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Etrafımızı görelim 

Japonya hükumetinin bu mü
dahalesi, şahsi haklara, efradı_n 
tasarruf ve idare hakkında bır 
tecavüz müdür? Faraza öyle 
bile olsa ferdin haklarile, ce
tniyetin hakları taarruz halinde 
orcıngu~aman, nuı<amettlt vazı-

fesi daima cemiyetin, umumun 
haklarını iltizam etmektir. Hal 
kın küçük tasarrufları, mevdu
atı bankalarda mahfuz bulunu
Yor. Bu mevduat, her memleke
tin belli başlı serveti, belli b~ş: 
1ı kuvvetidir. Hükumet, mıllı 
servetin temeli olan bankalar
daki mevduatı nazari hiç bir se
beple tehlikede bırakmaz. On 
ları korumak, esas vazifelerin
den en mühimini teşkil eder · 
En doğru malfı~~.t ~~=~n mali 
ınecmualarda goruldugune na
zaran Japonyanın bankalard~
Cı:i tasarruf hesapları çok mu
hiın bir yekılna baliğ olmuştur. 
:Su hesapların adedi otuz beş 
buçuk milyondur. Mev?uatın 
miktarı iki milyar penı bul
muştur. Mühim bir mali mec
ıntıada deniliyor ki: «Bundan 
Yİrrni sene evvel günü gününe 
Yaşamakta olan Japonlar, . ta
sarruf işinde gösterdikleri mu
vaffakiyetle, bütün cihanın ha~ 
ret ve takdir nazarlarım kendı 
Üzerlerine celbetmişlerdir.» 

:Su izahatın bizim için iki ib
retli cephesi vardır . Tasarrufa 
ait olan mecburiyetlerimizi her 
Vesile ile müdafaa ve tekrar et
mekteyiz. 

Bankalara taalluk eden kıs
mında ise hala kayıtsız bulunu
yoruz. Şurada, burada iflas e
den müesseselere karşı lfı~ım 
gelen hassasiyeti gös~~r:':1uyo-

ç.. kü bu iflas yuzunden ruz. un h 
ne kadar vatandaşların arap 
olduğunu düşünm~y~ru~. Şura
da burada kırk ellı bın lıra ser-

' te -mayeli bankacıklar açmayı ş 
viketmekle vatan namına hayır 
lı biriş gördüğümüzü sanıy~ruz 
Bu hareketimiz, ekseriya ~~a 

lın . Dun-
bir niyetten ge ıyor. . • 
~anın gidişini, bug~n~n. ha~ıki 
'htiyaçlan olduğu gıbı bılın!Y1C: . •. · · mes u ı
l'\ız, BilgisizJıgımızın 

. da kalsa Yeti yalnız şahsımız . 
'h . . kt Halbukı ~ emınıyetı yo ur. 
.... başka-
<>\Uıahlarımızın cezasını 
' 1na, masum vatandaşlarımıza 
Çeoktiriyoruz. 
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MAHMUT 
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lda öte ·n· 
kenin zahire i 

ıni linde alan emv 
11çin t dbir düsUnUIUy 
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Gizli emvali metruke! 
için tedbir alınıyor ... 

Milli 
tasarru 

l
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Türkiye C< 1 

.AÜ.<..Jliir: Utu:J!

Şttbe ı~üdOrü 

Sade/l/n Bey 

Tlili.. mülıaae1" 
Türk delegesi 
S. Cemal B. 

alarak bu meseleyi ehemmiyet
le takip etmektedir. 

Bu gizli kalınış ve mühim 
bir kısmı gayri Türk bazı ana
sırın eline nasılsa geçmiş olan 
yerleri meydana çıkarmak için 
lazım gelen tedbirl«:ri t~sb~~ e~~ 
mek üzre dün Polıs dorduncu 
şube müdiriyetinde mühim bir 
içtima aktedildi. 

İstanbul İskan müdürü Tah
sin ve Muhtelit mubadele ko
misyonu Türk heyeti müşavir
lerinden Server Cemal Beylerin 
iştirakile Polis dördüncü şube 

Meclisi umumt fırka grupu hali içtimada 

Fırka grupu dün toplandı 
•' ~ 

Ehserlget olmadığından talimatnamenin 
tadili idare heyeti intihabı tehir edildi 

Hakkı Şinasi P,. Ankaraya gitti -

Behçet Bey 
Dün Anharaga 

harehet etti 

Fransa 

Müstantik 
Hikmet Bey 

Lüzumu 1J1uhakeme 
hararı verildi 

l _) 

Hikmtl Bty 

Adliye Vekfıletince görülen 
lüzum üzerine işten el çektiri
len müstantik Hikmet B. hak
kında devam eden tahkikat ni
hayet bulmuştur. Adliye Ve
kaleti vaki bazı ihbarların ha
kikatini tayin için adliye mü
fettişleri vasıtasile tahkikat ic
ra ettirmiş ve kendisine işten 
el çektirilmişti. Adliye müfet
ti§leri tahkikatı icra ve evrakı 
usulen Adliye Vekaleti Encü
meni müdiranına sevketmişler 
idi. Müdürler Encümeni Hik
met Beyin lüzumu muhakeme-

Sa r. v_ i serrrisi komiseri 5ine karar vermiş ve bu karar 
l'> Devlet Şurası tarafından da 

ANKARA! 3. ~~elefo~la) tasdik edilmiştir. 
Ankara Sanayı sergısı komıseri . . 
Daniş B. İstanbul ve İzmirde Mua.ı_nel~nın bu şekılde ce-
de sergi işlerile meşgul olmak reya~ı _uzenı:e. evrak muhak~
üzre İstanbula hareket etmiş- menın ıcrası ıçın İstanbul Agır 
tir. ceza mahkemesine gönderilmiş 

tir. 

Hikmet Bey aleyhinde tah
kikat cereyan eden nok
talar hilafı hakikat malumat 
vermek ve eshabı müracaattan 
para almak keyfiyetidir. 

Muhakemeye yakında baş

lanması muhtemeldir. 

Mektepliler 
müsabakası 

Halk fırkasına mensup mec
r . umumii vilayet aza grupu 
d:n fıııka merkezinde Hakkı 
Şinasi Paşanın riyasetinde ~op
lanmıştır. Bu içtimaa Valı ~e 
Şehremini vekili ~azlı B. ~e ış
tirak etıniştir. İçtımada nızam
name mucibince fırka grupuna 

ve ne de intihap yapıla:bilmiş
tir. İçtimaa iştirak edenler a
ralarında hasbıhal etmiş ve 
gerek talimatnamenin okun
ması gerekse idare heyeti inti
habının yapılması başka bir 
güne tehir edilmiştir. · 39 uncu hafta haşladı 

't talimatnamenin okunması 
aı · · 
ve fırka grupu idare heyetı ı~-
tihabı yapılması mıık:rrerdı. 

F k t ekseriyet olmadıgı ıçın 
a a b'l . 

1. 
tnarne okuna ı mış 

ne ta ırna 
.. -. 

Hakhı Şinasi Paşa 
Halk fırkası müfettişi Hak

kı Şinasi Paşa fırkaya ait bazı 
işler için dün Ankaraya gitmiş
tir. Bir hafta kadar kaldıktan 
sonra avdet edecektir. 

39uncu halt• başıamı~tır. Ga
zetemizde çıkacak olan ha
berlerden en mulıimmlnl ~cçlp 
önUmilzdeki cumart~<i nkta
mıııa kadar gazetemiz masıı
baka memurlu~una ıı;öııderlnlz. 

- 72 -

Milleti sürü zanneden 
zihniyete Türk düşmandır 

_ Padişahlar~n ~ua.yyen ma 1 ;ede emin olasınız ki, eski mu
k?I ve m~tt~rıt bı_r .sıyaset de- azzam Osmanlı impa~atorlu
ğıl, s~rsen bır polıt~ka takip et- ğundan daha çok kuvvetlidir. 
melen. ~una ~ebeptır. Mesela: (Sürekli alkı§lar) Bunun böyle 
Bayezıdı s~.nı sarayları tezyin olduğunu ispat için yakın ha. 
eden ~ok guzel ve kıymetli hey- disat ve vekayie müracaat etme t 

kell,erı '?arçalamak: camilerdeki ğe de hacet yoktur. Akıl, man
san atkarane resımler üstü- tık bize hakikatı gösterebil' 
ne ~ada~a çektirmek siyasetini Efendiler! Vakıa gayet vasi ~[: 
takıp ettı. ~ald_ı~anı. ya,Pan, Mı- hududa ve o hudut içinde mu. 
sırı. z~ptedıp ~nl~fetı eıl~e alan azzam bir imparatorluğa malik 
Selımı evvel, ıslamlan bır nok- bulunuyorduk. Fakat 0 ... 

tada tevhit edeceğim, dedi. Ka- tenahi hudut içindeki nı.anms u 
• S"I h an ~~nı u eymanın eves ve po- kütleleri hiç bir vakit unsuru 

lıtıkaası daha muazzam oldu. aslinin lehine bir mevcudiyet 
Hem şar~ta, hem garpta... değillerdi. Belki aleyhine .... Bu 

_Efendıl~r! _Devlet, unsuru küçük unsur vasi bir sahaya 
aslı ola~ çıfçıyı ve çobanı kuv- dağılmağa ve hepsinin üzerind 
v~tlendırmek mecburiyetind&- bir baskı gibi bulunmağa onl e 
~ır. ~unu kuvvetlendirmek te rı ve hudutları muhafaza;; 
oyle lafla olmaz, kuvetlenmesi mecburdu. Yani bekçilik edi. 
§ayanı ar.zudur, ?emekle de ol- yordu. Her hangi bir maddeyi 
ma:z:. .• ~lmın'. fennın ve asrın em- gayet vasi bir sahada dağıttı- 1 

rettı~ı veaaıt ve ~eaaile filen te- ğımız zaman 0 madde kesafet. 
vessul etmek lazımdır. Buna ten, kuvvetten mahrum olu 
muv.affak .ol~bilecek m!yi~? Fakat ayni unsuru kendisil;, 
Yan~ !ruvvetı?'ız, . kudretımız, mevcudiyetile mütenasip ebat-
§eraıtı hayı.tıyemız buna mü- ta bir muhiti tabitye ko 1 

't 'd' ? E . yaraa-saı mı ır. vet efendıler .. Ye- nız elbet te daha mu"teka· 'f 
· T.. ki d 1 · . sı ve 

nı ur ye ev etı suretı kati- (Mabadi üçüncü sahifede) 

( Bürhan 
• 

Cahil 

p 

) 
Çarşamba günü başlıyor. ,t 

1 

.ı 

' 

Düğün gecesinin kahramanlarından Hale Hanım 
Bürhan Cahit Beyin gazetemiz için hazırladığı Düğü~ , 

gecesi isimli büyük romanı neşre başlıyoruz. Bürhan Cahi1 
Beyin yüksek bir itina ile hazırladığı ve: 

- En güzel eserim. . . . t 
dediği romanının kahramanlarından Hale Hannnın hır res· 
mini bugün neşrediyoruz. Müellif romanının kahramanların 
dan Cevdet ve Tosunun da resimlerini bize vermiştir. 

Onları da yarın neşredeceğiz, 

Diiğün • gece ı 

Okurlarına ilk defa kahramanlarını resimlerile 
mandır. 

veren ro 

J 

Yarından itibaren 
1 rında okuyacaksınız, 

Milliyet siitunla• '1 
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ı. ispanya kıralı Primcı dil Rivera nı zır/arla konuşuyor .• 

1 ~ 

' . 
'~ 
i 

Diktatör nasıl düştü -'' ı ' >panya'yı senel~rce avucunun 
çinde tutan diktatörün istifası 

hayretle karşılan<lı.. 

1 

.'f 

1
ktatör iki ceneralın azlini istemiş, fakat 

•ral kabul etmeyince istifasını vermiştir J 
: ,~ 

1 • ', 
ı;ı 

?!] 1adritten yazılıyor: - İs- bu iki kumandan Primo dö 
'ı· •a 923 senesi sonbaharın- Riveranm idaresine artık bir 
ı~ \eri hükfimetin idaresini nihayet vermek zamanı geldi-
;, ~ almış olan ceneral Primo ğini kendısine ihsas etmiş ola-
u .O. vera birdenbire denecek caklar . 
t tte çekildi. Ceneral Beren- Fakat kıralın bu iki kumanda 

·\ı pe başvekil olarak ceneral nı azletmek için vaki müracaati 
~ ~ 10 dö Riveranın yerine reddetmiştir. İşte Primo dö Ri
:;ı1 ı. vera da !bunun üzerine istifaşı-

" l,' ':ıiye kadar bu tebeddülden nı verm~tir. 

. ı . . 's telgrafları sizi haberdar İşte şimdiye kadar sızan ha
~ştir. Onun için ceneralm berlerden çrkan netice budur . 

! \:ısını bu mektupla ilk ha- Pri.mo dö Rivera'nm idaresi bil 
: ~· 1veren biz olmuyoruz. İs- hassa son zamanlarda iktısadi 
~il yadaki vekayii bitaraf bir müşkilatla karşılaştı. Peseta de 

frla seyreden bir e<:neıbi bel nilen İspanyol parası düştükçe 
:... f, hadisatın bir takım gizli düşıneğe başladı. Ceneral 350 
' !erini gözden kaçırablir. 
! 1: at eğer yanılmıyorsak: şu-

lla ilive edelim ki ccneral 
' f ı:ıo dö Riveranın istifasının 

t !olduğunu söyliyenler az 
~ · ,Idir. Her halde bu mühim 
l b - ,1 - -M...ı.1.4 .. l.Cl.AJ..P t:Lt.ıgı sat 
~ ırı vardır. 

- teneral Primo dö Riveranm 
\ ~ pSI kral tarafından kabul 
• ~iği bird~bire duyulunca 
, .ı ·et edenler çok oldu. Daha 
~~ eki gün evel Cadiz (Kadiz) 
'ı. ,inde bir ihtilal ç1ktığma 
, , lburava haberler geliyordu 

:çok yerlerde nümayişler 
, ~ lldığı bildiriliyordu. Kral 
ı ı 1nsun müşkül bir vaziyet 
~ ı ;ıunduğu nihayet Primo dö 

ı .ranın saraya gidip istifa-
1verdiği anlaşıldı. 

, ndi biraz da ceneraluı is- Ptrimodorivua 
l, lında~ evelki. hadi~ele~den milyon pesetalık dahili bir istik 

~edelim: Pruno do Rivera · - . 
1 ~iye kadar bir kaç kere hü- raz aktıne t~ ~ Fakat 
! ttten çekilmek istediğini ~ kıymetını yükseltmek 

. . dcabil olmadı. 
fmıakştı.b. adFakatbul yerine Bir taktın inhisarlardan da 

L 1 .ac ır anı amadı- b-'-' f .d 1 •
1 

.. l' k · b o.ueneo aı e er elde edileme-
,soy ıyere gene. ış aşın- di. Maarnafih cenaral Primo dö 
'ıynlmıyordu. Nihayet ge- Rivera nm İs . 
"ün ceneralm ordu ve do- . panyaya hızmet 

•'ı ~adaki kumandanlara bir ~tm~mış olduğunu söylemek 
ı 

11 
d - .. 

