulması da vardır. 
Rıhtım şiııketile hükilmet a- .~eçenlerde Ankaray~ gi~~ Maltepe kooperatifi 

unf h · Doyce Oryant Bank dırektorü . . . 
rasındaki münaza n mesaıli M. Post dün şehrimize gelmiş- Malt~pede teş~l. e~len Zı: 
hal ve tetkik etmek için Anka- tir. rai kredi kooperatıfının heyeti 
rada Nafia, İktisat, Maliye ve- S · k • umumiyesi dün top~anmış ve 
k.aletleri muraıhha.slarından mil anayı ongresı idare Meclisi azalarını intihap 
rekkep bir komisyon teşkil e- Dün Sanayi birliği heyeti u- etmiştir. 
dilmiş ve Rıhtım şirketi bu ko- mumiyesi roplanaraık 20 nisan- Kooperatifin küşat resıtU 
misyona bir layiha vermiştir. da Ankarada toplanacak olan Martın 9 uncu günü yapılacak-

Bu layihanın hututu esasiye- sanayi kongresi için hazırlıkla- tır. İçtimada Ziraat Bankası 
si sunlardır : ra başlamıştır. erkanı ve bazı teşekküller er-

Her şirket şimdiye kadar ta- Bu içtimada, kongre rüzna- kam hazır bulunacaktır. 
rifesine zam yaptırdığı halde, mesinde mevcut mesail hakkın ır.:=======:;:::;===;=il 
Rııhtım şiııketi bundan malı- da alakadar lher san'at şubesi- Zekat ve fitreyi 
rum kalmış . Binaenaleyh zam nin birer rapor yaıpması ve bun TllURE C~MIYETINE 
istiyoıımuş . !ar on beş gün sonra aktl miı-

Şiııket, zam yapılırsa şunları karrer heyeti umumiye içtimaı 
vadediyor: Evvela iki büyük na yetistirilerek hepsinin bir 
antrepo yaptıracak. Bundan rapor halinde tonlanılması ve 
başka iki köprü arasında rıh- o içtimada teşviki sanayi ka
tım inşasından safınazar edil- nunu, muamele vergisi ve sinai 
mcsini, buna mukabil Sirkeci tedrisat ve diğer umumi mese
rıhtımının tevsiini ve Galata leler hakkında birliğin noktaina 
rıhtımının Kabataşa doğru tem zm·ının da Ankara kongresine 
dinini taahhüt ediyormuş. arzedilmek üzre tesbiti kararla 

veriniz. 

İstanbul Ticaret Müdürlü
ğünden: 
İstanbul Kabzımal esnafı cemiyetinin 
idare heyeti intihabı 25/2/930 Sair 
günü C. H. F. sı Küçükpazar nahiye 

1 

merkezinde yapılaca~ı ve saat 13 ten 
IG ya kndar intihaba devam edilec~ 
ği alakadarlara ilan olunur. 
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Nermin barı cinayetinin muhakemesine dün de devam e·~ 
Hukuk talebesinden AvniEf. ketmişehadet cürmile tevkif ol 
Liman komisyonu 
raporun•• hazırladı 

Raporun muh t 
l 

teviyatı ne? t 

fstanbul limanı 
nerede olmalı? 

l 

Komisyon limanın 
Haliçle yapılmasına 
fiti/ akla karar 11erdt. Uman komisyonu azasından 

Mehmet Ali Nısf~t R. 
İstanbul limanım ıslah için Ticaret Odasında teşekkül eden 

komisyon dün toplanarak raporunu hazırlamıştır. 
Komisyon raporun kat'i şeklini tesbit için tetkikata başla

mış ve Çarşamba günü son bir içtima aktederek bu işi bitirme
ği kararlaştırmıştır. 

Komisyon reisi Hamdi ve mazbata muharriri Muhlis Etem 
Beyler tarafından mütahassısların tetkiklerine istinaden yazı
lan bu raporda, İstanbulun iddia edildiği gLbi sönmeğe yüz tut
muş,inkişaf itibarile durmuş,kü çülmesi mukadder ve zaruri 
biı ş.ehir değil.bilakis istikbali parlak bir şehir olduğu ileri sü
rülerek deniliyor ki: 
. -. «İstanbul1;1n müstakbel ı ıatıia:ak hüla~atan şunlar ila-
ınkişafı bu yenn tesekkül bü- ve edılmektedır: 
nyesine en yakın olan menba- - «İstanbul limanı meselesi 
dan kuvvet almağa mecburdur. balledilmekle bu şehri kurtar
İstanıbul bir liman şehridir. An mak ayni manayı ifade eder. 
cak liman olduktan sonra şaya İstanıbulun en müsait liman 
m hayret b;r yenilik göstere- sahasının, muhtelif esbap do
cek v;; bı;gün çökmeğe yüz tut Iayisile Halic olduğunda itti
muş _ zanne...lilen b~ k~s koca fak Misil olm~tur. 
ıehrıı:ı ge;ıcleserek ınkışaf ~t- ı Köprü meselesine gelince, 
neık ımkanı husule ~el.ec~ktır. memleketin mail vaziyeti na-
İstanbul hdlkır:ı ışsızlıkten zari it~bara alınarak en masraf 

~u .dnn~~· ~füsm.~s olan emlak sız şekilde yani Karaköy kö-
ıymet!..rını yukseltmek ve prüsünün Unkapanına nakli ve 

,mem!e~e!e r~fah ve sa:ıdet g_e- Karaköy köprüsü yerine nakli
.ırmek ıc:ın .lımar. şehri ol~ugu yetin küçük feribotlarla temini 
n4 nazarı dıkkate almak !azını ·d· ş h. 't k'· ·· d 
d

. t , b. 
1
. zarurı ır. e ıre aı omur e-

ır. staııbulun asrı ır ıman 1 H ı·,.. lmas t 
t · ·h · d ,, po armm a ı.,.e o ı, ran 
esır::tma ı tıyacı var ır . 1 k.. ·· k u 

sıt vapur ara omur verme -
Raporda fs~an?ulun n_e de- zre Boğaz içinde Bonke iS"ta

rı;reye ~a<l-:- ın.kışaf ed ... bılece- syonu denilen ve serbestce va
ğı tesbıt edılmış, ~stanbuldan purun yanaşip kömür almasına 
geçen ~ara. v~ den~z }'.0 llarmm müsait bir büylik depo yapılma 
ohemı;ıl'yetı zıkredılm.~ş .. ve İ~- 51 müvahk görülmüştür. 
tanbuıcn sr~kt'l e'l buyuk hır A aık k · B k · · · k · ı - ·· · ne omısyon, on e ısta 
tıcar6t meı; ezı o maı;a musaıt .. . . 

kid b 1 d 
- b ed'l syonunun me-vkıını tayın husu 

mev e- u mı ugu eyan ı d k d. · · l'h' ttar · · İ sun a en ısını sa a ıye 
mı-ştır. Raporda, stanbulun .. kted' ,, 
•~ . h d k' h . gonneme ır . ... ansıt ususun a ı e enımıy.! . . 
tinden rakkamlara istinaden H~mdı Bey, bu ıstasyonun 
bahsedilerek bu ticaretin inki- Kız kulesinde yapılması fikri
tafr sayesinde on binlerce kişi nin. doğru olmadığım,_ . umur 
nin iş bulacağı ve memlekete yennde Kavaklardan ıtı~aren 
milyonlarca lira para gireceği Saray b~m.una kadar Bogazm 
ve lstanbulım bu müstaıkbel va herhangı bır mıntakasında yapı 
,rlyeti Jcan;ısmda Pire gibi ci- labileceğini, umur yerinde ol
var !~anların rakabeti mev- ması müvafık olacağım söyle
&UU bahis bile olamryacağı an- miştir. 

Poliste 

-Şüpheli bir ölüm 
Miihürcü Ahmet E/. dükka
::ıın önünde ölü bulunmuş 
Nuruosmaniyede kaldınm 

lzerinde ölü bir adam bulun
ınuştur. 

Fincancılar başında mühür
cü Mehmet Efendi olduğu an
laşılan bu ölünün üzerinde be
reler görüldüğünden defnine 
ruhsat verilmemiştir. 

dan Agop Efen<linin evinden 
yangın çıkmışsa da söndürül
müştür. 

Yazı makinesi 
a-.ırmışlar 

Galatada Agıopyan hanında 
komisyoncu Hilmi Beym 225 
lira kıymetinde bir yazı maki
nesi çalınmıştır • 

Polise hakaret 

Köprü plaııı 
Emanet tekiden 
Paristen sordu 

Ac•ba plan yolda mı 
kaybolmuş? 

Unkapanı ile A:·apkapı ara
sında inşa edilecek Gazi kö
prüsünün Mösyö Piju, 16 kanu 
nusanide plam gönderdiğini E
manete bildirmişti. Plan o va
kitten beri gelmediği ciı!ıetle 
Emaneıt, M. Pijuya dün de te
kidorı bir telgraf çekerek pla-

1 nın gelmediğini ve serian gön 
1 derilmesini bildirmiştir. 

-<>--

Ekmek ve fırancala 
Emanet narh komisyonu 

, dün toplanınış ve ekmeği 14,30 
parada ipka etmiştir. Fıranca
la narhı ise yirmi para tenzil 
ile 22 kuruşa indirilmiştir. 

Ekmek ve lırancala fiatlar1: 
Şelhremanetinden: Şubatın 

25 inci Salı gününden itibaren 
ekmek 14 kuruş 30 parada ip
ka edilmiştir. 
Fırancala 22 kuruştur. 

--o-

Taltif 
Darülaceze müdürü Cemil 

Bey gösterdiği mesai dolayısi
le Cemiyeti beledive tarafın
dan taltif edilmiştir. 

---0-

Ba yat yemek veren 
lokantalar 

Bazı lokantalarla ahçı dük
kanlarında müşteriye bayat ye 
mek verildiği yapılan teftişat 
neticesinde anlaşılmıştır. 

Bayatlamakla bozulan ye
mekleri lokantasında saklaya
rak müşteriye verenler şiddet
le cezalandırılacaklar ve ye
mekler dökülecoktir · 

Fi rengi 
Bir şırınga ile 

Ali nerde? iyi olur mu? 
Bir Ramazan gecesi bir bek- iki IDÜtahaSSIS 

taşi meclisinde Allah, Muham

Nerminbar c 
davasına deva~~ 

1alebeden Avni Ef. i!~ 
ı. 

• 
met ve Ali, üçü bir arada girift doktorun fikri .. 
yazılmış bir levha tetkik edi- Darülfünun trp fakültesi mü
liyormuş. O sırada her nasılsa derrislerinden Hasan Resat B. 
bektaşi aleyhtarı bir adam içeri in firenginin bir eırı~ad.1 tP-

det cürmile tevkif edi 
ır 

girmiş. Şeyh,levhayı buna da davisi için b;• Ağrrcezada dün sabah Ner-
göatererek sormuş: . ilaç bulduğı.. min Barında Alunet Efendiyi 

-. Erenler, demış, burada söylendi. Hasar öldüren Tibbiyeli Zatinin mu- ı [\iıf!J'tj;jj 
Alı nerede? Reşat B. in bu hakemesine devam olundu. Da 

Misafir hi~ tetiğ~ bozmamış: keşfi hak va kalal:.alrk bir mektepli kütle 
- Vallahı demış, az eve!, kında fikir Vı si tarafından alaka ile takip e-

ç~rşıda karpuz satıyordu. Ama mütalealarını ö diliyordu. Bu alaka bi1hassa 
şımdi nerededir bilmiyorum. ğrenınek üzr, şeihadet eden hukuk birinci sı-

Şeyh, anlamadığı zannı ile •bazı mütehassı~ nıftan Avni Efendinin ketmi 1 
tekrar levhayı göstererek: doktorlarla te şehadet maddesinden tevkifi i-' 

- Erenler onu sormıyorum, mas ettik Dok- le bir kat daha, tezayüt etti. 
şu levhaya bir iyice bak, Ali tor Osman Şe- Davaya başlanırken müddei 
burada... diyince öteki safi- rafeddin B. di- Hasan Reşat B. umumi muavini Bürhan B. 
yetle: yıor ki: mahkemeden yeni ikame ettiği 

- Hay kurnaz hay, demiş, - «Hasan Reşat B. uzun bir ilci şahidin dinlenilmesi için 
demek kaş ile göz arasında ge- müddettenberi bununla meşgul karar istedi, Maznun vekili E
lip yazıların arasına karışıver- olmaktadır. Reşat B., firengiyi sat B. müdahale etti ve dedi 
di. civanın hlr mil- ki: 

hile bir iki şi- - «Bu şekil şahit ikamesi) 
ringada iyi et- usule mugayirdir. İddia makaVflAr1t>tt11 

Muhtarlar 
meğe ça!· .ryor. mmm buna haklan yoktur. ı aia...,~ 
Avrupaya gidi- Burhan B. cevap verdi: 
yor, mütehas- - «Usulün 239 uncu madde- l\<lfil Zati huzıı,.11 
sıslarla temas ~i sari~tir. ~~!ile~~ ~eç iradı .a gelmiyıen şal\ 

Muhassa!latı zatiye ediyor, tecrübe- ıkamesıne manı degıldır. 1çin23 Mart saat 
muhtar/arın imza- !er yapıyor. Bu- Mahkeme ittifakla Burhan B. dildi. 

nun kabil olup in telebini kabul ederek şahit 
/arını isledi llmıyacağı hak- 1.eri dinlemiye karar verdi. 

