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Menfi değiliz 

Garezkarlar açık Türk hava
k 3ını ı ki kara bulutla bulandır-

tnaık istediller: Moratoryom ve 
boykot. 

Bu bulutlardan biri daha şim 
diden dağıldı . Devlet adamla
rımız, Türk hükumetinin borç
lar ve taahhütler için düşünüşü 
ı·e görüşü ne olduğunu vuzuh 
ile söylediler. Hükumet kendi 
taahhütlerini, ihtiyaçlarını büt
çesi ile ölçerek ve kredinin bü
Yük kıymetini göz önünde tu
tarak yapmıştır. Şimdiye kadar 
hükumetle iş görmüş olanlar, 
Yerli ve yabancı bütün müesse
seler, Türk kredisi hakkında 
§Üphe ve tereddüt verecek hiç 
bir mi sal gösteremezler . 

la İmparatorluğun borçları yeni 
devletin genç omuzlarına en a
ğır gelen yüklerden biridir . 

" c~huriyet bu borçları herhan 
gı bir şekilde ödeyecektir. An
cak bu şekil, memleketin ink~
Şaf adımlarını durduracak bır 
engel olmamak lazımdır . 

İktısat proğramının asıl he
~efini gözlerden uzaklaştırmak 
tçin ortaya atılan şayıalar<laki 
hethahlık hissi daha az değil
dir. Bu asırda hiç bir memle-

" ket, bir Cin Setti ile kendini 
İılemden t~crit edemez . Fakat 

n kapılarını ardına kadar açarak, 
her taraftan boşalan sellerin 

r kendini sürükleyip götürmesi
ne boyun eğecek bir memleket 
de Yoktur. 
İktisat programı memleketin 

kendini servet kaynaklarını iş
leterek devlet haznesini ve hal 
~ın kesesini tahrip eden açığı 

e ıcapatmak istiyor. Bu devirde 
?abancı mallardan yaptığımız 
IStihlakte mümkün olduğu ka
dar tasarruf gütmeği emret

a llıektedir. Fakat servet kaynak 
larınıızın işletilmesi tehlikeyi 
b~rtaraf ettikten sonra, Tür
kiye kendi toprağından istih
saı edemedigi ve kendi zanaat
l~ı ile başaramadığı şeyler. i
Çın cihan piyasasının bugu~
\dcn bin kat daha eyi müşterı
si olacaktır. Borçlar için düşün 
düğiünüz, borçlarımızı en e;Yi 

k "c en sağlam tarzda ödeyebıl-
l'tıek şartlarını arayıp bulmak 
"e iktısat proğrammın hedefi :e Türk hazinesini ve kesesini 
.eYnelmilel piyasaların alış ve 

tişi için emin ve kuvvetli bir 
hale koymaktan başka bir şey 
değildir. Her ikisi de Avrupa 
atacaklılarımız ve Avrupa pi
.\l~saJarı için ancak müspet te~
bırlerdir. yeni den dirilen ve ı
lerileyen bir milletin idealinde 
llıenfi tedbirlerin yeri yoktur. 
' Ödemek için ve almak için 
tıı büyük zıman k:ızanmaktır. 

u /\ llrupalı dostlarımız, yalnız 
n d?stluk için değil, beynel~il~l 

{:;: ~?,asaların menfaatları ıç~ 
• Urkiyenin istihsal ve sanayı 

p01itikasını takviye etmeğe 
~l'Çlu<lurlı:r. Sonra şurası düf Uııülrnek lazımdır ki, bir mil
-'t, Yaşamak için vermiş oldu
Fu .kararlardan, gazete telkin
. erı ve politika manevraları 
11.e döndürülmek şöyle dursun, 
hılfıkis daha fazla ihtiyatlı ve 
,tedbirli bulunmağa sevkolu

}. nur-. 
Ankara hiç bir zaman menfi 

tedbirler merkezi olmamıştır. 

! 
FALİH RIFKI 

~ \'al ovaya herkes 
/ serbestçe gidecek 
d V alova kaplıcalarına gidecek 

k?tebilerle sair eşhasın, Ba~: 
oy ve Beykoza gidenler gıbı 

s~rbestçe seyahat edebilecekleri 
"~~&Yet makamından polis mü
dUri yetine tebliğ edilmiştir. 

1 Amanullah 
han geliyor 

laJıSabık Afgan Kıralı Emanul-

ıı lian buo-ün Semiramis va-uru ·ı ., . S b 1 e şehrimize gclecektır. 
~ ık Kıratın şehrimizde ne ka 
b' r lt:a!aca~ı nıalfım olmadığı gi 
t~ g ~ccgi hakkında da vilaye
tir resmi malfımal verilmemiş-

Paramzzz korumak icin 
' 

edilen kanunun dünden 
Millet 

itibaren 
Meclisince kabu 
tatbikine baslandz 

' 

Hükumet ihracat ticareti-! M. Fokas 1 

mizi himaye 
edecektir 

----- . . '/'' 
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Paramızı koruma 
kanununun 

tatbikine başlandı 
,__,.._, 

l\1alivc vekilinin .'1illet 
l\1~clisindc nutku 

ı t'...._, ~v 

\~ 

Maliyt vekili Saraco/lu Şü!Crü Bty 

Hükumet ihracatımızın sür'atle inkişaf etmesi için büyük 
istihsal progr°amına ıa.zırngele~ .esaslı ?1addel~r~ vaz~tmeği ka
rarlaştırmı&.tır. İhracat ticaretımn. g_e~ışlemesını temın e_dece~ 
tedbirlerin başında muamele vergısmın .kald.m.lınası. deı:pış ~dıl 
mektedir. Bu mesele istihsal programı ıle bırlıkte ıntaç edıle-
cektir. . , 

Mamafi muamele vergisinin ilga edilmıyerek alakadar ta-
cirlere münasip miktarda prim verilmesi ve .bu şekilde himaye 
siyasetinin istihsal programında nazarı dıkkate alınması da 
muhtemeldir. · 

Hükumet muamele vergisinin ilgası veya alakadarlara 
prim itası şıkl,anndan hangisin in daha muvafrk olcluğunu tet
kik ve derpiş ile meşgul bulunmaktadır. 

Bugün talimat
la geliyor 

Atinada deueran 
eden şayialar 

ATİNA, 22. (Anek). - An
kara Yunan sefirine son talima 
tı hamil olan M. Fokas, bugün 
(dün) Atinadan hareketle ya
rın (bugün) İstanbula vasıl 
olacaktır. Anıkara Yunan sefi
rinin Yunanistan tarafından va 
zedilen kuyut ve sarait altında 
Türkiyenin itilafı· imzalayaca
ğının şüpheli bulunduüu hü
ok\.imete bildirdiği ayialarr do
ğru değildir. 

Gene Yavuzun tamiri meselesi 

ATİN A, 22. A. A. - Bahri 
program hakıkında meb'usan 

( 

Paramızı korumak için ka- edilen kambiyo ihtiyaçları bun 
bul edilen yeni kanun dünd~n d?n sonra y~ni k~nuna müste
i tibaren mevkii mer'iyete gır- nıden Heyeti vekile kararname 
rniştir. ' si şeklinde pek yakında mer'i-

Buna istinaden hazırlanan yete girecek olan mukarrerat Yunan mübadelr murahha ~ M. Fokas 
tedbirler ve ihtiyaç listesi hak- dahilinde ve gene kolaylikla te meclisinde cereyan e<:erı m!lra 
kındaki Heyeti vekile karama- min edilecektir. kere esnasında M. Venizelos 
mes~ ~ıkmak üzredir. Bunlarını Piyasa vaziyeti nasıl!' Türkiye hükumetini Yavuzu 
tatbıkıne rar~. baş.~aı;acaktı~. Hayisiyetli ve ciddi miies- tamir ettirmekle Yunanistana 
Borsa vazıyetım hukumete ı- 1 selerden terekküp eden piyasa k b' h açmag" ı bir.bir 

k · ·1· h' · arşı ır arp ,. 
zah ~ere yem ta ımatı amı- _ "Mürakabe heyetinin tet- veçhile hatırından bile geçir-
len dun Ankaradan avdet eden reddütten uzak kalmıştır. ed' - · · t 't ve temin etmiş 

h · · · N ı m ıgını eyı 
murakabe eyetı reıs' um -ı Piyasanın bugünkü vaziye- t" ' 
!ah Es~t !3eY .. bir muharririmi- ti ta~amen .?o;maı. ve sakin- ırM. Kafandaris .beynelmilel 
ze demıştı: ki· .. , dir. Pıyasa, ~~~u~e~ın ~~ me- vaziyete ve Yunanıs~anın sulh 
_«~em k~~un hı.:kumete seleye atfe~tıgı cı~dıy~tı .. ıdrak arzusuna en uygun b~r politika 

her vazıye~e g_oı:e tedbırler ~!- etmiş ve hukUın;,tın buyük az- olan bu siyaseti tasvıp ettiğini 
mak sal,:ıhıy~tını .. vennektedıı:. mine inanmıştır. beyan eylemiştir. 

Hükumetın yu~~ek ga~esı~. Jki Banka daha tecziye 
paramızın kıymetını menfı mu edilecek 
essirlerden korumaktır. 

Şimdiye ~adar . Mal~ye v~
kaletince ihtıyaç lıstesıne go
re mürakabe heyetince temin 

Aldığımız mal\.imata göre, 
yolsuzlukları tesbi t edilen iki 

(Mabadı altıncı sahifede) 

• Akagündüz Beg cevap verıyor. 

Cemi Bey Malta men/ilerine gönderilen 
paranın hesabını ueremlgor mu? 

Aka Gündüz Beyin Po~~ka sap sağlam yaşıyorum. Demok 
da neşredilen Malta ç~tesı un- hasiye, Cumhuriyet adliye ve 
vanlı tefrikasının Camı Beye a- zabıtasına gününde duyurmalı 

idi. Dikkat ediniz : - Bizim gi
it fıkrası vardı. 

Aka Gündüz Ber bu ~~kras~ bi icat etmeli idi demiyorum. 

ı: 

Mektepliler 
müsabakası 

41 inci hafta 
birincilikleri 

da Malta menfilenne gonden~. Yunus Nadi Beyin neşretti
len paranın 0 zaman .Roma mu ği hatıratta kendisine ait acı 
messili bulunan Camı Bey tara kısnnlara vermeyip de neye be 
fından fından lehine sarfe nim iki satır yüzünden telaşa 
dilmediğini kaydediyordu. Ca- düşüyor? Romada ~ür ve nafiz Mektepliler arasında açtığı
mi B. bu fıkrasının intişarı üze- ve serbest gezen bır vatandaş mız - haftanın en mühim yazı
rine bir refikımıza gönderdiği Maltada elem ve iztırap çeke~ sı hangisidir?. . . müsabakası 
mektupt'- bu parayı hüsnü isti- yüzlerce vatandaş hakkındaki devam etmektedir. 
mal ettiği, aksi bir iddianın vu affedilemez bir lakaydi göster- Bugün 41 inci haftanın birinci-
kuu takdirinde Cumhuriyet ad- miştir. lik neticelerini kaydediyoruz. 
!iye ve zabıtasının harekete geç Cami Bey para kazanmış, Ca Birinciler sırasıyla şunlar-
mesi laznn geldiği noktasına mi Bey para aşırmış, Cami Bey dır: 
işaret ediyord~. Cami Be.~n .?u ihtilas etmiş, Cami Bey cina- 1 - Darüşşaiaka lisesinden: 
beyanatı üze~ne A:~_a Gundu~ yet yapmış. Bana ne? Bu iş ol- 257 Fethi Sezai B. 
Beyin mütaleasını ogrenmek ıs duğu zaman Londra Sefiri muh 2 - Galatasaray lisesinden: 
tedik. Ankara muhabirimiz .A- teremi Ferit Beyefendi Maliye 239 Zıya Bey. 
kayı evinde Politika i~in. hazır- vekili idi. kendilerine bir mek- 3 - Galatasaray Lisesinden: 
ladığı "Bir şoförün gızlı ıde~te tup yazıp ondan böyle şeyler 633 Adil Bey. 
ri isimli romanının son .sahıfe ·varsa kolaylıkla ög"renebilirler. 4 - Galatasaray Lisesinden: 

" Ak ' !erini y~ıarken bulm~ştu~. a CuIDhuriyet adliyesini ve zabı- 30 Natık Muhtar Bey. 
muharririmize demştır ki: tasİnı aleyhime tahrik edecek .J - Darüşşalaka lisesinden: 
"- Cami Beyfendi vaziyet kadar kısa düşünen ve l!stikli 827 Asım V chbi Bey. 

!er bakında izahat vermesi için yazan bu zat bu işi tatlıya bağ- Bu Beyler bugiinden itibaren 
yetmis sekiz bin defa çağrıldı lasa daha iyi olur. Ben onu eski gazetemiz idaresine müracaat
ğı halde Ank.aray? ni~in gelme si gibi Türkiyeye girmeğe hala la ikramiyelerini alabilirler. 
mistir?. Biz ıstedık bı~e .cevap sakınır bir vaziyette zannetti- 42 inci halta 
vermedi. Meclis sordu Bır ~ay ğim için burada olmadığmı far- 42 inci hafta başlamıştır. Ce-
ri Türke parayı kaptırdım diye zettim. Madam ki, burada imiş vaplar önünmüzdeki cumartesi 
cevap verdi. Millet meclisi de yazdıklarımı daha iyi bal gibi akşamına kadar kabul edile<:ek-
Cami Beyde oradadır Ben de okuya bilir. tir. 

Mübeccel Hanım dün semplon 
ekspresile Paristen avdet etti 

Sirkecicle ~liihcc 
cel I Jnı.ı cpe)'<-'C 
ıneraklı karşıladı 

Avrupa güzeliParlste 
nasıl intihap edildi. 

ltUbeccel H. seyahat lnti
b11.tarını nasıl anlatıyor? 

Mübeccel Namık Hanım, dün 
Paristen semplon ekspresile 
şehrimize döndü. 

Mütemadi yağmura rağmen 
Sirkeci istasyonunda epeyce 
meraklı toplanmıştı. Meraklı
lar arasında kendilerine çeki 
düzen vermiş delikanlılar naza
ri dikkati celbediyorlardı. 

Tren tam saat (3) ü beş geçi! 
ağır ağır istasiyona yaklaştığr 
zaman peranda bir kaynaşma ol 
du. Mübeccel Hanım kompartı 
manmrn penc;eresinde görüldü
ğü gibi meraklılar alkışlamağa 
başladı. Pederi Namık Bey, tren 
den inip vağona bir türlü yol bu 
lup ta yaklaşmağa muvaffak o
lamıyan ailesinin yanına geldi. 

Vagon adeta meraklılar tara 
fından muhasara edilmişti. 

Bu vaziyet karşısında Mübec 
cel Hanımı memurların müda
halesile vagonlar arasından giz 
lice aşırmaktan ba ka çare bu -
lunamaı:Jr. 

Mübeccel Hanımın pederi Na 
mık Bey ve istikbaline gelen 
valide ve büyük validesi kızla
rını trenden inecek diye bekle
yip duruyorlardı. Tam bu esna 
da kalabalık arasından bir ha -
ber şayi oldu: 

M "b 1 H ' . ' - u ecce . gıtmış ... 
Mübecel Hanımın validesi bu 

nu işidince telaş içinde kaldı: 
- Mübecceli nereye götürdü 

ler? Mübeccel nereye gitti?. 
Bir az sonra bu haberi 

diıha korkunç bir rivayet takip 
etti: 

- Mübeccel H. ı kaçırmış
lar .. 

İşin esasını anlıyamıyan za
vallı anne: 

- Canım nasıl olur? Kim ka 
çırabilir? diye döğünürken ara 
ya sokulanlar izahat verdiler: 

-Uzun boylu matruş, yakı 
şıklı bir genç, otomobile bindi
rip götürdü! 

Bu matruş gencin (Cumhuri 
yet) gazetesi tahrir erkanından 
bir zat olduğu anlaşıldıktan son 
ra asaba sükunet geldi; 
-Hanımı demek "Cumhuri · 

yet,, e götürdüler. Hoş bunu 
gönderen "Cumhuriyet,, ti ya .. 
Vakıa Mübeccel M. in büyük 

bir maharetle aşrrıldığına şüp
he yoktu. O kadar ki, kızcağız 
değil tanıdıklarından birile hat 
ta annesi ve babası ile dahi bir 
cift söz konuşmağa vakit bula
madan otomobile atılmıştır. 

Sonradan grendiğimize göre 
genç kızı bindirmek istedikleri 
ilk otomobilin oförü: 

- Müşterim var! dediği için 
Mübeccel Hanımı" ikinci bir o
tomobile bindirmek mecburiye· 
ti hasıl olmustur. 

Mübeccel Hanım siyah bir el 
bise giyinmişti. Faris ve Kan se 
yahatinin kendine yaradığı an 
!aşılıyordu. Bir cok kimseler 
Mübeccel Hanımın biraz semir 
miş olarak Avrupadan döndüğü 
nü sövlemektedirler. 

Mübeccel hanını pederi ve va 
lidesile h'rlikte bir saat sonra 
Erenkövüne dönmü~Ierd"r ~Ü
beccel Han'nlın pederi sabık is 
kan memurlarındandır ve ı en
disi aslen Karafervelidir. Hem 
serilik dolayısile dün, bir çok 

Tiuk gau/i dlyt Parise glinderıiln MObtccel Namık H. 

Karafeyeliler istasiyona toplan ı güzeller birer defa hakem he 
narak Mübeccel H. ı alkışlamış yeti önünden geçerek tetkik 
lrdır. ı dildiler. Uzun bir müazkerede 

Mübeccel H. Avrupa seyaha sonra Yunan güzeli bir kere d 
t intibalarını muharririmize hu ha içeri çağırıldı ve neticede 
!asa ederek demiştir ki: nun ıntıhap edildiği anlaşıldı. 

- Buradan Parise kadar se- Mübeccel H., Yunan güzeli 
yahatimiz hadisesiz geçti. Yal- nasıl bulduğu sualine: 
nız Lozanda pek samimi karşı- - Hiç fena değil.. Ben ken 
landık. Türk talebesi namına disini pek beğendim! cevabın 
bir heyet görüşmeğe gelmiş, bir vermiştir. Mübeccel H., Mis 
de buket getirmişlerdi. Pariste Belçika ile Rus güzelini de b 
doğruca "Pari dorsey,, oteline ğenmiştir. 
indik. Sonra Operada balo ve - Yunan gazetelerinde ken · 
rildi. Bütün Missler meşhur gü hakkında sarfedilen Miss Baki 
müş köprü üzerine çıkarak do- va tabiri Mübeccel Hanımı al 
!aştık. Orada herkes gibi benim kadar etmemektedir. Buna ya 
de bir şey nazarı dikkatimi celb nız: 
etti. Yunan güzeli, sahabetkar- - Yazılarını görmedim. Ha 
lan tarafından şiddetle alkışla berim yok .. tarzında mukabele 
nıyordu. de bulunmuştur. 

Biz daha ozaman Miss Difla Söylediğine göre Parist 
rakosun kazanacağını anlamış- "Metr Delsarte,, isminde bi 
tık. . .. .. heykeltraş Mübeccel Hanımı p 

E.rt~sı gun~ Jurnal gazetesin c;eyi yırtar vaziyette bir heyke 
de ıun heyetı toplandı. Bütün ni yapacaktır. 

Dil alışıklığı 

- Karşımda çene çalacağına otur d 
ziftlen ... 

