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bat 
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l eri 
bu-

-ondra konferansında beş 
., ..ık devletin tahtelbahirler 
eselesine ait tezleri dikkatle 

tetkik ve mütalea edilince, si
asetinde ne yaman şey oldu

' u daha kolaylıkla anlaşılır. 
alum olduğu üzere İngiltere 

e Amerika tahtelbahirlerin il
ası taraftarıdırlar.Her iki dev 

etin bu hususta ileri sürdükle
. sebepler şunlardır : 

Mali vaziyetimiz ve hükfim~t·n ittihaz ettiği tedbirler hakkında 
ismet Pş. Hz. ile maliye vekili mecliste beyanatta bulundular 

1 - İnsaniyetin umumi men
faati . 

2 - Tahtelbahirlerin müda
faa silahlarından olmaması . ' ' Milyonların 

!erden 
itimadı 
başlar,, 

''tek,, 

Harici 
borçldr 

Yunan hükumeti itilaf 
projesini kabul etti 

3 - Bunların ilgasının tesli
.lıatın tenziline ve netice itibari
le bütçelerde tasarruf teminine 
biiyi.i:k bir mikyasta hizmet et
mesi. 

4 - Gemiciler için mevcut 
tehlike sebeplerinden birinin 
0rtadan kalkması . 

Hükumetin ve memleketin milli 
parayı muhafaza etmek için tatbik 

etmiyeceği tedabir yoktur_ 

Zekai Bey Anka
raya gidiyor 

Fransız ve Ingiliz da
yinler vekili geliyor 
Düyunu umumiye Türk da

yinler vekili Zekai Beyin şeh
rimize geldiğini yazmıştık. Ay 
ni zamanda hükumet namına 
Düyunu umumiye komiser ve
ka.Ietini ifa etmekte olan Ze
kai Bey Ankaraya gidecek ve 
hükUnıetle temas edecektir • 

·Fakat dostluk ve bahri tesli
hatın tahdidi misaklarının 

aklini istiyor 

Tahtelbahirlerin muhafaza
sına taraftar olan Fransa ile 
1 aponyanın tezleri de şu esas
lara istinat etmektedir: 

h ı - Tahtelbahirler de diğı:r 
.arp gemileri mahiyetinde hır 

sılahtır 
' 

Mecliste kabul edilen Türk parasını koruma 
'canunu şiddetli ahkamı ihtiva etmektedir 

• 

------
Mübadil emlakin tasfiyesi meselesinin bi-
taraf mübadele azasına havalesini istigor 
ATİNA, 20 (Anek.) - Ha- ( 

s· 2 - Tahtelbahirler, bahriye
• 
1
. nispeten zayıf memleketler 

1~1n başlıca bir müdafaa aleti
dır, 

3- Tahtelbahirlerin istimali 
~e diğer harp gemileri gibi hu
"Uki usul ve kaidelere tabi tu
~ulabilir. İ tal yaya gelince, bu 
1.evlet tahtelbahirler mesele
~~_nde daha ziyade siyası bir dü
ıunce ile hareket etmektedir. 
O, tahtelbahirlerin hem muh.ı
fa:ı:asına ve hem de ilgasme ':ı 
taftardır. Çünkü ilgasına ta
raftar görünmekle İngiltere 
"c Amerikanın hissiyatım ok
laınış olacak ve diğer mesele
Crde onların müzaheretini te

ltıin eyliyecektir. Fransa ve 

J\NKARA, 20. (Telefonla) - Sabah saat on birde toplanan 
Cümhuriyet H. Froka.sı g~punda.~s:11et ~aş.a ~azretlı;~. vem~
liye vekili mali vaziyetimız ve hukumctın •ttıhaz ettıgı tedbır 
hakkında izahat vermişlerdir. 

Büyük Millet Meclisinde 
izahat ve nutuklar 

ANKARA 20. (Telefonla) - Saat 19 da meclsin ikinci 
celsesi Hasan Bey (Trabzon) riyasetinde aktedildi ve kambiyo 
kanununa tezyil edilecek laybhada muhtelit encümeninin yap-

Zekiii Beyi Düyunu umumi
ye meclisinin harici moratory
om meselesi hakıkındaki noktai 
nazar ve temenniyatını hamil 
bulunduğu muhakkak addolun
maktadır. Zekai Bey ağlebi ih
timal Pazartesi günü Anlcara
ya gidecek ve maliye vekiline 
izahat verecektir. 

riciye encümeni dün de M. Ve
nizelos'un riyasetinde toplan
mıştır. İçtimada Hariciye Na
zırı, siyası fırkalar reisleri ha
zır bulunmuş ve Türk - Yunan 
itiJafı projesini tetkik etmiştir. 
Müzakere pek uzun sürmüş ve 
neticede encümen hükUnıete i
tilafı teklif ettiği şekilde akt i
çin salahiyet vermiştir. Encü
menin bu kararı üzerine hari
ciye nezareti dün gece Ankara 
Yunan sefirine uzun bir telgraf 
cekerek itilafın akti için encü
menin verdiği kararla itilaf e
saslan bildirilmiştir. Mufassal 
talimatı hamil olan M. Fokas 
cumartesi günü buradan Anka
raya hareket edecektir. 

• 

1 

J aponyanın israrı neticesinde 
'ahtelbahirlerin ilga edilmiye
~ğine de kanaati olduğundan 

··;;-aya taraftar görünmekte fili 
ir mahzur hissetmemektedir. 

Tahtelbahirlere taalluk eden 
llıünakaşalann en ziyade dik
t.a.te şayan olan psikolojik ve 

81Yasi noktası bunların insani 
"eya gayri insanı bir sila!lı olup 
~lınadığı meselesidir. An.g 1<>· 
.aksonlara göre tahtelbahırle-

tin istimali insaniyetin umumi 
ltıenfaatine mugayirmiş. Bu ;ti
>arla tahtelbahirler zalhı ve 
~ay~ insani bir .~ila~ sayılabi
h~ rnı. Sebep? Çunku tah~eJl,a · 

•
1rler haber vermeden, hı~~ e. :-

tırıneden ticaret veyahut harp 
ltemilerini batırabilirmiş . Bu 
°:lilahazalar doğrudur. F ,Kat 
nıhayet her biri birer ölüm ' • 
ta.?rip aleti olan diğer harp ~ t; 
llıileri için müşkif ve insani va-
8Italar denilebilir mi? Bir r!·; · 
l!otun 38 lik topu, tahtelbalıiriıı 
torpil kovanından daha a7. kor
It!Utç mudur? Japonların detiiği 
~bi bugün hiç bir hudut, hiç 
hır kayt, hiç bir istisna tanımı
Yan ve muharipler kadar b~ ;ik 

tığı tadilat okundu. 
Reis Lliyı"hanın heyeti umumiyesi hakkında müzakere açıl 

/ . smet Pş. Hz. 
mıştır dedı. 1 M"t kib M k' · : ı 

İsmet Paşa kürsüye geldi. Yarım saaıt devam eden izahat u ea . en.. . :ı-rt_m .se ızıı 
verdi. Alkışlar arasında kürsüden indi. Maliye Vekili Şükrü Cum~.rtesı gunu ıçtııı;a .ed ~-
B k" ·· ·· · gal etti ve izaahat verdi mek uzre saat 20,5 ta ıçtımaa 

ey ur~uyu ış . · nihayet verildi. Meclisin kabul 
Ecnebı Bankalardakı paralar ettiği bu llanunun hülasası rei-

Maliye vekilinin izahatını sicümhur Hazretlerine arzedil-
mütea:kip kanun madd.:: madde miştir. Yarın iradei milliyeye 
müzakere edildi ve kanunun ka iktiran ve Cumartesi sabahki 
bulünden sonra Süleyman Sır- ' resmi gazetede neşir ve mevkii 
ııi Bey (Yozgat) reisi oturdu- meriyete gıirecektir. 
ğu yerden sordu: Döviz talimatnamesinin 

_ «Kendisi memleketi sever tatbiki kanunun neşrini mütea-
görünüpte paralarını ecnebi kip olacaktır. 
Bankalarında saklayanlar hak- ismet Pş. Hz. nin 
kında da bu kanun tatbik edi-
lecek mi? Maliye Vekili Bey çok alkışlanan 
bizi tenvir buyursunlar. nutku 

Maliye Vekilinin cevabı 
MaHye Vekili kürsüye çı

karak cevap verdi: 
- «Aldığrmız kanun sadece 

bir saJahiyeti kanuniyedir. Hü
kumet alacağı tetbirlerin her 
birini meclise bildirmek rnecbu 
riyetinde kalırsa ani surette 
tatbiıki lazımgelen seyyal tet
birleri almağa muvaffak ola
maz. Süleyman Sirri Beyin sor 

Milli paranın kıymetini durdur 
mak için B. M. M. ne bir !<anun 
nuniayihası takdim ettik.K•.ın 
layihasının mevzuuna girmeden 
evvel bu vesileden istifade t'de-

Saraçof/u şakra 8. rek milli paranın kıymetinde 
duklan esasen kanunun ç.erçe- ı:ıüeessir ?la~ bütü?, ~~il.~er ü~e 
vesine dahildir. En nafi karar- I nı:~e vazıyetı ".e d~unduklen
ların alınacağından emin olsun l mızı arzetmek •ste . 
lar. (Mabadı altıncı sahifede) 

Tereşşüh erf Pn malı'.lmata 

Zekı11 8. 

göre Düyunu umumiye meclisi 
senevi tediye ettiğimiz faiz mi 
ktarmın makul bir hadde ten
:ııili hususunda hükumetimizle 
müzakeraıtta bulunmağa müte
mayil bir vaziyettedir. Bu hu
susta hükfunetimizle temas et
:nek üzre Fransız dayinler ve. 
kili M. Deklozye ile İngiliz 
dayinler vekili Sir Adam ya
kında Ankaraya gideceklerdir. 

Yunan sefirine gönderilmek 
te olan talimatta Yunanistan 
Ankarada Türk ve Yunan mü
tahassıslar tarafından mübadil 
ve gayri mübad:l emlakle İstan 
bul Rumları ve Garbi Trakya 

Vunan başveki/i .'il. Venize/os 

türklerinin vaziyeti hakkında 
kararlaştırılmış olan bütün e 

1 
saslan kabul ediyor, fakat ikı 
hükı'.lmet arasında mevcut bü. 
tün meselelerin hallini, iki hü. 
kiimet arasında ticaret, konso-

(Mabadı altıncı sahifede) 

Seyrisefain niçin 
k . ? açı verıyor . .. 

Hüs:ınıettin Bey;n teklifi reddedildi, zararın 
kapanınası mümkün değil mi? 

Seyrisefainin bu seneki büt-1 Iık bazı malzeme fiatlerindeki 
çes.~.de 500,~00 lira açık z~?ur yükseliş v~ diğer umumi sebep : 
ettıgı.ve açıgı kapatmak uzre ler dolayısıle vukua gelıniştir. 
hükumet nezdinde teşebbüsat- Diğer taraftan Karadeniz l 
ta bulunulduğunu yazmıştık. seferlerinin idareye hic kar te
Bu açık gayrıtabii her hangi bir min etmediği hakkınd~ takrir 
sebepten ileri gelmemektedir. sahibinin ddası da mübaliiğalı 
Dün aldığımız mütemmım ma- görülmektedir. . 
lilmata göre bazı seferlerin ve Son sene zarfında deniz tica 
ezcümle Antalya - Mersin hat retimizde görülen muvakkat 
tının tev~idil~ ve di~er bazı ta- te~~"".üçler ise hiç bir zaman 
sarrufat ıcrasıle. açıgın kapatıl- kat ı hır miyar olamaz denil
ması fikri Seyrisefain idare mektedir. Vasati olarak Kara
meclisi azasından Hüsamettin deniz hattının hemen daima 
Beyin bir takririle ortaya atıl- kar bırakmakta olduğu muhak 
mıştrr. Haber aldığrmıza göre kaktır. Seyrisefain idaresinde 
bu tasarrufların icrası fi len ka- hesabı zararla kapanan, yalnv. 
bil olmadıifınr rakamlara müs- İmriz seferleridir. 
tenit tetkikatı neticesinde an- U. Müdür SadulJah Beyin 
layan idare meclisi Hüsamettin bugün şehriınize avdetine inti-

b
tekj masum çocuklarla, iht: var 
ahalar ve anneler için de bir 

tehlike teşkil eden hava silahla 
l't meşru sayılırken, deniz altı 
8İliihı takbih edilebilir mi? 

Fırkadaki ikinci içtimada ameli 
hayat işi görüşüldü 

Beyin takririni reddetmiştir. zar edilmektedir. 
Binaenaleyh, açığı kapamak .. Sad~lla? ~ey Seyrisefaine 

İ tal yadan gelen bir telgrafa için asarruf icrası şimdilik va- mı tut~allık1 ışlken taı:ıa:ııen h~l-
b k Af k 1 A · d .. d" ·· . e mış o ara şehrımıze don-ıazaran sa ı gan ra ı ma nt egıl ır. Butçedekı kabarık- mektedir. 

Vilayet umumi meclisi dün 
Bir taraftan harp daimi su- Viiayette ve billfilıare Fırka'da 

ette tel'in edilirken diğer ta~ iki içtima akdetmiştir. Meclis 
aftan silahları meşru ve gayrı Vilayette saat on dörtte ikinci 
eşru insani veya gayri insani reis Hacı l.dil Beyin riyasetin

diye tefrik etmek, harp zihniye , de toplanılmıştır. 
• inin devamından başka bir şey Hacı Adil Bey: 
ifade etmemektedir. Hakikat _ Ruznamede Ameli hayat 
~dur ki, her silah gayri il!sani- mektepleri heyeti hamiyesinin 
ır, hey yeni silah evvelkınden raporu vardrr. 
~ha gaddar ve zalimdir. De- Tensip edilirse _bu. ra~o~u ev

. ııJeri, mağrur İngiliz ve Ame- velemirde aid.iyetı cıhetı ıle ~a 
1kan dri tnotlarmın sernestçe arif encümerune havale e.delım. 
ezebilmesi için her türlü tehli Rapor da teksir edilerek azay~ 
elerden temizlemek Anglo- tevzi edilsin. Gelecek celse~e 
akson sulhünün, Anglo-Sak- konuşalım" demiş ve bu teklıf 
0 n insaniyetinin mefaatine kabul olunm1;1ştu~:. Bundan son 
.uvafrk bir hareket olabilir. ra ruznamenın dıger maddele
lit~n insaniyet ise, ancak bu rine geçildi... .. 
enız .üstü ejderlerinin d~ yok Hadım~?y~nde rı:e~tep 
-~ına~ıle sulhe hizmet edılece- Hadımkoyunde bır ılk. mek-

1 kanaatindedir. tep inşası hakkında maanf en-
ZEKİ MESUT cümeninin ma~bat1sı okundu. 

Yeni bir mektep binası 
kabul olundµ. . 

Şilede eczane 

inşası 

Şilede açılacak eczane ıçın 
mahalli belediyesine muavenet 
olmak üzre 929 senesi bütçesi
ne 3000 lira munzam tahsisat 
ilavesi kabul edildi. 

Yol parası fazlası 
928 senesi yol bedeli tahsila 

tından fazla zuhur eden 158008 
liranın 929 senesi yol inşaatı 
tahsisatına iJavesini nafia ve 
bütçe encümenleri muvafık gö
rüyordu. Bu da kabul olundu. 

- Hakem intihabı 

İstimlak kanunu mucibince 
intihabı Iazımgelen hakemler 
bakında Viliiyet makamının 
teklifi mülkiye er.<.ümenine gön 

(Mabadı altıncı sahifede) 

Kraliçe \fa•ı ih. 

Romanya kıralı~ası Mari be 
gün şerimesi Prenses 1Ieana ik 
birlikte Daçya vapuru ile şehri

mize geleceklerdir. 

.ıullah han haz- ==:,ı:~===:;;:==~~~~;bgg~g;~;,,======== 
·etleri dün Loiı 
Triestino kum 
panyasınm vapL 
rile Venedikter 
İstanbula hare. 
ket etmiştir. 

Amanullah h< 
nın yalnız mı 

yoksa ailesile be 
raber mi gelmek 
te olduğuna dair 
telgrafta malil
nat yoktur. Ma Amanullah han 
mafih Amanullah Hanın kayın 
valdesi Resmiye Tarzi Hf. bun 
dan iki ay kadar evvel İstanbu
b gelmiş ve Kadıköyünde kira 
Jadığr bir köŞkte ihtiyarı ika
met etmişti. Amanullah Hanın 
fstanbulda ihtiyarı ikamet et
mosi müsteb'at değildir. Ama
ıullah Han Pazar günü akşamı 
1stanbula vasıl olacaktır. 

1 3 
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~: 
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• HARiÇTEN ALDIG MIZ HABERLERi ~ __ 
AfgsnislsmJ!'. 1 Frsnssda }::&ım~ı&.fi®r ' 

ı .ondra tahdidi teslihat sa, bu hareketlerin hesabı an
" eran,ı tahtelbahirler mese cak harpten sonra sorulabilir. 

· · k · b l Halbı..kı harbin neticesinde he-! m muza er.esme aş ~r 
• ımaz çetin bır safhaya gır '<aplar tasfiye edileceği zaman 

)enizlerin üstünü deniz al- bir devletin harp ~delerine ı:i-
\ 

1 ın tehdit eden bu silah, ayet etmesinden zıyade _galip 
ık donanma sahibi devlet- gelmi"? bulunması ehe~yetiı 

l : işlerine elvermemektedir. dir. Binaenaleyh gay:ı kanuni 
'un için İngiltere ve Ame-ı ?~ ?~ . .:.u de;vlet. ~alip gelece-
1 t htelbahire karşı kat'i va- gını o lırse, bır sılahı her han-

isyan bas
tırıldı mı? 

1 

isyanın başında 
sabık kıralın 
kardeşi var •• a 

d 
( 

lı almışlardır gi şekJdc. kullamnakta tered
~ İngiliz. murahhası u- clüt etmez. İngiltere de icabm<la 

1• dı a İngiltere'nin no~ bu kaidelere riayet etmiyen 
ı ~~ izah ederek. talıteJ bir devlet olduğ.ından, harpte 
"· ..,. --'-pJerle ilgası ıa... usuism lı.ullamlab'.lecek bir ai -
ınn -r- """""' }"' 'lg · · Pu d 1 Y · ;eldiğini söylemiştir. (1)- a.ıım ı asını ıstıyor. ,...ver en yazı ıyor:- enı 

• 
1 

· ;elbahir, insani bir harp a- Şuraı.mı izah eanek laznn- kral Nadir Hana karşr Ştnvari 
~eğildir. (2)- Çok pahalı- dır ki tııgilizler ve Aı:nerikalr- kabilesinin ayan ettiğine dair 

c i (3)- FaydaSJ mahduttur. lar, ~ ı.ılihm fayciasız w mas- Afganis~dan haberler gel~
:, Bu gemilerde istihdam e- raflı oldugunu iddia eden ik: yor· Bılhassa saıbrk kralın bı-
1. bahriye askerleri çok f&- devJet olmalı.:la beraber en bü- raderi Emin Can - ki bu za~ 
1j!raiti hayatiye içinde yaşa- yük tahtelbahfr cıonanmasma Peşaverde bulunuyord~ - hu-

l · 
1
a mecburdurlar. İşçilerin sahip olan iki devıa te İngilt<: d~du . ge~erek Aig.anıstand~ 

: ti hayatiyesini iyileştirme- re i!e Ameru:adır. Bu vaziyete Şınvanlenn yardmıile Nadır 
, n 'alışıldığı' bir zamanda bir büyülr .Wnanma devletlerinin ~a k:uJI bir ihtil~I ~ip~-
' ~ j ' 1 askerleri bu güç hizmet- fiiTieri ne ~özleri :..rasmdaki te- tırmek ıçm çahŞlldıgr soytem-

• ·, kullanmak gayri insani- zadı f'OE.termektetliı. Devletle- yordu. AmanuUih zamanında 
r 

1 
1 rin bn .. iinkü tahtelbahir donan- Peşaverde ticaret mümessili 

• ' .> 
• \merikalılar'da İngilizler malan şunlardn. olan Abdmhakim Hanın da bu 

1 • tahtelhcıhrin ilgasına taraf !n~iltere : 3 tertibata dahil olduğu söyleni-
J ıj' t rlar. Japonlar müdafaa va- Amerika 1~2 yor· 

~.iı olarak tahtelbahirin lü- JaJ')ODya 64 Emin Can ik Abdülhakim 
lu bir alet olduğunu iddia Fransa 52 geçenlerde tevkif edilmişlerdir. 

ı ~Jrlar.F:?kııt tahtelbahirinen İtalya 53 

r 1 \ ı e' etli taraftarı Franasızlar· Bıı cetvelden ar.taşılıyor ki, 
, • j~: talvanlar esasen Fransa' - tahtelbahiriere en hararetli ta
' •ı. e :ıponva'nın tahtelbahri raftar olan Fransa, bngün en az 

.1 l · 1a razı olmıyacaklannı bil tahtelbaı. ri olan devlettir. Fa-

I 

ı ... b h k"btr 
1 '· ln ıçı u usu5ta at ı kat Frarnnzlar } eni inşaat ile 

!',ret a 1mamı !ardır. Bu su- bunu telafi etmeh.ledirler. Ve-
1 'l • . lmak 1 • ı gava manı o mesu- rilen maıumata göre Fransa 

··'ini Fr.,nsı.,,Jara yükletmek- yeni ve son sistem 4 7 tahtelba 

Mm. Kalotıtay 

Nor'l!eçte 

Kadın sefir 

Buhran 
bitti mi? 

