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;,:~:.::~~:~~:.:c.'Kararname çıkıyor .. ihracat tacirleri Türk para
~~~;;~~~;~,;; sile tesviye edilmek üzere arice ma sat ma 
uıda zo Nisanda açılacak "Mil

li Sanayi Numune Sergisi,,; di
-eri de ayni tarihte gene Dev
et merkezinde toplanacak "Sa 

nayi kongresi,, . 
İkisinden de pek büyük fayda 

lar wnuyoruz . «Milli Sanay! 
Numune sergisi» nin gayesı 
halka ve alakadar müesseselere 
Yerli mallarımızı tanıtmaksa, 
«Sanayi Kongresi» nin de vazi
fesi sanayi erbabının iht~ya~
larım ortaya dökmek ve Turkı
Yede modem sanayiciliğin te
ınel!erini atmaktır. 

Halka "Yerli malı al!,, der
k_en, sanayi erbabına da bir va
~ıfe yüklemiş oluyoruz: "Halka 
1Yi ve ucuz mal ver!,, 

> 

Aman1111ah Han Hazretleri Ankaraga hareket ederken teşyi ediliyor 
Halk, derdi anlamış ve yeni 

ş~arı benimsemiştir: Memleke
tı'l her t~rafınd.\\ yerli mallara 
karşı rağbet günden güne a~
Yor . Şimdıi en büyük ve en mu
hiın vazife sanayi erbabına dü
ŞÜYor: Halkın bu rağbetine Ja. 
l'ık olmak; halkı aldatmamak. 

Amanullah Han dün sabah geldi 
ve akşam trenile Ankaraga gitti 

- ~ 

Aldatılan müsteMik, kaybol-
ııuş bir müşterıdır . 

1 
liallı:ın bu heyecanlı rağbetine 
dayanıp ta onu kolay ve haksız 
kazançlara vasıta yapmak isti-
Yenler _ ergeç _ aktlsızlıklarının 
kurbanı olup gıiderler. Akılsız
ların ortadan kalkması, hiç şüp 
hesiz ki, bir kazançtır . Fakat 
Onlarla beraber pek haklı olan 
davamız ve onun akıllı mümes
~il .:ri de zarar görür: Kurunun 
Yanında yaşın da yandığı gibi. 

Sabık kıratın 
çok nıühim 
beyanatı _ ......... . 

Ankaraga seyahati
nin sebebi nedir .. ? 

Afgan/stana döııecek mi? 
Sabık kıra/ 

hatıratını yazmaktadır ... • . Modern sanayicilik zeka ve 
:?rak işidir. Yalnız, bugünün 
?nu,. nu, yarının «yüzü» ne ter 

C!l• edecek kadaT ::ör ve dar ka
fa• '1rm ş.:rrinden korkulur! 

t '}te "Sa,,ayi Kongr~i.. .Tii'. 
kiycJe esen yeni havayı sezmış 
Ve onu;ı z:ıruretlerini :ınlamış 
11e benimsemiş olan sanayi er
babımızın fikriyatına bir makes 

Sabık Afgan kıralı Amanul
lah hazretlenniıı memleketimi-
ze geıecegı mivaau;ı u~~· Li· Aman11llah itan Hazretleri Perapalaata oda1Jında 
müddettenberi z~an .. z~an şamr limanımızda bulunacağı -10 saatlik bir teehhür husule 
şayi oluyor, f~katdbır ~rlud ta- tahakkuk etti. Pazar akşamı Ga getirmiştir. 
hakkuk edemıyo~ u. 

0 
un t~ lata rıhtımı Amanullah hazret- A ilah Hanı hamil 

dört ~ün evveflA oma 1t~ h ı- !erini karşılamağa gelen bir çokl ma~~ur limanda 
olmalıdır . 

Sanayi erbabı kendilerin.i tel~ 
dit eden en büyük tohlıkeyı 
kendi içlerinde ~rama~ıdırlar; 
Ve halkın temiz, ıdealcı hamle
lerini kör hırslarına alet etmek 
istiyen gafilleri - bu. ~u~ir ha
§aratı _ mesleki bir dısıplınle a
talarından söküp atmalıdırlar. 
Bu, menraatlan icabıdır. ~~
nayi erbabı ve bunların teşkıla
tı kontrollarını ticaret sa~ası.na 
da teşmil etmek meclburıyetın- . 
dedirler. 

Rağbet karşısında hatları yüksel
terek halkı haraca kesmeğe yeltenen 
bezirgan ruhlu tacirler varsa, de_rhal 
Onlara karşı da vaziyet alma_k _lazı'? 
dır: Bu işte müsamaha en buyı;k. ~~
nayettir. Bu gibilere derhal, elbırlıgı
le boykot ilan etmeli, onlara mal ver
lllerneli, kredi açmamalıdır. 

Ticaret ve sanayi odalarının da bu 
~oktada gayet uyanık d~.vı:~nmala.n 
ıcap eder. Karaliste usulunu tatb~k 
e~ınek, piyasaları sıkı bir kontr~la ta
bı tutumak zamanı gelıniştır. Tıcaret 
Ve Sanayi odaları bu.nda ':"'!vaffak o
lursa, en mühim vazıfelennı yapmış 
Olurlar. 

* "' * Sanayi kongresinin esa.e ruznameıı 
llakadar teşkilatlara tamım olundu 
Ve gazetelerle ilan edildi. 
Şimdi her viliyetin sanayi erbabı 

trup, grup toplanıp bu -~~name et; 
rafında bildiklerini ve ıoyliyeceh k1~endni eaulı ve ilmi birer rapor a ın e 
hazırlamakla mükelleftir. 

Türkiye sanayi erbabı ilk defa. ola 
tıık böyle bir kongreye davet olunu
}orl r. 

Kongerelerde "beylik lakırdı,,lara, 
lllücerret ve müphem iddial~ra Y.er 
Yoktur. Hr iddia, delil ve ı~bat ıs
ttr. Havada kalan lafların ye~ı .kong
reler değil, mahalle kahvelerıdır. 

Avrupada yapılan kongrelerin za~ 
ları birer ilmi etüt mahiyetindedır: 
Okunur ve istifade edilir . 

. · ·· ·· ünden Sanayi kongresının kürsu• .. 
&öylenecek sözler "irticalen,, soylen: 
tniş edebiyat ve hitabet yeJtenmelen 
değil, bilgiye, adetlere, m~hede ~e 
nıukayeselere dayanan hakikatlar 0 • 
ltıalıdır. 

len bır ~elgra manu ~ az- Afgan tebaası, istikbale me- .v . 
retlerimn lstanbula .1:1.u~eve~- mur zevatla dolmuştu. Nihayet Semıramıs ~ece yarıs1:Il?an 
cihen İtalyayı terkettıgım bıl- öğrenildi ki, Semiramisin lima- ti~ sa.at sonra lıman haneme 
dirdi. mmızda bulunması icap eden gırmış bulunuyordu .. Fakat t?e-

Amanullah hazretlerinin Se- saatte gemi henüz Çanakkaleyi ce yansından son~a lidmana g~r-
. · uru 1·1e gelmekte geçmemiştir ve Adalar denizin- mek memnu oldugun an hanç-

mıram1s vap . A ahi 
olduğu ve vapurun da pazar ak- deki müthış fırtınalar laakal 8 (Maıba.dı altıncı s fede) 

= 

M. /iokaa vapurdan çıktıktan sonra 

M. Fokas dün geldi 
Yunan murahhası geni 

talimatı hamildir. 

Dayinler 
lngiliz dayinler 

vekili geldi 

M. Vagt Osmanlı Banka81 
MiJdürü ile giJrUştü 

Düyunu wnumiye idare mec 
lisi reiııi M. Vayt dün sabah 
Semiramis vapurile Avrupadan 
şehrimize geldi. Hükumeti
mizle temas etmek üzre ya-

l kırnda Ankaraya gidecek olan 
M. Vayt dün doğru Pe!'apalas 
otelindeki dairesinde Osmanlı 

S~nayi kongresi, sana}"i erbabımuın 
•evıyeai için bir mihenk taşı olacak
tır. "himaye., ye ne derece layık ol
dukıarını orada isbat edece~ler. ~: 
nun için tavsiye ederiz: "imtıhan gu· 

.. .-: 1_:_1 ..... ' 

Türk 
parası 

Kararname 
hazirlanıyor 

Bankalar ecnebi döviz 
Uzerlne kredi 

kuşat edemezler 

ANKARA, 24 (Telefonla)
Maliye Vekaleti bir numaralı 
kararnameyi Çarşamba günkü 
Heyeti Vekile içtimaına yetiş
tirmeğe çalışmaktadır. Karar
name ile meşgul komisyona 
muhasebe! umumiye miidiirü 
mnumlsi Faik, İstanbul borsa 
komiseri Aptülkadir, Vakıf iş 
leri müdürü Sırrı, Kavanin 
müdürü Edip Beyler dahildir. 

Otuz kadar maddeden mü
rekkep olacak olan bu karar
name, hükumetin bütün idari 
tedbirlerini ihtiva edecektir. 
Kararname Çarşamba günkü 
heyeti vekile içtimaında ka
bul edildikten sonra gazeteler
le ilan edilecek ve tatbikine ge 
çileoektir. 

Kararnamenin geçen giin 
bildirdiğim maddelerinden ma 
ada üç maddesi de şudur: 

1 - İhracat tacirleri Türk 
parasııe Lt..:>=t ••J.... .... ....... a.~...... ı.:-... 
harice mal satamas 

2 _ Bankalar hiç bir kimse
y~ ecnebi döviz üzerine kredi 

açamazlar. 

3 _ Bankalara yatırılan 

Türk paraları hiç bir suretle 
ecnebi parasına tahvil edile-

mez. 

· Malige 
vekaletinin 
Tebliği 

Son haberlerimizde 
okuyunuz 

Çabuk iş .. 

Mildilrler komis
yonunda 

verilen hararlar 

Tercüme ve iktibas hakkı ma.btuıdur 

-2-

Soşon Efeııdi neler yapmış! 
Alman amiralı Karadeniz vak'asını lstan
buldan evvel Berline arzediyorl - Sadra
zam işin doğrusunu Rusya sefirlnden 
soruyor/ Nafıa nazırına oynanılan 

oyun! Talat Beyin 11on cevabı ... 

Sadrazamı gafil, Harbiyt nazırı mu//11, Dahiliyr nazırı münkır 
Bahriye nazırı bihaber bir kablntnln d6rt başı 

Enver S. Halim Ta/At Cemal paşalar 

Sadrazam, Dahiliye ve Har
biye nazrrlaoının daveti üzeri
ne, Y eniköyde arife istirahatin 
den vazgeçerek öğleden sonra 
saat !içe doğru Babraliye gel
diği vakit kimseyi bulmuyor. 
Biraz sonra Adliye nazırı İbra
him Bey de Sadarete geliyorsa 
da onda da Sait Halim Paşanın 
merakını teskin edecek bir ha
ber yok. Fakat biraz sonra Har 
biye nazın Enver Paşa zuhur 
ediyor. Ve Sadrazamın Babıa
liye davet edilmesini icap eden 
haııtsey! anlatarak diyor ki: 

[Bizu;;· ist~yon4\ia~1taırrreı.Ber 1 
!ine olacak] bundan anlaşıldığı 
na göre Karadenizde donanma 
mrz ile Rus donanması arasın
da bir müsademe olmuş t 

Sadrazam şaşırıyor, fevkala
de telaş göstererek vak'anm 
nerde ve nasıl olduğunu soru
yor. Enver Paşa "Boğaz harl
c.inde olmuş. Ruslar top atnırş
lar bizimkiler de mukabele et
mişler" tarzında müphem bir 
cevap veri yor. 

ılylik harbe lftlrakln ilk günlt· 
inden Nafıa nazırını haberdaı 

edtn Meclisi Mtb'usan reisi 

Halil Bey 

ı 

Sait Halim Paşa söylenme~e 
başlıyor: Ben doıı::nma Kara. 
denize çıkmasın demeyor mu
idim?. Sözüm dinlensc:ydi bu 
vak'a olmazdı,, falan diye En
ver Paşaya serziniş etmeğe 
başlıyor, fakat vaziyetin vaha
metini derhal kavn\"amıyor; 
Harbiye nazrrııım verdiği habe 
rin derecei sıhhatıni anlamak 
ir,in Sadaret tcrdirrıanı Esat 
Fuat Beyi çağmarak, havadi
sin membaınr söylemeksizin, 
Rusya sefirinden malfunat al
mağa gönderıyor. 

ya sefaretanesınc: gittiği vaki/.. 
sefirin gezinmek üzere Şişli ta-' 
rafına gittiğim 'ö}'lüyorlar 
Tekrar arabaya atlıyarak Mös· 
yö de Giers c Taksim talimanı 
sinin önünde mülaki oluyor, 
Fakat böyle kalabalık bir yerdt. 
kulağı ağır işiten sefirle konuş. 
mak müşkil. Yiiksek sesle Frar 
sızca bir muhaverenin gelip gı 

Esat Bey, Beyoğlunda Rus- (Mabadı ikinci sahifede) 

-·· 
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Alman yada 

Endişe yok .. 

Tflrktge borçlarını 
tanır .. 

Şayialar kat'iggen 
değildir ... 

doğru 

1 
ı ' 

ın~ 1 

c hü Bet/inden yazılıyor: - AI-
' ı c '1 ...,:; manya hariciye nezaretinin va-

ı ' srtası olan «Dentsche diploma-
( .140~ı 11,r ,f< v.ct mıimes;itı gözünü ö!Jiiı ü11li11 filosuna dikmiş , tısch- politisch korrespondens» 
• !ı !700; kırpmak r n fırsat gözlü yor. , meçmuası Türkiyenin mali va-
. ı - /r1giliz kari. •'ii ı ii - ziyeti hakkında bir makale neş-

verı retmiş. Bu makalede ezcümle 
ı r ıo ~n Bir !,;ey çıka.c2ı i mı? deniyor ki; «Bir kaç zamandan 
, ait i :5" beri Türkiyenin tediyatı için 

aat ec 
• t ınes'ı< bir moratoryom ilan edeceği 
i 
• 

1 1 

1 

e dünya matbuatnıda yazılıyor-

~ lJ ·ı ld •• •• d •• ' 1 du. ~imdi artık keyfiyet daha 
RAi,· .. 1e~ap ar a 1 yur U • iyi anlaşıldığı için bu eııdi · e ve 

~·ü:i haberlerin nereden çıktığı 
•k 3,r • --· - , anl~hlmaktadır ·" 
havı. • • . • 

3 'i• ~ lPc.z~:r•l!!• lar uyarsa tahdıdı İCS l• :'.L.ıkalede Türkfyenin eski 
1 • '"T>i } } k 1 bors lar için is~ediği şeyin mo-

1 ı ~.I hat kahi o aca mış... ratoryom olmayıp hamillerle 
"- olan i tiliifın bir maddesi muci-

t 1vı--' . . . . h ince tediyatı hakkında tanın-
. !·,fıi;QN!'-C>Wiırıdan yazılıyor:- Bah- o!arak kalması cıhetıne gıdı!- mış o lap bir müsaadeden isti-

gi'F a!• di~i teslihat konferansı dı. i fade etmekten ibaret bulundu
• . ran · al' :ıl ı i'.:>eri geçen zaman az Lakin diğer daha mühim me- ğu, ~nun iç!n e:ıdişe ver_ecek 

1 ,CÜ çok iidir. Kanunusaninin 21 in- seleler ne oldu?.. İngiltere ile l mahıyettekı şay!~~a~~ hu;. ~e 
• r }'.;re ·.-.lan l;onferansın mesaisi Amerika arasındaki derin ihti- tahakkuk etmedıgı ılave edıli-
ı • uı · ',;; ttiı~ ini söylemeğe hacet laf halledilmemiştir. yor. Türkiyenin harice olan si-

1 ~ : . Fakat daha başlangıçta .. . .. .. parişleri için olan te<liyatrna 
le ,.\,m böyle olacag"ını kimse in Kravazor meselesı, buyuk saffr l h ' l 1 1 d . • . T .. k h'"k ' m -
n >< harp gemileri bahsi ve nihayet iki ta- · .a .e g~ r:ıe ıgı, ~r . u u e 

' c•ınemi«ti . Onun için kon- ' t 11 p t kr •r ver us ,.. b" . rafın da temas etmeğe cesaret edeme- ' ının mı ı araya ıs ı , -
,.111sın " rgcç ı r netıceye va- diğ i denizlerin serbestisi meselesi bu mek için tedbirler aldığı maka
a.,. ından ümidi kesmemek iki devletin arasmc ayırmakta devam ! lede kaydedildikten sonra istik 

. ğ'. r ı~ . Fakat şimdiye kadar ediyor. rarı temin için Devlet Bankası 
bızc llıirini takip eden safahat ne İstikbale matuf bir çok hesaplar tesisi dhetine gidildiği de iia-

ı an .terdi? ... Diye bir sual sora- tahdidi teslihat konferansım - eğer ve olunmaktadır. 
hİ\\dar riz . Ilir takım rakamlar zik- tabir caize - çığrından çıkarmrş-

1 

5i! ildi, konferansa iştirak eden tır. Konferans artık donanmaların Mecmua Türk parasının son 
bı h b" . . h tahtidi gayesile değil, gelecek zaman- vaziyeti hakkında mütaleada 

·letlerocn er ırınm mu - la · b" k ih · aıı · d.. k 
rı oldug· u donanma mı"ktarın- ra aıt ır ço tırn en uşünere bulunurken tacirlerin geçen se-

"siyas!., pazarlıklara sahne olan bir . • kl 
1 arı bahsedildi .... v.s. lakin içtima şeklini almrştır . Bu hesaplar ne çok ıth~lat yaptı arım,_son-