1 
. ımkansızdır. İspanyanın eski 

;ı n yo a ıgı soy enıyordu. halini ve p . d" Ri . b 
f emimde ceneral soruyor- şma ld.knt mo 

0 
k:-rera ~ş ~ , ge ı en sonra ı vazıyetı 

~ ı · d' k d 
1 

k bilenlerin yürüttükleri mukaye-
r n şım ıye a ar mem e e ı d · · f !nd· b 'd . se er e ceneralın lehme bır çok 
1 1 1 aşıma 1 are ettıın. noktalar vardır. Bir de unutma 
r 1 mamalı ki İspanyada halk taba 
:ı kası Primo dö Ri vera'nrıı lehin-

1.. dedir. 
l• r Fakat memleketin ileri gelen 
p; t sınıfları kendisine karşı muha

' ı 

1 .. 
{ 

ı<ıral Aljws 

, '.<ihle'<i bir hükumete iti
,. "ıız halii devam ediyor mu, 
t rl artık vaz mı geçtiniz? .. 
, ! ;;arip ıbir tarzda ordu ve 
; ~manın fikrine müracaat 
1 <ti. Fakat bu tamime her 
ı .an gelen cevapların ne 
: <I henüz belli değildir. 
11 ı ~u var ki ceneral Primo 

vcra, bu tamımi yolladık-
i ispeten az bir müddet son 

lu kumandanlarından iki
azli için krala müracaat 

'r. Nicin? .. Her halde Don 
• ~ ve 'üoded hanlarındaki 

lif kalmakta devam ediyordu. 
Kanunu esasinin tatbik edil

miyerek parliimentonun kapa
tı1mış olması bütün münevver 
t~bakayı ceneralın aleyhine çe
virmiştir. Yeni bir meclis teşkil 
eunek hususundaki teşebbüsü
ne kendi taraftarlarından başka 
kimse iştirak etmedi. 

Son zamanlarda matbuata kıs 
men verilen hürriyetten istifa 
de eden gazeteler, kanunu esa
siye avdetten başka çare olma
dığını yazmaktan kendilerini 
alamadılar. 

Bir de unutmamalı ki sa'bık 
devlet adamlarından, eski mu
hafazakar fırkası reisi ihtiyar 
Senor Sanchez Guerre bundan 
bir kaç ay evvel hükfimeti de
virmeğe teşebbüs cürmü ile mu 
hakeme edilmek üzre divanı 
harbe sevkedildiği zaman ken
dini müdafaa edereken şöyle de 
miştir: 

- Bugünün hakimleri yan-

Amerikada 

Servet arttı 
Senede .r; milyon 
iradı olanlar --·---

Yalnız diirt güz dok sar. altı 
kişi senede bir milyon 

kazıımyor 

WASHİNGTON 3 (A. A. )-
1928 senesine ait irat vergisi ta 
hsilatı hakkında neşredilen bir 
cetvel Amerikada umumi ser
vetin pek ziyade arttığım gös
termektedir. Yıllık iradı bir 
milyon dolardan fazla olanla
rın miktarı 1927 senesindekine 
nazaran 206 fazla ile 496 kişiyi 
bulmaktadır. Senede beş mil
yon dolardan fazla iradı olan
lar ise 20 kişiden iba~ettir. Bun 
!arın adedi geçen sene beşi geç 
miyordu. Borsa temettülerinin 
yekfinti dört milyar yedi yüz 
seksen altı milyon 'beş yüz on 
ilci bin yedi yüz yeuniş bir do
lara baliğ olmuş tur. 1927 sene
sine ait temettü miktarı iki mil 
yar sekiz yüz doksan dört mil
yon beş yüz seksen bir bin do
kuz yüz yetmiş üç dolardan i
baret idi. 

Newyork borsasında geçen
lerde görülen iflasların Ameri
kalıların mukannen varidatı ü
ze·inde büyük bir tesir yapmış 
olması ihtimal dahilindedir. 
Bununla beraber cihan tarihin
de Amerikanın şimdiye kadar 
bu derece azim bir servete ma
lik olduğu görülmemiştir. 

Alman yada -
Devletbankası 

--~-

Dr. Schacht değiş
tirllecek mi? 

Berlinden yazrlıyor: - Hü-
ı...u"rn• "•-~ .. ~ -n ızamnamc 

sini tadil edt ~---
cektir. Bu nizaı 
name Bankanı · 
umumi müdürü 
ne pek vasi sata 
hiyetler verme!: 
tedir. Bundar 
bilistifade Bar 
ka umumi müd 
rü Dr. Schacht 
şimdiye kad2 
hükumete kar 
bir çok müşki h 
çıkarmıştı. Ba 
vekil M. Müller ~- . u~ .. k- · ı 
buna bir nihayet vermek içi 
Banka nizamnamesini tadil e· 
tireçektir. Fakat bu tadiliittar 
sonra Dr. Schacht'ın mevkiin· 
de kalıp kalrruyacağı ayn bi 
meseledir. Fakat ekseriyetle M 
Schacht'ın mevkiini terketme 
mesi muvafık görülmektedir. 

nm maznıunu olabilir. Verece
ğiniz hii'kımü ona göre veriniz. 
Sizden merhamet değil adfilet 
istiyorum. Ben memlekette 
meşru bir hükfimeti devirme
ğe değil, muhafazasına yemin 
etmiş olduğumuz kanunu esasi 
ahkamını tatbik ettirmeğe te-
şebbüs ettim.,, · 

Senor Sanchez Guerra divani 
harpte beraet etti. Bu manidar 
bir hadise idi. Çünkü kanunu 
esasiyi ihya etmek cereyanının 
ordudaki taraftarlarının az ol
madığını gösteriyordu. 

Şimdi artık Primo dö Rivera 
çekilmiştir. Onun yerine tayin 
edilen ceneral Berenger evvel
ce harbiye nazın idi. 919 de Ab 
dül Kerim'e karşı Fasa gönde
rilmiş, iki sene uğraştrktan son 
ra münhezim olmuştu. Sonra 
kendisinin muhakeme edilmesi 
söylendi ise de sadece iş başın
dan uzaklaştırılmakla iktifa e
dildi. Fakat Primo dö Rivera 
İspanyanın biitün idaresini al
dıktan ve Fasta Abdül Kerim 
mücadele sahasından çekildik
ten sonra ceneral Berenger de 
saray muhahz kıtatı kumandan 
lığına tayin edilmi~tir. 

Yeni başvekilin vazifeai müş 
kil olacaktır. Çüıııkü memleket 
te hali 1abiiye avdet için çalııı
mağa m«ıbur olacak. 

. - ·· t gün 
-·--

lngilterede 

Teslihat 
Türkıye- bulgarıstan 

~·----istiklal günü Kazım Pasa Hazretlerinin Bulgar 
M. Snovvden'in ~ 

Hindistancla olup biten şeylerin gazetelerı"ne beyan ati 
uzaktan ela oha takibi faiclesiz olu- bulduğu bir f ormlll 
yor. 26 Kanunusani Hindistan milli- ı -•• SOFYA, 3 (A. A.) - Viya- 1 batındaki fevkalade sam imiye-
cileri için bir iıtiklal günü olarak İ· /nglllerenln hükumet nadan gelmekte olan Türkiye te işaret eylemiştir. İki memle 
lan edilmişti. istiklal günü acaba ne-ler cereyan edecek diye bekliycnle- adamlarım meşgul Büyük Millet Meclisi Reisi Ka ket menafii icabından olarak 
rin merakı Hindistanın muhtelif yer· eden meseli' zrm PaşaHazretleri istasivonda bu münasebatın bir kat daha 
!erinden Londra gazetelerine gönde- --- - - Türkiye sefiri ile Bulgar ·Hari- resanet peyda eunesi arzusunu 
rtilten. habd~r1 leb~l1~ b

8
ir. dereceye ka~ar 1 LONDRA 2 AA _Birçok ciye nazırr namına yüksek bir izhar eyliyerek yeni Türk_ Bı.l 

a mın e ı e ı ır. ır dereceye katlar ' · · • t f d 1" 1 · ed · · demekliğimiz Hindistan meselesi gazete muhabirleri teslihat ma- ~emur ara ın an sewm anmış ?~r tıca:ret muah esmı.ı: aktı 
~e.vzuubahs olurk~n umumiyetle ln- ı sarifinin İngiliz rr. .. .. . . ıçın ka.n.~n A~a_ra~a mu~ake-
gıhz .mat~'!atını.~ _ aldığı vaziyet do- lı,ikı..:net adam MU!jarunıleyh gazetecılere rata gınşılecegını ooylemış ve 
layısile hızım grnı uzaktan bu mese- h k 'k" beyanatta bulunarak Sofyada bu hususta tir itilafa vas~l olu-
le · tak' d 1 · k ihb' h :ırmı a 1 1 su- b' .. dd kk f yı ıp e en enn az ço ya~ 

1 
ır mu ' et teva u edemedi- nacağını zannettirecek bir çok 

elden brakmamaları icap ecliyo t te meşgu et- - . d d l ._ .. 
lngiliz gazeteleri Hincli•tancla mili :tz olduğunu gın . en 'O ~yı ıveyanı te~ssuf em,'.'-releı: ::e sebepte: rı:cvcut ol 
cihr tarafından ist;klal günü olar& an etmekte- etmış ve Turk - Bulgar munase dugunu ılave eylemıştır. 

h
iliin ed~~~~ ~'i Ki nunusanide hem .er. Dün bir - }'; l 

em en .ürnsenin burnu bile kanama- ·· 1 · • • h 'J:. clığını yaz:yorlar. Fakat gene her ta- tuk soy emış er l Sanayi erHeSe 
rafta nümayiıler olmuş, istiklal emel- ın M . Snow-
leri izhar eclilmittir. Bittabi filiyat .en, heyecanlı ta ll f ıtırı laca k tır 
sahasında bu nümayişlerin ne temin bir formül kul-
etleceğini münaka:a ed~c .k değiliz. M . ::,1ıuwden la •m•"tır. Muma 
Yalnız niobi bir ~.uktın. ~ahilincl~ ~ ileyh, demiştir ki : ' 
reyan eden bu numayı~lerle ınılhcı- " . . 
lerin reisleri halkı lstiklBI davasına Ben bu salona gırelıden be-
alakacar ctnek mak ,o dını takip et- ri teslihatımız için 28 bin lira 
mişlerclir. sarfettik" M. Snowden bundan 

Oiij- >r taraftan ln'.filiz gazeteleri· sonra İngilterenin borçlarından 
nin de itiraf ettkleri gibi asayişi ih- bahsetmiştir . 
ifil edecek mühim bir takını v..k.ıa

ANKARA, 3 (Telefonla) - Milli iktısat ve tasarruf Cemi
yeti tarafından 20 Nisanda Ankarada açılacak olan sanayi 
sergisinin hazırlrklarına başlanmıştır. Sergi talimatnamenin 
umumi merkezde tasvi pedilmiştir. 

Cemiyet Türkiyede bütün yerli sanayiini herkese tanıt
mak için bir katalog hazırlamaktadır. Buna ilan vereceklerden 
para alınmıyacak ve katal,ıglar meccanen dağııtılacaktır. Ser
giye iştirak için memleketin her tarafından şimdiden müraca
atlar vaki olmaktadır. bn çıkmaması, gene millici reislerin LONDRA, 3 (A. A.) - M. 

halka oükan ve ve kar tavsiye ebnele· Tardieu ile M. Briand Pariste 
ri sayesinde c!aha müusir bir surette bulunduklarından b'.lgün Lond- 1 /11'/ ' • h kk d h / 
temin eclilmesile elde edilmiştir. Nü- ra konferansı müzakeratında J ' 1 'ı erlD l'"' 8 lll 8 azır anan rapt>r 
mayiıleı;i~ hu. aa.~aımı kayclettik~en mühim bir terakki hasıl olmı- ANKARA, 3 (Telefonla) - Ankara Ticaret odası içtima-
sonra dıger bır cıhete .!aha gelelım. - . . . d K z d Ş ki R h B Valii umumi 

50
,, irat ettiği bir nu- yacagı zannedilıyor. Komısyo- ıı: ? ınacı a e ~ r, ası eyler tarafından hazırlanan 

tukta lngilizlere bükilmetinin hiç bir nun yarın aktedeceği umumi tıftıkler hakkındakı raporun gelecek içtimada müzakeresi 
zaman şiddet karşısında eğilmiyece- içtimada Fransız ve İngiliz kararlaştırıldı. 
ğini, onun. iç!n kanu.na m_u~alif t!d- murahhas heyetlerinin teklif- 1 Oda tarafından Londra ve Berlin Sefaretlerine yazılan 
detl~~en ıçtinap edilmesıru tavuye !eri yeniden tetkik edilecektir. 1 mektuplar görüşüldü. Bu mektuplarda biLhassa tiftiklerimizin 
etmıştır. . . M. Briand'ın müzakereye işti- vaziyeti, Ticaret odalannm, piyasaların tiftiklerimiz hakkın-

Fakat Hınclıstan mevzu bahsolur· · · · · d k ' d" ·· 1 · b'lh İ ·ı d 'f 'ki · · · · 
k d el

.. .• ..
1 

. . ed 'h t rak eunek ıçın vaıktınde yetışe- a ı uşunce en, ı assa ngı tere e tı tı erın yetıştırılme-
en as uıunu me.ı ıcap en cı e - -· · h kk d ·b· 1 · · · · - · le, ne bu nümayiıler, ne de lngiliz cegı zannolunuyor. sı a ın a ne g~ 1 "?sul er ıttıhaz edıldıgı sorulmaktadır . 

valii umuınisinin tu veya bu tarzdaki Bundan başka Amerıkaya da mektup yazılarak icap eden ma-
bayanatıdır. Onha ziyade nazan dik- r;-r <> "',!!la A. B lfimat sorulacaktır. 
kati celbeden cihet §udur: I.', ,. •• , H · -----~---------------

Hincliotandaki milyonlarca İnoao B . . Beyaz Ruslar Paris Sovvet sefaret-
ara5lnda gaye ve emel birliği henüz asvekı lın izahatı 
teessüs etnıemiştir. Milliciler tarafın- , • hanesine bir baskın yar:J.caklarmıs 
dan 26 Kanuouoanicle lngilterenin PARİS 2 (A. A.) - M. Tar-
kahrolması fcry~clil~ nümayişler ya- dieu, R eisicümhur M. Dou- MOSKOVA, 3 (A. A. ) - Paristeki Sovyet sefiri Volganes-
pıhrken g•ne Hınclıstanda başkaları , ki eCneral Kutyopof taraftarlarının Sovyet sefarethanesine 
tarafından İngiliz idareıinin Hinclis. m~.ı;g-ue e Londra konfe~ansı bir baskın yapmak iç.in Ceneral Killer idaresi altında bir 
tandan çıkın:ur bir felaket olacağın· muzakeratı hakkında malumat " f k'l 
elan bahseder<k naı..ka perclaz olan:a. ve izahat vermiştir. M. Tardieu mu reze teş l ettiklerini resmen Fransa Hariciye Nezaretinin 

k
' ı ittılaına vazetmiştir. 

n~ nu_t~_ ."': u~ı ~yo!:muf .. ~u v:ı· bir çok nazırlarla ve aralarında 
ficlir. -- ---•-~•u,. ki- I M 1:1n·m cl n. bnltt.n:uı ıhirtakım 

- --•• Parlamento azasıle görüşmüş
tür. 

ti'&kimlerin. Gizli eınvali nıetruk.e 
terfii Ispaııgada M. Bri.and, Londraya Salı ( ı iııtt sııhıf<de11 mutı. t) 