- Bey, Emanet heyeti fenniyesind 
mem11r old11ğ11n nasıl belli! 
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Bulgarlar ve Türkler -Bulgarlar Balkanlara 
ıereden gelip yerleştiler? 
"'of~ ada ı\ı1. rl-,odorof çok dikkate 

şayan bir konferaı1s 'rerdi 
ı Sof yadan yazılıyor: - Bul garistan'ın değerli ilim adamla

·ulan ve Türk 
rin tarihile se
Jerdenberi m~; 

ınıı:mrr 

iMiZ HABERLER 
Fran&ada 

Kabine 
Son şekil 
anlaşıldı 

Yugoslavpada 

Tek kadın ı r- ---~, 
!B~- 1 

Gümrük Birden f~lzla ka-
mütarekesi dın almak yok 

PARİS, 21. A. A. - Sol ce- y 
nah cürnhO.riyetçileri grupu M. Belgrattan yazılryor: - u-
Pietri, M. Flandin ve M. Ric- Geçen eyliilde Cemiyeti Akvam goslavyada Kıral Aleıksandr'm 
colfi'nin yeni kabineye iştirak içtimaında bir de gümrük mütarekesi emrile yeni bir kanun yapıla
etmeleııine muvafakat etmedi- mes~e•~.m~vzuu bahsolmuştu. Fıkir rak hiç Jbir erkeğin birden faz-

yeru degıldır. Daha evvel ortaya atıl- la kadın alamıyacağı kararlaş
Jinden M. Ohautemps istişare- mıt olan bu fikri Cemiyeti Akvam tınlmıştır. Yugoslavyad,ı bu-
lerine devam etmiş ve kabine- umum bir konferans aktile tetkik et- l d' b' d f l k · · k ,, • · ti - k . . 1 . . unan ve men ır en az a a-
sını at ı surette atıdeki şekil- nnege arar vemuştı. ıte ıımdı bu . . . . .. 1 

Paramızı korumf! 
·-----

Kararname 30 maddedir 
-~-+<ıe• ... Hll~O~e ... o---

lhracat tacirleri kan1biyolarını 4 gün zarfınd 
Bankalar vasıtasile satn1ağa ınecbur 

kalacaklardır 
__ ANKARA, 22 (Telefonla)-ı tiklerine arzolunacak ve gaz 

Turk parasının kıymetini koru- ler vasıtasile derhal neşrolu 
ma serlevhası altında neşrolu- rak tatbikına geçilecektir 
nacak 1 numaralı heyeti vekile · 
kararnamesi maliye erkanından Ka'..am~m.e 3.~ ~adde ~a • 

< , ıl olan M. To-
ıde vücuda getirmiştir: konferansın Cenevrede toplandığını d~l~-~z?ıvaç ıçm musaa"e e
M.Cautemps, Başvekil ve da- . haber alıy?ruz. .. dıldıgını söyliyen Mü~lürnan-

h'll , Umumı harpten sonra dunyanın lar bu kanun rnuc~bince birden 

mürekkep bir komisyon tarafın dır. Dun bıldırdıgım veçhıle 
dan hazırlanmıştır. Kararname racat tacirleri azami 3 gün z 
ilk toplanacak heyeti vekilede frnda kambiyolarını Banka 
müzakere ve intaç edildikten vasıtasile satmağa mecbur 
sonra Reisicümhur Hz. nin tas- lacaklardır. 

)rof ahiren bir 
ınferans vere

~ k Bulgarların 
ı • ;-_ ürklerle oları 

: : k eski alaka-! 

1 ıye nazın; 1 iktısadi vaziyeti altüst oldu. Her fazla kadın alamı~':'<C?.klardır. 
M. St~eg, Ad.life nazırı ve baş / ?'~mleket batının çaresine bakmak 

vekıl muavım; ıçın en muvafık bulduğu tedbirleri 
M. Briand Hariciye nazırı aldı. Fakat umumi istikrar bir türlü 
M.Charles' Dumont Maliye y~ne ırelemedi. Bu vaziyet ortaya 

.. " bır hakıkat daha çıkarrnıt oldu. Ya- Yunanistanda şiddetli 
yağmurlar 

1 

1 
• 

n dan bahsetti 
• nadoluda Bu 
ırdağı diye mıı 
ıf olan yerde 
ulgarlann yer. 
şmiş oldukları 

M. Palmade Butçe " hut maliim bir hakikatin kuvvetini 
M. Rene Besnard Haııbiye ., daha iyi göstenniş oldu. O hak.kat 
M. Afüert Sarraut Bahriye ., şudur: 
M. J ean Durand Maarif Milletler arasında git gide artan 
M Georıges Bonnet T' caret " bir rabıta vardır. Bir memleketin duy 

M
. Q ·11 z· ı t .. duğu iktısadi buhran diğer yakın ve İki kadın boğuldu. Telefon muhab 

releri her tarafta kesildi 
söyledikter 

)nra ezcürnlı 
:miştir ki: 

. ueı e ıraa ., k k ı d ·· · ed 
M Lo h 

uza omşu an a mutesıır etm en 
. uc eur Mesai ,, geçemez. 

M. P. Daladier Nafia ., işte gümrük mütarek~si fikri bu-
M. La.moureux Müstemlekat rada çılayor. Bir çok memlckotler za-

ruri olarak ithalatı azaltmak için ted ATİNA, 22. A. A. - Yunanistanın hemen hemen her tar 
f~~a yağan ve bir buç~k gün süren gayet şiddetli yağmurlar 
tun m~mlekette ve Atmada büyük hasar ve zarara seıbep olmu 
tur. İkı kadın su altında kalarak boğulmuştur. Başka bir kadı 
da yıldırnn isabet etmiştir. Tramvay seferleri, eyaletlerle te 
graf ve telefon muhabereleri .kesilmiştir. 

r Sultan Mur< 

1 : Beyazıt Baı
m yanmadasır 
ı Bulgarlarl• 
esklın yerler 

; ptettiler. Fa. 
.ıt bu muvaffa-
" . 
1 
ıyete ragmeı 

-ı iki padişal 
: araman oğulla 

nazırı; 

M. Eynac Hava işleri nazırı; 
M. Gallet Tekaüt nazırı; 
M. Julien Durand, P. T. T. 

nazırı; 

M. Danielou, Ticaret bahriye 
nazın; 

Müşteşarlar 
Müsteşarlıklara tayin edilen 

zevat şunlardır: 
M. Berthod, Başvekalet müs

teşarı; 

M.Marchandeau, Bahriye müs

bir alırken gümrük tarifelerini de art 
tırdılar. Bundan diğer memlcketler;n 
ihracatı müteessir oldu. Nihayet hiç 
olmazsa iki Üç ıenelik bir "mütareke0 

aktcdilertk devletlerin yeniden tari
felerini arttınnamaları ve ithalatı tah
tit mahiyetinde tedbir alınamağa ka

Kral Aleksandr 

rar vermeleri cihetine gidilecek. Fa- Bu kanuna muhalif hareket e
k•t bu işin ağır gittiğine ~üphe edil- denler hapis cezasile cezalaıı
mesin. Çür.kü devletler araunda ken- dınlacaklardır. 
di salahiyetlerini tahdit mahiyetinde 
herhangi bir karara kartı bir emniyet . Bun~an ba~a ~~ ~anu~. h~ç 
sizlik vardır. Konferansa iıtirak eden kım~enın ke1!d~ dmmı degıştır 
devletlerin ticaret nazırları murah· mesıne de manı olarak ayrı .y
has olarck bulunuyorlar. Cereyan e- rı dinlere mensup kadın ve er

Amanullah han Afganis
tana avdet edecek mi? e Anadolud• 

1 
~rleşmiş bulu 
ın Bulgarlarlıı 

ı ı;ırşı bir şey ya 
ımadılar. Bal 

! mlardaki mu 

teşarı; 

M. Larrf.:ıert, 
Harbiye müs- den müzakerat iktısat nazariyatı iti- kekler arasında izdivacı da me 

b:ırile çok mühim olabilir. Fakat in- tım kted" 
·ı· hh " · l'k b" ne e ır. 

LONDRA, 21. A. A. - Afgan mahafilinden buraya gele 
habed~re nazaran Amanullah hanın ahval icap ettiği takdird 
Afganıstana avdet edeceği zannedilmektedir. 

c:ı ız mur.: asının .;· ı ıene ı ır 
-- ·---~~~~~~-

: ,ıffakiyetın se· 
· bi orada yaşa Tartht vesika .. 

teşarı; 

ı M. Bellanger, Bahriye müs- gümrük mütar<k.ai lehinde irat etti
ği hararetli nutuk o kadar tesir etmi
•e benzemiyor. Çünkü Avrupada 27 
devletten ancak 13 devlet varmıı ki, 

Düyunu unıunıige 
itilafı 

Jktu~at vekilinin tetkik .Yeyahatı 
ANKARA, 22. (Telefonla) - İktısat vekili bayram tat 

!inde cenup vilayetlerine tetkikata gidecektir. 1 
teşarı; 

ınlaı:ın bi~bir~eril~ geçineme- - Anadolunun cenup havali- M. Archimbaud, Müsteımlekat 
. klerınden ılen geliyor.İşte bu sinde yerleşen bu Bulgarların müsteşan 

ı 'ı rılık hasebile Balkanların nasıl geldiği hakkında muhte- M. de Cappedelaine, 
ıu son bir sene zarfında gümrük ta- ı;dgrattan yazılıyor: - U-

Ziraat riklerini arttırmamış bulunsun. mumi harpten evvelki borçlar Maliye ıaemurlarının inıtikanları 
ıptı kolaylclştL lif faraziye vardır. Bunlar eski -Tiiistesarı 

, Fakat tarihin sahnesine bir: Bulgarların torunlarıdır. Bun- M. Charlot, Nafia müsteşarı;; 
;:nbire Timurleng çıkıverdi. lar beşinci asırda Kafkasya'nın M. Leo Bouyssou Güzel san'at 

1u meşh~ Tatar hükümdarı ve Hazerdenizinin şimalinde !ar musteş3rı · ' 
l1smanlı 1mperatorluğuna karşı bulunuyorlardı. Fakat istilaya M H · p t 'B d • t b' 

1 
1 

ha tı B .. d 
1 

d - d . . enrı o e, e enı er ıye 

Bu neyi göoteriyor? Her memle- meselesi burada da mevzuu
k ·tte ith~t~.rıiiinkün olduğu kad~r bahsoluyor. Yugoslavya hü-
azalbnak ıhh,Yıııcı o kadar lrnvvetlı- • . . . 
d;r k<, bu ihtiyaç karşıamda gümrük ~umetı_ bı; zamanda~ ben Pa
tar'felerini bir tnhdit va11tası olarak rıste hamillerle muzakeratta 
k-Jl!anm:ık hei !Ot göz önünde bu- bulunuyordu. 
luıiacaktır. Nitckin geriye kalan 13 Gelen haberlere göre bu mü 

ANKARA, 22. (Telefonla) - Maliye vekaleti 28 Şubatt 
memurlara mahsus imtihan için suallerini hazırladı. Heyeti tef 
~işiye bugün müfetti~ muavinliğine talip olacaklara ait sualle · 
Istanbula gönderdi. Tahriri im tiıhanlar Ankara ve lstantıulda 
olacaktir. 

,r rp aç . u muca e e e ogra ıklan cıhetle bunlar da ö- mü~t~arı; 
ı aramanlılarla Bulgardağı Bul teye beri ye hicret etmişlerdir. M Ch 'o 

ı rları bitaraf kalmışlardır. Bu- İşte Anadoluya inen Bulgarlar · a run, 
Teknik tedrisat devletten bugün 6 devlet bir taraftan zakerat bitımek üzredir. Yakın

Kazanç vergisi kanununun tadili hakkında teklif.'..tta bulun 
mak üzre toplanacak müfettişlerin içtimaı bayramdan sonray 
kaldı. .. T' ı müsteşan; 

1 .ı goren ımur eng memnun da bunlardandır. Bu Bulgarla- M. Roui'ton, Srhhiye müsteşa-
r ı du. Bunlara hediyeler, müka- nn vaziyetini Türklerin eski v'! . 
1 tlar verdi." sikalanndan an!1;10ruz. Türkler ~ARİS 21 A A _ y · k 

M. Todorof konferansına de- vesaiki çok iyi muhafa7a cd<'"- b' ed 'b' ·. · .. st· e~ ~ 
'>mla Anadoluda Bulgar ırkı- !er ki, bu da kendilerinin pek .. m ; 1 on eb~rı mu 7 e~ar 

0 
Ama 

ın pek feal bir rol oynadığını medeni olduğunu gösteren bır uzr~ ;;1 1 u~ ve ıi'~~ az~~ı 
~ 'ıyledikten sonra demiştir ki: şereftir." ~a~. ır. ~-n t an t~ı ~a 1i 

- Bu Bulgar1-'\ra nasıl olup da M. Todorof el yazısı kıymet- a sosya .1s gr~pana; eşı so 

~
nadoluya geldil.'en· -' ı., h l" b' T" k · .. cenah radıkallerme mensup bu . • r.."~n a - ı ır ur esen ne muracaat e- 1 akt ı b' t l · · B h . f . . umn a o up ır ane so ce-
. tmıştır. u us.ısta kon eıan- derek konferansını dmleyenlerı . .. 1 ·ıı · _, b' t f • d . . 'O ·- ...... ,..t~ .. , orın<ı:ıen ır ane 

, ;ı emıştır kı: tenvir etmiştir. f li· .. l b' t ·· - ransız sosya ,,.. ır ane cum 

4rabistanda -
~:iki kırat görüşüyor 

:(ıral Feysal Basrayagitti. 
• 1 Konferans başlıyor 
1 

; BAGDAT, 22. A. A. - Kral Feysal refakatinde İngiltere 
;evkalade komiseri sir Françis Hapbrey bukındıığu halde Hi
:az kralı İbnissuud ile görüşmek üzre B a körfezine gitmiştir. 
'.~örfezde bir İngilia harıp gemisi ball.an fıeklemekt-edir. Kon-

1 f ransm başlıca gayesi iki Arap balı aı •la i}"i şahsi müııa-
ı ebetler tesis etmektir. Mühim noktalar iki tarafm tayin ede
eği murahhasların akdeyleyecekleri konferansta müzakere edi 

'ccektir. 

f 

•' 

, -----~~~------~~-·~--~-~ 
ispanyada . 
Siyasi sükunet devam 

edecek mi? 

f , es [x/ pıy.ngo , /e meşgul 

Madrrt en yazılıyor: - I'ıra- İspanyada siyasi vaziyet ha-
kıncı kızı pren es Maria li tabiiye doğru götürülmek is
tina'mn Romanya prensi tenmekle beraber her halde bu 
.ıla e izdıvac edece söy- isin çok güç olacağı anlaşılıyor. 

ekt ir. Siyasi fırkalar bir taraftan faa-
Prens s ahiren f ı .. .ıyada!.i liyete gecİnektedir. Fakat gaze 

• . rler icin bir piya o tertip tder üzerine eskiden Primo dö 
tti ın •. t r sür hala kaldırılmamı tır 

, - t:t· , so3yalist ve bir tane 
de lh:ç bir firkaya mükayyet ol 
mı yan ıbir zat varoır. Yedi ay.an 
azasının cümlesi sol cenah de
mokratlarile radikal sosyalist
lerden mürekkeptir. 

M. Chauteıınps arkadaşlarını 
M. Doumergue'e takdim etmiş 
tir. Yeni baş.vekil Elize sara
yından çıkarken matbuat mü
messi.Uerine gerek Londradaki 
ve gerek Cenevredeki fransız 
heyetlerinin mesaisinin deva
mını temin için hükumetin İ
cap eden tcd'lıirleri iıttihaz ede
ceğini beyan etmiştir. Nazır
lar Pazartesi günü bir içti'ma 
akdettiktcn sonra Elize sara
yına giderek reisicümhfirun ri
yaset altında toplanacaklardn. 

PARİS, 22. A. A. - Bazı 
5azeteler yeni kabinenin aza
mi 300 reylik bir ekseriyet te
min edeceğini zanneylemektı;:
dir. 

Avusturya da 
Siyasi seyahat 
Viyanadan yazılıyor: -Baş 

vekil M. Scho'ber'in İtalya se
yahati her tarafta ehemmiyet
le karşılanmıştı. Başvekil Ro
madan geldikten sonra kendi
sinin bir de Berline gideceği 
söylenmeğe ibaşladı. M. Scho
ber'in Berlinde ne kadar kala
cağı belli değil ise de her hal
de bu ziyaretin kısa olmıyaca
ğı rivayet ediliyor. Bu siyasi 
ziyaretin ehemmiyeti olacağı 
ilave ediliyor. M,. Schober 
şöyle bir cümle sarf etmiştir: 

- Roma seyahatim Avus
turya için bir muvaffaı'ldyet ol
du. Bunu Berlinde ikmal ede
ce -·m 

gümrük tarifelerini arttırcıak yolunu da 'bir itilaf elde edilerek yeni 
tutmuşlarO.:.r. Konferansa nikbinlikle k l · l k s· 'd • d ı ti · ahh 1 mu ave e ımza anaca tır. , ım-
gı en uazı ev e erın mur as arı . . . "" .. 
celselerde memleketlerini bir takını dıden elde edılen netıcelere go 
ıartlara b3ğlamamak için ihtiyatlı re vaziyet Yugoslavyanın ma
duvranıyor:ar. Maamafih bu kanferan li itibarı noktai nazarından iyi 
sın beynelmilel iktisadiyatı tetkik gi- görünmektediT, 

'futankamenin kabrini meydana çıkaran 
lardan biri daha intihar etti 

bi bir faidesi olacaktır~ Eğ~ devlet- Umumi harpten evvelki za
ler .8:"'•mda ~aha dogru hır karar mana ait iborçların itfası içi •.1 
verılirae ud kar o olacak... 45 k..ıı.. 1 ed'lm' t'r 

LONDRA, 22. A. A. - Tutankamenin kabrini meydan 
çıkaranlardan olup iki ay evel yatağında ölü olarak bulunan 
yüzbaşı Bethell'in kayınpederi Lort Vestbury evinin dördüncü 
katından kendini atarak intihar etmiştir. Bununla mezari mey· 
dana çıkaranlardan ölenlerin adedi on ikiye baliğ olmaktadır Iranda 

isyan bastırıldı 
Tahrandan yazılıyor: - 1-

ranm Bü!Ucistan havalisinde 
yapılan as'keri h2 ·e'<at ~ ni
hayet bulmuş v 
Şah Rıza Har 
Pehlevi'nin kuv· 
vetleri tarafmd 
an kazanılan mı 
vaffakiyetle ora 
daki asi bir tak
ım kaıbilelerin çı 
kardığı ihtilal l:ır 
stırılmıştır. 

Bu harekatır.. 
neticesi olarak< 
Serbaz şehri a- Şah Rıza H o.n 
silerden kurtarılmış ve bir çok 
esir alınmıştır. 

Tahran hükumeti şimdiye 
kadar isyan mıntakası olan bu 
havalide sükfin ve asayişi te
min etmiştir. __ __, __ _ 

Japonyada intihabat 

TOKYO, 22. A. A. - İn
tihabatın öğrenilen yeni neti
celerine göre hükumet namzet
leri 75, muhalifler 40, azalık te 
min etmişlerdir. Amele fırkası 
büyük bir muvaffakıyetsizliğe 
uğratmıştır. 

Moskova sefirimiz 

MOSKOV A, 20. A. A. -
Türkiye sefiri Hüseyin Ragip 
Bey, mezunen ha11ice gitmiştir. 