M. Chautemps 
kabinesi .. 

PARİS, 19. A. A - Salahi
yettar mahafiI M. Tardieu'nün 
reisicümhur M. Daumergue'e 
son bahcillllll hadis olduğu ah
val ve şerait dolayısile müstak 
bel kabinenin ~isini t7 Şubat-
ta mecliste husule gelen ekn-

0 _, d '-'ld' ·1· N riyet araıımdan intihap etmesi .uo an u• ırı ıyor: - or- n· teokl'f tm' ld , . 
veç payitahtmda Sovyet Rus- ı t ': ış o ugu.nu temın 

·ı _._ l M etmektedir_ 
yayı temsı .ctm., ... e o ım nı. M ~ -1 · .... 

1 Kalantay buradan Moskovaya · . u~ııgue ı en 5uru en 
- im t sebeplenn bır derece makul ot 

çagırı ış ır . d - kabul . 

a 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Osmanlı Bankası müdirine 
bugün Maliye vekili cevabını tahriren verdi. Öğrendiğime gö
re bu cevabında Saracçoğlu Şükrü Bey hükumetin bazımühim 
işlerle meşgul bulunduğu şu sırada mektubun münederecatı 
hakkında bir şey diyemiyeceğini tasrih etmiştir. 

Müsyü dö Sadiye bımun iize~ maliye vekilinden 10 daki
kalık olsun bir mülakat rica etmq ve icap ederse bugün hareke 
tin tehir edileceğini hatta bayramda vekil beyin mjisait vak
ti olursa o zaman gelelıileceğini söylemi§tir. 

Maliye vekili kendisim yarın öğleye kabul edebileıceğini 
bHdiımi~tir. 

_ Maliye müfettişleri kongresi 
Martta Ankarada açılıyor. Kongrenin ruzna· 

mei müzakeresi nedir 
Bu kadın diplomau epeyce za ugunu .. . ~ fakat, Lon 

mandanberiOsloda vazifesine drada muhtm muz_:ıkıerat cere- :"'NK~ 20.(~~efı;ınJa~ - Maliye vekilli~ tarafından 
d ed' du Şimdi k di- yan etmekte oldugundan me- malıye mufettışlennın ıştırakıne mahsus olmak uzre Ankarada 
.e~am ıyoo · . . ~:ıı selenin halledilmesi hususun- açılacak olan kongre hazırlıkları ikmal edilmiştir. Kongreye 

sıı:ın M~sko~y~ nıçm ç~g b - da israr etmiştir. Pek muhte- 1 vekilliık emrinde bulunan 35 maliye müfettişi ile müfettişlik ve 
dıgı belli değild~. :fır . e e- rta reisicümhura bildirecek, M. maliye idareciliği ıile alakası olan zevat iştirak edecektir. Kon
raber .N.orveçteki ta tıcare~ Tardieu kararında israr ettiği grenin bu suretle elli kadar zatin iştirakile açılacağı tahmin 
heyetının . <!erhal m_~e~~ takdirde M. Doumeııgue'in p;:rr edilmektedir. Kongrenin bu hafta nihayetine doğru açılması ev
t~rık~~esı lazım geldıgı bıldı- lamentodaki radikal sosyalist velce kararlaşrruştır. Fakat bazı sebepler dolayisile kongrenin 
nlmıştır. g-rupu reisi M. Chautemps'ı ye küsadi Martin illı: haftasına kahnıttır. Kongre malrye vekilli

Roman yada 
Gürültülü intihabat 

Bükel'lten yazılıyor: - Ahiren ya
pılan belediye intılıabatında köylü ve 
ahrar fırkalan arasııoda bir çok vak'a 
çıkmıştll'. Söylendiğine göre bu fırka 
mücadeleleri yüzünden on kiti öldü
rülmüştür. 

ni kabineyi tesıkHe memur et- ğinin heyeti teftişiye dairesinde açılacak ve tahminen on gün 
mesi muhtemeldir. ı devam edecektir. Kongrede bilhassa vergi kanunlarımızm vilii-

M. Tardieu'nün tesriki me- i yetlerdeki tatbikatında teftiş dolayisile görülen nevakıs tetkik 
~aiden imtinaı takdirde M. 1 edilecek ve bu kanunların memleketimizin iıhtiyaç ve vaziyetine 
Chautemps'm sol cenaha müs- 1 uyğün şekillerde l!!llahı esbabı münakaşa olunacaktir. Kongre
tenit bir k-ab;ne teskıiline çalı- nin rüznamei müzakeresi bugünlerde maliye vekilliğinde ikmal 
şacağı söylenmektedir. edilmiş olacaktir. 

Davet ~~~~~~~~--------------~~~~~~-

PARİS, 20 A. A. _ M. Du- Kaçan milddel umumi iade ediliyor 
. i , er. imdi Fransız he; ··· hir inşa ettirmekten ki, asıl 

ı 'ıhhasası Londra'da vr. konferanstaki hararetli müza
. ısız matb ıatı da Paris'te kereler de bu yeni inşaat yüzün 

Diğer taraftan Romanyanın Bul
garlarla meskün olan yerlerinde İn
tihabatın aldığı şekil merak ediliyor· 
du. Filhakika Bulgarlar kendilerinin 
siyasi bir varlık olduklarını ispat et
mişlerdir. Bunlar intihabat esnasında 
ıu veya bu hrkanm namzet1e.rin~ de
ğil kendi utedilderine rey vemı•tler
dir. Maamafih Romanyanın bazı yer
lerinde Bulgarların Romanyanın köy
lü ve ahrar fırkalarile birletmiılerdir. 

'Tierg- tarafından dıvet edilen ANKARA, 20 (Telefonla) - Suriyeye firar eden Diyarbe-
M. Ch~ııtemps, Elizeye git- kir müddeiumumi muavini Adem Bey Fransız hükumeti tara
miştir. Kati cevabmr saat 18.30 fından iadei mücrimin mukavelesi mucibince hükfımetimize ia
rla rei~icümhura bildirecek, M. de edilmektedir. 

l , ' 
1 l 

1 1 ı<ızlaP mahsus heyecan ile dendir. 
1 ·•lbalıirin davasını müdafaa 
1 ktedirler. 1nı;ilizlerin tah
ıthir aleyhinde saydıkları 

1 
pleri yukarı kaydettik. Bu 
'plerin mütaleasmdan kari

t uz de anlryacaklardır. ki, 
'lızler ilga talebine amil o. 

1 ı ıakiki sebebi saymamış
Lr. Bu ~ebep te talıtelbah
. fakir devletlerin elinde zen 
devlet zi rhlilanna ve deniz 
:etine karsı lcullarulabile
lyegane silfilı olmasıdır. Bü 

• • • 
Hiç beklenmedik bir zaman 

da Fransa'da Tardieu kabinesi 
istifa etti. Kabinenin istifasrm 
bize bildiren ajans haberi, Tar
dieu'nün hastalığı dolayısile ve 
diğer mühim nazırların da her 
hangi sebeple mecliste bulun
madıkları bir srrada ikinci de
recede bir mali mesele yüzün
den çıkan ihtilaf üzerine, hükii 

Nadir Han 

Yunan standa 

Fransa ile 
ihtı at 

Chautemns, Elizeden aynlrr-

Gençler birliği 
Istanbula geliyor 

ken so rul;ın bir suale verdiği 
cevapta. Ciimhuri vetçileri mil
li ve demokrat bir hükUmet 
rog-raım etrafında tonlamak 
için yanılması lazrmgelen mü-
7.akıere ve müşaverelere derhal ANKARA, 20. (Telefonla)
başlıyacaibnr söylemiş, kendi- Gençler Birliği önümüzdeki 
-ine t~ldif edilen vazifeyi mü- Ramazan bayramında İstanbul 
vaffakıyetle neticelendinneğe ~a ~latasaray ve ~e~erbahçe 
1<at'ivven azmettiğini ilave ey- ıle bır maç yapmak ıçm lstan-
1,emistir. \bula gidecektir. Gençler Birliği 

M. Cr.~ııtemps ve M. Tardieu bayrama iki gün kalarak İstan 

Baytar1 labaratu
varlar ne iş 

görecek 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

ı 1 harbin son safhalarını ha
. ; 1anlar bilirler ki, Alman-

11 i . ngiltere aleyhine açtıkları 

metin ekalliyette kaldığım ve Emin Can hududu geçerken 
istifa ettiğini bildirmektedir. yakalanmıştır . Bundan sonra 
Yani bu haberlere inanmak la- Şinvarilerin ıharekete geçerek 
zrmsa kabine bir parlamento hükumet askerlerinden bir mev 
tuzağına düşürülmüş ve gafil kii aldıkları anlaşıldı . Bu mev
ırvlanmıştır. Mesele o kadar kiin adı Spina Kothadır ki hü
basit ise, buhranın geçici ve e- kı1met kuvvetleri burayı istir
hemmiyetsiz olması lazımdır. dat için gönderilmiş ve vaziye
Diğer taraftan meclisin ve te hakim olmuşlardır . İsyan 
Fransız efkarı umumiyesının eden Sinvarilerin miktarı 300-
Londra konferansındaki vazi- den f;zla idi . Fakat bunlar 
yette.~ memnun . kalm~dıkl~n darına dağınık olmuşlardır. Bu 
da soylerımektedir. Filhakıka vekayi dolayısile kapanan ker
tahrl tah~di teslihat ~ir İnıı:i- van yollan artık açılmıştır. Af-

1 

Atinadan yazılıyor: - Franr 
sa ile YunıaniS1;Jı,nı arasında bir 
saran meselesi ç.lı:tı. Yunanis

tandan her sene 
Fransaya hayli 
~arap ihraç edi
liyordu. Halb ... -
ki Fransada ye
ni bir kan un ile 

PARİS, 20. A. A. _ M. bula hareket edecek ve bayra
Chal'temp>, M. Tardieu'den mm birinci günü ağlebi ihtimal 
1<endisile birarda cah"'masmı ri Fenerbahçe ile ve ikinci günü 
ca etmis ve Londra konferan- de Galatasarayla birer maç ya
<;ındaki Fransız murahhas he- pacaktır. Birlik buraya avdet 
yetinin basında kalmasını is- ederken her iıki külübü de An-

İktısat vekilliği baytar umum 
müdürlüğüne raptedilen bay
tari laboratuvarın tevsii tekar-i 
r\ir etmiştir. Mevcut laboratu
varların mütehassis noksanlari 
Avrupada ikmali tahsil etmiş 
mütehassıslarnnızle temin e
dilmiştir, noksan olan bazı alat 
ve edevati ikmal edildikten son 
ra laboratuvar çizilen prog
ram dahilinde faaliyete devam 
edecektir. Baytar dairesinin bu 
suretle iki bakteriyolojihanesi 
bulunmuş olacaktır. Biri Pen
dik bakteryoloiihanesidir ki, 
borada dal.ik serumu, koyun 
çiçe~i maddei mulahhıkası çi
çek formülü aşısı sarbon aşı ve 
serumu, tarla faresi virusu, ve
bayi bakart serumu istihsal e
dilecektir. Etlik laboratuvarın
da ise bakteryolog İbrahim B. 
in idaresinde tüberkülin mal
leit kalmet, kuduz hummai kı
lai, serum ve aşı viruslan istih 
sal edilecektir. Bakteriyolog
Abdüllatif Beyin kısmında da 
tuyur kolerası, tuyur tifosu, ta 
yur difteri, aşı ve senımu, te
tanos serumu, anatoros mikrop 
lan hakkında mesai ve keçi ve 
koyun pastorolozi ası ve seru
mu istihsal edilecektir . 

r 1 Plbahir harbile az kaldı mu 
1 

• ıbeyi kazanıyorlardı. O za-
c 1 'd;ınberi tahtelbahir inşa-
-t '.la cok büvük terakkiler ol-
" .' üc · bin tÖna yakrn büyük rarla istemi~tir. karaya davet edecektir. 

ihtimaller 
l, elbahirler insa edilmiştir. t • . 

1 ~ lransa'mn Surcouf namın-
a ~ r tahte1bahri 2.880 ton hac 

ı dedir. İnµ,-iltere'nin inşa et
' . . ği tahtelbah' rlerin bazıla

r , ~Z inı: lik toplan hamildir. 
,;erait atımda tahtelbahirler 
Jk don alar ve bilhassa 

z - Amer:.kan :neselesı oldugu ganistanın diğer taraflarında 
halde bugun, .bır t?:aftan lngıl sükı1n mevcut olduğn söyleni
tere ve Amenka diger tarafta.M 
da Fransa arasında bir mesele 
imiş gibi nazarı çarpıyor. Fran 
sa, karşı tarafın oyunu ile siya 
si yalnızlık içinde bulunuyor. 
Fransrz efkannm bu yüzden te 
laşa düşmesi mümkündür. 

t 
1 ızlere h kim olan devletle-

1 ; flerıir ticareti '<;in büyük 
.'·tehlike t~il etmektedir. 

!izler den'z hakimiyetini 
,!it eden bu siliihm ilgasına 

, ı bunun icin taraftardırlar. Yeni kabinenin kimin tara
.. ,at ilgasına mnvaffak olama fmdan teşkil edileceğine gelin 

arı takdirde bunun gerek ce, meclis bu vaziyette bulun-
'; 1 •m, gerek miktar itibanle dukça ya M. Poincare'nin ya-

1 ı F · razı olacaklarrm bil- hutta onun fikirlerine en yakın 
1iş erdir. Fransızlar ise, talı bir adamın başvekil olması la

. ' ı için henüz bir şey söyleme- zrmdrr. Hatırlardadır ki, bu 
1 ·:le beraber, bumm deniz ti- meclisi Poincare intihap ettir
' 'ı "tine karşı istimalinde bey- mi~ti. Tardieu'nün de Poinca

inile! huknk kaidelerine uy- re'yi istihliif etmesi, Poincare' _ 
ı bazı tahdidat kabnl edecek ye en cok benziyen bir adam ol 

yor. 
Es:ki kumandanlardan Mah

mut Samis He Veli Hım evvel
ce tevıkif edilmi,lerdir . Bnnla
rın muhakemesine Kabilde de
vam edilmektedir . 

Almanuada -
Malı siyaseti ıslak 

için 
BERL1N, 19. A. A. - Ara

larında M. Schacht ta bulunan 
birçok Alman iktısadiyunu bir 
beyanname imzalamışlardır. 
Bu beyannamede Almanyanm 
i'ktısadi ve mali siyasetini te
mamen ıslah edilmesi talep e
dilmektedir. 

ı Yun an şarap la
rmm ithali tah
dit edilmiş ola
caktır. 
Fransaya müra
caat eden Atina 
hükı1meti böyle 
bir kanundan 
vazgeçilmesi i-

Politis çin uğraştı. Pa-
r..ıteki Yunan sefiri Politisin 
defatle vaki olan müracaatleri
ne karşı Franı;ız hükumeti bun
dan vazgeçileceğini söylemiş
tir. Fakat aıhiren kanunun par

. tamentoca kabul edildiği anla
şıldığından Yunan hükUmeti 
ihracat yapan şarapçılara karş~ 
müşkil bir vaziyette kalmıştır. 
Fransa - Yunan ticaret muahe
desine muhalif görülen bu va
ziyet üzerine Yunanistanın da 
Fransı.ı mallarına karşı ağrr 
gümrük tatbiık edeceği söyle-
niyor. 

, ni söylemiıılerdir. İngilizler ması idi. Fakat Tardieu'nün azr 
l'İyade, haber vermeden. ve cık daha sola meyleden bir ka
·Eıılarla tayfalarının seli\me- bine ile tekrar iktidar mevkiine 

m. in edilmeden ticaret ge- lm · k mevkıinde kalmasına razı olu-' tır. Rus Çarlur asırlarca hı;. "' ' ge esı en uvvetli ihtimal ol- r- aki · 
rının batırılmasına itiraz arak ileri sürülmektedir. yor. Kıra! aleyhindeki bu ecre ile halk üzerindeki h mıyet-

PARİS, 19. A. A. - M. 
Clıautf'moo;'nın M.. Tardieu' 
nün iş1ir.lkinde yeni kabineyi 
teşkil etmesi lehinde meb'u
san meclisinde bir cereyan te
ressüm etmektedir . Mamafi, 

. Tardieunün bu <iştiraki ka
bul ıetmesi pekaz muhtemel
dir. 

lnf il ak neticesinde 9 

kişi öldü 
ATİNA, 19. A. A. -· Dün 

baruthanode vukua gelen infi
lak neticesinde 9 kişi ölmüş ve 
15 kıişi ağır surette yaralanmış 
tır. 

Muhadenet misaki 
ATİNA, 19. A. A. - Yugo -

lavya ile Yunanistan, mühade
net misalı:ma ait tasdiknamele 
ri teati etmişleTdir. 

TEŞEKKÜR 
Hemşirem Hamiyet Hu!üsi Hanı

t ektedirler. Umum· hukuku * * * yanın bu sırada ne dc;_receye !erini .. i~ame_ ettikl~ine ~ör.e, 
el kaicleleti. de, bir <Temi""', İ kadar ileri gideceği malum de- Komunıstlenn eski ıdarenın ıs.. 

Viladimir halası Roma11ya kıralıçası ile birlikte 
mın vefatı dolayısile bir çok taziye 

1 
mektupları ve telgrafları aldım. Yüz
lerce kimsesiz kızın hizmetine uzun 
senelerdir ömrünü ha5:retıni~ olan bu 
hayrrkir insarun cenaıcsi halk tara· 

r ., J- spanya'dıı, Primo dö Rive- · t · ·h ı ta · . rılm.,zdan evve' ı..--__ yolda g"ildir. Surası muhakkak kı, s- tınatga ı o an T?u ~ssıp papaz 
" - ra'run sukutundan sonra hasıl p · d" Ri f k b d 1 · . ; r verilm im istilzam et- panya'da kırallık rım. o. o .- sını ına arşı ır n;ıuca e ~_aç-

• olan karışıklık henüz zail ol- B 1 ı.. b,ı nl 1 b li ~tedir Fal·at son h"rpte bü- vera ile sukut etmıştır. ır ma anmn s~.,.e . a aşı a ı r. 
, ., madı; Bu memleketten gelen · • ki .. ·· ·· 

ı ; 
1 

ticaret gemi! ri sila'hla teç h "-- 1 · k Cümhunyet eınnva gorunu- Fakat şayani hayret olan 

Çar ailesinin son çocuğu 
muhafaza altında 

fından istihkak ettii;i tarzda takdis 
~ teşyi edilmiştir. On sekiz sene het 

tahtı, Romanof Fıanedanmdan ta bir Cuma tatili yapmaksrzın ve en 
Granduk Kirilin mirası olduğu- ufak bir maddi menfaat görmeksizin 
nu Sovyet aleyhtarı Ruslarca çalışan bu halkçı Türk kadını için 
iddia ediliyor . Kutepofun kay- uzak, yakın bütiin dostlarının göster 
bolmasmdan sonra b~ka bir dikleri alaka bedbaht ailesi için son 
rivayet daha çıktı. Romanof bir teselli oldu. Onu kurtarmak için 
tahtının mirasçisı Kirilin oğlu en büyük ihtirr.am!arı sarfeden muh

a""r en okudu ca, Primo dö 
!, ~edildi~nden ve h ber ver- Rivera'mn sukutundan sonra yor. cihet şndur ki, Papa ve İngiliz 

· ' tı><.ebbiısünde bulunur bu- · · • * • başpiskoposu el ele vererek, Paristen yazılıyor: - Sovyet ..., hasıl olan vaziyetin, trpkr piz- d" R ı k'l' · · 
:naz, tahtelbahir ticaret ge- de 1908 inkıl~bmdan sonraki Bir Avrupa gazetesi çok Rus hükumetinin bu hareketi- uşmam us arın teş ı at reısı 

• ı' tarafından baunldıg"mdan ni protesto etmeleridir. Rus aa ceneral Kutepof aranıyor, fa-
vaziyete benzedi.Tine bükmedi- haklı olarak Riga şehrini "dün- "' 1 .. b 1 B 'anlaı: pek haklı olarak, ha- E zeteleri bu müdahaleye layık kat bir tür u u onamıyor. u yoruz. ski na:ı:rrlarm çıkısı, yanın en büyu"k yalan makine- ak d ' k. ·· . vermeden ticaret gemilerini olan cevabı vermişlerdir. Fakat v a a eta es ı serguzeşt ro-

ı senelerdenberi A vrupa'nın her si" diye tavsif etmiştir. Filha- 1 ı d • <ı 'I" m"lardr. Simdi' Fransızlar f d Papa'nın İngı'liz gazetelerinde man armın macera annı an ın-
1 • " tarama ağılan hürriyetperver kika 13 senedir Rusya hakkm-· ı ret gemilerine haber veril- !erin gelişi. Yeni yeni fırkala- daki yalan haberler bu şehirde okuduğumuz uzun protestosu- yor. Fakat zabıtanın faaliyeti-