. . . ~mda bir şey di Bu ·· · ·· · N' 
.~uhass~~atr ~~~ıye ıdaresı Fahreddin yemem. Mama- nun uzerıne murettıp ı-

Vılayete gonderdıgı bır tezke- Kerim Bey f' b .. b t kosos, şef dö garson Arif, Bar 
d h · d · 'ha 1 en mus e bekçisi İsmail Efendiler şahit 

Suat ve Sa1 

muhaken1 

re . e; er sene yem e.ı;ı _ ıntı P bir netice alınacağında biraz ı k 
edılen muhtarların.,.hını hacet- mütereddidim. Hasan Reşat o ara dinlenildiler. Şahitler . 
te karşılaştırılmak uz.re, muh- B. in bu keşfinin ela'n taam- cinayetin maznun Zati tarafın- Ispirer şirketf. 
ta l dd k l dan yapıldığını görmediklerini mek meselesin 

r arm musa a ımza arını mum·· ed · d l'"- · d'k · t · · ememesı e ca ıvı ı - ancak istidlalen anladrklarını , am eden iscinı 
ıs emıştır. kattir." h v· imzalan söylediler. Burhan B. evvelce ayet bulmuşt 

.. ~!ayet kn;ıusaddak Doktor Fahreddin Kerim B. dinlenen Agop ile Yaı;ar Efen 6 ncı müst 
gon erece tır. de .şunları söylüyor: dilerin mazbut ifedelerini o- B. yi 191 inci j 

--S- - «Hasan Reşat B., bir iki kutturdu. Bu ifadelerde şahitler. ce tehd~t sureti' 
11 ınü 

Veremle mücadele ce- senedenberi la.boratuannda bö- Zatinin kahvede bir asker elbi- maddesınden • 
miyeti he)·eti idaresi yle bir i~le uğraşıyor. Henüz seli arkadasma: . sahibi Sait B 

müsbet bir neticeye vanlma- «Ben d rd methal olar-
v R B d h 

.. "k - a am vu um nere-
ere~le. mücadele cemiyeti mış~rr.,, . eş~t . e :ı:ıu~ eş , ye kaçayım" dediğimi bildiri- kemelerin 

merk~z~yesı ~~ içtıma ederek fettım . ıd~ıa~mda degıldır. Bu yorlardı. Muavin Burhan B. Dava).. .. 
heyeti ~dare ıntıh~öıru yapmış- mes~le ılı;ı! bırhey,et ~arafın_dan evvelce dinlenen şahit Avni E- mesinde uzre munakasa 

Cömartesi gecesi kıymetli hanen- tır. İntıhabat netıcesinde Ali tetkik edıhp resmı bır mahıyet fendiyi tekrar istizahat icin da- günü bap~üdünun 6 Ma 
d.emlz Munır Nurettin Bey Fransız ~aşa biri~c~ re~sliğe, Tevfik Sa- almadan:. olup olamı:l'.a~ağı •hak vet ettirdi. Şahit geldi v~ müd ilca 

Münir Nurettin 
konseri 

tiyatrosunda bir konser verdi. hm paşa ıkıncı resiliğe, Talat, kında m.unaka.şaya gırışmek a- deiumumiliğin suallerine ce- Diva"-o/, , 
Tiyatroyu dolduran samiin küt Tevfik İsmail, Kemal, Fadıl, lelade bır dedıkoduda_n başka vap verd'ı •. ~ 

lesine çok bedii - G j> ·..ıll~~ 
bir gece &eçirteı ~urat, Şerafettin, Osman Şev- birşey ola_;naz. ~n. dogru hare- - «Zati Efendiyi eskidenbe eçen er 
Münir B. konseri ki Beyler azalığa intihap edil- ket, ınsanıyct ıc;m çalışan bu ri tanırlar mı? !unda gece Y 

1 
lar 

de çok muvaffak mişlerdir. arkadaşın mesaisine, dedikodu _ Evet lise arkad d nayet olmıdzı!ı islerin m .. 
oldu. Nurettin B ·· ak !arla el lm aşım rr. maktul diJlelerini ve mük 
in cidden gUzel v --o-- ve :,, . aşa eng o a- - O gece asker elbisesi giy- Abbas Efe1ıale günlerind 
cana yakın, ruhı Poı:slere avans ma r. mişler midi? olarak hastanueleri ve ev-

~~!~~~s:s1fn ah': veriliyor 11188rın~ - Evet. • dı. o::aatları ila ır~. ı• - Maznun kendisine su o- Hadise Adliy 
gi ile heyecan du Polis müdiriyeti teavün san- Am elı ... hayat laman ifadelerde oldu~ üzre miş ve 4 üncü m,_. --
mıyacak hiç kim> d - b ·· ben vurdum demi" midir? zryet etmi'şu·r. JIIl~ff ll yoktur diyebiliri .ıgı ayram munasebotile po- " 
Ancak Nurettin ı !ıs memurlarına 12 şer büçuk - Hayir: Ömer ve İbra 
sesini fazla al~fr lira tevzi etıneğe karar vermiş sarfigattahi go/SUZ• Burhan B. devam etti: bulrınmaktadır. He nmu• 
ngalaştırmış. Ko tir. P:ıra tevziine başlanmrştrr. laktan kiIPler - Şahit asker elbiseli oldu- kif edilmişlerdir. • 
serin yegane k Polıs memurlarına ven'len a- gu-nu ve akşam suru bazen ve b 0 maznunun ya •. arad 
raz mübal§ğa ile vanslar Nisan maaşlarından mes'uldür? nına geldiğini kabul ettiği hal- Bedi B. in m 
sesin genizden çık Münir Nuret- kesilecektir. Tevziat 3 gün de- Krz ameli hayat mektebinin de bu sözleri işitmediğini söy- b uplarını ve 
ması, hançerede dü- tin Bey vam edecektir. hesaplannm tetkiki bitmiştir. itiyor: Makamrmı~-~endiler;t~n U);-;dar Umu-
ğümlenerek perde perde akisler çı- --o-- Neticede beş bin lira açıktan ketmı sahadet ~tıı;ne kanıdir. Hakkı Tari.k B 
ka':~sış~~he yok ki bu sesin surdin- Taharri emri verilmedi üç bin beş yüz liranın sabık Acaba dav:ı talık e~~lmeden bu muallim Bedi Be . inde 
l~şmesi dinliyenlerin çok hoşuna git- müdür Muzaffer Beyle muha- seha<letlennden rucu ederler mesine bugün saat 1 ma-
tı; fakat acaba, alaturka söylenirken Bazı şüpheli eşhasın geceleri sebeci hanım tarafından öden- mi? ğırceza<la başlanat9Jlirler. 
Dede'nin besteleri taganni edilirken üzerleri taharri edilerek bulu- diği anlaşılmıştır. Avni Ef: -
sesin bu kadar alafrangalaşması cah nacak memnu silahların alına- 1500 liralık bir açık vardır. - Hayir dedi. Baska bir şey lla /' J.. k U -.J 
midir? cağı hakkında vaki olan neşri- Bu para tazmin ettirilecektir;- bilmiyorum. H 111 

Burada, bize çok nefis bir musiki yatı polis müdürü Şerif B. tek- M -1-·1· daha! numarası vermi• olan ı.......etli san'_ Bu para tazmin edilse bile, . aznun v""ı ı mü e et- S • " • ..__ 1 
• ~r•u zip etmektedir. Vali muavini tı anagl Ban.. -atkan tenkit edecek değiliz, ancak bütçe harici sarfiyat yapıldığı : at:8814 

söz arasmda, konser esnasında biraz ~~dıl B. de bu hususta diyor cihetle müsebbipleri hakkında - Şahit bildiğini söylüyor. rllbeler ganı,-t-
kulaklara yabancı gelen kısık ahenk- takibat yapılması zaruri görül- Kendisi ketmi şehadet etmi- . l',·ve mu 
ten bahsetmeden geçmek istemedik. - "Böyle bir emir yoktur, kt d. Sanayı ve maao,asa ko 

al 
. me e ır. yor. ~ 

Batta Mesut Cemil, Ruşen Bey y nız polis şüphelendiği eşha- merbut fabrikalar 1 . 
olmak üzre saz çalan dij!er arkadaş- sı taharri edebilir.,, Kı·mya mt-ıderrı·sı· Bmıhan B. cevap vecdi. 'ptı'd . t ~ e erı 

Es t B kil• ı .aıye. .amamertanbul-
lan da bu konserdeki muvaflakiyetin - a . maznunun ve ı- d ki d 
hiç şüphesiz ki, büyük birer Amili ol- Parise giden kimya profösö- dir. Şahidin deg-il. Esat B. -" ve şırn 1 

n en Ço. 

d lngl•ıız daJ'nJer .. M F b . lbed'l ,..,_ etmek üzre halka ular. ru . ay en yenne ce ı en züne devam etti: ~._-

B ,_ ı · hi 1ınaz kım' yage M Val · ah' maş ve kundura ; 
u .. onser enn ç o sa ayda k•ff f df r . ansıye .ıren - Bir adam mantık kabul '10. 

bir kere tekrarını temenni ederiz. Ve 1 ge me 1stanbula gelmiş ve kimya ens- için tecrübeler icrır etmez ki cinayetini gelsin ve 
titüsündc derslerine başlamış- herkes önünde: _ Ben adam mıştrr. ı • sı 
tır · vurdwn desin. Hukuık talebesi Bu suret e 111ily0ı 

!ık kambiyo tasa~, Besim Ömer Pş. 

Mühürcü Melunet Efendinin 
tam dükıkan önünde kaldrnm
da yaptığı görühnüş henüz ke
penkleri açılımamış olan dült
k9.na girilerek bi,r mangal için
de yanan kömür bulunmuştur. 
Bidayette Mehmet Efendinin 

' kömür çarpmak suretile öldü
ğü zehabi basil olmuştur. 

Fakat ceset muayene edilin· 
• ce Mehmet Efendinin sol ka
: Şrnrn yanında görülen yara; 
ilk zannı tebdil etmiştir. Mü
.hürcünün ayağındada mühim 
bir şiş.kinlik görüldüğünden .. ce 

• Sedin morganakline lüzum gos-
terilmiştir. . 

P-olis ayni zamanda tahkika
tına devam etmektedir. 

Morg raporu mühürcü Meh
ınet efendinin ne şekilde öl
düğünü meydana çıkaracaktır. 

UerhaJ söndürüJnıüş 
i lid Si orta memurların-

Küçükpazarda Musullu İbra
lhim ismin<le biri fe-Wtalide sar
hoş olduğu halde dolaşırken 
Küçükpazar mevkii muavini 
İshak Bey tesadüf ederek kara
kola götümıek istemiş, fakat 
tecavüze maruz kalmrşur • İb
rahim yakalamnrştrr. 

Kandillide hırsızlık 
Kandillide Hafız Osman Be

yin evine giren üç hırsız bir al
un kol saati, üç altın bilezik, 
bir gümüş saat, 2 altın küpe ve 
iki pardesü çalmışltrdır . Polis
çe yapılan tahki·katta bu sırka
tin Recep ve arkadaşları tara
fından yapıldığı anlaşllmıştrr. 