Gençlesmek için .. 
KALKÜTA, 21. A. A. -İn

dore milyonerlerindcın biri ken 
disine bir maymun guddesi aşı 
sı yapmış olan bir doktora ü
cret olarak 14 bin İngiliz lirası 
v rmis.ti 

sene .. uu ı ış ı . 

Alman11ada 
Çav ve kahveye zan1 

Kayaıakamlar 
arasında 

BERLİN, 21. A. A. - İm
peraıtıorıluk kabinesi 5 marttan 
itibaren çay ve kahveye ait 
gümrük dfü;umunu tezyit etme ANKARA, 22 (Milliyet -
ğe karar vermiştir. Gemlik kaymakamlığına Bod-

H ariciye nazırı rum kaymakamı Hamdi, Boya-
MADR1T, 22. A. A. - Duc bat kaymakamlığına sabık Tire 

hariciye nazırlığına tayin olun kaymakamı İhsan, İskilip kay-
muştur. makamlığına Pshof kaymaka-
------··· mı Halil Rifat, Kula kaymakam 

Yuna, n murahhasının lığina, Soma kaymakamı Sait, 
Bodrum kaymakamlığına, De-

Ankara va hareketi mirci kaymakamı Necmettin, 
Yunan meclisinde müzakere Hendek kaymakamlığına Hopa 

ve tetkik edilen Ankara itilaf- kaymakamı Agah, Hopa kay
namesinin tasvip edildiğini dün makamlığına, Simav, kaymaka
gelen telgraflar bildiridi. Ala- mı Cavit, Bafra kaymak11mlığı
kadar mahafile henüz resmi ma na Boyaat kaymakamı Lfitfi, 
lfimat gelmemiş olmakla bera- Tercan kaymakamlığına, Es
ber telgraf haberlerinin doğru bak İnegör kaymakamıHikmet 
olduğu muhakkak addedilmek- Tire kaymakamlığına, Sabık 
tedir. Maamafih kat'1 vaziyet kaymakamlardan Salahattin 
bugün Semiramis vapuru ile Rize kaymakamlığına İstanbul 

daire müdürü ve hukuk mezun
şehrimize muvasalat edecek o-
lan M. Fokasın vereceği izahat !arından Arif Dundar Beyler 
tan sonra anlaşılacaktır. M. tayin edilmişlerdir. 
Fokasın bu akşamki ekspresle ihtiyaç listesi 
doğruca Ankaraya gitmesi çok ANKARA, 22 (Telefonla)-
muhtemeldir. Borsada ispekülasyon yapan 

Muhtelit mübadele komisyo- ve biri Yunanlı olan iki banger 
nu bitaraf azaları ve Tevfik Ka hakkrindaki tetkikat ikmal e
mil Beyin bayramdan sonra An dildi. Bunlar B.orsa meclisine 
karaya azimetleri mukarrerdir. verildiler. · 

Mütehassıslar tarafından tes İstanbul Borsa komi.seri Ah-
bit edilen itilafname metninin dülkadir B. yarın saba'h Anka
heyeti vekilede tetkik edilmek- rada bulunacaktır. Kendisi İs
te olduğu anlaşılmaktadır. taııbulda Damğa matbaasında 

tab'i ikmal edilen ihtiyaç lis
tesini de birlikte getirmekte
dir. Burada 3 gün kadar kala
caktır. İhtiyaç listesi bir tali

Macar Hariciye nazm maı t mat halinde tanzim edilmiş bu-
sonunda gelecektir. Macar sefi- lunmaktadır. Bumtn tatbikine 
ri mezunen memleketine gide- başlandıktan sonra eski ihti
cek ve M. Volkoya Ankara se- yaç listesi tatbikattan okalkaca-

Macarhariciye 
naz~rı gellyor 

Yakaçıkta yangııı 
Dün geç vakıt Yakacıkta bir 

yangın çıkmış ve iki odalı kil· 
çük bir ev yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

/ !hak 

ANKARA, 22 (Milliyet -
Aydin Vilayeti merkezine mer· 
but Germencik nahiyesinin A. 
ragvali köyü mezkur nahiyede 
alınarak Söke kazasına ilhak e, 
dilmiştir. 

Orn1an mühendisleri 
Orman amenejman ikinci 

grup baş mühendia muavinı 
Şevket B. Torsusta Kadıncık 
ormanı komiserliğine ve Şev -
ket B. in yerine de Aptülkadi 
B. tayin edilmiştir. 

- ··-
Halit Ziya B. 

Tapu ve kadostro fen heyetı 
müdürü Halit Ziya B. Avrupa
daki tetkik seyahatinden dön
müştür. _._. __ _ 

lngllterede 
Tahtelbahir er 

meselesi 
LONDRA, 21. A. A. - Bu

gün hariciye nazaretinde aktct 
miş oldukları ictima esnasında 
huık.uk şinaslar tahtelbahir mu
harebesinin insanilestirilmesi 
meselesini müzakere etmişleı 
dir. Fakat içtimada ne tahtel
bahirler hacminin tahditli ve 
ne de bu sınıf gemilerin külli· 
yen ilgası ihtimali mevzuu bah 
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Şoförler 
Dil ça/t Şl 

·--- ·----

_E_s_na.fi._ı_n_d_er_t_le_r}.; ' 

B 'r şoförün glindellk 
kazancı ( 1,5) lirayı 

bile bulmuyor 

~, yok pahasıııa 
yor/ar? 

.. 

Şehrimizde şoför namı altın
la çalışan bir esnaf tabakası 
vardır ki birçok kimseleri an
.caık aleyhlerinde söz söylemek 
fırsatı zuhur ettikçe meşgul e
derler. Bir şoför, her nedense 
daima haksızdır. Onun da ara
sıra haklı olabileceğini düşün
mek bile istemeyiz. 

Biz, ibu sütunlarda işte o hak 
sahiplerinin dert ve şikayetle
rini dinliyecek elimizden gel
diği kadar haklarının müdafaa
sına çalışacağız. Şoförler cemi
yetinden bize verilen maluma
ta ğöre şehrimiz piyasasında 
çalışan şoförlerin .mi~~ari 1600 
kadar tahmin edılebılır. İş bu
lamayıp boşta gezen şoförler 
600 kadardır. Vakıa cemiyete 
mukayet şoförler sicil kayıtla
rına nazaran 3700 kadar görün
mekte iıse de bunların mühim 
bir kısmını amatörler ve Ana
doluda çalışanlar teşkil etmek
tedir. 

!stanbuldaki otomobil mev
cudu 1225 i resmi ve hususi, 
1100 ü taktii olmak üzre 2325 
<lir. 700 kadar kamyon da bu 
meyana dehi! bulunmaktadır. 

!kuruş. Buna mukaıbil . bi~ oto-
mdbilin bugünkü taksı fıatına ' ,ı.. 

nazaran 1350 - 1400 kuruşta.1 Şoförlerin ve otomobilçile- muayyen ıbir sütün ayırmağı 
fazla hasılat yapmasına im- rln derıtlerini şu bir kaç satır düşündük. 
kan yoktur. Zavallı şoför geri- içinde hülka edcrniyeceğimiz Şikayetler! olanlar "Halk 
ye kazanç diye kalan 75 - 100 içim her hafta bu sahifede şo- ve e.naf sahifesi muharriri" a-
kuruş ile mi geçinecek? förlerin dert ve şikayetlerine dresine gönderebilirler. -

Seyyar esnaıfın kazancım ta- • _ 

hakkuk ettiren komisyon ver- -§ • .. '1 ı nın memerri olan bu yolun 
giyi yevmiye 3,5 lira kazanç ü- 1 "'-a't~t mukta.zi tam;ratı bir anevvel 
zerinden alıyor. Halbuki taş v, z/ıı%fv~~ ,J,111 yapılmıyacak o' ll bozulan 
çatlasa bir şoför 1,5 - 2 liradan ~'u.f,'?"J;~;·~~ toprak yollar ve 'an yar. !ar 
fazla kazanç yapamaz. -1-~ rbitta.bi da.ha zi; tehlikeli 

Sehremaneti, şoförlerin ma- bir şekil al.cağı ııleceık sel 
ku mlıto.lealarını bir türlü ka- Bu nat1ıl mahalledir Itır' yalnız yıolu d vıl zaten gay 
bul etınek istemiyor. Bu mc- Ortaköyde Mehmet Paşa yo ri muntazam ,,. ı su mecral:ı
yanda taksinin tenziliııde yapı- ku~unun şarka nazır maileııin- nnı b;;sbütün tahrip ile orada
lan şikayetler hiç te nazarı dik .ı· de .k~in ~anelerin h~men kaf- ki hanelere de hayli mazarrat 
kate alınmaınuştır. fesının lagam ve genzleri bazı ika cdcqıği muhakKaktır. 

En miihim mesele olarak 0 _ köyl'erde görüldüğü giıbi açık- Bu yolruşun altındaki düz 
1 t yol ise tesviye bile edilmenfrı toınobillerin aşınma hakkı var ır. · k k iıb ldu • 

dır. Makineler üzerinde kabul Çiııkefler meydan'lla dereye illi topra tan aret o gun
, · l dan bir az yağmur yağınca çaedilen % 10 amortisman kafi akmakta, sıipriıntü er<le sokak- mur deryıısı halini almakta-

değildir. Bu bozuk yollarda o- lara ve dereye atrlmaktadı~.. <i 
toırncıbillerc daha fazl.a aşınma 1 De:.ede su bulunmadığı ıçın ırÔ;alarda fener dahi bulun
payl verilmeli idi. Şu mu.hak- bu muz~afat .falnız çok yağ- madıfından bu gayri ll\unj;a· 
k~•~ır ki, bir otomobil her sene mur Y.agdıı?ı .. gun.le,rde. harekc

1

- k' 
~"" l l d k za.-n yollarda ı Çamura insi- • kıymetinin ylizde 30 '\mu kay- te g~ 1~ yo uzorın e 1 maha.- ma meden zulmet mürur ve ıı-

beder. Buna binaen otomobil- lelorı zıyaret ederek ?enlze ka bul"U bü6'bütün nı.!işkttl ve teh- ' 
!erin dayanma müddetini a:ı:a- dar g~?ebil!r .fakat saır z~an- l"-- l k \ 

1 ,,. mad yen ha f t nwli biı· şek e so maktadır. I mi dört sene olarak kabul et- ar ll'h.n.e 
1 vayı 1 sa ~·~~ Karilerinizden , 

mek lazımdır. : etmektedir. Hayir sahiplerinin FEYZİ 
himmetlerile vaktile ihya edil- ' ---- _, J 1 

Şoförler cemiyetinin rakam
lara istiınat eden mütaleasına 
göre taksi ücretlerinde yapılan 
tenzilat çok haıksızdır. Bir oto
mobilin ·- yevmiye vasati 100 
kilometre yaptığına g!Sre gün
de 12 küsür lira masrafı var
dır. Bu masrafları müfredatile 
gösterelim. Benzin - 380 kr., 
yağ 50 kr., garaj 50 kr, belediye 
resmı 25 kr, kazanç vergisi 22 
kr, lastik aşınma hakkı 110 kr, 
amortisman 110 kr, tamirat va 
sati 250 kr, Bunları toplarsak 
kar ıınıza u ektin ıkar: 1277 

Otoandbil işletenlerin hiç 
01 miş olan Me. hme.tp. aşa .yoku§u EhHyetsh Berberle.r \ mazsa 3 sene otamobil hesabı- ,. 

h~men ga:yrı. kabılı murur bir Beyoğlunda bi ı; kısım ber-
na çaluıtrkları, ancak ilç sene- hale gelmıştır. ı..-•-r, berib·~ler cemiyetinden l 

I 

den sonra kazanmağa başladık .,., ... ., ~ 
ları da nazarı dikkate alınmalı Yokuşun ortasındaki Çir şiktyetıçiıdir. Bunların iddi;ısı-
dır. Az kazanç karşısında bu- Çır çeşmctıinin önünde geçen na göre zanaatla aHikası ol!llı
gün hiç kimse aşınma pay~ o- de yaı!an y<ığmurların tesirilc yan kimseler berıberlik cıtm~k
lara.lı: bir şey ayıramıyor. Bına- açılan yarlar ve çukurlar ise tedir. Bu accrıni berberlere ruh
enaleyh, kendinden yiyor de- oradan sabah akşam geçeneğe satname veren, gene ayni id
mektir. Çok geçmeden araba- mecbur olan ehaliyi ve o ,civar- diaya göre berberler cemiyeti
sım satıp piyasaya borıçlu vazı- daki !hane sahiplerini çok dü- dir. Bu iddia ne dereceye kadar 
yette kalanların gitti,kçe çoğal şlindüranektedir. Ortaköy eha- dofrudur bilmeyiz. Sadece şi-
ması da hunun ahidid!r. !isinin en zi ade fıkara kısmı- ki eti ka etli orıa. 

J 
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SNAF 

Her şegiiı- ucuzu .. : 
' -Pazar ger/erine ehemmiyet 

k l A ' / verme azım. u 

·-İstantıulun fa:ldr ve ortaıhal!i sınıfı, ihtiyaçlarını iktisada 
t; -;tın olaun diye ötedenberi pazar yerleriınden tedarik ederler 
ı .ızarcılar, dükkiln kirası veranediıkleri için nisbeten ucuzçu. 
t. 'rlar. Bu pazar yerlerinde bir eve liizrm olacak şeylerin bU· 
yi!k bir kısmını tedarik etmek kabildir. İstanbulda senelerden • 
~'. r i kurulması mı.ita t olan pazarlar şunlardır: • . 

Cumartosi pazarı - Üç tanedir, biri Küçük Mustafap 0 

hiri Hırkaişerifte diğeri de Beşiktaştadır. 
Pazar pazarı - Topkapıda her pazar günü kurulur. 
Pazartesi pazarı - Y enicaıni civarında çiçek pazaı \da:: r 
Salı pazarı Şehremininde ve bir de Tophanede kurulur. 
Çarşamba pazarı - Sultanehmet arkasında Akbryıktadrr. 
Perşembe pazarı - Galauıdadır. 
Bu pazarların halkın menfaatine uygun olduğu şüphe gö

tttnne:ıı. Şehremaneti de bunu bildiği için pazarçıların mikda
rını çoğaltmağa karar vennişt!r. Buna mukabil pazarlar azaltr· • 
cak, halk her istediğini toplu bir şekilde bu pazarlarda bula· 
caktır. Bu münase'lıetlıı, yukarıya re9mini bastığrmız Çarşamb.ı 
pazarının kurulduğu yerde kaldırrm yoktur. Pazarda alış veriı 
edenler, en kurak havalaroa bile çamurlara bulanmaıktadırlaı 
Bu pazarın daha münasip 'bir yere kaldırılması kabil değilst 
hiç olmazsa biraz kum dökülerek çamurun önü alınmalıdır. 

Buna __ qÖl denir mi? 

............ -......... 
Niçin.? 

/ Sıhht muay~ne 
r tesh~at ister. 

Şehremaneti heyeti sr 
Berberlerin sıhhi muayen 
muntazaman yapıyor. Bu · 
mamı takdir ederiz. Y,alruz 
lediye doktorları her mür 
eden şahsı muayene ile mü 
lef olduğu halde bazı dokt 
rın muayene için berberler 
yetine mukayyet olduğuna 
vesioka istedikleri ve vesika 
termedikçe hiç bir berberi m 
yene etmediği bildiriliyor. 

İki gün evvel b.r berıbe 
bu tarroa b!r ret cevabı a 
ca cemiyete müracaat etmiş, 
kat kendisinden cemiyete d 
olduğuna dair vesika verilm 
lzre bir hayli para istenmiş 
-Sayram üstü bu parayı vereı 

Her kes bir işin peşinde! 
. . . · d Bu resimde gördüğünüz Sonra şu seyyar pideciye bakın. . . O günkü nevalesini çı-Evet herkes bır ışın peş:n e. ·, 

tahtadan bir otomobildir. • karmış gibi görünüyor. 

Malfun ola ki Yeşil dirdk karakolunun önünden Mahmut
paşa kapısına çıkan yıol budur. 

/ yen zavallı genç şimdi bu y 
den ne işe girebiliyor, ne de 
ayene edilebiliyormuş. 

Nazarı dikkati celp ederz. 

Bolunun Ccpni köylinden Kürt Abdullah ~glu Mehmet ve Bu sene Ramazan pidelerine rağ;beti görünce o da işporta-
" - "M · · d 'k' köylü şimdı bu tahta otomo- . . . b' .. uurmuş oglu ehmet ısının e 

1 1 

1 d dW' sını alıp kaldırunı ... 1-ıırınP. cöküverrrıis. De<lık •ıa hP.rk<'Q ır ışın bille Bolu kazalarını dnlasrvor ve uğradıklar' yer ,.. eıı yar eşinde .. 
görü vorlar. ' p 

Kışın çamur, yazın tıoz:la dolu olan bu yoldan hergün yiiz· 
le;c~ 1<~~ g~çe;. "Maşallah" işaretile göst~~iğimiz nokta, bir 
mını mını goldür ve bu yolda daha bunun gıbı sekiz on göl var
dır. Birgün eııkaza Emanet memurlarından birinin bu yoldan 
geçerek acıklı h.Jlini e:özlerile ıtörınesini oek arzu ederdik. 

Ka bzınıallar 
Kabzimallar cemiyetinin 

yeti umumiye içtimaı vehey 
idare intihabı salt e-ünü cemi; 
merkezndc 1 apalı« ahtt. 