ı .1en batırılmaması hakkında rın teskı'lı'. Bı'r sı·ya··ı ""· •.'' ınlık. ki h b' 1 . t f nu bir noktadan sayanı dik- ne rağmen Rus ceneralının na-, . " .,...il"' gazete mu a ır e.ı:ı ara m-
ı ;ayitleri kabul ediyorlar. Fa- Her kafadan bir ses çıkıyor. dan verilmektedir. Oyle bir va kat bulduk. Papa, Rus hükume sıl olup ta kaçırıldığına dair 

;:I t~l~ii 1 gili.zier .. bu~ !timat Fc:kat bu ~iyasi şaşkınlık arasın ziyet hasıl olmuştur ki bir ha- tini, çocuk kalplerinin safiyeti- mühim bir iz bulunamamıştır. 
mı~orlar. Çunku tarihın gös da bir fikir belirmektedir: Kı- berin yalan oldnğuna gazete ni sui istimal ederek bunları Bu vakadan Pariste 

·ı ıgı ve kendilerinin de son ral ale•;•htarlıg"ı. . . k ri1 . . . d k . . katolik aleyhine cevirmekle b' d' 
1 a ennı inan rrma ıçın, men ır en ışe ve nıer:ı uyanmış 
. jPte yaptıkları gibi, bir dev- ittiham etmektedir. Katolik kil 

[ harpte sıkışmc<ı harp ve hu- azı zümreler, Prime dö Ri- şeini Riga olarak göstermek sesinin asrrlardanberi yaptı<Tı olduğunu söylemeğe ;acet yok 
. 1 .. u düvel kaidelerine bakını- vera ;stibtadından krra1m da kafidir. şey sanki nedir? Papa, her h:I- tur. Ceneral Kutepo un siyasi 

1 mes'ul olduğunu ileri sürmek- Son zamanlarda Şuralar Hü- b' 'k t kurb ld " b" .ak elindeki silahı işine en el- de bu saf kalp avlamak lşı'nden ır suı as e an ° ugu u-

terem müderris Akil Muhtar, ve Rı
Viladimirin de gizli Sovyet po- za Nuri Beylere ve Maarif Vekaleti 
lisi tarafından kaçırılacağı söy- namına cenazesinde bulunan Maarif 
lenmeğe başlandı. Viladimir on Emini muhterem müderris Muzaffer 
iki yaşında bir çocuktur . Ro- ve Galatasaray müdürii Fethi Beyle
manya kıralıcası Maria Roma- re ve bu mubarek kadının cenazesini 

tecl'rler. Bazıları kıralın ıskatı- kı1metinin dinler aleyhine mü- .. t ı t f d 'dd' 
1 •J:ıli bir şekilde kullanmakta- · mu"tehassıs ag"zı'le bahsedebı'lı'r. tun gaze e er ara rn an 1 ıa 

ellerinde taşıyan Galatasaray ve Eren 
nof ailesinin bu çocuğunun ha- köy lisesine ve baıında çalıınğı Esir· 
lasıdır . geme Derneğine mensup bütün aziz 

Bu rivayetler üzerine Viladi- yavrularımıza ve Esirgeme Derneği
mirin Fransız zabıtası tarafın- nin muhterem azasr ile bütün diğer 
dan muhafaza edilmesi muva- dostlarına en minnettar teşekkürleri· 

mizi arza lutfen delaletinizi rica edi· 
...... ,._,~ .. .ı..ı-..Lf~ı:k...;g~o:;::" r~iı~·~ lm~iı~· ş~tu::_" r:.:._V.!.!;il!!a~di~· m~ir~m~U:!J.ıııoruın..,ef.ondi nı :stiyor, bazıları ise Reisicum" cadelesinden bahseden bazı d·ı· 

~ Çünkü gayri kanuni de ol- e ı ıyor . 
l..·-· ~~~----~~----...:.___..:_h_u~r~si-fa_t_i~le-=k:a:yd:ı~h:a:y:at~ş:ar:t~i:le~h:a:b:e:rl:e:r_v~e=r~ilm:.:::e=~:e:...:b=a~ş:lanm:::ı~ş:-.!..~~~--~~~--~~A!Jl.<...~~.....ıc--~Cat 



Vapurcularımız 
nihayet vermek 
Ticareti bahriyemizin 

inkişafı için .. -
Vapurcuıar arasındakimuzır reka

bet µıenediliyoı 1 

V apurcu]ann nav-

lon tarifesi nasıl 

tanzim ve tesbit 
edilecek? 

Yeni layihada cezai 

bir çok maddeler 

vardır Ticareti Bahriye miJdOrD Ztki B. 

Türk vapurcuları arasındaki muzır rekabeti ~-~ i.çin '.fica
ret Odasında toplanmakta olan komisyon mesaısını ıkm~l et
rnek üzredir.Komisyon yarın tekrar topla.na;a;.k rek~b~tı me

netmek maksadile neşredilecek kanun proJesının tetkıkine de
vam ed ek· ec tır. ' 'h · 

Aldığımız malfunata göre proje pek mühim ~e.~dı .. ı tıva 
etmektedir. Türk limanları arasında sefer eden butun ~urk va
Purları arasında yük ve yolcu navlunları üzerinde rı;:lrn~et .et

ttıek bundan sonra cezayi müstelzim bir hareket telakkı edıle
Cekti r. 

Rekabet telakki edilen mem
nu hareketler arasında bilhas
sa Yolcu ve yük navlonlarından 
t~nziJat icrası, tenzilat maksa
dıie tediyatta bulunulması 
Inaddesi vardır. Diğer taraftan 
navlondan tenzilat icrasına mü 
saade için gerek sarahaten ve 
gerek delaleten herhangi bir 
~Ukaveleye girilmesi veya bir 
ıtıliif aktedilmesi de memnu
dur. Mukavele tabiri anlaşma, 
15örüşme ve sair uyuşmaları da 
ıhtiva etmektedir. Kanun, alı
nan navlondan bir kısmının da 
bilvasıta veya bilavasrta iade
•i, tercih muamelesi yapılması, 
}°olcuları iğfal maksadile ge
llıinin şürat ve esbabı iştiraha
ti veya yolculara gösterilecek 
Süh\lletler hakkında yanlış ma 
lfunat verilmesi veya işae etti
l'ilmesi hiç sebep yokken yol-, . . 
cu ve emtia almaktan untına e-
dilmesi gemide yer olduğu hal 
de hamule alınmaması ve her
hangi bir yükleyiciye karşı a
Quni kabul, tehdit ve sair usul 
lerle mü·kabele bilmisilde bulu 
llUhnası, yanlış konşimento ve 
Ya el bileti tanzim edilmesi, 
~hut ta bunlar üzerinde yan
it~ fiat gösterilmesi veya hiç 
f<>sterilmemesi, eşyanın yanlış 
tasn;f edilmesi, muvafık bir 

prim teklifi için herhangi b.ir 
sigorta kumpanyasının teşvık 
ve iknai veya herhangi bir su
retle imali nüfuz edilmesi, ah
vali havaiye müstesna olmak 
üzre ilan edilen iskelelere u
ğranmaması ı-ekabet addolun
maktadır. 

Kanunun üçüncü maddesi 
müdbince bir komisyon teşkil 
edilerek vapurcular tarifesinin 
tanzimine memur edilecektir. 
Tarife hilafında hareket ede
cek vapurcular tecziye edile
ceklerdir. Tayin edilen cezalar 
500 liradan aşağı ve 5000 lira
dan yükarı olmamak üzre nak
di ve altı aya ıkadar hapis ceza 
landır. Mahkeme cürmün e
hemmiyetine göre hazan bu ce
zıalarm her iJkisine de hükme
debilecektir. 

Vapurculardan herhangi bi
rinin kanuna riayetsizliği ile 
mıntaka deniz ticaret müdür
leri, ticaret odaları, Liman reis 
leri, ve mahallinin en büyük 
mülkiye memurları meşgul o
lacaklar ve lcanun a·hkammm 
ilı1il edildiğini gördükleri za
man derhal ıtahkikat yaparak 
evrakını niJhayet 8 gün zarfın
da müddei umumiliğe verecek
lerdir. 

Mahkemelerde 
. -

Pangaltıda sekiz dükkan 
nasıl yandı 

Koç o mahkeınede kazanç yol
larını anlatıyor 

MiLLiYET CUMA 21 ŞUBAT 1930 • 
arasında devam eden muzır 
için mühim ir kanun layihası 
~....;;..~~~~~~~~~~~~~~~-

rekabet 
hazırlan 

Bir teklif Transit 
,,,,, .... d l mallar n.omur epo arı 

Gümrük resm; 
Bir Fransız grupu- indirildi 

nun emanete 
teklifleri 

-
Kanun hah ticaretimiz 

llzerinde iyi tesir 
yapacaktır Büyük bir kömür deposu 

yapmak üzre bir Fransız grupu 
Emanete müracaat etıniş ve E- Hükumetçe transit halilarm 
manet te bu baptaki teklifatı resminin tenl'!iline dair bir ka
bildirmesini grupa tebliğ et- nun layihası hazırladı. Bu ka
miştir. K"ömür depoları hakknı nun halı ticaretimizde ve hat
da tetkiıkatta bulunmak üzre 1'.1 İstanbul ticaret hayatı üze
Emanette teşekkül eden komi- rmde çok mühim ve nafi tesir 
syon bir kaç güne kadar ikinci· yapacaıktrr. 
içtimaıru aktedecek ve Fransız Eski gümrük tarifesinde 
grupun müracaatı etrafında da t:,ansit h~lılar için 7 kuruş güm 
müzakere yapılacaktır. Evvel- ruk resmı alınmakta idi. Yeni 
ce Emanet kömür deposunun gilinrük tarifesinde transit ha
Paşa limanında yıapılması fi. lılara 250 kuruşla 400 kuruşlar 
6'rinde idi. Halbuıki son yapı- arasında resimkonulmuştu. 
lan tetkikat neticesinde depo- Ya~ıılan kanun layihası ile 
nun Kı2Jkulesinden Haydarpa bu ;es~n:ı 4<?<J !mruştan 3 kuru
şa.ya doğru ve 300 metro geniş şa m?ınlmıştır. Memldket ha
liğinde olarak tesisi kararlaş- ~ıcılıgınrn en mühim kari halı 
mıştır. Emanet ıheyeti fenniye ıhracatmdan ziyade transit ha
si bu sahada sondaj yapmış ve lıc•ktad!r. H.alı ihracatında İs
şahilden itibaren denizin 300 tanbul Iran ıle ecnebi piyasa
metroya kadar olan kısmının lan arasında mühim bir rol oy 

na maktadır. 

Heyeti jtnnlye mil- Ernanet mua-
dllrü Ziya 8. vlnl Ştrif 8, 

Yeni karar He ha.sil olan bu 
hran zail olacaktır. 927 senesin 
de 21,754 balya, 928 de 36,984 
balya 929 da 26,246 balya halı 
transit muamelesi yapılmıştır. 

Bu üç sene zarfında 3535 ba
lya halı memleketimizde kal
mıştır. 

İçkili lokantalar 
ve istihlak resmi 

derinliği en fazla 10 metro ol- Lokantacılar cemiyeti içki
duğu görülmüştür. Bu itibarla li lokantalardan alman istihlak 
burasının kömür deposu tesisi 1 re5mi etrafında bazı teşebbüsat 
ne en müsait mahal olduğu an- ta bulunmaktadır. 
!aşılmıştır. Burada tesisi tasav- Şimdi içkili meyabnelerde 
vür edilen depoda ayni zaman hususi istihlak. vergisi bütün 
da bir kaç geminin birden kö- satış ~iati üzerinde!\ alırunak
mür alabilmesini temin için tad.ir. Lokantactlar cemiyeti 
amudi vaziyette muhtelif iske ise: "Hususi istihfa\c vergisi 
leler yapılacalttir. Tesisat son yalnız içkiden alınacaktır. Bi
sistem olacak kömürler gemi- naenaleyh yenilen yemeğin pa
tenin içine makine ile nakledi rasından da alınmamalıdır'' 
lecektir. Yalnız limandaki ge- Deme~tedirler. .. . .. 
milere gene eskisi gibi mavuna Cemıyet bu yuzden ıçkılı lo
Iarla kömür veril.ecek, transit kantalarda yemek fiatlerinin 
süretile geçen gemiler depo- yüzde on pahalı olduğunu id
nun iskelelerine yanaşarak kö dia etmektedir. 
mür alacaklardır. Deponun an Ticaret Odasınca hususi is
cak 3-4 milyon lira .ı;aııfile vü- tihlak re5mi hakkında hazrrla
cüde gelebileceği tahmin olun- n~ bi~ raporda bu I?-okta ehem 
maktadır. Asil düşünülcın nok mıyetlıce _nazarı d.ıkkaıte alın
ıta depo tesis edildikten sonra mıştrr. Eger bu resım yemek 
kömürün gemilere nakli masra para~~dan alınmazsa yeı_nek
fının şimdikine nisbetle yarıya !er yuzde 10 ucuzlayacaktır. 

Düşüyor .. ---- -

Hocanın keçi 
sakalı 

Hocanın biri l\amazanda 
kürsüde vaaz ederken bakını! 

Poliste _I __ _ 
Aşkına kurban gitmiş! 

Sevim H. sevgilisinin kat'ı mün 
sehet teklifinden intihar etmiş 

ki cemaat arasından pos bıyıklı M .. h" . • 
biri, vaazı ruhani bir huşu ile unte ıre mektubunda dıyorkı: Ben Efdali be 

dinliyo~. .Bu hal huc.anın _ ho • haki t<İ bir aşkla sever sandım. Heyhat 1 Al<land 
şuna gıtmış. Cemaat dagılır- 1 
ken sofuluğuna ha)'ran olduğu Kara gümrük'te Atikalipa- sonra tabancayı kalbine 
bu adamı çağırmış: şa'da oturan maliye tahsil şube muhtelif yerlerine ateş etıni 

Efend' Hazretlerı, demiş, si memurlarından Abidin B. in tir. Silah seslerine en evvel e 
deminde;}beri ıize dıkkat edi- kızı Sevim Hanımın evvelki sa- sahibimiz Etem B. koşmuş f 
yorum, iıakikaten cankulağile hah tabancayla intihar ettiğini kat kapıyı ~apalı bulmuşt 
vaazı dinliyordunuz. Yalnız yazmış ve intiharın bir aşk me- Derhal polıse haber veriler 
bir şey var, bıyıklarınızı niçin selesile alakası olduğunu kay- kapı açılmış ve Sevim'in ces 
ıünneti ı.eniye veçhıle kestir- detmiştik. Dün bir muharriri- dile karşılaşılmıştır." 
miyorsuı;uz? miz intihar hadisesi etrafında Zavallı Sevim intihar etm 

P~s bıyık §Öyle bir bakıp tahkikat yapmıştır. den evvel Sadiye ismindeki 
demıt lci; Sevim Hanımın pederi Abi- akdaşma bir mektup yazara 

- O zaman raKI içerken din B. diyor kı: eleminden ve intiharından b 
katreleri ırası! sümürebilirim "- İntiharın sebebini layi- setmiştir. Sevim Hanım mek 
ya? . . kile bilmiyorum. Maamafih bunda diyor ki: 

.-. o~ neyin Efe?di ~~zret. zan.netlerim kızım bir çocuğu "- Ben Efdal'i beni haki 
lerı, ıız ıakı da mı ıçdsınız? sevıyordu. Bundan iki sene ev- bir aşkla seviyor sanırdım. 

- Şarap bulamadığını za- ve! Akrasay'da otururken bir ~~m:dım ki, a~kımız geli 
manlar.. gün bir gazete müvezzii vasıta- gecıcı bır heves değil<lir .. 

- Ay, şarap ta 1nı içerainiz? sile kendisine bir mektu1J gel- Sanırdım ki, askrmrz ezel 
- Umumbanede başka ne miş.. • ebedidir. Ve bizi biribirimizde· 

içilir? Ögrendiğime göre mektubu hiç bir kuvvet ayıramaz .. 
- Eyvah!,. demek umum- gönderen, Efdal isminde o ci- Heyhat! .. Ne kadar yanıl 

haneye de gidiyorsunuz?. var~~ oturan bir mektep tale- mışım! ... İntihar edeceğim. Ba 
- Şli;le eğlenecek delikan- besıdır. Bu vak'adan sonra biri- na onsuz yaşamak imkansız 

lı bulamadıg"ım zamd.lllar. d ır. 
- Te·/bc estağfurulah. Peki Diinyada gülmek bana nasiı 

amma vaazı o ka.f.ır dikkatle olmadı. A. hrette de güleceg-im 
dinlemeni:ıin sebebi 7 zannetmıyorum. Kuzum kar_ 

- insan insana benzediği deşim bana daima fatiha oku-
gibi bazen hayvana bcnz· ) ıyen mayı unutma ve beni daima ya· 
insanlar ııa oluyor. det. Oruvar kardesim. Oruva~ 

Sen çeneni oyna.ırken hpla hakikatli Sad-oiye_c_iğim." 

1 bizim mandıradaki keçiye ben-
ziyordun. Dikkatli dikkatli o- Jk· · 
na bakıyordum. ı ıntihar 

Vay hocadaki ••·•at!.. 1 - Ortaköyde Şekerci Ca-
MDntehlre Sevim H. fer dün gece odasına gelmiş 

İskan U. müdürlü
ğü liigvediliyor 

Dahiliye vekilliği gerek hü
kil.met ve gerek alakadar mü
badillere ait iskan islerinin 
Mayıs gayesine kadar ilonal ve 
intacını kat'i surette arzu et
mektedir. Şimdiye kadar bu
nun istihsali için sarfedilen me 
s;:ıi fazlalastınlmıştır. Yeni se
nci maliye bidayetinde iskan iş 
!erinin ikmal edileceği nazarı 
dikkate alınarak işkan umum 
müdürlüğünün 1§.gvile diğer şu 
belerden birine mulhak bir mü
dürlük olarak ipkası takarrür 
etmiştir. Bu müdürlük dahiliye 
vekaletinin tesbit edeceği veç
hlle dahilinde i!I görecektir. 

lş Bankası 

birlerile tanışmışlar ve mektup 
laşmışlardrr. Bu muaşaka uzun 
bir müddet gizli olarak devam 
etmiştir. Geçen akşam Sevimi 
akrabalardan biri iftara davet 
etti. Kızın o gece de orada kal
dı. Ertesi gün eve dönerken 
yolda Efdal'e rastlamış, arala
rında münakaşa olmuş, Efdal 
kat'ı münasebet etmek lüzu
mundan bahsetıniş ve mektup
~arınm iadesini istemiş. Sevim' 
ın bundan müteessir olduğu mu 
hakkaktır. Nihayet evvelki sa
bah, ben vazifeme gittikten 
sonra, evde yalnız kalan Sevim 
çekmeyi açarak tabancamı al
mış ve kapıyı da sürgüledikten 

f_ sii_~~ ... J 1 

kendini iple boğmağa çalışır~' 
ken kurtarılmıştır. Yapılan taJ-.

1 

kikatta Caferin zaruret yüzün· 
deıi. kendini öldürmek istediği 
anlaşılmıştır. 
. -~ - Kumkapıda otel katip-

1 

lıgı eden Janakaki isminde 6( 

yaşlarında bir ihtiyar Y enika· 
pı sahilinde ölü olarak bulun
~uştur .. Y~pılan tahkikatta ih\ 
tıyarın ıntıhar kastile kendin' 
d . - 1 enıze attıgı Pnlaşılaşılmıştır. ı 

Bir ev ''andı 
• 

.. Saı:ıatyada Dana yolouşund~ 
koftecı Hasan'ın evinden düı 
yangın çıkmış ve ev tamamilı 
yanmıştır. 