Sabık diktatlJr ne günü, M. Tardieu de Çarşamba ANKARA, 3. (Telefonla) olmıyacağı için Hazirandan son 
günü dönecektir. Hakimler kanununa göre terfi ra İskan müdiriyetinin ilga edi-

digor M. Tardieu, içtimai sigorta- edecek hakimlerin listelerini leceği hakkında bir tebliğ yok-
PARİS, 2 (A. A.) - lntran- lar hakkındaki istizahlarda ha- tetkik için temyiz mahkemesi tur. Belki kadro küçültülmek 

sigeant gazetesi Madritten is- zır bulunmak üzre Cuma günü reisi İhsan, baş müddei umumi suretile bir teşkiliit bırakılır. 
ti.hbar ediyor. Bir gazete muha- tekı:ıar Pariıs'e gelecektir. Nihat Beyler ve bazı temyiz ii- Emvali metruke meyanında 
.birine beyanatta bulunan M. zaları şehrimize geldiler. resm1 dairelerin işgal ettikleri 

/ Primo <lö Rive~a, şimdiki prog- BİR MANEVRA Yeni meb' US yerler tahliye ettirilmiyecektir. 
ramının şu kelımelerde münde- PARİS 2 (A A ) D namzeti Bunlar arasında bazı karakol-
m iç olduğunu söylemiştir: "Sü- 1 • ' • • • , -::- ebat !ar ve mektep binaları da var-
k

• t Ih" "k' .. d gazetesı M. Tardıeu nun Lon- ANKARA 3 (AA ) d u ve su u su un ıçın e ça- d d .. 1 b' ' · · · ır. lışmak" r.a a1Ju~e ır manevra çevir- Merhum Mustafa Beyden in- Vilayette, teffiz işlerini bir 
M p . d R' d mış o ugunu yazıyor. Fransa- hiliil eden Eiaziz meb'usluğuna an evvel intaç irin mülkiye mü-

t k
. J nn:? ed _ıvere.l ' ar uyu. nm vaziyeti İngı'lterenı'n tesıı·- Cümhuriyet Halk F k Ri ~ er ır ası ya fettişi Derviş Hüsnü, Halil Ri-

1 
tl' e,ce:;ıne dadır 0 a.n şayıa- hatı ciddi surette tenkis etmek setı' dı'vanınca B hr' k' arı :at ıyyen re etmış ve K- ekl'f' . . . . _. a ıye er anı fat ve Hilmi Beylerin muraka-

ralla olan münasebatına dair t ı ı ıle tea?~I talep eden İ- harbıye rcıslıgınden mütekait be ve nezareti altında çalışıl
sorulan son bir suale cevaben. t~yaı:ı:m teklıfı arasında pek Miralay Ahmet Beyefendi Cüm maktadır. 
"Hürmet ve sadakat dem· ti· muş~~ ve sıkışık idi. Fransa- huriyet Halk Fırkası namzedi Ayda ancak (l 30) dosyenin 

" ış r., nın ıntıkal tezinin kabul edil- olarak tesbit olunmuştur. muamelesi yapılması kafi görül 
DARÜLFÜNUN mesi münakaşa götünnez bir İZMİRDE AGAÇLARI . k H . ff HİMAYE CEMİYETİ mı yere azırana kadar işlerin 

MADRİT, 2 (A. A.) -Mad- muva akiyettir. İ t ikmali için bunun (200) dosye-
rit Darülfü:::!munun dersleri ya M. POİNCAR"' ZM R, 

2
· (A.A.) - Ağaç- ye iblağı kararlaştınlmıştrr. 

rın ve Barcelonıe Darülfünunu- .E!. lan himaye eunek gayesile bir Dikkate şayan bir nokta da 
nun d 1 · d S l .. .. ba İ Cemiyet teşekkül etmek üzre- buradan mu"badı' l olarak Yuna-

ers en e ar gunu ş- PAR S, 3 (A. A.) - M. dir. Nizamname Ankaradan 
"'lı~j'.;:._a;.;~,;:::k;,;:tı;;r,;,. =========o:~P~o~i~n~c~a~re~' ~P:,;ar~ise~~a~v~d~e~t~e~tm~i~~ti~r;,,. j,ğ~lm~~· ~· ~-=======-= nistana giden bazı Rnınlarm ge ıştir. tekrar Yunanlı sıfatile sehrcmi-

ze avdet ederek bir takı~ fuzuli 
mutalebelerde bulunmaları ve 
Beyo~lunun bazı apartmanları
na yereşmeleridir. 

Halbuki tapu kayıtlarile bun 
!arın Türk tabası oldukları an
laşılmış ve ha~darında takibata 
başlanmıştır. 

Belçika, Romanya, Cezair, runanıstan glJzellerl 

En satahiyettar zat , fuzuli 
işgallere dair vukubulan ihbar
ların adi!ane surette tetk ik o
lunduğunu beyan etmiştir. 

Monaco gllzell 

Dünya güzelle 
ri toplanıyor .. 
Avrupa güzelliğini 
kim kazanacak? 
Dünya güzelini intihap 

etmek üzere Cenubi Amerika
da yapılacak müsabakanın ta
rihi yaklaşıyor. Avruparun ve 
diğer kıt'alardaki memleketle
rin miisabakaya iştirak edecek 
g~elleri intihap ediliyor. Şim
dıye ~dar Avrupanrıı bir çok 
yerlerınde güzeller seçileli. He
nüz intihap bitmiyen yerlerde 
de bu iş bir an evvel ikmal edi
lecektir. 
İntihap edilen güzellerden 

bazılarının resimlerini derce
diyoruz. Bu/par gllzell 

Muhacirler arasında da is
tihkakından fazla yer işgal e
denler ve ya Jıiç istihkcıkı olmı
yan binalara yerleşenler vardTr. 
Bunlar hakkında yapılacak mu 
amele Dahiliye vekaletinden rn 
rulmuştur. 

Firuzağada Yanakalidis a. 
partmanının em\·ali metruke
den olduğu halde Harikliya is
minde bir Rum kadını tarafın
dan fuzulen işgal edildiğinden 
tahkikat yapıldığı gibi Beyo<f _ 
!unda daha iki apartmanın da 
ayni vaziyette olduğu ve bil
hassa kenar mahallelerde bu 
gibi meşgul yerlerin daha cok 
olduğu söylenmektedir. B~zı 
memurların fuzuli işgal ettik
leri binalar tahliye ettirilmiş· 
+ir 



e 

~ay ··lJadillerden .;;,~~~~;;y~ dahil 013.ritara dün e 
itibaren tevziat yapılmış, 36,200 lira dağıtılmıştır 

3 

T. Odası. .10l!Y Nasıl Harici 
kongresı · yemeli ticaret 
Deniz ticareti 
ve vergiler 

Bir ceset 
S. Sırrı Beyin 
konferansı 

Havalar 
ısınıyor 

Balat çöp iskele -
sinde bulundu Ticaret odası kongresi dün 

ikinci içtimaını yaptı. Bu içti-
mada encümenler tarafından Müntehir Vasi/ tsmind• 

Memlekete 1,5 
milyon lira 

girdi .. 

Hararet 15 
~ereceyi buldu 

tetkik edilip heyeti umumiyeye biridir Son günlerde ihracat işler 
arzedilen ticareti bahriye ve mu de yeni ve çok hayırlı bir im 
amele vergisi raporları görüşü- Dün sabah saat 10 da Balat'- şaf başlamıştır. 
lecekti. Kongrede 22 kişi bulun ta Çöp iskelesinde bir ceset bu-muş ve içtimaa ikinci reis Gani !unmuş ve zabitaca yapılan tah Bilhassa tütün ve yumurta] 
bey riyaset etmiştir. kikat neticesinde, Balat'ta ek- ihracatı memlekete bir hafta 

Evvelii deniz ticareti hakkın mekçi fırmmda tezgahtar Va- zarfında (100,000) !sterlinden 
daki rapor okundu. Raporda şu sil'e ait. ~~duğ~. anla~ılmıştır. fazla kambiyo gelmesini temin Gayri milbadillere tevziat yapılırken 

Dün kaç kişiye 
tevziat yapıldı? 

•erşeınbe giinii 
ara alacaklar 

klsiye tevziat 
yapılamadı. 

57 lira alan olduğu 
i bi 7 lira alan da 

olmuştur. 

'erşembe günü otuz 
n lira tevzi edilecek. 

Hilaegln Bey 
.... 
>.>ayr{ mübadillerden muava zaya dahil olanlara dünden iti-
ten tevziata başlanmıştır. Sabahtan akşama kadar devam 
en tevziat birden elli numaraya kadar teşmil olunmuştu. 

at numara sahiplerinin hepsi gelmediğinden 50 kişiy-e tev
ıt yapılması kabil olamamıştır. 
Diin para alan gayri mübadiller şunlardır: 

elkis Refik, Melek, Kerime beyde, İclal, Şefika, Melek, ls
pıan, Mebrure, Kadriye, Fat- met, Şerife, Nefise, Saffet, Ley 
l Sa.&v .. lJ-;.ı.. H1>+ic-, s- lıt Safiye, Yaşar, Şerife, Zey
e, Şahsene Merziye Hüsnü, nep, Fatma, Dürdane, Seniye, 

lyriye, Şerife Hannniar; Ali Mihriban, Hiraman, Şitaban, 
an, Aptülvahap, Fuat, Su- Zehra, Esma Münevver, Şeh

'.Zekeriya, Refik, Ziyaettin ver, Fer.ide, Samiye Hanımlar; 
lı Kemal, Bilal Rüştü, Şevki, Mehmet Ekrem, Şakir, Ahmet 
~Hı;ttin Manso, Bahri, Hasan Hıfzı, Cevdet Hıfzı, Celal Nuri 
:rı, Şahin, Fer.idun Fikri, Suphi Nuri, Sedat Nuri, Ali Ah 
ı<lin, Mustafa Çoço, Hüse- met, Abidin, Cevat Meroş, Şe
l'Avni, Necip Galip, Celiil fik Cemal, Recep Hilmi, Raif, 
ıp, Recep, Kadııi, Adil Agah Suphi, Udi, Hilmi, Muhsin,Su

Ustafa Arif Arif Hü eyin at Nazif, Bedi, Şevket, Mehmet 
Vk ' ' et Beyler. Fuat, Veli, Muhsin, Halil, Hü-
I D.ün tam 36,200 lira tevzi e- seyin, Hüseyin Süreyya, Sami, 
ınıştir. para alanlar için Cemil Beyler. 

• aını 5.057 lira alan olduğu gi- Persembe günü tevzi edile
k 7 lira alan da mevcut cek paranın yekunü 30,000 lira-
r. dır. Tevziata pazartesi ve per-
'.I'evziata Perşembe günü de ', embe günleri devam olunmak 

. am olunacaktır. Persembe tadır. Talepnamelerin tetkika
~ P~ra alacaklar sunlardı~: tına ayrıca devam olunmakta

eınıa, Bedia, Fahamet, Zu- dır. 

noktalara dair temenniler izhar Vasıl ın, muptela okluğu fi- etmiştir. 
edilmektedir: rengi hastalığından kurtulama İtalya ve İspanyaya haftada 

ı - Yaşı çok olan gemiler- ması yüzünden intihar ettiği ta (150,000) liralık yumurta ihraç 
den daha çok resim alınması lii- hakkuk etmiştir. ı edilmektedir. , 
zım gelirken daha az resim alı- --o- Tı'ftik pı'y d d ·:h 

B ti k Kuıaı Sı . d Selim Sırrı Bey . as~sın a a, ı ra-
nıy?r .. u sure e anunun ga- ( z a yangın catımız lehıne .bır hareket mev- • 
yesı gaı~ ol':1y.or. . Kasımpaşada Kulaksızda Dün erkek muallim mekte cuttur. Umumıyetle .. dünya P_i-

2 -:-- 1 eş':'.ıkı .~anayı k~nunu sandalcı Rizeli Nazımın zevce<i binde beden terbiyesi umumi yasalarında uzun muddetten t:>e 
makinayı gumruk resmınden Zehra H. evvelki ge ~ müfettisi Selim Sırrı B. tarafın- ri tesirlerini gösteren durgun rlava, dün buiu 'u ve yag· ı~ıı 
muaf tutmaktadır O halde mu- ce yatar- , luk v d'" k" r·- .. b ~ b' k' · d k 

1 
ken mangaldaki ateşleri söndür dan "Ne yemeli ve nasıl yeme- e .. uş ~ ug~ın u suretle geçti. Sıcak, dün de hükmünü 

azz.aı:ı ır rı:.a ına. ·eme . 0 an mek üzre çömleg" e ko F li" mevzulu bir konferans veril- tahavvul geçırmege başlaması icra etmiştir. Kandilli rasatha-
ve ıçınde muteaddıt makınaları k k _ .. k ymuş. a- 'şt'r M h b k "f 1 İstanbul piyasasında alakadar 
cemeden tilccar vapurlarının da d at apagını ;;;ı 1 apamadığın- mı şı . ~~a ~d~t ao; ~Hl ı~ko - tacirler arasında memnuniyetle nesinin verdiği ma!Qmata göre 
bilcümle resimden muaf tutul- an sıçraykman :'11 cım yüzünden f1~vşetmuSe~. 's e aBarha bı~- karşılanmaktadır Bn müsait dün hararet e.-ı çok 15, en az 10 

1
A d yangın çı ış ıse de döşeme a ı ır. e ım ırrı . as ı- . . d · d 1 ması a~ım. ır. .. .. . tahtaları andıkta .. halinde muhtelif milletlerin e- vazıyetın evamı 1-:ımbiyo fiat- erece o muştur. ava bugün 

Denız tıcaret raportoru Alı d" "!mil ~. n sonra son- k t . t b' . ":(. lerinin ehemmiyetli surette düş de bulutlu olaca< v1.. lıaf; f yağ-
Rıza Bey bu hususta izahat ver- uru ştur. m~l~ı~a ışa~ ve ızı:ı~tı- mesini temin edeceği muh.ak- mur yağacaktır. a-at'•ane so 
di. Neticede gemilerden oktu- -o-- r~ Bu ~~:ameu ayese. e A ış- kak görülmektedir. Son bir haf- ğukların başlamasına - intizar-
ruva resmi alınmaması için E- Kemer altında cerh ı · hükA tly .s~yekgore vru- ta zarfında Hamburga mühim 

1 edilebileceğini söylemiştir 
di d b .. pa nme erının ısını aza- . .. .. . . . . . 

mb anet nez_ n e teşe ~us.atta Galatada Kemer altında sa- mındadört öğün yemek yenmek hır tutun partısı sevkedılmıştir. Felek arkadaşımız hav· !arın 
ulunulmaga karar verıldı ve b k ı tb ah' 1 M" ed' s · k · · ' Od . t' 'ld' ı a ı r ım e uştak ara- t ır. elım Sım B. her mem- ço sıcak gıtmesınden erik a-

rapBor d a rıyase ıne ~he:ı ı. d sında dün bir para meselesin- lekette olduğu gibi bizi de 3 ta- Celal Bey geldi ğaçlarınm çiçek açtıoı hakkın· 
un an sonra en mu ım ma den kavga çıkını İb h' b k d k' . 1 b d 

1 1 
. . . Ş ve ra ım a aya ayırıyor: t .. .. .. • a ı rıvayet erden istihza edi-

e o an ~uame e. vergı~ r~po- saldnnıa ıle Müştakı başından " . . .. ş Bankası muduru Celal B. yordu. Bu yazıyı oku an bir ka 
runun muzakeresıne geçıldı. yaralamıştır - Zengın, orta ve fakır olan dun Ankaradan şehrimize gel- .. · 'k - 1 Y : 