1 ~ 1 

\ 

, 
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Birinci ıohiftdtn mobolt ket aleyhine tedricen bozulma- ler bu kısmı paralan lbulunduk-
ecnebi Banka ile iki Banka tec ııı tabiidir .ki ecnebi parası ih- lan fasil ve maddelerden dahi
ziye edileceklerdir. Nurullah tiyacını bu açığı kapamak için li emtea fasil ve maddelerine 

! Eııat Bey, haklarında takibat artırır. Ve bu artırma tedricen na.kletmelctedirler. Fakat bili
Ber}İn Türk ticaret odasının yapılması mev.mu bahsolan mim para üzerine tesiratını his yoraunuz ki heyeti vekile kara 

müessC6eler için şunları söyle- settirir.Tediye muvazenesi hatı nn sadece devlet bütçesini ba-

Yapağı piyasası 

gÖnderdig" İ rapor miştir: ra geldiği zaman tabii onun ü- ğlıyan bir karar değildir. Bun 
_ _ , - •Mürakaba heyetinin tet- zerinde tesiratı olan ve en ağır dan başka idarei hususiyeleri, 
___ , :..~ kikat ve teftişatı esnasında yükünü veren bittabi ithalat belediyeleri, devlet tesisatlan-

i erlin Türk ticaret odasının Borsada va · :yet gayri nizami bazı muamelata ve ihracat meselesi hatıra ge- nı, inihsarlan, ve imtiyazlı şir-
derdiği bir rapora nazaran Dün borsada İngilız lirası ta tesadüf edil~ştir: . lir. Diğer amil de spekülatörle ketleri de bağlar bir surette 
ı.an?'.a yapağı piyasası c;ok bii vaziyetini muhafaza etıniş ~la~ fa~lerı hakkındakı rin, spekülasyon yapanların çıkmıştır. Bunların da talep et 
~ktur. . . . ve açtığı fiatte kapanmıştır tah.kikat bıttnış ve muameleye her nevi vasitaya müracaat e- tikleri dövizlerin sıkı bir mü-
ıeçen ay Tlirk tıftıklere ve I İ . · tevessül edilmiştir. Yakında ef derek ~hdas ettikleri vaziyet rakabe altında kabili tehir olan 
ıdolu yapağları üzerinden sterlın 1039 kuruşta açılmış tkan umumiye bunları bilecek ıh ı · · B b. · larını tehir ettirdilk. Ba.,ka bir 
ıen hemen hiç muamele ol- tı. Muamele çok azdı ve cansız ve anlıyacaıktır,, v-e a etı ruhi'Yedir. u ıttabı .,, 

1 d b. al k 1040 k · ihtiyaca müstenit olmaksızın cihete sarfedilmesi imkfuu o-
nıştır. 0 uyor u ır ar ı uru: Te/tiş derhal tesirini gösterdi b.rçok al ı d.1 · !anları o ciihete imale ettik. 
:aporda yapağı fiatlerinin §:' ~adar .~ıktı, fakat derhal eskı Borsanın şiddetli bir teftiş ı ış arı ken 

1 erı yap- Sadece zaruri olan, fabrikaları 

Kokainle intihar· 
Bir Ylınanlı sevda· yüzünden 

kokainle intihar ettı 
Galatacia Tokatlıyan hanında! Bir tTÜnde 4 yan<Ytn 

~ numarada oturan Yunan ta- ~ M 

baasından 21 yaşında Hanri is ı-Gcce saat2lde Yüksekkal 
minde bir gene; son zmanlarda dınmdaıı yangın çıkmış ve dük
vaziyetinin bozulması, ayni za- k~n kısmen yandıktan sonra 
manda da bir aşk mo.cerası do- sondürülmüştür.Dükrl;an 10,000 
layısile hayatının bu~bütün sar- liraya sigortalıdır . 

t emadiyen düşeceg"i kanati- fiatıne duşerek gene 1039 ku- altına alınması derhal t-ı·n·nı· mak, sonra arkalarından ayni ı. ruşta kapand ~~ veçhile birçok alışları tahdit mızın işlemesi için iktııza eden 

1 (
< r. lÜccarın nastlalmadığı kay- . ı. göstermiş, kamiıiyolarını sak- ed b.lmek · · · • yag" gı·bi mevaddı iptidaiyeye 

~ilmektedir. Fiatler hemen, Lıret 8,93 altın 930 kuruıılar lıyan tacı'rler ıı...ımları c;ııkarma- e ı ıçın azamı propagan 
1 da ka dı " da kuvvetine istinat ederek müsaade olundu. Devlet ihtiya 

sılması .vüzünden ıntihara karar 2 - Gene gece Fındıklıda 
vermiş ve hayli mık.tarda koka Madam Makruhinin isticarında 
in çelaniştir. M. Hanri cansız bulunan tütüncü c!iıkkiinından 
bir halde Senjorj hastanesine yangın çıkmış ve tlükkfuıın kıs 
kaldırılmıştır. mı azamı yandıktan sonra sörı-

Otomobil altında dürülmıi*tür. c ~,: ı914 senesindeki fiatle- pan · ğa başlamıştır. balkın emniyet ve itimadım cından 10 milyon liradan fazla 
. ı 1 :, l l !aşmıştır. . VAPURCULAR ARASIN- Bilhassa Borsa muamelatı- ıbozmak suretile tezahür eder. bir ihtiyacı diğer bir yola imale İstefo namında biri dün Tar 3 - Beyoğlunda Bursa so-

la.başından geçerken şoför Veh kağında 47 numaralı pansiyon
binin idaresindeki otomobil al- dan gece yangın çıkmış ve polis 
tında kalarak başından yralan- memurları tarafından söndürül 

• · >, Yumurta fıatları DAKİ REKABETİ MEN nın 24 saat zaııfında kapatılma Bizdeki döviz sııkıntısı öyle bir ettiğimiz gibi, diğer taraftan 
r ( l;Umurta fiatleri gittikçe düt KOMİSYONU TOPLA - sı ve müddet _ h~~inde dö~z zamanda başladı ki _ Bunda vaki olan 5 milyonluk bir ihti-

ı , , _ ü:tedir. Buna sebep yumurta NAMADI repom .Ya~aga .musaade edıl- higbir vakit ikinci şıkkı yani yacm 3 milyon lira kadarı da 
• 1 : • :ıcatınm durğun bir halde Ticaret odasında vapurcular n_ıem~sı ve ısp~kiill~o~ tcıc:- spekülasyon ve haleti ruhiye- dahili saııfiyat yoluna imale e-

mıştır. müştür. 

. ı 
1
' nasıdır. Bu seneki yumurta arasında rekabeti men' koıniıyo z~?'es~. m_~tekırlerı telaşa dli- nin bozulması ihtimalini hariç dilmiştir. Yani, normal seneler 

t ı . ~ ncatımız pek azdır. nu vardır. Bu komisyon dün şurmuştur. görmemekle beraber _ ondan de ıs milyon tiiriı: liralık döviz-

Şio;Jide yangın 4 - Yeldeğirmeninde otu-
•an yüzbaşı lsmaıl Hakkı Be 

Şişlide kır sokağında havyar · · 
l ı 11 apılan bir istati !;tiğe naza- toplanacaktı. Fakat ic;timaa yal Bir Ba~anın.. gayri nizami evel tarifelerin artmış ve tacir- le tatmin edilen ihtiyaçlar 2 

1 
.;: ı fgec;en senelerde vumurta ih mz Seyrisefaini temsil eden olarak emnndc'lu borsacıya 80 le · · · 'hf ta ok f 1 ınilyonla bertaraf edilmiş oldu. 

cı Jani ef. nin evinden dün baca yın evınden gece yangın çık-
ınışsa da sirayet etıneden sön. 

tutu~mak suretile yangın çık- dürülmüştür. 
" ' u tnnız senede 5 43-4000 ıı·ra B h dd. bin İsterlin avans ac;tıg"ı "ayia rıl~zın 1

1_.:ya5 .n ç . az.a B. 1 • .ı.. b dah. · · ·•, , , - ur ane ın Bey geldig"inden ~ ma 1 mem .,..ettmıze egtirmış ınaena ey... u ı ıcap etti-

s 1,055,000 kilo idi. k sı hakkında ketumiyet muhafa b 1 1 b buh dah roir ki iktisadi bir buhran karşı-
mış ısede çabuk yetişilerek sön 
dürülmüştür. - Hasekide eski tımarhane 

(; 

1 
, oınisyon toplanamamıştır. za ed.lm kted. , u unnıa an u . ranın a 

: 1 e ır. . d ik . d' ld - kok sında bulunısaydik gümrük du-
~ 'i• . . JJn1Jnett11 Vf /A11ett11 Borsa haricinde muamele yok zıya e. tısa ı o ugu usu- varının ve heyeti vekile karan-

' r ,
1 

Dün Borsa kapandıktan son- nuİ ve_rıyo;ı<iu· nm tesirlerile o buhranın çok-

Kıza taaruı edenler binasının bir odasından dün ge 
ce yangın çıkmışsa da söndüriil 
müştür. Erenkoyünde oturan Hamdi 

Beyin hizmetçisi l / yaşında 
Hayriye yolda gıtmekte iken 
Nazif, Ahmet ve Taiıir isimle
rinde üç kişinin t aarruzuna ug
ramış kızın feryadı ve yetişen 
memurlar mütecavizleri yaka
ıamışlarciır. 

, rr. / l 530 b • l • .... ra bir kısım borsacılar borsa ~tSadı olan bu buhranı da- tan zail olıması ve taıbii hale 
1 l , l t .ı en v ra , n ıra methali önünde tıoplanarak Ü- ha zıyade bu noktada • toplan- girmesi iktiza ederdi. 
ı j : ; ı nifye üzerine hararetli surette !°1~ o~sın?an dolayı der~al V eıkil Bey müteakııben güm-

İki azgının marifeti 

Şoför Tayayr ve kahveci Fa 
ruk isıninde iki kişı tabanca at
mak ve bıçak c;ekmeit suretile ic 
layı rezalet ederken yakalan. 
ını·şıardı. 

! •ı' 111kat lambalar nf1 irtişa maznunların- muamele ile meşgul olmuşlar- ıktısadı ~edbırler aklık ... A.!dıg~- rük tarifesinin tatbikından e-
h ı , ıe zaman yakılın d t h il dil h dır. Borsa haricinde bu gibi m~z tedıbırler o kadar~u~uk b~r vel ve sonra gümrüklerde alı-

r 1 1 ,, an a s e ece toplanmalara mey"'-·n ven·ıme- mıkyasta o kadar cezrı hır şekil . 1 . k"-lar .. 
< Ö d •• Ü ı k? wcı nan resım enn ye wı ı uze-

1 I~ T ~ I S n Ur ıeCf! • para... mesi teikarriir etmistir. de idi ki bunun muvaffakiyetli rinde mukayeseler yaparak 
a l1 ...,.._ Ecnebi Bankalarından çekilen neticelerini mahdut aylar için- gümrük tarifesinin tatbikına 

1 t{ ı 1'ınanet bu hususla bir Rarar alakadarlara paralar de elde etmemiz lazım geliyor- tekaddüm eden aylar zarfında 
1 ~ , 1 1 cedvel tanzim etti tebliğ edifdi Bazı ecnebi Bankalarda mev du, Esasen bizzat buhran ken- fazla mal ithalinden dolayi gi-

Maaş yoklama 
sı dün başladı 

Bayram 
: ı a . . cut Türle parası mevduatın çe- d~~ini hlssettiımeğe başladığı rJftar oldug" uınuz sıkıntının ta-

1 .< l<envıratı umumıye lambala- Eski b_ar~t inhisarını . idare kilmesi uz·· erine mu··şku· ·1 vazı' yet gunlerde bu buhrana ıka,..,ı alın ' af d ı d ·-. rifenin tatbika girdi ğ i günden 
'• •1 ~ızı tar ta er.~en .. v~. b~~ ~ar~ e en ve ırtışa ıı:es~ esın en te kalan bu Bankaların iş gör- ması lizımgelen en büyük ted- 'bugüne kadar kaffesi değilse 
ıı cı ı l{~Ç :l'.:'kılıp sonduruldugu go maznun b~lunan Lutfı Bey, Jak mek üzre Tünle parası tedariki bir zaten alınmış bulunuyordu. bile ona yakın olan bir mikta-
': 'ı. ın~ştur. . , Fresko, Jul Fresk?, Leon Fre~- için piyasaya kaımbiyo arzuna Bu da gümrük tarifemizin,güm 

Mütekait, E ytam ve erami
lin mart yoklamasına dünden iti 
haren başlanmıştır. Yoklamalar 
bayramdan evvel bitirilecektir. 

lstanbul müftülUğtinden: 
Ala Orııa Edna 

Kurut 1(. ı:. 

29 23 20 
32 26 21 

' 

ııBınaenaleyh Şehrameti 1 k?• Jak ~asat ş~nklerden eski mecbur olacaklıan anla.,ılmak- rük duvarlarımızın ecnebi em- nnm bertaraf edilmiş olmasına 
• r • • h · şırket t ı d d ı ~ ve alınan tedbirlere rağmen 

ı . '' ı ıtın ıc;ın er. mevsıme ~öre • e aı vergı er .. en o ayı tadır. Bu suretle çekilen mev- teasının memlekete daha az du buhranın devam etmekte israr 
1 ~ ; } d:edvel ta:ızım ~d~rek alaka- aslı ve ceza .01~ak ~z:e Defter- duatın miktarı 15 milyon lira hulüne imkan bırakacak dere- etmesi bu buhranın münhası-

Evveıa eytam, eramilin yok
lamalarına baslanmıstır. Bun
ları hitabınd; mütekaitlerin 
yoklaması yapılacaktır. 

Buğdaydan 
ArpaC:an 
Hurmadaa 
Ozllmdea 

260 130 78 
ırıo ıso 78 

1 1 
1 1 

.. , !lara teblig etmıştır. darlık 530 hın lira ıstı yordu. ld - .. ı -"-ted• ceye yükselmiş olmaııı idi. Bi-' ·' . • B · İb h. L·u· o u~ soy enm=. ır. ran ikt ısadi müessirlerin tevlit 
ı· '1 ı• ambalar daımı surette kon- u vergıye ra ım u ı f · · ki ·1 k 
ı' l ~ edilecek ve tesbit edilen va Bey ve şürekaSl itiraz etmişti. Osmanlı Bankası .direktörü ı~sınız ' ~~~ı e anuı;~ m~- etti ği bir buhran •Jlmadığını 

ı . t d·ı d·-· .. .. Bu ı'tiraz Anlı:ara'da merk t t avdet ettı clısten -gec;tıgı sırada soyledı- gösterdiğini beyan etmiş ve de 
ı · '> rtre naye e ı me ıgı goru- ez c - .. - · gib. b' · ·kı h ' · 

< ı [C takibat yapılacaktır. Ema kiki itiraz komisyonunda tetkik Dun Ankaradan .avde.~ ~den ~ım. ı ı2ım_ sı et ve_ acı~ miştir ki: 

Bu sırada cüzdanlar da yeni
lerile tepdil olunmaktadır. 

Ramazanı fCrlfln yirmi yedinci 
gecesine mllsadif 26 Şubat 1930 
Salı günll akşamı ( Çarşamba 
gecesi) leylel kadir 2 Mart 930 

· t b. t d· ı d 
1 

.. edilmiş ve koınisyonun verdig"i Osmanlı Bankası direktoru M. uzennden aldıgımız reSJmlerın Ayni zamanda bu buhranda 
11 ; e es ı e ı en ce ve e gore d .. S_.._ · ·· b. · eşyan k m....;n ·· eık ı • d • 

'
0 

! ,:ıalar ka. sanide ı 7,15 de ya karar dün Defterdarlığa bildiri] o uıvıye, muspet . ır netice . m . ıy ~ 't. e nazar:ın Yl;1Z sp ü asyonun ve idarı, a lı, 
1 \.[ 1 k 6 45t .. k b ıniştiF. Karara göre lbrahim çıkımıywı bu seyahatı hakkın- desı takrııben yuzde 11 nısbetın siyasi sahalarda tam istiklali-

Cüzdanların tepdil ve yokla
masında, sahiplerinin yedinde 
bulunması lazımgelen vesika
lar, iki maaş cüzdanı, nüfus t ez 
keresi, resmi senet, iki fotoğ
raf, ve tatbik mühürüdür. 

Pazar gllnll d• Bayram olduğu 
nan olunur. 

. t uı , e sonece , şu atta d d .. · · · d · d . y · Tü ki ·t:h ı , I • ' 
1 5 

5 te yanacak 6, 15 te söne- Bey ve şeriklerinin itirazları va- a sa ı:ce soylıyecek bır ~e:l'.ı ~ 1 ı. anı r yeye. ı. . a . e- ni almış olan memlekete iktı-
; ' • j J r martta 18,30 da yanacak rit görülmemiştir. Hazineye olmadı~n_ıı beyan etmekle iktı- dı!.en ~mtean;ın ~ıymetı uzeı;n- sadi sahada bunu esirgemek is Müzeler cumaları 

açık bulunacak a da sönecek, nisanda 19 da borçları olan c;30 bin liranı" hu fa etmıştır. den bız ~ankı yuzde 11 reSJm teyenlerin büyük tesirleri var-
ı riCak 5 te sönecek, mayista zevattan tahsili 13.zımdır. Bu M 1 · kil• • alır vazryett~ bulunuyorduk. dır. Mademki iktisadi olduğu-
1 1 • ~ .\ 5 te yanacak 4,30 da söne- k~ra: alaka?arlara tebliğ edıi- 8 ıy~. ve ının ~u resmı ta;:fe ~an~unu. ter- nu zannettiğimiz devrede ikti

, · .c haziranvetemmuzda20de mıştır. Hazıneye olan borçlan- pek MUhİM nUfkU tıp.ed~rkon.oyle ısteıdiık kı va- saditedbirlerlebunumenetme-

Terkos şirketinin 
bir tezkeresi 

Başvekil İsmet Paşa Hazı e~ 
leri memlekete seyyah celbi me 
selesini de iktısadi proğrama ıla 
ve etnıeği münasip görmüşler 
dir. 

ı ~ ~ ııcak 4 te sönecek, ağustosta nı v~rme~lerse mahcuz bulunan ~tı nısbet ılk devrede ık°:11du- ~e çalrştık ve iktisadi tedbirle-
• o da yanacak 4 30 da söne- eımlaklen satılmak suretile pa- Perşembe gunu paramızın gu der.ecede çııksın. Bu nısbet ııiımizin, ölçülerimizin ve rak- Terkos su şirketi müdürün-

.; 1 
11 

eylülde 18,30 da yanacak ra tahsil edilecektir. istikrarı hakkında maliye veki- takribi olarak yüzde 20-21 ara- kamların sarahatinden anlaşıl- den aldığımız bir tezkerede;Fey 
i ,• 

1 
.< ır te sönecek, teşrinievvelde Şüpheli eşhasın üzeri li tarafından irat edilen nutkun smda bir. nis~et ~eli.. Fakat .bu dığına nazaran şimdiye kadar ziati lisesi yangınında harik 

1 
·• ı ı5 te yanacak 6 da sönecek, k hülasasını neşretmiştik. D.ijn defa yem tarıfeyı ışlerken ılk .bunun kafi gelmesi ve buhra- musluklarında su bulunmadığı Bundan başka cuma günleri 

'j 1 1nisanide 17 de yanacak6 l.5 aranaca bu nutkun ehemmiyeti hasebile devrede konduğu zaman alınan mn bertaraf olması iktiza edi- hakkında Türkan H. ın beyana lstanbulda bulunan seyyahların 
1 j r 

1 
~~ p:)necek, ka. evelde ~ 7 de ~- Polis müdüriyeti, geceleri sa- ajans tarafından teblig edilen ~~ yü~e 19 ila 21 .ar.asınd~ de- yordu o halde görülüyor ki baş tı rededilmektedir. Şirket tez- müzeleri gezebilmelerini temi 

. ' . ıık 6,45 te sönecektır. at ondan sonra gayıi muayyen aynen neşrediyoruz: gışen ıthalat resmını yemden ta amiller ve başta kuvvetler keresinde, ge~ek harikten evvel nen, müzelerin cuma günleri de ' • ı; l ! ;i Ada çenıları zamanlarda her mc.-kezdeki za- :"-NKAR.ı~., .2ı. A. A. -. Dün eski se_viyesi~e rica ederken ·müessirdir ve bunlara karşı ve gerek Jıankten sonra mus- açık bulundurulması, bunun i-
~ brta memurlarının kahvelerde.ri Mıllet Meclisınde. B.aşvekıl İs- gayemız malı olmaktan ve ver munhasiran İktısadi tedbirler- luklard~ su bulunduğunu isbata c;in de müze memur ve bekçile-
r· •'? ehremaneti Büyükada çam- oturanlardan şüpheli eşhası ta- m~t Pş._ Hazr~tlerının. ı;utkunu giye istinat etmekten daha zi- le mücadele etmek kabil değil- muktedir olduğunu bildirmekte rine aynca ücret verilmesi esa 

1 
\ ı un temizlenmesi icin 7000 harri etmelerini ve üzerlerinde muteakıp Malıye Vekılı Saraç- yade iktısadi esasa ıstınat e- dir, bunlara kal'Şı da muvazı dir. sı tensip edilmektedir. 
ı ,: 

1
a tahsis etıniştir. Diğer ada- memnu silah taşıydllfarın 

51
• oğlu Şükrü ~eyin irat ettiği a-timaye olan mevaddı a=i hi- tedbirler almak lazrm gelmiş- I~~------""!'!'--"!!"'-;.;;;...;;;;,;,;~..;;;;;;,;.;.;;;;,;;;;,;;;.;.;_ __ .., 