ıinebilmesini temindir. Herhan
gi bir grupla anlaşılarak depo 
tesis edildikten sonra depoyu 
münasip -bir müddet zarfında 
şirket işletecek ve bu müddetin 
hiıtammda bütün tesiı;;atı Ema
nete terketdecektil'. 

lngiliz lirası 5 kuruş Bugün 

Büyük adada 
define mi 
bulundu? birden düştü Kun1bara sahipleri 

İngiliz lirası dün düşmeğe arasında kura çekecek Varauga _ F. Marten İki gün eve! Büyükadadak: 

Bugün hava nasıl 
olacak? 

devam etmiştir. Sterlin lirası lş Bankası, tasarruf kumbarası o- B manastırın bahçesini kazmakta 11 
dün sabah 1044 kuruş otuz pa- !anlar aıasında kur'a çekerek her ıe- kl .. b~ akta~ daaat 18 .de, dil~atasaray olan bir bahçıvan toprağı ka· 

d 1 B• 1 k 'ki b" r alık "k . d ğrt k u u r11nn an tertip e en beyne! k b" . ra a açı mıştı. ır ara ı 1046 ne ı ın ır ı ramıye a aca - milel boks maçlannın birincisi yapı- zar .~n ır mıktar altın çıktığı. 1 
kuruş on paraya kadar yüksel- tır. lacaktır. nı gorereıl< hayretle etrafındakı ı 
di, fakat bu fiatte fazla müşteri Bu kuralar senede iki defa, 1 Ni- Proğrama dahil az çok miih.im diğer amelenin de nazarı dı'k-sanda ve 1 birinciteşrinde çekilecek-

Dün hava nisbeten soğuk çtkmadığmdan İngiliz tekrar tir. ma.çlann sonunda ~ebrlıniz boluör- katini celbetmiş ve aralarında 
ve kapalı geçti. Rüzgar poyraz düş,meğe başladı ve akşam üze Bu kur,adan, hesabında en az beş lenh~de~ Sarael~a builel RomanFyadan taksime kalkışmışlar isede u 

d · ı ı b .. t.. ku b sahi 1 . ıe nmıze g mıt unan ranıız d ki .. dan esti ve sabahleyin hafif yağ ri 1039 kuruşta kapan ı. Ingiliz rası o an u un m ara P erı bok .. F nk Mart kar 1 cak yuşam~ ı arı ıçın mesele zab• 
dı Kandilli h d .. - f' b '··· istifade edecektir. sor ra. en tı !"" · tay ak etm' · B '" .. mur yağ . rasat ane- un açtıgı ıate nazaran eş A4I Birinci keşideye Martın b' . . gü lardır. Belki habrlardadır: iki üç ay a . s ıştır. uyükadz 

Ağrrceza mahkemesinde dün _ İşe bundan 3 sene evvel sinin tesbit ettiğine göre, dün ruş otuz para düşmüştür. Bor- nüne kadar tş Ba~kası ıub~;;'nde jnel bu Fransız bokoör ıebrimize ge ~erkezı bu hususta tahkikaı 
şayani dikkat bir dava görüldü. 1000 lira ile başladım. Bugün asgari hararet 1 ve azami 4 tü. sa mahafilinde İngilizin daha tuarruf hesabı açbnnış olanlaı gire- Ôrek gen~ Sb,~~~ le karılarleılatmıttı. ıle meşguldür. Bu altınların Üf , 

· l" k d Bugun·· hava kapalı olacak, .ve rr.k düşeceU.in~ kati kanaat cektir. dikkumanti. lbedev -;:: _ _?un L--~ kup·· oldug"u söylenme•·te ı"s--'o. 
Bakkal Koço Pangaltıda Bahri 10 12 bın ıra a ar sermayem f d kti "- ., B d ki k 'd 1 . el< a ce en manen ..... muu u- lı .,. ""' 
Ye Nazırı Cemal paşa ailesine v;ı;.dır. Muavin Cemil B. sor- serinliğini muha aza e ece r. vardrr. i in ';::,r~:d,:n~rt a e~~e~r~!:nna - çiincü rayutta nakavt ebnİftİ. Bu ııün as yoktur. Alt~nılann mikdar 
ait dükkanı içindeki eşyanın durdu: Rasathane ne kar ne de yağmur Dün borsaya arzedilen İngi- ~mış olmak lizımd~. P ç ;,:apıla~ maç bir ~r~vanı) ~ye- fazla o~amakla beraber bun 
sigorta bedeline tamaan yak- - 3 sene zarfında sermaye yağışı ihtimali bulunmadığını liz lirasına fazla alıcı çıkmaımş Her laır'ada: tinde~. Saranga •ki ay8anben ~u !arın Bızans veya Venedik za 
maktan maznundur. buk.adar nasıl artar. Bunu izah bildirmiştir. tır. ı - Tane 500 ~ •çm bazır~a~ •e h"!' .gun manından kalma asari atika 

1
. d ı ,;,. __ ..,i;..9!!!!!'!!!'"'!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!'!!!'""'!!"'!!'!'""'!!""'!!!!!!!!'! 1 200 ıclman etmek ıcli Fransız da ,1, bu d k kı . 

Koço 18 Kanunevel .rarşam etıne ı irler? ı• --· - « an ro ymetlı şeyler oldu " 1 _ « lOO sefer daha ciddi tutarak ve bu maç ğu t"hmin d"J k dir 
ha gecesi 3 bin liraya sıgortalı Koço şayani dikkat bir ce- 130 a mal olur 280 e satarnn. met Efendi polislerin mükellef 2 _ « 75 plibinin Muladoviç le karpl..-cağı. a e ı me te 
bakkaliye dükkanını yakmış ve vap verdi: 60 liralık gramofonlar 100 lira oldukları cürmün vukuuna mu 1 _ « 50 lira olmak izcre nı dü,ünerek bazırlanmııtır. Bunun ~··-
Vangm 

3 
dükkanın daha yan- - Bu çok kolaydır. Mesel§ ya gider. Bizim sermaye onun halefet vazifesini ifa etmek is- cem'an altı kumbaraya bin lira veri- için bugiin Galataaaray ldübü ..ıo-

nasına sebep olmuştur. yazm yumurtanın sandığını 40 için çabuk artar". temiş ve Jazefi yaralıyan Vefik lecektir. nunda yapılacak olan maç menkla 
Maznun vak'ayı şöyle hika- liraya alır kışın 80, 90 liraya Şahitler dinlenildi. Cemil B. Beyi tevkif etmek istemiştir. Banka, kumbara ııabiplrinin hiç beldenmek~edir. . . . . 

satarız. Bu da çok basittir. Bak dikkatsizlikle yanğnıa sebebi- Ahmet Efendi derdest için isti- müracatına lüzum kalmadan kendisi Beynelmilel maçların ikincıu bu 
Ye etti: k 1 yumurtadan okadar iyi an yetten tecn·mın· ı" istedi. Mahke- mali sı·•.<>ı..a mecl>ur kalmuş~. 'a bütün şubelerden beaaplan alacak ve ~n halka ~kdim edilecek maruf .kü-

- 8 buçukta mağazamı ka- a - _,, .,_ mülı:ifat kazananlara derhal kazan- çuk Kemalımzle Romanya ı•mPJYO- Gayri mübadillerden muav ı_, 
tıadım. Bir müddet yürüdükten Iamaz. Yazlık yumurtayı taze- me Koçonun beraetine karar bile bu salahiyeti suiistimal et- dıklan parayı verecelrtr. Bu parayı nu Karpen arasında olacaktır. zaya dahil emlak sahiplerin ;'"' 
sonra gündüz aldığım pirzola- dir diye yuttururuz. Benim verdi. miştir. Sil3ıhmı maznuınu hafif hesaplanna geçirtmek iatiyenlere, ke * * * yapılan tevziata dün de devar -::ıoı-
lan unuttuğumu hatırladım. mağazada 12, 15 sandık yu- Komiser Ahmet Ef.nin tarzda yaralıyarak bir yerine şide gününden itibaren faiz yürütüle- BAYRAMDA olunmuştur. ,ır 
Geri döndüm. Eti aldım. Bu a- murta bulunur." k . atabilirken göğsüne tevcih et- cektr. Bayramda iyi futbol maçları tertip , 

talık s;g-aramı yakmak için çak ti: Cemil B. söze müdahele et- Beyomg"I:~: K~ı:ıy~~~ kullu- miştirv~:~e~~~~ ı~rş·t:u dyeL J"""'""o':VmJJWQC'l.IT.ITJı.'R.Y'QC'J.lııclı-dıTDl .. TZJWI, :!\~".:t.i?:ıe~t.~~ld~k:program ha- ::::n:.~~:=;:-~;= ı 
llıak çaktım. Ates almadı. Ben Bayramın birinci ırünü Galataaaray (Austria) kliibü arasında mutabak 
/1

11 
koyarken yer~ damlamış - Bakkallar cemiyetinden ğunda Hüseyin Pş. zade Ali yince elinden siJahmı atmış fa- Her çocuk yurdunun Beıiktaı, Fenerbalıçe -Ankara Genç haııl olduğunu yazmıştık. Alakada 

lo.!nıaJı ki, yakınca c.akmak. par bir azanın iştirak ettiği ehli vu Vefik Beyi katleden muavin kat muavin B. ateşi kesmemiş- bir Dmlt yıldızıdır. Fakir ler Birliği; üçüncü ııünü Fenerbahçe- lara dün (Auıtria) dan gelen bir mı 
1 k f bu kadar yumurtası yoktur Ahmet Beyin muhakemesi gö- tir" yolunda iz.harı şeha·u'et et- Beşikta,, Galatasaray -Ar.kara Genç tup müsabaka tarihkrinin şo"yle te 

<ı< ı, eıı·m; yaktı. Yere attım ve u ki s I PQCukları 
1 d 1 b, h ld .. ru"ldu··. mişlerdir. Katil kasti vardrr. ve m es % ~ !er Birliği. bit edildiğini bildirmektedir 

;ııc•· cıktı. So'"ndu"rmek için u.,iT- eğer o say ı op ır a e go- ' dD Ü Hl Et'' l B programın kat'il••mesi ·~· 8 H . d A . 
d 

.. d" Muavı·n Cemil B. iddianame Sila.!ı atmag·a mecbur '·-lmı..,sa ş nen mayeı 18 6 • u ~ ı,m a· azıran a lmanyanın (Beu 
r~Stin M ff I 1 dırn O rülür u ıyor: ..... Y 2 ,, Nıl k h ''l lakadarlar arasmda muzakerata de- hen) şehrinde b>r, 10 Hazran< 
k d 1· uva a' 0 ama · Koc;o devam etti: sinı" dermiyan ederek demiştir bile salahiyetini tecavüz etmiş ., san çocu a,, a- ol ı. dır a ar ki. korkı!dan düşmüş ba- . B k d .. . . . d d b .. il vam uruna ta · (Dersden) de bir 14 ve 15 Ha•iram 
}ılnıısın ., _ Bakkallar bir şey anlasa- ki: tır. u no ta an mucnmıyetı- sın B gar ını, u um ~ * :• Viyanada iki maç. 
~ k oço 1 ~eis Nusret Beyin ka- lardı bizim yutturduklarmuZUl - Katlin Ahmet Efendi tara ni isterim" yıldızl•rını sönmekten VlY ANA SEY AHATl Bu müsabakalardan başka ltalyaı 
~aııc daki farkına varırlardı. Sonra mah- fmdan yapıldığı itirafı ve 10 Dava 10 Marta mürlafaa i- ı ınen~der. Mevsim seyahatinde Galatasarayın da iki maç yapılması muhtemel < 
'ııatj:;" .ermayesi hd3;kkın ,iit halep yağı yapanı. Bize ~'1tidin Jfadesil" ~!!'~ir ....... ~- _ çin k~~dı. _. Orta Avruoava bir sevahat vann:ası duğu bildirilmektedir . 

..,'Hl cevabı Y~t, .ı,: .. ~ı , ~ •. 

G. mübadillere 
tevziat 
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Zekat ve fitreyi 
TJ Jfj~er/~~ETINB 

Adana vilayetinin Saimbeyli 
kazası dahilinde kara çamlık 
devlet ormanından senede 
/1207/ 675 çam eşçan çıkarıl
mak üzere her metrosu / 5/ lira 
/ 73/ kuruştan beş seneliği 
5/ 2/ 930 t den 6/3/ 930 T kadar 
kapalı zarfla müzayedeye kon
muştur. Adana orman müdürü
yetinde müteşekkil komisyon
da ihale yapılacaktır 

Şeraitini öğrenmek -istiyen 
!er Ankarada orman umum mü 
dürlüğüne, İstanbul, Adanada 
orman müdürlüğüne Saimbey
lide orman muamelat memur
luğuna müracaat etsinler . 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk H&kim 
liğindn: 

Yedikulede Hacıevhat mahalle ve 
caddesinde 115 No. lı bostanda mü
teveffa Hasan ağaya alacak ve borç
lu olanlar kanunu medeninin 561 in
ci maddesi mucibince tarihi il~ndan 
itibaren bir mab zarfında alacak ve 
borçlarını kayıt ettirmeleri ve aksi 
halde kanunun tarifi veçbile muame
le olunacağı atakadaramn maHlmu ol 
mak üzere ilan olunur. 

Şehzadebaşı Türk 
sinemasında 

Komik Cevdet bey temsille· 
rl ayrıca sinemada: Kız mı; 

E:rkek mi. 

ı, Y. "Milliget,,in edebi romanı: 1'1 

" b ~~ ""' ç, " 

~1111 . ( 
• 1C • 
· .Jığını artırmasını istemiş . 

• ; 
1 
ş lira zam yapmış .• Halbuki 

•
1
,,; senelik adamıdır. 

'"~·--Evli mi? 
r - Hayır . Bekar. Fakat bir 
·, i masrafı fazla galiba, her va-

' geçiminden şikayet eder , 
- Adı ne? 

,11 ~- Fahir. 
1 - Tahsili nasil? 
h - Fena değil . Zaten yazı
. /:nenin bütün muhaberauru 

'k" . - ıp çevıren o . 
'. ,Cevdet Bey bir dakika düşün 
·lı i .. Sonra yavaşça başını kal-

1rdı: 
[ İ- Onu bir daha görürsen 
1 yle, münasip bir zamanda 
1 ,.ni görsün . . . Belki işimize 
}rar. 
·ı 1 Nuri Bey kalkmıştı . Cevdet 
' ~v cebinden beş bin liralık 

· Bürhan Ca hit 

çeki çıkarıp verdi: 
- Bunu Fransız bankasın

dan alıp bizim hesabı cariyıo 

yatırın .. 
Ve ilave etti: 
- Şirket hesabına değil •• 

Şahıs. 
Nuri Bey başını eğdi .. Ses

siz adımlarla öteki daireye geç . . 
tı. 

Cevdet Bey yeleğinin iç ce
bindeki küçük maroken deftere 
ıbir kaç rakam çizdi, bir tarih 
attı, tekrar yerine koydu. 

Kendi hususi hesaplarını ayrı 
tutardı.Şirket hesabına yaptığı 
işlerle böyle elden gelen, hatır
la, rica ie, dost sözüye çıkardı
ğı işlerin komisyonunu şahsi 
hesabına geçirirdi. 

Ve onun hakiki servetini en 
samimi arkadaşları bile bil-

gösterilmekte olan Rus asılzadelerinin feci akıbetini musavver 

PE REST l ş yeni sesli, söz!U ve sanklı film!-
D il berzade kardeşler müessatı tuhafiye n!n seans saatler! berveçh! atld!r; pek mükemmel SONORIZE: (se<iendlrilm!ş) filminde muuffer olmaktadır 

Türk anonim şirketi fO, 45 tenzilAtlı fiatla 1 o.~~~~~~~~~ 
Dilberzade kardeıler Müeuesatı Tuhafiye Türk Anonim Şirketi hio- matine 1111!''-"'-"'-''-''-''-''-''-"'-"'-"-"..,. 

aedaranın 23 Mart 930 tarihine müaadif Pazar oünü saat on birde latan- D"" t- I 1 12 30 Cnr'etkArane canbazlıklarile yekta bir aktör olan 
• Iı;er ma ıne er: saa , . L U Ç y A N O A L B E R T l N 1 

lacak içtimaı adiyede hazır bulunmaları rica olunur. 2, 15 • 4,30 ve 6,45 suvare ile sehhar HlLDA ROŞ dün akşam 
bulda Mahmutpatada Mehmet Pqa hanında 5 numaralı dairede vuku bu· ı 1 

RUZNAMEYI MÜZAKERAT - tam 9,40 AS R İ SİN EM AD A 
l - Meclisi idare raporunun kıraati ' - ---•'il•••••••• 
2 - Murakip raporu !!!111•••••••••••-3 - 31 Kanunuevvel 929 tarihine ait bilançonun kıraati ve tescliki ile c · d 

meclisi idare azaıının ihraaı rransız tıyatrosun a 
4 - Meclisi idare intihabı 
5 - Yeniden mürakip intihabı Münir Nurettin 
Gerek eaaleten ve ııerek vekileten heyeti umumiyeye iıtirak edebilmek 

için hi11edaranın laakal 50 hi11eye malik olmaları ve hisse aenetleri ni- KONSERİ 
hayet 21 Mart 930 tarihine kadar Şirketin merkezi idareaine tevdi ebnel.,. 
ri İcap eder. 

Emvali gayri menkule ve ikrazat 
2şubat cumartu! günil akşam ıaa 

tam 21,1/2 ta 

B!letlu "Sı\HlBININ SESi. 
mağazalarında sablır. 

Bankası Türk Anonim Şirketinin hi11edaran heyeti umumiyeai Mar
tın 22 ıine müıadif Cumarteıi ııünü saat 11 de Galatada Deutscbe Ori
entban.k hina11 dahilinde kain ıirket merkezinde sureti adiyede içtima ede 
ceğinden hi11edararu kiramın yevmi mezkurde teırifleri rica olunur. iıııı•••••••••••-

RUZNAMEYl MüZAKERAT 
l - Şirketinin 1929 ıeneıi zarfındaki muaınelabna dair mecliıi idare 

raporunun kıraati, 
2 - Bilanço ve Mürakip raporunun kıraati, 
3 - 1929 ıeneıi hesabat ve bilançoıunun taıdik ve tasvibile ıenei mez 

kure zarfındaki muamelattan meclisi idarenin tebriesi, 
4 - Meclis idareye aza intihabı, 
5 - 1930 ıenei hesabiye&İ için mürakip İntihap ve tayini. 

MECLiSi iDARE ---Denizli iktısat Bankası 
1929 seneai hi11edaran heyeti umumiye içtimaı adisi 17 Mart 1930 ta

rihinde Denizli Ticaret Oda11 aalonunda aktedilecektir. 

Tepebaıı Ti
yatrosunda 

bugıjn matine 
ıaıt 14/30 dı 

ve İkşam 
sut 2I/30da 

B1R l(fTAP 
f&c!a 4 perde 

onlardan biri 
komedi 3 

perde 
nakl ve ter-

Ruznamei müzakerat zirde münderiç olup aaaleten veye vekileten lia- eilme eden; 1. Galip B. 
kal40kırk hi11eyi temsil eden zevatın yevmi içtimadan bir balta evvel biue ------------
senetlerini ıirkete tevdi ile vesaiki lizimeyi ahzetıneleri ve yevmi mez.. Adana vilayetinin karaisalr 
kurde saat on dörtte içtimada hazır bulunmaları ilan olunur, l 7 Şubat kazası dahilinde kar ak uz mur-
1930 

Ruzname: 
Denizli lktıaat Bankası Mecliıi idare 

1 - Meclisi idare ve mürakip tarafından verilen raporların kıraati, 
2 - Şirketin mevcut defterile Bilançonun ve kir zarar hesabının ve 

temettü tevzii hakkındaki teklifatın tasdik veya tadilen reddi, 
3 - Meclisi idare azalarile mürakip ücretlerinin tayini, 
4 - Müddetleri münkazi mecliıi idare azalarile mürakiblıı telaar lntl• 

haplan veya tebdilleri. 

Sultanahmet Beıinci Sulb Hukuk Mahkemesinden: 
Kaıa numaraıı Müıterinin eıamiıi 

132 Neaim Mazliyah Efendi. 
193 Konıtantin Mimikoı Efendi. 
320 Josel Treves ve ıürekaıı. 
415 Ed. Berzelez Efendi. 

10010 Fuat Şefik Bey. 
Balada muharrer kasa sahipleri lıtanbulda bulunduktan lıtihbar kılın

nuı olmakla bunlar hakkında kayyımın vazifeıine nihayet verildiii ilan 
ol tın ur. 

ca taş devlet ormanından sene-
de 1000 metro mikap çam eşc;a
rı çtkarrlmak üzere her metrosu 
550 kuruş muhammen bedel ile 
10 seneliği 5/2/930 tarihinden 
itibaren 6/3/ 930 tarihine kadar 
kapalı zarfla müzayedeye kon
muştur. Adana orman müdürü
yetinde müteşekkil ihale ko
misyonunda ihale yapılacaktır. 
Şeraitini öğrenmek istiyenler 
Ankarada.orman umum müdür
lüğüne İstanbul, Adanada or
man müdürlüğüne, Karaisalıda 
orman muamelat memurluğu
na müracaat etsinler. 

z O R A 
ı;österllen 

Ki KORSA N 
f!lmlnde müthiş muzafferiyetler! kazanmıştır. lnunı titreten bir çok 
sahneleri havi bu şaheserde bir çok aluftelerin girip çıktıldm gece 
batakhaneleri ve hattı 50 TERBIY!!:U MAYMUN görülmektedir. 

Ayn cı gösterilen ZENGiN VAR YETE PROGRAM! seyirciled 
güzelce eglendirmiştir. 

lıı ,..,,...V-V°"V"'>rv'"V'"'\."'"""V-V" • rv''V""lrv-.......... ......,...-.......,....--.iiı'iı 

Miittehit ermis emniyet Kartal 
konserve fabrikaları Türk anonim şirketi hey

eti umumiye senelik İçtimaı 
Şirketimizin hissedarlar içtimai 30 Mart 1930 Pazar günü 

saat 3 te adi ve 3 1/ 2 ta fevkalade surette Beyoğlunda Bursa 
sokağında 40 numerolu <klup binasında toplanacağından hisse
daranın mezkur günde hazır bulunmaları rica olunur, 

Adı müzakeratın rüznamesı 
1 - Meclisi idare ve Murakıp raporlarmm kiraati. 
2 - 1929 bilançosunun tadiki ve hey'eti idarenin ibrası. 
3 - Temetüün tevziine karar itası. 
4 - Meclisi idareden vefat eden bir azanın yerine intihap 

olunan yeni azanın memuriyetinin tasdiki. 
5 - Müddeti <hitam bulan meclisi idare azası yerine yenile

rinin intihabı. 
6 - 1930 senesi için murakıp tayini ve ücretinin takdiri. 