Memleketimizin kadın ve ço 
cuk hastalıklarında pek yüksek 
bir mevkii olan ve bu şubeler
deki neşriyatile matbuatrmrza 
da büyük hizmetler etmiş olan 
müderris Dr. Besim Ömer Pa
şanın üç gündenberi hasta oldu 
ğunu teessürle haber aldık. 
Muhterem doktoru hürmetle 
selamlar ve afiyetini temenni e
deriz. Doktor son zamanlarda 
«anne olacaklara» ismile çocuk 
doğumunu arttırmak ve çacuk 
ölümünü azaltmak için yazdığı 
mühim bir eserin tab'ı ile işti
gal etmPkte idi. 

Dün şehrimize muvasalllti 
beklenen İngilız dainler vekili 
M. Vayt gelmemiştir. İngiliz 
daiıtler vekilinin yamı gelmesi 
muhtemeldir. 

Mister Vayt şehrimizde bir 
gün kaldıılctan sonra Ankaraya 
gidecek ve önümii7.deki hafta 
içinde Ankaraya muvasalat et
mesi mükarrer olan Fransız 
dainler vekili M. Klozye ile 
birlikte maliye vekaletile te
mas edecektir. Bu temaslarda 
verilen aiz miktarının makul 
bir hadde tenzilinin mevzubahs 
olacağı muhakak addedilmek
tedir. Türk dainler vekili Zekai 
Bey bugün Ankaraya gidecok-
tir. 1 

Meb'uslar gelivor 
Meclisin bayram tatili dolayi 

sile dün birçok meb'ualarıpnz 
şehrimize gelmişlerdir s--1 Emniyet çenberi 

Memleketin yavrulannı 

olan bu namuskar Efendiye şe gibi halk elbise ve . 
hadetini sakladı denemez. . . tiyaçlarınr şinıdi.ltj ku.fı-

Burhan B. son sözü söyledi: ucuz olarak tatnı· nder 
- Makamımız hukuku umu- İ1k tecrıibelt.rden 1!'1 • ed.. 

mive davacısıdır. elde edilmiş ve fi ıyı !'f 
Delillerini ikame eder ve ha 30 kadar tenziıa, ı 

k:ikatin tenvirini isterim. Bina- şılmıştır. 
enaleyh bu Şahit efendi delfill i- Sanayi ve 
le anlaşılıyor ki şehadetini giz. müdürü Sade 

bi'gili, gürbüz yetiştirmek, !emektedir. nn faaliyetlerin 
"yann,, ı emniyet çenberi 380 inci madde mücibince icap eden tesisat :;; 
altına almakbr. Çocuk haf- maznunun muhakemesini ve hakkında hükfune 
tasında himayei etfale yar- t~kif karannm istanru iste- mek üzre Ankar 
dım bu çenberi kuvvetlen- nm. Mahk~e. talebi ittifakla Bu seyahat. 

1 direcektir. J k?bul ve .ş~ıdı tevkif etti. Av- yaya ihracat. ı 
,.--------------------- ·- nı Efendı Jandarma refakatin- mited şirketiJI v 
ıvv.ıuıwu.ıxJ.IJ,YJ:.ı.ıwıuıZL.wı-.cto..- lfe ıııahk~tden CTkanldı. Da- rüşülmS nıuht 
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Oniinıiizd::ki 2tı ~ub ıt I ~.10 
çar~amba akqııııııdan itıbar\;n 
her prog-ramda birt dr ım, di
ğeri komedi olmak tiz~rc iki 
büyük filml irae edeceğini 
nrnhtcrem ınli~terilerinc i~'ar 
et.~cklc bahtiyardır. 

'vl'i~~t' 1 Kulak misafiri 1 
ti'... Yemek içmek 

'Jliyet" tir. 

!930 
a caddeaİ· 

Milliyet, ls-

h • L , ıne ın~,13 
J 'l hü. 
rr ç -~~1 
' I #iç için 

.... ~o kuruş 

1400 .. 
?700 .. 

sten y . 
lnlerd verılmez 

lr 1 O kuruştur. 
ın esr ait işler için 
ması ilaat edilir. 
e bir d mes'uliyetini 

di. o 
Tar 

ığ•u ih HAVA 
her:l-<:estk 3,5 en az 
ı::a t acaıbbava kapalı, 
şeymiy yacaktır. 

~~ 

Geçen gün iki arkadaş, otur
muş konuşuyorduk. 

Tanıma<lığrmız biri içeri gir
di ve daha selam vermeden de
di ki: 

- Teşekküre geldim! .. 
Benim tarumadığmı bu adamı 

arkadaşlar tanryorlarınış: 
- Ha .. şahi, dediler, ne oldu 

senin iş ... 
Geniş bir tebessümle sırıta

raık cevap verdi: 
- Taıvsiye etmiştiniz ya .. 

Kanalizasyona kayırcblar .• 
Birisi sordu: 
- Maaş ne kadıar? ı 
- 40 lira ... 
-Az ... 
Dedi ki: 
- Az ama yemek içmek te 

içerden ... 

lıklıpUler ıııuıh11 

Paramızı koruma 
kanunu 'v -

c.ııu;_QNSERI 41 inci haftanın 2 inciliğini 
..._ ~'Fransız tiyat- Galatasaray lisesinden 269 Zi
~ru çok arzu e- ya Bey kazanmr§tır. Yazısı §U

~~ vardı. Genç dur: 
Nurettin ve «Bu haftanın en mühim ha
ı az işidilen beri, meclisin perşembe günki 

tile bizi hoş- içtimaında kabul edilen « Para 
rin konserleri- mızı koruma» kanunu ve vekil:.A hEsiyet var: !erimizin nutuklandrr. 

-. ende yok Son zamanlarda, mali ve ik-
1'Y lln ğunu anlı- tısadi cephelerimizde vuku bu
tr~e bizde adet ol- lan buhran üzerine, hükfimeti
n. ·ından okumayı 
ı ..,ın d .. ~ mizin ittihaz ettiği tedabir he-

c. .. lıİR :;uı ve gog- . A d H'"k" 
ı~,, "çin tam bir pımizin malumu ur. u ume-
lrnpa1ı . . .. .. .. timiz geçen sene, ihtiyacı nisbe 
in fır 1 puruzsuz tinde « dövis » aldllktan mada 
~ lisi rıyor .. k. • • istikbaldeki ihtiyaçlarını düşü-
--: arın e sensı .. d' 1 akt ye ba:ıo .. " dA d _. nerek mutema ıyen a m a 

- e a,, e d · · F k b . nazır olduğundan e~~r:1 etmıştı. a at . u. sene 
ıır çd k l"tı.f b' « dovıs » alınmamış, bılakis ta-
. ço a ır 1 d k d' · d ırüı·· de bizim es- ep vukuun a en ı emnn e 
ntih~n... bulunanları piyasaya çrkarmış-
2._.J:.a~n.)k süren bir trr. Bunun üzerine yine huıhra-

B~eydir ya- nın devamr başka sebepler de 
llan biri bu olduğunu göstermiştir. Işt7 ~ 

- ~ip baş- sebeplere karşı şuurlu ve cıddı 
a. bir mücadele yolu ar ....... ak irin j e .• n m .emem ..,,.... :s-

n~ lı1J2ta kadar böyle bir kanuna ihtiyaç vardı. 
~M .~ ~- \.'L ra peş- Türk parasını koruma kanunu, 
t w:.ız:ı?~·";> ~~·\arka- paramızla oynayanlara artık 
~, 

13
':> .;.ı•"~~ ...,·an bir göz açtırmayacaktır. Vekilleri-

e,1' l>-fl. .._.. dalı miz nutu'klarmda, bunları birer 
~'3~ "/\."-, a 

..J>.-c--ı~\,...,a .... Of birer izaıh ediyorlar. » 
on..."a 1\~ni makam- • • • • • • • •• • • • • • • • ••••• • • • ... 
~~mı yapC.nir mi? dikkat etmişlerdir. 

lı dev hde hep Konserde her şey güzeldi, 
ka 4fu:ian par- yaln12 bir şarkının! 

; Yokbaşlarlar ba- "Kanunu muhabbet hükmünü icra,, 
unuz r · mısraı okunurken tanıdrgy rrn P-;.~ul,, kaybol-
m ~irinin elindeki bir kaç avukat birbirine baktı-l: c11iye NUruşları lar ... İcinde <ckanun» «hüküm» 

Can brrak r ı ve <<icr~» lafları olan bu mısra 
rrbr 1 

· nağme inceliği pek «adli» bir şarkı idi. Hele 
ı. yorsanız onu da hatrnnda kalmıyan makamı da 
dazırtısı öldürür .. süzinak ise! .... 

zır?1an, iki kanun, 
r . faf f ve üç ağız
:nü.s_.,)kan seslerin 
ırd ... .;ınden çıkacak 
ı l ' tasavvur edin! 
in konserinde bun 
~~ ancak nağme
,e kafi miktarda 
O akşam ekserisi 

nektebine mensup 
elbette bu noktaya 

ALMAZLAR! 
Rüfekadan biri saatini sat

mak istemiş ... Talip çıkmamış .. 
Gelmiş bana dert yanıyordu: 

- Antika bir saat! Hiç şaş
maz... Üstelik çalan da var ... 
Acaba neden satamadım? 

- Almazlar birader! 
- Neden? 
- Çalar, diye! 

FELEK 

iğne 
Ne adanın ismini söyliyece

ğim, ne de memleketin . Bur
dan çok uzaklarda idıi. Bir Fran 
sızın evinde misafir kalacağı
mı söylem.işlerdi. Gittim. Hüs
nü ka'bul etti . Paris nasıl diye 
sordu? 

- Bildiğiniz g.iıbi, dedim . 
- Butreli tanır mısınız? 

- Tabii? Şimdi burada sekiz 
yüz bin liralık emlakiın var . 
Milyonu do1durmağa bakıyo
rum . M:ilyo:p sahibi oldum mu, 
hepsini satıp Parise gideceğim 
ve tam bir sene gene onunla 
yaşayacağtrrı, ondan sonra öm
rüm tamam .olacak .•. 

- Peki sonra? 

( SESLl ve ŞARKIU ) 
filminin ilk iraesi. Mümessilleri: 

Nansi Karol va Rişar Arlen 
llılveten; Dünyanın en meşhur Jenörü 

Tito Skipa 
PRENSESITA ve MARTA napoliten melodisini taganni edecektir. 

Ayrıca RAKEL MELLERln FLOR DEL MAL şarkısı 

SÖZLÜ dünya havadisleri ve ezcünle MlS AVRUPA, kendisinl 
GÜZELLlK KRALIÇES1 intihap eden Jüriye arzı teşekkür ederken. 

.... ,. . ......,......,..._,,.._,,.._,,.._,, .............. "-'~'l......ı;,,..__j o ~'-""~ ..... ~~~"--' ...................... ""-'""-'n.......• .. 

5 Mart çarşamba ve 8 mart cumartesi akşamları 

fHAN~IZ TiY4TH~SDNOA 
meşhur piyanist 

EMİL NOV SAUER 

Ünümüzdeki çarşamba akş1mı 

EMiL YANINGS 
in en müthiş şaha3cri 

GÜNAH 
SOKAGI 

8 kısımlık dram ile 

BEBE DANIEL~ 
in temsili 

AH KALBİM 
8 kısımlık komedi 

4 ... - Tanırım, çok ihtiyarladı. 
- Sofi Astiye? 
- Öldü. 
- Zavallı kadın ... Ya .•• 
Birdenıbire sustu: 
- Onu sormayayım, dedi, 

harap oluyorum . 

- Sonrasını bilmem. Belki 
beni yanma uşak almasını rica 
ederim. 

M.M. 

tarafından ild resital verilecektir. Programlar tiyatro kişesin~ 

edilmiştir. Gişeler her gün bilet satışına devam etmektedir. 1 (l 1 "HM«M-, 

• .................................. ~.................................... aeni aev~iın 1 
Halk sütunu-~== -~3_ .............. A ....... N ....... A ........ D ... O ....... L .......................... ==:=_-- j 

Etrafıma göz gezdirdim . 0-1 
dada binlbir çeşit eşya vardı. 
Duvarda asılı duran küçük bir 
yastık gözüme çarptı. Ya"Stığa 
büyükçe bir iğne saplanmıştı . 
Yaklaşıp baktım . O oınuzumu 
tuttu: 

:: ALl\,I:~:\"CA olar,!k T.\l\L\.\H~'\ 
Maçka tramvayı == 5§ sozr,(J ve S.\RKlLl lil n 

Karilerimizden H. H. imzasile al-:: SiGORTA ŞiRKETi :: 
dığımız mektuptur: :: :: ._.~,_. ....... H......,._Ht- ,o.~._, .. •OO-~H-~h•~H,. .... 0,. 