' a hic; bir şey yapılmıyacak- !ahlarının alınmasmı emretmiş nutıkun metnı şudur: hiruaye olan mevadı azami hi- tir ve idari tedbirlerle dahi mü- !afi etmek suretile gösteime: -sadece ihtiyaçtan doğmuş bi; 

1 

c tir. Muhterem arkadaşlarım; He may~ye tevessül etmek olmuş- dahale etmek zamanı gelmiştic ğe başladı. Belki ithalat emte- netice değildir. Burada başve-
piniz biliyorsunuz ki bir aydan tu. Bunun içindir ki vasati nis Gelmiştir diyorum, çünkü bazı asının hiçbir stoku kalmıyan kil hazretleri, sultanlardan mü 
beri memleket ecnebi parası ih betin yüzde fg ila yüzde 21 rad yerlerden aldığrmız havadisler bu memlekette bugün her tacir devver borç hakkındaki hükil
dyacı ve döviz sıkıntısı geçir- desine çıkmış olmasının mana- bu husustaki kanaatimizi bir dükkanında, mağazasında kafi metin noktai nazarını sizlere 

' ı A 

Burtalı:ll y ,.ı 
bllmeco•l:ı: 

SOLDAN SA~ı 

eğlencelerl 

Dllnldl bllaıacamlıln 
... llcdllnılf Hkll 

YUKARDAN AŞAClı 

mektedir Geçirmekte oldug"u kat daıha tak•,.;ye etmı'ştı'r. derece stok biriktirdi. İhracat .. 1 d ' l B · - sı temamen ba<>kadır. Biz bu- .. soy e ı er. u münasebetle şu-
muz bu sıkıntı zaman zaman .,. Evvela borsa daima gayri emteamız da i1thalat eıntearmz nunla memleketim iz ihtiyacını nu söylemek istiyorum ki, dev-
bir buhran kokusu da neşretme kamilen tatınin edecek derece- tabii bir vaziyet arzediyor. Bir gibi normal bir vaziyet aldı. Let her tarafta taahhüdatıru ifa 
miş değildir. Sadeçe bir döviz de bulunan istihsalatımızı tazyik ve bu tazyikten sonra Bir çok branşlarında mütema- 1 ed . lan' 
bıihranı belki de tek başına memnuı·yet derec~ı·ne yakla- bir kaç gün sükooet ; yeni bir diyen yukarıya doğru çıkan bir ·arım a etmıyece ış ... mora 

k b k h 
~~ etımiyecekmiş. . . Devlet, borç-

ço üyü e emmiyetle mü ta- şan resimlerle himaye etmiş bu tazyik; yeni bir ric'at, yeni bir hareket göstermeğe başladı. 
laa edilecek bir mevzu değil- lunuyorduk. Saniyen mahdut tayik ve yeni bir ric'at: . . . İşte Bu tabii devirlerde piyasadaki r~1;?ryom ilan edecekmiş. · · ha 
dir. Döviz buhranından çıkabi- bu göstermektedir ki iktisadi paraımızın kıymeti de gayet ta- rıcı ~e dahili tediya.t ~eahhüra-
lecek olan dig" er neticeler var- seneler içinde ihtiyacımızı tat- tedbirlerle iktifa ettig" imiz b'' b' 'h · ·· · ta ugrayacakrıuş gı:bı şayıalar · k"f ı ğ' k · 1 ıı ır ı tıraz gosterıyor, gayet d ed. d _,_ ad Ş 
dır ki memleketin maliyesini, mıne a 1 ge ece ıne anı 0 - müddetçe bizi temamen epüize k" ük:. f ki k d d' d evam ıp urm .... t rr. unu 

d - m ad k tl' b. uç ar ar ay e ıyor u ve . . .. 
iktisadıyatım, ticaretini birer ugu uz mev ı uvve ı ır etmek ve sonra bel:ki de müra- nihayet yegane şayanı dikkat 1 arzedeyım kı, devlet taahhuda 
bı.rer ve bın' 'bin· ortasında bı'r nisbet dahilinde himaye ettik. t ed'l k 'da • tedbi l · t n munt ·· ·· .. ·· caa ı ece ı n r enn fark mevsimler arasında görü- ı ı azam ve gunu gunune 
buhrana S"-'<'-'ı'y· ... ı·ıı·r, maıı·y~ Diğer mevadın kaffesin.de sade k u· . k tmek d .. un" cel d . l . . El d .. Ulluıu ev ~- uvve nı esre uş e nüyor u. Denebilir ki türk pa- ıcra ey emıştır. yevm e gu-
yl. bozar. çünk· u" -"·e"' alınan ce vergi esasaum takip ettik. . h . k. d' Hük' um· t bunu da ~·. 1<1 rı a ım ır. e rası normal bir şekilde küçüık nü gunune icra eylemektedir 

! ' ., - Kuvvet (8). 
1 - Siyah (4). Sert (4).. 
2 - Sur (4). 

maaş ve ücretler alanları geçin Onların tahammül edeceği nis gözünden kaçmnıyaraık vaziye ihtizarlarla kıymetini biraz ve istikıbalde de günü gününe 
: diremez bir hile gelir. Saniyen •bettıe resimler koyduk. O ahlde tin bütün safhalarında hakim kaymetini biraz kaybetmekle muntazaımen icra eyliyecektir. 
~ masraf terti>pleri gayri kafi ge bizatihi bizim tarife kanunu- olmak yollarını bulmuş ve yeni beraber herhalde sukutlara ve Hi~ı..ir vaııiyet bu intizamı bo-

' lir. Bunlardan tevkı·f edı·ımı·- muzun birinci ve mühim iktisa t db. 1 duş·· ;;"~u·· ..::~ Bun ~ e ır er ~~ .. ş..... - büyük sukutlara maruz olını- zamaz. Bütrede derpiş ettig"i-
yenlere munzam tahsl·satlar di tedbiri buhran tahaddiis et- d n maada belki hepı·nı'zı'n de " 

- Boyun zıddı (:Z). 
- Nota (2). Kıvam (3). Nota 

.. • 

(2). 
- Vezinden hariç kalaa (4). &.. 
yaz (2). 
- Kazmağa mahıuı t (4). 
- Kani (4) . 
- Kırmızı (2). Zaman (2). 

• · - Birakmak (9). 
1 c - Yükıck (5). 

Bir Fen 

3 - Dahi (2). Nota (2). 
4 - Bapaajı dönmelı (&). 
6 - Orta (3). Rutubet (3). 
6 - Malıfiyet (6). Nida (2) • 
7 - ltarct (3). 
8 - Aybk (4). Azunızdan biri(2) 
9 - Eıki (4) Raklıam (3). 

memuru 
ve bir tercüman aranıyor 

iayse,i'de Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Şirke-
fi ı cıı : 
• IJ 1 - Elektrik Şehir dahili şebekesini tesis ve idareye mük-
1 1 res;:n ve plan işlerinden anlar bir fen memuruna. 

't c ·' - .ı\ '.;nanca ve Türkçe muhaberat ve fenni tercümeleri ve 

1 
mak.nasını idare edebilecek bir tercümana ihtiyacımız 

'~ cıır. T;J iplerin tekliflerini ve tahsil derecelerini bildirmeleri 
ı · / ohun .. . 

f .ı 

1
1 

t ... =~---~ · ın • 1 ır ' "I'. 

a yan oldukça sağlam bir para miz varidat rakkaınlan hakkın 
verihrıek zarureti tahaddüs e- tiği zaman alınmıış bulunuyor- nazarı dikkatini cel.betmiş bilir ·d· B d b' · 
der ve ıböyle<:e bütçedeki teva- du. Bundan ıbaşka derhal tesiri siniz bu millıet büyük harpler- 1 ı. u evrede rnım paramızı 1 da bugüne kadar aldığ:muz ne
zün bozulur. İktisadi yatı ve ti- görülebilecek olan bir tedbir den herohald-e iktisaden çok yor hiçbir memleketin borsasında 1 ticeler göstermektedir ki bu 
careti bozar, çünkü hiç kimse daha aldık. O günden itibaren gun c;ıktılktan sonra memleke- kote etmek fikri kimsenin hatı ' noktada hiç bir te~düde ma
uzun müddetli işlere cesaret e- devletin ısarfedeceği paraların tini istihsal noktasından bom- rına gelmedi, yani paramız bir hal yoktur. Bilakis bu rakkam
demez ve aldığını aldığı zeman bilvasıta veya bilavasıta ecne- •boş buldu. Ta Sakaryadan baş- metadı ki az çok kıymeti vardı. lar geniştir ve bereket hissini 
.kaçaı · ve sattığını sattığı za- ibi mernleketıe gidecek olan ak- hyarak en zenign yerlerimize, Her ye~de.al~. satılması lii- vermektedir. Onun için gerek 
man !kaça sa1!ıruştır emin ola- şammı Imınilon tevkif ettik. deniz sahillerine varıncaya ka zım gelırdı, ~ıçb~~ yerde .alınrp memurların ve gerek ücretle is 
maz. Onun içindir ki teşiratı i- Bunlar arasında memleket da- dar bütün membalarının karni- satılmadı, bır gun geldı daha tihdam edilen kimselerin ve 
tibarile döviz buhranı çok e- hiline gelmiş emtianın dahi hü len tahrip edilmiş olduğunu t~hlikeli ha"'.adisler işaa ~ttiril gerek bizimle alış veriş eden 
hemıniyetli bir buhrandır ve kumet ihtiyacı için satın alına gördü. Tacirlerin ve ticaretha- dı ve bu ~ay·ıalara gene bılhas- ve bize mal veren ve bizimle 
behemehal bunun oııune geç- bilmesi heyeti vekile kararına nelerin stok olarak bulundur- sa onlar ınandılar, İşte o ze- miıkavele yaparak malzeme 
mek için icap eden tedbirler bağlı olduğu için bilavasıta de dukları ~thalat emteası karni- man paramızın birçok borsa- teslim eden müesseselerin iti
biran evel alınmak lazımdır. dim. Hatta, devletin bütçesi i- len yanmış mahvolmuş ve tü- !arda, birçok müşterileri çıktı. mat etmesi lazım gelir ki bu 
Bu kabil buhranlar başlıca iki çinde derpiş edilen sarih sarfi- kenmiş bir vaziyette idi. Bü- Aşikar ki bu paranın muhtelif tediye intizamı 'bundan evel 
amil tahtı tesirinde tahaddüs yat fasıllarının istimaline de tün bu vaziyetler içinde bu borsalarda bu sıkqıtılı devirler · nasıl idi ise, bugün nasılsa, ya
eder bunun birisi sadeçe ikti- müsaade edilımedi. Bu kısım memleket harekete geçti ve c;a de lııote edilıneısi sadece hüsnü rın da öyle olacaıktır. Maruza-
11adi amildir. Yani memlekette paralar bundan oonra da sarfe-ı hşmağa başladı ve bu çalışma- niyetle meşru bir hareket ve tım bundan ibarettir. (Alkış
tediye milvazenesinin o memle dilmiyecektıir. Çünkü v~alet- sının neticesini noksanları te- emel neticesi değildir ve yahut lar). 



·--

Yerli malları teşhir için 20 Nisanda Ankarada iki büyük sergi~ 
rıin açılmasına karar verildi. Hazırlıklara devam edilmektedir. 
Yerli mal Fırtına var Bir teklif Spor 

Boks maçı 
Ahşap travers 
5 ayda 200,000 

travers yapılacak 

Muhtelit malıkemelerde 
.... ! ...................... .. 

Ankarada iki 
sergi açılıyor 

İki vapur gene 
karaya oturdu .. 

Rasataneye göre fırtına 
devaw edecek Sanagf ababının 

ün verdiği kararlar Dün hava kapalı ve yağmur 
ilu geçti. Sabahleyin başlıyan 

Yerli sanayi erbabı dün Halk yağmur, şiddetli ve soğuk bir 
arkasında Hakkı Şinasi paşa- ruzgarla akşama kadar devam 

riyasetinde bir içtima aktet etti. Dün hararet 2,5 ile 3 dere-
. şlerdir · ce arasmda tahavvül etmiştir. 
Bu içtimada atdeki hususat Kandilli rasatanesinin tesbit et 
Yerli sanayi erbabı dün Halk tiğine göre pôyrazın şiddeti ııa 

ırkasında Hakkı Şinasi paşa- niyetle 15 metreyi geçmiştir. 
riyasetinde bir içtima aktet Akdeniz Karadeniz, ve Mar-

' şlerdir. Bu içtimada atideki marada çok şiddetli bir fırtına 
ususat kararlaşmıştır. hüküm sürmektedir. Seferde bu 

20 Nisan'da Ankarada biri · lunan gemiler limanlara iltica 
e'rli nümuneler ve di~eri yerlı etmektedir. Bir çok vapurlar Ka 
allar için olmak üzre iki ser -
ı açılacaktır. Nümune sergisi radeniz boğazında fırtınanın 
Çin yerli sanayi erbabı nümu- dinmesini bekliyor. 

ı · · · ·h · Bugün lirnanmuza gelmeleri 
e ~ıdnı nıhayet {Mart .ru ~yitı- beklenen Çar Ferdinand, Kilin, 
e a ar tas~rru cemıyetı s- Püllüs va urları dahenÜz lima-

tanbul şubesıne verecekler ve 1 p · 1 d' 
ube b f k d. 1 na ge ememış er ır. 

unları masra ı en Pomem isminde bir Alman 

) 

1 vapru da Marmarada fırtınaya 
t. utulmuş ve Marmara adaları 
\rkasına sığınmıştır. 
Fırtına mühim iki kazaya se 

ııebiyet vermiştir. 
Yunan bandıralı Fotini Kar

i ıas vapurulimanımıza g~!m~k
te iken, gece yarısı Şarkoy on
lerinde fırtınanın dehşetinden 
l<araya oturmuştur. Buradan 

ı gönderilen tahlisiye gemileri, 

Kömür depoları ner
de yapılmalı? 

Fransız grupunun tek
lifi etrafında 

mütalealar 

Kllçllk Kemalle 
Romanya şampi

gonu Karpen 
Amanajman Baş 

mühendisınin izahatı 

16 yunanlının tazminat 
davası reddedildi 

Bu akşam Galatasaray DC'Vlet demir yollarının tra
lılilbünde çarpışıyorlar. verslerinin ahşap olarak ya- ----------- ----

Şehr~anetine bir .. Fransız Galatasaray kuliib.. fın- pılması hakkında musip bir ka 
grupu muracaatla Üskuc!ar sa- . . u tara .rar verildiği malfimdur. Dün 
hilinde Şemsipaşadan Selimiye dan tertıp ~ıle~. beynelmilel bir muharririmiz oıman ame
önünne kadar olan yeri kömür maçların ikın<:ısı bu akşam nejman baş mü
depoları haline koymağı teklif saat o nseki:ııcle kulübün jim- hendiısi Saliıh Si 

Gelecek celesede iki mühim 
dava kararı tefhim edilecek, 

etmiştir. Grup teklifleri meya- nastik salonunda yapılacaktır. tki B. le görüş- Dün muhtelit Türk - Yunan 
nında sahilden itibaren 300 met Karşıla"a<:ak ol~ b k .. !er müştür. Salih mahkemesinde muhtelif kimse-

·ıe · · · d ld 1 ğm 'k " -· 0 sor s·~·-· !er tarafından Hükfunetimiz re ı nsın1!1' o uru aca ı zı t11tatı'bulun en fenni boksörü ı ..... ı B. şu iza-
retmektedir. Küçük Kemal ile Romanya hatı veımiştir: aleyhine açılmış olan davalara 
.Ema?~ gr~pa şar.tl~ını bil- şampiyonu profesyonel Kar- _ «Devlet de- bakılmıştır. Bunlardan Jorj Gri 

dınnesını ;ebliğ etınıştır. pcndir. Epey bir müddetten miryolları ida· goriyadis tarafından ikame edi-
Baz! ~la~dar ~evat ~ehre - beri ciddi ve muntazam çalışan resının demir len Samsunda SeHl.nik Banka-

manetının boyle bır teklıfe ya - Kemal, Karpen'in k ısına çı- traversler yeri- sına merhun olup Hükfimetçe 
naşmasıru doğru bulmamakta &11 ne memleketi- müsadere edildiği iddia olunan 
ve böyle kap kara bir kömiir • mizde bulunan 30 bin kilo tütünün aynen ve ya 
deposunun Istanbulun en gUsel kayin ağacın- bedelinin iadesi hakkındaki da-
bir yerinde çirkin bir leke gibi dan yapılması va talik o!oınmuştur. 
kala<:ağmı ileri siinnektedir. hakıkında veri- Amena;man Homer ~vgerinos tarafından 
Diğer taraftan Ticaret odasın len karar, pek başmühendisi ikame olunan ve 918 senesinde 

daki liman komisyonu müstak- isabetlidir. Bu Sıtkı. B. Türk işgal kuvvetlerinin Batum 
bel limanın şeklini tertip eder - seneden itfüaren lüzum göril- da musadere eyl,ediği iddia olu 
ken kömür depolarına en mil - len 200 bin adet ahşap traver- nan mağnezyum bedeli olan 
nasip yer olarak Kağıthane yo- sin kesilmesi ve travers imali- 120 bin liranın .tazmini hakkm-
lundaki tuğla harmanları ara - ne salih orman!Arın demir yo- daki dava reddolunmuştur. 
zisini göstermektedir. lu memurlarına gösterilmesi Jan kolaro tarafından ikame 
ŞEHREMİNİ MUAVİNİ maksadile Adapazarı ormanla- ve Yeşilköyde musadere olundu 

NE DİYOR ? rına gittik. Müteahhitlerle ya- ğu iddia edilen üç ev eşyası be 
Şehremini muavini Hamit B. pılan kıontrato müc~bince der- deli olan 25,800 liranın tazmini 

ise bir muharririmize bu husus M. Karpm KUçOk Kemal hal ameliyata başlanıldır. 200 hakkındaki dava da reddedilmiş 
ta şunları söylemiştir: bin travers beş ay zarfında ih- tir. 

"-Emanet bu iş hakkındaki karabileceğimiz yegane bok- zar edilerek Arifiye, G.-yve, Jozef Salaha tarafından ika-

Tllrk - Yunan mahkt'71tSi 

tazmini hakındaki dava talik e
dilmiştir. 

Nikoli Salaha tarafından ika 
me edilen Büyükderedeki mağa 
zasında bıraktığını iddia ettiği 
eşyasının iadesi hakkındaki da
va da reddolunmuştur Ayni 
mahkeme gelecek hafta Atina 
Bankası ve Tahidromos matl-a
ası davaları hakkındaki hüküm
leri de tefhim edecektir. 

dün vapuru kurtamışlardır. 

1

, Kazazede vapurlardan diğeri 
Sarantinas isminde bir İtalyan 
, ~ı.ıurudur. Evvelkigün limanı
cı•zda hareket eden Sarantinos, 

tetkikatını bitirmiş değildir. Bu si;i.r~~~~ir~. Karpen Cuma gü: Doğançay istasyonlarında dev- me edilen Büyükderede bırak
tekliften başka daha bir çok tek nu - OA uncu ravutta Sarangay~ J !et demiryolları idaresine tes- tığı eşya bedeli olan 281 İngiliz Dainler vekilleri 
lifler vardır. Takarrür etmiş hiç magluç,.eden !"~ız Fran.kı lim olunacaktir. Ahşap travers lirasını tazmini hakkında ki, da 
bir şey yoktur.,, Marten ın şakırdıdır. !erin metanetini temin için Es- va rla reddolunmuştur. Mene- bugün geliyorlar 

&ınay/ trbabının dünka içıw 

(hliboluda Eski fener burnun
d:ı karaya düşmüştür. Vapurun 
tahlisine çalışmaktadır. 