Raporda: Muamele vergisi ·--o- halk. Her üç sınıf halk ta ye- miştir. Celal Bel dün öğleden rıı:;ıız, erık ~g~~ arının sa~e çı-
milli sanayii eziyor. M!icavir Bir mek tarzını tevsik etmiş değil- evvel Bankanın stanbul merke ~';. ~çm'.1kl ~g.ıl. faka~ . erık. te 
memleketlerde bu nevi vergiler çarpışma dir. Bilhassa orta tabakada öğ- zine gelerek bir müddet meşgul b_as~ ettı d erını ıspat ıçın bı~e 
olmadığından orada sanayi te- Beyoğlunda lstikl§.1 cadde- le ve akşam diye iki yemek var olmuşdur. ır. d~:u eı:uklnu?dda bu .. sene~ın 

kk
. d' d ·ım k b . dır y · k · ç mur um en enn en uç dort 

ra ı e ıyor, enı e te ve u- sınde 327 numaralı vatmanın . emış ço az yerız. ok 1111••11••HHH••H•HHH d · · b' .. d d' . 
nun Hükfunete arzı temennisi idaresindeki tramva 1 

3330 
nu yağlı yiyecekleri tercih ederiz. . anesını. ıze. gon. e.r 

1

• Bız de 
izhar olunmaktadır. maralı kam 

0 
• .Y ~ t Halbuki her ikiside mide için herlennden açmalıdır. Buraları b~ senen~n e~ı~lerının çektiği-

. ti N .J ~ ~usa em~ e • fenadır. Halka bol yemiş ve az m gezecekler eyi yemek nasıl ~~z fo~ografısıni kaI'ilerimize 
mış }· d ~ c~bie. _amdyko?h asa·l yag-lı şeyler yemesi tavsiye ol- olur ve eyi yemek nasıl yenir gosterıyoruz. 
ra ugra ıgı gı ıc;ın e ı ama b ·· - d'kl · 'b' f' · 
N

.k ,, d ı h unmalıdır İkinci ve en mu"hım' unu ogren ı en gı ı ızıyolo- --------
ı o... e yara anmış ve asta- · "k b" k b'l ·ı d neye kaldırılmıştır. nokta az çeşitli yemek mesele- 11 

.. ır ço 1 gı er e elde eder- rı.tektuplar arttı 

Gazi ve inkılap 
[ Birinci sahifeden mabat ] 

kuvvetli olur. 
Bundan baıka aııl milleti ve 

Gani Bey nıızml Nuri B. memleketi kudretli yapan bir 
Burulan maada raporda "mı şey daha vardır ki, o da tar.ı:ı 

amele vergisi teşviki sanayide idaresidir. Görülüyor ki yeni 
istifade eden fabrikalardan alm Türkiye devletinin teşekkülün. 
mamalıdır" Kaydı vardı. Sana- den evvel millet hiç bir vakit 
yi birliği katibi umumisi Naz- kendi tarihine, kendi hayatına, 
mi Nuri Bey bu hususta izahat kendi esbabı refah ve saadetine 
vermiş ve; "bu vergi bütün sa- malik olamamıştı. Hatta bu, 
nayi müesseselerinden kaldırıl- kendi~ine düşüniildürülmemiş 
maltdrr" demiştir. Bu bahis ü- ti bile ....• Sanki milletin vazife. 
zerinde bir çok aza söz söyledi s!, her hangi bir padişahın hıra 
ve nihayet açilen· vekalete şu- ve havesini, her hangi bir ser. 
nun arzına karar verildi: darın vasi ve şaşaalı hayatını 

sidir. Sıhhi bir yemek bir çorba, ler · 
bir et ve bol yemişten mürek- Selim Sırrı B. müteakiben na- Yeni harflerin kabulünden 
keptir. Halkı bu hususta alıştır- sıl yemek yenir bunu izah etmiş sonra postalanmızda dahili 
mak için Alamanyada her şehir ve ınüsahabesine nihayet ver- mektup müraselatt yüzde elli 
de te!lis edilmiş gtan gıda m,;J- miştir. artmıştır. 

a m -== 
r 

I 

Hri.~ls vnp11r11 ve sllvarisl 

Poliste tayinler 

Teşviki sanayi kanunu mu- temin için sürüler halinde şu
afiyetler faslına muamele ver- raya buraya gitmekten ibaret. 
gisi muafiyetinin de ithali. ti Fakat bugün böyle değildir. 

Zabitada yeniden bazı tebed- Kongre hafta sonunda bir Bugün bütün halk, hepimiz 
iJn k k d düller yapılmıştır. İstanbul PO: daha toplanacaktır. Kongrenin benliğimizi müdrikiz. Mukad-

Kuponlar Marmara faciası mes'ullerinin 
muhakemesi başladı ll şama a ar lis merkez memurlarından Zekı M. Meclisine ve Başvekalete deratrmıza hakim bulunuyoruz. 

573,974 kupon Bey Manisaya, Manisa merkez gönderdiği tazimat telgrafları- Tekrar Viyanaya gitmek, Mısı-
I . di 1 memuru Haşim Bey İstanbul ,_a cevaplar gelmiştir. rı fetetmek, Hindistanda impa-
esellüm edil polis müdüriyeti emrine. Kadı- • ratorluk kurmak gibi hayalata 

, Bedeli tesviye edilmiş kupon köy serkomiseri İhsan Bey İz- Türk kadınları kapılacak kimse kalmamıştır. 
; tahvilatm Düyunu umumiye mir merkez memurluğuna, Kars 1ZMİR, 2 (A. A. ) _ Türk Bütün dimağımızı, mesaimizi 

Yunan kaptanları gelmediler. Zorla 
celbedilmelerine karar verildi .. ~esinden tesellümüne devam polis müdürü Bahri Bey Trab- kadınları yükseltme Cemiyeti- bu memleketin umranına, refa

cli!mektedir. Maliye vekaleti zona, Trabzon polis müdürü . mahallatta hanım! rd hına hasr ve tahıis edeceğiz. 
nuntazam borçlar müdürü Hil- Galip Bey Emniyeti umumiye nınk'l · -· k 't 1 f ali an Gayemiz budur ve bu gaye için 
ni B. Ankarada bulunduğu i- müdüriyeti üçüncü şube mümey teş ı et:y:ıf d'om~ e :r ~a J'';;· mevcudiyetimizi bile ortaya at-
ın tesellüm muamelesine ve- yizliğine nakledilmiştir. ftek~eçmış kelr ırb. e .~ep erb el ı mağa hazırız. Dün sabah ag-ırceza mahke- · Ef d' ı :3.leten tütün inhisar idaresi -<>-- a ır çocu ar u muna~e et e n en ~.ye ~aznun arı çağır- tini gösterdiği beyan edilmesı-
nuh b . muavini Şefik B. E . muntazam yemek yemege baş- Efendiler! Zürraı memnun mesinde Marmara kazası dava- masuu soyledı. ine göre talebi vaki fıl. 
• ~' '° kt d. To.ıim vo Vl soymuşlar l=>Şi.,d«. F .. Uy« ">mil vo clm<k, m"•loiud< mu .. ll•k ~ =m riiyo<in< b'Ol=dd< Bun- Krulri Efwdi b•ğmh' kon~ göriihnüş olm•ğ':'"'' 

zaret etme e ır._ . B tezyit edilecektir. debilmek için elbete ona yar- dan bir müddet evvel İstanbul- - M. Ksantos ikinci kaptan ma.ileyhimarun zorla ge~r~; 
-'sellum muame!esı Şefık e~~ Un kapanında oturan Halit ,. drm edeceğiz. Memleketimizin dan hareket eden Bulgar bandı- M. Petros.. lenne müttefikan karar veril_ 
t Düyunu umumiye mümessılı Efendi ile Remziye Hanım dün Zer ıyat n11ktarı fazla nüfusu azdır. Bunu mutlaka rali Varna vapuru Çekmeçe a- Maznunlar gelmemişlerdi. di.,. 
~. Anastas arasında yapılmak- gece evde bulunmadıkları bir İzmir.: 3- (A:A) - B~r hafta- tezyide mecburuz. Bunun için çık~a.rında Yunan.. bandır'.1lı Burrhanettin Bey: adı~. .. sırada sabık~lılardan Cemal dan ben fasıla ıle yagan yağ- de bir çok çareler arasında birin Hrisı vapururı:un mus.~demesı~e . . _ Davaya 9 Şubat Pazar günü ~ıin akşama kadar tesellum eve girerek bı~ ~ok eşya ç'.1lıp mur ve arada açan güneşten ci derecede ehemmiyetli oaln batmışu: Hadıse.ye Turk adlı- - Teplıg~tı ~u?ıyeye rag- sabah devam olunacaktır. 
rılen kuponların mıktan kaçmışsa da bılahare polısçe çiftçi çok memnundur. mülha- ı nokta fazla çocuk yetiştirmek- YC:S~ v~zıy~t.e~ış ve Yuı:ıan ?C:- ~~n geim:edıklen ı~ın zor!~ ge-

Orlakliy postanesi 
davası 

l3,974 adede baliğ olmuştur. yakalanmıştır. kattan alınan haberlere naza- tir. Bunun için de herkesi zen. mısı. suvarısını~ mesulıyetını tı:ıım.~ler~e karar. ıtasmı ıste-
l llpon ve talıviHit mecmuu ran :.ıe~'ıiyat mik~arı geçen .se: gin etmek lazımdır. Herkesi tesb~t ederek ag~rc~za mahke- ~ı- MuteaH:ıben ~~ıs Nuşret B. 
6,000,000 olduğuna nazaran 1 neye nıspe~le bir buçuk mıslı zengin yapmak ta iktısadi faa- mesıne sevketrnıştı.. . karan tefhım ettı. 
lıuanı.elenin daha iki gün de- Vatandaşl fazla tahmın olunmaktadır. liyetin muvaffakiyeti ile kabil- Dav.aruı: beynelmılel .. hır .e- "-Hüviyetleri mazbut Hrisi .. :ın edeceği tahmin olunmak- 7 Şubat 19.'lO cuma GALATADAN GEÇERKEN dir. Bununla beraber el emeği lıemınıyetı olması ıtıbanle süvarisi M. Ksantos ile ikinci Ortakc;ıy postanesi havale dı:r. • En büyük markalardan bir çok ~afi değildir. Makinelerden ia. salon .. hıncahınç do~muş kaptan Petr?s ~fendilerin usul memuru ıken kartıard_a tahri-

günü saat on diJrtte Ga- parömlerin losyonların kolonyaların, tıfade etmek lazımdır. Asırlar- ve samıın . locası . e.cn~bıler ve kanun daıresınde vuku bulan fat ya~arak 469 !ırayı zımmeti-
lli 1 ~ı Oj" eS 1 /atasaray lisesi konfe- pudraların, kremlerin, sabunların, danberi kullanmakta oldu - _ tarafından ışgal edılmıştı. Bun- tepligatı kanuni yeye rağmen ne geçıren Bahaettin Efendinin 

a pr rans tıalonunda yapıla- d~d~!': v~ yüz bo_?'alannın teş~ir "= muz sapanları bir tarafa bı~~- !ar mey.anında Bulga.~ hari.ciy~ imza verip gelmedikleri müba- muhakemesine devam olundu. 
A.NKARA 

3 

(Telefonla) dıldıgı bır c:am
1
ekan nazarı dıkkati- kacag-ız Terekki t k . nezaretı tarafından gonderılmış şirler tarafından usulü dairesin- Maznun ilkifadesinde cu"rm" ii 

tvf , · F k cak biiyiik içtlnıaa se11 · · cclbcttı şbu e~ya Galata'da · ya ı as enyer k M Sk f ·ı v . . un "a ık Kamil Beyle M o as I 1 ~~~:.1 yanında LAZARO FRANKO nin icap ettirdiği bütün zirai avu at d.. ko~t°.n~ ı e B ~rna de vuku bulan nidaya ademi i- ıtıraf etmiş iken mahkemede Sın<iaki müzakerede· Evkaf de gel. Bu içi mada ka- ve mahdumları ticar thaneıi ıtnyat alat ve edevatı memlekete cel açentas\ 
1~~ tloru 

1 
e d u gar cabetlerinden anlaşılmış ve ma inkar etmiş ve müdür Reşat B &aı!ine temas edilmemiştir. dın, erkek her vatandaş clairesinin ilgası hasebi!o pek u~uz; bedeceğiz. insan kuvvetini ma: gaze:ecı erı ; unıy~ il: . kamı iddia tarafından mumaile- in emrile bunu yaptığını söyle: 

};'okas hafta sonunda Anka- bulunacaktır. 6atlıırla sat~kta ol~ugunu ve cıd- [kine ile telafi etmek mecburi. ~gırceza uş:et eyın rıy~- yhimanın gelmemeleri ahkamı miştir. ~ı terked k. 'l'f ınet- Milli iktısat ı•e tasarruf 

1 
<'on pyanı ıstif·dc h r r,ck h·•atlarl Y f d . setmde ve ınu::.vın Burhanettın mevzuatı kanuni 1 le . . ere ıtı a nan:ıe 1 cmt'>'r!i bulundu!;u görülmü~tür. e ın eyız. Beyin ht>Z'ırile te!':ekkül etmi • . fey~ . na- Dava müfetiş Selim Beyle 

• lıırlıkte Ati11aya gıdecek- _ ---~ 1\: fOöı ialfnıi•tır ı DeMmı ı•ar t' R · N t B ··b · K · zaran zorla getrılmelerını mu- müdür Reşat Beyin ·elb' · · ~---- - - • 1• eıs usrc ·mu aşır ad, cio iddianın dermeyanı zarure- talik ol~ndu. c 
1 
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Asrın Umdesi "Milliyet" tir 
4 ŞUB.\ T 1930 

H ütüt< Hii(~YE 
AREHANE - Ankara eaddeai. 

o. 100 Telgraf adresi: MJli:vet, ı .. 
mbul 

Gezinti 
Telefon numaraları: 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 

Baba Mehmet o akşam işin- Uzaktan uzağa kahkahalar, 

1 ABONE ÜCRETLER! 
Türkiye için Hariç için 

400 kuru' 800 kurut 
,, 750 " 1400 ., 
" 1400 .. 2700 .. 

den çıkınca, kapının eşiğinde kıvrak kadın sesleri duyuluyor
gözleri ~amaştı. Görünmiyen du. Bütün beşeriyet, zevkten, 
gurubunTcızıllığı akşam renği- neşeden mestolmuşlar, parka 
ni pembeleştinniş, yollara nur- dolmuşlardı sanki. Hayatta yal 
lu gölgeler biriktirmişti. nız yapyalnız olan bir o vardı. 

Baba Mehmet hergün, sabah- Yarın gene yalruz olacaktı. Öm 
tan akşama kadar, küçük bir rünün sonuna kadar yalnız, kim 
matbaanın karanlık ve rutubet- senin olmadığı kadar yalnız, 
li mürettipanesinde, yirmi beş yapyalnız ya ıyacaktı. 