1 ı'f .ıda halledilmiş ne var?... uyar da hiribirine zıt menfaatler tklif radan eskı borçların tedıyatı 
•< edilebilirse tahdidi teslihat işi de hal- yapıldığını söyliyerek mukave-

' c 'ah telbahirlerin harp zama- ledilmi~ olaca~tr~. Amerika, l~giliz- lenin yukar da behsedilen mad
~ da diğer sefainin tabi oldu- lerle musavat rstryor. Fa!<"t ~a~katte desine istinat ederek paranın 

b 1 ·ı 1 k "d 1 t'b' donamasmı yaptırmak ıstedığı lı:ru- . . . 
eyne mı e aı e ere a ı vazörlerle bir kat daha takviye edin- naklı hakkında bır tesv~X.C:..ı:!!; 

· ıası g ibi bir esas kuruldu . ce İngiltereye faik bir deniz kttT- r .. +; ~--
en b:ı esas Waschington tine malik ola!;V;Yı;, •• l?Wıtlsa'Vail't.a: ~"- .ı.~cdir · 
t r.1 1 ı... 1 1'1 • • --------. ı,crJ\.nl'ı.'~dÜ ulye 'l:iır şey ya- bul edince Avrupadaki en kuvvetli 

lfaluada 

Çiğden 15 kişi iJldli 

ılı nış.tı . Tahtelbahirleri kal- devletin-yani Fransanın-bir gün 
1
} 1 nak icin İngiltere ve Ame- gelip kendine yeti§mcmesi için bu 
. devletin donanmasını sıkı bir tahdi

~ · ı birleşti . Fakat Fransa ile de tabi tutmak istiyor. Diğer taraf
.~. oııyanın muhalefeti ka~ı- tan Japonya ise kendi bahd kuvvc
J-fı la ~ahtelbahirleri kaldrrt- tinden hiç bir şey feda edecek değil. ROMA, 24 A.A. - Bolognola 
'il , ~a Ing.j[iz ve Amerika he- t~e bütün bunlar konferansın köyüne düşen çiğ sebebile telef 

o;ıı- eri muvaffak olamadılar. girdiği "aiyasi" safhayı gösteriyor. olanların adedi şimdilik 15 kişi,.. 
~' at buna tahtelba.hirlerin Unutımyahm: siyaıl hesaplar uyarsa den ibarettir. 6 kişi de ortadan 
""' tahdidi teslihat da olacak. Gene ilave . 

Fransız kabinesi 
Fransız kabinesi nihayet teşekkül 

etti. Kabinenin beyannamesi yarın 

Franaada 

Başlarken 

Yeni kabinenin 
beyannamesi 

parlimentoda okunacak; diye haber-
ler var. Şimdiye kadar gelen telgraf- Fransanın konfe
larm anlattığına göre yeni kabinenin 

ı Malıye vekaletınıı1 

Spel{iilıtS}O!la ı n~İ; ıİ o lın a l r 
içiıı tedbirler cılıııa ca .... t1 r 

Bethahane şayialar bir kere d nh.:ı 
surette tekzip dil ıyor 

---+• ..... ···---
en mühim faaliyetinin mali buhranla ranstaki siyaseti 
rın tetkik ve tan~imi üzerinde teksif d · • k ANKARA 24 A.A. - Maliye j nr muhtemel spetriila<>yona ı'.: · 
edilecektir. eğışn1 ı yece vekaletinden tebliğ olunmuş- ni olmasını tenıin ma ·sa ı 

Tardieu kabinesi düşürülrken mali tur: Bankalardan istirdatlı ile ka • 
bir kanun bahane edilmiıti. Kocasile Elyevm ithalat ve ihracatın larında hıfzetmelcri ve'.füet~~ 
birlikte çalışan kadınların vereceği PARİS, 23 .. A.A. - M. Cha~- binnisbe durgun ve Türk para- t ensip ve bu bapuı. müesseso.tıı 
kazanç verııisi yüzünden çıkan mesc- temp~, sosyalıst .gı:ıpundan .hır sına olan ihtiyacın mütenakıs tebligat ifa edilmiştir. 
le nihayet kabineyi düşürttü. heye~ _!rabul etrnıştır. Mumaıle- olduğu bir mevsimde yaşayo- Vekaletin bu bapta ittihaz c t 

Fakat şimdi iktidar mekvıine ge- yh, bılahare şu beyanatta bulun ruz. Şu sırada Bankalarara vu- tiği tedabir vcsilesıile hükfrme
lcn Chautemps kabinesi acaba mali muştur: ku bulan mevduatın spekülas- t in tcdiyatta moratoryom i iaıı 
sahada ne yapacak?.. "Sosyalist murahhasları pro. yon icrasına alet ittlhaz edil- edeceği hakkında vukubulan 

Gel_ lınberlere göre vergilerde gramımı tasvip ettiler. Fakat, mek istenildiği hakkında bazı bethahane şayiatm hiçbir asıl 
tenzilat yapmak iıteniyonnuı. Halb·· teşkil ettiğim hükumete tahak- istihbarat mevcut olduğundan ve esasa müstenit olmadığı bi!' 
ki, M. Poincare nin hattı harekolin_ resmi ve nim resmi müessesatın 1 kere d aha ve sureti kat'iyedc 
aynen takip eden Tu:dieu kabinesi Bankalarda bulunan mevduatı- ilan olunur. 
vergilerin indirilmesi için büyük bir 
a don atmağa cesaret edememiştir. 
E ğcr yeni hükıimet kendinden evvel 
kileı·in atmağa ceı&ret ebnediği admıı 
atar ve muvaffak olarsa kim ne di
yebilir? .. 

Kabinenin harici siyasetine gelin
ce; Fransamn beynelmilel bir mesele 
olmak itibarilto en çok mqgul oldu
ğu i' bahri tahdidi teslihat konferan 
sının alacağı neticedir. Londradaki 
Fransız heyeti bir aydanberi memle
ketlerinin noktai nazarını izah dip 
durdular. Yalnız' izah değil, Fransa
nm uzak denizlerle alakasından bahoe 
derek kuvvetli bir donanması olma
sını da müdafaa ettiler. 

Fransada bir haftaya yakm bir 
nıiiddet devam eden kabine buhranı 
Londra konferansının i şlerine de te
sir etmiştir. Fakat artık hariciye na
zırı M . Briand ,ın yerinde kaldığı an- ı 
!aş ıldı. Demirba! olarak her kabinede 
kalan bu devlet adamıı geno memle· 
ketinin noktai nazannı m ··;dafaa etme l 
ğe devam edecek . 1 

F d k' b" . d -· ı ranaız avası a ınenın egıım~ 

ainden hiç müteessir olmıyacak. 

- ------
f ngtlterede 

Zengin sözü .. 
.1<.J 1 

ıl 

Hayatla muı•affak 
olma,k .• 
---·-

Londradan yazılıyor: - ln
gilterede şahsi teşebbüsleııi ile 
zengin olmakla maruf olan ve 
'- -~ '-ın "lord"payesi ve 

M. A. s,ırr.n t 

küm etmek iddiasında bulunma 
dılar. Çünkü buna kat'iyen mü. 
saatle etmiyeceğimi biliyorlar
dı." 

M. Albert Sarraut, Fransanın 
Lnnrtr:ııfaki h"hri nlilnında hiç 
bir gfuıa tadilat icra etmiyece
ğini beyan etmiştir. 

Terfi eden hakimler 
-------·---- ·- ---

Koınisyon ınesaisini l>itirdi. 
Listeyi neşrediyoruz. 

! ANKARA, 24 (Telefonla) -
1 
Rıfat, Muğla müddei umumi~i 

' Hakimlerin terfi listesini hazır Kemaleddin, Ankara asliye aza
layan komisyon mesaisini ik- sından Hayrullah, Balıkesir 
mal etti. Bu listeye nazaran i- müddei umumis· Cemil, İstaıı
kinc·i sınıf hakim'iğe şayanı ter , bul sulh hakimlerinden Sabri, 
fi görülmüş hakim ler şunlardır: , Siirt asliye reisi Hamdi, Siva:; 
Asliye hukuk işleri müdürii Sa.

1 
müddei umumisi Osman Sarn '• 

bri Şakıi r, Ceza işleri müdürü Mardin müddei umumisi Fehim 
Aziz, teftiş heyeti reisi Selim B. !er. Üçüncü dereceden dor
Nafiz, baş müfettiş Cevdet B. düncü dereceye terfi edenler: 
!er. Beşinoi dereceden altıncı Kocaeli asi.iye azasından 
dercı;eye terlii edenler: Mehmet Ali, Bolu sulh hakimi 

, İstanbul asliye mahkemesi ~lxlü~atif, Kilis hukuk h.akimi 
üçüncü ceza dairesi azasından lbr~h~ Eı_em, Kastamon~. Su!~ 
Mehmet Cazim, Ankara asliye hakı~ ~h, l_sparta mud~~ı 
mahkemesi ceza reisi Kemal umurrusı İbrahim Etem. Dor
Ankara birinci hukuk dairesi' düncü sr:ııf adliye müfettişlerin 
reisi Şefkati, Bursa asliye malı- d~~ Haşım, İstanb_ul ba~ mua
kemesi hukuk reisi Nail lstan- vım Kemal, Ödemış aslıye aza
bul dördüncü hukuk reıi;i Şera- sından Sırrı, !'dana .ceza hakimi 
feddin, ikinci sınıf adliye mü- Rauf, ~arakose as~ıye a~asm· 
fettişlerinden Sadi, ceza işleri dan Muşta~, J".ethıy~ as~ye a
uıuuw· uıuavıru. M.uhıddin, B. j ":"smdan H,hni, Esk~şehir aS
ler. Dördüncü dereceden beşin- lıye aza~.mdan. I?rahım Hakkı, 
ci dereceye terfi. edenler: Sıvas mustantııkı Ahmet Ham-

Meb'usan meclisinde M. E- di, Trabzon müstantiki Fahri, 
douard Soulier ve M. Labroue İzmir asliye ceza rcisi Raına- Antalya müstantiki Halil Ka-
kabinenin tarzı teşekkülü M. zan, Kayseri müddei umumisi mil B. !er. 
M. Paul Reynaud ve M. Cachin 
umumi siyaset hakkında isti
zahta bulunmuşlardır. 

Müslümanlarla 
arasında kanlı 

Brehmenler 
mücadeleler 

e .ani» .kaidelere riayet et- edelim: elbette bu pazarlıklardan bir kaybolmuştur. Bunların akıbe-
;r ' . yalnrz müdafaa vasrtası şey çıkacak. f henüz öğrenilememiştir. 1 

rilen lord Cow
dray Afrikada 
Mavi Nil deni
len Nil memba
lannda yaptığı 
inşaatla şöhret 
kazanmıştır. Ke 
ndisi ahiren öl
müştür. Öldüğü 
zaman lordun 
evrakı arasında 

Temps gazetesi ne diyor 

PAR1S, 23 A.A. Temps ga
zetesi yazıyor, Chautemps ka
binesi ne olursa olsun Fransa
nın bahri siyaseti tebeddül et
miyecek ve Fransız tezleri dün 
ne idi ise yarın da o olacaktır . 

LONDRA, 24 (A.A.) 
Dail Mail'in verdiği bir habere 
nazaran Unada müslümanlarla 
Brehmenler arasında vuku bu-

lan şiddetli bir müsademede 
yaralananların şimdiye kadar 
sayılan mıktan 125 tir. Bir çok 
dükkfuılar yağına edilmiştir. 

ıl r 
ıb 

13-liyiik harbe nasıl girdik? 
... • .. ma .................. ._ .... . 

',ı l\ôr;~c• ~hileden mabat ) 
:· er tarafından duyulması, 
·h; adeniz vak'aaına dair habe

J ye derhal şuyuu mahzuru var. 
dal ayet Mösyö ele Giers m re
ı·., ıtinde b·ılunan sefaret müs-

• 1 1 ı ı n Mösyö Gulkevitch Esat 
11 ,- , in s• allerini sefire Rusça 

, · :1 i tıyor. Bu tercümanlık saye 
! ·-!f • c etrafta bulunanların bir 

ı ,' rın rezmesine mahal bırakılmı. 

, e [ö~yö (de Giers) havadisin 
ır ... C· len alındığını soruyor ve 

1 Jti m( t Fuat Beyden "Şehrin bazı 
'Un el flarıncla, nereden çıktığı 
- olmıyarak sayi olmuş!,, 
ili rivayetten ibaret olduğu ce 

1 
nı alınca: 

l ~-Hiç '7.anrıet°'1""1. Böyle bir 
· · ı olsaydı :;imdiye kadar ha

, '/: <.lmakhğrm lilzrm gelirdi. 

1 fımdan Sadrazam Paşaya 

1 
~y;n, merak etmesinler. 

1 
1 iycr; fakat bu sadre şifa 

"r ·i ce\·abın Sait Halim Pa-
1. gelmesine kadar Babıali
i" a7 ;yet inkisııf ederek birta

fe~i ve hatt.'i mudhik lav
.e r tei:'kup ediyor. 

1 ıcl 0 ret tercümanının Beyoğ 
' ı;ıı,raı dogru yola çıkmasından 

• ~o!'ra Maliye • nazırı Sa. 
er .. e o; liyor, dlive mı7ın-
r ir l aç saat evvel l•eI'disi

~ ~ ı a~ etmiş bulund"ğu mü
r»- ' h benn ~eden ibaret oldu-

1 ı"·b . .. kib . ı o renıyor ve mute01 en 

~ 
'.".': • B~uJe refak.'.!t;nde Bahri
.•' anr. Ce.,ıa 1 P1sa ve biraz 

,
1 

\ 1 da Meclisi Mebusan rei-
ı J alil Bey odaya giriyorlar. 

tl 

Vak' ayı bildikleri bedihi oldu
ğundan kendilerine ayrıca ha
vadis vermek zahmeti ihtiyar 
olunmuyor; fakat tam o sırada 
(Odesa) nın donanmamız tara 
fmdan topa tutulduğuna dair 
bir haber geliyor. Bu havadis, 
galiba, Odesadaki İngiliz kon
solosu tarafmdan İstanbulda 
İngiltere sefaretine gönderilen 
bir telgraftan çıkmış. 

Hazırun tarafından işin o de 
receye vardığına ihtimal veril
miyorsa da(!?) mübahase ha
raretleniyor. 

Sadrazam tekrar söylenme
ğe başlıyor. Cereyanı ahvalden 
haberdar edilmiyerek sürüklen
diğinden, tefrika çıkarmamak 
için şimdiye kadar her şeyi ka
bul etmiş ise de badema böyle 
yapamıyacağından; eğer arzu 
ederlerse harp taraftarlarının 
memleketin mukadderatını der 
uhte edebileceklerinden fakat 
kendisinin harp etmiyeceğin
den bahsediyor. 

Vak'anın müstahzar olabile
ceğine dair Sadrazamın iması
nı anlıyan ve zaten hazırundan 
bir kısmının şüpheli bakıışları 
kendisine müteveccih bulunan 
Enver Pasa meseleden evvelce 
haberdar olmadığını ve şimdiye 
kadar kendiliğinden bir şey 
yapmadığım temin ederk çekili 
yor. 

Tam bu sırada kapı açılarak 
Nafia nazrrı İçeri giriyor ve der 
hal sahne değişiyor. 
Sabahleyin Sadrazamı yerinde 

bulamıyan ve o gün gelmiyece-

--· --

ği cevabini alan Mahmut Paşa 
biraz sonra Dahiliye ve Harbi
ye nazırlarının daveti üzerine 
Sait Halim Paşanın Babraliye 
geleceğini haber almış. Demek 
ki mühim bir şey var. Kabine 
reisi tarafından belki çağrrlır 
ümidile saat beşe kadar bekle
dikten sonra merakı büsbütün 
artarak Sadrazamın yanına gel 
mış. 

Mahmut Paşanın gelmesi 
üzerine Sadaret odasmôa feci 
olduğu kadar gülli11ç bir kome
dya oynanryor. 

Nafia nazırı arkadao.larının 
yüzünde endiı;e alametleri sezi 
yor. Hususile İbrahim Deyi pek 
düışünceli ve m~iteessir goru
yor; fakat orada bulunanlar
dan hiç biri içl~rini kemirmek
te bulunan Karndeniz vak'aıu
na dair - tabiri mahsusla -
şakkışefe etmiyor! İtalyanlann 
(Avlonya) ya asker çıkardık. 
!arma dair bir rivayetten ve Ar 
navutluk meselesinden bahse
lunuyor. Nafia naztrı da bir 
müddet sonra veda ederek Ba
bialiden çıkıyor. 

* * * 
Endişeli mucip yeni bir şey 

olmadıgından mll tnıain olarak 
Sadrazamın vanınaan çıkan 
Nfia naZlnnm Karadeniz vak'
asını köprü 'izerinde nasıl ha
ber almıs bıılunduğunu ve ma
lumat almak üzre tekrar Babı
aliye doğru geri döndüğünü ev 
velce görmüştük. 

(Devamı var) 

Lord <..rowcıray 'hısım akraba
sına ve oğullarına bıraktığı bir 
takım kağıtlar bulunmuştur. 
Çok zengin olan bu lord ken
dinden sonra kalanlara şu na
sihatleri veriyor: 

«Giriştiğiniz meslek kabili
yet ve istidadmızla uygun ol
malı. Teşebbüs ettiğiniz işe bü
tün mevcudiyetinizi veriniz. 

İşiniz en büyük zevkiniz ol
malıdır. Çetin mesaiye alışınız 
ve sabırlı olunuz". 

Lord bu sade nasihatlerin 
hayattaki kıymetinden bahset
mi~tir. 

Bahri kon,teransın akibeti 

LONDRA, 24. A.A. - Sun. 
day Times gazetesinde çıkan 