Kandilli rasathanesi, fırtına
nmdevam edeceğini, fakat de
recei hararetin düşmiyeceğinive 
kar ihtimali olmadığını söyle-
miştir .. ___ ~---

.A dllye'!!!_ 

Kasden harik ııit olmak üzre gönderecek. 
\>erli mallar sergisine işti'.ak 
ttrnek istiyeııler için de sergıde Itriyat mağazası 
ltleccaııen yerler ayrılacak ve I 
hUraya gönderilecek mallar nası yandı 
Yüzde elli tenzilat ile gönderile Ağırceza mahkemesi dün ye
c~ği gibi sanayi erbabından ser- ni bir kasten harık davasının 
&ıye iştirak etınek üzre Ankara- rüyetine başladı. 
Ya gidecek olanlara da tren üc- Maznunlar 3 kişidir: S ıi!" · 
retlerin de yüzde 30 tenzilat tin, kardeşi Şerif ve ortakları 
de yüzde 30 tenzilat yapılacak- Naci Beyler. Bu 3 şerik Malı
trı. Aynca Ankarada bulunduk mut Paşadaki ıtriyat mağaza! ı
ları müddet zarfında da otel üc rını 30 bin lira sigorta bedeline 
reti ve sairede de teshilat gös- tamaan yakmaktan maznundur 
teıilecektir. Türkiye mamfilatı lar. Her 3 maznun kendilerinin 
dahiliye reheri namile bir reh-. piyasada yüksek m~vki sa~ipl~
ber yapılacağından yerli sanayı ri olduğunu ve bu ışle hıç bır 
erbabı fabrikalarının nerede ol- alakalan olmadığını söylediler. 
duğunu, ne mal imal etiklerini Dava şahitlerin celbi için ta
-Ye daha icap eden izahatı 10 gü lik olundu. 
ne kadar İktısat cemiyeti İstan ı\1atbuat davası 
~ul şubesine bildirecekler . ve Yarın gazetesi aleyhine "Rei-
Undaıı sonra rehber tabedile- ·cümhur muavinliği tesis olu -
N~ sergide tevzi olunacaktır. ~~yor" yazısından dolayı açılan 
saısan. 23 te de. gene Ankarada hiiafı hakikat neşriyat davasına 
henayı kongres! toplanacak ve dün devam edildi. Gazete sahi
re r snıı~ sanarı e:b?bı ~.u kong bi Arif Oruç Beyin evvelce te
c Ye. mumessıllennı gondere- cile uğrıyan bir davasının esası 
ektır ·· 'klik · k" · ve mustantı ce yıne mez ur 

Romanya 
kıralıçası 

gazete aleyhine devam eden 
tahkikatın neden ibaret olduğu 
hakkındaki istizaha cevap ge:
mediğinden dava 15 Marta talik 
olıındu. 

Emniyet sandığını 
dolandıranlar 

Define! 
7 5 bin lira kıyme

tinde imiş .• 
Bundan bir kaç gün evvel Bü 

yükadada manastır bahçesi!'' 
üş küp içinde bi' 
define bulundu 
ğu yazılmıştı. B 
hususta yaptığı 
mız tahkikata g 
re mesele şudur 

Mevzuu bahi 
define manastı 
bahçesinde bu 
lunmuş değildiı 
Geçen çarşamb 
günü Büyükada 
da Aynanikolad· 
polis komeseri Rı 
za B. in evi bahçe.J>elır;.- tabkika 
sinde fidanlık ya- tına vııı.lyet 
pılınak üzere top eden ikinci 
rak kazılırken şube M düril 
eski paralar çık- Şükrü Bey 
mış ve kazma ameliyesi devam 
ettikçe paraların adedi de ço
ğalmıştır Bahçeyi kazan amele 
bunları aralarında taksime kal
kışmışlar ise deRızaB. işi heber 
almış ve polisikinci şubesi detah 
kikata vaziyet ederek paralar is 
tirdat olunmuştur. Paralar he
nüz ikinci şubede mahfuz olup 
bugün Müzeye teslim edilecek
tir. Adetleri pek fazla olmamak
la beraber asari atikadan olma 
ları itibarile definenin 7 5 bin li
ra kıymetinde -olduğa tahmin 
edlmektedir. Bu paraların bun 
dan 2500 sene evveline ve eski 
Yunanlılar zamanına ait bulun 
duğu zannı vardır. Müzece ay
rıca tetkikat yapılmaktadır. 

Bazı bankaların hesa-
bata tetkik edileeek 

Marie Hz. Mısıra 
hareket stil 

C .. .. hr' · e elen Emniyet sandığını 16 bin lira Bazı bankalar hesabatınm e-
h uma gunu şe ımız i. dolandıran Ayetullah ile Fuat hemmiyetli bir kontrole tabi tu 
~omaııya kıralıçası ve kerune- 1 ·ı · · d k. ·k· k d 8i d.. . . 1 b ve smaı ısının e ı ı ı ar a a- tulması muhtertıelcli. 
" un ıehrı gezmış er ve u me şı adliyeye teslim ve tevkif e- Son zamanlarda banka! d 
ıanda Ford kumpanyasının d'lmi !erdi. . . . • ar ~ 
llıontaj fabrikasını da ziyaret et ı Ş. .• . bırının borsa mensuplarından hı 
nıi,.1 d' Maznunların diger refıkı o- rine seksen bin İngiliz' lirası kre 

1 ~ er ır. . . d d"' li . 
K 

. k · 1 lan Zıyaettın e un po s ına- dı açmış olmasının sebepleri a-

r. ıralıça hazretle~ı erunebee- rifetile adliyeye teslim ve evra- ranmaktadır. Bundan ba"ka 
1 Prenses İleana ile bera r · ı· • ·ı · · y d"' d D kı müstantık ıge ven mıştır. memleketin mali iktısadi vazi-
Un akşam hareket e en açya d · · ' · 

Vapuru ile İskenderyeye müte- Bar a çına yet yetı h":1<kı"da hane~. yanlış ma 
"Yeccih h k t tmiştir. Kıra B .. 10 30 da Ağırceza malı lfunat ışaa e~en mu.e~s.eselere 
ı en ar~ ~ e . . . .. ug~ ' . hakkında takibata gınşılecek
ıça hazretlerını teşyı ıçın hükfi kemesınde Nermın Barında f 
nıet namına Vali vekili Fazlı Ahmetli öldüren Tıbbıyeti Zati' ır. 
~ey, polis müdürü Şerif Beyler, ııin davası rüyet olunacaktır. Hariciye mü6teşarı 
oınanya jeneral konsolosu, . . .. 

Şehrimizde bulunmakta olan ilk defa değildir. Bu s~fer çok Hancıye ~u.steşa~ ~uman 
~oınanya tabaası rıhtıma gel- az kaldığım ve b~z~ gıden ha- B~y .cuma gunü şehnmıze. g~l -
lllişlerdi. Kıralıça hazretleri, va dolayısile şehn ıyı.ce gezeme ?1ı~tır. N'.'11?an Be~ ~ehn~e 
kendile · · t · d b" mu- diğim için müteessınm. Avde- ıstırahat ttiın gelmıştı.r 15 gun 
harrı·rı· r~nı deşy~ e. enk. ır t'mde bunu telafi etınek ümidi- sonra Ankaraya avdet edecek-

mıze ernıştır ı: ı ti 
"- Güzel şehrinizi ziyaretim deyim". r. 

Ran 

Fransız hocasının ince oyun- kişeihrde bir falbrika tesis edi- las Jeonidas tarafından ikame Hükfunetimizle temas etmek 
!arından bir Ç<>ğunu öğrenmiş lecektir. Bu hususta DC'Vlet de- olunan ve Bozöyük şimendifer üzere Paristen hareket eden 
olan Romanya şampiyonu ile mir yolları işletıme müdiri tet- istasyonunda musacıere edildiği Düyunu umumiye (eski Osman 
esasen çok teknik bir boksörü- k~kat için Avrupaya gitmiştir. iddia edilen ev eşyası bedelinin Jı borçlan) meclisi idaresi reisi 
rnüz olan Küçük Kemalin maçı Bu suretle onnanlanrnızdan tazmini hakmdaki dava da red M. Vayt ile Fransız dainler ve-
hiç şüphesiz İstanıbul<la seyre- istifade --'ileceg" i gibi paramız dolunmu~tur. kili M 
d b·ı · · · bo ı "" y • dö KloziYe bugünkü 

e ı eceg·ımız ks ma arının da harice gı'tmiyerek memle- Kostantin Boyacı tarafından ı k 
h 1

. • 
1 

semp on e spresile şehrimize ge 
en araret ısı 0 acaktn'. kette kalacaktır. Traverslerin ikame edilen ve musadere edil leceklerdir. 

Bütün İstanbul boks merak- fenni bir surette kesilmesi için diği iddia olunan Bakırköyde Düyunu umumiye delegeleri, 
Jılan Küçük Kemalin kıymeti- amenejman mühendislerinden bir evin bedeli olan 850 lira ile Tür~ ~inler vekili Zek~i Bey 
ni pek iyi bildikleri için kendi- Saffet B. Adapazarma gitmiş- eşyasının bedeli olan beş bin ki le bıclıkte yarın Ankaraya gide 
sinden uzun uzadıya bahsede- t;r_ minhaysilmecmu 5,850 liranın ceklerdir. 
cek değiliz. Yalnız, pek te id- """============="""'===='"""'"""'.,,;;,;,;;,;;;;,;;;;;;;;;;;,===,,...........,,-.,...._· f 
manlı olmadığı bir zamanda, 
yani bundan üç ay eve! Kuin 
Elizaıbet'e mensup İngiliz has~ 
'mına karşı elde ettiği parlak 
' galebel:ıin daha parlağını ka
l zanmasmı temenni edeceğiz. 
Belki Romanya şampiyonu da
·,a çetin bir Iıasirndir. Fakat bi 
zim şimdiye kadar zaferden za 
fere koşan Kemal'e büyük bir 
itimadımız vardır. Bu ltltnadı
mızın galibiyeti neticesini gör
mek içindir ki bu akşam saat 
on sekizde Galatasaray klübü 
salonuna gideceğiz. 

Viyana muhtelit/ 
geliyor mu? 

Mmtaka heyeti merkeziyesi 
Viyana muhtelitini İstanbu! 
muhtelit takımı ile bir maç yap 
mak üzere İstanbula davet et
miştir. Bu davet esas itibarile 
kabul edilmiştir. 

Viyana muhteliti ya lik maç
larının nihayetinde ve yahut 
lik macları arasındaki muhtelit 
haftala~dan birinde İstanbula 
gelecektir. 
Mıntaka heyeti Viyanalıla

rın şehrimizi ziyareti münasebe 
tile İstanbulda bir spor günü 
yapmak tasavvurundadır İs
tanbul-Viyana maçı günü An
kara ve İzmir muhtelitlerini de 
karşılaştırmak suretile spor hc
veskarlarına gii7d bir gün ge
çirtmektir. 

--'----·~--

Fabrikalara ruhsatiye 
Teşviki sanayi kanunundan 

istifade etmek üzere bazı fahri· 
katörler sanayi müdüriyetine 
müracaat ederek ruhsatiye iste
mişlerdir. 

Kavuçuk, kablo ve Çorap fab 
rikalanna ruhsatiye verilmiş
tir. 

Kimya pro/iJsiJrll 
Parise giden kimya profösö 

rü M. Fayben yerine celbedilen 
kimyaker M. Volansiyo ahiren 
İstanbula gelmiş ve kimya ens 
titüsünde derslerine başlamış -
tır. 

me. Debat Dah//lyt vekl//nln ntzdlrıde - Fransız muharrire/eri yeni Anl<arada 

Bütün devletlerle dostuz, bir karış bile /azla 
toprağa sahip olmak niyetinde değiliz .. 

ANKARA, 18 (Milliyet) -
Fransız muharrirlerinden Ma
dame Dbat ile Madame A. 
Georges tetkikatta bulunmak 
üzre memleketimize gelmişler 
ve bir aydanıberi Ankarada bu
lunuyorlar. Madame Debat ile 
Madame A. Georges tetkikat
lannı i·krnal ettiklerinden bir 
iıki güne kadar Fraruıaya av
det edeceklerdir. Fransız mu
harrirleri memleketimizden ay 
rılmalarından evvel hasıl ettik 
!eri intibaları bize anlattılar. 

Madame A. Georges ilk de
fa memleketimizi ziyaret etti
ğini söyledi. Madame Debat 
ise ,bundan on sene evvel Tür
kiyeye geldiğini ve İstanbul
da sekiz ay kaldığını ve ikinci 
defa memleketimizi ziyaret et
tiğini beyan etti. Madame 
Debat eski Türkiye ile yeni 
Türkiye arasında azlnı bir fark 
gördüğünü ve Cüınhuriyet ida
resinin teessüsündenıberi mem
leketimizde husule gelen terak 
kinin şayanı hayret bir derece
de olduğunu söyledi. 

Fransız muharrirleri Anka
rada rkametleri esnasında bir 

İşte Türki' enin s· yasi hedt fierinden hiri 

çok vekiller tarafından kabul 
edilmişler ve bir çok mektep
leri ziyaret etmişlerdir. 

Madame A. Georges gezdi
ği mekteplerde gördüğü inti
zam ve temizliğin hayranı ol
duğunu, gençlerde tesadüf et
tiği teralaki etmek ve yüksel
mek arzusunun pek büyük ol -
duğunu ve bugünkü gençliğin 
vasıl olmak istediği gayeyi ta
mamile müdrik bulunduğunu i 
fade eylemiştir. 

Madame Deıbat ile Madame 
A. Georges Türk kadınının ta
mamile değişmiş olduğunu ve 
Türk kadınının Cüınhuriyetin 
teessüsündenberi faal hayatta 
vazife aldığını söylemişlerdir. 

Madame A. Georges bilhas 
sa İstanbul Darülfünununda 
genç kızlara tesadüf ettiğini, 
bunlara sualler sorduğunu ve 
bu genç.kızların Avrupa kadın
ları gibi düşünmekte oldukları 
nı söyledi. 

Fransız muharrirleri Maarif 
Vekili tarafından kabul edildik 
!erini ve kendilerinden Türlü
ye maarifi hakkında mali'ımat 
aldıklarını söylediler ve Maa-

rif V ekalotinin mesleki tedri
sata büyük bir ehemmiyet ver
mekte oldıığmıu memnuniyet
le müşahede ettiklerini ilave 
eylediler. 

Madame Debat ile Madame 
A. Georges Hariciye Vekili ta
rafından da kabul edilmişler
dir. Hariciye Vekilinin kendi
lerine Tür.kiyenin tamamile 
su)hperver olduğunu ve bütün 
devletlerle dostane miinasebat 
idame etmek istediğini ve Tür 
kiye fazla bir karış toprak bile 
arzu etmediğini söylediğini i
fade ettiler. 

Fransız muharrirleri Dahi
liye Vekili tarafından da kabul 
edildiıklerini, içtimai muave
net ve annelerle çocukların hi
mayesi için ittihaz olunmu 
tedbirler hakkında mali'ımat 
aldrklannı beyan eylemişler· 
dir. 

İktısat Vekili tarafından ke· 
zalik kabul edildiklerini ve mu 
maileyhten iıktısadi vaziyet ve 
mevcut fabrikaların faaliyet· 
hakkında müfit malı'.lmat aldık 
!arını ilave ettiler. 



L . ..!!~ i.kAye,. 
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1' .JJ-~-t hangi mahallede satılığa çtka-
ll)- \ '""' • rılan bir arS'anın "hududu er· 

- 1 bea" sını sayarken musahhih 
Asrın Umdesi "Milliyet" tir. arkadaşlardan biri yüzsüz arsa 

23 ŞUB .\. T 1930 tabiri ~erinde dur~u:.. .. 
. - İyı yahu, dedı, yuzsuz ol-
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M E L E K Sineması ) anııki pa71rtc-.i k 

ELHAM,RA SiNt•;\t \SINUA 
sabır5ızlıkla beklenilen bu)lık pro!(ram b•ıll\·acaktır \ :;I K \ROL 

ün temsili ı "ev\•ork"takı asri ha'. atı mı - ·ı yer 

H A Y A L ve H A K İ I{ A 'f 

Mildilrlyetl 

Sesli ve şarkılı fil111i 
ilaveten, Dün\'ının eıı büyük tenoru 

et iDAREHANE - Ankara cadde•i duğu halde gene arşınına 7 
d lo. 100 Telııraf adresi: Milliyet, Is- lira kıymet koymuşlar. öteki 

1 f 
1

ınbul k d d" ı 'a Telefon numaraları: ar a aş cevap ver ı: "' ht• t 1 k 
.il lstanbul 3911, 3912, 3913 - Birader, dedi, ylizsüz de- ıya SIZ } 

Öuümüzdekl 26şubaı 19.30 çar· 
şımbı akşamından itibaren her 
programda biri dram diğeri kome
dJ almak üzere iki büyük filmi 
birden irae edeceğini muhterem 
müşterilerine iş'ar etmekle baht!· 
yardır. 

Önümüzdeki çarşamba akşamı 

EMİL YANİNGS 
T i T o s K i p A )• 

)• 
PR~:NS!<:SITA, MARTA ilAh, parçaları. Kemali muvaffakıyuk l• 
taganni edecektir. RAKEL MELLER in FLOR J>EI. ,\ 1.\1. )• in en müthiş şaheseri 

..;~~ ABONE ÜCRETLERi yip geçme ... Asıl onların kıy- Sevişerek evlenmişlerdi. Ni- - Çdk. , 
ıeG Türkiye için Hariç için meti var.·· Kulak misafiri şanlıl.tk devirleri bir sürü hayal - Neden, her kadın btriıiri- GÜNAH SOKAGI ~arkısı. Ayrıca: Sesli FOX DÜNYA llAVADISU:Rl ve ezcum· )• 

)• 
3 aylığı 400 kuruş 800 kuru~ devresi oldu. Evlendikten so- nin ayni değil ıtiidir? 

!11ı; " 7 so " 1400 " lıklıplller llHhbıı nra tam bir sene hummalı bir - Değildir. 
'az .. l4oo .. 2100 " B ömtir sürdüler. Faıkat yavaş ya - Vücutleri mi başkadır? 
·ı'~ Gelen evrak geri verilmez aş Vekilimizin vaş ateşleri sönmeğe başladı - Heırşeyleri başkadır. Vü-

:ı.ııf uddeti geçen nushalar 10 kuruştur. nutku ve nihayet söndü. cutleri, öpüşleri, söz söyleyiş -
ri Gazete ve matbaaya ait işler için * * * leri. 
l~e müdüriyete müracaat edilir. 41 inci hafta birinciliğini Bir sabah Naile kıocası Şev- - Erkekler de başk" mıdır? 

a G · ·ı· la • ı· t' · D · f · B il ı bir suretı mükemmelede temsil ettikleri ıl azetemız ı an rın mes u ıye ını ariışşa aka lisesınden 257 Fe- ketıe: _Bilmem. ug n 
)r "\_ kabul etmez. thi Sezai B. kazanmıştır. Yazı- - Bu gece beni bara götü- - Bilmez misin? MELEK Sinemasında Z O R A K 1 K Q R S A N 
>krtı:tıı f " l. J G'~N·Kü HA. VA sı şudur: rür müsün? - Hayır. U heyecanlı "e titretici film bütün seyircileri dehşet ve mırak içındc bı-

L: "Mali vaziyetimiz ve hükumetimi- dedı". ~ - Ba~ı.a ola
0

caklar. K OLEN M R un L k d B f 1 d · ld d · 1 • i"' · ra~ma t~ ır. u _ ı m. _ c gece batakhanelerinde girlfc çıkan güzel kadın· 

' 
• U .. c; l liın haram en çok ~ en az zın a ığı te bırler hakkında ımet G""t"' · E t ... Ik" larla ~O l'ERBIYELl l\IAYMUN görü mektedı"r. 