Marka tramvaylarıyın' e taham- -.-....... EE KRALIÇ"NI'" c·ı.·Rl)A"''rll''l I 
müHer:a bir §ekle girdi. Kumpanya :: Türkiye lf Bankası tarafından teqkll edilmiştir. :: -~: .•. :: ........ :~ .. ~ .... ·~~'~: .. ~J 
Ramazanı ve$ile ittihaa ederek fasıla :: .,. :: "--------

- İşte on senedenberi ya
nından ayrılmadığnn şey, de
di. 

- Sizi ıbir kadın muazzep et-
miş? 

- Hala iztırap çekiyorum ... 
Biraz su-stu ve sordu: 
- ]an dö Limur hayatta mı? 
Güldüm: 
- Evet . . . Se~eler geçtikçe 

daha da güzelleşiyor. 
- Tanır mrsmrz? 
-Evet. 
- Çok mu iyi tanırsınız? 
- Havır. 
Elimi tuttu : 
- t>ana ondan bahsetsenize. 
- Pariste en çoık sevilen, en 

çok beğenilen bir kadın. Pren
ses gibi yaşıyor . 

- Onunla tam üç sene bera
ber yaşadrın. Hayatı.mm en gü
zel ve en acı zam·am bu üç se
nedir . Onu beş altı kere öldür
meğe kalktmı, o bu gördüğü
nüz iğne ile gözümü oymak is
tedi . Sevişi~orduk . 

Mademki tamyorısunuz, ca
zibesine dayanrlımya<;ağım bi
lirsiniz. Bakışları insana ok gi
bi saplanır. Sokağa çııktığrmrz 
zaman, erkeklere öyle bir ba_!t.j' 
şr vardı ki, beni çıldırtırdı . ~ 
sene bana durmadan ihanet et
ti. Fakat ayrılmıyordum. Se
viyorıdum ... 

Onun uğruna milyonlar ye
dim . Son meteliğimi sarfet
tikten sonra bana: 

«Eh, hava ile yaşanmaz. Se
ni severim amma, sefalet çeke
mem ... » dedi . 

]arı seyrekleştirdi. Mesela geçen ay :: Yangın • Hayat • Nakliye • Kaza • Otomobll - mos•uııyetl :: 
sabahleyin ber altı dakikada bir ha· :: maliye Sigortalarım kabul eder. :: 
reket eden Maçka arabaları şimdi sa· :: Adres: 4 Uncu Vakıf ban •stanbul :: 
at sekiz buçuğa kadar, ancak 14 da· :: J :: 
kik d b. h k t d' 1 8 .. -· Telefon: lstanbul - 531 Telgraf: mtlyaı •• a a ır are e e ıyor ar. u yuz -· :-
d hali · be h d kak ••111111111111111111111111111111111111ıııı.. ~n1111111111111111111111111111111111mi en ora a sı Y u e yere so • 111111111111111111111111111111111111,.- 'll\\lllllllllllllllllllllllın111111111111m 
larda bekleşip duruyorlar. Nihayet 
gelen arabalar da lebalep dolu geli- ~ U t b · ı<:n güzel Farukı· 
yor. Kumpanyanın bu yeni. marifeti- ~ Illl ma eni 
ne sebep nedir? Ramazan mı? bayır; losyon 
kendi menfaatı. Ramazan geldi diye 
devair ta~l mi etti? hayır; hususi 
Şirketler mesai saatlanm tenkis mi 
ettiler? ona da hayır. Her daire yine 
eskisi gibi çalışıyor. O halde sebep ne 
diyeceksiniz. Söyliyeyim, Kumpan
yanın en büyük karı mümkün olduğu 
kadar az araba işletmek ve bunlara 
sesi çıkmayan ve her türlü işkenceye 
tevekkül ile eyvallah derneğe alışık 
olan İstanbul ahalisinden mümkün 
olduğu kadar fazla insan doldurmak
trr. Kumpanyanın umurunda mı O
turandan da, ayakta ezilenden de, ay
ni parayı alıyor. Bir biletçi yetişmez. 
se, iki biletçi koyuyor. Haniya Maç. 
ka ahalisi namına bir heyet Şirketler 
komiseri Beyfendi nezdinde Maçka 
arabalarının tezyidi için teşebbüsatta 
bulunacak, o aa Kumpanya nezdinde 
tedabiri şedide ittihaz edecekti; hep· 
si laf. Meseleyi bir de bir komisyona 
havale etseler tam olur. Arada yine 
ezilen biz ahaliyiz, bize kim yardım 
edecek? 

Tcpebatı TI
yatroıandı 

bu ıkşam 

saat S!I/30da 

BiR KiTAP 
facia 4 perde 

onlardan bJrI 

komedi 3 
perde 

nakil ve ter· 
eümc eden; 
t. Gallp B. 

----------------------------
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Bugtnkll y .Jnl 
bllmocomfz 

SOLD~ SAÖAl 

ı. Damarda akan (3). Valde (3). 
2. Tüy (3). 
3. Ağır (5) . 
4. Nota (2). Kimse (3). Dahi (2) 
5. Önün zıddı (4). Istırap (4). 
6. İle (2). Nida (2). 
7. Tavır (3). Tatlı (3). 
8. Sıcakta döktüğümüz (3). Rak

kam (3). 

eğlenceleri 

DUnllU bllmıcemlılo 
balledJlml~ !'•kit 

YUKARDAN AŞAÔI: 
1. Tam yrine vuruş (6). 
2. Zaman (2). Azim (5). 
3. Orta (3). 
4. Bela (4). 
5. Ele avuca sığmıyan (4). İbadet 

yeri (4). 
6. Cübbe (4). 
7. Rakkam (3). 
8. İstifham (2). Ağız tavanı (5). 
9. Tepesi olan (6). 

Anodolu Anonim Türk sigorta şirketinden: 

AilEMi iKTiDAB 
ve belgevşekliği 

Başımı aldım, buraya gel
dim. Çalrşmağa lkıoyuldum .. 
Fakat onu unutamadım . O ka
dının hana neler çektirdiğini . 
tasavvur edemezsiniz, amma 
huna rağmen onu unutamadım. 
On senedir yüzünü görmedim, 
bugün her zamandan fazla aşı
krm. 

ıen müessir deva seroin hap
larıdır. Deposu İstanbul Sirıke
cide İskend~riye oteli ittisalin 
de Ali Riza eczanesidir. Taşra 
ya 150 kuruş posta ile gönde
rilir. İzmirde ecza depolarında 
ve İrgat pazarındaki eczanede 
bulunur. 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi nizamnamci dahilisi mucibin
ce ve Ticaret kanununun 361 inci maddesine tevfikan hissedaran heyeti 
umumiyesi 26 Mart 1930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on birde 
Ankarada Türkiye iş Bankası Merkezi idaresinde alelade içtima ede
ceğinden işbu içtimaa iştirak etmek için laakal on hisse senedine sahip 
olan hissedaranın mezkur senedatı kanunu ticaretin 371 inci maddesine 
tevfikan yevmi içtimadan asgari bir hafta evvel şirket merkezi idaresi
ne tevdi ederek dübuliy varakası ahzeylemeleri rica olunur. 

Bankaların makpuz ilmühaberleı·i dahi hisse senedatı gibi kabul edile
cektir. 

RUZNAMEİMÜZAKERAT 
1 - Meclisi idare ve mürakıp raporlarının kıraati, 
2 - Bilan~onun ve kar ve zarar hesaplarının kabul ve tasvibi ile temet-

tüatın tevzii ve Meclisi idarenin tebriesi, 
3 - Çıkan Meclisi idare azalarının yerine diğerlerinin intihabı, 
4 - Mürakıp intihabı ve bunlara ait tahsisatın tesbiti, 

Ortalık kararmıştı . Dedim 
ki: 

- Parise gidecek misiniz.? 

5 - Meclisi idareye ait tahsisahn tesbiti, 
6 - Şirketle muamele icrası için Meclisi idare azalarına mezuniyet itası. 

MECLİSİ İDARE 

Balya Karaydın Madenleri 
Türk Anonim Şirketi 
Hissedarana ilan 

Ticaret kanununun 351 inci mad
desi ve nizamnamei dahllinin 24 ün
cü maddesile mevadı müteak\besi ah· 
kamına tevfikan Balya - Kal"aydın 
Madenleri Türk Aanonim Şirketinin 
hissedaran heyeti umumiyesi mevadı 
atiyenin müzakeresi zımnında gele
cek şehri Martın 31 inci Pazartesi 
günü saat 1 4tP. Siı·ketin Galatada 
Meı·kez Rıhtım Hanında kain mcr

Tkezi idaresinde sureti adiyede akdi 
~içtimaa davet olunur. 
X 1 - Meclisi idare raporu ile mÜ· 
rakip raporunun k ı-aati, 

2 - 1929 senesi hesabatmın tasdi
ki, mezkur sene netayicine i'air Mec
lisi idarenin teklifi hakkır:ı·la ittihazı 
karar ve Mclisi idaL·e azasının tehri
yei zimmeti, 

3 - Meclisi idareden çıkan azala· 
rın yerine diğerlerinin tayini yahut 
tekrar intihapları, 

4 - Meclisi idareye ita olunacak 
hakkı huzur miktarlarının tayini, 

5 - 1930 senesi için müt·a'~ıp ta
yini ve ita olunacak Ücretlerinin tes
biti, 

6 - Şirketin idarei ı:mumiyesinin 
tedviri ile mükellef Meclisi idare aza
larile müdüre verilecek ücretin tes
biti için Meclisi idaı·eye sa]ahiyet ita-
S[, 

7 - Gerek şahsen k .:mdi namlarile 
ve gerek sair şirk.,tlerin Meclisi idare 
azası yahut müdürü sıfatile §irketle 
akdi muamele hususunda Meclisi 
idare azalarına müsaade itası. 

İşbu içtimada bizzat veya bilveka
le hazır bulunmayı arzu eden hisse
daran Ticaret kanununun 371 inci 
maddesi mucibince malik oldukları 
senedatı yevmi içtimadan laakal bir 
hafta evvel f STANBULda Şirketin 
merkezi idaresine ve PARlS'te Dan
ten sokağında 3 numarada (Banque 
de Paris et des Pays-Bas) Bankasına 
tevdi etmeleri lazımdrr. 

Balya • Karaydın Şirk~ti içtimaı 
umumi icin hissedarana cfühuliye va
rakaları ita edcek ve içtimada hazır 
bulunamıyacak~arı ~ahi i~a:.:> eden 
vekaletname nümunelerini taleplerin· 
de emirlerine ama-:1~ bulunduracak 
tır. 

Hissedarandan her biri heyeti U· 

mumiyeye dahil liğer bir zatı tev 
kil edebilir. Hisse s~nedatının tevdi 
olunduğuna dair rnüessesah maliyt 
tarafından muta vesikalar içtimaı u
mumide hazır bulunmak Üzre mevdl 
hisse senedatı gibi kabul olunacak
tır. 

r1Jel,,in edebi romanı: 20 
\

ruf v.e zengin müşterilerini ka
prya kadar geçiren otel direk
törünün gevezeliğini dinliye
rek Cevdet Beğin kapıda bek
liyen otomdbiline atladılar. 

geçirecek yerlerden bahsediyo
rum. Y ~ni hepimizin geçirdi
ğimiz hayattan. • . İşte Altın 
palas da yemek yedik, Şişli 
harda eğleneceğiz ... Bunların 
bir ibenzeri daha var mı? (Pa
ris) de, (Berlin) de olsan ... 

akşam ağzına kadar dolu olü-~e devam etti: -
yer. - İşte nahncızade Hüseyin 

- Çünkü şehire dünyanın Kamil B. ve .. 
her tarafından yüz binlerce in Hidayet bey ilave etti: 
san akryor. Servet akıyor. - Ve metresi! 

- İsıtanbulda ne var ki! - Öyle demek istemedim .. 

Muhteşem metresi hanı
mefendi geldiler, eledi. 