bir makalede bahri konferansın 
akibet ve neticesinin nihayet 
milletlerin sulhperverane niyet 
ve emellerine bağlı olduğu kay
dedilmektedir. 

Isvlçrede 

Cemiyeti Akvam ve 

Kellog misakları 
CENEVRE, 23 A.A. - Ce. 

miyeti Akvam misakını Kellog 
misakı ile ahenktar kılmak için 
mezkur misakta icap eden tadi
rntı tetkike memur komisyon 
yarın Cemiyeti Akvam binasın
da toplanac~tır. 

Kabinenin beyannamesi 

PARİS, 23 A. A. M. Chau
temps, kabinenin beyannamesi
ni tanzime çalışmıştır. Mumai
leyh, M. Steg M. Briand M. Bes 
nard ve M. Palmade ile göriiş
müştür. 

YEN! BEYANAT 

PARİS, 24. A.A. - M. Chau. 
te:nps, Quotidien muhabirlerin
den birine şu beyanatta bulun
muştur: 

"-Yeni hükfunet, bir sol ce
nah ittihadı mahiyetinde değil
dir. Kabine teşekkül etmeden 
evvel so 1 cenah fırkalarile bir 
anlaşma hasıl olmamıştır. Ben, 
bütün cümhuriyetçilerin rey !e
rin toplayabilecek bir kabine 
teşkil etmek istedim. 

Bütçe mesellsi 

M. Mo/Jenıwııer 

ı ispanyada 
intihabat neticeleri 

TOKYO, 24. A.A. - Umumi 
intihabatın kat'i neticelerine 
göre hükümet muhalif fırkala
rın kazandıkları reylerin mec
muuna nisbetle 80 reylik bir ek 
seriyet temin etmiştir. 

Monaco prensi 
l\~ONACO, 23. A.A. - Bir 

tebliğ prens Pierre'in prensliği 
terk ettiğine ve varis prensesin 
meclisi umuminin 21 Şubat ta
rihli içtimaını müteakip saraya 
dahil olduğunu bildirmiş idi. 1 
timaı tertip edenler bu haberı 
tekzip etmektedirler. Prens. iç
timadan evvel azimet etmis ve 
ictima esnasında bütün Mon:ı
colular bu azimete teessüf et
mişler ve belediye reisini hü
kümdara halkın hakiki hissiıa
tını arzeylemeğe memur etm~· 
!erdir. 

Bir düş::s tayyared n 
düştü ve ö1dü 

Berlinden yazılıyor: - Al- !11---.. --••-•ll!l'Jmı:~ 
NAPOL~. 24 .~·':--.-Bir tay manyanm mali vaziyeti itibari- 1 BAYRA~.ı iOA 

yare yere duşmuş ıçınde bulu- le Young planının oynayacağı ! t 
!lan ~üşe~ d~. ~~rafa Dandırya rolden çok bahseden Alman 
ıle pılot olmuştur. matbuatı maliye nazı:rı M. Mol

Ronıanya kıralıçası 
ATİNA, 24. A.A. - Roma

nya kıralıçası Marie ile prenses 
İleana Atinaya gelmişlerdir. Bu 
radarı İskenderiyeye gitmek üz
re vapura bineceklerdir. 

Yunani '\tanda zelzele 
GOLOS, 24 A.A. - Golos'tı:ı 

10 saniye süren .şiddetli bir zel
zele olmuştur. Uç ev yıkılmış-
tır, hasaret çoktur. · 

denhaner ile fırka reisleri ara
sında müzakerat .cereyan etti
ğini yazıyorlar. Yeni mali va
ziyeti düzeltmek için hükfunet
le fırkalar arasında bir itilaf 
hasıl olacaktır. Bu itilafın ne
ticesi olarak Alman Millet Mec 
!isi Y oung pianını tasdik mahi
yetinde olan yeni liiyihayı ka
bul edecektir . Almanyanın bir 
de işsizlik derdi vardır . Hüku
met buna karşı bir işsizlik si-
ortası 

Do,rlarınızı tebrik cıkrkc!l 

111\1 \ \ ı :J ETF.\ L tebrik td
.~rar Ubtl:ırını t nutnıayını:r~ 
tdgnfıntzm ıFerin hir itik l 
kelimesini iJ:ıve kafid ir. 

,\'l){;LLkların ız a r k.ı<lJ;hırın 

Hl\IA YEi ETFAL k:ı rtl. rın · 
dJn gönderm esini suy l.y niz 

Sa1dctli gun ıcrd~ , 1 iı ısc 
sizlere biraz nqe da~ıt :ık 

bteycn, 1 Iİ'IJA YEİ ETi .\1 :~ 
yardım ediniz. 
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Afrika dilberleri 

Biz milli tasarruf.. diye çırpınırken 
Amerikalllar para harcıyacak yer 

bu lamı 
r;::;:-:;;:::;;:;:;;;;::;;..:::::::;_...:'.::::====: I 

yorlar .. 

Yeni sene Amerlkada kadınların giyect1kfert şapka bun{-: ol~:~!.!:::, ~~~==~:;:;.:;,;:::;::;:U 
ıhaıyli değişiklik yapAcağa ben- yor. Bu hammlar şimdı<.en •: k 

' 1 

:! "' 
1 

1 

ı 

' 
' ' 

1 1 

Avrupa güzelleri kendilerin
den cok bahsettirdi. Fakat dün ziyor. Bu rt'>Simler Amerikanın bahar ve yazın şıı.pka m·,delini 

kadın modasına hakim olan ba t<ıyln etmişler. Bu sene şapka

zı san'atk.1.r kadınları gösted- l ların geniş olacagı, Amerika-

nın dilber san'atkarlannm te '·! 
sirinden Avrupa kadın moda ·1 

·i ı 
Bu senenin ilkballıar ve Y<!-Z 

moda~;ı ıgiizel kadın başlarında 

sının da kendini kurtaramıya 
cağı anlaşılıyor. 

Yıı Avrupadan ibaret değildir. 
Mesela Afrikanın da güzelleri 
vclrdır. Sim siyah dilberlerin 
Pek cok hususi vetleri vardır. ı ~ 
İagiÜzler.iıı Natal müstemleke

·~-------------------------~~-----~--------------...---------~------; 

Sındeki kabilelerin güzellerinin Havada emniyet gitgide 
111tılıtelif tiplerini gösteren bu 
resimler oraya giden bir İngiliz 
za1.Jiti tarafından alınmıştır. 

artıyor, artık 

tayyar.~ bozuluııt·a yere in-

lnglllz amiraline tuğ 
• 

Zenci güzellerinin vücutleri gü- ".!~ 
zeld!r. Cehreleri de çok sevim ,.:-··>,; ~-\W ·"'°""*"· ·'""Y".~. ~··~ex~ li, bakışları pek canlı ve sıcak
tır . 

Zenci güzelleri süsü ve tuva
letlerini hiç ihmal etmezler. 
Kısa saçlarına boncuk dizmek, 
boyunlarına boncuk takmak, 
inci gibi beyaz dişlerile gülen 
bu dilberlerin mutat olan süs
leridir. _____ , __ _ 

\ . 

• 
1 

1 

----·· ~ ~' +. ,, 

1
mek mecburiye 
: ti yok gibi bir şey .. 
! Yolcu tayyarelerinde emni- cağı bir sakatlığı tamir için ar aletle tayyare ne kadar yük- sim Amedkada Flor!<lndR alın· Me{lhıtr lr-«1111! amkal1 '.\lel-
vo:ti temin için büy·iik bir adnn tık makinenin yere indirilme- m•o.t-ır. Tayyare yerden tam son 1798 de Mısır sularında Na-
. ıh 

1 
sekte olursa olsun tırmanıp .,.. l d k 

1 daha atılmış oluyor. Resimde si.ne acet ka mıyacak. Ameri 1500 kadem irtifaındadır. Tay- po eonun ·onanmasını ya tı. 
, gürdüğünüz şey bir hakikattır. kalı James Terry icat ve mu- ariz olan bozukluğu tamir et- yareye tırmanan adam James O zaman Fransızlara karşı İs
, Bİ1' tayyarenin uçarken uğrıya vaffakiyetle tatlbik ettiği bir me'k kabil olmaktadır. Bu re- Terrynin kendis\dir. tanbul ile Londranın menafii 
1 ----------------------------------------------------!bir görün.düğü için padişah Ü-

çüncü Selim tarafından Nelso-
bize tohaf görlinen bir takım 1 iki bankası için yapılacaktır •. 1 Gizlice yaptırdığı bir fener ku- na !bir ttiğ gönderilmiş, İngiliz 
rekaıbetler oluyor. Mesela Ne~7 Nihayet mimarın biri 68 katlı lesini bir gece binanın üzerine ~- amirali de bunu başır a takarak 

Yorkta bjrl>irine rakip.olan ık.ı '-ir ıbina yapmış, fakat dig" er ta- koydurup üzerine de Amerika 

Bekar hemşireler 

Avrupada bir hayli baka' 
prens vardır. Fakat hala koca' 

b
. 1 

sız oturan ır çok tıa prense 
bulunduğuna şüphe etmiyelirı;. 
Bulgar kıralı Boris bekardı: 
Senelerdenberi kendine o öıj 
bir kız bulamıyor. Fakat kr~ 
lı~ hemşiresi, prenses Eudoxi.' 
(Odoksiya> da bir türlü izdi 
vaç etmiyor. tki kardeş arası 
da pek derin bir samimiyet o' 
duğu söyleniyor. Prenses, b 
raderi kralın bir fikir ve mes<1 

arkadaşıdır. Bu resim prense:· 
milli Bulgar kıyafetile göstt. 

Dünyanın en yük 
sek binasını yap· 

mak merakll .. 
Amerikada ıher şeyin biiyü

tünü yapmak merakı yüzünden 

k k b ıu bir resmini yaptırmıştır . 
mimar diın.' yan~ en Y~ se 1 ,ı- raf bunu göriinoe kendi binası- ·bayrağım çekiverince bu bina 
nasını yapmak üzere bırer P an . bir k ka "kı kl'k · 'b ·ı d" - · · tanzim etmişler. Bu pJ.anlar m yetm~ at: çı mnştıı:. yu se ~ ıtL arı e ıgennı geç-
pe'k tabii ıki Aınedkanın zengin Fakat mımar maglflp olmuyor. miştir. 

r h • 1 · ı riyor . ı Bu meş ur tug geçen erde in · 1 
gHterede satılığa çıkarılmış, .......... u unu u u •ut' 

1-limalava dağı.na tırmanmak için bu sene veni bir heyet gidiyor .. 
' -~ -.. 

' 

< eı 

tlıiıi.~ ~~~--' 

Zogonun kız 
kardeşleri 

Arnavut kralı Zogonun uzun 
zamandanberi hasta olduğu 
söyleniyor . Filhakika gelen 
ıhaberlere göre Zogo Tirandaki 
sarayının bir odasında oturu
yor, yanına anasından başka 

kimseyi kabul etmiyormuş. Zo

gonun dört de hemşiresi var

dır. 

harice gitmemesi için 1,500 !n- ";,,. tli şeylerin muhafazası içi 
giliz lirasına zengin bir kadın t ls edilen bir müesseseye tc 

1 tamfından alınarak bu gibi kıy- u edilmiştir . ' ' 

Romanyada haç suya nasıl atıldı ? 

nat süren niyabet meclisi az 
sından Romanya başpapazı 
kralın amcası prens Nikola 1 ' 
merasime riyaı;et etmi lerd 
Resimde papaz ile 

ı 

i' 
ır 
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;;·\\ısır da Türk tütünleri 
• 

~~"l,:i11 tiitiinlcrjle ayni resme tabi 
, ;~.; r ttlduğuı1daı1 ağır darbeyeuğradı 

il/iyeı1 
1930 eni Mısır gümrük tarifeı:.i- kalarının istihsal kabiliyetleri 

1 
atbikine baslanmıştır. daha fazla olduğu halde kafi 

.&.ara c ' 
a "Mim· mdiye kadar Mısırda Türk randman alınamamaktadır. 

MIUJYgT SALI 25 ŞUBAT 1860 

VllA11ette 

Maaş .• 
f!mumi maaş bay· 

ra mdan evvel 
verilecektir 

Defterdarlık Mart umumi 
maaşı için 1azrm gelen ihzaratı 
bitirmiştir. Maaş Cumartesi 
günü verilecektir. 

-o-

Gölçeli çiftliği 

Aınaı1ull11h I-Iazretleri geldi 

( l nci sahifeden rnabad ) 

te, Haydarpaşa önlerinde demir 
!emişti. 

bir adam olmadığım için Roma
da çok sıkılıyordum. Bu seyaha 
tim daha ziyade bundan tevel
lüt ediyor. Hem biraz vakit ge
çirmek, hem de söylediğim gibi 
Ankaradaki aziz dostlarımı gör 
mek ve konuşmak istedim ve 
yola çıktım. Ankarada bir kaç 
~ün kadar kalacağım. Bilahare 
Istanbula geleceğim. Ailemi g'e 
tirtmekliğim de muhtemeldir. 

--~---- --

Dainler 
( Birinci sahifeden mabat ) 

tumiyeti muhafaza eden M. 
Vayt Düyunu umumiye mecli
si a2'asından M. dö Kloziye ile 
birlikte bugünlerde Ankaraya 
giderek Maliye Vekili Şükrü 
Beyi ziyaPet edeceğini, bu te
mastan faideli bir netice alına· 
cağı ümidinde olduğunu söyle 
miştir. 

Kadın polis 

Mis Allen dün şdı
r.İmize geldi 

İngiliz kadın polis teşkila 
reisi Mis Allen dün Semira 
mis vapurile A tinadan şehrimi 
ze gelrnştir. 

Bu teşkilatın erkanında 
Misters Tangart ta kend:sini 
refakatinde bulunmaktadır. 

·~ ,ılerin<len bir cemile olmak Fabrikalardan azami istifa- Çatalcada Gölceli çiftliği 
ın~, .asgari resim, yani 80 ku- deyi temin için şeker kamışı e- ·hazineye aittir. Bu çiftlii?in 
hü .lınırdı. Fakat diğer mem- kilmesine karar verilmiştir. Bu merasına Sazlıbosna köyü a

. ...,:; !erden gelen tütünler, me- kamışlar Holanda müst~mleke- halisi tasarruf iddia ettiği ci
,_ Çin tütünleri 110 kuruş !eri ve Mısırdan getirilecektir. hetle hazine tarafından malı-

Sabahın alaca karanlığında 
polis motörü, Amanullah haz
retlerini resmen istikbale me
mur hükumet erkanını Semira
mise götürüyordu. Motör, saat 
beş buçukta, henüz demirini bi
le almayan Semiramise yaklaş
tı, Sert bir gemici kumandası 
geminin büyük merdivenini sür, 
atle indirdi. Motörün içinde 
Vali vekili Fazlı, Polis mü
rü Kenan.Beyler vardı. Müşki
latla yanaşan motörden salla
nan merdivene güç bela atladı
lar ve göverteye çıktılar. Ama
nullah hazretleri merdiven ba
şında bulunuyorlardı. 

- Afganistana avdet edecek
misiniz? 

- Afgamstana her zaman av
dete hazırım. Yalnız kırallık de
ğil memleket ve vatana müfit 
her türlü hizmeti kabul ederim. 
Oraya avdetim için davet edil
mem kafi değildir. Ben orada 
iken bir program neşretmiştim, 
Onun tamamii tatbikini kabul 

M. dö Klozyienin bugün şeh 
rimize gelmesi beklenmekte
dir. 

Türk dayinler vekili Zekai 
B. dün öğleden sonra Düyunu 
umumiyetle geç vakte kadar 
meşgul olmuştur. Bugün M. 
Vayt ve M. dö Kloziye ile Ze
kai Beyin Ankaraya gitmeleri 
muhtemeldir. 

Bu sert bakışlı kadın poli 
erkanı İngilterede bilhassa fu 
huşla mücadele ile meşgul ol 
muşlardır. Miralay rütbesin 
haiz olan Mis Allen ile Mister 
Tangart şehrimizde tetkikattt 
bulunduktan sonra Ankaray 
da gidecektir. 

( , JO e tabi tutulduğundan Türk -o-- kemeye müracaat edilmiştir. 
ı' 1400 ıleri rakipsizdi. R h · k • 1 Hadımkoru ormanlarından 1 11001 ı tını şır etı, güınrü < 

~ !ni tarifede Türk tütünleri kat'iyat yapan bazı kimseler 
Milli Reasiirans 

şirheti ' veri~·· tütünlerle müsavi olarak Rıhtım şirketile rüsumat ida de ıhazine tarafından adliyeye 
ı r ~t kl'ruş resme tabi tutulmuş- resi arasında ihtilaf çıkmıştır. verilm_iş_t_ir_. ~,.... __ _ 

Sabık kıralı istikbal 
etmek lazımdır. Fatihte bir gasp Milli Reasürans şirketi mec· 

!isi idaresi dün Zekai Beyin ri. 
yasetinde toplanmış ve bazı 
mukarrerat ittihaz etmiştir. 

! aat e< . 
1 ınes't ı Mısıra ıhracat yapan ta-
~ 1 z. 1 i için ağır bir darbe olmuş 

ı ~ J' RAi -o-
ı , ·k s,ngiliz kan1biyosu 

~ ıhava'' B d ı· ·ı· li 
j
, 'rn orsa a ngı ız rası 

3 
' '~)Vaziyetini muhafaza etmiş 

1 '__.,._ .. , - . ı 1 ~~ n sabah lnıgiliz 1041 kuruş 
r , - lmıştı. Bir aralık 1044,5 
~~~ON~ a .~ad~r !.'ükseldi. Fakat 