Gelen evrak geri verilmez 
liddeti ıeçen nuahalar 10 kuru;tur. 
Gazete ve matbaaya alt işler için 

mUdiriyete müracaat edilir. 
İi Gazetemi• llinlarm meııuliyetini 

kabul etmez. 
mumluk bir ampulun san ışığı Bir kaç adım daha yürüdük-
altmda çalışırdı. ten sonra, ağaçlardan birinindi 

BPG( .l\'K Ü HAVA 
Tam lcrrk senedir, ayni mat - bine çöktü. 

baada müre1:tipti. Her sabah Beklediği neydi? Ne ümit ed! 
eaat sekizde gelir, kötü bir ha- yordu? Hiç. İnsan, ihtiyarlayın 
pisane odasına benziyen müret- ca rahat bir oda, temiz bir sofra 
tiphanede yediye kadar çalışır, sofranın başında müşfik bir ka-

__.. ___________ , öğleleri peynir ekmek, akşam- dm, bir iki çocuk bulmak ister. 
ı 1' FELEK ları sıcak bir çorba içip odasına Beyaz saçları okşıyan bir ka 

gider yatardı. dm eli, kulaklarda şakıyan bir 

Ç lşe, kırk sene evvel yirmi pa iki çocuk sesi, kırk yıllık öm-
, KOPRÜ ışı! ra yevmiye ile girmişti. Şimdi rün bütün meşakkatini unuttur 

1 'Bızde arasıra bir takım işler bir buçuk lira yevmiye alıyor- mağa kafidir. 
~da olur ki, maslahat ismini du. Parası olmadığı için hatı- Baba Mehmet kendi odasını 
rd'ğ:miz şcyı; ~i~ münase~e- nndan evlenmek geçmemeşti. düşündü. Bu odaya, kendinden 

kolmadan hep nıızı ay'.arca ış- Hayatta hiç bir şeyden zevk , başka bir fert adım atmamıştı, 
~ ~~~r, ~o!1u~da da. hır sa~un duymadığı için, hiç bir şeyde bundan sonra da atmıyacaktı. 
; f pugu .gıbı soner ~u~er. Kın:ı- arzusu yoktu. Aradasırada: Ay Dört duvarı insan sesine aşina 
f ye t~z e~emek ıçın geçmış da yüz elli lira kazanırsam sti- değildi. Odası, eski püskü eş

• sal soyleı:nıyo.rum. Fa~t ha- receğim safayi bilirim ben! der, yaları dilsizdi, cansızdı, ölü idi. 
' ~ı:zı~da ~ıı_: mısal var ki, P:k fa.kat günde bir buçuk liradan Odasının da, tıpkı hayatı gibi, 
.ı•aHgdır. Bızım - ~ilah kimın fazla kazanamadığı için tahay- hiç bir hatırası yoktu. 
,ıe~ bağışl~ı~ - '!ıc~~t <?<1ası yül ettiği safayi süremezdi. Etrafa kulaık kabarttı. Sağ
ı: brın her turlil titan ihtiyaç- Ömrü hadisesiz heyecansız dan soldan öndeo arkadan ses 
0ını .. düzelı:ikt~, hele yeni ve ümitsiz geçmiş~i. Onda ta- ler düyülü;or, kürültüler işidi
ttmruk tanfesı mes~lesınde hayyül kudreti de zayıftı. Beş liyordu. Havada hayatın çarpın 

~ dı:~an tam zaı:ıanında ıkaz e»:- yaşında iken babası, yedi~yaşın tısı vardı: İstanbul, dağ gibi bir 
\ :1<likten, ve bı.l~a~sa, !ebleh~, da iken annesi ölmüştü. Öksüz devdi, nefes alıyordu. 
i ı._tcn he~:V~_sı !P~ı ihrac~t em~- kaldıktan sonra matbaaya mü- . . . . . ................ . 

1 :!~ sur1;1m~ü temıne aıt rettip çırağı olmuştu. Yedi ya- Güneş, parkı yaldrzlarile çer 
Stun tedbırlen aldıktan son- ıından beri ayni yeknasklıkla çivelemişti. İki genç, genç bir 

, Ş şimdi ls.t~bul ~m~~ .i.n- çalı ıyordu. kadınla genç bir erkek ağaçla-
a~af~a manı oldugu tçın ko.~ Günler, aylar, yıllar geçerken mı altında yürüyorlardı. Kadın 

'ıv_.~nn kal~ınlmasm~ ~~ııebb~s onu sabahlan yedide sokakta, bir aralık elini kaldırdı, hayret
/(y?r. DunY_~ bu~cek hır akşama kadar işi başında, gece le dallardan birini işaret etti: 

~ ,r l~manmı gormilş bır ad~ odasında buldular. Küçülr Meh - Bu da ne? 
uatıle bu karara ama nasıl bıl- met Memet ag" abey sonra Ba- Sonra korkarak haykırdı, er-
1 · ) 11 A" b' ka k ' ' ıız · · .... gzım ır nş açı ba Mehmet oldu. keğin göğsüne sığındı. eBkındı 
afu~u halde .~ştım. ~at~~ 11 4 4 lar. Park bekçileri, ağaçtan bir 
lil udar, Kadıkoy ve Bogazıçı . . ceset indirdiler. Biri kendini be 

e,. Anad.olu kıyıları ve Ad~- O aı:~am .Baba Meh~edın ılk !indeki kuşakla asmıştı. Hüvi-
; c merkezı~ rabı~ası7:~ı~.ı yu- defa gozlen kamaştı. B~raz k_?.h yeti tesbit edildi. Müntehir Ba

hden o cıhetlen sonuk ve vede oturup odasına gıdecegı ba lakabile maruf Mehmetti 
•rurni haya~ı dağınık olan yerde, can_ı gezmek istedi.Ebus İntiharın sebebi anlaşıla~a
~bulun - tıcaret artacak va- suut sokagından caddeye çıktı, dı. Muvakkat bir cinnetten mü-

\ ;fl sile - bir de Galata kıyısile parka doğru uzandı. 1 tevellit buhran dediler. 
1ıtasını kestiniz mi, çoktan- Yolda tesadüf ettiği herkes ' Nakled 

'·. korkulan şey yani ismi silik gözüne keyifli göründüğünden S 1• · 1 cnt 
· ka b d'" •· d k' d 1 · b e amı zze ~ ı sa aya onecegın e ım o a neşe en1yor, on eş sene 
ı j>lıe eder?... gençleşmiş gibi sekerek yürü 
ı ey gidi hey! Babalarımızın yor, içinde bir hafiflik hissedi-
ıc'tığı iki köprüye bir üçüncü- yordu. 

.1 ~.fü ilave hatta Üsküdara köp- Parka girdi. Artıık akşamın 
ı atmasını tahayyül ederken pembe ziyası esmer bir toz ha

l 1 ı ale bakın - elde:rini de kaldı- !inde ağaç diplerine serpilme
' - galiba yüzerek - karşıya ğe başlamış, karanlık, dallar
cceğiz .. "Her ~eyde bir ha- dan sıyrılarak, yollara yayıl-

ı v ı-dır.,, Diyenler haklı söy- mıştı. 
,
1

: ıışlPrdir. Eğer - Maazallah - Baba Mehmet, kolkola dola-
ıri.i .a.lkarsa şu senelerden.be i şan kadın erkek ç.iflere baktı ve 
'k ıyet ettigimiz köprü para-ı ağır ağır, parkın ıssız bir köşe 

~ , 'a 'rlik• k•lkar .. Kurtulu-ı sine doğru yürüdü .. Biraz öte-
'·· G · dıin:.. n:ü kuvveti?! de. lıüyiik b;r çınar ağacının di 

ZA Ll w1 NE! binde, ha başa vermiş kumru-
' r huriy t refikimizde ara- !ar gılıi gagalaşan iki kişi gör

r' { narnnlannı okudu- dü .. O zama dünya kuruldu ku
gün evvel rulalı sevişen insanları düşün

" serlavhası dü. Ademle Havvadan beri sü-
nrla int ar etmi bir naz- rüp giden aşk maceralarını göz 

şu ı ! r.ıbaiyi kopya lcrinin önüne getirdi. 
on:m: O, aşkın ne olduğunu bilmi-

ır ır dı,mnen oaa cihanda yordu i .. Ömründe aşkı tatma 
~ da ııa•• yok ı:rçı ın ·da r.ııştı .. Herkesin haricinde, her 

kalmt"""' her pehlivan da 
rse benım ba peder <liyor!,. kesten başka türlü, manasız, 

lr.ı çok yazar~ım vorcunum yorgun renksiz, karanlık bir hayat sür-
t l rsm at oynat11n biraz bu tosun m·'stu" 

cyman Nazifın ruhu şadolıun u. · 
•kunma ber.i"1dir bu puaer diyor!" Birdenbire gözlerinin önünde 
7akci edip değilim, kimseye bir perde yırtıldı, ömrümün hiç 
dersi edep vermek hadnaşi- liğini, mazisinin, halinin, istik 

11ıgmda da bulunmak iste- balinn sefaletini gördü. Son 
n ama biraz kantarın topu- günleri, ilk günlerinin ayni idi, 
açmış degil mi? önü boş, ardı boş, kalbi boş, 

FELEK dört bir yani boş, bomboştu. 

1 tlıplller ıhıbıtuı 

Londra konferansı 
Mektepliler müsabakası 38-

inci haftanın 3 üncülüğünü 
Noterdam dö sion mektebinden 
72 Nezahet H. kazanmıştır. Ya
zısı şudur: 

«Londrada açılmış olan bah
ri tahdid konferansının vazi
yeti 38 inci haftanın en mühim 
ha vadisidir. 

İki aydan.beri siyasi dedi ko
dular devam ediyordu. Niha
yet murahhaslar Londrada top 
landılar. Ziyafetler verildi. Her 
vakit böyle ziyafetlerde sofra
ları şenlendimıekten geri dur
maılarken bu ziyafet o kadar 
neşeli olmadı. Konferans açı
lınca itirazlar yükseldi. Bazı 
devletlerin murahhasları diğer 
!erine (Bahri yarışta yanyana 
gelelim ondan sonra yerimizde 
saymağa başlarız) demek isti
yorlar. Muterizlerin talepleri 
kabul edildiği farzolunsa ismi
nin değiştirilerek (Bahri inşa
at konferansı) namını vermek 
lazım gelecektir. 

Fertler kuvvet hususunda mü 
savi olmadıklan gibi devletle
rin kuvvetleri de bir olmaz. De 

· ku 1 t t Kısmen gece batakhanelerinde ceryan eden çok cazibeli 
nız vvet eri haddi gayeye t t , e r;ıiıel blr eser olan 
vannış olan devletlerin diğer- t t A p A ~ 

!erinin kendilerine yetişmesini : : filminin !rae$i müna;eb.tile llÜY'C'K Şt.:\'AJU: llu filimde ytizle<ce 
l:ıe:klemesine imkan yoktur. t t ıhıltelerin ıı;irıp çıktıkları şüplieli barlarda verilen balolar sewdnl.ı 
Kuvayi bahriyeleri nispeten : : gi>zil önıine cınlandırılıyor. lllumeuillerı 
daha zayıf olanların ise tahdi- t 'j AD~:u;ı :\llLAR ,e :\10. 'A l\IARIS 
de razı olmıyacaklan şüphesiz- : : 
dir. Şuhalde sulhtin temini t t 1 
için ortada hüsnü niyetten baş : : 1 c~~~o 
ka intinat noktası kalmıyor. ! t 

Ne diyelim. Yine eski tas, t : 
eski hamam 1 t t 

C. H. Fırkasında 
konferans 

Şubatın dokuzuncu Pazar 
günü akşamı saat dokuzda Ca
ğaloğlunda C. H. Fırkası mer
kez binası salonlarında doktor 
İhsan Sami Bey tarafından 
"veremi herkes bilmelidir" 
mevzulu bir konferans verile
cektir. Kadın ve erkek herkes 
girebilir. 

Gebze hukuk hakimliğinden: 
Gcbzenin Akviran kariyeıinde Ne

cibe Hanımın açdığı veruet aenedi 

: : • • • • • • • • • • • • • • • • : : • • . - . 
: LOUİSE BROOKS : 
: FRANK WDEKIND'in ~ayanı : 
: dikkat esai : 

: MEŞ'U~l FAlliŞE : 
: (LULU) : 

ıtası davaaınm cereyan eden mahke- t filminde t 
meıinde mezkur kariye ehalisinden t t 
iken askere giden ve 330 aeneai tem- : llAveten: Spor ve gtn çli k : 
muzunun yirmi yedisinden itibaren t serisinden BiR BOKS ~IAÇI t 
kaybubeti tehakkuk edenMemiı oğul ••••••••-•-•••••••• 
!arından Ahmet mahtumu lımail hak m•ııa::zmmam:t'!l>m•mm1111 
kında muta dava arzuhalinde ve ge- Yarınki matindcrden iiibaren 
rek kariye ılmühaberinde pederi Ah
met aiarun vukuu nfatiyle oful
larırun Mustafa ile Ceınil göst rilıp 
diyer oğlu Muharrem zikr edilmemi§ 
ve mumaileyb.i.n mevcudiyeti iıe ia
tima kılman şühudün ihb.ınıtile te
hakkuk ebnİ§ olmağla meselede baı-

4LK~ZA sinenıasın~a 
Sevimli koır.ik 

D Ü Z 'f 1\. B A N ve 
BASTIBACAKın 

ka v ris bulunup bulunmadığım !iyi- en 5 n ve en gülünçlü fllmie· 
kile tehakkuk edebilmek için iıtida rinden olan 
ve ilmühaberde mezkur validesi. Zeh
ra pederi Ahmet biraderi Cemil ve 
Muıtafa ve müddeiye koç takir keri- k o y B O f 
mesi Neeibe ve Emine Hanımdan filmi ba;lıwır 
maada ka uni varisler bulunduğu tak -mmı::m::zım=iıC;ım:ıc;m:::ı:::s 
tirde mahkemeye müracaat etmeleri- Tepobışı 'fi. 
nin l'•zete ile neşir ve il&nına ve rnah yatrosnnda 
keme 17 Şubat 930 tarihine talikine 
karar verilmiı olduğundan ıalifüzzi- bu akjım 

kir eşhastan maada kanuni varisl<r sıa• 2 ı ,:ı) da 
varsa tarihi mrzküre kadar mahke
meye müracaat etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 

Biğa mahkcmei asliye barkatipli
ğinden: 

Halen ikametgihı JD<!Çhol biğanm 
Mecidiye mahallesinden Mestan efen 
diye: 

Meeidiy<; mahallesinden Ahmet 
Efe i J:Q Emine Ha1UJnıo aleyhini. .. 
ze açtıfı 'bö;anmanm iıpatı dava ın 
icra k 1 nan muhakemesi netice111in
d-e JT•'zl:t.:reyi k nun medeı1inin ncı-
rind<"n çvvel bo'a<ağınız ıabit oldu
ğuna karar verildiği hukuk usıı)ü 
muhakemeleri kanununun 407 inci 
maddesine tevfikan ihbarolunur, 

Gebze Hukuk Hakimliğinden: 
Mehmet Ali Beye medyun Geb

zenin Hacı Halil mahallesinden 
Kanber oğullarından Hasan Ef. zev
cesi Emine Nazmiye Hanımnı borcu
nu vakti miadmda ita etmemesinden 

Faıj fet kııklısı 

3 perde 
nakleden: 

:\lebrure 
llurşit 

Cuma m•tine 
saat ı+,.ıo da 

HAYAT ı\fEC ,f CJASI 
Celil Nuri Beyin idareıine gcçmiı 

obn HA YAT, yepyeni bir ıekilde ve 
gayet zenııin mündereeat ile tam bir 
fikir ve irfan meemua11 olarak 

BUGÜ; ÇIKTI 
BilU.mum lıtanbul ve Taşra gazete 
bayilerinde ıaHrr. 

Tevzi eden Boğaziçi bayii Hasan 
Ankara caddesi Telgraf adresi lstan
/ıul Boiaziçi. 