Cevdet bey başını çevirdi. 
Hale önde mükellef kürküni. 

omuzlarına bırakmış, uzun bo
yu ve mükemmel yürüyüşü fü. 
karşı sıra masalara doğru gidi
yor, arkadan Galip bey kısa bo
yu ve dar adımlarile ona yetiş. 
meğe çalışıyordu. 

e 
~ yu- liediler, nu-
~ kalkarız. 
'dayet Bey sordu: 
yiyeceksin baka-

· faidesizdi. Otur
kadeh kadeh de 

:taçdan kadın la 
:~.lıak istemiyor-

r çok eğlenceli o
ııileler de geliyor
n akşam öyle eğ-

, dedi., sizin masa
llS kızı vardı. 
ey gevrek gevrek 

• ,ama güzel kız 

Bürhan Cahil 

kafir, öyle hoşuma gidiyor ki! 
- Onu.:- bir vapur şirketi di

rektörü almak istiyormuş 1 He
rif bir haftandanberi "Pire" de 
kız fırsattan istifade ediyor. 

Cevdet Bey bu Rus kızını ta 
nm.nryordu. Merak etti: 

- Numara yapıyor mu? 
- Yapryoııdu, mukavelesi 

bitmek üzre imiş. Direktör ga
lilba bara iıyi para verdi. Oynat
mıyıor. 

Hidayet Bey tasdik etti: 
- Zaten masalara da gelip 

oturınıyor. Fakat yannnda Mu 
danya mdb'usu Kerim vardı. 
O malfun ya, barlarda kendini 
saydırır. Metr dotelle haber 
yollayınca geldi. 
- Gidelim! dedi. Cevdet Bey. 

Saat ona geljyordu. Bu ıua-

Şişli ıbar her va'kitki gibi fev 
kalade cazbandı, zarif dekorla
rile muhteşem ibir manzara gös 
teriyordu. Yemeklerini henüz 
ıbi·tirenler likör içiyor. Müzika 
hafif lbir parça çalıyordu. 

Henüz kalabalrk yıo'ktu ... 
Üç arkadaş kenıdilerini kar

şılryan metr dotelin peşinden 
dans salonuna hakan büyük lo
caya girdiler. 

Sedat Ali, getiırttiği büyük 
bir havanayı yaktı: 

- İstanbul işte, dedi. Bütün 
ıhaıyatı bu . . . burada zengin 
de olsan, orta halliler gilbi ya
şamağa mecbursun. 

- Niçin, diye itiraz etti, Hi 
dayet Bey ... Sen para harca
mak iste, öy.te şeyler bulursun 
kil : 

- Kadından ba!hsetmiyıorum, 
dedi, ıkadın var ki eviındıe de o
tursan -dünyanın masrafını yap 
tınr. Ben eğlenceden ve vakit 

Hidayet Bey :başım salaldı: 
- Sen Paristeki zenginleri, 

Berlindeki refahı İstanıbula ge 
tir ... kendiliğinden bak neler, 
neler meydana çllkar ... Burada 
eğlence yerlerine bak. Her za
man ayni çehııeleri görürsün. 
Bu gibi yerlere devam ede bile
cekler sayılıdır. A v.rupada öy
le mi? Bir gördüğün adamı e
ğlence yerlerinde bir daha gö
remezsin. O kadar değişfr. 

Cevdet Bey tasdik etti! 
- Doğrudur. Parise günde 

üç yüz bin ecnebi gelip üç bini 
çı'kry.or, bu yüz binlerce halk 
Parisin bütün eğlence yerleri
ne g.friyor, çtkryor, para harcı
yor. 

Sedat Ali ilave etti : 
- Onun içindir ki mesela 

Gazino dö Parinin bir revüsü 
altı ay .devam edivor. Ve her. 

- Kazanç ta az, dedi Hida- Onlar galiba nikah yapacaklar-
yet Bey. mış. 

Cevdet Bey tasdik etti: - Dört sene beraber yaşa-
- Az olduğu için kalbur üs- dıktan sonra nikahlamyorlarsa 

tünde ıkaılıp biraz tüylenenler iyi cesaret! 
ıgeri<ie kalanların gözüne batı- Cevdet bey araya girdi: 
yor ... Burada biraz para yap- - Fena mı, birbirlerini a-
tın, biraz insan gibi yaşamağa dam akıllı anlayıp dinledikten 
haşla:dm mı ya dedi kodu eder sonra evleniyorlar. 
ler, ya ellerinden gelirse ayağı - Pas la men, dedi Hidayet 
m ikaydırnıağa, elinden işini bey. Dört senede nikahlı kadın 
almağa kalkalar. dan usanılır yahu! 

Bar salonu yavaş yavaş dol- Nerede kaldı ki dört yıllık 
mağa başlıyordu. metrel!.e nikah kıyılsın. 

Sedat Ali güldü: - Alem bardan kadın ahp 
- Görüyorsunuz ya, dedi- ta evlat yetiştiriyor ya! 

ğim nasıl çıkıyor. İşte göre Sed~t ~linin bu lakrrdısma 
göre adeta hısım, akraba gibi hep gulduler: . 
tanıştığnn1z çehreler.... Buyu- Saat on bıre geliyordu. 
run efendim. Zahireci Malik B. Hidayet bey birdenbire doğ-
ve hanım efendileri... ruldu : 

Ben bu zatla tanışırnn, fakat - Dikkat tütü~cü Galiple ... 
klüpte, baloda o kadar tesadüf Bu sefer Sedat Ali onun sö-
ederim ki.. zünü ikmal etti t 

Yanda kaldıkları için gelen
ler onları göremedi. 

Sedat Ali: 
- Doğrusu nefis kadın, de. 

di. 
Mebus Hidayet bey; , 
- Harikulade! diye ilave et-~ 

ti. 
Masaya oturunca karşı kar

şıya geldiler. Cevdet bey geniş 
bir reveransla onları selamladı. 

Halenin güzel ve yüksek başı 
hafifçe eğildi. Beyaz dişlerin
den leziz bir tebessüm f!şkırdı. 

Sedat Ali: · 
- Tebrik ederim monşcr, 

dedi. Senin yerinde olsam gi
der) bilhaı;:::a arzı hi.innet edC'-
rim. 

Riınıe._di 
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nezle, öksürük ve Grip, 
})ronşiıleri tedavi edeıı 
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l~ BAYRAM HEDIYESI 
l~ KU A A LINIZ 

Ef~LIK ve EJTA~ BlNKlSI 
Türk Anonim Şirketi 

Sermayesi: 20,000,000 Türk lirası 
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: 1,000 LiRA ! • • i MÜKAFAT ! 
: o 
• 1 Marta kadar t~umt>ara alan· : 
• .. . d 1 • : ların numaraları zerın en • 
ı Nisanda !birinci kur C""ld.erek • 
: kazananlar• şu mm liifa.Jar ve· : 
: rilecektir. : 

• • f 1 Krş iye 500 Lira i 
: 1 " 200 " : 
: 1 " 100 " : 
•. 2 75 şer ,, : 

• 
• • • 

• . " . 
• 1 "50" :: 

L.!.~G~-~-~ .. !;.P..i.!!1.~ •• ! • • 
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Merkezi : A N K A R A 
Şubeleri : Istanbul ve İzmir 

Hazır ve derdesti inşa B 1 N A LA R üzerine mtisalt 

şeraitle uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. 

MEvDUATa ve aile TASARRUF SAN-
DIGIN a en müsait faiz verir . 

Bil'un1u111 Banl{a muaınelatı 
lstanbul 'ubesl: Bahçekapı telefon lst. 3972 

ııa:ıı~~lllll!ıımıa:sıc::::~~l53!----·~~---
.... Kış mevsimi esnasında ~ 

cildinizin bahardaki letafetini muhafaza edebilmek için 

KREM PERTEV 
i ihmal etmeyi •iz. Krem Pertev cildinize kadife yumu
şaklığı verdiği gibi fenı havaların te irile her nn'k ci'.
din düçar olacağı kırmızılığ·n ve çatlaklıkların tabassü

lüne mani o'ur . 

Hanımefendiler 
Kış mevsiminde Krem Pei tev istimalile nazik ciltlerinde 

.... ı,aharn letafetini göreceklerinden emin o:abıl rler.4 - - -~ •• .f) il;\ ı 5 :\!art l l)Jü da dcı :ım edecek ••• 

• Viyana beynelmilel sergisini 
~ ıiyaret ediniz. ,-\\rup·ının en ıniı1iır alım merkezidir. Avnstur)•a'nın 

~· hütiin sanayi ınerktzlcri ı-e Avrupaııın en mühim devletleri çok fayda! 
~~ ve ucuz mallar ıeşhır edeceklerdir. iyi ve ucuz mal tcdari;.; için 

~: ~~çmlmıyacak bir fır<11tır. Ziı uetçilere ıeshilltı lhime ~österiler~b'. . 
~· l nfqJdt Avusturya s fdretınden alınabı".r. lstanbul · \ ıı_an• ( olıa 
• tarikıle) scrahaı için tenzil:\tlı ffaıla bıkt verılmektedır. 1 lunyct 
• varakaları fahri müıne ,;ııeri ve Galatasaraı da ve Pcra Palas karş sında + 
~ ' 

01\TT.\)scvahat sccnıasından t.dırik edilebilir. • 

"~~~~~~~~ .. •••· ..... .. 
Devlet ınirJolları ve linıanıarl unınnıi 

i~aresin~en: 
Muhtelif eb'atta ceman 200 m3 çam, meşe, gürgen ve dişbu

dak kereste kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 12 Mart 930 Çarşamba günü-saat 16 da Ankarada ······· ···········~-~ 

KADIN VE 

A~K RUJ,, 

Ilıca iskele - Palamutluk 
Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

AGJZ YE BOGAZIN Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi 

Ticart kanununun 361 inci veni· HIFZISSIHHASI İÇİN Müdü.-lük kalemine vermeleri liizrmdır. 

Demiryolu T. A. Şirketi 

Hissedaranına ilan 

zamnamei dahilinin 23 üncü madde- VA L o A Talipler münakasa şartnamelerini üç lira miıkabilinde An-
leri ahkii.mma tevfikan Ilıca iskele • karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağa-

Parfömlerin, kadını zarafet Palamutluk Demiryolu T. A. Şirke- zasından tedarik edebilirler. 
d .,.. · tinin hissedaran heyeti umumiyesi PASTiLLERiNi 

V:~ güzelliğine yar ım Ntıı;ını. mevadr atiyenin müzakeresi znnnın- 1 ISTANBUı VlLI\ YKTl 
znnnctmczmisiniz hanımefendc da gelecek Şehri Marbn 31 in~i P~- istimal edlnlı DEFTERDAR,LIK JLA" NATJ 
Tabii eveti zartesi günü saat 14 buçukta Şırketm 

A1arcel Guerlain Galatada Mrkez Rıhtun Hanında ka· Bütün eczane n ecza 
1 

k İn merkezi idaresinde sureti adiyede depolarında M ı· ~"'I ı· ~ mehaliğ teıfiyeye tabi bulunduğun-
nin nazik ve ma - içtimaa davet olunur. oatıllr. a ıye ve a e lll en· dan bu gibi alacağı bulunanlar Şubat 
bul l\1~sk Ruj par ı _ Meclisi idare raporile mÜra· YALDA ı 930 nihayetine kadar arzuhal ile bu· 

b h · kip raporunun kıraati, lhlllnl tıtıJID kı;tular lundukları mahallin en büyük mal-
föm Ü utün şa sıye- . denaindetalepedinlı 336 senesinden 927 mali ıeneıi nİ· memuruna müracaat eyleyip yetle-

t . · · "ılladar ede 2 - 192? ıenes_ı besa17bnın ta.•·ı bayetine kadar milli hükumet bütçe- rindeki matlôbat veıikalarını vererek 
ınızı ra Y . - • diki, mezkur seneı muame e netayı· ı · d ti ' b fa !arla ek mukabillinde müracaat veıika11 al-

k • • d h c:ne dair Meclisi idarenin teklifi bak- ":1

11'! be~k.ma u u 0 kn --'-'t hg~rk' CC SiZi a a cazıp ~· Mecli · ·d mı ~ u umet ve gere ...... u u- malan laznndır. Bu müddet zarfın· 

l• k J kında it';ih":"' ~arar '."8 111 are· -a·· &..ı A-D·-F-QR D- metin adi emanet ve milli hükumetin da müracaat ebnemit ve veıika al· 

Her eczanede' 
bultınur . 