. 'F ·:ı uzerı duşerek gene açıl-
g ran iatte kapandı. 

1 ril çok -in liret 8 91 5 Altın 929 varc -. , ' ' 
, . N ta kapanmıştır. 
1
, - ur • 

az ı --<J--

e l'Jz1n1allar cemiyeti 
kt b . il . . 'd us' ı zıma ar cemıyetı ı are 
~j intihabı bugün yapıla

- . Heyeti idare intihabı ak
. g~· kadar devam edecektir. 
ız ~ 

·~!ııaLilaıı'.tnıanyaya tütün 
'çir' ihracatımız 

i 'bi ' 

Rıhtım şirketinin eskisi gibi 
işi kalmamıştır. Hatta bundan 
bir ay evvel de 25 memurunu 
işten çıkarmıştı. 

Son aylar zarfında itıiaıat 
işleri azaldığı için bir çok an
trepolarını da kapatmıştır. 

Bugünlerde limanımıza ge
len eşya Rüsumat ambarlarına 
giriyor. 

Rıhtım şirketi gelen eşyanın 
kendi antrepolarına girmesini 
stemiştir. Rüsumat idaresi bu 
teklifi reddetmiştir. Rıhtım şir
keti Rüsumat idaresile arasın
daki ihtilafın halli için nafıa ve 
kaletine müracaat etmiştir. 

Mısıra ihracatımız 

Mısır Türkiye mallanna kar 
şı en ziyade mazharı müsade 
memleket muamelesi göstere
cektir. 

Her sene memleketimizden 
Mısıra 4 milyon 812 bin liralık 
mal gider. Buna mukabil Mısır
dan Türkiyeye 1 milyon 932 
bin liralık mal gelir. 

' · J rı• pılan bir istatistiğe naza
· 1ı !ar 128 senesinde Almanyaya 

Q ı ~hracatımız 103,150 ken- Memleketimizden Mısıra sev-
ı-1 'i · ·elen 929 senesinde 114,156 kedilen eşyanın başlıcasmı tü-

. 
11 

J· ç,ie baliğ olmuştur. tün ve yaş meyva, fasülye, teş-
. u- cl, -o- kil etmektedir. 

h .. -ctısat programı -o-

: :ı~NKARA, 24 _ İktisat Çekoslovakyanın tütün 
r 

1 

1 ı Şakir B. iktısadi progra- mlinakasası 
1ti'nial etmiş ve buna ait es

. • ;ı 1niıcibe layihasını hazırla
, ,>, Program 400 sahifedir. 

l ~ 
.!:! • 
r"_er kamışı ekilecek 

~· 

,,, ·:;ıullu ve Uşak şeker fahri

Çekoslavakya tütün idaresi 
1,5 milyon kiloluk bir tütün mu
nakasası açmıştır. 

Bu munakasaya bazı tütün 
müesseselerimiz de çok müsait 
şartlarla iştirak etmişlerdir. 
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Azılı bir kadın 
Dolapderede oturan Mar -

yam isminde bir kadın, kendisi
ni karakola götürmek istiyen 
. polis Şefik Efendiye hakaret et
tiğinden hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

-o--

Otomobil çarpmış 

Yeni hat _,... __ 
Yunan erazisinden 

geçn1eden 

İskele fenerinin yeşil z·iyasr 
- Son Afgan inkılabı hak

altında merdivenden çıkanlann kındaki fikriniz nedir? 
ellerini birer birer sıktı ve: 

_ Hoş geldiniz, zahmet etli- - Her millet gibi Afganlılar 
da bir inkılap yaptılar. Fakat yorsunuz! Dedi. biF inkılap terakki için yapılır, 

Harbiyede oturan Zongul
dak meb'usu Celal Sahir Beyin 
refikası Fatma Halet Hanımın 
içinde 250 lira para, bir altın 
saat ve saire bulunan gümüş 

-0--

Eyfam maaşları 
çantasını Halet H. Fatihten ge Eytam, eramil ve mütekaidi
çerken meçhul bir şahıs aşı;· - - nin Mart, Nisan, Mayıs aylık
rak kaçmıştır. 1 !arı bayram ertesi verilecektir 

Polis firarinin arkadaşı Sü
leymanı yakalamıştır. Çanta 
bulunmuştur. 

İstanbuldan Trakyaya hare
ket eden trenlerin Yunan arazi 
sindeki hatta uğramadan Edir
neye gidebilmesini temin için 
Pavli ile Mandra arasında ya
pılacak hatta ait tetkikat bit
miştir. 

Hat serkomiseri Nuri Beyle 
fen memurlarından mürekkep 
olan tetkik heyeti dün şehrimi
ze avdet etmiştir. Yakında yeni 
hattın inşaatına başlanılacak
tır. 

Bir az sonra vapura yaklaşan irtica için değil. Bugünkü inkı
ikinci bir motörde Amanullah labın gaye ve maksadı nedir? 
hazretlerinin kaimbiraderi Tar- Bunu Afganlı bir ferde sorunuz, 
zi hanı getiriyordu. İki akraba cevap veremiyecektir. Afgan 
sarıldılar ve iki kardeş gibi ö- kadınlarının yüzü şimdi değil, 
püştüler. Resmi zevat, aile mev eskiden açılmıştı. Tesettür çok 
zuu etrafında görüşen Amanul- tan kaldırılmıştı.Ben henüz yüz 
!:ıh hazretlerile ka!m~iraderi !erini açmıyan kadınlara, diğer ~eJrisef a'.n 
yalnız bırakarak çekıldıler hemşireleri gibi yüzlerini aç- 1=-•,••••••.••••-.1 

Vapur demir alıyor malarını sö}'lediğim zaman düş Schremanetı ilanatı 
1 

Merlez Arcntası; G•laıa köprü 
l b · tt · t'f d basındP, Beyoğh 2362 Şube Saat altı buçuE-a dog-ru Semi- ma~ anın u vazı ye e~ ıs ı ;;ı. e 

~ ett l K kt 1 acentesı: Mahmudiye Hant altında 
ramis demir almış ve kumanda 1 er. :~ ~e ep en yen.ı a- Şehremanetinden: Üsküdar lstanbul 740 
mevkiine geçen kılavuzun ida- çılmış degıldır ~ Ötede~berı. a- da Nezafet paviyonunda bulu- lil------~-----
resi altında şamadıraya doğrul- çı!rnr~tı, be~ ~ogaltmak ıstedım. nan iki yangın tulumbasile köh Trahzıı ıı ı·ı, ·ın, ıı ·ı poQta~. ı 
muştu. Ortalık yavaş yavaş a- Şımdı ~epsını. ~~pattılar. ~ vru- ne kırık motör aksamı satılmak U U ft. _ il O ı} 
garıyor, Amanullah hazretleri pay.a gonderdigım taleber hep için açık müzayedeye konmuş-Kolza )Tağı 

Pelrolla nasıl 
tağşiş ediliyor 

sislerden kurtulmağa başlayan gen aldılar._ Bunl.arda amıl olan tur. Taliplerin şartnameyi gör- [Reşi tpaşa] vap.ıru 27 Şubat 
şehri boynundaki dürbinle sey- !ar sırf ber;1!11 d~~manlarımdır. mek için her gün müzayedeye per~enılıe ak~amı Galata 
rediyordu. Sabık kıralın üstün- Yakında ~ıtırece?~ ~atır~tım- girmek için ihale günü olan 1 7 rıhtımından hareketi~ Zongulchk 
de bir seyahat elbisesi, bir spor- da ~~ hakıka~.erı butun dunya- Mart 930 Pazartesi günü leva- lncbolu Siııo;1 Sdmsun Ünye 
cu empermeabli, bir sporcu fo- ya. ılaı; edecegırn. Mısırda ve zım müdürlüğüne gelmeleri. Fatsa Ord • ı G:res J ı Trabzon 
tini ve kasketi vardı. Amanul- saır luzumsuz yerlerde sefa.ret 

Son zamanlarda piyasada 
satılmakta olan gazyağların

dan çoğunun kolza ile mahlfit 
olduğu göriildüğiinden bu hu
susta şiddetle mücadeleye gi
rişilmiştir. Yapılan tetkikat 
neticesinde şeıhrimizde kolza i
mal eden üç faıbrika mevcut 
olup bunlar her gün külliyetli 
miktarda k-Olza imal etmeleri
ne rağmen bütUn memleketin 
senevi kolza ihtiyacının ancak 
5-6 ton olduğu anlaşılmıştır. 
Binaenaleyh her gün bol bol 
yapılan bu kolzalar ancak bu 
gibi tağşişlerde kullanılmakta 
dır. Emanet .bir taraftan mü
cadeleye devam ederkeneash 
cadeleye devam etmekle bera
ber bir tara.ftan da bu işin kö
künden halli için kolza fabri
kalarının büsbütün kal<lırrlma
·sını muvafık gönnektedir. Bu 
hususta Emanet, Sanayi u
mum müdürlüğüne müracaat 
ederek fabrikaların kapatılma
sını istemiştir. Gene yapılan 
tahkikata göre gazların ne 
bakkallar ve ne de tacirler ta
rafından ta~iş edilmeyip bun
ların arasındaki mutavassıtlar 
tarafından tağ§iş edildiği an
laşılmıştır. 

ki A d h ld * * * Rize Hopaya gidecek v~ dö· lalı hazretlerini tanımıyanlar, açaca arına vrupa a. t~ sı e 
bu alaca karanlık içinde şehri b~l~an Afg:1~ gençlennm talı- Fatih belediye müdiriyetin- nüşt~ pazar iskelesiyle Rize 
heyecanla seyreden bu zatı spor sılle:ıne. rr_ı~ olm~lıydı ve den: Fatihte Sarıgüzelde Çık- Of Sürmene Trabwn Polat· 
seyahatinden avdet eden bir yol tah9!1lerı bıtrnıye~~e? memle- rıkçı Kemalettin mahallesinde hane Görele Gireson Ordu 
cuya benzetebilirlerdi. Vapur kete celbetmemelı ıdıler.,, Sarıgüzel hamamının son dere- Fatsa Sams•ın Sinop lnebo-
nhtıma yaklaştıkça Amanullah Arı:anullah hazretleri dün ak- ce harap ve maili inhidam bu- luya uğrayarnk gelecektir. 
hazretleri sabırsızlanyor ve şamkı ekspresle Ankaraya ha- lunması dolayısile 15 gün zar-
Fazlr Beye sık sık soruyordu: reket etmişlerdir. fında mahzuru izale edilme<liği 

- Niçin çıkmıyoruz? Ankar.·ada takdirde ebniye kanununun 48 
Ayvalık sür'at posta ı 
(Mersin) vapıını 25 Şubat 

Salı ( f 7 ) de Sirkeci rıhtı· 
ınından hareketle Gelibolu Ça· 
'lak kale Küçük kuyu, l<:dremit, 

"' ıncı maddesi mucibince dairece 
Amanullah Han vapurdan ANKARA, 24 (Telefonla)- yıktmlacağı adresleri meçhul 

çıkıyor Amanullah Hz. yarın Ankara- olan mutasamflarına tebliğat 
Nihayet Semiramisin büyük da dostane bir surette istikbal makamına kaim olmak üzre 

demiri kulak tırmalayıcı bir edilecektir. Ankara valisi Nev- ilan olunur. Burhaniye, Ayvalı~a gidecek Ye j 
dönüşte nıezkılr iskelelerle ~ gürültü ile denize indi ve Şerif zat B. kendisini ka~şılrya~a~

Beyin bir işaretile polis motörü tır'. Amanull~ Hz.1!ın Gazı ıs
hemen indirilen iskeleye yanaş- ~sıyo~unda.ı~eler.~ muhtemel 
tı. Evvela sabık kıra! çevik bir dir'. Ögre1,1ru.ğıme g~re ~nkara 
hareketle atladı, onu diğer ze- d_a ıkameti bır kaç gun surecek
vat takip etti. Motörde 6 kişi tır. 
vardı. Amanullah hazretleri, 
Tarzi han, Fazlı, Şerif, Kenan 
Beyler ve muharririrniz •.• 