Pf. Hz. nlıı ve Maliye Vekilimizin - o ureyım. - ve .. 'ue ı.. İLK MACERASI . 
: "•la!I d<rece idi . i"ugün rOz~r poyraz Büyük M. M. inde vukubulan beya· _ Ondan sonra şeye gide- Bir yudum. şampanya daha Bugün sa•t 1 (> 1- l maıinesile suvarede zengin varyete programı . 
. . c·6CCtk, hava ,a•muri~ Olacaktır. l" • • d " b" d ' d ld e••• ...... n• • · • natı, bu haftanm en mühim haberidir. un .. bir randevu evine.. ıçtı, enn ır üşiınceye a ı, gayet boş ve cızip bir ilim • 

na Muhterem Başvekilimiz, veciz be- - Anlamadım. . sonra birdenbire kocasına hü- -

~ 
1 '\~ yanatil<>, harici borçlar baklanda, or- - Elbette bekarlk:en gitti- cum etti, dudaklarından öpme- 1 s.,, " '_, " '8 '·• "'""""' •i>J;'.~~---... e---...... -....... , 

tl .. - ~ tada deveran eden f&yİalar hakkında ğ İ - b 1 d . . suvar ede büyük varyete. . il EM İ:\Lleşhuru saıeAm pulyanElst R. in j .uf ; IC LE lııf. ,rv' .. fkôrı umumiyeyi tenvir buyurdular in randevu evleri vardır. . ş- ge aş a ı. . Içınden düşünü-
. - - ve muvazeneyi temin etmek, memle- te oraya gidelim. . Beni senin yordu: 

s MİS BAKLAVA! kete büyük kar getirecek olan iatih- metresin zannetsinler. • Ne o- - Her sefer başka birile Ö· : 
"j Bizim güzellik kıralıçasına sal programının tatbikatına hasredil- lur, kuzum gidelim.. püşmek eğlenceli olacak!.. . • ŞARK t reıltalları 5 mart çarşımbı ve 8 mart cumarte;ı akşamları ~ 
:>-unanlı komşularımız Miss bak mek üzre böyle bir tecilin lüzumun- Şevket gülümsedi: MEDiHA MÜNiR t 5111 21 ,30 de 
•ı va ismini vennişler. Doğrusu- dan bahsettiler. Pata Hz. nin beyana - Peki, dedi. TEŞEKKÜR 

8 kısımlık komedi 

le i\1is Avrup.mın Pariste Opera Balosunda intihabı ı{uını • 
1 

ehallye söz söylemesi. ._ 
»~<X><'.><>Orôo:C:iô< o »::>er~«X>::>ôô<I ~ 

.... en::::::::···· .. -..~--
I.UCIANO ALERTINI ile dilber HILDA ROŞ un 

ASRİ SlNEMADA 

8 kısımlık dram 
8 E B E DANILES in temsili 

AH! KALBİM 
Sehbar 

tından sonra, dahilde ve hariçte her Mümeulllerl : :• f H 1 N e 1 z T ı· y 1 T 8 o s u N D A 
l söylemek lazım gelirse bu hangi bir maksatla paramızm emniye- * * * ' Feyziatinln duçar olduğu büyük ı:•: Konserlere !alı prC)ogramlarıv:ı~·ıa:;:kk!tılrş.eslne talik edilmiştir. l\!şelcr 11 i 1 •, .• • ıl"m ba_na hiç t_e mün __ asebetsiz ti hakkında bedenen yanlıı telakkiler Gittiler. Kapı açılınca evsa- yangın felaketi karıısında muhterem Vladn1İr Gaydarof 

1 1 d K k h 1 b k ı mil ·zaı d"I · d k · hiıb" ş k · d h hallmnızın ve matbuatımızın göıte\"• , 1ı. 11 
• me ı .. e ş ı er guze a - ema e ı e e ı mış eme tir, pa- ı ev etı tanı ı ve ömıet D ) ı · D • 

1
1 • 1 

~va kadar tatlı, 0 kadar pişkin, ramızın istikrarında, bilhassa emni- gösterdi. Bu Nailenin hoşuna mit olduğu samimi hassasiyet ve teeı ve O l aVJS 
, hafif olsa .ı yet meselesinin ne büyük bir tesiri "tt" süre kartı on yedi günlük bir teeh- y k d : 

e ( 1 İ dokunacağmı bilhassa ismet Pş. Hz. gı ı. . . hürden sonra tedris vazifemize baıl• ı •. ı n a her gün bilet satışını devam etmektedir. ı 
r' 1 Ş BANKASININ YEN ehemmiyetle kaydettiler. Gerek Bat· Yukarı çrktılar. Büyük ay- mak suretile minnet ve ıükran bor- MAJf K Sınen1asında •tt~~~~~~~ O iiiiin~4!.~~-·~ 

• ~ ~ ' ŞUBESİ, vrk;limizin ve gerekıe Maliye vekili- nalı, geniş, ccv;z karyolalı bir cumuzu ödemeğe ça.lıııyoruz. ill•••••••••••llİi 
ı , <: 'J", Gazeteler malumat veriyor - mizin hacliıelere ve rekkamlara müs- odaya çrktıhır. [ ~ ·.iket şampan Mektebimizin bir an evvel açılına- llX><><><><><><><><~~ı< Q X~XX><><><><><><:=C::< 
'i' r: tenit beyanatından, hükümctimizin ya ile yemi~ getirtti. 51 husuıunda batta muht~rem Maa- r:llll!l!lll"'llll"11!mlmııı•••••I!! OPERA 

1
1
,·e "İş Bankası, Galatasarayda 

1 aldığı tedbirlerin muhakkal< surette İçip konuşmağa başladılar. rif V~kili"'!z olduğ~ ha~de büt_ün OPEHA sineması 1 ~'' ... DDO 
b k tco'.rini göstereceğini ve ihracat ayla· ,. Maarıf erkanının gostermıt oldugu "Uf ,LJl 

:·, ıf şu e açaca mış . ., rrndan itibaren vaziyetin lehimize in- N ailenın gözleri parlıyordu: hakiki muzaheretten dolayı minnet- Programa ilAveten 
'.,,Bunu okuyan bir Fener bahçe kişaf ed.,ceğini sarahat ve kabyetle ' - Ne olur anlat, söyle.. tarlığımızı. ve ~e~n acunı~ı teıell_i et- İSKELET DANSI 

ı, 1ı;~1dedi ki: anlıyoru<. Büyük Başvekilimiz, nu· ı - Ne söyley!m?. mek ıuretıle hızı çok mutehauıs e- [ 1 
l : s- Galatsaray, İş Bankasında tuklarında e~emi}'el_!e iıaret buyur· - Benden evvel çok metre- den muhterem halk ve meılekdaıları- Son derece kıhkıh_alı ıcsll 

'ı 'ur şube açmıştı. Şimdi de İş dukl~r~ veçhile, hukumet, paranın kı- sin oldu mu? mızla matbuatımıza t"!ekkürlerimizi bir komedı 
t ~ 

· k Gal t d b ymetinı .uhafaza hususunda, meınle- . alenen arz eyleriz. 
!:rn ası a asaray a şu e açı ket iktısadiyatınd" f~Jeli bir nazmı . Şevket b~raz duraladı.· Na- Müdire: Türkan 

Önünıüzdeki 2 nıart pa 
zar günü nıatinesinde 

Bu çifti seyrediniz. düny&nn 
1 

: a•r:!. rol oynayacak olan milli ve mÜ•ttkil ıle ısrar cttı: Müdür: Hıfzı Tevfik 
1 ~:~ 3 BASTAN DEClL bir Devlet Bankası te,l:ilini ç<k ya· - Kuzum söyle. Müeui: Kudret Azmi 

en gOzclidir. 
lhgtin 

ı 

1

.: (Bir vapurdan yoku selametle kından takip etmektedir. Diğer tara· _ Oldu ya. 
1 1 ı~r§ dört kişi, Sirkeci de karaya t~n, .milli paranın kıymetine, her hn~- - Kaç tane?. Zekiit ve fitreyi 

; • k · d" 1 B 1 · gı hır ıebeptl!n menfi çepheden mu· . 

MAJiK Sinemasında 

BENLİ KADIN 

RAM.ON NOVARO ve ANITA 
PAJ UÇAN DONANMA 

Sesli ve şarkılı fil
minde arzı endan1 

edeceklerdır. 

"-etına ıste ı er. un arı getı- esıir olan amiller izale edilmiş ve ye-. - Bılmem. Bazı seneler çok THHHE CEMIJETINE 
1 ~ 1 jı ~'1 tekne iskeleye nazaran aşa- ni yeni tedbirlerle de puanm kat,i ı oldu, bazı seneler az oldu. ı•Prlnlz. 

Mümes illeri : ı 1 ı '
1
Jla kalıyordu. istikrarına doğru büyük a<lımlar atıl- - Senede kaç tane?. 

ı I _' ·ı.ı1Varkanın lıo~ tarafı daha yük mı,ıır. Bilhassa, hükilm~tin yeni ha- _Bazı seneler otuz kırk Tcpebıtı Ti· 
1 il r • ,· oldug" u halde oradan cıkına- zırladığı ve meclisin tasdikma arz et· b l b it ' 

LİLLI FRiÇ, 
V/LYAN HARVER t·- · (T"" k k k ) azı sene er eş a ı. yıtrosundı I / · l \ '"-:> krctan çıkm k · t" • b" ıgı ur parasını oruma anunu , .. , l r · . a ıs ıyen ır paramıza karşı uzanacak naehil elle- - Yuz kadından fazla dese· bu ılcşam VARVİK •••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••• ........................................ 1 , ]" 'cu yapa'?~dı ve tatlı canını ı·e çok şiddetli a:ıkıımı ihtiva etmekte ne... saat 21 30dı 

1 1 rtarmak ıçın ancak boylu bo- dir. Bu kanunla, haddi u:ında b!r - Evet. BiR KiTAP 

ııe 

=ı h~usur<uz endamile hakiki bir Utbe ol•n BILLI UOV :: 
VARD 

llAveten: Saat 16 l ·2 vo 18 1 ·2 
1 ,na yere yatmaktan başka ca- h yat me•elesi olan parrunızm kıymo- _ İğ.·enç şey. 

i'>ulamadı. , I tini durdurmak çareleri, emniyet al- _ Neden? 
ı 1 

f 1Toz toprak içinde yerden kal tınaElahl!n'111l bi. demk tl<ti~·d.. "h"nl k ası ır aç gun ur, zı ı er- - İğrenç ya. . düşün, çıp-r en . . d 'k d" . . . L.kk . 1 k .. 1 k d h . l B b km 1 "d. e ı tısa ı vazıyctımız na ında bı- a yuz erce a ın. . ep aynı 
1 ı . - en aştan çr a r . ı. ım riken paslar, art k Daıvekiliınizin bu 
r ıma! Arkası cevap verdi. nutkuyla silinmişti<. Hazırlanan lk. şey.·· 

·ı ı r- Amma, geç kaldın.. Bu tısat programının tatb:katına geçildi- - Amma yaptın. • 
ı '·~tan sonra!.. FELEK ği andan itibaren memlekot, çok mes' - O kadınların hepsi pis-· 

~ 1
• ut bir atiye doğru adımlar atmış ola· tir. 

1 
:> K l k l fi i ı caktır. - Hiç değil, temizdirler. 

i ' , } ; ı U B m SB r Biiyük Baıvekilimizin buyurduk _ Orospular temiz olamaz. 
farı •·-"'i, paramızın kıymeti yerinde-y • • ·· d" lk d" d · · b - Ben yalnız onlarla düşüp 

q' uzsuz arsa... 1 ılr. tısa ıby.atın a yenı yenı an:. kal'·---'ım kı" .. 
, • • e er yapan ır milletin, mali iıtikba- JSıı:IJdU 

, '.·Emniyet sandığının sattığı li elbette emindir. - Aile kadınlarından met-

:! 
1

: ~}~=/~:~~!l~~~;yam~e~~i:. ı-o;;;ff~y~d~;;-ı resin ~:.::.ıydı? 
, ı kabele ile okuyorlardı: Her çocuk yurdunun - Kaç tane? 

'1-- Haraççı Muhiddin mahal- - Altı. 
. inde tahtan! üç oda bir bo- bir iluılt yıldızıdır. Fakir - O kadarcık mı? 

~ : m, fevkani dört oda bir he- ve kimsesiz çocukları _ Evet. 
, ı r ve mai lezizi ve bir mikdar düşünen Himaye/ Etfal~ - Güzel mi idiler? 

tJçeyi muhtevi hanenin ta- ~3 Nisan çocuk hafta- - Güzeldiler. 

1 ,mı. · · . .~uıda gardını, bu ümit - Bir kadından başka bir 
1

1 

r_. • , r- Balatta tahta mınare nıa-

1 
yıldızlaruıı 5önmekten icadına geçmek hoşuna gidiyor 

r . 1 l:ı.esinde atik 305 cedit 35. . . meneder. mu idi? 
. . .1t1aralı bir bap maili inhi- -w~~w~ - Evet. 

1 • ı •{1 hanenin 384 hissede 34 ok mu? 

1 ı c, 
1_~ ~'Milliyet,,in edebi romanı: 19 -~ştr: -· -· 

ı - :Rekabet yalhız pr-0pağan-
' ı ;ı 1'11? ~ # I? IJ da ile olmıyor, ayni zamanda 

: :~~M~ ~~:'._d~:t~~;~ı:~ı~e ~::~ikzd1!: 1 

1 
• ı ı j ya gı en ıncır erımızın . yu e 
T hiirhan Cahil I kırkı iade edildi . Birinci kalite 
( . 
1 ' t Jne sevine koştu öteki sey-
r 1 -!arın arasına karıştı. Bizim 
k J ·estenli bunu görür görmez, 

i lıercümana, ne kızın bu kaçı 
• . ~ kahkahalar atan ailesine 

·; .matlı . . . Hemen dolaptan 
•, 1· -ıdı, kızın peşine koştu .. Ve 

·: ·aladı da •.. 

l 

1em bağırıyor, hem kızın e
·, :.n almak çin tırtıklıyordu. 

1 ıre kız şaşırmış, İngilizçe 
• esine yalvarıyordu. 
1 cı 'ercüman koştu, ben de ye

' ' l' im, herifin elinden kızı kur
~- Jık. İngilizler herifin istedi

. ,>arayı fazlasile verdiler ve 
1oyratlığa, bu kabalığa hay

. t er ederek çekildiler. 
·ı :üyük tüccarımız köşelerin

; ı>turur, mü teri gelsin diye 
lııier, küçük tüccarımız gelen 

e ı 1 şterir' böyle muamele e
e . .11 

diye işaret k-0nduğu halde li
der. Bu görgüler, bu telakki- lc;üncu kaliteden gönderilmiş ... 
!er değişmedikçe ticaret ileri gi Bu o kadar fena bir harekettir 
der mi? ki, cezasını yapan değil memle-

Cevdet Bey güldü: ket çeker_. 
- Şimdi bt:ynelmilel ticaret Sedat Ali ilave etti: 

öyle hümmalı bir hal aldı ki, - Avrupada, Amerikada fir-
bizim bu faaliyete karışmamız manın o kadar büyük ehemmi
için gözümüzü dört açmamız yeti varoır . Bir firma bir kere 
lazım. . . Çünkü zaten en bü- tutuldu mu artık onunla reka
yük servetimiz topraktan ge- bet güç olur . Çünkü büyük ti
len, kendiliğinden gelen mah- carette işin temeli emniyet ve 
sul, üzüm, incir, fındık, meyan itibardadır. Mesela Bulgarya
kökü, tütün:.. Bunlara karşı da ki bir tüccar, Almanyada ki 
uzak ve yakın memleketlerde bir fabrikadan aldığı bir malı 
öyle şiddetli rekabetler başla- beğendi, tutturdu değil mi, ar
dı ki, eğer bu büyük parçalar trk onun için yapılacak iş elin
üzerine iş yapan gruplar çok deki mal bittikçe fabrikaya telg 
tedbirli davranmazlarsa, bu se- raf çekmekten, şu kadar vagon, 
ne fındık mahsulünün başına yahut şu kadar balye, şu kadar 
gelen, gelecek sene üzüm, öbür kilo istiyorum demekten iba-
sene tütüne gelir . . rettir. 

Meb'us Hidayet Bey söze ka- Hidavet Bev sözünü kesti: 

facia 4 perde 
onlardan biri 

mırine ile suvarede zcn.2:in varyete 
t Dehakiranc oyunile mükemmel bir ırıi ı olan !.iLLi DOV 
t En •ıtır lıı;lılan hile haştaıı çıkaran BILLI DOV :: 
:: Elyevın ETUAL Sil\EMASlı\li :: 

komedi 3 
perde 

nakıl ve ter
cüme eden; 

•ı ~osıermekte oldıı~u tt 

~------"""""" ' i Son d<rec;guze~>e >~oriz~ (seş~ndirl~iş) ~lmin~e arzı e ıJnnı !! 

1

1 etmekcedır. :• 
_ 1. Calip B. 

-Bııyün~en ili~aren 
4L~MDi8 Sineınasın~a 

Müstesna ve mükemmel iki film 

V A'f ANSIZLAR 
CEHENNEl\tl 

8 kısım dram 
i\lüme>Silleri 

L~:ViSTON, l\L\RI NOLAN 
ve NORMA'.11 lü'.RI 

Ayrıca 

AŞK RAŞELERİ 
(LORA LAPLANT) t3'afı n<lan 

7 kısımlık kom•di H A L K 1 N S E S I 
•-•Her iki film birlikte•-• İl•••llill-•-••••ı•• 

..... .............................. . ... : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·~· Jlarık, lıayaı, J..az.ı vıı olomr>.ıı '1.:ı·t· ı ırı1·~· ~-~

Galatada t'uyon hanında. kaın Cnyo:ı ı.;ı~ ı k 'l~ı ya~t ;-;-~ 
ı a ptıı ınız. 1 

Türkiyede hila~~ıla icrayı mın~ııe·~ el•nı{t~ ılıı J 

111 ''"'""'"'~. '" ... ~"~"~'~' '""="'""· 'l ı 
·- • T!>l.ıtoıı: t:eyo~.tı -~ r o~ .ııJ11 -._ 

Ticaret işleri u111u111 l\lüdürlüğ .i ııden 
Esaı nizamnameıi rnalaalli kanunlarına göre tanzım edilerek uıulen teı>• 

cil kılınmıt olan ve 30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tes 
cili İslenen Danimarka tabiiyetli doksanbin kuron a•nnayeli (WETEK) 
Anonim şirketinin vekalete verilen eYrakı tetkik edilcr,k muva~ı!< görül

. müıtür ~ Bu evrak arasındaki umumi veki.letnameye fJÖrc tirket nam·na yapa 
cağı işlerden ve muamelelerden doğar.ak davalarda bütün mahkem•lerdc 
müddei, müddeaaleyh ve üçüncü şahisslfatlarHe haz1r bulunmak üzre tayin 
olunan vekili umumi Danimarka tabiiyetli müsyü Harri Karsten Wright 
dir. Keyfi et' mezkUr kanunun edinci maddesi mucibince iln olunur. 