8. ci BÜYÜK 

Tllf lHE PII!N~~~~ 
2 .ci keside: il Marttadır. . ... 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Ayrıca 15,000 10,000 liralıl< 
il{raıı1iyeler,re 10,CCO liralık 

bir n1iikafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

Romatizma lıır hn.Je 
girebilir. Binaenaleyh ağrıyan yerleri 

' ' Spirosal ,, mahıüıa 

cilde temamlyle 

nüfuz eden yegfıııe ilaı;tiı· . 

ı\lendires-Gediz ve Benlan 
nakasaların1n tcı11didi. 

' . -etutıerının ınu-

1 - 8Şubat 930 tarihinde ihale edilmek üzre münakasa a 
çıkarıldığı evvelce ilan edilen Mendires-Gediz etüdiınun 6 Mart 
930 tarihinde ve, ' 
2- l 1 Şubat 930 tarihinde iha le edilmek üzre münakasaya 

çıkarıldığı ilan edilen Berdan etüdünün dahi 8 Mart 930 tarihin
de ihale edilmek üzre münaka·;a müddetleri temdit edilmiştir. 

3 - Bu işlerle yeniden alakadar olmak isteyenlerin sular u
mum müdürlüğüne müracaat ederek yukarıda yazılı işlerin mü
nakaşa şartnamelerini umumi ve hususi şartnamelerini ve müka 
velcname suretlerini alıp tekliflerini baliidaki ihale günlerinde 
ve saat 14ten eve! müşteşarlık makamına tevdi etmeleri ve ev
velce mezkilr evrakı alanların dahi ayni tarzda müracaatları ilan 
olunur. 

Devlet ~enıirJolları ve liınaJlarıuınuıni i~aresin~en 
1300 M çam tomruk kapalı zarfla münakasaya konmu~

tur. 
Münakasası 10 Mart 930 Pazar günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacktır. :: 
Münakasaya iştirak e<lecı:klerin teklif mektuplarını ve 1. 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umu· 
mi Müdürlük kalemine vermeleri lazrmdır. 

Ve da ha SCVİ ffi 1 1 a - nin tebnyes zunmeti, . • 1 \. l bütçe emanatı hesaplarında mukay- mamıı olanların iddia ettikleri alacak 
ca ktır. 3 - Mecliıi idarece tayın olunan 1 yet olanlar ve gerek 927 senesi gaye- 1513 No: lı kanun mucibince kati-
lll tereddüt bir Mesk azanın keyfiyeti tayini~ tas~~ ve ~uma, maOazası sine kadar ifa edilen hidemattan mü- yen hazine lehine sakit olacaktır. 1---------------------------
~uJ Parföm ,ı,esinl ;ı~i,n baların yerine diğerlerının ta· ı Her ci~\kurnı~ ve hususi ! 

1 '··~'.::ç:ı=~~=..:e:=: t~?r~t .::re~=y=-~d~! Devlet ~eıniryolları ve limanlar nınu:ni i~aresin~en 

Ta1ipler münakasa şartnamelerini Beş lira mukabilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinden, !stanbulda Haydarpaşa ma
ğazasından, Konyada Konya mağazasından tedarik edebilirler. ı 

••teylnız. Gayet mem- 4 - Meclisi idare azalarına ita O• kostum.u ler. atış toptan 1 1tam sandıkla~ tasfiy~ komisyo- alacak iddiasında bulunanların 930 
nun kal caksınız. lu.nacak ~ huzur miktarının ta- ve perakende 1 nu.n~an 92! aeneaınde hazıne?'e de.".'" senesi Martından evvcl bulundukları Muhtelif eb'atta 679 adet çam azman kapalı zarfla münaka-

Her yerde saıılır.ıiiiiı_ .. yan ve tesbıti, B h ekapı Sekercı Hacı Bekli edılup hazınece de 928 ıene11nde aıt mahallin en büyük ,,,almemuruna saya konmuştur. Münakasa 8 Mart 930 Cumartesi günü saat 1; 
. . . b. .. aki a ç ' olduiu malıandıklarına nald olunan müracaat etmeleri ilan olunur· buçukta Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacak-

d 
İstanbul 2 nci icra memurluğun· S - 1930 ıenesı ıçın ·~ mur · p karşısında No. 84/ 1 - ------------·-------------- M k · · k d · 

ta · · ve tediye olunacak ucr t mık- lı1 'Si t ... lı t , ( lı lı ,. d tır. üna asaya ıştıra e eceklerın teklif mektuplarını ve mu 
~~lce Kurtuluıta Tepe Ü•tünd~ 50 ta~~nakaltesobnitibe .• hı·sse senedı·ne malik • - - - - - - - - J ıJDlf ôZI 1 i aıve uas anesı sur auaııe ınuen: vakkat teminatlarını ayni günde saat 14 te kadar münakasa ko 
· Garajda mckim iken balen ı~a ...., , 'I ~ ~ 1 B Az J misyonuna vermeleri liizrmdır. Talipler münakasa sartnameleri ' 
etgiihı meçhul Olis Riğa Elendıy•. olup iıbu içtimada biliasale veya bil- / ~ ~ Haydarpaşa emrazı istiliiiye hastanesine Mayi'S 1930 nihaye- ni 2 lira miıkabilinde Ankarada Malzeme dairesinden, İstanbul-
. Fiyat Otomobil Şirketinin. gay_n vekile hazır bulunacak zevat Ticaret ~::.-.. -o~ tine kadar lüzumu olan doksan altı kalem eczayi tıbbiye müna- da Haydarpaca mag"azasından tedarik edebilirler. 
''b b" kıt Noter senedı mucı kanununun 571 ı·ncı· maddesı· mucı·· P••--• k · • ·ı · b k " ~ rez ır a · · 1 asaı aleniye suretı e mıi ayaa edileceg· inden ve müna asa 9 
~c matlubu bulunan .. 1190., lira- hince malik oldukları senetleri yevm: ı PA 5TI LI ER 
adiyen haciz yolile tahsili talep irtimadan laakal bir hafta evvel Is. c~;Erl-(;ı.;YON,,,..,oa'n;~ tabii •.mla?J!e Mart 930 tarihine mıisadif Pazar günü saat ikide Gala tada Ka-

ilıniş ve talebi vaki üzeri;ı~ namı- ı~nbulda Şirketin merkezine tevdi et- t;::.#~~ &-ı. .;:'~ ramustafapaşa caddesinde İstanbul Limanı Sahıl sihhiye merke 
gönderilen üdcmc emrı ı.kamet· meleri lazımdır. kezindeki masraf komisyonunda icra edileceğinden talip olan-
•nınzm meçhuliyeti !1asebılc_ teb: '!isse senedi tevdiini mübeyyin 'fak~İnı meydanında ların yevmi mezkurda masraf komisyonuna ve şartnameyi al-
•dilemediğinden il' :n te~hg~: ıc müessentı maliye tarafından muta mak üzre hergün Hastane idare memurluğuna müracaat etme-

•na karar verilmiştir. Taribı ilan· vbesulikoalluarnurb.isse ıenedi makamında ka· ~alılık arsalar !eri ilan olunur. itibaren nihayet bir ay zarfında 
~ hakkında bir itirazınız varsa 28 Şubat 1930 Eınnı·yet sandıı·ı ıııu .. du"rlu .. fu .. deen1

• 
rıı yan eylemcniz ve müddeti mez U U U 
enin hitamından sekiz gün zarfın -------------
ahi talep olunan mebaliği mafa- STANDAHD Taksimd~ \Talde çe~me soka- Doktor Tevfik Beyin 22868 ikraz numaralt deyn senetli mu-
ve masarıfi kraiye tama cibince ve iki roza bilezik, bir çift pırlanta tek taş küpe, bir pır-
tcsviye eylcmcdiğiniz takdir· ı ğında Istanbul Eml!k şirke· 1 Janta tek taş yüzük, bir pırlanta yüzük, onbeş deliksiz, oniki de-

~~ r iki müddetin hitamından .~on· tine müracaat olunması likli cem'an yirmiyediinci (iki mişkal) terhini suretile Emniyet 
. raya dev.:ım olunacağı ve mura· S d • ·k le<l°" · bl"".. "" · 
!~izde 9301219 numara sile birl~k an ıgından istı raz ey ıgı me agın vadesı hitamında öden-
rtıuı:acaat eykmeniz ödeme cmn· ' • ~ lstanbul vilayetinden: memesi hasebile istikraz esnasında tayin eylediği ikametgahı-
tcbliği makamında olmak üzre i· Teslimini müteakip bedeli na tebligat ifası için gönderilen doksan bir günlük ihbarname 
olunur. l j Erzincan Ziraat Bankasınca te- zahnna mahalılcsi Heyeti İhtiyariyesince mumaileyh Doktor 
nıvaıu HIKıı;iR-:'- ING L .z .. LAHI diye edilmek üzre (190) re's Tevfik Beyin Mardinde marulyalr mahdumları ticarethanesin-

lnotıu a:ıı T~B ~IJ 1 1 KARYOLA çtıirft. öküzü miıbayia olunacak- rdaeato!Bduanğkunasaı·ıdeaıb·ru ~~zpı::~::yş:h:e~z:ı::::~~~~e:tn~; !iu·~ 
Gayet sağlam ve rahaturlar. 

n sade ve en kibarı Isı nbu 14 il İtaya talip olanların olbap- maileyhin mezkfir ticarethanede bulunmadığı anlaşılmrş oldu-e <\nk Bevaz 15, >iyah ra 
•ıh •rı'da Necati ~lemduh tica· ı taki şartnameyi görmek üzre ğundan ilan tar.ihinden iübaren doksan bir gün zaııfın.da borç 
,, •nelerinde bulunur. Toptan ve l:leyoğlunda 3?0 numaralı Vilayet melı::tubi kalemine mü- tamamen ödenmediği veya yenileıuncdiği takdirde mezkfir 
IQ~dc satış. Fiaıları çok ucuz· BAKER ~fa(Yazalarında raat eylemeleri ilan olunur. mertıunatm müza : ile da • · • 

Yüksek Orman mektdıi rektörluğünden: 

Kitap tabı münakasası 
Mektebimizçe tabettirilecok olan silvikultur ve nebatat fi. 

ziyolozisi ve amanazman kitaplarının tabiyesi kapalı zarf usuli
le münakaşaya korunuştur. Taliplerin şartnamelerini görme!t 
üzre hergün münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 
26/2/930 Çarşanba günü saat on dörtte Defterdarlık binasında 
müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri . 

• • • 
Yuksek Orman mektebi rektörlilğlindcn: 

Erzak ve levazımı saire müna~asası: 
Mektebimizçe erzak ve levazımı saire münakasası kapalı 

zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini 
gönnek üzre hergün münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 
26/2/930 Çarşanba günü saat 15 te Defterdarlık binasmda mües 



- BtN SÖZ 
BlR RESİM -

illiyı . 95 

i93< 196 

An.ıdolu 1 ıı,arında 
mc' kıınde -ah ilde 
Ltanlıııl 1 lasköyde 

Göksu 8605 arşın murabbaı 
lratlı arsa 

460 

iskele Rüsu nt.t Ku\lıbesl 500 
cııdlft'i m ıştcm. 1 l 309 1 arşın 

murahhaı arsa 
· l 99 bt•nlıul Hocapasa !'alim Kalınmu,tafa aj!;a mcd- 2500 J j \.. • • 

'Ul. pa~a oteli yenında rcs~sl 
t h 200 Bo)tııziçinde Buy kdere 4988 metro murabbaı 500 
"-'! c .. ddesinde ar~ada karakolhane 

1 Bankamıza hissei iştirak miıkabilinde devredilen gayri men 
ı i4~;uııerden mevkileri ve nevileri yukarda gösı;~ilen dört ~arça 
ı: pomiaıcin satışı müzayedeye konulmuştur. Muzayede bedelı pe

• indir. 
ver İhale 10 Mart 930 tarihine tesadüf eden Pazartesi günüdür. 
1~ ılüzayede kapalı zarfladır. İhale Ankarada Bank~ İdare Mecl~
aıti huzuriyle icra edilecektir. Her birisine ait temınat akçası hi-

1::!:alarında gösterilmiştir. Talip olanlar İstanı~u~ ve .. İ~ir Şubı;
z. erimize de müracaatle müfassal şartnamemızı mutalaa edebı
"l!'=irler. Bu şartnamelerden bir tanesinin imza edilmesi ve tek
fl,if mektuplariyle birlikte verilmes ve zarfların şartnameye mu 

ı: .,rafık surette kapatılması ve yevmi ihaleye yetişmek üzre taah-

İ•, ~•ü'1ü 01"Ş;k"~~ ~;~,7:1 ~~~~;~ şirketi 
-- İstanhul 
~ Şark Sigorta Anonim Sirketi hissedaranı Efendiler 31 Mart 

ıy- 930 tarihine müsadif Pazartesi günü badezzeval saat on buçuk
• O Na Şirketin Galatada, Şark Hanmda üçüncü kattaki merkezinde 
i~ ılelade inikat edecek hey'eti umumiyeye davet olunur. 