İpotek olarak irae eylediği Gebze Çar lıtanbul mahkemei Asliye altıncı 
111mda ve İzmit caddesinde altmış Hukuk dairesinden: 
hiısede e111 hisse fırın ma bakkal dük Madam Evgania kocası Pangaltı
kS.nı ve bir bap yemişçi d!ikklrunda ela Sürp Agop apartım~~ 9 num:ı 
onaltı hissede üçer ve ahır ve aaman ruında mukayyet Miltıyadı Efendi 
hk ma bahçenin nıaıf hisseleri satıl- meyanlarmda mütekevvin boıanma 
ması iktiı:a eylediğinden mezlcUr hiı- davasının ikametg8bmm meçhuliye
ıeler bilmilzayede be§yilz lirada Meh- tine binaen hakkınızda cereyan eden 
met Ali Bey uhdesinde kalmı§ ve be- muhakeme neticesinde kanunu mede
deli mezk(lr haddi llyikında görüle- ninin 134 üncü maddesi mucibince 
memiş olduğundan on be§ gUn müd- bo§anmanıza dair sadır olan 26/Teı
detle tekrar ve ayrı ayn mezat kaime rinievvel/ 929 tarihli hükmün ikam~~ 
!erile müzayedeye vazedilmiş oldu- giıhınızın meçhuliyeti dolayısile teb
ğundan fazlasına talip olanların yüz- liğat ifa edilmeınİf olduğundan hu
de iki buçuk dellaliye müşteriye ait kuk uaul muhakemeleri kanunun ah
\'C ihaleyi müteakip dellaiye resmile kamına tevfikan tarihi ilindan itiba
hraber cr;ıya def'aten tediye kılın- ren bir mah zarfında itiraz etmeniz 
mak ve Depozito vermek suretile ta- ve etmediğiniz taktirde hakkınızda 
!ip olanların pey vaz etmeleri ilan o- giyaben muamcloi kanuniye ifa o-
lunur dileceği ilan olunur .. 

ittihadı Mil!i 
Türk sigorta şirketi 

Barik ve hayat üzerine sigorta ınuanıdesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 
Merkezi ldaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 

Ac:-ntl"SI bıılunmftyan ~hlrlortle a"cute arn'l n;ık\'.\ h• 
Telefon : Beyoğlu - 2003 

OPE ı ...... ık
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defa 
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1 

1 Ti KAM 
Sc il ve ftrkılı fıllm 

• liımc> ılcs: delıaktr yıldız 

ll~l~RE D~l Bil 
."evırcı er nl hnr ti r iç:"J 

bıra acık hır şahes dlr. 
l'4veten : leşhur t~santri 

mukallit JlLS PAi\ in homilc 
varyete numeroları ve sc 1ı \C 

:ııctr tnn dünya h3'ad !trt 

IlKINDl 
Yeni baki reler 

meşhur ses!J ve prkıh filaıl gösterecektir. 
Mümessillerrl : Ekranın üç bUyllk \·ıldızı 

Jan Kra lro~- !nita Pa e-fJils Aste 

~XX><>O<><><:x.><><>::XOX><X><X><X><X><X>< 
ıinümüzdekı 8 ~ubet cumnrte i akşam• saat 21 30d> 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Skala ~ö \lilano tiyatrosunun :\ie~har mugan niyesi 

l\lATt 1AZEL A O S A R 1 nin 
yeg;'ne re t li verllerekfr Resitalinin programı tiyatro ~esinde talik 

cdılmi 1 ıir. Ki;cler bilet aatı<ına devam etmektedir. 

!X>:C=O~:<x::<XXXXO~X>O='->=O=C:~~:<(J 

12 Şubat çor;ımbadan itibar n 17 ,ubat pazarte.>lye kadar 

F R A N S 1 Z TİYATROSUNDA 
Komedi Fransez ıosyetelerlnden 

MADAM SESİL SOREL 
ve fahri sosyeter ~IOS\'Ö RA VE ile Mösyö DÖ SAKS tahtı !dıre

ılndeki heyeti temsilıyenin Gala mü<unerelerl verilecektir, 
Temsillerin programı tiyatro kişesinde tali'< edilmiştir. Kt~eler bilet 

atışında dcnm etmektedir. 

.. ~MMMM~·~~IOCDCl~~H 

"Mllllyet,, in 

•11ı1oult~ 1 ııı 

bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 
1 - Bir maden (5). Cilt (3). 
2 - Valde (3). Yama (2). 
3 - insan (4). 
4 - Nida (2). Saf (3). 
5 - Deıme (4). Diz kemiği (4). 
6 - Uzan (3). Nota (2). 
7 - Çanak (3). 
8 - Paydos (4). Bir cins köpek 

(4). ' 
9 - Kulağı duymıyan (5). 

eoıencelerl 

DOakl ltllmecemızta 

halledllmlı tekil 

YUKANDAN AŞACl: 
1 - içinde yıkanılan (5). lıl8k(3 
2 - Zaman (2). Avuç (3). 
3 - Damarda akan (3). Noksan 

•ız (3). 
4 - Taze olmayan (5). 
5 - Nota (2). Sallandır (2). 
6 - Ku,un kolu (5). Nida (2). 
7 - Cebel (3). 
8 - Fikir (4). Arap harflerinde 

biri (2). 
9 - Şöhret (3). Merkebin dayı 

(5). 

"Mllllgtl, in ft{rlka8l .'59 Bir kere aralnızda-----ıiTÇ kıs- Bazı insanlar vardır. Her ihtiyarfatıyor. ·--Vadettiğian ziyafeti ~erdim. ler. 
kançlık yok. Olmıyacak ta Sü- şeyde kötülük ararlar. Arkadaş İki kişi, hayat yolunda yürü- Galip ayağa kalktı, söze başla- - Aş.k ortakları! dedim. 
kiln içinde ihtiyarlıyacağız. Bu- !arının arasında da selam ve- meğe başladılar mı, karanlık, dı: - Evet, iyi buldunuz, dedi 
na karar verdik. rirken göz kırpanlar var. Bir kuytu, izbe köşelere gidiyorlar. Hanımefendiler, aziz ari<:ada- Vapur nhtrnıa yanaştı. Şe 

Bu hikayeyi anlatacak olur- gün Baroya girdim, konuşurlar Biri: şım; fik Bey bir kolunda Şadiye, .. 
sanız, dinli yenler baş sallıya- ken birdenbire sustular. İsmi- - Memnun musun? diye so- Sizi bir arada mesut gördü- bür kolunda Ninıet vapurda 
caklardır; göz kırpıp dudak bü- mi Don Juan koymuşlar .. Ba- ruyor. tüm için bahtıyarnn. çrktı. Biri.birlerine sokulmuşla 
keceklerdir. zı Hanımefendiler benimle ali- Öteki: Yalnız saadetinizi pek mey- yüriiyorlardı. 

Bir kaç kişi Ninıetin nazarı kadar olmağa başladılar. Za- - Evet! dana vurmayın, çünkü bütün a- Arkalarından afal afal bak 
dikkatini celbetmişler. Karım: vallılar, beyhude vakit kaybet- Diye cevap veriyor. Biribiri- lem size düşman olacaktır. kaldım ... Elimdeki valizim ge 

- Şadiye hanımı çok seve- tiler, yılışmaları boşa gitti. Ta- ne yalan söylüyorlar ve karan- Hakikati meydana vurmak lip geçenlere çarpıyordu. Ya 
riz. Bizimle görüşmek istiyen nıdıklanmm bir çoğu, buna mü lııktan kurtulamıyorlar. fenadır, doğru değildir. nımdan geçenlerden birisini 

-Ort aylık bir tecrübeden Derin bir şefkat, muhabbet, onunla da görüşür, cevabını masil vak'alar hakkında ben- Ben doğru söyledim. Bahtiyar olun, beraber ko- dizi pek hassas olacak ki,kızdı 
a iı.şkın maddi tarafı ikinci mütekabil hürmet ve emniyet vermı . den akıl danıştılar. KAtlbim - Nura çıkalım! dedim. oayın. Amin! - Çok sersem adam! dedi 
ıda kaldı. Gönül mesailinde havası içinde yaşıyorduk . Bir çok kimseler de bu üçüz dehşetli aleyhimde bulunuyor- Güneşe kavuştuk. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • ömründe insan görmemiş gali 
di ata mühim kıymet ve- Bunun nümıinesine vapura hayatımızı başka türlü :ef.sir muş.Galiba o da usulca Nimete Nimetle Şadiye ~e gençlıış- İstanbula geldik aziz beyim. ba?. ! .. 

... ~._._._~~~~~...::..~~~_.~~~--~~~~~~~,..;_~....ı....,.;~~~._,...: ..... ~~.__....,"-",_,...J.._,:::___~_.,ur..~--ı..~~...ı~.._-.ı"""'--..c.ı...ıt--.:ı.~.i.--:......:;;....:ıı..:...tı:ı...J...l-.......... ~ .... ..;...ı-...ıü..~lli..J___ıB'aıWcTna okn~~ilni.doi 



MiLLiYET SALI 4 SURAT ı 930 s 

~'~~~~~~K~u=v~v=E~T~~Ş~U~R~U~B~U!!!!!!!!!!!l!!~Av~rupad~ab~irinc~i liği~dipıo~maıa~rıa~musa~ddak~tır. ~zaafı~um-umı,~4 
H AS AN kansızlık, romatizma, sıraca, kemik , damar, JiÖğüs , ademi 

iktidar, verem, sinir hastalıklarına liayet nafidir . Çocuklar , 
büyükler her mevsimde istim~! cdelıilirk r. 

~efriseiain ·ı ı DEFTER1D,ARLIKr:rııLAN A Tı 
Şehremanetinden: İcra edil- I•..,------=-:-- l lilıll'!~ll!!!l:ml!!-~~~~----=ı::ıı:•:a1----=•~ 

r MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERi 1 
~------~~-~----..,....------~ 

11 Şehremaneti ilanatı ı • 
Vllllı· elit! Buğday ve Emanette 

Taksim abidesi 

k 1 k \ lerkez Arentrn; G•ht• klhr~ SATILIL l:f AN l \ me te o an analizasyon ame- .n. , stanbul l,la hnıut jJaŞ ı cad-
liyatı dolayısile 4 Şubat 930 ta- hrnn 1ı, Bep~l ı 2.16 ? Şub 

Mülteciler .. 
un işleri rihinden ttibaren Babıali civa- centuı: Mı~muJlyı Hanı ıltıt~ı desinde kagir 4 kattan ibaret ortası avlu VC 

rında Acı Musluk, Şeref ve ser ._1_•1_•n_h_111_ 740 ________ • 50 adet mağaza ve odaları n1üşten1il « Büyük 
iğ er memleketlerden On beş fırın niçin Havuzun inşası için viler sokaklarının bilcüdı.1e ve- I J va I ık s ll r' a 1 p o g 1 a Si yıldız Hanı» nam ile nıaruf Han kapalı zarf 

l kapandı .. d . saiti nakliyeye kapalı bulunaca J"l - d k I B d ı· gelenler ne suret e kam biye musaa esı . ğı ilan olunur. (Mersin) vapuru 4 Şubat usu ı e ınuzaye eye çı arı nııştır. e e ı 4 sene 
iskan edilecekler? Bu.se~~ ~.u~d~y ve un piya- bekleniyor * * * Salı 17 de Sirkeci rıhtımından ve 4 taksitte veriln1ek şartile tahmin edilen k ı y-
Ecnebi memleketlerden ilti- sası hır turlu ıstıkrar kesbede- T k . d d 1 A . Hisarı Belediye müdüri- hareketle Gelibolu, Çanakkale, meti 106,747 liradır. Talipler 8006 liralık teminat 

. . k ' 
1 

• . memektedir. Alakadarlar un ve a sım mey ~nın a yapı - yetinden: Bedeli keşfi 244 lira K'üçükkuyu, Edremit Burha- l l '{ 
eden Türklenn ıs an arı ıçın buğday piyasasında bir kriz ol- makta olan amelıyata devam 92 k t .b para veya me ctup arı e teklifnanıelerini '.!4 

apılacak evl.erin bazı . is.k~n duğunu teslim etmektedir. edilmektedir. Kambiyo hak- , zarlı~şi::ıe1si~;~~ ola_n v_e pa- niye, Ayvalı~a gidecek ve ŞU )at 930 pazartesi günü sa::lt 14 te Def ter dar-
anatıkında ınşaat mevsımın:n Bun .. ç büyük sebebi var- kında vekaletten istenen müsa- d t li h . edılmış ıs~- dönüşte mezkOr iskelelerle bir- l kd k 
eçmesi üzerine yapılamadıgı dır· unu adeye henüz cevap gelmedi- . e ca p ~ urk~~~;:~n A. Hı- likte Altuno luğa uğrayarak 1 a i satış kon1isyoııuna vermeleri (( R-'.!4 ,, 
.. ·· ı .. .. B 'b' t k 1 . .. . sar engaver oprusu yanında- l ktl • • • 
oru muştur. u gı ı m?na .ı - ı - Anadoludan mütemadi- gınden abıde etrafına yapılacak k. i dükkanın ceph . . k ge cec r. 

m
.. k usulu·· yerıne •n h b h · · ih 1 1 esının at ve Azı'mette Gelibolu için Kumkapı ve Samatyada Hazı'ne namına b t 1050 k'l 
una- asa . . • - yen yeni mal gelecektir. a:--uz ve. ~ çenı~ ınş.ası a e ınşası ameliyesi bu k d maz u ı o aatın pazarlık suretı ıle yapıl-

2 
_ Piyasanın düşkünlüğü. edılmemıştır. Abıdenın etrafı- 5121930 Çarşamb .. .. ere 14e ;,,.y_iik_a_h_n_m_a_"_· ------ıı meşe kömürü ile 25 buçı.tk çeki meşe odunu 20/ 2/ 930 Perşembe 

asın H y f vekile karar ver f ı · t sv· es· d ıbir müddet te a gunu saat T ~ günü ihale edilmek üzre müzayedeye çikarılmr""ır. Taliplerin 
'ış a v·eı· e 1 bl' - lun 3 - Evvelce yapılan az a ıt- nh~n ede.l ı~ .

1 
e - te pazarlıkla ihalesi kararlaştı- ra ZOD ,·~ı·ncı· ,ot1(3t11 .. k' d .,. 