Fevkalade müzakeratın ruznamesi 
1 - Meclisi idare raporunun kiraati. 
2 - Sermayenin tezyidi. 
Nizamnamei dahiliyıenin 23 ve 25 inci mevadı ahkamına 

tevfikan laakal yirmi hisse senedi sahipleri asaleten veya veka
leten hey'eti umumiye müzakeresine iştirake hakları olduğun
dan reylerini iştimal için hissedaranm malik oldukları hisse se
nedatını ticaret 'kanununun 371 inci maddesi mücibince yevmii, 
içtimadan bir hafta evel Eminönü meydanı Köprü karşısında 12 
numeroda Şirketin veznesine tevdi etmeleri veyahut hisse se
netlerini Bankalardan birine tevdi ederek keyfiyeti tevdii mü
beyyin makpuz ilmuhaberlerini Şirıketinin veznesine ita etme
leri rica olunur. 

Şirket mükavetenarnesinin ve ticaret kanununun maddei mah 
susalarına tevfikan fevkalade celsede müzakere yapılabilmek 
için şirket sermayesinin üç rub'wıun temini laznngeleceğinden 
muhterem hissedarlarımızın yevmi mezkfire behemehal gelme
leri rica olunur. 

MECLiSi iDARE 

mezlerdi.. En yakınları bile o- diyordu. te sahipleri hemen sık sık bir- diyorduk . gazetelerin bazen ne kuvvetli 
nun çok parası olduğunu zanne- Cevdet Beyin bu mali şirket- birilerine tesadüf ederler. Cevdet bey gülerek sordu: birer cereyan yapabildiıklerini 
derlerdi. Halbuki Cevdet Bey te alakadar olduğunu bilen mu- Hemen her akşam arka kü- - Hayır ola, neden bu iltifat? biı kaç kere tecrübe etmişti. 
işine yarıyacak kadar muayyen hasebeoisi Nuri Beyden başka çük salonlarda bir ziyafet veri- Sedat Ali garsona rakı ve me Güldü: 
bir mıktar para olarak bankada !cimse yoktu.. lir ... Bir çok mühim işler taki- ze. getirıilmesini söyliyordu. · - Hakkın var, dedi. Büyük 
emrine amade tuttuğu halde ka Çocukları, hatta karısı bile peden yerli ve ecnebi simalar Meb'us Hidayet bey i.zah etti: işlerde mühendislerden evvel 
zancının çoğunu daha fazla kar bundan haberdar değildi. Cev- burada görüşürler .. Burada ka- - Bununla iddiyaya girdik... gazetecilerle müşavere etmek 
getiren esham ve tahvilat iize- detBey servetinin böylemühim lırlar. Yirmi sekiz Şubatta Antalya şi lazımdır. 
rine biraz da emlak üzerine ya- bir kısmım İsviçre dağlarındaki Paristeki " Kafe riç " terti- mendiferi ihale edilecek. İşi Ve ra1nsıru içerek ilave et· 
trrıyordu. Son Avrupa seyaha- ticaret şirketine yatrrıİ"ken eski binde olan büyük otelin salon- Ahmet Saminin grupu mu- ti: 
tında İsviçrede istirahat ettiği politikacılık zamanındaki en- larında herakşam beşten sekize yokısa Cevdetin grupu mu ka- - Maamafiih. bu gazetecile
sırada (Mon Blan) da yapilan dişeli hayatını düşünmüştü. kadar danslı çay vardır. Ve bir zanacak diye aramızda ihtilaf ri tanımayan iş adamları için-
oteller şirketinin bir çok hisse Talith, tesadüf, günün birinde çok kibar aileler bu çaylarda çıktı. dir. Biz birbirimizle ne zaman 
senetlerini almıştı. İki yüz bin onu tebdili diyar etrrieğe mec- vakıt geçirirler. - Sedat ne fikirde? olsa karşı karşıya gelebilecek 
liraya yakın bir parasını buraya bur ederse zaten çok beğendiği Cevdet Bey saat yediyi geçer - O daha kat'i fikrim yok am dostlarız değil mi? 
bağlamıştı. Ve bu şirket daha bu güzel memlekette ferihfa- ken otelin bar kısmına girdi. ma Ahmet daha ağır basacak Meb'us Hidayet Bey bu mü-
ilk zamandan o kadar temettü hur yaşıyabilecokti. Kalabalıktı, tanıdık çehreler diyor. _ kalemeden bir şey anlamamıştı 
veriyordu ki tesadüfün yardı- ... Akşam oluyordu. Ferda pek çoktu ... Ve daha etrafını Sedat Ali tashih etti: Fakat eski politiıkacı ile sana-
mile eline geçirdiği bu fırsatı Hanrm imzalan~k bir çok temaınile görmeden yan masa- - Hayır, onu demek isteme- tın 'kurdu olan gazeteci bu iki 
hatırladıkça memnun oluyordu. mektubu getirdi, Bu gün yazı- lardan birinden çağırdılar: dim, ıır iş, yalınız hesap.hende- satırlık muhavere ile biribirleri-
Mon Bilan eteklerinde birçok hanede faaliyet yoktu.. Cevdet se işi değildir, Hangi taraf da. ne çok yaklaştıklarını hisset· 

oteller inşa edip işleten bu şir- Bey zihni temamile Antalya işi ha tedbirli davranırsa o kazana- tiler. 
kette en büyük Avrupa serma- le meşgul olduğu halde çrkt... - Cevdet Bey. Buraya, bu- cak, dedim. Malfun ya her işin Sedat Ali Cevdet Beye kade-
yedarlarının hisseleri vardı. Ve Bir iki ahpap görüp çene çal- raya 1 önünde arkasında cereyanlar hini uzatarak içmeğe davet et· 
bütün dünya gazeteleri bu şir- mak için taksimdeki (Altın pa- "Yıldrrnn" gazetesi sahibi Se vardır. Bu cerey_.lY.11arı hazırla- ti: 
ketin tesisettiği son sistem otel las') a gitti. dat Ali,, meb'uslardan Hidayet mak vardır. - Haydi dostum şerefine, 
leri göklere çıkarıyor, mevsimi İstanbulun en kibar ve pahalı Beyle beraber içiyorlardı. He- Cevdet bey, gazeteciliği bi- muvaffakiyetine ! 
geldiği zaman Avruparun ve bir otel ve lokantası olan Altın men aralarına aldılar: lirdi. Sedat Alinin bu örtülü ke- Hep beraber içtiler. 
Amerikanın her köşesinden yüz palasta diplomatlar, meb'uslar -Tam zamanında geldin,di- limelerle ne demek istediğini Hidavet Bey sordu: 
binlerce halk İsviçreye akın e- zengin i adamları, bü ük · 
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. "Kart/ye ıaten,. filminden 

Kartiye Lot.ain (O_~era~a) Küçük sinema 
haberleri 

Karmen Roni, Jan petrovıç AMERİKADA 
M:oris Dekobranın yazdığı bir baloda bu cihet meydana Bestekar Wagnerin operala

b~ senaryo basit fakat mühey- çıkar. Zengin genç (Rolf)_ h~r rı Amerikada "Wagnerian-0-
Ylçtir. Mevzu hoş ve entere- ne kadar talebe kızı ~Mım~ pera-Toue,, firmasile filme alı
sandır. Balo sahnesi ve tablo severse de beriden bir us - nacaktır. İlk evvel filme alına-
h · · ·· ellig-i tesirile kı-
. ayatı gibi noktadan muvaffak rensesınm g~· . b acı haki- cak olan "Lohengrin,, opera..,._ 

ti~". Fil teknik cihetinden iyi- zr terkeder. mu u d 
di F katı ögrenince hayatı kada .. r ır. r. otografi güzeldir. Kar- d f 
ınen Boni gerek elem gerek sevdiği adamı son bir e a gor 
ne · di mek için istasyona koşarsa da 
J> § e sahnelerinde samiını r. tren kalkar ve kız sevgilisi il~ 

.. * * 

ı/ıtroviç muvaffak olmuştur. go··ru"şemez ... Rolf, •kızın kendı 1 ınin mevzuu şöyle hulasa 
edilir: hakkındaki hissiyatım anla-

Zengin bir bankerin oğlu mak için kızı arar v·e hastane
genç bir talebe kızı sever fakat de bulur, iyileştikten sonra o
hüviyetini ondan saklar. Lakin nunla evlenir. 

/ 

1 
"ilk macerası,. fllmindeı ............................. 

Harold _Loyd'un hatıratı 
( Harold Logd tarafından) 

••••••••••••••••••••••• 
Çocukluğum, ilk maceral~rım, is~idr:ıdım 

ilk defa San Diyagoda bir sinema ı dım edıyordum. Tıyatrodan sonra 
~inesi gÖrdüğüm zamanla ilk film yatıyordum. Bu hayat çok hoşuma 
~•vırdiğiın tar.ih arasındaki müddeti gidiyordu. . • . 
at.,.ladıkça §İmdi §8§ıyorum. Zanne- Daha mektep talebesı iken h~lkin 

der;ın ki elinde son meteliğile Holi- takdirini kazanıyordum. Bu hiç te 
~ut •okaklarında koşan çocuk en ni- fena değildi. Mektepte m.üıamere ve
""Y•t bu kadar bahtiyar olamaz. Bu rilirken en mühim rollen alıyordum. 
:"'"' her halde uğurlu imiş. Hala ha- inşat muallimine yardım ediyordum. 
ttlarnn ufacık bir metelikti. Musamereleri ben hazırlıyordum. Va 1 

ti :Zannederim hayata parasız ve is- zii sahneliğe de oldukça iıtidadmı 
dj ~~lsız atılan her genç benim g~ç~r- vardı. . . . . 
ıı gını tecrübelere tesadüf etmıştır. Mektebın foot-ball kapıtenı ıle ben 

•kat bu hayatın bir çok tarafı ro· iki mühim kimse sayılıyorduk. 
fııanJarı andırır. Bu seneler ya§adığun Mektepteki kızlar kitaplarımın ara 
eıı tnüthiı ve en hoş senelerdir. sına mektuplar bırakıyorlardı. Dol .. 

J.fayatımı bir peri masalı gibi yaz.. lep ismindeki bir tanesi hoıwna dR 
'•Ydım bir çokları inanmazlardı. Fa- gidiyordu. Fakat hiç belli . etmiyoı·
ltat bunlar hep hakikattir. dum. Mektepte ber keı beni tanıyor
Hayatım daima faaliyetle geçti. du. Çok memnundum. 
ele San Diyagoda faaliyetime pa.. Şehrin meşhur sinemalarınr tanı

an yoktu. Anneme mektebi .~~a~: mıttnn. Beni davet ediyorlardL Ta-
ağı vadetmiştim. Bu •ozumu mdıklarım git gide çoğalıyordu. Ge-

lltuyordum. çen gün Los Angeleste meşhur ak-
Sade mektebe gitmiyordum. O'- tris May Robsoru tanıdım. 

onnor ve başka bir kaç kumpanya- On sene evel ( Spereekleo Theat
a çalışıyordum. San Diyagoya gelen re) a geldiğim zaman bir figuran ol
,YYar kumpanyalarda figüran!ık e- duğumu söyledim. O zaman delice 
'Yordum. Oyun zamanında O C~n; hayran olduğum bu mşhur san'at
ı-un mektebinde muallim muav~nı karla tanışacağımı hatırnndan geçir

larak Shakespearin san'atini, eskrım mezdiın. 
• dans okutuyordum. San Diyagoda ilk defa olaraJ;< bir si-
8u okuttuklarımı ne dereceye ka- . . d .. B h k a • tı nema makinesı gor um. u sıya u 
r biliyordum? Esasen bu tıya ·o tu ile iyice tanışmak istiyordum. 
•kteplerinin pek faydası yoktur. Calison kumpanyası Long Beach
~en kendimin değerli bir hoca ol- de bir stodyo açmıştı. San Diyagoda 
"~uına kanidim. bir lspanyol filmi çevirmeğe geliyor-

Ütün bunlardan başka babama, !ardı. Tiyatro mektebinden figüran 
.::,ııaıd~ğı bilardo akademisinde yar· istediler. Talebemden bir kaç tane
't • •yordum. . ni göndermeyi vadettiın. Kendim 
d'alibime mektebe çok talebe kay• ~~ sinema makinesi önünde oynama 
ılınişti. Hocalar derse sabah 7 de ğa karar verdim. 

~1•nıağa karar verdiler. 7 den 10 a Artık tahammülüm kalmamıştı. 
'1r ıtıektebe gidiyordum. 10 da!' Balbo'ada Edersion . ~mpan~a-

'y Ye kadar piyeslerin provasına gı- sında bir kaç günlü.k ~ır ış bulabıl
.~rdum. Öğleden sonra 2 ye kadar dim. Bütün cesaretımı topladım ve: 
b· tebe, •onı·a 5 e kadar tiyatro mel< (Bitıned: , 
"11'\de ders veriyordum. Bundan 

=--·"'" 

W aruer Brothers, Ilı ew-Y ork 
ta sesli film müessesesi için on 
katlı bir bina inşa ettirmekte
dir. 

* * * 
Michel Kertesz, Waruer Bro 

thers tarafından çevirilecek 
Maurniy ismindeki filmi vaz'i 
sahne etmiştir. Filmin mümes
sili Hl. Y .olsondur. 

* * * 
"Cineınatographe Turis,, in 

bir haberine nazaran, Charli 
Chaplin ve Lon Chaneyin film
lerinden maada 1930 senesinde 
hiç bir seıssiıZ film imal edilmi
yecektir. 

Maarnafiıh her sesli filmin 
bir sessizi de yapılacaktır. 

* * * 
Sessiz olarak imal edilmiş 

olan "Güvercin,, ismindeki A
merikan filmi sözlü olara•k •- '-
rar imal edilecektir. 

"ilk macer. sı,. filminnen 

"Aşk geceleri,, ismi altında 
Elharnra sinemasında gösteri
len Fransızca sözlü film tam 
iki hafta ekranda durduktan 
ve her seansta salonu doldur
duktan sonra daha bir hafta
lık bir devam kabiliyeti varken 
ekrandan çekildi. Belki tekrar 
gösterilmek üzere ... Bv hadise
de bizi ehemmiyet;(: alakadar 
eden bir nokta var. Sinemacı
lık gibi içinde mil yoııtın en u
fak ölçü olduğu b;r iilemde te
rakki çok çabuk olu} or .. Onun 
ıçin bir seneye kadar sözlü film 
lerde çok büyük terakkiye şa
hit olacağımız tabiidir. Bina
en aleyh bugün ses itibarile 
fasih ve ya gayri vazih olarak 
tesadüf ettiğimiz filmlere o za
man tesadüf etmemiz ihtimali 
pek azdır. Şu haine bir sene 
sonra filmlerin seslerinde, bu 
gün fotografilerde gördüğü
müz "farksızlık,, müşahede edi 

I r , 

J 

"Kart/ye Laten., filminden 

1-ecek ve ancak filmin çevrildi
ği dil tercih amili olacaktır. 
Bu lisan, Türkiye için - Türkçe 
çevrilinciye kadar - Fransızca
dır .. 

Bundan evvel gösterilen İn
gilizce filmlerden hiç birinin 
Fransızca olan "Aşk gecesi" 
kadar tutulmaması bunun en 
kuvvetli delilidir.. Buna naza
ran ecnebi lisanında sözlü film 
getinneğe mecbur olan filmci
lerin daima Fransizca film ter
cih etmelerini tavsiyeye: bilme
yiz artık lüzum ver mı? 

İSTANBULDA YENt BİR 
TlYATHO 

Tiyatro ve sinema T~rk ano
nim şirketi (Melek) sınema~~. 
nm arka tarafında bir arsaya 
1000 kişilik yeni bir tiyatro in
şa ettiıımeğe başlamıştır. Bina 
bu senenin eylül ayma yetişe
cek ve bu yeni tiyatro açılmca 
aynı şirkete ait olan Fransız 
tiyatrosu sinema olarak kulla
nılacaktır. 

Umumi dudak 
oynatma meselesi 
Bir Alınan mütcha$«Sı söz

lü filmlerde artistıerin dudak
larıru bilahare başka bir lisan 
görüşülmesine de tatbik edile
cek şekilde oynatmalarını te
min için Holivutta tecrübeer
de bulunmuş ise de tecrübeleri 
muvaffakiyetle neticelenmemiş 
tir. Bu işe çok ehemiyet atfe
dildiğinden tekrar tecrübelere 
başlanmıştır. 

NUHUN GEMİSİ - SESLİ 

İki hafta evvel (Melek) si
nemasında sessiz olarak göste
rilmiş olan (Nuhun gemisi) hl 
mi geçen pazartesi gününden 
beri EUıamrada sesli olarak 
gösterilmektedir. Sessiz . olarak 
pek yakında gösterilmiş olan 
bu filmin seslisini görmek, se

•sin bir filmin kıymetine ne de
receye kadar tesir ettiğini gös
termektedir. 

ALMANYADA 
Sabık Bavyera kralı ailerıi. o

lan Wittenbacih ailesi, "Bavye
ra kralı ikinci Louis,, namında
ki filmin amilleri aleyhine bir 
dava ikame edecektir. 

Wi ttenbaoh ailesi bu filmin 
tecavüzkar ve uydurma olduğu 
nu iddia etmektedir 

ı 

"ilk ı •acerası., filmindp ,, 

·I 
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"Benli kadın., filminden 

llk macerası 'Melek'te l 
Kolin Mur 

Kolin Murim ekseri filmle
ri gibi şirin ve kıvrak olan bu 
eser şayani dikkattır. Kolın 
Mur güzel ve tuhaftır. Fotolar 
ve mizan sen iyidir. Mevzuu 
şöyle hulasa edilebilir: 

da hep onu düşünüyor ve niha
yet başından geçen bin türlü 
tuhaf vak'alardan sonra o gen
ci bulup evleniyor. Bu bir Ame
rika filmidir. 

Teksos eyaletininin en zen
gin petrol kuyularına malik o
lan Berenis ismindeki genç 
kız vasrsı tarafından gönderil
diği mektebe giderken yolunu 
kaybediyor ve kendisine mekte 
bin yolunu gösteren bir genci 
seviyor. Bütün mektep hayatın 

ANKARADA 

Ankarada (klup sinemasi) 
na Vestem sistemi sesli maki
ne konmaktadır. Diğer taraf
tan (Türk ocağı) sineması da 
sesli makine getirmek niyetiy 1 

dedir. 

··senli kadın. filminden 

.A.A••··················· Benli kadın(Mjik'te) 
Villi Friç, Lilian Harvez 

• •••••••••••••••••••••• 
Garip ve eksantrik bir ko- ı Fransız kızı sırf macera mera

medi olan bu filmin mevzuun- kile farkedilıniyecek kadar ben 
da mantıktan ziyade tuhaflık zediği bir hırsız kızm yerine 
aramak daha doğru olur. Artis geçmek istiyor. Bu sırada ba· 
tlerden Lilian Harvey çok şi- şından geçen garip maceralar 
rindir. Villi Friç iyi bir "Jön meyanında bir gence tutuluyor 
promiye" <lir. Fotolar ve mizan ve bu aşk te'sirile hüviyetini 
sen güzeldir. daha fazla saklayamıyarak mc 

Filmin hulasası: ydana vuruyor ve sevgilisile 
Genç, güzel ve zengin bir birleşiyor. 

;~"~~,~~~~5~ ··ıni ı r<> ii ·· fi-aii"CJ 
Fransada ka inoların senelik kazanç yekunu 
Fransada kumar oyunu mü- bir kontrol altında bırakılmı

saadesini haiz 166 gazino var- yarak ara sıra bir sıkı yumruk 
dır. Bunların 1928 teşrinisani- vurur gibi hareketlerle kuvvet 
sinden 1929 teşrinisanisine ka göstermek istenmesidir.Bu son 
dar olan gayri safi hasılatları hadisede böyle obı \Şur. 
yekunu 405 milyon franga ya- Bütün sinemalar belediye 
ni bugünkü piyasa ile 33 mil- memurlarmm gö..:iui önünde 
yon Türk lirasına baliğ olmuş- bu iskemleleri k()ynıuşlardı · 
tur. Vazifıeyi hatırlamak için !koç-

. yad k' 'b' ı cuk ölmek Bundan bir ay kadar evellskoçy . ;:_ 1 gı ı a tınış ço 
ada bir sinemada çıkan mı lazrın_.::.:.:.?;..I _____ _ 

bir yangıinda 60-70 çocuk öl- İNG!LTEREDE 
düğü ve bir o kadar da yara- OJga Baklanova, Rus piya-
landığı gazeteler~e görülmüş- . ti Max Hambourg ile bera
tü. E~anet heyetı fenniyesi an :~ Londrada Bethowenin ölü
cak bır ay sonra yani bir iki mu·· · · r sesli ve sözlü bir filnı .. 1 . al d .1, ıısım ı gun evve sınem ar a ı ave . ktir 
. k l 1 . k ld lmr G <;evırece . 
ıs em e en a ırı ştır. eç B klanova Ameriıkadan Lon 
olsun da güç olmasın. Sıhhati d aa gı'tmiş ve haftada 1500 

· · al'k d d ray umdub~ıyeyı . a ab~ke en bu İngiliz lirası almıştır. Fakat 
te ıı:ı tasvıpten a~. a yapa- daha filmin ilk dekorları tan
cak hır şey yoktur. ialnız gö- . d'l' k ·her şey tatil edil .. 1 • ki l ' k zım e ı it'. en, 
nu ıst:r . .a a adar memur- miş filmin imalinden vazgeçil-
Iar ;a~fesını ara sıra degıl her miş' ve Olga Ba!klanava Ame
an eklr _aktır .~erek anıda bir rikaya dönmüştür. 
gevş~ 1 gostermı::sinl er. Esa- - . 
sen bızde umumi hizmetlerde * Douglas Faırbank.s ;.e karı: 
beledi ve İnzib: · ,. · for ır s 
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:~konoml İsmet Paşa Hz. pek muhim nutukları Yunanistanla itilaf 

(Birinci salılleden mıbıd) 

. ~uğday fiatleri , 
1 düşük losluk, ikamet mukaveleleri, •••••••••••••••••••-•••••••-••••••••--
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. !Adana borsasında buğday fiatı 
1 { 5 kurusa düsmüstür 

1 
ı ğday piyasası düşüklüğü

l t,uhafaza etmektedir. Bor-
1' yumuşak ve sert buğday-
ı . f" 1 ·emen hemen aynı ıat e, 

ıruştan muamele görmek
! Gelen malfunata nazaran 

. 'ıa Borsasında buğday fiat 
'ii kuruşa kadar düşmüştür. 