~ Ruznanıei n1üzakerat 
vaı 1 - Meclisi idare raporunun kiraati, 

2 - Mürakip raporunun kiraati, 
a 3 - 1929 devrei hesabiyesine ait bilanço ve karu zarar hesa
e >mm tasdiki.gecen devrei hesabiye zarfında ifayi vazife eden me 

.!isi idare a•zalarmm ibrası; temettüatı şirketin sureti tevzii; 
u 4 - 1929 devrei hesabiyesi için meolisi idare azasının huzu-

;ye ücretleri le murakibe ita edilecek ücretin tayini; 
~ 5 - 1930 devrei hesabiye için meclisi idare azasile murakı
z ıın tayini, 
ı 6 - Gerek kendi namlarına ve gerek sair şirıketler meclisi 

t lb..:lK"' dare azası veya Müdürleri sifatile şirketimizle icravi muame
çi e hususuna meclisi idare a2asına mezuni}"Ct ve salahiyet itası; 
·ı İhtar.- Esas mukavelenamenin 29 uncu ve 31 inci maddele
r i mucibince hey'eti umumiye içtimama iştirak edebilmek için 

aakal 30 hisse senedine maliık hi.ssedaran Efendilerin bilesale 1 'ı a ıeya bilvekale hamil oldukları senedatı içtima tarihinden laa-
. 

1 ~ .al on gün eve! şirket veznesine veya İstanbul'daki B~alıı:
lan birine tevdi etmeleri ve bu bapta şirket tarafından ıtA edi
ecek duhuliye varakasını ahz ve istihsal etmeleri mukteziqir. 

· l '11 MECLiSi iDARE 
l 

'' --c Türkiye milli sigorta şirketinden 

ıı . 
1 ıı 1 
1 1 /". 

. ;li 

Nizamnamenin 25 inci maddesine tevfikan Türkiye Milli 
:igorta Şirketi hissedaranı 1930 senesi Martının 31 inci Pazart • 
;i günü saat 11 de şirketin merkezi idaıresi olan Gala tada Vay-
10da caddesinde kain "Türkiye Milli" Hanında alelade suret
e inikat edecek olan hey'etl umumiye içtirnaına davet olunur-
ar. 

RUZNAMEİMÜZAKERAT 
1 - Meclisi idare raporunun kiraati, 
2 - Mürakip raporunun kiraati, 
3 - 1929 senesi bilançosiyle kar ve zarar hesabatının kabul 

re tasdiki, meclisi idarenin ibrası ve hesabatın netayici hakkın
la meclisi darenin teklifatı, 

4 - Meclisi idare azasının aidat ve hakkı huzurlarile müdü-
·iyet tahsisatının tayini mikdarı, 

5 - Meclisi idareye aza intihabı, 
6 - Murakip intihabı, 
7 - Ticaret kammunun 323 üncü maddesi ahkamına tevfi

:an gerek kendi namlarına ve gerek diğer şirketin müdür veya 
neclisi idare azaları sifatile şirketle muamelei ticariyede bulu
ıanlar için meclisi idare azasına salahiyet itası, 

Diğer her türlü teklifat sermayei şirketin asgaıi %20 sine 
nalik hissedaranın imzalarile içtimadan laakal on gün eve! şir
:etin me '·ezine tebliğ olunmalıdır. 

Gerek asaleten ve gerek vekaleten laakal on hisseye malik 
,Jupta içt maı mezkurda hazır bulunmak isteyen hissedaran 
:anunu ticaretin 271 inci maddesi ahkamına tevfikan yevmi 
çtimadan nihayet bir haftıa evel senedatm şirket merkezi ida
esine emaneten tevdi etmeğe mecburdurlar. 

MECLİSİ İDARE 

Evtal umum ınü~ürlü~ün~en: 
İstanbul Evkaf veznesinden maaş alan mütekaidin ve ey

:am ve eramilin senei haliye Mart yoklamalarının icrasına 24 
;ubat 930 Pazartesi günü başlanacak ve Martın onuncu gününe 
;adar devam edecektir. Her sahibi maaş üçer adet fotograf 
:ektirecek ve bunlardan bir tanesi rnahallat heyeti ihtiyariye
erine imla ve tastik ettirecekleri yoklama ilmüh~berlerine yapış 
ırılıp zirleri muhtaran mühürlerile tastik ve tahdim edilecek
ir. Mütebakı ikişer fotoğraf ilmühaber ve maaş senedi resmisi 
•e cüzdan ve nüfus tezkerelerile beraber yoklama muamelele
ini icra ettirmek üzre hergün İstanbul Evkaf Muhasebe kale
nine müracaat eylemeleri ilan olunur. -----

Gayri mübadiller 
TAHSiLAT TEVZİAT KOMİSYONU 

D N. Semti 
349 Tophane 

l\lahallesi Soka{tt No Nevi Şeraiti tediye 
Kılıçalipaşa Kılıçalipasa 189· 193 kagir 1 senelik peşi" 

tütün dcpusu 
205 Bogaziçl Tarabya Tarabya caddesi2611 sahilhane !senelik peşin 

maa kö~k 
.385 Balat Hamami'.\.Iuhittin Taburcu 16 kAgir hane Her ay peşin 

5 l Beyoğlu Yazıcı Yüksek kaldırım 631 dükkıln ,, ,, ,, 
BalAda mevkileri ve tediye şeraiti muharrer olan emlakin bir 

~ene muddctle icarı müzayedeye çıkanlmı~tır.Talip olanların yıizde 
on nisbetinde pey akçcsile ihalei kat'iye günü olan 5-3-9.10 
çarşamba glınü saat onda Beyoğlunda imam sakağında 20 nume· 
roda komis onumuza müracaatları. 

PAZARTESİ 
24 ŞUBA 1' 930 

Eskişehir Hllaıtahmer cemiyeti relal Baha bey vazlfeel b~ında vefat etmiftl. Resmlerimlz 
bu zahn cenaze merasimine alt iki intibadır 

jfınıuıuuıuııuuımııı aıuımınınauııııııııııoııııııııııııııııııunnwıııınınııımııuuıııııııııııııııııııııımuıııımıuıaınınmıııııııınıııııııııııııııınııuımııımmmıummıa 
i Elektrik lambaları 

: !b!k~sl !!a! 
şümul bir şöhret 

~ kazanmıştlr. 

-- RADYO 
"""' levazımatı da 
=dünyada birinci mevkii işgal ediyor 
= Türkiye umumi vekilleri: 

Ağızda ılze lzıırap 
verecek 32 nmil 

vardır. 

DENTIFRICES s 
EN E

0

Ö.İCTI N 
DE SOULAC 

Ağnyın bir tek diş müthiş ağrılar 
ıevl le edrr.137Jdenberi icat olunan 

BENEDİKTEN 
Ellkslr 

Pasta 

1 veya toz 
:= Halinde her gün kullınmak sure
!)§ 1 tile diş ığrılarına mani olur. e Her yerde satılır. 
- BORDOda A. S~:GUIN ve Şü· 
":;; rek!sı Türkiye için acenta ve de• 
= ,>o<u: Ş.uk '.\lerkez eczı deposu 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

= iKiNCi ARTTlRMA: 
Terekesine mahkemece vazıyet 

olunan müteveffiye Tantavi Zade 
Rukiye Hanımın tahtı tasarrufunda 
bulunan Beyoğlunda Feriköyünde 

;::;;; Kurtuluş caddesinde 23 numaralr tah 
tında dükkanı müştemil Uğur apar
tımanı namile maruf apartımanın a
çık artırma suretile rüsumu dellfiliye· 
si ve ihale pulu müşterisine ait ol
mak üzre bilmüzayede satılmasına ve 
tarihi ilandan itibaren yirmi gün hi
tamında 17 /3/930 Pazartesi günü 
saat 14 te en çok artıranın üstünde 
bırakılmasına karar verilmiş olduğun 
dan talip olanların kıymeti muham
menesi olan (32000) liranın yüzde 
onu nisbetinde pey akçesini müstas-

~HELİQS Müce~~~~atoo Galata~ 
'oınınınımınnıııı ııııııııııuı ıı oııııuılllllllJlııııu•uuııııımınuıııııııııııııııııııınııııııııııııııımıııınıııııı•ııııııııımıııınıııııııııııımnıınııııııınnıııııı:moııııınıııııııınn~ 

FETHiYE ŞiRKETi 
MADENIYESI 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

Hissedarana ilan 
Ticaret kanununun 361 inci mad-

l\'IANGAL KÖMÜRÜ İLE \ŞLEYEN MOTÖRLER 
lstanbul'da Sirkeci Nur Hanında 

H 1 L M f N A 1 L l müessesesinde bulunur 

hiben mezkQr gün ve saatte Beyoğlu 
Dördüncü Sulh Hukuk mahkemesin
de hazır bulunmaları lüzumu ilan o

lunur. 

~eJriseıa·n 
M ·r c/. Accrt.• ı; Calatı koprı 

hasırı.la, !lcyn~l ı 2.J6J Şub 
' acente;ı: \hh.nuJlye J !Jnı lıınJl 

fstanbul ~40 

Munan1a ~ustası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba günleri idare rıh<ımın· 

dan 9 dn kalkar. 

Trabzon itinci ~ustası 
[Reşitpaşa] vapum 27 Şubat 
perşembe akşamı Galata 

rıbtımından hareketle Zongulda 
lncbolu Sinop Sımsun Ünye 
Fatsa Ordu Glreson Trabzon 
Rize Hopaya gidecek ve dö
nüşte pa7.ar iskelesiyle Rize 
Of Sürmene Trabzon Polat
hanc Görele Glreson Ordu 
Fatsa Samsun Sinop lnebo· 
!uya uğrayarak gelecektir. 

Ayvalık sür'at postası 
(Mersin) vapuru 25 Şubat 

Salı ( 17 ) de Sirkeci rıhtı
mından bareketle Gelibolu Ç 
nakkalc Küçük kuyu, Edremit, 

Burhaniye, Ayvalığa gidecek > 
dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

Azimette Gelibolu için 
yük alınmaz. 

Bartın hE:~~p~~:· pnsf a 
desi ve esu mukavelenamesinin 47

1 
1 

nci maddesi ahkamına tevfikan FET- Şehremaneti ilanla fi Şıingürlıi sulh mahkemesin-
HIYE ŞiRKETi MADENIYESI :.------------------~-~--den: 

Bu kere tamir ve telvinatı 1 

mal olunan 14 mil sUr'atıı mali 

TORK ANONiM ŞIRKETinin hine 
1 

k Halen ikametgahı meçhul 
daran heyeti umumiyesi mevadı ati- Bebe ,Bahçesi kiraya veri ece Sabık Sungurlu Müddei Umu-yenin müzakeresi zımnında gelecek 

A YD1NvŞIT~~·f4pazart 

ıehri Martın 31 inci Pazartesi günü Şehremanetinden: Evvelce emlak ve Ey- misi Remzi Bey Mahtumu Ke-
saat 15 te Şirketin Galatada Merkez mal Beye. 

Sirkeciden hareketle Eregl 

Zonguldak, Bartın, Amasra, Kı 

ruca ~ile ve Cidcyc azimet v 

avdet edecektir. 