U 

ve ı ayete te ıg o - halat. ır ı mıştır. . rılmış oldug- undan talı' plerın· ~ 0 0 yevmu mez ur a saat üçte Defterdarlık binasındaki füale komi-

ştu E 1 Tak mde t amvay syonuna müracaatları ilan olunur. 
r. t kkii Alakadarların iddialarına na- . ~vece ıl sı 

1 
r k - daire encümenine müracaatları [Ankara J vapuru 6 Şubat-

emurlara eşe r zaran bu vaziyet karşısındadır !ar ıçın xa.? m:ş o an muva - ilan olunur. 
, Himayei Etfal Cemiyeti hü- ki uncular ve değirmenciler fı- kat hat ~okulmege başlanmıştır * * * per~emhe akşamı Galata 
Uınet memurlarına Himayei rıncılara kredi ile un satışını Taksımden. Tarla.ba~ına a5ı! Şehremanetinden: Emanetin rıhtımından hareketle 7.on~uldak 
tfale yardrm ve sühulet gös- kesmişlerdir. mış olan yem cadd~m d~ ikı Ayasofyad.~ kain deposunda lnebolu Sinop Sömsun Cnye 

et<liklerinden dolayı teşekkür Dün bu hususta alakadar bir tarafı~ ~-4 m~tre yukseklık.te mevcut mustamel otomobıl iç Fatsa Ordu Gireson Tratızon 
ttiğini vilayete bildirmiştir. zat bir muharririmize demiştir ve m~l bır şekil~e. duvar çekil- ve dış lastikleri dökme sobalar, Rizeye gidecek ve: dönüşte Of 

lki i • ti ki: mek u~re yolun. ıki tar~fı tan- Ceket ve pantalon, pirinç demir rabzon Polathane Gireson Ordu 
• A ne l~ m'!'. "- Değirmenciler ve daha zim edılınektedır. Yenı açılan ve bakır, yatak, yorgan ve sair 'f ılayet umumı meclısı ya- ziyade kırmacılar fırıncılara kar yolun Tarlabaşı kıısmma tesa- 150 kalem eşya satılmak üzre Fatsa Samsun lneboluya uğ-

~~ ıkinci ~çtimaını saat 14 te şı krediyi kestiler. Çünkü fır~n- düf.~en ?a~l~~ındaki binala_rm !mahallinde müzayedeye kon- -:r:":· a;ra;k:;;;~ge;l~ec•e•k•ti~r-.;;;-;-;-;.::; 
edecektır. cılar borçlarını vermemektedır- da ~stı~lakı ıçın ~~~t b~na muş olmakla talip olanlar 6 Şu 11!19 

Teftişler ler. Bu suretle kredi ile un.ala- s~hıplenle. pazarlı.ga gınşmış- bat Perşembe, 10 Şubat Pazar-. SAOIK ZADE ARSLAN 
aar'f E . . M ff B mıyan fırıncılardan tahmınen tır. Amelıyatın bır an evvel telli 12 Şubat Çarşamba günleri K'APDAN VAPURLARI 

. 1 mını uza er ey · · · d k t 'kınar 1 lı:n kt d d od b 1 
tin ecnebi mekteplerini teftiş 15 tanesı ge~en ~ydıçı: ~ a~a ı Eıneça ışı a t~ . ı~. • eptl a ·f· unalcak heyete müra İZMİR • MERSİN 
~iştir, mak mecburıyetın e a ış r. nıa net te t ı ş ı nı caa anı an o unur. 

lnşa · ıtı kontrol heyeti Kambiyo n1ürakipleri şidd ·tlendi rdi Şehreman:t:;en: Şehı'r da- Sür'at poitası 
V d 

Muntazam ve lüks kamaraları 
.. 'ilayet mühendis mektebi Şanj muamelatını yakın an Şehremanetinin son günler- ı hilinde imha için ve yahut sair havi ele erikle mücehhez 
~derrislerinden bazıları ile takip etmek üzre her bankadan de yaptığı teftiş neticesinde yi- bir maksatla kağıt mukavva par KEMAL vıpur~ 6 Şubat 
Utahassıs bazı zevattan mü- bir memur bulundurulması ve yeceğe ait bir çok şeylerin bo- çalan, hurda eşya ve saire ya - PERŞEMBE 

ekkep bir heyeti fenniye teşkil bu memurun vizesi olma~ıkça ruk olduğu anlaşılmıştı. kacak olanların velev arsa bah
etını.ştir. Bu heyeti fenniye el- Bankaların şanj m~~mele~ı l:'a- Ramazan münasebeti~e Jl'.ma çe açı~ mahallerde de olsa ev

.e~m vilayet tarafından inşa et pamamaları takarrur etmıştır. net seyyar esnafın sattıgı yıye- velemırde mmtakalarındaki it-
ır~Imekte olan 53 mektep bina- B l kh· e nerede ceğe ait malları daha büyük faiye amirlerini haberdar etrne-
1 ıle köprülerin ve yolların in- a 1 .ın k? bir di.kk.atle teftiş etmeğe karar leri lazımdır. 
aatını ve muvafık ise kaydu yapılaca verrm.ştır. -p=-· ----------

b K K · h 1 ıyango müdüriyetinden: 
a ul muamelesini yapacaktır. Yeni balıkhane binasının e- esılen ayvan arın ı _ Numuneleri veçlıile 

akşamı J 8deSirkeci rıhtımından 
hareketle Çanakkale, lzmir, 
Fethiye, Güllük, Antalya, Mer
~ıne azimet ve avdet edecektir. 
Mahalli müracaat : Sirkeci 
Yalıköşk c;ıddesi a!Alye han 
birinci kat Sadık zade Nazım 1evhaııe talimatnaınesi restecilerde ileri?e yapılacak o- kanı "258,000,, adet noter evrakı 

B
. . lan hal yanında ınşası tasavvur b . 
ar ve birahaneler içın ya- edilmektedir. Fakat Keresteci- Kara ağaç mezbahasında ke- ta ettiinleceğinden taba ta- vapur acantahanesine ffi L' ra-

ılan talimatname aliikadarla- !erde ne zaman hal yapılacağı silen hayvanların kanı için E- lip olacakların pey akçaları ile caat Telefon : l stanhııl 9 r 3~ 
a tebliğ olunmuştur. belli olmadığı için Balıkhane- manet bir müteahhit ile muka- birlikte 4-2-930 salı günü saat • 

Cem'i Bey geldi nin şimdilik tamiri münasip gö vele aktetmiştir. Bu mukavele on beşte: 
Emniyeti umumiye müdür rülmüştür. Tamirat esnasında cemiyFti belediyeye sevkedile- 2- Piyango müdürlüğil için 

'""•"•' c.:m-ı n. Ankara.dan Balıkhane rıhtımı da yapılacak cektir. Kandan senede 15 binli- muktezi iki adet çift yildızlı 
hrimize gelmiştir. tır. ra LJar bir varidat temin etli- iptal makineleri pazarlık aure-

leceği tahmin ediliyor. tile mübayaa edilceğinden itaya 

T. d 
talip olacakların keza 4-2-930 

apu a salı günü saat on dörtte piyan-

Yelkenci vapurlan 
Karadeniz lüks ve sürat postası 

VATAı~ 
vıpuru 5 Çarşam ha 
Şubat 

8. İNCİ TERTiP 1. İNCİ KEŞİDE: 

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

zurunda yapılır. 

B~l~K IKR!Mll~: 30,000 LIRlmR 
Her keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

Eı11razı istilaiye hastanesi 
sertabahetiı1den: 

. Haydarpa~ Emrazı i.stilaiy~ ~astanesi için mayis 1930 gaye
sme kadar !uzumu olan otuz ilri kalem mekülat münakasai ale 
niye suretile mübayaa edileceğinden ve münakasa 11 şubat 1930 
tarihine müsadif salı günü saat H L'C o .. ı .. L .. ..ı .. K.ucL Mustafa 
paşa caddesinde kfiln İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi ser 
tababetinde icra edileceğinden talip olanların yevmi mezkOrda 
masraf komisyonuna ve şartnameleri almak ilzre her gün mez 
kur hastane idare memurluğuna müracat etmeleri ilan olunur. Ekonomi 

-~----1 h ti ya ç listesinin 
Tapu 8enetlerl go müdürlüğünd-e müteşekkil 

tayyare mübayaat komisyonu-
Tapu senetlerinin yazıların

dan şikayetler vaki olmaktadrr. 
Bunların daktilo makinelerile 
yazılmaları mutasavverdir. 

na müracaatları. ~~e~~~~~irtf:f ~:~~:~:~ Ban~ırına ~ele~iyesin~en 

tatbikinden evvel 
ün banka müdürlerinin istirakile 

mühim bir içtima aktedildi 
....... N 

11 
h E t B 1·n nez- Deyini istilzam eden mala 

. .uun uru a sa · . kb b k 
ınde banka müdürlerinin işti- aııt .fatura v~a ma uz ~n a-
akile aktedilen bir içtima ya- ya ıbrüzd.az e~~lekr~kd m?11tevıedya.tı
ılın B . · hakkında nın c auua ı eyın sen ıne 
uruılşltıhr. Eu ıçBtımab.r muhar- ait olduğu ve senedin mılctari-

. a sat ey 1 1- "d 1 · • • riın· • ermiş- le muhatap ve ... eşı ec suun ıs-

. r. ıze şu malumatı v mi dercedilmek 6 uretile mübrez 
. · · fatura tasdik ettirilecektir.Ban-
- Yeni ihtiyaç listesının kanın tasdiki alındıktan sonra 
ev.kıi mer'iyete vaz'm~. ev- 1 k k b" 

el ıthatat emtiasından ~ut~- konşimentoyu a ara mu a ı-
ellit olarak bankalara verilmiş !inde ordino vermiş olan vapur 
1 • · ·· d ek acentasına götürülerek bu fatu
. an deyin senetlennı 0 em ra muhteviyatının mukaddema 
1,~re vadesinde müracaat eden tevdi edilmiş olan konşimento 
ıccaman bankalara tama~en ile mukabilinde verilen ordino
ta~ilmek için alelfisul azı nun tarih ve numaraları derce-
rakı esasiye istenmektedir. 1 M:aııar evvelce gelmiş ve ev- dilmek suretile acenta ara tas-
tı da ait olduğu makamlara dik ettirilecektir. 
di edilmiş bulunduğu için Ancak 31 Kanunusani ve 1 
irler kendilerinden talıep e- ve 2 Şubat 930 tar.ihinde va~e: 

h 1 'b d leri inkıza etmiş olan bu gıbı 
~n evrakı der a ı. raz ~ e- ticari senetler için fatucları ü-
ıdiklerinden. bahısle. ~Ura- d ~t ettiklerinden, bu gıbı ah- zerine yalnız bankaların tas ik 

.. k"tat ve şartile rktifa edilmesi ve buna 
ide tüccarın muş u a istinaden vize verilmesi tesbit 
lnetice protestoya m. ar. uz bı-h edilmiştir. 
ılmamayı teminen ıttı .~z .. e- Vapur acentaları tüccarın 

en mukarrerat banka mudur- milracaatinl hilsnll kabul ede-
'ıne tebliğ edilmiştir. . 
~, d 'barettır• oekl-erdir.,,. 
'YlUkarrerat şun an 1 * ·• * 

uambio Borsası !J/2/9!JO ·· 
il, tAHVlı.AT 

1~ 1 lhR/IZLAll } 1 I 86.<ICI 

' • 196 25 ıı. 'f. '· 37,25 
1 iLr,11 dahili 1 ()b6 62,~0 .Aaıdola 1. '. 86,40 

nuu n urahhlde 6 90 f.29,5' 
rauıı)·cU demir yohı Ttıae1 t!rtttl ( ıt.1) 

[Jettlrtt ıırtol 
~El\LTLER Jlılıtm Şirketi. 1& 51 

1 erı: .. 11. fi 

t e(c lu demir J011l 20 

r • ay ş 69 
1 . . 
, • ~. ~ l r1tttl 

!!O • ll ~hletl 

lıııın A \ ıo 
1 • 
tf ı,.,.,, 11 ,_ 

4 Lttt rnıen ;.. 5 

ı Şln enıo ~ 31 

• tltfoD Ş. :18 

3~ 

80 
00 

17.00 
00 

50 
31.Q) 

111 
00 
00 .. 

li. pqa U... tlrktll 

Loıdr& ı043 50,00 Newyort 
PuLı ll 98,00 Attıı 

Ctı•vra 

Bllkrtı 

Brl ... 11 
D• • 

1 ~us ııo•• 

25 43,ıs Aw11md111 
s 87,50 Soly• 

15 ıış,oo-Bcrlla 

0,47 06,25 
e6 i l .OJ 
09 00,00 
Cl 17,00 
w rs. oo 

1 96.75 

Bu hususta tapu erkanından 
bir zat dedi ki: 
"- Tapu senetlerinin dakti

lo ile yazılmasını düşünüyoruz. 
Fakat 15 yazı makinesine ihti
yaç vardır. Elimizde ise fazla 
1ıahsisat yoktur.,,. 

BÜYÜKADA 
KADASTROSU 

Büyükadada Meşrutiyet ve 
Yah mahallelerinin kadastrola
rı iıkmal edilmiştir. Faaliyet 
sür'atle ilerlemdrtedir. 

TAPU DAİRESİNİN 
SUYU KESİLDİ 

Parasının tediye edilmeme 
si yüzünden, Terkoıs şirketi,Ta
pu dairesinin sularını kesmiş
tir. 

Bu vaziyet karşısında ldare 
yangın vukuunda evrak ve def 
terlerin ziyamdan mes'uliyet 
kabııl edemiyeceğini müdüriye 
ti umuıniyeye bildirmiştir. 

Veresiye! 
Hanım 

efendi • 
ler bay
ram ya
kla,ıyor 
gUzel 

bir kUrk 
manto 

ihtiyacı
nız yok
mu? 
Mağazamız 

8 ay vade 
ile ve bü
yük tenzl
litla satm
aktadır. 

J.BeJto 
latanbul 
Mahmut 

Pa'a 
KUrttça 

Han 
Sokakta h.ıtbol Tel. lst. 

Veresiye! 

oynanmıyacak _ 16_a_s ______ _ 
Son günlerde sokaklarda ve İstanbul Preventorium 

meydanlarda futbol gibi top oy- - d - ı- X. •• d 
nanması bir çok şikAyetleri da- mu ur u6 un en: 
vet ediyor. Bu oyun neticesinde Valdebağında müessese &
bir çok camlar kırılmış, yoldan r~zisi dahilinde inşa edilen pa
geçenlerin üstleri başlan çamur vıyonun natemam akşammm 
la kirlenmiştir. Emanet encü- inşaatı kapalı zarf usulü ile 20 
meni bu şik&yetler üzerine me- K!nunusani 1930 tarihinden 15 
ydan sokak gibi yerlerde top Şubat 1930 tarihine kadar mü
oynanmasını kat't surette me- nakasaya konulmuştur. Talip
netmiştir. Bu suretle top oyna- !erin şartname ve evrakı fenni
yanlardan ceza alınacaktır. yeyi almak üzre müessese mll-

dürltiğilne ve ih!lc günll olan 
Sanayi Blrllğlııln ıs Şubat 1930 Cumartesi saat 

raporu onbeşe kadar Fındıklıda yük-
. . . . sek mektepler muhasipliğlnde 

Sanayı bırlığı tarafından An. toplanacak komisyona müra
karada hazırlanmakta olan ik- caatları. 
tısat programı hakkında bazı --'--- ---------
tememüleri havi bir rapor ha- ŞEHZADEBASI 
zırlandı. Bu raporda muamele TUrk slneıua ve tiYatro~unda 
vergisi, !stihsalAt ve sanayi kre Her aktıım koııılk Cevdet Bey 
diııi maddelerine temam edilmok 
tedif. ~apo!] buglin murahhas temsilleri Anuttı bale heyeti 
aza KAznn Zıya Der JlStiirecelc- alnıma, büyqk varyeta, tiyatro 
tir. · - ve ffir'1 O!!lıull • 20 ku~ur . 

Trabzon, Sürmene ve Rize l ye Bandırma Belediyesinin tesis ettiği elektrik santralının 
gidecektir. işletmesi müteahhide verileceği bir buçuk ay müddetle ilan e-

Tafsillt için Sirkecide Yelkenci dilmiştiMüddeti muayyenesi zarfında talip zuhuretmemesinden 
hınında k!in acentesine müra· dolayı verilecek teklifler menfeat Belediyeye muvafık görüldü-

'::c:•:•t::T:el:. :'':tı:n:lı:ul=l5:1:5::::= ğü takdirde Şubatın 9 ncu Pazar günü saat 15 te pazarlıkla iha
! - lenin icrası mukarrer bulunduğundan taliplerin müddeti mez-

UUYt,:E LEVA~T Llı\IYE kfir zarfında müracaatları ilan olunur. 