'tu sene tecrübe olarak eki
}ohumlarmm çok eyi neti
. ' vercligı-· bildirilmektedir. • p 

i 1 -'il-
Koza istihsalatı 

istihsal edilmiştir. 929 senesin
de bu miktar 130,000 balyaya 
çıkmıştır. 

Görülüyorki koza istihsala
tımız seneden seneye eski mev
kiini bulmaktadır. 

--0-

Zivnet altınları 
• 

Son güıılerde piyasaya faz
laca miktarda ziynet altının çık 
maktadır. Bu ziynet altınların 
halk, bilhassa kadınlar satmak 
tadır . 

-0--

Hububat ihracatımız · 'aptlan tetkikatın verdiği 
ı elere nazaran pamuk koza 

Z I ' l;;alatı seneden seneye art- Yapılan bir istatistiğe naza-
':adır. ran Yunanistana 928 senesinde 

,: ; , :'Jmumi harpten evvel 135 ki hububat ihracatımız 12,165, 
• iialya kaza istihsal edilmek 767 drahmilik idi. 

ı ı . ıi. Bu ihracat 929 senesinde 
J ~ ! '28 senesinde ise harbin bı- yarıyanya düşmüştiir. Geçen 

I• , •ğı tesirler elan ' zail olma- sene hububat ihracatımız 6,619, 
r ıdan 103,500 balya pamuk 932 drahmi idi. 

~ 'I~ , • * • 
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Emanette 

Acaba nerede? 
Gazi köprilsü pro
jesi kayıp mı oldu? 

dostluk misaki ve teslihatı bah 
riyenin tahdidi muahedesinin 
aktini ve bu baptaki itilafatın, 
mübadele iti!afile beraber imza 
lanmasını şart koşuyor. 

Yunanistan bu şartı ileri sür 
mek iki hükumet münasebatım 
sureti katiyerie tanzim ve tas
fiye arzusundan mülhem olup 
Ankaranm da avni fikirde bu
lunduğuna kanidir. 

Yunan sefirine ~önderilmek 
te olan talimatta Yunanistanm 
mübadil emlakin tarzı tasfiye
sini bitaraf mübadele azasına 
havale eylemekte bulundu{tu 
beyan etmektedir. Türkive bu 
noktai nazan kabul etti iti tak
dirde iti!af mübarlil em!ak me
selesi müstesna derhal imzala
nacaktır. 

Yunanistan mübadil emlak 
meselesinin tasfi vesi için 6 ay
lık bir müddet kabul etmekte 
ve bu müddetin inkizasından 
sonra bitaraf azaya tevdi edile 
cek olan bu hakemlikten bir 
mes'uliyet kabul etmediğini ve 
mübadil emlakin tasfiyesi neti 
cesnde borclu cıkanlmayacağı
na kani bulunduğunu beyan ve 
bitaraf azanın hakemliği esna
sında rey sahibi olmııksızm bi
taraflan tenvir icin bir Yunan 
aianırun bulunmasını talep et
mektedir. Yunan sefiri talima
tı alır almaz derhal Tevfik Rüs
tü B. ite ıoivasl' müzakerf've gi
recektir. İtilaf imza erlilirken 
sureti kativede halledilmiş o
hm mübadele meselelerini hiç 
bir tarafın kurcalamıyacağı hak 
kında bir madde konulacaktır. 
Yunan Hariciye Nazın bugün 
Mısıra hareket edivor . 
ATİN A. 20. A. A. - Ynnan 

hükumeti Ankarada mütehas
sı~lar tarafından Türk-Yunan 
mübadele mesailine dair hazır
lanmıs olan iti!afname projesi
ni kabul etmiş ve gerek keyfi
yeti kabulü, g-erek bir ticaret 
muahedesi. bir dostluk misakı 
ve bahri bir itilaf akdi arzusu
nu Türk Hükumetine bildirme
ğ·e Ankara sefiri M. Polihro
nyadisi memur eylemiştir. 

Vilav~t meclisi 
b 1 'i 

ı •• ; Yerli mallar halka 
ı ! : ; ~ gösterilecek 

Proj• 36 gün eve/ poslaye 
verilmişken hlJllJ gelmedi 

(Blrlncı sahifeden mıbıit) 

derildi. 
'; 

1 <Milli iktısat ve tasarruf ec-
ir · ı 1 .'~eti tarafından tertip edilen 

Gazi köprüsü projesini yapan 
M. Piju projeyi postaya vere-
rek gönderdiğini bildirdiği hal 
de proje henüz gelmediği için 
M. Piju'dan malfimat istenmiş 
ti. M. Piju verdiği cevapta pro 
jeyi 16 kanunusanide postaya 
tevdi ettiğini bildirmiştir. Hal
buk aradan geçen müddet zar
fında projenin gelmesi icap e
derken henüz gelmemiş bulun 
ması endişeyi mucip olmakta
dır. 

Üçüncü mektep başmualli
mi Şevket Beyin techiz ve tek
fin masrafının itası için maarif 
müdürlüğünün teklifi kabul e
dildi. 

' 1 şma bugün sabah saat 10 da 
it ·-iıköyünde Süreyya sinema-

n 'ıa aktedilecektir. Bu içtima 
ıJ ''ı. ~tasarruf mevzuu üzerinde 

· l\ıtelif konferanslar verilc-
Bundan sonra gelecek per

şembeye toplanılmak üzre cel
seye nihayet verileli. J 1 

Jı' ı, .-, yerli mallar teşhir oluna-
1 a q in ve İş Bankası tarafından 

1 ı -,erikadan celbedilen film 
Fırka da: Ameli hayat 

meselesi 
B -.terilecektir. 

, 
1
'· ;adullah B. geliyor 
r!·1Seyrisefain umumi müdürü 

t . t- ·~ullah B. bugün Ankara' -
3 · 1 ' '. .ı avdet edecektir. 
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Sebzeler nasıl 
sulanacak 

Vilayetteki içtimadan sonra 
aza Cümhuriyet Halk Fırkası
na gitmiş ve Hakkı Şinası Pa
~anin riyasetinde fırka grupu 
toplanmıştır. 

~ '« . ti: 1 k . 
• 

1 
• 1:..nıayeı c ta ongresı Şeherema~eti, sebze ve mey-

' ~ • Dün akşam, Eminönü hima ve bahçelennde duı:ıgun su bu-
1 etfal kongresi yapılmıştır. 1 lunan ç~~rlann kapatılmasını 

.' 
1 
ıngrede geçen senenin hesa- J emretmıştır. Sebze ve meyve

' . 1.1 tetkik olunmuş ve yeni he ler ancak akar sularla sulana-

İstihbaratımıza göre fırka 
grupunda da Ameli hayat mek 
tebi meselesi görüşülmüştür. 
Bu mekteplerin islfilıı ve veril
mesi lazım gelen şekli tesbit, 
sabık kız ameli hayat mektebi 
müdürü Muzaffer Beye ait iş
leri tetkik için bir komisyon te~ 
kil edilmiştir. ~

ı. t ' . :i idare intihabı yapılmıştır. caklardır. 
, .. ~ C. H. Fırkasında Mübadillere mühim 

·L. 1 c konferans bir ihtar 
' ' ·. t f Şubatın yirmi üçüncü pazar İstanbul İskan müdüriyeti-
•• 

1 .Iiallll saat dokuzda Cağaloğ- ne tasfiye talepnamesini müd
~ '' ı , 'ıiıda C. H. Fırkası merkez bi-
c ı , deti kanuniyesi zarfında verip-

~ ;ı salonlarında halk bilgisi te elan vesaiki tasarrufiye ve 
J , ı. 11tibi umumisi Halit Bey tara- yahut kefaletname ibraz etmi-

' • •
1 vdan "Halk bilgisinin mevzuu yenlerden adresleri bulunamı

. ı ': t• mahiyeti" hakkında bir kon yanlara şahsen tebligat icra e-
' . ·ans verilecektir. Kadın ve dilememektedir. 
1 ı 1 tek he~!~bilir. Bu gibiler tarihi ilandan iti-

1 , ~ ı· 'VlllRl'lt• haren bir ay zarfında evrakı 
tasarrufiyelerini İskan idaresi-

N ez/ e, Grip ne getirmedikleri takdirde met 
. ı ruk mallarına mukabil emval 

1 hhl- -~:-dJl IJ verilemiyecektir. · ;/ ge mu ur niin -<r-

r 1 •. ş beyanatı ·rahkikat b:tti 
,· ~Salgın --şeklide hasla/ıh 

r - yok/ur 
, r Son günlerde havaların mü 

Yunanlı kaptanların firarı 
hadisesi hakkında polis müdür 
lüğünce yapılan tahkikat ik
mal edilmiş ve netice Dahiliye 
Vekaletine bildirilmiştir. 
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K~çak sigara kağıtlari 

Komisyon onbeş güne kadar 
bir rapor ihzar edecek ve öteki 
perşembe tekrar fırka grupu 
toplanarak o zaman kat'i karar 
verilecektir. 

AUkadarlar dinlendi 
İçtimaı müteakip Hakkı Şi

nasi Paşanın riyasetinde amel; 
hayat mektepleri heyeti hami
ye azası olan Hilmi, Ali, Akif 
Beyler ile hususi muhasebe mii 
dürü Cemal Bey toplanmıştır. 

Komisyon Kız ameli hayat 
mektebinin eski müdürii , .... 
zaffer Bey ile muhasebeci Ali
ye Hanımı dinlemiş, para işler 
hakkında izahat istemiştir. 

Hesaplar karışık mı? 
Söylendiğine göre başlangır 

ta heyeti hamiye altı bin lir.
bir kasa açığı görmüştür. 

1avvil gitmesi nezle gibi haS
: , .Jıklara sebebiyet vermiştir. 
~ ~• .J1hiye müdürü Ali Riza B. bu 'j ...ı~usta demiştir ki: 
· 1 - - Ortalıkta grıp yoktur 

nnemez. Fakat salgın şekilde 
r tkğildir.Vakıa aksıran öksüren 
. ,cksa da bunlar grip değildir. 
'j .lı!ıati umumiye memnuniye-

Sabık muhasebeci Aliye Ha 
mm bu paranın dört bin beşyür 
lirasını tazmin etmiştir. Muza( 
fer Bey geriye kalan 1500 lira 
nm hesap farkı olduğunu be 

Beyoğlunda bir kunduracı- yan etmiştir. Bu cihet tetkil 
nın mağazasında 5 bin 160 def- diliyor. 

~ p say andı1·. 

ij ı- Unıurni I!laaş 
, 1 Y Umumi maaş gelecek cu-
1 , ;n . 'si y.:ın'. arife ;;ünü verile-

r ı L.r,-t . . 
ı· ı- . .. 

ter s;gara kağıdı bulunmuştur. Fakat Muzaffer Beyin taz 
Mağaza sahibi bu paketin müş- min edilen paradan senetlr 
~eri.lerden birin~ ait olduğunu 3850 lirayı kasadan aldığı hal 
ıddıa etmektedır. Bu hususta kında Alıye Hanmıda bir sene 
tah!<ikata devam ediliyor. 1 di vardı. Tazmin edilmekle be 

• ~ütün i.d?resi ka~k ~igara 1 raber bu cih~tte. tetkik ediliyor 
kagıtları ıçın 10 bın ]ıradan Aynca yuz liralık bir dakti 
fazla ceza alacaktır. le> ma"inl"<;i senedinin biHihar· 

Birinci sahifeden mabat sabittir lci bu seneki ihracatı- dığım ve amillerinin neler oldu 
HARiCi BORÇLAR mız, geçen seneki ihracatımız- ğunu tahlil ederek ithalat ve ih 

İsmet Paşanın nutku: dan eksik değildir. racatımız hakkında rakamlara 
Evvela harici borçlar, harict Tedbirler istinat eden izahat verdi, ve 

borçların tatbiki hüsnü niyetle Aldığımız tedbirlerle geçen buhranın iktısadi olduğu kanaa 
iktiham edilebilecek mikyastan sene piyasadan devlet ihtiyaca tile hükumetin buna karşı iktı
fazla ve müessir olarak ken ' ·ıi ti için aldığımız dövizleri bu sadi tedbirler ittihaz ettiğini, 
göstermiştir. Harici borçla' de- sene satın almıyoruz. Hatta fakat buhranın devamı karşısın 
nilince mun~ası~an ?smanlı dü ı fevkala~e ihtiyaç olursa yar- ı da sebebi başka tıı:.'.':flard~ ara
yunu umumıyesı tedıyatını anla dım edıyoruz. . ramak lazım geldıgıne ışaret 
malıdır. Bu halde tekrar milli para ı ederek dedi ki: 

Çünkü diğer tediyeler ya em- üzerindeki tazyikin sebebini , - Devlet bir sene evvel ge
niyetin zaruri bir tedbiri, yahut başka türlü anlarmıyım? Elbet rek kendi tabii ihtiyacını tat
memleket inkişafının zar:.ır1 te- te bunun nameşru olan sebep- min etmek için, gerek istikbal
di yesidir. Osmanlı düyunu umu !eri vardır. Bu sebeplerle mü- deki ihtiyaçlarına karşılık ha
~iy.esinin !azyiki i~e ~.eml~e-1 cadele etmek için hükfunet siz- zırlamak içi~ mütemadiyen pi-
tın ıktısadi ve malı bunyesıne den salahiyet istiyor. yasadan dövız satın almıştır . 
yalnız .pasif tesir etmek mahi- Arkadaşlarım, Bu sene sıkıntı aylarında dö-
yettedır. .. . . Milli para üzerin.de en has- viz almaktan vazgeçildikten ma 

Osmanh duyunu umumıyesın sas ve müessir alan 3mil daima ada piyasanın zaman, zaman 
de bir itilafa yarmak içi~ b~~~ bilmeliyiz ki ve daima söyle- artan fazla talebini bertar.af e
arzum~~ katıye~le. ~amımı ıdı melıiyiz ki !halkın itimadıdır. debilmek için gerek kendı em-
vc bugun de sam~mıdır. En müessir olan tedbir budur. rinde bulunan paralardan ge-

Biz bu nevi borçlar için bey- Halkın itimadına taarruz rek kendi stokundan piyasaya 
nelmi~el mtaat olan so~ miky~s Türlü, türlü tedbirlerle da- bir miktar para arzetıniştir. 
lara nısbetle ha~a genış v~ ~o- hilde ve hariçte milll paramızın Demek ki devlet ekonomik 
mert harek~t ettik. Ancak ıÇtn- aleyhinde olarak gerek menfe- vaziyete ~ki şekilde d<ı;~ ~üda 
de bulın:ı:dugumuz s~kın~ Os- atleri noktai nazarından, gerek hale etmış oluyor. Bınsı; ge
manlı duyunu um~yesı. ~- sakim emellerle hareket eden- çen sene aldıklarını almamak 
tim~ fevkınd~ _mut~zayı.t bır ler varsa bunlar her şeyden ev şartile .. İkincisi; piyasaya ve
~ahıyette :ve.ıstıkba~ızı te~- ve! halkın itimadına taarruz e- rilen bu geçen sene aldıklarile 
d.ıt etmek ~stıda~~ı .gos!ermış- derler. Her tedbirin, bilhassa bu sene verdikleri yanyana ge
:_ır. ~ıı:.vazıyet bız.ı u;ıkansız~~- iktısadt tedbirin lehinde ve a- tirilerek yekCın edilece~ olursa 
ga suruklemektedır kı bunu gor leyhinde söylenecek sözler için bu yekun geçen seneki ıle bu se 
men;ek hem ~en:lekete zara.rl~ bir kestirme riyazi bir hat yok- neki arasındaki farkı göster
ve bızzat hamıllerın menfaatim tur.Herhangi bir tedbirin lehine mek ikt!za eder ki. bunun y~~u 
muhıldır.. . .. . olduğu kadar aleyhine de söyle nu da bır buçuk mılyon İngılız 

Bu. ~azıy~tı ~uy~u U:~~ı!.'e nebilir. Bilhassa zihinleri karış lirasıdır. 
me~lısı~e bildırmegı dlln!stluk tırma<Ta sevkedecek propagan- Bütün bunlara rağmen, yani 
vazıfesı saydık,ve Martın. ılk ya da ol~rsa bu tesirat karşısında gümrük tarifesinin yüksekliğin 
rısında temas~. gel~ek, ışte bu hatta şaşkınlık ve çaresizlik i- den aldığım neticelere rağmen, 
sure.de. takamır et~. . çinde bulunan adama: Evveıa devletin bir çok ihtiyaçlarının 
• İkıncı mevzua ge~ıy?.run;ı. Mıl kendi nefsimize, yalnızmış gibi istikametini tebdil etmek sure

!t par~ kıymeti ~.en~den kendi itimadına müracaat etme tile harice olan ihtiyacı berta
de~le~. mubayaa.s~.ın mue.ss~r ol lidir. Milyonların itimadı (tek) raf etmesine rağmen, muamele 
dugu otedenberı soylenmış1~'.; ·' lerden başlar. Bunu böyle söy- vergisinden ve gümrüklerden 
İs~et Paşa bundan sonr..ı ı.•-<. lüyorsun ben inanıyorum amma aldığımız vergileı:in yekunu u-
metın son _'.IYlar zar~ınd~ bu hu- herkes i~anmıyor diyen adama mumisinin gösterdiği sarahate 
susta aldıgı tedabırlerı ve b r - · · . rag-men hazinenin geren sene . .. k b 1 verecegımız cevap. • ., -
tek ~:~al.ı~ m.ub.~yaat ad~ k ~- _ Sen inanıyor musun, sen ki alımına mukabil bu sene ver 
medıgını ılen surerek de ı 1 • • den sonrakinin mesine rağmen eğer buhran 

- Hükfunet azami Jierecede ~nanıyorsa_n! se~. çlük yoktur" sadece iktısadi ~esirler altında 
tak.~}:'Y~t göst~ri_YO~. Bu i~tih~ ına~":~~lıb: ~abı vermeli- devam etseydi, bugün çoktan 
ettıgımız tedbır ıhtıyacın ıshalı . Halkın · t" dm muhafa nihayet bulması Jazımdı 
veya diğer bir surette te!afi~iııc yız. k · · 

1 '~.a .1 1 - Go··ru··ıu··yor ki iktısadi ~edbı"r-
c:. b b" d za etme ıçın muessır o an esas 

n;ıatuftur. Yo~sa vu at ı ~ye- lı tedbirlerden birisi de sui isti- ler kadar, ruhi bir spekülasyon 
tınde almadıgımızı, Mart bıda- .. hük" u k d ti" "d • dı· · • ah . - · "b" alik h" male karşı mucadelede me u re , ı arı, a ı, sıyası s a 
yet~de ala~?g~:ı: g~ ı t d .. ma 1ı tin ve selahiyettarların kat'i- !arda tam istiklalini alınış olan 
yetın~e d~~ıldir. unu un a - yen zaif olmadığının anlaşılma Türklere belki de iktısadi saha 
madıgım ıçın yarın da beheme- d (Alk ı ) da bunu esirgemek istemelerin 
hal 1 - .. . d" d bulunan sı ır. ış ar 

k
a .. a1~a.~ıml ~kı 1ın. e "d Meclise verdiğimiz kanun den naşi devam edip gitmekte-

spe u ator ene: u agına gı er r "h h ""kfun · ·· t" 1 dir 
diye söylüyorum. (Bravo sesle- ~lyı askı u .. edtıl swıtms ımka.- M. alı"ye vekili so""zun·· e devam 
. ) cı ere arsı muca e e e e ı- -

n B k"l b dan sonra büyük" çin yeni ve kuvvetli selahiyet- la: 
. aşv.e 1 _un . d. !erle teçhiz ediyor itimadı tak- - Görülüyor ki başka amil-
ıktısadı tedbırlere, ıktısa ı prog . k · · "ttih' lunm !er başka kuvvetler vardır ki 

derek bütrede ya vıye etme ıçın ı az o uş , 
rama temas e " - bir tedbrdir. İtimat tedbiri ola- bunlarla iktısadi tedabirle mü-
~ılacak ~l_:ın tasarruftan.bahset- rak bu kanun layihasının müza cadele etmek imkaru yoktur. 
tt ve ~llı par?ya taallCık eden kere ve kabulünü isteyoruz. Bunların tedbirleri de kendile-
esaslı bır tedbır olarak devlet k b"l kt" ki k b"li rile mu··vazı· olmalıdır "İdan' ·· ·· ·· · t"k l · Her es ı ece ır , a ı . 
Bankasına sozunu ın 1 a ettır- . ld k hükfunetin v tedbirle müdahale etmek zama 
di. devdi kdi:_ tı" .