Motör beş dakika sonra yol
cularını Galata rıhtımının tenha 

Seyyahlara 
kolaylık 

bir noktasına çıkanyardu. Ama- Turinf klüp azasından olan 
nullah hazretleri karaya birinci bazı meb uslar Ankarada Ce
olarak çıktılar. Artık ortalık ta n_ıil Beyin (Tekirdağ) ri.yas~
mamen aydınlarnrştı. Sabık kı- tınd~ toplanarak .. seyrah ışl~rı
ralr iyioe görmek kabil oluyor- ne aıt meseleler uzerınde muza 
du. Amanullah hazretleri son kerede bulunmu~l~dır. Bu mt'
ziyaretlerine nazaran çok zaif yanda memleket~rr_ııze gelen sey 
bulunuyorlardı. Yüzil-belki ge ya~ların eşyası ıçın kefalet ak
çirilen büyük fırtınadan-sol- ç~sı vermeden h~duttan g~F.e 

Doyçe Orgent Bank gun görünüyordu. Yaklaşan s~. h~~kın~a ~a~ıy~ Vekılın•n 
umumi direktöril muharririmize: husnu telakkisını şukranla kay

detmiştir. 
Doyçe oryent bank umum "- Sizinle uzun uzadıya gö-

rüşmek isterim. Fakat o kadar Yalova Kaplrcalannın ecne-direktörii M. Suarts Berlinden 
şehrimize gelmiştir. yorgunum ve o derece sarsılmış b!l~r. tarafın.dan. ziyaret .edilm~-

Dün bankanın şehrimizdeki bir vaziyetteyim ki, buna şimdi s~. ı~~. emnıyetı. umumıye mu-
imkan yok! DedHer. durunun huzuru ıle bazı kolay-

şubesi müdürü M. Postla görü- . lıkların gösterilmesi hususunda 
şen M. Suarts birkaç güne ka- Perapalas otelmde tedbirler ittihazı kararlaştınl-
dar Ankaraya gidecektir. İki otomobil sabık krralr ve mış ve bu hususta Dahiliye ve-

--<ı-
yanındakileri Perapalasa götür- kilimizin teshilat gösterdiği 

Tereüman imtihanı dü. memnuniyetle anlaşılmıştır. 
Henüz imtihanları yapılma- Amanullah hazretleri şehri- Poznani şehrinde temmuz 

mış olan 14 tercümanın dün E.. mire yalnız gelmişlerdir. ayı içinde açılacak olan nakli-
ınanette tahriri imtihanlan ya- yat ve turizm meşherine hükfi-

p d Amanullah Hanın mühim 
pılmştrr. erşembe günü e şi- metle müştereken Türkiye tü-
fahi imtihanları yapılacaktrr. beyanatı ring klübünün temsil edjlmesi 

Öğleden sonra muharririmi- karar altına alınmıştrr. 
Malul <Yaziler balosu zi kabul eden Amanullah haz_ 

ı:.. retleri ihtisaslarını şöyle hula-
Martın 13 ünde B.M.M. reisi sa etmektedirıler: 

Kaz~ paşa h:ızretl~rinin hima "- üç gün süren fırtınalı bir 
yelerınde malul gazıler menfa- seyahattan sonra bugün İstan
atine bir balo verilmesi takar- bula geldim. Çok gayri müsait 
r~r e~~ ve balo h~yet~ terti- şerait altında geçen seyahat be
bıyes~ dun !lakkı Şınası paşa- ni o kadar sarstı ki, bugün Arı
nın nyasetinde toplanarak ha- karaya gidemiyecek bir vaziyet. 
zırlığa başlamıştır. teydim. Fakat buna rağmen gi-

-:ı- diyorum. Bu, aziz ve muhterem 
Pamuk ticaretimiz biraderim Gazi hazretlerinin he-

ld ? ni yarın kabul edeceklerini ha-
ne o u her almamdan tevellüt ediyor. 

Bu sene pamuk tıcaretimizin Ankarada geçen seferki ziy-

Fatih dairesinde 
Fatih dairesinde nikahlan ic 

ra edilenlerin esami.si şudur: 

* * * 
Şehremnetinden: (Kezalik birlikte Altınoluğa uğrayarak ~ 

cadde ve sokaklarda ve dört 1 gelecektir, 
yol ağızlarında ve umumi mey- Azimette Gelibolu için 
danlarda futbol ve sair top o- yük alınmaz. 

yunlan ve köşe kapmaca ve sak iı=:;=ı:=======::= 
lambaç gibi oyunlar dahi oyna- -
mak memnudur.) 161 inci mad Yelkenci vapurları 
deye zeyil (Nezaret edenler iba Karadeniz lüks ve sür'at postası 
resinden sonra (Ve velileri); VATAN 
kelimesinin ilavesi) Zabıtai be- . 
lediye talimatnamesinin 160 ve 
161 inci maddelerine tezyil e
dilmiş olan fıkralar yukarıya 
yazılmıştır. Hilafında hareket 
edenlerin ahkamı ceraiye kanu 
nuna tevfikan cezalandınlacak
ları ilan olunur. 

* * * 

vapuru 26 ç b 
şubıı arşam a 

günü akşamı Siı'ked rıhtımından 

hareketle doğrıı [Zonguldak, ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Riz;] ye 
gidecektir. 

Tafsilat için SirkeciJ, Yelkenci 
Şehremanetinden: (Hayva- hanında k~in acentesine müra· 

nat ekle salih oldukları bilmu- ==="•:•:t:'l:'e:l. :l:st:"":b:u:l :1:5:15:::: 
ayene sabit olduktan sonra E- • 
manet mezbahasında zepholu
nur ve damgalanır. 

uu)t_.C, LEVAı\T Lll...,lYI.<. 
Hambıırg, Brem, Aııver~ , 
lstanbul ve Bahri Siyah ara
rnıda azimet ve avdet munta 

zam postası: Hamburg, Brem, 
Stetin, Anvers ve Roterdam 
dan .limanımıza mııvaseleti 

beklenen vapurlar ; 
Pornmern vapunı limanımızda 
Derince vapuru 5 marta doğru 

Oderland • 8 • • 
Yıltı • 17 ,, " 
Burgaz, Vama, Köstenco, Kalas 

ve lbrail için llmınımızdan 
bmkeı edecek vapurlar: 

erince vapuru5· 8Mama tabmllde 
Nlsea • 18·20 ,, • 
lmbros • 23·25 ,, " 

Hamburr;, Brem, Anvers, Roterdırn 
ve Dançlg için yalandı limanımız. 

dan hareket edecek vapurlar: 
Sımos vapuru llmanırnızda 

Marmara • 2-3 martta tahrnilde 
Gerniş " 5-6 • • 
Yakında Londrayı hareket edecek 

vapurlar 
Oderland vapuru8-l 1 marttı tıhmilde 

vaziyeti iyi değildir. Pamuk fi- aretim esnasında gerek hükfi
atleri geçen sene 100 kuruşa met erkanından, gerek bir çok 
kadar satılıyordu. Halbuki bu zevattan gördüğüm muhabbet 
sene 65 kuruşa bile müşteri bu ve teveccüh beni bu seyahate 

İstanbul telgraf müdürü Sa
mi Beyle Muazzez H., Recep 
Ef. ile Müzeyyen H., Zekeriya 
Ef. ile Hamide H., Sabri Ef. 
ile Sadiye H., İsmail Ef. ile 
Sabriye H., Sadık Ef. ile Fat
ma H., Halil Ef. ile Naime H., 
Mustafa Ef. ile Feride H., İb
rahim Ef. ile Fikriye H., Stil-

Başka yerlerde hayvan kes
mek ve kestirmek damgasız et 
satmak ve sattırmak ve naklet
tirmek memnudur. Damgasız 
et nakledenler bu etlerin esha
bını irae etmeğe mecburdur. 
Nakiller sahiplerini irae etme
dikleri takdirde kendileri hak
kında ceza tayin olunur. Dam
gasız olarak göriı".lecek olan et
lerin ekle gayri salih olduklan 
fennt raporla tahakkuk ederse 
işbu etler imha olunur. Emanet 
hududu haricinde kesilerek it
hal olunacak etler dahi muaye
nei sıhhiye tabidir. Bunları mu
ayene ettirmeden ve damgalat
tınnadan satmak ve naklettir
mek kezalik ayni surette mem
nudur. Lokanta, han, otel gibi 
umuma mahsus mahallerde da
hi velevki kendi müesseselerin
de sarfedilmek için olsa, mua
yenesiz hayvan kesmek ve dam 
gasız etler ile yemek pişirmek 
yasaktır.) Zabıtai belediye tali
matnamesinin 304 üncü madde 
sile zeyilleri makamına kaim 
olmak üzre madde yukarıya 
yazılmıştır. Hilafında hareket 
edecek olanların ahkamı ceza
i e kanununa tevfik 

Fazla tafsilAt için Galatada 
Ovakımyan Hanında kain 

umumi acenteliğine müracaa 

1 o . . 
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.r r . kendini yaralıyan edi B. aleyhindeki şa sA. av 
e ·. ahkeme hukuku umumİ1ı'e davasına arar 

16 Bin Tasarruf Yalova Sergi 

Hakkı Tarık Beyi cerlı eden Bedi Bey muhakeme eaııırKın 

H. Tarık Beyi yaralıyan 
Bedi B.in muhakemesi 
lakkı Tarık B. şahsi davasındaı1 

feragat ettiğini bildirdi. 
•••••••• 

Emniyet san
dığı işi 

Sahtekarlıkla ulınan 
para 16,000 lira 

Yiğitlik şerbeti 
Dördüncü Murat, bir Rama

zan günü fırtınalı bir havada 
sarayda pencerenin önüne 0 _ 

turmuş, denizi seyrediyormuş. 
Bakmış ki karşıdan bata çıka 
bir kayık gidiyor. 

Bu fırtınada tek bir kayık
Emniyet Sandığında üç bo- la açıklarda dolaşmağa bir ma

no tahrif edilmek suretile ya- na vermediği için aklına eser: 
pılan sahtekarlık hakkındaki 
tahkikat bitmiş- -.- Ti~ . b~ aEdamın kayığını 
tir. Bu mesele i- gerı çevınn. mrini verir. A-
le al2.kadar ola!' 1 damlar çıkartılır kayık geri 
Ayetullah, Ziya çevirtilir. Bakarla~ ki bir kadı-
Fuat ve İsmai' ı dır, "Seni padışah istiyor di-
Efendiler tevki ı yip sarayı gösterirler. ~furat 
edilmiş ve cürür sorar: 
!erini itirafa me 1 B h 

- u avada tek batma 
bur olmuşlardır sandalla gezmekten korkmu-

Bunlarm Sar yor musunuz? 
<lığın tevdiat m< 
murlanndan Mu- Kadı cevap verir: 

hiddin B. i.n im- Muhiddin B. -Efendim, korkmam• bende 
zasım taklit ettikleri ve Kara- · · ı·k rbe · ' yıgıt ı ıe tı vardır. 

13 Kanunsani 1930 Pazartesi gu··nü Vakıt sahibi Gireson me- köyde Nobar isminde bir bak-
ili h Padişah emreder: SU Hakkı Tarık Beyi yaralıyan muallim Bedi Beyin mu a- kaka yaptırdıkları sahte dam -
'~ın.esine dün başlandı. Mahkem~ salonu ke~if bir kala~alık galarla bu imzadan istifade e- - Nasıl şerbetmiı bu 9erbet 
~.bılhassa Bedi Bey ile Tarrk Beyın talebesı tarafından ışgal derek Sandıktan 16,000 lira al- getir görelim! 

ıl_ıııiş bulunuyordu. Maznun Bedi Beyi biraderi avukat mağa muvaffak oldukları anla Kadı, kayığın altında ıakla
~nıyyiitldin B. müdafaa ediyo rdu.Maıhkeme heyeti Nusret B. şılmıştır. dığı rakı hinliğini getirip padi
n . ri_yasetinde ve muavin Burhan Beyin huzurile teşekk~l Sandık müdürü Tevfik B., taha verdikten sonra, ortadan 

~ıştı. Bedi Bey iki jandarma refakatinde mahkemeye getı- Muhiddin Efend~nin bu işte ala sırrolur. 1 dı. Kendisi çok zayıflamıştı ve heyecanlı görünüyordu. kası olmadığı zabıta tahkika-
Ertes gün bostancılar arayıp 

·atrık Bey rızayi zatisile da - Hayır, dedim Namussuz tile sabit olduğunu söylemiş- bulurlar: 

p k ferağat ettiği için iddia sensin. tir. _ Efendimiz seni arattı, nİ
llı~~ının talebi veçhile hu- Bu kelimeyi söyler söyle- d Cürlüm alil.tını teşki_l. edflen ye kaçtın? diye sorunca der ki: 
la "il amme namına davaya de mez üstüme atıldı. Beni soba- amga ar, maznunların ıtıra a-
11'.1Ja karar verildi. Bedi Bey nm kenarına sıkıştırdı. Nefes n üzerine bir kanalizasyon çu- - Evet kaçmayım da yi-
ıcvabına cevap verdi: alamıyacak vaziyette idim. kurunda bulunmuş ve Nobar gitliğini bende tecrübe etsin .... 

G .. ··ı ··ı · · ı ı d da isticvap olunmuştur. değil mi? 
~ - İsmim Ahmet Bedi. 44 uru tu erımıze ge en oma ı. !!""-"!"'!~----"!"'!!!!!"!!!!""'!11"!"'!11"!"'!11"!"'!11"!"'!11"!!""' ..... --"!"'!'---""'!"'!ll"!!!! 

1.Şındayrın. Riyaziye hocası Kendimi kurta!'IDak için ta- ;ak geri dönen bir kurşundan rurken NAMUSSUZSUN diye ha
. ırn. Meslekte 24 sene 6 ay banca kullandım. Tarık Bey ileri gelip gelmediğinin tetki- ğırmıı olayım? Hele böyle dedikten 
1 Ztnetiın vardır. Hocalığım arkamda idi. Kurşunlardan kini istedi. sonra neden üzerine hücmıı etmi§ ve 
1Uhtelif mekteplerdedir. İs- mahıfuz vaziyette idiler. Hadi- doğazına oarılmıı bulunayım? 
~~bul, Kabataş ve Bursa lise- ı seden sonra baygınlık geçir- Mahkeme muallim Ahmet Buraya kadar yazdıklanmı böyle-

nde de bulundum. , dim. Hasan Rasim Beyin ba - Halit, Dr. Kerim Sebati, Ad- ce habrlattıktan ıonra, ~1' tabii gör 
" · ı d b ·ı k d" nan Beylerin şahit sıfat:ıe cel- düğüm bir müdafaa zaruretile kendi-M'" şuna men e ar esı e en ıme b. ıini kurtarmak için dün mahkemede 

1.. uteakiben iddianame ve geldim. ıne ve keşif için bilahara dii- . 
Ustantiklik kararnamesi o- şünülmesine karar verdi. söylediğini işittiğim mütecavı~n.e 

illnd · B Tabancamı hadiseden çok sözler yerine zengin muhayyeleıının 
• u. Kararnamede Bedı · Maznun vekı·ıı· Senı·yu""ddı·n ba•ka ifadeler bulacaiıın ümit ediyo-~katil ı ·ıe h dd · evvel 3-4 ay daha önce doldur- • . h 

Emanetin 
bütçesi __ ... _ 

Borçlar hakkında 
bir karar verilmedi 

--~--
Cemiyeti Belediye bütçe en

cümeni dün toplanarak Emarıe 
tin yeni sene bütçesince yapı
lacak olan tasarruf hakkmda 
tetkikatta bulunmuş bu ıçti
maa Emanet muavini Hamit 
ve muhasebeci Nuri Beyler de 
iştirak etmiştir. Bütçenin he
yeti umumiyesinde yapılacak 
olan tasarruf miktarı 120 bin 

Muri 8. Htımit 8. 

Sadullah B. Ankara
dan döndü .. 