Hamburg, Brem, Anver3 , 
Istanbul ve Bahri Siyah ara. 
rında azimet ve avdet munta 

zam postası: Ham!ıurg, Brem. 
Stetin, Anverı ve Roterdam 
dan limanımıza muvaseleti 
beklenen vapurlar ; 
Marmara vapuru S şubata do~u 
Genılı ,, 5 • 
Androı 

Troyı 

9 
• ıs 

.. 
• 

Burgu, Vama, Kö1tencı, Kalas 
ve lbrall için limanımızdan 

hareket edecek vıpurlar: 

~rnl• vapnru 4-5 şub1tta ıabmlld · 

Andros • 9-10 • • -Haınburg. Brem, Anven, RoterJam 
ve Dançlg için yakında llınınımız-

dan hııreket edecek vapurlar: 
Ostse vapuru 6-7şubatta ıahmilde 

Mllos • 10-11 • • 
Troya • 15- t 7 • • 
Samos • 19-22 • • 

Fazla tafsi lat için Galat:ı d :ı 
Ovakım yan Hanında kli ıı 
umuınt acenteliğine müraraat 
Telefon: Beyo~lu641-674 

NAiM VAPURLARI 

MİR-MERSİN postası 
ADANA vapuru 6 

Şubat 

Per,embe günü akşamı 
sirkeci rıhtımından hareketle 
(Çanakkale, lzmlr, Killlük,Bod 
rum , Rados , Fethiye , 
Antalya, Alllye ve Mersine uğ· 

rayıcakıır. Fazlı tafslllt için 
Galıtada Site Fransez hanında 
ı i numarada acentelljl;lne mü
racaat Tel. Beyogıu 1041 

Krezival 
Ktillanmaaı kolay ve tesiri 

kat'iyen şaşm..z • Pek Qlllz'iç 

olan OksOrOf ü keter , 

HAva borulannda birlkeı. 

balgam lari söktürür, -
T>ikkat 1 .. ~ ... fabrı\aai t 

··~11·... sa.libini , 
nıfıstahıarııtı, 

havidir . ' 

5 
Q 

Enıvali metruke nıuuuı.y .... t u en . 
Sattlık iki ha11c bir llliJ~k ,ın: 

Boğaziçinde Y enimahallede PazarbaŞı caddesinde kain 
tahtında bir bap dükkanı müştemil 1021 1 numaralı hane 
ile ittisalinde kilise sokağında kain 102 1 ' ı numaralı karg·r 
haneni:ı bedeli sekiz taksitte ödenmek üzre 4000 lira bedeli 
muhammen ile 18/ 2/ 930 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 te müzayedei aleniyesi mukarrerdir. Taliplerin % 7.5 
hesabile teminat makbuzlarile İstanbul Milli emlak müclü
riyeti satış komisyonuna müracaat eylem_eleri. - - ---· 

Anadolu Çinıentoları 'fürk Aııoııını Ş rke , i '. 
Hissedarları 27 Şubat 1930 tarihine düşen Perşembe gün:: 

saat onda Galatada Haku hanında 7 numarada s eneli /: he· 
yeti umumiyesi toplanacaktır. 

R uznamei müzakerata dahil mevat şunlardır: 
l - Meclisi idare ve mürakiıbin raporlarının kıraati 
2 - Meclisi idare azası ile murakibin tebdili 
3 - Murakibe verilecek tahsisatın tesbit i. 
Heyeti umumiyede hazır bulunacak hissedarlar gerek esa 

leten ve gerek vekaleten hamil oldukları hisse s cnedatını ve. 
ya bunu müsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel sir
ketin merkezine ve yahut Yakut hanında 7 numaraya te~di 
etmelidirler. Tevdi edilecek hisse senedatı için alınacak 
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BtN SÖZ 
' BİR RESİM 

··~--~ ,-ş- 1 

mekteplerinde oku -1 
için der s 

!\aune Halit - ~1ualliın Ahınet Halit 

Yurt Bilgisi 
Kazalar-Belediyeler-Belediye Meclisleri 

Vilayetleri valiler idare ettiği gibi kazaları da ka
ymakamlar idare eder. Vilayettr e valinin vazifeleri ne 
ise kazada da kaymakamın vazifeleri onlardır. Kazada 
maliye itlerini malmüdürü, kaymakamın yazı işlerini 
tahrirat katibi, davaları da hakimler görür. 

Her kazada bir idare meclisi vardır. Buna kaymakam 
reislik eder. Malmüdürü, tahrirat katibi ve ahaliden se
çilen a.~~a bu mecliste bulunur. Vilayet meclisleri ne gibi 
işler görürse b meclis te o işleri görür. 

Belediyeler 
Bir memleket ahalisinin temizliği ve inceliği o mem

leketin güzelliği ve temizliği ile ölçülür. Her ıeyİ hükU
metten beklemek doğru değildir. Bütün hemıehriler ıeh· 
rİn güzelliği ile alakadar olmalıdır. Şehir iılerile meıgul 
olan daireye belediye denir. 

Ankara ve btanbul belediyelerine ıehremaneti ismi 
verilir. 

Belediyelerde bir reis, bir de belediye meclisi vardır. 
Belediye meclisleri halk tarafından dört sene için 

intihap edilir. 
Küçük şehirlerde altı, büyük şehirlerde on ikiye ka

dar aza bulunur . 

SALI 
i ŞUBA1' 930 

-
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\l AZ 1 F E.l\1 
Elrevnı Beyo~lııntl:t 1 

caddesinde J•ı ı nıırr 

E 
kürk mağazasında ki 

Giizel kürkle 
sergisinden 

Mevsim sonu münasc 

tenzilAtlı Hatlar 
_ _..istifade ediniz 

Süt ilanı 
Halkalı Ziraat Mektebi 

koyunl arının süt müzayede" 
seb<bten dolay ı ı ubatın on 
cumartesi ~nüne talik edil ·-
~ So,ooo lira 

Tayyare biletini Karak 
Bursa hanı kapısındaki V 
M. Gazi glşesln den alara~ 
zandım. Hüsnü k.it 

Zayi MUhUr 

Bu meclise yirmi yaşım bitiren ve o şehirde oturan 
vatandaılar seçilir. DUıı Erkek mualllm mekteblnd• ucuz yemekler hakkında bir konferans verilmiştir, Resim kenferansı dinleyen talebeyi göstermektedir 

Arap harfi erile bıkkedllm 

ııa mahsus lllehmet Ferit 
milhilrOmU yayi eyledlğlmdcıl 
guna kıymeti kanunlvesl kıl 

olduğunu ilan eyler im. GaJı 
Assiküraslonl Generali banın 

7-l No Hukuk Dr. Mehmet 

Askf.r olanlar; belediye işlerinde müteahhit yahut 
kefil olmamak şarttır. 

Bazı kimseler belediye intihaplarına ehemmiyet ver
m.,k istemezler. Halbuki bu çok mühim bir meseledir. 
Bu bizim için bir hak olduğu kadar bir vazifedir. Yarın 
belediyenin bir noksanını görünce söz söylemeğe hakkı
mız olmak için intihap yerinde bulunmak, rey vermiş ol
mak lazımdır. 

Şehrin temizliği, aydınlanması hep belediyenin va
zifesi olduğu gibi tramvay ve arabaların muntazam ha
reketleri ve yiyeceğe müteallik şeylerin hilesiz ve temiz 
olmasına dikkat etmekte belediyeye aittir. Bu işleri be-
Iedive 7abıtası takip eder. . 

Het· vatandaş şehrin temizliği için elinden geldiği 
, kadar çalr~hğı gibi Beledie nizamlarına riayet ve sırasın
da Belediyeye yardım etmek vazifesile de mükellef oldu
ğt•n•1 unutmamalıdır. 

AÖRI -
LARI 

TESKiN 
iÇiN 
PEK 

Galatasaray terblyel bedeniye kalUbUnde bir çay Elyaf eti verfldl. Bu toplanmada bolİ:ıua 
memlekette taammUmU için icap eden etaılar gllrlltUldll. 

MO
KEM-

MELDiR 

5050 DEFTER TAB'I J\ılÜNAKASASI 
İ.;pirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umuın 

müdürlüğünden: 
. 5050 adet defteı in tab'ı münakasaya konmuştur. Yevmi 
ıhale olan 11 şubat 930 salı gilnil saat on beıe kadar teklif 
zarfları mübayaat komsiyonunca kabul edilecektir. Talipler.n 
Komsiyon kitabetine müracatt1!n, 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

115000 elit koçanın tab'ı münakasaya konulmuttur. Yevmi 
ihale olan 18fubat930 salı gUnU Uat 15 e kadar teklif zarftan 
mObayaat komisyonunca kabul edllecektlr, Taliplerin komisyon 
kltahctlne maracaatıarı. 

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

dar 4 aylıık tabiyesi münakasadadır. 
Şartname Vilayettedir. Taliplerin nihayet 10 şubat 930 ta· 

tihine kadar teklif varakalarını dahiliye vekaletine gönderme 
!eri. 

Bergama ~ele~Jyesin~en: 
Bergan1a belediyesi Zabıta münakasaya konmuştur. Talip 

memurları ile daimi amelesi i- olanlar 5 Şubat 930 tarihine ka
çin 30 takım yerli kumaştan el- dar kumaş ve astar nümuneleri 
bise ve kasket ile 10 adet an1ele ile tekliflerini öndenneleri i---- • 

Taksimden Tarlabatına bir cadde açılmaktadır. Bu resim faaliyet sahasını gllıtenncktedlr 

Şef makinist aranıyor 1 

Zonguldal{ Belediyesinden: 
1 -- Zonguldak Beledyesine ait elektrik santralında şefma

kinUıtlik açıkur. (200) liraya kadar şehri ücret verilecektir. 
İşletme makinaları (R) Volf fabrikası, elektrik makinaları 
ve Simens fabrikası mamulatmdandır. İki makina işlemekte
dir. İşletme makinalarınm sistemi buharla müteharrik loko
mobil makinasrdır. 

2 - (Talip olan) zevaun diplomalı olması ve lakin beş 
sene bu gibi makinalarda tecrübe görmüş olması ve Türkiye 
Cümhuriyeti tebaasından bulunması şarttır. 

3 - Taliplerin bilcümle vesaik suretlerini, fotoğraf sıhhat 
raporlarını ve muvaz:ı;ah adreslerini taahhütlü mektupla 
Zonguldak Belediye riyasetine göndermeleri lazımdır. 

4 - Müracaatlar 15 Mart 930 tarihine k r k l ile- · 

J htira ilanı 
!{uyruğu sUrmell ve kayaa 

toplu o1ematlk atef ailllhı,, bak· 
kıodll latihsal olunan 6 Nisan 
1926 tarih ve 458numerolu ihtira 
beratı bu kere mevkii file kon· 
mak Uzere ahere devrUferağ 

veya icar edileceğinden tallp 
olanların Galatada çinili nhhm 
hanıoda ikin el katta Rober Fer
rlye müracaatları ilAn olunur. 

ihtira 1 Anı 
• Zeytinyağr çıkamrak usuıı 

ve ana mUteferrl alllt,, hakkın· 
da ıstlhsal olunan 3 Mart 1927 
tarih ve 588 numerolu ihtira be· 
rah bu kere mevkii flle konmak 
üzere abere devruferağ veya 
icar edileceğinden talip olanla
rıo Galatada çlnlll Rıhtım ha
nında ikinci katta ber Fer-

Emniyet sandığı emlak müzayedesı 

Kat'i karar ilanı 
Sandığın uhdei tasarrufunda bulunan Gö21tepe (elye · 

neryolun'da) atik Göztepe ve cedit Merdiven tariki 
ğında atik ı, 3 ve cedit 35, 35 numaralı ve bin dört yü 
mi beş arşın arsa üzerinde mebni otuz sekiz oda ve al 
lonu ve ayrıca dokısan arşın üzerinde iki katta yem 
dasm• ve yüz elli arşın üzerinde zemini zemini kagir 
ahşap iki katta büyük yemek salonu ve harnan1 od 
ve yilz elli arşın üezrinde kagir bir katta çamaşırlığı 
büyük bir köşkün tamamı ile iki yüz otuz arşın üze~ 
on odayı ve beş yüz elli ar ın üzerinde harap bir ahır ve a 
lığı ve üç yüz arşın üzerinde iöi depoyu ve yedi y1.lz yiı u 

arşın üzerinde kagir bir katta bir hane ve odaları ve yüzeli 
şm üzerinde alujap kapıcı odasını ve yüz yetmiş arşın 
rinde ka rgir bir katta maa müştemilat (kiremitleri 
mevcut) bir mutfağı ve otuz üç dönüm yüz doksan 
arşın araziyi havi diğer bir köşkün tamamı 1 Şubat 93' 
rihinde icra kılman aleni müzayede neticesinde yintıı 
lira dele ile müşterisi üzerinde takarrür etmiş ise de 
meti muhammenesi olan otuz altı bin elli beş liraya ~ 
ran haddi Iayıkmda görülmediğinden kat'1 kararının Ç 
mesi on beş gün müddetle tehir edilmiş ve 19şubat 930 tarıi 
müsadif Çarşamba günü kat'i kararının çekilmesi mu!< 
bulunduğundan talip olanların mezkfu- günde saat 
beşe kadar Sandrk idaresine müracaat eylemeleri ilan olı - - _,, 

.-Edirne vilayetinden 
···M00eccel ... Reisicüffihurumuz Gazi Mustafa Kemal 

retlerinin Edimede rekzi için mermerden ve kaidesi ke; 
mermerden olmak üzre bir he}"kellerinin imali 5/Şuba! 
tarihinden 5/ Mart/ 930 tarihine kadar bir ay müddetle 111 
i münakasaya vazolumnuştur. 

Münakasaya iştirak edecek erbabı ihtısasın vücudı 
tirilecek heykelin azami (12000) lira kıymetinde oll 
ceğinden bu müddet zarfında ufak bir modelini ve pi 
ihzar ile yevmi münakasa olan 5/ Mart;930 Çarşamba 
nü %7,5 teminat akçesi ile ehliyet ve ihusa1! vesika! 
Vilayet makan1ında müteşekkil abide komisyonuna miif 
at eylem eleri ilan olunur. 

r_.. Saadetiniz -.. 
namına nazın Jtibare al mını z 

llzımgelen bir tavsiye: 
Büyük tayyara 
plyango•unun 

ı 1 Şubat keıldesl lçln biletinizi 
geç kalmadan lstınbulda Emin· 

önünde valide hanı kapısı lttlsıllnde 
4 numerolu 

Ventura efendinin 

KADER 
T ~el:dei idFt t10z ı 1 
-. tecrUbe ediniz • ...-. - -

Türk gençlerine 
latanbul'da eski bir Şirket 

için başlangıç otuz liri ma8fla 
Uç genç Türk alınacaktır. Lise 
mezunu olmak ve iyi tahsil ve 
teablye ıurmU• bulunmak tart
tır. Bu teraltl hlliz ve talip 
olanlar, tercüme! bal ve mektep 
tebadetnameal suretlerini bir 
ıoıugrafllerlle beraber, aşagıda· 
ki adrese gllodermelldlrler. Alı
nan evrak iade olunacaktır. 

M. E. Galata o 

İHTİRA fLANI 
• Sefaln dilmeni • bak 

latlbsal olunan 27 şubat 

tarih ve 577 numerolu 1 
beratı bu lıere mevkii file 
mak llzr• abere devrü 
veya icar edileceğlnden 

olanlann Oalata'da Çlolll 
tım hanında Rober Ferrfyo 
racaatları llAn olunur.) 

lmn bal ikinci ticaret 71 
kemesinden ı 

Mukaddema ilAnı lflAsına 
verilen Çakmakçılarda yeril ıııı 
car tlcıreıile milşteğ!\ Fehmi ~ 
efendinin bu kere mevcut bir 
kasası bilmilzıyede satılacağı 

'alip olanların 8 Şubat cuııı1 

gttnU sut 16 da mezkür mığ 

yevm ve uıkti mezk11rda hazıt 
lunmılın il~n olunilr. 

lsıanbul Mahkeme! ıullye b' 
el ticaret dalreslddenı 

lstanbul'dı Çakmakçılar yo 
da Tiearet hanı alanda bızır t 

ve kasket tlcıretilc meşgul 

iflAsına karar verilen Kır.bet 
yan efendinlıı 3·2·930 ıarib1 

itibaren iflhının kaldırılmış old 
ll An olunur. 