11
• ~~:ı:ke~ ~parayı muha~ m gelmiştir'' diy!>nım. Çünkü 

- ar ıgımız ne ce mı ı, . . . . ba 1 d aldı· h 
müstakil bir devlet Bankası te- faza etmek ıçın tatbık etmıye- . zı yer er en _gıımz ~v~-

. . . • h f ceği tedbir yoktur. disler bu husustaki kanaatımı-
sısı, mıllı paı:anık n d~u adazasf ı Mücrimi derhal müddei umu zi bir kat daha takviye etmiş.. 
ve memleket ı tısa ıyatın a a- . . . Cümh" · tir 
ideli bir nazım rolü oynıyacağı mıye teslim edip unyet . . . 

· · d d" B ık ·· 1 hakiminin kararma raptetmek Saraçolu Şükrü Bey bun-
zemımn e ır. unu aç soy c- . . . .. .. d bo d ki · · 
mek şu noktadan faidelidir ki mecbunyetındeyız. Goru~~~su ~ ::;r:t rs~ a. g~}h vazı 
devlet Bankasını şu veya bu şe- nuz ki, hulaseten arzettigım ye . . a ~ vel :ın: ~ı .P~
kilde yapacağız, milli bir şekil marw;a~ milli .~a_nm korun- raıkıçın vehtevlifetıı: re; lan ıçın 

ı dan b k b" kil ması ıçın verdıgunız csa,slı e- Ç an mu e nvayet ere te-
d~ ~ ~asın "b" aş hi~ .. ır. ştle . hemmiyeti her sahasında ve mas ederek dedi ki: 
duşunuyoruz gı ı va umı en, B ·· ·· ·· gü ·· di 
"ahi hayalleri kimsede bırakma her cephesinde canlan~?r ;- ugun gunu t~~~eld -
,nak iç.in istical ettim. ve kabul buyururs~.uz ki, mıl- yda ımızı y31pıyoH~z. b" stı ~ e 

B d ki · tima1a li parayı korumak ıçın verece- e yapacagız. ıç ır vazıyet 
un an sonra ıç rınız, ~ . . . • b · · b G k 

·ıı ·· k"l ·ıı· b" g-iniz salfilıiyetler cıddıyetler ı u ıntizamı ozarnaz. ere me llll ete musta ı ve mı ı ır • 1 ·· 1 · tih 
B k ·· d t" k tina ile isabetle ve rok takdir mur ara, gerek ucret e ıs -

an a vucu e ge ırme , vere- • " dam edil kim 1 · k . - · · • kan ' .- ve temyiz ile yerinde kullanıla- en se enn ve gere 
~egm.ız mza.-ru v~ unı m.ıza- bizimle alış veriş eden adamla-
kere ıle geçecektır. caktır. . . . 
· B kil D 1 t B k dan Bu kadar ciddi bir mevzu rm emnıyet etmesı 13.zmı gelir-

aşve .
11

• ev e ankıymasm . . üzerinde ve daima Büyük Mec- ki bu intizam bundan evvel na-
3onra mı ı paranın etını stl "di b ·· •--

uh f tın • · h""kilın tin lisin murakabesi altında tatbik 1 se, ugun nası._, yann 
n lıab:ıza e "fegı dud w· ~. - e- olunacak salahiyetlerin adilane da öyle olacaktır . 
:;as ır vazı e a e gını ve . . . . (Allcı !ar) 
nemleket için bu uğurda her ye~de ve ~ye_t rnılletın ha- ş 
tedbire müracaat etmenin haya ~atı .kıymetını haız 01a_n.par~.sı TUrk parasını ltoru-
:ı' bir ehemmiyeti haiz olduğu- u~ennde ~fo}~ası ıç':11 B~- k 
na işaret ederek sözüne şu su- yuk ~eclısı kafı bır emnıy~ttır. ma an unu 
-etle aynen devam etti. Bu m~ın.asebetle ~ekr~r. ~eyıt et- ANKARA, 20 (Telefonla) -

Bu oğurda mlicaıdele, bir mek ıs~yorum }<-1• millı ~anın Türk parasının kıymetini koru
çok suiistıimaller Lir çok kıymetıne fennı olarak, iktısa- ma hakkındaki kanun liyihası: 
müfkiilatla kaılılaştığmun dl olarak müessir olacak bütün kanun berveçhi atidir: 
gösterdi. Fenni olarak sabittir j a~an_lll!n fena ~esirleri ~zalc edil 1 - Kambiyo, nukut, esham 
ki bugün milli parayi mütees- mıştı, ıza~e edi~~kt~ır .. Para- ve tahvilat alnn satımının ve 
sir edecek avamil hemen yok- ~ halı ve atısı ~mmdir. Kı- memlekette ihracının tanzim 
tur. Maliye vekili aziz arkada- ~etı artacak ve yuksek kıyme ve tahdidi ve Türk parası kıy
şm şimdi rakkamlarla arzede- tı. muh?faza olunacaktır. ~e~ metinin korunması zımnında 
cektir ki geçen sene bugünler- kimsenın parası her hangı bır kararlar ittihazına icra vekillc
deki ithilat bu seneden eksik s~retle tehlikeye maruz değil- ri heyeti salahiyettardır. 
değildir, 18 ayda olan ithalat dır. . . .. .. 2 - Bu kararlar Türk parası 

·1 seneden eksik değildir. . _Paranın ~etını.?uş.1;11"Ille~ kıymetini koruma başlığı altın 
Yani tarife münasebetile ı~tıyenle!le sızın bupı?ku tasvı da gazetelerle ve sair münasip 

ıemlekete ginniş olan büyük bınızle bı~e. vere<:egını~ kanu- vasıtalarla neşir ve ilan olu
toklar, ondan sonraki aylann nun salahiyet}en}e muc~~z nur. Mer'iyeti tarihi metinde 
.ksik stoklarile temamen teva olarak şuur}~ cıd~ı olar~k muca yazılı bulunmıyan kararlar neş 
ün halindedir. İstatistiklerle 

1
del)e edecegız. (ştddetlı alkış- rinin ertesi gününden muteber 

kiyüz liraya iblağ edildiği ve 
nuallimlerin maaşlarından ke
;ilen paranında mahalline veri
ip verilmediği tahkik ounmak
adır. 

ar . olur. 
MallgB vekilinin 3 - İcra vekilleri heyeti ta-

nutku rafından ittihaz olunacak ka-
rarlara muhalif hareket eden 

Müteakıben maliye vekili dö- Bankalarla birinci maddede ya 
viz buhranının ne suretle başla zıh işlerle istigal eden mües-

Türkiye - Frans 
İmzalanan muahade

lerin esasları 

Türkiye ile Fransa arasınd 
ahiren aktedilen ve Pariste s 
firimiz. Fethi Beyle M. Brian 
arasında imzalanan muahed 
!erden bahsetmiştik. Bu mu 
hedelerin resmi metni ile re 
mi tercümesi neşredilmiştir. 

Muahedenin ilk maddesin 
göre tarafeynden biri hiç bi 
tahrikte bulunmadığı halde ·· 
çüncil bir tarafın tecavüzün 
oğrarsa diğer taraf bitaraflığı 
nı muhafaza edecektir. Bund 
sonra iki taraf arasında çıka 
cak ihtilaflar diplomasi tariki 
le halledilmediği takdirde ihti. 
Jafın Adalet divanına havale e 
dileceği bildirilmektedir. Ma 
mafi muahede de ne gibi me 
sailin hakeme havale edilmiye 
ceği de tasrih edilmiştir. Ada 
!et div;ınına havale edilmede 
bir İ'htilafm daimi bir uzlaşın 
komisy.onuna tarafeynin mü 
vafakatile mesele ha'Vale edile· 
bilecektir. Bu komisyonun na 
sıl teııkil edileceği ayri ay 
maddelerde zikredilmiştir. 

seseler hakkında kanuni takiba 
yapılarak mahkemelerce bunl 
rın on beş günden iki seney 
kadar muamele icrasından me 
ve tatiline karar verilmekle b 
raber beş yüz liradan bin liray 
kadar ağır para cezası dahi hü 
medilir. Bu hareketi itiyat ede 
Banka ve müesseseler seddolu
nur. Muhalif hareket, Banka ve 
müesseselerin merkezi tarafın
dan yapılmış veya yaptırılmış 
ise tatil ve set kararlan o Ban
ka ve müessesenin T!irkiyedekl 
bilcümle şubelerine de samil
dir. Şubeler kendiliklerinden 
yapmışlarsa, karar yalnız o su
be hakkında tatbik olunur. Mu 
vakkaten tatile mahkCım olan 
Banka ve müesseseler tatil müd 
detince kendilerine menfaat te 
min edecek yeni alakadar ede
cek muamelelere evvelce yapıl 
mış olup ta kanuni müddete ta· 
bi olan işlere devam olunur. 

Made '!- - Her nerede her 
ne suretle olursa olsun icra ve
killeri heyeti kararl:ı.rma mu
halif haraket eden Banka direk 
torleri, memurları ve sair şahıs 
!ar kanunu cezanın 358 ve 359 
uncu maddeleride yazılı ceza
larla cezalandırılırlar. 

5 - İcra vekilleri heyetince 
ittihaz olunacak karara mu
halif haraket edenler için 
1447 numaralı kanun ve sair 
kanunlarda yazılı cezalar cari 
değildir. 

6 - Bu kanun neşri tarihin
den itibaren 3 sene müddetle ca 
ridir. 

7 - Bu hükümlerin icrasına 
icra vekilleri heyeti memurdur. 

M~cllste kabul edilen 
diğer hanunlar 

ANKARA, 20 (A.A) - BUyilk 
Millet meclisi bugün reis vekili Ha
san eyin riyasetinde toplanmıştır. 
Meclis Türkiye Cümburlyetile Sov
yet cümhuriyetleri ittihadı hükfuneti 
arasında Pariate 1 7 Kinunuevvel 
1925 te imza edilip hilkmü 17 Kanun 
evvel 1929 tarihinde munkazi olan 
dostluk ve bitaraflık muahedesinin 
merlyet müddetinin tecdldlne müte
allik 17 Kanunuevvel 1929 tarihli 
protoko!U tasdik etmlgtir. Muhtelif 
vekAletler ve devairln 1929 senesi 
bütçelerine mwwım tahsisat itaaı ve 
fasıl ve maddeleri araııında münakale 
icrasına dair kanun layihası kabul 
edilmittlr. Buna 11a2aran 1929 senesi 
düyunu umumiye bütçesine bir mil
yon lira munzam tahsisat verilmekte 
ve muhtelif vekSlet ve devalr bütçe
leri arasında 510 bin 585 liralık mü
nakale icra edilmektedir. 

Memurini muhakemat kanununun 
12 inci maddeli hakkında şu fıkrai 
tefsiriye kabul edllmigtir. Aleyhlerin· 
de vilayetler tarafından tahkikatı ip
tidaiye icrasına mübaşeret olunan 
merkeze mensup memurlara o mc~ 
murların mensup oldukları vekaletin 
muvafakatıle i§ten el çektirilir. 

Noterb"lr: itlerinin, liyakatlileri ara· 
sında hikimlik sınıfında en çok hiz
meti geçenler ve bu hizmete müsavi 
işlerde bilfiil müstahdem bulunanla
rın diğerlerine ve imtihanla ehliyet· 
nameyi haiz olanlara tercih olunacak 
lan şeklinde noterlik kanununun 9 
uncu maddesinin tadili hakkındaki 
kanun liiyihası kabul edilmiştir. 

Viliiyet idarei umumiye kanunu· 
nun 116 ve 140 mcı maddelerinin ta· 
diline dair kanun müzakere ve kabııl 
edilmiştir. Buna nazaran meclisi u· 
mumt aza1anna müzakcratın dı:vanıt 
müddetince 5 liradan 1 O liraya kadM 
yevmiye ve şehri 8000 kuruş üzerin· 
den harcirah verilecektir. Vi1iiyet en· 
cümenleri azalarına da meclisi umıt· 
mi kararile 75 liradan 150 liraya J<a· 
dar tahsisat verilir. Meclisi umunıi
ler tarafından tayin olunacak bu tall 
sisat ve mubassesat miktarı Dahiliye 
vekaleti tarafından tasdik olunur. 
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TllIIHE PİJlNG~~~ 
2 .ci keşide : il Marttadır. 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Ayrıca 15,000 10,000 l~ralık 
ikramiyelerve 10,000 liralık 

bir mükafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

BOURLA 
BiRADE.RLER VE ŞURE·KASI--

ISTANBUL. 

• 

• . . - ŞUBAT "1930 l\11LLIYl!:T ' CUMA 21 7-
- --

Istanbul ithalat Gümrüğünden: Istanbul ·ıha at güm 
75 sandık 3750 kilo rüğü müdürlüğünden 

mamul şeker 
Balada muharrer bir kalem 

eşya 24-2-930 tarihinden itiba-· 
ren Istanbul ithalat gümrüğü 
satış ambarında bilmuzayede 
satılacağı ilan olunur. 

Kartal ve Adalar Noterliğinden: 
Kartal kazasına tAbi Maltepe kariyesl hududu dahilinde icrayı muamele eylemek üzere 5-6-929 

tarih ve 1470 numaralı zirai kredi kooperatilltri kanununa tevfikan kırk üç ortaktan mürekkep 
olmak ilzere teşekkül eden (:\1altepe kariyesl zirai kredi kooperafinin esas mukavelenamesi t-Şubat-
930 tarihinde iktısat vekA!etince tasdik ve ben Kartal ve Adalar Noteri tarafından tescil edilmlş ol
dujtundan kooperatifin t~kkülü i!An olunur. 

NEZLE 
Üksürük 
BRONŞİT 

-~u Buğaz nezlesi 

''ALS " HAPLARI . Y.llı\ MÜLEYYiN ve MUSAFP .• 
Alqam ycnıcklcrindc:n evet (bir ve ya iki) b•p alınc:hkl• : 

. KAllACICEnl. MIUEYI ve BAGIRSAKl.ARI TEMiZLER 

için hakiki g><:><::<><X>:~:C=C::<><:>< O X>::><:=~<>C::C=<><:><:X 

Feyziati Lisesi 
Gudron Güyo 

içiniz, bütün müstahzerab ü
zerinde n:e'lekşe, Yeşil ve 
kırmızı renk'i e ikt:tlr r nde 
(maison FRERE Paıi~ n.e 
Jacop No 16] adres' yazılıdır 

Hİ:DE 
HAZIMSIZLIKLARI 

EKŞILlll: tt YANM.uARtNOA 

SODO GASTRtN 
M•ıt•hsırı c•Jtl nafidir 

, Haşım Beyin hamil bulundu&'u ve 

~:~r:~n~~::;~~::.ı~~n ~;i~~d:ı'.n~~ 

Saraçane Başında 
Münir Paşa konağında 

Feyz ati liseleri şubatın 2:2 inci cumartesi 

günü Saraçane Başında l\1ün·r Paşa kona

ğında yeniden a, ılacaktır. 
l\1ual•iııılerimızle Leyli ve nihari umnm 

talebenin mezkur günde saat sekiz buçukta 

mutat prcigram vecihle derslere başlamak 
üzre mtkt~p binasında haztr bulunmaları. 

İhtar: , Leyli talebe- bilumum leyli leva

zımını getirmelidir. 

Kilo Marka No Cinsi eşya 
8 Paket 69 720 ., ., ipek po:nuklo harç 
2 • " 14 250 ,. • pirinç ve kaplama Lordun 
1 ,, ,. 4 " " pirinç küpe 
2 - • 14 530 " • ipekli yünlü lastik şerit 
2 ;. ,. 9 ,. ,, astüpü 
1 • • 4 650 • • IAstik yastık 
3 • • 13 650 " ,. Uvanta 
6 • • 40 550 • " teloloit cep &Jll&SI 
1 • • 2 200 " • !Astik balon 
5 • • 31 870 .. " pamuk !plifl 
ı • " 6 .. " balar fıruı 
6 • " 28 200 .. .. dişçi m&CUll• 

5 .. " 3S 650 .. • ipek lnırdelt 
1 ., _ 4 250 • • keçe şapka 
4 • ,. 26 760 ., ., pamuk şerit n ıeceacle 

l • " 3 100 ., " ipek ve yün lpllll 
ll • • 5 600 ,. ., pamuk korsa 
1 n • 850 • • yatlı boya resim 
1 • " 5 520 ., • galalit i&o• 
l .. " 7 8'ıO • • pirin; f1'e bpa&ı 
1 • ,, 5 250 .. • müzeyyen !rotu 
3 .. • 20 970 • " podra 
2 .. " 13 270 ._ • sunl ipek boJUll ıtkuı 
2 • ., 7 150 .. , ltstilt ıskarpiıa 
2 • .. il 200 ., ., ıunl ipek 

" " 3 800 • " ipek ve pamulı: yastık onu 
1 " • 2 20 ,. " DURme 
3 " • 224 T F C 8904· 6 ltstık ve tolca 
6 çuval 13 J 1198 O al!;aç kabugu 
4 ıandı le 336 w F B O demir çakı 
1 pakcı 14 B C 1 402 kart posıal 
1 sandık 77 P E A O ılektrık motoru 
1 ,. " 29 H P O vernikli boya 
1 " • !04 R Z C C O O pamuk bırç 

B.11Adı muharrer 34 kalem eşya 24·2-930 tarihinden itibaren lstanbc 
ithılAt gümrilgü satış anbarındı bil milzayde satılacağı llAn olunur • .. 
!Jeyoğlu istiklal caddesinde 216 numerolu 

~TR~NGiL~ BiRADERLER 
Tic~ ı eth::ınesinin büyük ve kat'i likidasyonu 

-· Devanı e~iJor. lslifa~e e~iniz. ~ 

İstanbul Türk anonım su şirketi 
Sermayesi 880,000 Türk lirasıdır 

Hisse senedatı hamillerine 
Gc:çen 1930 senesine ait senelik meclisi idare ve mürakı1 

raporlarının iştimaile hesabatı ve bilançoyu tasdik ve kabul v 
temettuatı tayin ve meclisi idare azalarının intihabı ve mezkC. 
meclise verilecek selahiyet ile azalar ve müdüriyeti umumiy 
de bulunan müdirana ita olunacak aidaat1 tespit eylemek üzr 
meclisi idaremiz bu kere alel3.de vulcubulacak içtimat umumi_yı · 
hisse senedatı hamillerini davet etmekle kesbi şeref eyler. (Ti 
caret kanunu madde 372 ve şartname madde 37, 38 ve 44). 

• y·ıN·I..., beşbin dokuzyüz doksan dokuz lira-
YE N•I KATALOG UMUZU iSTE L- !ık 31Kanunuevel929 tarih ve91866 
-iı.'i~~~~~~;;;.;;.;iı.iılilliiıiii•••••••• numerolu çeki zayi cylediğinden ha-

İçtimai mezkfir gelecek 29 Mart Cumartesi saat 16 da Şir • 
ketin Beyoğlunda İstiklal caddesinde Terkos çikmazmda ' 
numerolu merkez idarehanesinde vukubulacaktır. 

li hisle iptaline karar itası talebile mu-

Bur~a cer, tenvir ve kuvvei muharrike 

Türk :ınonım şirketinden: . . . . ... 

maileyhin vukubulan müracaatı üze
rine mezkur senedin kimin yedinde 
ise krrkbeş gün zarfında mahkemeye 
ibrazı ve ibraz edilmediği takdirde, 
iptaline karar verilmiş olduğundan 
bermucibi karar mahkeme keyfiyet 
kanunu ticaretin maddci mahsusası 
mucibince ilin olunur. 

Hissdaran, 1930 senesi Martının yırmıncı Perşembe gunu 
>aat on altıda İstanbulda Sultan H~.~a, ~ Jeneral pur 
'.ö Kommers Etranje binasında suretı adiyede ın rkat edecek 
olan hey'eti umumiye içtimaına davet olunurlar: .. D-r•. •H•O-RcH-O•R .. lJ•Nllll!Iİ .. 