Avrupa seferleri ve 
bütçe meselesi 

Seyrisefain müdürü Sadul
lah Bey, dün sa:bah Ankaradan 

Hazırlıklar 
devam ediyor 

--··-·-
Sanayi erbabından 
da raporlar istendi 

şehrimize avdet etmiştir. Milli iktısat ve tasarruf ce-
Sadullah B. kendisile görü- miyeti tarafından 20 Nisandı; 

şen muharririmize şu beyanat- 1 Ankarada Türk ocağında açı
ta bulunmuştur: lacak sergi hazırlıklarına de

"- Ankaraya Yalova ve vam edilmektedir. 

bütçe işleri için gitmiştim. Serginin iktısadi grafikleri 
Yalova Heyeti Vekile kararile de hazırlanmaktadır. Bu gra
geçen hafta Seyrisefaine dev- 1 fiklerin ihzarına büyük bir e
redilmiştir. Yalovanm idaresi hemmiyet verilmektedir. 
>için de bir kanun hazırlanarak Sergi 5 Mayısa kadar devam 
Heyeti vekileye takdim edil- edecektir. Arzu edenlerin ser
miştir. giye masraflarını deruhte ede. 

Bütçemiz, heyeti umumi ye- rek iştirakleri kararlaştırılmış
si 'itiıbarile İktısat Vekaleti ta- tır. Diğer taraftan ayni tarihte 
rafından kabul edilmiştir. toplanacak olan büyük sanayi 

1 Meclisin bayram tatili do- kongresi için de şimdiden ha
l l~yıs~le bu kanunlar hakkında zırlığa başlanmıştır. Muhtelif 
ı şımdıden başka bir şey yap- şubelerdeki sanayi erbabından 
mak mümkün değildir. Bu fır- bazılarından rapor hazırlamala-
sattan bilistifade, Yalovada iş- rı istenmiştir. Bu raporlar kon
lere nezaret etmek üzre buraya greye arzolunacaktır. 

lira olup bunun 90 bin !arsı ma- geldim. Yarın Yalovaya gide_, .. .., __________ _ 

aşattan ve 30 bin lirası da mü- ceğim. Bayram ertesi oradan !et hizmeti olmak itibarile hü 
teferrika ve saireden temin e- da dönüp tekrar Ankaraya gi- kumetin emrettiği bazı bedel-
dileoektir . deceğim.,,. siz hizmetler muka·bilidir. 

Diğer taraftan Emanet borç Sadullah Bey bütçedeki a- Müdürü umumi Bey, Avru-
larından kambiyoya taalUk e- çtk şayiaları hakkında da de- paya vapur işletmek hakkındı; 
den aksamı hakkında henüz ta- miştir ki: şunları söylemiştir: 
karrür etmiş bir vaziyet yok- - Bütçede açık yoktur. Yal - Avrupa seferlerini aç.ına
tur. Yalnız Dahiliye Vekaleti nız hükumetten muavenet için ğa idare teşkilat itibarile ha
Emanete yaptığı bir tebliğde iztenilen bir miktar para var- zırdır. Fakat bu hükıJmetin 
İtfaiye ve hastane ihtiyacatı i- dır. Bu para da kanun muci- emrine tabi tıir iştir. böyle 
çin kambiyoya lüzum oldugu hince Seyrisefain memurlarına 1 bir C!llir alırsak bu vaziiemizi 
takdirde 1000 liraya kadar sar-/ tatbik edilecek olan haremden de muvaffakiyetle başam:ıağa 
fedilmesine mezuniyet vermiş dolayı hasıl olan farkla, dev- çalışacağız.,, . 
ve kambiyoya taalluk eden di
ğer hususatın Mart nihayetine 
kadar tehirini bildirmiştir. 

Kadir kecesi 
ve bayram 

Poliste ----· Galat~da ,bir karmanyola 

~ tastı cer ma esın- Bey müekkilinin tahliyesini is runı. Çünkü hala kendiıinı er ıeye 
• n Ve "yedi ihtiyarında ol- muştum. Evime geç gitmem rağmen namuslu görmek, 17 aene 
"'" d ı ·1 b" iht. t 1 d. tedi. Ancak bu talep ~ifahi ol- k di · k b" •--da•hkla B k I t 7f~ esbabı mania hayl<neti- o ayısı e ır ıya o sun 1- ., en sıne yüre ten ır ar.... y u sene şe er eme 

ılı katli itmam edemediği ye silahı yanımda taşırdım". duğu için tahriren müracaatten bağlanmakta aldanmamıt olduğuma 

Sarraf Dirrıitri Efendinin 1200 
lirası nasıl gasbepildi .. ? 

<ıı 1 sonra karar verilmek üzre da- el'an inanmak iıtiyorum. fılatlerl nasıl? 
b 

1 
'Yor ve 448 inci madde Burhan Bey sordu: va talik edildi. Tabancasını kullandırmamak için . . . Galatada sarraf Dimitri E- çalarlarken 

lıılıcibince tecziyesi talep olu- * "' * yaptığım mümanaat hareketinin te- Bu gece kachr gecesıdır. Bu fe~di evvelki akşam M~~met dır. 
yakalanmışlar-

11.r:YOrdu. Zabıt, keşif varaka- - Namussuz mu? dedi. viline göre meğer hakiki cani beni- münasebetle bütün camiler sa- Alı Paşa Hanı kapısında ıçınde 
a' ve muayene raporları ve Bedi Bey cevap verdi: Hakkı Tarık Beyin miıim, -we bir doıtuma bir c~y~t baha kadar açıl ıfır 1200 lirası bulunan çantasının 

ltı tık Beyin mazbut ifadesi o- mektubu kauı~~ ~lira _ald~ ıçın kalacak Ayasof nasıl gaspedildiğini şu suretle 
nctu. Tarık Bey ifadesinde: - En iyi bir arkadaşımın kendmnı boıımak ııtemı§llll· ·· d anlatıyor; ya camım e me 

1.-- "Eskidenberi arkadaştık. ağzından çıkmış bulunması 13 Kanunusanide biri biri ardı... Yarabbi, inoanlan iki paralık ha- Hldü nebevi kıra J - O ak~am saat 20 de diık 
it bende kuvvetli bir intiba bırak- ra hatuna sıkılan kurıunlarm dün yat kayıruou ne derekelere düıürüyor. .

1 
k . kiiıumda mevcut 1200 lirayı bir 

Çok işlerime yardım e- tı: Namusuz! dediler. muhakemeıi ba§ladı. Çok şükür onun beni on kere yere at edı ece t~~ 
netdi. O gün geldi bir para d" k d. (d t ) d yıkacak kolları kendi yanında duru- Ayasofya camıı çantaya koydum. Mehmet A-

~eselesinden ihtilaf çıktı.Mat- Müteakiben Hakkı Tarık 17 sene ır en ıne ı:•h W:: e- yor ve beni vurup zabıtanın duvar- · h sene ol li Paşa Hanındaki kasama ko-
at C B . b. d . H R diğim ve hakkında b~l er .. e~~en daki metfeninden aldığı kurıundan de nı • er . . . yma·k u"'zre götürüyordum. Ha-

lt emiyetine alınacak bina- eyın ıra en asan asim fazl~-~ayır_dan başka bır ıey d~şun- !inen soba boruıu hala yerindedir. dugu gıbı bu .se 
~- kesfi için benden para is- Bey dinlendi. Rasim Bey ha- medıgım bır adamla, bu hadıseden Yoksa hemen hemen hen cani mevki- ne de ecnebıleı nın kapısından girdiğim za-
'"' V · · · <liseyi görmediğini, sonradan sonra, hele o mevkide b_ ir kere da_ha ı·nde kalacakınıııın ve bu.i;ne kadar zı" aret edebı"le man orada iki kişinin konuş-j,.,. • .ermevı vaıt etmemış- k 1 b ld 0 - y Al 
··• ded O l · gittiğini ve kardeşile Bedi B. arşı aımanın ne acı ır ıey 0 ugu- mahkümiyeti peıinde koşmıyan ben k · H ·· r makta olduğunu gördüm. -

iıı. ım. >ana söz vermış- nu karilerim takdir ederler. Ben bu onun yerine mahküm olacakmı,nn. ce. tır. ~va mu ı dı adan ı" eri girdim. Fakat 
dedi. Ben; in çok iyi dost olduklarını söy- acıdan kaçtım; en son bir hayırl;'ah- HAKKI TARIK saıt oldugu tak. mı ç . . .. . 

ledi. lık olarak mütteki ve müddei yerini birde muhtelif camilerde malı- o sırada bunlard.an bırı uzerıme 
i b Hayır, Söylemediğim şe- Vakit tahdr müdürü Refik dün istiyerek boş bıraktım. -o- yalar kurulacaktır. Bu hususta hücum ederek bı_r taraftan çan-
~d.ana isnat namusuzluktur, Ahmet Bey şehadetinde sonra- Bundan ceoaret alanlar, görüyo- "Hareket,,rilerin gerek Diyanet işleri riyaseti ve t~ya yapıştı, bır taraftan ~a 
d~tn. Bana sözünü geri al, rum ki, o gün ba§ıma "kılan bugün T gerek mu""ftı"lik ı·cap eden terti- agzrını kapadı .. Ben. buna rag-

l u dan geldig" ini söyledikten son- h · b. tevcih etınekt b" · tı d d · · nıünazaa neticesinde be- aysıye me e ır ıs • dava Si batı almışlardır. men bağırmak ıste ımse e o 
Vurdu,, dı"yordu. ra dedi ki: rap duymuyorlar: Açıkta kaldıktan d k d d gelerek buna 

sonra siıyi ile geçinmeğe mecbur ol- Şeker bayramı yaklaşmakta an a ar a .aşı a . 
1'a k B - Tarık Bey gelen polise: muş bir adamın hakkını yem<k iste- Hareket gazetesi sahibi Su- oldug" undan şekerciltcde mu- yardım ettı. Her ne kadar bır 

· rı eyin ifade5inin kıra- SUZSUN · f d c k d tı ınae B a· B ek _ İş1:e benı· ve carı"hı' go··ru··- diğimden, NAMUS dıyip at Tahsin Bey tara ın an um tat faaliyet başladı. Şehrin bir tanesinin ya asın .a.n .. yaprş m. 
t. .ı sonra e ı ey t rar .. "d ..... d ·· ·· k h" ed 
ıcvap olundu: yorsunuz. Kendisini alın ve gö üzerine yuru ugum en yuzu oyun huri yet gazetesi aley ıne tü- çok yerlerinde de şeker hayra- ise de kafama, goz~ı:ıe Y ı-

tu .. ru .. n. yere yatınp boğmak istediğimden tün şirketinden para istemek mına mahsus olan şekerci ser- ğim yumrukların tesırıle bırak 
E bahsediyorlar. 1 h d O 1 d ıı· -- vvelce hastalık çektiniz meselesi dolayısile a ey !erine gileri açılıyor. mağa mecbur ol um. n ar a 

1
? da ~::;a:.n~~~a~di Beyi yol- at~~": d~;:~!.~~~ kas tin bukadar neşriyat yaıptrkları için açılan Bu sene de şekerleme fiatleri çantayı alarak kaçtıları.,,. 

~ -- Geçenlerde zatürree ge- tahkir davasına 2 nci cezada geçen senekilerden hemen he- z-.. ıta .bu hususta şiddetle rtd · "' M ded · B · Bedi Bey teırinevvelin onuna doğ.. d'U 
la ım. Ondan evvel de asabı - onşer, 1

• enı çalış- ru Ankaradan itini bozarak aeldi; e- başlandr. men farksızdır. En iyi şekerle- takibat yapmaktadır. 
5talıklarım oldu, arasıra nü- tınlL Para vermedi. Üstelik linde reımi hiç bir inşaat salahiyeti Suat Bey davasını izahla melerin okkası 150 kuruştan a-
etti,,. namussuz, dedi. Kendileri çok buluomıyan bu d?ıta itini düzeltince- zaran şahsi talep etti. Mes'ul şağı değildir. Maamafih bazı şc-
1:\n_,. R h h'd. . • asabi bulunuyordu,,. ye veya ba~ı.. bır 1f buluncaya ı..- müdür Agah Bey cevabında: kerci dükkanlarında ve sergiler 
. "ı ev cer a ısesını dar bir geçınme vaaıtasını, etrafnnın 
:Yle izah etıti: Hademe Türkan ile maki- bütün muhalefetlerine rağmen ben - Bu basit bir polis vak' ası- ae 80 kuruşa kadar şekerleme-

nist Zihni ve elekıtrikçi Simon verdim, ve bU:e belki yüzde yüz faz- nm teısbitinden ibarettir. Nite- !er satrlmaktadır. 
ta -- Hakkı Tarık Bey eski ar~ Efendiler dinlendiler. laama malolan bu metıale için, son kim kendiJoeri iki gün sonra 

'°~~Şımdır. Uzun senelerdir Ziıhni Ef. Tarık Beyjn ken- ~:k"t~:.:...:.:.!:t 1;Y ~~:u~ şantaj maddc~nden ~~nunen Kaçakçılık muhakemesi 
kıa şrurduk. Mütekabil dh~st- disine vak' adan sonra: liraya yakın para aldığı, beni öldür- md. uhakemc edılecekler ır,, de- İskenderiyeye 30 çuval içine 

ilet 1!11Iz vardı. Arasıra ız- mek istediği gün, bana bırakbğı ki- ı. 
. lerınde bulunur ve bunun _ Görüyor musun?. Bir ğltta, kendi el yazııile, yuılıdır. Muavin Bey davanın diğer ceviz ve cevizlerin içine de es-
ııı. .' d "'daf rar koymak suretile kaçakrılık. er hı_ç bir şey almazdım. Ma- hafta evvel Ankara a mu a- Bununla beraber, bana ıililı çelı- matbuat davalarile tevhiden " 

Bon1ba faciası 
Şilede Mustafa ve Halit 

bomba ile balık avlarlarken 
bomba ellerinde patlamıştır. 
İnfilak neticesinde Mustafa 
ölmüş, flalit ile civarda bulu
nan demil'Ci Mustafa ve Ah
met te yaralanmışlardır. 

Başı dönerek düşmüş ,.,.~ı muallimlik maaşımla a ettiğim arkadaş ne yaptı?., meden 5 dakika ev-..el bana söylem&- Bursaya gönderilmesini istedi. ta bulunan Neşet Efendinin 
.. ,ın d. Fak dedig"ini söyledi. Fakat bu şe- yi kabul ettiği, birlikte çıkmak için Vekil Bey buna lüzum olmadı- muhakemesine devam olundu. Beyoğlunda, Venedik soka-
Unı e ıyordum. at 0 

.1 ayağa kalkarken tekrar etmem üze- • .. 1 . d hk Ceviz içindeki esrarın kıymeti 
~d erde müstafi idim. Para- hadet diğer hiç bir ifade ı e te- rine "dütünürüm, söylerim" dediği i- gmr soy ıeımşse e ~a e ne hakkında ehli hibre raporu o- ğında oturan malfilini askeri-

Tezgahtarı iğfal 
etmişler ... 

Beyoğlunda Sahibinin sesi 
mağazasına dün müşteri sıfa
tile iki kişi girmiş ve tezgfilı
tarı itfa! ederek bir gramofon 
makinesi aldıktan aonra kaç
mışlardır. 

Cürmü meşhut halinde 
yakalanmış 

Tahtakaleli Halil evvelki 
gece elinde bir bohça ile Ka
bataştan geçerken hali şüpheli 
görülerek çevrilmiş ve elindeki 
bohça muayen.e edildiği zaman 
içinde ipekli kadın çamaşırları 
olduğu görülmüş ve tahkikat 
neticesinde bunların Kabataş 
ta Feridun Beyin ailesine ait 
olduğu anlaşılarak yakalanmış 
tır. 

Şüpheli ölüm 
Ölüınii şüpheli görüldüğü i

çin Morga gönderilen Mahmut 
paşada mühürcü Ahmet Efen 
dinin muayenesi neticesinde e
sasen ötedenberi albümine 
miiptel! olan mumaileyhin 
fücceten vefat ettiği anlaşılmır 
tır. 

Yazmaları çalmış .. 
Topkapıda yazmacı Musta· 

fa Efendinin mağazasına meç. 
hul bir hırsız girmiş, 120 !in 
kıymetinde işlenmiş yazma ça 
!arak kaçmıştır. 