Rıhtım Hanının 2 nci katında kain tam bankasının mali iken Şehremanetİnce Zevceniz Halime Hanımın merkezi idaresinde sureti &diyede ak- d 
di içtimaa davet olunur. satın a nan Bebek bahçesi bir seneden üç Sulh teşebbüsü avasmm 

ı - Meclisi idare raporu Ue müra- seneye kadar kiraya verilmek Üzere kapalı 18/3/930 Salı Celsei muhakc-
kip raporunun kıraati, mesinde hazır bulurunadığınız 

2 - t929 senesi hesabatının tasdi- zarfla müzayedeye konmuştur. Talip olan- takdirde akim addolunacaktır. 
Tafsi!At için: lstanbul'da Ya 

iskelesi Kantar ocak sokağı N 
ki, mezki'ir ıene netayicine dair Mec.. 1 t ' almak Üzere her gün 
!isi idarenin teklifi hakkında ittihazı ar şar nameyı 
karar ve Meclisi idare azasının tebri- levazım mÜdÜrlÜğÜne ınÜracaat etmeleri 
ye~ zim::~sı idarenin tecdidi, ve teklif mektuplarını da 17 Mart pazartesi 
4- Meclisi idareye ita olunacak ğÜnÜ saat On beşe kadar levazım mudÜr-

hakkı huzur miktannın tayini, lüğüne vermeleri. 
5 - 1930 senesi muamelesi için * * * 

bir mürakip tayini ve Ücretinin teı-
biti, Şehremanetinden: Beyazıt ı rap ve maili inhidam bulunma-

6 - Şirketin idarei umumiyesinin Yangın yerinde 7 inci adada sı dolayisile 3 gün zarfında ma 
tedviri ile mükellef Meclisi idare a- 41/ 2 ve 80 harita numaralı ar- hzııru izale edilemediği takdir
zalarile müdüre verilecek ücretlerin salar arasında 14,43 metre mu- de hedmedileceği adresleri 
!esbiti için Mclisi ida..,ye salahiyet rabbaı arsanın metre murab- meçhul bulunan hane sahipleri 
ıtası, · k kd' 1 bl' k k · 1 . . bama 4 lıra rymet ta ır o u- ne te ıgat me amma aım o -

7 - Gere~ ~"'n ke!'d' nam.l";rı_le narak satılmak için açrk müza- mak üzre ilan olunur. ve gerek saır, ıırketlerın Meclisı ı- . . 
dare &za11 yahut müdürü sıfatile şir- yedeye koı:ımu.~tur. Ta.lıplerın • * • 
ketle akdi muamele hususunda Mec- şartnameyı gormeık ıçın her Fatih Belediye müdüriyetin 
lisi idare azalarına müsaade itası. gün müzayedeye girmek içini den: Yenikapıda katip Kasım 

Esas mukavelenamesinin 52 nci hale günü olan 16 Mart 930 Pa- mahallesinin ALboyacılar soka-
maddesine tevfikan, laakal 250 his- .. ·· 1 ım m"dürlüg"ü g"ında Emanet mali bir katlı ah seye malik olup işbu içtimada bilasa- zar gunu e~az u -
le veya bilvek&le hazır bulunmayı ne gelmelerı. şap baraka enkazının bilmüza-
arzu eden hi11edaran Ticaret kanu- • * • yede satılması mlıkarrer bulun 
nunun 371 inci maddesi muc.i~in~e Fatih belediye mildüriyetin duğundan talip olanların Mar-
malik oldukları senedab yevmı ıçtı- den. Fenerde Tahta Minare tın 17 inci Pazartesi günü saat 
madan laakal bir hafta evvel Galata- uı h. k'l' . dd . d 8 u 14 te daire encümenine müra-da Şirketin merkezi idaresine tevdi a 1 ısesı 'ca esın e n - • A 

eylemeleri l&zmıgelir. maralı hanenın son derece ha- caatlan ılan olunur. __ _ 

Hi11edarandan her biri hissedaran BoOazlçlnde lstınye Tamir havuzlarıle tezgAh· 
heyeti umumiyesine dahil diğer bir ları TUrk Anonim tlrketı hlssedaranına: 
:ı:atı tevkil edebilir. Ticaret kanununun 361 inci madesi ve nizamnamei dahilinin 24 ün-

Hisse senedatının tevdi olunduğu- cü maddesile mevadı müteakibesi mucibince l.tinye Tamir Havuzla
na dair müe11e1&h maliye tarafından rile Destegi.hları Türk Anonim Şirketi hissedaran heyeti umumiyesi 
muta vesikalar içtimaı umumide ha- berveçhi ati ruznamei müza.1!'eratta mün~eri~ me~ad.dm mü~~reıi znn .. 
zır bulunmak Üzre mevdu hisse ıe- nında itbu 1930 senesi ıebn Marbn yınru be,ıncı ~~lı ırunu saat ~n 
nedab gibi kabul olunur. dörtte Şir~e?n G_alatada ~e~k~z Rıhb!"' . ~anının ikincı katında ki-

MECLİSİ İDARE in merkezı ıdare11nde suretı acliyede aktı ıçtımaa davet olunurlar. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden: Kadıköyünde Os
man ağa mahallesinde Söğütlü çeşme 
caddesinde 386 numaralı hanede sa
kin iken 4 Nisan 1929 tarihinde ve 
fat eden İsmail Kemal Beyin tere
ksine mahkemece vazıyet edildiğin
den tarihi ilandan itibaren ashabı 
matlup ve alakadarlann bir ay ve ve. 
resenin üç ay zarfında Beyoğlu 

Dördüncü Sulh Hukuk mahkemesine 
müracaatları lüzumu il3.n olunur. 

Kadıköy Sulh icra memurluğun-
dan: 

Yeldeğirmeninde Karakol soka
ğında kain atik 28 cedit 99 numaralı 
üç kat üzerine beş oda iki sofa iki 
hala ve mutfağı havi gazı ve kum
panya suyunu havi ve mıktarı kafi 
bahçesi bulunan bir bap hanenin şü
yuunun izalesi için furuhtu kararlaş
tırılmış olmakla talip olanların yüz
de beş pey akçesi ile ilk müzayede 
günü olan 17 /3/930 Pazartesi günü 
saat on beşte Kadıköy Sulh İcra da
iresine müracaat eylemeleri ilin olu-

RUZNAME! MÜZAKERAT: 
1 - 1929 senesi muameıatma ait Meclisi idare raporu ile milrakıp 

raporunun kn-aati, 
2 - 1929 senesi heıababnm tasdiki ve Mecliıi idarenin tebriyei zimme

ti 
'3 - Sene zarfında tayin edilmiş olan Meclisi idare azalarının tasdi

ki memuriyetleri ile müddetleri hitam bulmuş olanların yerine başkaları
nın tayini. 

4 - Gerek şahsan kendi naınlarile ve gerek sair şirketlerin Meclisi 
idare azası yahut müdürü sıfatile şirketle akti muamele hususunda Mec
lisi idare azalarına müsaade itası (Madde: 323). 

5 - Mürakip tayini ve tesviye olunacak ücretin tesbiti. 
6 - Meclisi idare azalarına ita olunacak hakkı huzurun tayini ve mü. 

düre verilecek maa§ın tayini hakkında Meclisi idareye salahiyet İtası. 
Heyeti umumiye asaleten veya • vekaleten laakal yirmi hisse senedine 

malik hissedarandan teıekkül eder. işbu içtimaa bilasale veya bilveka
le iştirak etmek istiyen hissedaran, kanunu ticaretin 371 nci mad
desile nizamnamei dahilinin 25 inci ahkamına tevfikan malik oldukları 
hisse senetlerini ve yahut müessesatı maliye tarafından muta vesikalan 
yevmi içtimadan bir hafta evvel tirketin Galatada Merk"2 Rıhtım Ha
nında kain merkezi idaresine tevdi eylemeleri lazım gelir. 

Nakliyat münakasası 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar idaresinin: 
İstanbul içinde kamyonlarla bir sene zarfında yapbracağı nakliyat 

münakasa suretile 22/3/1930 tarihinde müteahhide ihale edilecektir. 
Talip~erin ~~ti anlamak ve pey sürmek için Umum müdürlük Ticaret 

Jstanbu/ vııttye/I defterdarlıifından: 16 Bartın anbarına mliracaa 

Telefcn: Isranbul 2115 Kumkapı iskelesinde mazbut 
1050 kilo meşe kömürü müza
yedesi 27 /2/930 Perşembe gü- 1 SADIKZADE BiRADERLER 
nü ihale edilmek üzre bir haf- VAPURLARI 
ta daha temdit edilmiştir. Ta- KARA DENiZ MUNTA· 
!iplerin yevmi me.zkurda ZAM VF. LÜKS POSTA~I 
saat üçte Defteııdarhk bınasm-
da ki ihale komisyonuna mü- in önü 
racaatlan. 

NAi\! VAPURLARI 

lzmir Postası 
Seri, tnks ve muntazam 

ADNAN ş:;;:r:~ 
24 üncü PAZARTESi 
günil 16 da Galata nhnmından hare· 
ketle ( lzmlre ) ve Çarşamba gilnil 
lzm\rden lstanbula hareke! eder. 

Galaıı gümrük karşısında Slıe 
Fransez hanında l 2numarada Umu
mi ıcanıalığın& müracaat Telefon 
Beyoğlu: 104 l 

vapuru p tes. 
24 Şubat azar 1 
ıunıı akqmı Sirkeci nhtı· 

mıadan bareketlo (Zonıı;ulda 
n ebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Unye,Glresun, 1 rabzon ve Rlz 
lslı.elelerlno azimet ve avdet 
edecoktlr. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet hanı alhnda acentahğınE 
wllracaat. Telefon:lstanbul 21 

mı ............... . 
Yelkenci vapurları 

PAMUK SANAYİ Karadeniz ıutı:s n sUr'at postaıı 
VE TiCARETi VATAN 

TORK ANONİM ŞiRKETi 
HISSEDARANA iLAN !6 ç · b 

Ticaret kanununun 361 inci mad- vapuru arşaffi 
desile nizamnamei dahilinin 47 nci Şubat ıUn 
maddesi ahkamına tevfikan PAMUK günü akşamı Sirkeci nhn.:ıın 
SANA Ylt ve TlCARETl TORK A- hareketle doğru [Zonguldak, ine' 
NONİM ŞtRKETlnin hi11edaran bolu, Samsun, Ordıı, Gire.sun. 
heyeti umumiyesi mevadı atiyeni!' Trabzon, Sürmene ve Rize] yo 
müzakeresi zımnında gelecek tehrı 
Marhn 25 inci Salı günü saat 2 de gidecektir. 
Şirketin lstanbulda Aşır Efendi soka Tafsil~t için Sirkecide Yelkenci 
ğrnda Yusufides H"?ın~a kain m.ı:- hanında kün acentesine müra-
kezi idaresinde suretı acliyede akdi ıç- caat Tel lsıanbul 15 l 5 
timaa davet olunur. L•mİİİııım.ı.ııiıi.m••---

1 - Meclisi idare raporlariyle mu-
rakıp raporunun kıraatı, !lm• .. !'!E!!'r • . ,AR ZADELER 

2 1929 senesi hesababnın tasdiki 1 AL "'""' 
mezkUr seneimuamele netayİcine dair VAPURLAR! 
meclisi idarenin teklifi hakkında itti- Seri, lüks karadenlz postası 

hazı karar ve meclisi idarenin tebriei l\ 'fı" llet vapu"ll 24 
zimmeti, . H ' Şu bat 

3-- Meclisi idare azalarına ıta olu-
nacak hakkı huzur mıktarınm tayin Pazartesı· günü akşamı 
ve tespiti, mat 18 ılıı 

4-- 1930 senesi için bir murakıp Sirkeci rıhtımından hareketle 
ve bir de ihtiyat murakıp tayini ve J 
tediye olunacak ücret mıkdarmın tes- [Zonguldak, nebolu, SaıTI 
biti, . . eli ;un, Ordu, Glıeson, Trabzon 

Llakal yirmı beş hısse sene ne Rize ve Hope]ye azimet ve ay 
malik olup itbu içtimada bilasale .~e iskelelere aGörcle, Vakfıkebl' 
bilvek&le hazır bulanacak zevat 1 ı- d ı 
caret kanununun 571nci madde~i mu ve Ünye.ye uğrayarak av ' 
cibince malik oldukları senetlerı yev- edecekıir. 
mi içtimadan i&akal bir b~ta evv~I Muracaat maha İ: htan 1~ 
lstanbulda Şirketin merkezıne tevdi Meymenet hanı altındaki yfff 
etmeleri lazımdır. sA 

Hisse senedi tevdüni mübeyyia hane. Telefon lst:rnhııl 11 
müessesatı maliye tarafından muta 
vesikalar hine senedi makamında ka-