RÜZNAMEİMÜZAKERAT: 
1 - İdare meclisi Raporunun kiraati 
2 - Murakip raporunun kıraati . . . 
3 _ Bilanço ve karo zarar hesabının kabul ve tasdiki ve ıda-

re meclisinin ibrasL . . 
4 - Ticaret kanununun 325 inci maddesıne tebaan ışletmc-

Ye devama müsaade itası. . . . . 
5 - İdare meclisine intihap edilen azaların keyfıyctı ıntı-

'.1aplannın tasdiki. . .. . . 
6 - 1930 hesap devresi için murakıp intıhabı ve ucretuun 

tesbiti. 
7 - Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddelerinde mu

>aTTah müsaadatın idare meclisi aza1arına itası hususunda ida
·e meclisine selahiyet itası. 

idare meclisi namrna Murahhas aza 
G. HANS 

·)·O~ii> .. 9 ilA 15 ~1arc 1930 da devam edecekOO•~ 
> Viyana beynelmilel sergisini 
) ziyaret ediniz. A\Tupanın en mühiıı: ılım mtrkezidir. Avusturya'nın 
) bütün sınayı ıııerkczleri ,.e Avrupanın en mühim devletleri çok foydal 
> ve ucuz mallar teşhir edeceklerdir. iyi ve . ucuz m,ı tedarik için 

> kıçınlmıyacak bir fırsattır. Ziyaretçilere '.e~hllAtı l~zlme gösterilecektir. ? T f·'IAt Avusturva s,faretinden alınabilır. lst1nbul · Viyana (Sofya 
r 1 

'' • ·ı k edi H . > tariki!<) ~eyahat için ttJJzilıltlı !iJtlı bilet ven me t L uvıyet > varakalm fahri mümessilleri n Galaıa<arıydı ve Pera Palas kırş.sında 
> (t'<A TI A)seyahıt acentısından t.darik edilebilir. 

··············~···~········ ~on o-uldak 1-Jav'.laı fal1mıye ıırı1um 
b 

rnüdürlüi'.,riınden: . . 
. İstanbul Maadin Mühendisliği_~~~ ~e~cut şan:n~esındeki 
tzahat veçhile havzai Fahmiye mudurıyetı umumıye~ı ~erk~z 
ve ınevkiiru!e kullanılacak defatir ~e evr~kı ~aJb~aı ~~aı~eru~ 
tah'u tecdidi ve Zonguldakta teslimı ~O gundmu e~ e a e:1'·::_1u 
llal<aşaya konulmuş idi. Müddetin httamın a. y~pı an. t.e ı er 
naddl layi.k görülmediğinden bu iş 4/2/93~ tari1?;ınden ıtıbaren 
arni müddet ve şeraitle ve kapalı zarf usulıl~ munakasaya v~e
dılnıiş olduğundan müddetin hitamında !alip _olanla:.ın usuline 
te\rfikan · 1 ·1 mu"'du"'riyeti umumıyeı:ı:ııze muııacaatlan , , temınat arı e 
•"-n olunur. -

I 

Fennın en son usulile Bel
soğukluğu, idrar darlı~ı, pros
tat, ademi iktidar, belgevşek
liği ile frengi ağrısız kat'! ve 
seri tedavi olunur. Bcyop;lıı 
Tokatlıyan yanında l\1ektep 
sokak No' 35 Tel. 31 52. 

Ecnebi menılek~tlere 

giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bank; Kommarçiyala 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Tıavellers (Seyyahın 

çekleri) ı;atar 

Lire!, frank, İngiliz lira>ı 
veya <'oları frank olarak 
saıı:an bu çekler sayesnde 
nereye gitseni7. paranızı ke
mali emniyetle taşır va her 
zaman i~lerseniz dünyanın 
her tarafında, şehirJe, otel
lerde, rnpurlarda, trenlerde 
bu çekleri en kiiçük tediyat 

için nakit makamın:h knla
ylıkla istimal edebili nııı;~. 
Travellers çekleri hakiki 
sahibinden ba~ka kimsenin 
kıılnaamayacağı bir şekilde 
teptiverihta~ edilmiştir. 

Çocukların neşesi ! 
Ebeveynin saadeti! 
Kaa.11alık. zafiyeti umumiye ve 
ainir rahabuhJtlarıaa kartı bin· 
krcc dok1orlar tarahndu tavı_ i· 

ye edilea 

senoferrato 
kuvvet illıcmı dQayanı11 bcr t•
rafında val1delcr ve çocuklar 
bayüll bir mcnınuniycUc kullua
nlt pek büyük la•d• g6nntlctc
dirter. Hcrccaaacdc bıılunar. 

İçtimaa i~tira~< eyleyecek zevatın isme veya hamiline miı 
harrer laakal yirmi beş adet hisse senedatına malik olması ikti 
za eder. (Şartname madde 33) 
Hamiline muharrer senedata sahip olan zevat içtimaa dahil ol! 
bilmek için senedatı mezkllreyi içtimadan sekiz gün akdeıı 
(kanunu ticaretin madde 371) ya şirket veznesine veya İstanbu 
da Osmanlı Bankasına tevdi eylemesi Iazrmdır. 

İçtimaa dahil olacaklara zata mahsus birer dühuliye varal 
ka~ı verilecektir. ' 

1 
. . ,, vaya yolcu götüren otöbüsle, 

Şehremanetı ılanatı için de yine mezkur caddeni 
sağ tarafı tevakkuf mahalli ola 

Şehremanetioden: Encüme- rak tesbit edilmiştir. Vesai1 
ni emanetçe men'i muhakeme- nakliyei me~kQr-enin bu mahal 
sine karar verilen Beyoğlu şu- lerden gayrı yerlerde durduk· 
bei idariyesi sabık tahsildarla- !arı takdirde eshabı hakkmd 
rmdan Lutfü efendi mahalli i- umuru Belediyeye mütcalli' 

·------:-~--·--------------- kameti mechul bulunmasır.a ahkamı cezaiye kanununun;; 

••u"zaJe~e ı·ıe satıs mebni kendisine tebligatı Hizi- tevfikan muamele yapılacağı ( lil me icra edileceğinden karama- lan olunur. · 
mesinin bir sureti Emanet Di- • * * 

Dev]n't , (J',nıllJ.l'fO))aı·ı IJaydaı·pa- vanhanesine talik edilmiştir. Şehremanetinden: İcra edi 
~ ı.... Bu bapta bir itirazı varsa ilan mekte olan kanalizasyon amel "' • d tarihinden itibaren bir ay zar- yatı dolayısile 21 Subcıt 930 t 

Sa magazasın an·. • 
0 

fmda istida ile 'makamı Ema- rihinden itibaren Eminönü m · 
İdaremizde tip' harici ve müstamel olmaları hasebiyle satı- nete müracaatı beyan oiunur. ydanmclan Peynirciler soka/!'ı 

lığa ayrılmış 'olap adi ve dalgıç tulumbaları hala taşı, su kovası * * • na kadar Balıkpazarı caddesi 
harik itfa aleti ile"eczası, kablo pensi, muhtelif pafta, oksijen Kadıköy Dairei Belediyesin nin bilcümle vcııaiti nııkl!yey~ 
tüpü, glop, damaca~, lastik boru, muhtelif bortum, kağıt kayış den: Kuyu basında Sultan Mu- kapalı bulun:c;ğı.ilan ollınur1 sı 
garvens sistemi çeşme, kavuçuklu salmastra, muhtelif sap, rat çiftliği civarında tas ocakla- s 
klcngrit, çalısüpurgesi, Bekçi kontrol saati, susta için çelik şe- rmda müterakim çöpİer açık Emanet miıtekaitlerinr · 
rit ve saire 22/2/930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat arttırma suretile satılacağından $ehnmanetine mensup mü 3 
ondörtte aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin Haydarpa- talip olanların 9 Mart 930 Pa- tekaidin ve eytamı eramilitlcı 
şada mağaza müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. zar günü daire encümenine mü Mart 930 yoklaına muamelesi- ı t.l 

• - ---~-- racaatları. ne haslamıstır. :>ru 

lslan~ul Nafia fen ıne~teM nıfi~ajaat koınisyonun~an: Şehrema:et~nd:n: İcra edil- İL'fll J-•okl~:~~:U~1~b:~~~ııl~{r 
Mektebin 930 senesi Mayısi gayesine kadar olan et, ekmek 

ve ya~ sebzesine yevmi ihalede talip zuhur etmediğinden 1 Mart 
930 günü saat 13 (on üçte) kapalı zarf usuıiyle ihalelerinin icrasi 
mütekarrer olmakla taliplerin yevmi mezkfirda pey akçaşr mak 
p~lariyle meJrtepte toı.o1anan komisyonumuza gelmeleri. 

lslan~ul ~üınrükler ba~ ınü~ürlü~ün~en: 
Gümrük levazım anbarı için pazarlıkla 350 kilo telslı ve 200 

• 
kilo teUl sicim alınacaktır. Taliplerin numunelerile şartnamesini 

gördükten sonra teminat paraslle birlikte 116-2-930 çarşamba glinll 
saat on dörne baş müdürlükte komisyona müraçaatlarL 

nıekte olan kanalizasyon ameli kamet eyledikleri mahallerden . ll 
yatı dolayısile 22 Sub;ıt 930 ta nsimli olarak tanzim ettirerek~~<! 
rihinden itibaren Mahmutpa~a senedi reemi, nüfus teskerertcr 
da Yeşil Direk caddesinin bil- maas cüzdanı ve bir fotogral .bol 
cümle vesait nakliyeye kapalı ile birlikte bizzat müracaat ey: vllı 
bulunacağı ilan olunur. lemcleri. Yac 

* * * 2 - Yoklama müddeti Ş~ n b 
Kadıköy şubei idariyesin- hatm 25 inci Sah günunden i . tl).l 

den: Kadıköyünden Üsküdar b_aren yirmi gün devam edece ana 
ve Bağlarbaşına müşteri nakl tır. 
eden otöbüsler için halin kara 3 - Yoklama ilmühaberlerı bit-
cephesi ile itfaiye garaji arasın Zat işleri müdürlüğü Sicil kal m· 
daki caddenin sol tarafı ve tram minde kabul edilecektir. 
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Merkez Arenıuı; Gılaıa köprll 
bumda, Beyop;!u 2362 Şuh• 

acenıesı: Mahmudiye Hanı alnnda 
e Isıınbul ~40 
ll,-~~~~~~~~~~~-· 

• 'ı Bozcnü pa3lrn 
' \ ( GELiBOLU ) npuru 22 

u Şubat cumartesi l 7de idare nh· 
1 tımından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
1 ada ya gidecek ve Çanakkale 

1 ' . 1 ' Llpsekl Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

ANTALYA P~~TA~I 
. " (KO.NYA) vapuru 23 Şubat 
' 1 • 

1 

\ 

. pazar ı Oda Galata nhtıınından 

1 
~ hareketle lzmlr Küllilk Bodrum 

.• , Rıdos Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkQr 

iskelelerle birlikte Andifll, Kal
kan, Çanakkale, Geliboluya 
u!!;rayarak gelecektir. 

~ = 
lı: -~ı SADIKZADE RIRADERLE:-ı 
i

l ı 1 
V • .\PCRLARI 1

.ı f KARA DEı ·ız i\lUNTA
'~ \° ZAM VE J.l l~S PUSTASI 

in önü 
vapuru 

23 Şubat Pazar 
(llnü akcamı Sirkeci nbtı· 

1
" ı: mından hareketle (Zonguldak, 

1
1 • tnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
1 "Unye,Giresun, 1 rabzon ve Rize 
. l ıskelelerine azimet ve avdet 
'/ı edecektir. 

' ~ Tafsilat için Sirkecide Mcs . rı adet hanı altında acentalığına 
: 
1 

müracaat. Telefon:lstnnbul 213 

• l ' 
1 

ALEMDAR ZADELER 1 
VAPURLAR! 

....ı Seri, lüle$ karaJcniı: postası 

•ı · ~!illet vaş~~'.~t 23 

1 ~ 
1 : i Paz'lr ~unıi ak'i ll\1 
ı i ' U ~a~t 18 ıl~ 

ı . ı 1 '· Sirkeci rıhtımından hareketle 
1 

• [Zonguldak, İnebolu, Sam • 
D ~ : ;un, Ordu, Gircson, Trabzon 
~· ve Rize] ye azimet ve aynı 

'J ı iskelelere "Görele, Vakfıkebir 
1 

· ve Ünye.ye uğrayarak avdet 
edecektir. 

lı:r l\turacaat mah"ı'i: fstan!ıu ı 
Meymenet hanı altındaki yazı-

1 

a ~ ı 
f 

'

' hane. 'J'p:pf"ıı kı·rnlı•ıi l 154 
1 " 

t 

· · :SOÇETA ITALYANA 
: J Dl SERVIST MARITTIMI 

1 
, ,:/ KONST AN

' ~ 1-INOPOLI va
.. · ' puru 26 ~ubat 

1
: 1 çarşamba (Bur 

.. 1 
1'gaz, Varna , 

ı. : l Köstence ve 
• Odesa) ya gl-

ı 1 ; , ~ decektir. 
· ı, ı ,u AFRODIT vapuru 27 şubat 

~ 

.... · a perşembe (Pire, Napoli, Marsilya 
: 1 .1ve Cenova) ya gidecektir. 

·' t · ıi BRAZlLE vapuru 4 Mart 
· :ı ı'·salı ( Sitmar Levant Ekspres) 

< ı 1 ı 1 olarak ( Pire, Napoli, Marsilya 
. • ·: ~ve Cenova)ya gidecektir. 
1 

•• 
1 TalsilAt için Gaiatada merkez 

nhum hanında umum! acante

'ııııne müracaat . Tel; Beyoğlu 
t 771 • 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalas altında Natta Nısyo
nal Türkiş turist acenalye. 

• : Telefon Beyoğlu 3599 ve yal 
.~okatlıyan kar~ısında beynelınile 

' ' lyataklı vagun kumpanyasıua. 
; ~1 1 fel: Beyoğlu 2330 ve yahut 

_ 'stanbuida Eminönünde lzmir 

1 1sokağında 8 Numarada acente 
. vekiline müracaat. 

Tel. lstanbul 779 

>=e:<> KADIN~ 
SAl)KALARl .. ' 

1 ( .\İYRTA • P.\R!S SALO:'\U 
··ı Heyoğlun'd,ı <:alatasaray'ın<la 

18 numaralı " ZARA,, mağa· 
E r za;ını n fevkinde Pan•'tn son 

J 

~ mod1 ~apka mojell ri. Vlajl;a· 

ı 'l zamııı > r ker! zıyaret model 
• \e çeşıılcrımızin unginliğini 

'!&>:::><::< bpata kafıdir ~ 
ı-., 

4n~ara vilayeti ~olis ınü
~ürlü~üoneo: 

Ankara memurini zabıtası i
çin (289) çift fotin imal ve mü
bayaası münakasaya çıkarılmış 
tir. Teklif olunacak fiat haddı 
layık görüldüğü taktirde 27-2-
930 tarihine müsadif Perşembe 
günü ihalei katiyesi icra ediie
cektir. Taliplerin şeraiti nümu
ııeyi görmek üzre müdüriyet he 
sap memurluğuna müracaatla
rı ve teminat akçelerini hami
len saat (15) de Vilayette mü
teşekkil mübayaat komisyonu
na müracaatları ilan olunur. - . 

DR. A. KUTİEL 
Belsoğukluğu, İdrar darlığı, pros

tat ademi iktidar, belgevşekliği, cilt 
ve frengi tedavibanesi. Kara köy, Bö
rekçi fırını sırasında No. 34. 

SIHHAT 
SiGORTASI 

Artık senelerce süren te
davilere , eziyetlere lüzum 
yok. PROTEJIN çıktı. Bu sa
yede yiızdc yüz frengi ve 
bclsoğu kluğuna yakalannııya

caksınız. 

1 Her eczanede bulunur. 50 
kuru~tur. 

f.tıınbul Betinci Hukuk Mahkeme 
ıinden: 

lstanbul Evkaf Müdiriyetinin Halı 
cıoğlunda Kilise sokağında sakin Ka
rebet Efendi aleyhine ikame eyledi
ği zarar ve ziyan davasından dolayı 
ilanen gıyap kararının tebliğine rağ
men tahkikat hakimi huzurunda is
ba tı vücut etmemiş ve tahkikat ta 
hitam bularak mahkemeye sevkedil
miş olmakla bermucibi talep icrayi 
muhakemesi 25 Mart 930 tarihine 
müsadif salıgünü saatt ondörde tayin 
kılınmış olduğuna dar olan davetiye 
Mahkeme divanhanesine talik kılın
mış olduğundan ycvm ve vaktı mez
kürde mumaileyh Karabet efendinin 
mahkemede bizzat ha::ır bulunması· 
nı veya musaddak senetle bir vekil 
göndermesi lüzumu beyan ve aksi tak 
dirde gıyaben muamele icra olunaca• 
ğı tebliğ olunur. 

lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme· 
sinden: 

Marpuççularda Şişeci hanında göm 
!ekçi Recep Hayri Efendi hakkında· 
ld iflas kararının 9/2/930 tarihinde 
kaldırılmasına mahkemece karar ve
rildiği ilan olunur. 

CUMA 
21 ŞUBAT 930 

mallarımızı satıyoruz 

ERIEI PlLTOLlRI Kuruş 

1575 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağmda.'1 tt 
!iplerin 24/2/930 Pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar isbaıı 
vücut etmeleri ilan olunur. 

1 adet Su küpü (4-5 teneke su istiap edecek) 
195 m Elbiselik kumlu şayak (yerli) 

1000 Kg. Arap sabunu (yerli) 
2 adet Lastik damga 

250 çift Yazlık tozluk 
250 adet Yazlık ıkasket 
250 ,. Yazlık elbise 
500 Kg. Alçı yerli 

3 adet Kompostör tamiri 

1 

1 ,, Yazı makinesi tamiri 

Harkl renkte yerli ketenden 

4000 Kg. Demir perçin çivisi (muhtelif eb'atta) 
27 adet Pens ağızlığı hakıkiyesi 
22 Kg. Donyağı yerli 

Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez izahat almak isteyeır 
!er Cumartesi ve Pazar günleri mübayaa kısmına müracaat eı' 
melidirler. Pazarlığa arzolunan malzemenin yerli olacak akşll 
mı için iştirak edecek taliplerin nümunelerini beraber getirme' 
!eri ntimunesiz teklifatm nazarı di~kata almmıyacağı ehert1' 
miyetle ilan olunur. 

lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme- Mersin vilayetinin Töm~ 
ıinden: nahiyesi dahilinde (Uhut) de~ 

Sirkecide Köprülü Han 4 numara- Jet ormanından senede (2184) 
da deri ticar~tile mü~teğil Mehmet çam eşçan çıkarılmak üzere he' 
Bey zade Bıraderlerın mahkemece 
15 Şubat 930 tarihinde iianı iflasına metrosu (53'.) k~~ş muh~ 
ve 17 Şubat 930 tarihinde de iflasın men bedel ıle (ıkı) senelığl 
açılmasına karar verlmiştir. 5/:i!/930 T den 6/3/930 T kadal' 

1 - Mumaileyhten alacak ve istih kapalı zarfla müzayedeye koll' 
kak iddia edenlerin işbu haklannı muştur Adana orman müdi.it' 
tarihi ilandan itibaren bir ay içinde r·-·· d. '"t kk"l kom"sy<1' 
mahkemede iflas idaresinemüracaatla ugun ~ ı;ıu eşe 1 1 

k-yıt ettirmeleri ve bu baptaki delil- nunda .ı~~e.Xapılacakt~. . • 
!erin asıl veya sureti müsaddakaları- Şeraıtını ogrenmek ıstıyeıı11 nı tevdi eylemeleri. ler, Ankarada orman wnum rT1 

2 - Müflise borcu olanların dahi dürlüğüne, İstanbul, Adana ot' 
keza bir av içinde kendilerini bildir- man mildür Iüğüne Mersin ot' 
meleri (hfüifına hareket cezai mesu- man muamelat memurluğun' 
lıyetı mucıptır) .. . 

3 - Müflislerin mallarını her ne muracaa t etsınl.;:e:.r..:_. ~-~--::: · "'.'. 
suretle olursa olsun ellerinde bulun- lıtanbul Mahkemei Aıliye 6 "il 
duranların o mallar üzerindeki hak- Hukuk Daireıinden: 
lan mahfuz kalmak şartile keza biray Kevser Harucrun Sivas vilayeti:; 
içinde iflas idaresi emrine tevdi eyle- Divriği kazası Gönderen karyesi ill' 
meleri ve etmezlerae cezai msuliyete Kürt Ali oğullarından Hüseyin 11 
uğrıyacakları gibi makbulmazeretleri nü Efendi aleyhine ikame olunan 1ı:: 
bulunmadıkça rüçhanı haklarından şanına davasından dolayı yevmi rıı Ol' 
mahrum kalacaklardır. hakemede hazır bulunmak üzere g 

derilen varakai davetiye mahali id":-
4 - İlk içtima 27 Şubat 930 tari- metgahınızı deği~tirdiğinizden ... 

hine müsadif Perşembe günü saat 14 d"l d""" "'ba rıO 
te mahkemenin iflas odasında akde- layı tebliğ e 1 eme ıgı v~ mu şı h:ıJlı 

tahşiyesinden anla~ıl':'ış.:".e .ma a~ 
dileceğinden alacaklıların yevm ve ikametgahınızı değıştırdıgınız tı. 
vakti mezklırde bilasale veya bilveka kında mahkemeyi haberdar etmedi 
le hazır bulunmaları ve müflisin müş nizden dolayı ilanen tebliğat icr:,ı 
terek borçluları ile kefillerinin ve bor karargir olmuş ve yevmi muhak• 
cu tekeffül eden sair kimselerin içti- 22 Mart 930 Cumartesi •günü. sa~ 
mada bulunmağa haklan bulunduğu 14 de talik kılınml§ olduğu malu11' 
icra v iflas kanununun 214 üncü nuz olmak üzere ilan olunu.L:..:.;. . 
maddesi mucibince tebliğ ve ilan olu Mi.idiirü Mes'ul Burhaneddil 
...... , .. 