Esrarengiz bir cerh tı. ırn. Kendilerine bundan eyyüt etmiyordu. Burhan Bey ıim yanında bütün lstanbulun vukuf davanm Bursaya naklıne karar kundu. yeden İzzet Ef. dün tramvayla 
ta dedi ki; ve adalet adamlarını çağırır ve bun- verdi. Bunda esrarın saf olarak 45 Aksaraya giderken Şehrema-
aı Yapacağım işler için pa 1arm ekseriyetinin degı"'I, içlerinden Fa"-rı· K~al Bey mahkeme t. ·· ·· d b d'" k Sehzadebaşında oturan şo 

~ ırım ded' K b 1 ettı'ler - Tarık Bey sıfatı teşriiye- " ~.. kilo oldug"u ve 408 lira kıyme ne 1 onun e aşı onere düş- f ı ah. L~l ı· 
f' !(" ım. a U • her .~a~giıi o!ursa olsun bir tekinin ye gelmedjği için şahsan aç- - müş ve ağır surette yaralan- ör br ım a e ı yangın ye 
tı.d Un verdiğim hesap pusla- yi haiz bir zat olması. dolayısi- telıJi!inı kendıme borç olarak kabul mış olduğu davadan ferağat tinde bulunduğu yazılıyordu. rinden geçerken me<;hul bir şa-
teda, .•. Matbuat Cemiyeti için le vasfı cürıiim 450 ncı madde- edenm. . dd 1 d Muavin Burhan B. iddiasını mıştır. hıs tarafından bırakla bo""g"ru··n 

g ed B d da Ancak Matbuat Cemı'yeb· ı·çı·n 25 etmış a 0 un u. d ani ka k lık d " k ım apraya itiraz ede- ye temas e. r.. un an. m. ~a emıey a ça çı ma de- D - h 1 den agvır s tt al 
"ad tm . . E • .. h d celbını ıste lira vermeği kabul etmit bulunsa i- il il sın· den tecz·y · · · t di Malı enız ırsız arı . ure e yar anmıştır İşti . e emıştim, dedı. t- diger uç şa l ın - dim, bunu ödemek hana ait değildi Zekat ve fitreyi ı esını ıs e . - Bır k~dının teşviki ile yapıldığ 

•lann~~. dledim. Bana, o halde rim,,. ki •. Neden inkar ebnİJ, neden Bedi il Tl111RD cıutmıhıv keme heyeti müzakereden son- Meşhur korsanlardan Cihan ~~hrnin olunan bu cinayetin fa 
' d oy üyorsun, namussuz- Maznun vekili mahallinde gibi ihtiyacile alakadar olduğum bir D DllllDll~D I ra maznun Neşet Efendinin gir Hasanla Kartal İzzet ev- ıli sırra k d b 
''• a· 1 816 li h a em asmış yaral 

e ı. __ lv~e~k~u~r~ş~u~n~Ia:r:._.:;ü;z~er~i;nmdmeiı.kmemşmimfıılıııiidloıİtİuİni"iriarlınaiiikariiiiıiıiırariiııleitmiii.~iıini~iiiİll ........ "i~ir/l"i'l' .... · llllllİİllİllİll•rmaiııııiıoajraiıiı•vme•3iııiamviııııiiiaioiisiııiceiiii-mvıiielkiiiiıııİi~iliiiiliııılUililnmk~a~a~n~ın~daa~m~e~z~-~iS!lf~ö~r_gdse~C!,&IIıillııDaJ.,.,-1'....;...,. .... ~_J 
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hHncilijl:i ı'tipl< malarla mu;:ıcldıkor Zaafı \1 11 

ron1atizrna , !\traca , kemik:, da~ır , ı:cı.~us , ıı 

,·crç'lll, sinir hastalı klan n:ı gayet nafiılır Çocıı 

her mcı ;imde istimal edebilir er. 

Tiirkiye Sanayi ve Maadin Bankasına ait fabrikalar L·T·PIVER 
P/\.RIS 

en • • 
ıyı, ucuz, en güzel, en Vatandaş! Vatan borcundur: en 

sağlam iskarpinini, ayakkabını, yünlü ve ipekliyi, tuhafiye 
eşyasını, bavulları, çantaları millet ve memle \:et fabrikalarınını 
mamulatını, Bahçekapıda (Yerli mallar azarı) ndan al .. 

ESANS 
LOSYON 

ve 

PUDRASI 

Porffimöri L. T. P 1 V E R A. Ş. , İstanbul Şubes 

Şi~li Ahmet Bey sokak No. 56. Tel. Beyo~lu 3044 

Memleketinin ve şahsının menfaa · bundadır. 

• • 

L ~ lstaubul Havaga1.1 ve elektrik \'e h!;it'l)bü 
]starı bul J{ıh tınl, sınai ye ~fürk anonin1 ş:rketi 

· İstanbulda Havagaz1 ve Elektrik ve Teşebbiisatı S 
ve A ntl'Cf)O rrıirl( sirk~ti Türk Anonim Şirketi hissedaranı 1930 sen;:,, Martı 

BAYRAM HEDIYESI ; inci Salı günü saat 15,30 da Şirketin merkezi idaresi ola 
\ . ,Tica~et kanununun 361 inci maddesine ve nizamnamei ~a- yoğlunda Tünel meyc:~nında Metro Hanında sureti adiye 
hılı aıhkamına tev~ikan İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Turk tima edecek olan heyeti umumiyeye davet olunw-lar. 

KUMBARA ALINIZ 
\ Şirketi hissedacanı 29 Mart 1930 Cumartesi günü saat on beşte İşbu içtimada hazır bulunmak arzu eden hissedaranı 
, İstanbulda Galatada Osmanlı Bankası Müdüriyeti wnumiye- mi iç~imadan laakal on güıı mukaddem yctlerindeki his 
si'.lde adi yen içtima ~decck olan heyeti umumiyeye davet nedatı ile vadeleri hulfil etmemiş olan kuponfaruıı: 
olunurlar. · 1 İstanbulda: Şirketin merkezi idaresine 

:···························· 
• 1,000 LiRA ! 
: : 
: MÜKAFAT : : . 
ı 1 Marta kadar kumbara alan·: 
: larM numınaları Uzerinden 1 : 
: !"I S!lnda birinci kura çekilerek t 

: kazananlara şu mükafatlar ve· : 
: rllecektir. : 

: : • 1 Kişiye 500 Lira • 
: 1 200 : . " " . 
: 1 ., 100 " : 
ı 2 ,, 75 şer " : 
: 1 " 50 " : 

L.!.c:.~.~-~--~P..i.!!~.~ .. ! 

> 
• 

j ( 

v9nı ticaret menbalarını doiruya Çckoılo't'llk~a~~n tedarik et-

-~ -'-"'--'o 
ihtira iL\n1 

7 
melde vakit ve nakdınızı taıarnıf ~t-

~ri' y~r m~sunuz . mit olacaksm12. Sabn alacağınız mal "Demir yollar arabalarına ait ma-
.. Mutetebbı• ber tuccar ve fabrika· !arı sühuletle ve gayet çabuk alacak- elen takozu" hakkında istihsal olunan 
'>r, fu - zamanlar~ Çekoolovak ıuuz. Prag panayırı, ilk ve sonbahar 23 Şubat 1340 tarih ve 110 nıımero
'allarile daha fazla alakadar oluyor. içtimalan ve bütün sene açık olan lu Te "Temas ta!w:uı" hakkında istih ..,,.pa ~arından .. çıkan bet"" va· daimi ıer~ sarayile bütün ibtiyacatı- sal olunan 23 Şubat 1340 tarih ve 
'tır miktarı ırunden gune artan. Mak- nızı tedarik için kaçırılmayacak bir 111 numerolu ihtira benbnı bu defa 
t in. Czecoılovakia" markalr bır .~ fırsat arz etmektedir. mevkii file k.>nmak Üzre t'h' ·~ devrü 
,ıo.Han ta~ıyor. Gerçi mar_ka y~nıdır. 16 ila 23 Mart arasmda devam edecek ferağ veya icar edilece~ .. - ·" talip 
tlc.ıt mallar tamaınil~ asrı fabrıka ve PRAC olanların Galata'da Çinili Rıhtım Ha-
<il:ı-clere ve çok tecrü~el~ amele,>'~ ilkbahar panayınnı ~mda Robert F erriye müracaadan i-

'lillık c!ünyanın en eski bır sana - ret etmeğe •İzi davet ederiz. lan olunur. 
"""11ekctinde imal olunmaktadır. Çe- zıyafazla tafıilit, reımi mümessili o- --.---/--. -----.. -
Oalovcltyn sanayii !" ıon vımanbr- Gal 'da M hane caddesinde Tıcaret şlen Umum Mudür-
~ ' · · E lan ata ""' ı ı-··· d , ~ dt'rece terekki ~.bmftir- n Ll.OYD TRIESTINO acentasından ugun en: 
<~- ... tem makinelerle ~u~ez olan verilmektedir. 20 ikinci Tetrin 330 t..rihli kanun 
""'•lovakya memleketmdeki meva- b""k"'ml · ·· y·· ki d · ipt · d b · bü u u erıoe gore ur ye e tf Y•ı> 

iıı • niyenin ucuzl~ğu.na 108!'~ . Hilaliahmer gazete- mak üzre tescil edilıniı olan müsec-
1'\allan gayet musaıt teraı e k cel ecnebi tirketlerinden "(Silmıat) 

.ali eciiyor. Buna binaen Çekoı~o: }erİ ne ilan acentahanelerioin iıletmesi için "Sa-
ar, yüksek evsafı haiz ve ~ıs ~.. cu" Anonim Şirketi» bu kere müra .. 

ı..-~ven olduktan başk'.' . a~ılle~~~ Şeker bayramında çıka~ak caatla 30 Haziran 929 tarihli adi ve 
tık'b~eha ve istidatları ıtıbal"ıle d u- olan Hilaliahmer gazetelerıne fevkalade hi .. ecl.>.rlar heyeti uı.ıumi
<i.- _ır san'atle imal olunmak~ ır. ilin vennek istiyenlerin Anka- yesinde ıirket unvanuun (Sagaa So
\" bı.'ıc )'<ıkın müessese ber nevı e~- ra caddesinde Hofer ilan mües- çieta Anonima Kommerçiy-ıle, lndus
~ luccar:ye imal etmktcdir. ç,k~s- triale e Finanziaria) olarak tebdiline 
~"/:Ya.un camları porselenlerı sesesine müracaatları. Son s~- ve idare mecliıi aza11 adedinin en az 
"<I lonz) mücevb~ratı, pa.nuk, yün hifede santimi 30, sondan hır srkiz ve en çok on iki olarak tubiti-
•ıın'j ipek mensucatı, deriler ve evvelki sahifede 40 kuruştur. ne ve bu hususlara ait bulunan şir-

ottı!_llıaınul~h, kunduraları k3atları, ket esas mukavelenameıinin 1, 4, 5, 
q.~~ıatı mobil~~·· oyuncak- ZA YI PASAPORT :ı, 11, 23,_ ~· 27,_ ~9, 31, 40, 45. i_~? 
~ııı ltı~sıki aletleri, çını ve roa~!'n lran Sefaretin.den aldı.ğ~ pasa- maddelerırun tadiline karar verıldıgı-
• tılatı, makineleı·i, aletleri, motor.. ortumu zayi ettım. y enııını alaca.. ni haber vennit ve lizımgelen vesi .. 

~·,\'e her nevi vesaiti nakliyesi, !e- P h""k ·· ı ca kaları ibraz eylemiştir. 
-r g .. ımdan zuhuru. nda u mu o maya .. 
'•ı' ,":'~it hulasası, arpası, bira ':!a· Keyfiyet tetkik edilerek muvafık 
'ti."'~" iliih .. alemşümul bi· şoh- ğmı ilan eyl""1m- ;;.;;ım;:_ ~·--···- "' • 

ltal>:dir. lbtiyacatınızi doi?ı ~dan 

Ruznaınei nıüza <erat .. Osmanlı Bankasına 
.. Selanik Bankasına 

Meclisi idare raporu, ve Brükselde: "Societe Finansiyec dö Transpor e Daııt 
Mürakıbiıi raporu, Endüstriyel" e 
Bilanço ve hesabatın tasdikile "kar ve zarar .. hesabının mat- tevdi etmeleri lazımdır. 

lup bakiyesi hakkında Meclisi idarenin teklifau. 
Şirketin idarei umumiyesile mükellef olan Meclisi idare Hisse senedatınm tevdiine müteallik bilcümle damg 

mi ve sair rüsum sene da tı tevdi edenlere aittir. 
azası ile Müdüre verilecek ücretin tayin ve tesbiti hakkın-
da Meclisi idareye salahiyet itası. RUZNAME! MÜZAKERAT 

Şirketle muamelatı ticariye icrası için Meclisi idare aza- 1 - Mr..clisi idare ve murakıplar raporlarının kıraati, 
sına mezuniyet itası. 2 - Müfredat defteri, bilanço, kar ve zarar hesabım 

Meclisi idare azası intihabı. diki, 
Mürakıp tayini ile mumaileyhime verilecek ücretin tesbiti . 3 - Meclisi idare azasının tayini, 
Hissedaran, nizamnamei dahlinin 27 nci maddesinde mu- 4 - Murakıpların tayinile tahsisatlarının tesbiti. 

harrer hisse tevdii muamelesini Ticaret kanununun 371 inci 5 - Meclisi idare azasına ya bizzat veya bilvasıta ala 
maddesine tevfikan yevmi içtimadan laakal bir hafta evvel olaıbilecekleri Şirketler veya ticarethaneler ile hini hacett 
icra edeceklerdir. Hissedaramn arzusuna göre işbu hisselerin ' ket namına muamelei ticariye yapabilmek için ticaret ka 
gerek İstanbul, Paris veya Londrada Osmanlı Bankasında ge- \ nun 323 üncü maddesine tevfikan müsaade itası. 
rek Şirketin Merkezi idaresine tevdii caizdir. ı lstanbul, 28 Kanunusani 1930 

• MECLİSİ İDARE MECLİSİ İD 

KADI1 '" VE ;• ...vVil~• MECBURi SA'I_,J~ ~~~~~,..=v=~ 
Beyoğlunda mühim hir likidasvon 

Beyojtlunda lstiklAI caddesinde Merkez postanesi kar~ısında No 148 

Çekoslovak mağazası 
Bütün mallarını 

"MASK RUJ,, ~ 
Parfümlerin, kadının zarafet ~ 

ve güzelli)tinc yardım ettiğini 1 
satıyor zannetmezmisİniz hanımefendi? ıı• 

Tabii evet! ı• 
Alarcel Guerlain ıı: ~fağaza binasının İş Bankasına icarı münasehetile 

nİn nazik ve mak- l Erlı:ek ve çocuk elbiselerinden ve pek nefis ıııobilyelcrden mO•ekkep olan ~fa 
bul Mask Ruj ı;ıar il. Az zamanda va çok ehven flatıe aldan çıkar.ine.aktır 

fönıü bütün şahsıye- ''• Bayram için 
tinizi rayihadar ede-11 Bundan bOyUk fırsat olamaz 
cek sizi daha cazip çoıı mutedil ııatıarla çok cuzeı ve dayanıklı mefruşat ve en alt clnsteıı erkek e çocuıt 
Ve daha SeVİfl11İ kıla- elbiseleri elde etmek lıteyenler (Çekoslavalı) pazarının bu S&bşından iıtifadeye kOfmalıdırlar 
caktır. · !!; Mataza blauı az zamuda iş Bankasına teslim edllecetladen fırsat coaıert mnlıdut 

bll3 tereddUt bir Mask ~~ oldut1tnu muhterem halka arz ederiz • 

Ruj Parföm tlşesinl •l'ıt"tr~"ı~""':$fıf!ı'11\f!tMt"t~"~~OrM~~fJ:~..!"::.:~"t':-:~:< 
Is teriniz. Gayet mam- r •. 
nun kalacaksınız. Mamultonın ncfasetile .\vrupada Amerlkadıı pek bilyük bir şöhret kazanan Garpta ve 

Het yerde satılır. şarkta ~tirak ettiği sanayi s1'tgilerinde dalma fe'fkalldc takdir l'dilen en 

Beyoğlu Salla Bqinci Hukuk Hi- bJyük madalyelcri hakkile ihraz eden --lamhğmd-: 
Sait gözum efendinin Pangalbda 

Kaya aokağmcla 35 No. lu hanede 
mukim Kevork Fikri ve Şiıiiile Kaat
hane caddesinde 190-190/ 1 No.lu ha
nede makim Asop efeadiler ile f"yı&n 
ve müştereken mutessarif olduldan 
F eriköyünde Büyük dere caddesinde 
atik mükerr« 13 ve cedit 19, 21, 23 
No. lu bir kıt'a arsanin izalei fayu'u 
hakkmda Beyoğlu ikinci hukuk ha
kimliğinden verilen hüküm lieclilin- 1 
faz mevkii icraye vaz olunmuı ve 
mabkünu aleyhiima Kevork ve Agop 
efendilerin elyevm ikametgahları 
meçhul olduğu metruhen ve muaatta
ken iade olunan ihbarname münderi· 
cabndaa anlaşılarak ilanen tebliiat 

HACI BEKiR 
zade 

iMUHiDDiN 
Ticarettı eleri 

....................... ,:IJl!l .. •Eu.m ................ ~ı 
HACı B KiR ma~7.as• 1\Jerl..ezi : lstanbul Bahçekapı kadim 

icra11 hakkındaki talep muafılo ka- Şubeleri : Ankara, Beyoğlu, Pangaltı, Galata, Kadıköy, l~kcnderiye, Kahire 
nun bulunmut olmajie tarihi ilô.nden Acentalan : lzmirde Esklyol Bede~tani Hasdn Tahsin Bey • Erzarum, Nemli Za,lc llalis Bey -
itibaren on bq gün zarfında maJıkü. •. 
mı alehümarun müracaat etmedikleri Mersinde, Yeşil Ova ticarethanesi - lngilıercde W. R. D. Krokes 109 Kıngsvay 
va bir güna itiraz ve ıl<;fi kıuı .. nda bu W. C. 2 London 
lunmadıldan takdirde sera kanununa Lt -- - 9 

~==niı:'~:'?~:ıı::f:~:~ ~z.·:: -ı. -~~Y~~~ !~~~~~ .. '!'? .~ım~~an sipariş verm~!-~~.-~.~~: _ _.! 
1

-=~sadere em~alinden Ke- Bayram münasebetile Şimen 
2~~:~;~~: ~~Ti!~!! difer ücetlerrinde tenzilat 
~~~::~~~;~Y~~a~~::!!~ Detlel Demiryolları Ye limanları umumi i~aresin~ e1: 
üzre müzayedeye vazolunmuş- Ramazan bayramı munaschettl ,, kemi/.in Hardarp~ \nk:ıra • Kav erı ~:skı~c ır • K, 
tur. Taliplerin Beşiktaş orman Adana - :\lcr in - Arifiye Adapazarı - Alayunt - Kıitahya Tav'janlı Kı ımlarında ( B:ın , • 
muamelat memurluğuna ve yev h~riç ) adi katarlarla seyahat edecek yolcuları 26-27 şubat gec ıoıdcn başlay .. rak I! 9 larr "ere 
mi mezkurde Beyoğlu kayma-

1 

y n mda hitam hulmak üzere on gün müdd tle renzi!Atlı Bayram tnrı: csı tatbik .ıhın.ıcal(ıil4n 
kamlığında ihale kowisyonun- ıılunıır. Fazla tafsilat almak için istasyonlara tali" c·d,fen ilAııl•ra '"" ,,rııı,.,.,,, nrnh• ' m .. . . .. .. . 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

il 
8. el BÜYÜK 

TlfJ!HE PlYlN~~~Il 
2 .ci keşi de : il Marttadır. 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Ayrıca 15.000 10,000 liralık 
ikraıniyelerve 10,000 liralık 

bir miik~\fat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

)( ı 
vı-

i ON~ 
Devlet ~eın iryolları ve liınanları uınuınI i~aresin~en 

l' • ı- ı200 meşe travers kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
~ran Münakasa ıs Mart ı930 Cumartesi günü saat ı5 te Ankarada 
~ çok, Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

var<•1 Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mıi-
- Nur -;akkat teminatlarını ayni günde saat ı4,30 a kadar münakaşa 

az ;komisyonuna vermeleri laznndır. 
.le l.r Talipler münakaşa şartnamelerini üç lira mükabilinde 
n ~.Ankarada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa ma
ııusı• ğazasından tedarik edebilirler. 

t ................ .. 

Fırsattan istifade ediniz! 
Beyoğlu İstiklal caddesinde 216 numarada 

Strongilo Biraderler 
Ticaretanesinin kat'i likidasyonu devam ediyor 

1 .................... 8 '· ... '. ,.. . ..--·' 
(l' 

çı< Muktedir bir bandol--BAKTERIYOLOK-m!!! 
ir d ır . Dr. IHSAN SAMI 

' - n ..• nua ımı aranıyor: Bakteriyoloji laboratuvarı 
• ) Öderniı Himayei etfalinin Pek dakik kan tahlllAtı 

ı tesis ettiği bandoda muallim- (Vascrman teamUIU) kllrcy-
ı ik yapmak arzusunda bulunan vat tadadı, tifo ve ısıtma 

:l, levata bu fırsau kaçırmamala-ı ' hastalıkları teşhisi, idrar, 
; ·ını tavsiye ederiz, çokça maaş balgam, cerahat tahlilAtı, üı-

' ~ bate ve iaşe cemiyete aittir pi- ıra mikroskop! ne frengi ta-
~-!! ..: 1 ıano keman çalmasını bilenler harrlal ve 1 e muayenesi 

1-e,f •.ercihen alınacaklar talip olan-
P \ı .arın hemen cemiyet riyaseti.ne 

ıı. , ı- n üra caatlan. 

1"f~''. ~ Galatada Kara
,: ·\Y - k)ydc boğaçacı 

\l_f . ali 
a1k•1 = ırını ıtts n · 
Y10Jıı ~ deki büyük 

,ı.r mahallebicinin 
üstünde 

Divan· 
türbesi: i\ •. . 

J ·ı ' 
·ueıon k 

:~: JA~M~Ht~ Z!M!NtlRDl 
~~ 1 J~ HlTT! flBTINltl Hif ltl~~l ' -~ § 
~: § Pasajlar veya balkonların altına 

' c' nn ,;:ı. sığ'ınmağa lüzum yoktur. Zira: En 
. . ~ birinci melzeme ile imal olunmuş 
.'o L ve müflon astar ile empermeabilise 
me 1'. bir hale getirilmiş gayet modren 

1 clh• ve lcu<;ursuz biçimde 

t 
e } ' 

1 
-ar , 

e . 
~. 

EKSELSIOR 
Pardesüsünü 

Giydiğiniz takdirde bila perva 
yürüyebilirsiniz. 

§ UCUZ,., PRATİK.., ŞIK 1 Beylere: 27i Lira 
§ Hanımlara: 24~ Lira ;;; 

ıt 

Ankarada yapılan bisiklet yarıtlarına alt iki intiba vo birinci 
gelen Has&a Bey 

lstanbul mahkeme( a•liyesi ikinci ıicareı dairesinden: 

Dr. Ihsan Sami -

Gonokok Aşısı 
Belsoğuk luğu ve ihtilata tına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

Divanyolu Sultan Mahmut 
türbesi karşısımb No l RCJ 

Tursunbey kazası dahilinde 
çam ormanının Şukuldak mvkiindc 
iki buçuk sene müddetle ve 300 ku 
ruş bedel ile ilana vazolunup taliı. 
cuhur etmiyen 3654/070 metre nıik'
ap devrilmiş çam eşçarı şartnamesi 
dairesinde ve 1/ 2/930 tarihinden iti
baren bir ay müddetle ilana vazolun
duğu ilan olunur. 

Dr. HORHORlJNİ 
Fennin en son usulile Bel

soğukluğu, idrar darlıj\ı, pros
tat, ademi iktidar, belgevşek

SAL[ 
25 ŞUBA1' 930 

Mahkemece 5-5-929 tarihinde iflasına karar verilmiş olan Fıratelll Serı 
( lmpreze marltlme ) şirketine ait olup Çınakk&lede Nara limanında demirli 
bulunan aşağıd• ismi ve v<Sıfları muharrer gemiler, bahri ve ihraç vesaiti 
icra ve ilBs kanununun 29 uncu maddesinin son fıkrası delil.letile 113 ve 
mUteakıp maddelerine tevfikan 

Açık arttırına suretile satılacaktır 

liğ! ile frengi ağrısız kat'! ve 
seri tedavi olunur. Beyo~lıı 
Tokatlıyan yanınd:ı Mektep 1 i 
sokak No· 35 Tel. 3 r 52. \ 

Adet ismi Vasıf ve nevi 
l Pılmlra Römörkör 

Andirya • 

• Mlrl 
Garliyıno 

Nlno 
Yük gemisi 
Mıçulı 

1 Erkule • 

Vlterbo Mançlno 

Armındo Duba 
1 Flrlç Ağaçtan mamul 
1 Marte Duba 

Çove • 

• 

llacmı ton Bındrası ltalyı Tahliyesi 
14 tulumbası va 

hortumları 

6-5 • ıu tulumbası 
mı horcum 

• 7 
353 • sandı! 

(35 ton sıklet kıldırır cesamet ve 
kuvvetinde) 
(80ton sıklet kaldırır cesarneı ve 
kuvvetinde) 
(7ton sıkklet kaldırır cesamet. vo 
kuvvetinde) 

20 ton 
15 
30 
80 
30 

• 
" ,, 

Bandrası 
lıalya 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• Venere 

Bonoro Moıörlü ve d•l~ıç makineli 3 
sandal 

" » • 

1 Anı 

l 
3 

Duba ve hurda halinde 200 
Su dubası 

Sandal 
Motorhoı 

lsıimpot 

20 
Yeni üçer 

Türk 

• • 
• hacminde 

Arınrma sureıile satı~ 29·Mart·9.30 cumartesi günQ saat OD dörtten on 
altıya kadar lstanhulda, Sultanahmette adliye sarayında kAln lkıncl ticaret 
mahkemesi lf!As odrnnda icra cd:l•cektlr. 

Arttırma sarıaamesl 10-i\hrt-930 tarihinden itibaren her kes tarafından 
görül•bileceğlnden ılAkadarlırın ikinci ticaret mahkemesi kalemine müracaat 
ile satış şartnamesini tetkik etmeleri ve uıış günü saıış mabılllnde hazır 
bulunmaları nan olunur. 

Sipahi ocağından: 
Azayı muhterernnin Bayramlaşmak ve tebdilen idare he

yetini intihap etmek üzre Bayramın üçünc!i günü saat ı 7 de 
Ocağı teşrifleri rka olunur. 

Eskişehir vilayetinin Seyit 
Gazi kazasında Zehran dere. 
ormanının 1 ve 2 No :lu makta 
mdan senevi gayri mamul 
1,340,000 metro mik'ap muh
terik kerestelik çam eşçarının 

bir senede kat ve ihracı kavani
ni mevzu'a ve mevcut şartna
me ve mukavelename süretle
rinde ve keşif raporunda mu
harrer olduğu veçhile kapalı 

zarf usulile 5/3/930 tarihine 
müsadif çarşam'ba günü saat on 
beşte Eskişehir orman müdürü 
yetinde münakit ihale komis
yonunca ihalesi icra edilmek 
üzere ta1iplerin eyami müzaye
mamul 569 kuruş bedeli muham 
menle müzayedeye vaz olun
m-.ıştur . 

Şeı-aiti miikarrereyi anlamak'. 
üzere beher metro mik'ap gayri 
dede Ankarada orman müdürü
yeti uınumiyesile İstanbul Es
kişehir orman müdürüyetlerine 
ve mahalli oıman muamelat 
memurluğuna müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

ZA YI - 929 ıenesine ait muhaı
ıeıab zatiyeden muhasıes maaşım 
için Sultan Ahmet ıubeıinin 6874 nu
merolu maaf cüzdanım zayi olduğun
dan ve yeniıini çıkartacağımdan hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Mütekait Korniıer muavini 
Oıman Huluıi 

BÜYÜK 
ELBİSE 

MAn!ZJLJRI 

BAYRAM 
Münasebetile müstesna satış 
İngiliz kumaşlarından asri biç~mde 

~P~R K~ST~MLEHi l2i Liradan 
İtibaren 

Yeni cins fantazi kumaşlardan 

l~ST~MLER t 6i ~~~~:n 
Hanımlara asri biçimde 

ve her renkte 

M!NT~LAft 14-i L/r~~~:n 
İngiliz kumaşlarından asri 

biçimde ve şık 

PJLT~LJR l3i Liradan 
İtibaren 

30 liradan itibaren 
ısmarlama kostümlena 

~ıııvali nıetrute ınünüriyBlinnBn: 

~alllıt nateınaın nısıf tulü~e ~issesi 
Bakırköyünde Kartaltepede Tepe Karakolu sokağında 

in 37 numaralı maa arsa natamam kulubenin Hazineye 
nısıf hissesinin bedeli nakden ve peşinen ödenmek şartile l 
lira bedeli muhammen ile ı6/3/1930 tarihine müsadif Paz 
günü saat 14 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin %7,50 
sabile teminat mektuplarile İstanbul Milli Emlak müdüriy< 
Satış komisyonuna müracaat eylemeleri . 

~~~~~~~~~~ 

lstanbul Vilayetinden 
Yol inşaatında istimal edilmek üzre bin adet taş kın 

çekici ile yirmi adet mahruti çadırın yirmi gün müddetle rr 
nakasaya konulduğu ve itaya talip olanların Kars vilayeti 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Köhne malzeme satış 
Tülün inhisarı uınuıni ıoü~ürlü~ün~en: 
Toptaşı, Çapa ve Bahriye ambarlarında mevcut 2626 k 

çul, 8532 kilo ip ile ı600 kilo kınnap ı 7 /2/930 tarihin 
verilen fiatler haddi !ayıkta göriilmediğinden yeniden 4/3/9 
Çarşamba günü pazarlıkla satılacağından taliplerin yevı 
mczı.ilrda saat 10,30 Galatada Mübayaat komisyonunda bulu 
mal arı. 

Hayatta muvaffakıyetin esİISİ' 
tam bir sıhhate maliklyetdr. 
lyl bir hazım olmaksızın tam 

bir sıhhat milmkün olmaz 
CARLO ERBA 

nın Opopeptol 
müstahzerini tecrübe 

ediniz. Yemekten sonra 
20 damla. 

Ergani Bakırı Türk anonim şirketindeu: 
Ergani Bakın T.üıılı: Anonim Şirketi Hissedaranının, d 

hili nizamnamesinin 24 üncü maddesine tevfikan, 25 Ma 
ı930 tarihine müsadiıf Sah günü saat 11'/• ta, sureti adi}' 
de akti içtima eyliyecek olan Heyeti umumiyetle hazır bul · 
mak üzere, yevmi mezkftrde Şirketin Galatada, Sigorta :tfı 
nında kain İdarei merkeziyesini teşrif /buyurmaları, ve hi 
senetlerini içtimadan ıbir hafta evveline kadar Şirket merke 
ne tev-Oi eylemeleri mercudur. 

MECLİSİ İDA~ 
J ( 

~) J ( 
çıt 

:Bilumum levazımatı iksaiyenizi ınezkur mağazadan tedarik etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. KADIN, 
~ ERKEK ve ÇOCUKLARA mahsus KOSTÜtrl, PALTO, PARDESÜ ve MUŞAMBALARIN B111nolahap ;e,meri Bl8YCU!lur. mi 

Müzakerat ruznamesi 
ı - Şfoketln ı929 senesi zarfındaki muamelatını mübeyYi 

Meclisi idare raporunun kıraati, ' ( 

ba 
"'> ı 
Jq 

\ 
~i ı 
r-iıı 

ım11runınnıııınnımıt1tıuııımı ımrııBnmınıımınn1na Tedlyatta Teshııat · [flınınmıı rnrrmıınr _ mıımu; 
·- ~ -

A KALARI N iZ 1 Ftt~ !.~ .. ~I~I~ 
Avrupa faptalanadan daha 

Sağlam, daha Ş 1 K 
d:~aUCUZDUR 

2 - Miırakııplar tarafından verilen raporun kıraati, . 
3 - 1929 senesi bilanço ve k.ar ve zarar hesabının tasdi.1<1 

Meclisi idarenin ibrası, 
4 - Müddetleri ıhitam bulan Meclisi idaı:ıe azaları yerine §I 

intihabı. 
S - ı929 senesi için murakııplar intihabile ücretlerinin ti 

• ı- ' r"Q..llCO ............... T T t T("J'J'l ' l\lJ!TtT"E ...... ,Rtl"l-'J" A l\.T 
_ _,, __ , ı .. ~ <:1.~~t ona l!ehvordu. Bu ma- 1 tırır. ı; 

LJAMAU tTCiNrt V ı\KTF HANI ALTINDA 