- Çünkü o fabrikaya emni- yolladım ... Mal çok iyCbir şey- Fakat şimdiye kadar bir küçük =-tyi l:ılr tedbi;,- dedi Sedat 
yeti vardır. Hatta gelen malı di. şikayet gelmedi, ne eksik çı- Ali. Başka çare yoktur zaten! 
açmadan satar, ve onu alan da Hidayet Bey tasdik etti: kıy9r, ne bozuk. İlk numune Hidayet Bey <;aatını cıkarıp 
finnayi görünce muayeneye lü- - Bilmez miyim, bizim evde naııılsa öylece devam edip gidi baktı: · 
zum görmez . hep onu kullanırız. yor. - Sekizi geçiyor yahu. ye-

Cevdet Bey ilave etti: - Ben de öyle ... Ne dersiniz Mob'us Hidayet Bey esefli mek yiyecek miyiz . 
- Benim elimde tıpkı böyle bir ay sonra bir çok siparişler esefli ~a.şını salladı: Cevdet Bey bu akşam yalı-

bir iş var . Şu "Mimi,, tüvalet aldım. Fabrika memnun kaldı. - Bılıyor m~sun _geçen sene nız kalmak, düşünmek istiyor
sabunları var ya... Onun İs- Şimdi bir senedir piyasayı ka- ~a~~urga zeytınyagı yoll_ayan du. Kadehinde kalan rakıyı 
tanbulda röprezantam benim ... milen tuttuk ... ama ibununla ne hır tuccarımız fıçıların bır ço- içerek gitmeğe hazırlandı: 
Almanyada iıken :kolonyada bir kadar uğraşıyorum biliyor mu ğuna yarı yarıya su doldunnu;ı- - Bana müsaade edin dedi 
dostum beni parfümeri fabrika- sunuz? · tu. eve gideyim. Öyle yorgunun: 
!arını gezdiriyordu. Bu "Mimi,, Sedat Ali: O ı1e skandaldı yarabbi 1 ki ı 
sabunu yapan fabrikanın direk- -Glinde bir saat! Sedat Ali hiddetle söylendi: İkisi ıbirden itiraz ett"" 
törü bana Türkiyeye mal gön- - Ne münasebet efendim. - Çok kötü şey ... Avrupayi - Vazgeç canım, beraber yı 
dennek istediğini söyledi. mal ;steyen mıktarını telefonla !bir kere aldatır ... Fakat bu yüz mek yeriz, sonra. 

- Bana gönderiniz, bir tec- haber veriyor, bizim daktilo he- den Türkiye ile muamele ya- Sedat Ali ilave etti: 
rübe edelim, dedim. men telgrafı çekiyor. Mal gel- panlaı·ın da gözü. açılır... Bir - Bu gıece (Şişli bar) a ye· 

Ben bunu bir eseri nezaket di mi kontr konişman teslim. parti nalda hile yapıp bir kaç ni .iki Fransız artisti geldi. On· 
sanmıştım. Ha~ta unutmuştum Bütün bu zahmete mukabilıı... bin lira kazanacağım diye bil- ları görnneğe gidCTiz. 
bile. . Hidayet Bey güldü: tün bir memleketin ticari hay- Cevdet Beyin adelatı kadına 

İstanbul~ geldim, on beş gün - Ama ne zahmet! siyeti~ kirletmek cinayettir karışı iştihasızdı. Bir gün eve! 
sonra gratıs olarak sırf reklam - Evet bütün bu zahmete mu- vallahı 1 Arnavut köyünde Hülya onu 
için üç yüz kilo sabun yollama- kahil ıfabrika % 20 komis- Mebus Hidayet Beyı o kadar yormuş, bitirmişti ki 
sın mı? _ . yon veriyor. Fakat bundan asıl - İşte hükOmet bunu naza- şu anda bile bir kadın için arzu 

Sedat Alı: bahsetmemden maksat şu ... Bir n dikkate aldı da ıfimıa usulü- duymiyordu. Dudaklarını bük-
- Bravo, dedi. Ticaret böyle senedir fabrika ile iş yapıyoruz. nü medburi yaptı. İhracat tüc- tü: 

olur. Ben gelen malr açıp bakmıyo- carları mallarına muhakkak su - Yok canım, dedi. Oraya 
Cevdet Bey devam etti: rum bile .. alanlar da sandıkları rette firmalarını 'lc:ovmae'a mec eidince sabahlarız. 

- Bunları bütün ıl.rogistlere muavene etmeden alıyorlar .. burdt.U"lar. (Devamı var) 
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Aslan ve eskihisar 
Müttehit çimento ve su kireci 

fabrikaları anonim §irketinden: 

. - ., 

ı• 

'• '• 
ı• 

BAYRAM HEDIYESI 
KUMBARA ALINIZ 

Ticaret kanununun 361 inci mad
desile şirket mukavelenamesi ahka.. • 
mına tevfikan Aslan ve Eskihisar müt 
tehit çimento ve su kireci fabrikalan 
anonim şirketi hi11edarlan 1930 se
nesi Martının 25 inci Salı günü saat 
11 de Galatada Agopyan hanında şir 
ket merkezinde inikat edecek heyeti 
umumiyei adiye İçtimaına davet olu

T ra~ bıçakları
nın 114 adet 

tastiknamesi 
)• 
)• 
)• 
ı• 
l• 
)• 
• ... 
~ 

• 
c 

Devlet ~eınirJolları ve limanları umumi i~a
resin~en: 

nurlar. 
RUZNAME! MÜZAKERAT: 

1 - Meclisi idare raporu ile mu .. 
rakıp raporunun kıraati. 

2 - 1929 senesi muamelatına ait 
hesabatın kabulü ve meclisi ida
re izasmm ibraıı ve ıenei mezkU .. 
re netayici muameli.tına dair mec 

!isi idarenin teldttL 

Trış olduA:unuz GiUenc bJÇ3i' 
ı 14 mu•y~ncdcn geı;ırılmiştır -
bu s.tbepdro bUtUn bıçaklar ılC 
mOsterıh . olarak traş olmaktari 
cmın olıbılirslruz. 

Bankamız kumbara alanla· 
ra senede iki defa kura ile 
nakdi müküfat vermiye ka· 
rar verm:ştir. Birincı kura 
1 Nisan tarihinde Ankara 
merkezimizde cekilecek, ve 
kazanan beş numaraya 1000 

E 
3 - Umunı tirketin idaresine su

reti mahıusada memur edil9 aza 

İıımak - Filyos hattının 25 - 133 km. arası ferşiyat ve balas- aidatının tayini. o• 11 tt 
taj ameliyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 4 - Müddetleri hitam bulan mec- J e f 

liııi idare azaımın yerine intiha-
Münakasa 5/4/30 Cumartesi günü saat 13 te An.karada Dev- bat icrası. ;:-•--:ıı•••••••ı-I 

let Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 5 - Ticaret kanununun 323 üncü ~ 1 )e 
)• 
)e 

lira mükafat verilecektir. 
Münakasaya iştirak edeceklerin tekl.iıf mektuplarını ve mü- maddeııine tevfikan tirketle muame- eyrı'se a.1n 

v~k~_at teminatlannı ayni günde saat 14,5 kadar Umumi Mü- lei ticariyede bulunmak üzre mec 
durlük kalemine vermeleri lazımdır. !isi idare azasına mezuniyet ltaı.ı 

Bu kuraya iştirak edebil
mek için 1 Mart tarihine ka
kadar KUMBARA almış ol
mak lazımdır. 

• 
• • 
• 
o 

T r 1 6 - 1930 senesi için bir murakıp 
a ıp er münakasa şartnamelerini 40 lira mukalbilinde An- tayini ile aidatının tesbiti ve bir 

karada, Maliye ve muhasebe iııleri Reisliğinden tedar.ik edebi- murakıp muavini tayini. 
lirler Uakal 25 hisse senedine malik 0 • 

~-- · ... •H,_-::u...__-:--:-- ·-~=:=::=:-:::~:::-::::-~:-.:::.:::=~ lupta içtimaı mezkiirde hazır bulun· 

1 ~!I Ku\"\'etsiz, zaif, kansız, sinirli ola ll:ır f. mak istiyen zevat ticaret kanununun 

Or. H0~·1MELİD HEMA'fOGENİDİ ı:. 37~ i_nci maddeıine tevfikan içtima 
ıt tarihinden bir hafta evvel hisselerini n ıılırlar:;a büyük istifade görürler. lştıhaları günden l: tirket merkezine tevdi etmelidirler. 

Merkez Acentısı; Gslata köprd 
basında, Beyoğlu 2.162 Şube 
acentesı: l\1ıhmudlye Ham altında 
lsıınbul 740 

24 şubat pazartesi Trabzon 
birinci postası yapılmıyacaktır. 

• • • • • 

Çocuğunuza h ~m faydalı bir Bayram hediyesi hem 
Be kuradcn is~ifade imkanını vermek için 

de • • 
• 
• • • • • 
• 
• 
• 
• • 
• 

güne art.ır · ve bünyeleri kuvvetleşir. Balıkyaıtı = Bankalara tevdi edilecek hiue ıe-
ll 1 d 1 .1 1 d ı'.:ı1- nedatı makpuzları 9irket merkezine Ayvalık su··r'at t ı İİ yerini tutar, 3ütiın ecza epo arı e . eczane er c tevdiat mahiyetinde olarak kabul e- pos ası 
j! mevcuttur. dilecektir. (Mersin) vapuru 25 Şubat 
fİ Um:ııni vekili: Jstanbulda Cermanyan ban 44 Meclisi idare Salı ( l 7 ) de Sirkeci rıhtı· 

ıııı:~-1--st~ ~n-m.;:;:u:;-_l.~:;-V.~i. -;;.ı·~J,._,-e.;.trı;n-7e'''"n·~~=====~-======<"•·ıııı n-an-:;~'"';"'~!=nt"'~LO"e'.0-:. F"';"'~~~~:~;=:f=~'";"'~'-'~n ~~;-~u-i~ :·;::ı~ ~a~:~~~:y~.el~~~:~·m~-
ACELE EDİNİZ u U U 1 ulizkubnlirug~uiznedlam6omtöerut··rneil hagveın· ı"ışslı"g.?'ı.nedtree Burhaniye, Ayvalığa ,ıri.decek v 

dönüşte mezkur iskelelerle 

Derhal buğün çocuğunuza bir kumbara alınız 
Meclisi umumi vilayetçe 929 senesi için mükellefiyeti bede

niye iş zamanlarının havaların müsadesiz gittiği zamanlar is
tisna edilmiş olmak üzre Martın on beşinci gününden senei 
hiiliye Mayis gayesine kadar temdidi kararlaştırılmış olduğun
dan müddeti mezkure nihayetine kadar bedenen ifayi mükelle
fiyet etmiş olanların ş<ıse ve köprüler kanunu mucibince yüzd~ 
elli zammiyle nakten edayi mükellefiyet etmeleri liiznngeldiği 
tebliğ ve beyan olunur. 

2.20 metre boyunda gayri safi 40, 42 b" rk 
tonluk zengin eşya ve saireye malik ır ı te Altınolu;tJ uğrayarak 

• mükemmel bir halde bir motörlü ge- gelecektir. 
mi satılrktır. Azimcttc Gelibolu için 

Türl<iye Is Banl<ası Mufassal malumat için atideki ad- yük alınmaz . 

rese'Tnüracaat olunması: ':::::::::::=~~ Sicietatea Generala de Publicitate ! 
Carol Schulder et S. Berger. Bucu
resti, Str. Eug. Carada, 9, sous 
"R . • an]a .,. 

~-~-----~~~-~-----~~~~~~ 

1 = 
Dr. HORHORIJNİ Avrupa şıı.pkalarından daııh 

Sağlam, daha ŞIK 
Fabrikası ınamuuuından alınız.. d:~aUCUZDUR 

Fennın en ~on usulUe Bei
soğukluğu, idrar darltı'(ı, pros· 
tat, ademi iktidar, belgevşek
liği ile frengi aJtrısız kafi ve 
seri tedavi olunur. Bcyo~l•ı 
Tokatlıyan yanında l\lektep 

sokak Ko· 35 Tel. 3152. 

SATIŞ l\'1AHALL1: ISTANBUL SULTAN IIAMAM İl(İNCİ VAKIF HANI 
~--~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~ 

EJI anı sanôığı ıııüôürlüğüôeen: Istanbul Liman işleri İnhi ~arı 
Doktor Tevfik Beyin 22868 ikraz numaralı deyn senedi m\ı- Türk anonim şirl<eti i1lare n1ccl1 imlen: 

cibince ve iki roza bilezik, bir çift pırlanta tek taş küpe, bir pır- o h"l" · · · 23 "' ,. a ı ı nızamnamemızın üncJ rn3:Jdesi mucibince hiıs darlar umumi 
!an ta tek taş yüzük, bir pırlanta yüzük, onbeş deliksiz, oniki de- heyetinin zi~dc_ki ruznamede. yazılı maddelerin müzakeresi jçin 23 Mart 
likli cem'an yirmiyediinci (iki mişkal) terhini suretile Emniyet 930 pazar gunu saat 15 te tırketin lstanb~l"da Sirkecide kun Liman Ha
iİandığmdan istikraz eylediği meblağın vadesi hitamında öden- nında .idare meık~z~nde alda~· to._>lanmaya çoığmlması karatl'aştırılmışlır. 

· d · 1 d" .... ·k 'h Nızamnamemızın .. 24 uncu ma:ldesi mucib:nce aleti.de topfatt.maya gerek 
memesi hasebile istıkraz esnasın a tayın ey e ıgı ı ametga ı- asalete11 ve gerek vcka~et~n laakal 50 hi•seye sahip olan ze,·atın 26 inci mad-
:ıa tebligat ifası için gönderilen doksan ıbir günlük ihbarname dey~ gore. toplanın~ gununden evvelki on gün içinde hiue senetlerini şir
zahrına mahallesi Heyeti İhtiyariyesince mumaileyh Doktor ket ~d.aresı mer~~zıne veya Türkiye ı, B .. nkuının merkezile tubelerine 
l'evfik Beyin Maroinde marulyalı m.ahdumlan ticarethanesin- t~vdi ıle mukabıhnde alacnklan makpuzu idare meclisine irae ederek dühu-

hye varakası almaları iktiza eder. 
de olduğuna dair yazılan meşruhat üzerine mahalli mezkur Zi- Hissedarlar umumi heyetinin 
raat Bankasile bu ıbapta cereyan eden muhabere neticesinde mıi alelade toplanması: Pazar 23 Mart 1930 1 15 
lllaileyhin mezkur ticarethanede bulunmadığı anlaşılmış oldu- 1 - idare mecl~si .v'; murakıp raporlarını:':ku~a11 ve tasdiki. 
!fundan iliin ta~ihindeıı itibaren doksan bir gün zarfında borç 2 - 192~ sencsı bila!'çoır.ınıın ve kir ve zarar hesabının ve temeıtu 
tamamen ödenmedig- i veya yenilenmediği takdirde mezkur tevzu hakkı?d~ teklifin tasdiki ile idare meclisinin ibrası. 

l 3 - .1930 senesı bılançosunun t-ınzim v umumi heyetten tasdiki tari-
~nat_ın_müzayede _ı_"le satılacağı ilan O unur. . "khıne1 kadar de".a?' etm•k Ü'Te ıirk•t murakıplerinin intihabile lah-

' 

' 
\ 

Aıkoks ile 

ağrıları 

izale 

ıısat mı tar arının tayıru. 
(İmza) Meclisi İdare 

Bazar dü Lev~.n anonin1 şİr-<:etinden: 
Ti?'ret kanunu.?un 361 inci .maddesile şirket mukavelenamesi abk&.mı .. 

;~ ~e~ıkan B~ar d.~ ~evan ~~odım tirketi hissedaranı 1930 seneıi Martının 
314ıncı çarşrm a .gunu •:a~. ~ şi~~•tin Beyoğlunda lıtiklal caddesinde 

k 
nlumahra ı t'?agazas~n a. ı. mer ı?zı ıdaresinde a)elide sur~tte inikat ede

ce o an eye ı umumıye ıçtımaına davet olunu J 
RUZNAME! MÜZAKERAT. r ar. 

1 - Meclisi idare ile murakıp raporlarının ·k ti 
2 - 1929 senesi muamelatına ait hesabat kırbaal.: ec1· · ·d "b • ın a uuvem ısıı areiza 
smın ı rası ve seneı mezkUre netayici m ı·tın d · ı· · · ..J_ nin teklifatı. • uame a a aır mec ısı ıwıre .. 

ALTINDA 
lsmıbul Birinci lltıkuk Mahkemesi 

ticaret kısmı ri)a>etindcn: 

17 Şubat 930 tarihinde saat 

21,57 de Boğaziçinde tahminen =-=====::=== 
Ortaköy ile Beşiktaş açıklann. Edı·rnenı"n nefı"s 
dan İtalya sancağım ta ıyan ve 

Fuymana limanına bağlı ve Fü. K ~ N ~ E 
8 
v E ı E 

81 ymede (Soçieta di Navigasyone 
Fi umana)) vapur şirketine men 
sup Fiumana vapuruna İngiliz 
bandıralı (The Anglo - Sakson 
Ltd.) İngiliz vapur kumpanya
sına ait Bullmuth vapurunun 
carpması neticesinde mezkur 
Fiumana vapurunun hasar zede 
olmasına dair Fiumana vapur 
kaptanı Corrado Sehinko tara
fından tanzim edilen rapor mah 
kememize verilmiştir. 

Deniz ticaret kanununun 1865 
inci maddesi mucibince bu bap
ta tetkikat icrası için 25 Şubat 
930 Sah günü saat 14 te karar
laşmıştrr. 

Bu işle alakadar olan her kes 
rapor isterken yani mezkur va. 
kitte mahkemede bizzat bulun
mağa veya vekilini gönderme
ye seliihiyettar olduğu ilan olu-
nur. 

Sirkeci Hocapaşa ha
mam sokak No 9 

Tel. lst. 2789 - 1 
1 B A L l Y hvıçrc 

markalı 

vcsair .A HUpa ve yerli mal 

3000 çift ayakkabı 
sauşının son günleri •,020, 01030, 

0 
• 40 tcnzilAt 

B. PATS1KAKİS ve 

3~t~A?~d~~~y~!ıu 1 
Birinci Ticaret Mahkemesinden: 
Müflis Veleços Biraderler Şirketi

ne ait olup Saray Burnunda 10 ve 4 
numerolu Gümrük İthalat anbarlarm 
da mevcut üç yüz çuval kahvenin nü 
mune üzerinden ve transit suretile 26 ıll İı ' ediniz 

Gögiıs ağrılarına ve soğuk .. ığııılığıııA. wif ciğerlere. 
.6ksı1rüğe. lıımbago. rnmalizma. ,.e yıı lteı hapgı ıııe,. 
ızii sancı içııı. bıı eski ,.e tecn11ıe enılrııış ılılç eıı seri'ı 
eıı saf. ,.e eıı ıııı1essir olacaktır \gri\ aıı ) ere .\11,ok,·ıı 
tatlıik idiniı.. 

3 - Umuru ıirketin idareıine memur d"l ahh • "d 
ta . . c ı en mur as aza aı atının 

yını. ALEMDAR ZADELER 1 Şubat 1930 Çaı;ıamba günü saat on 
buçukta Emin Ününde Valide kıra
athanesinde bilmüzayede satılacağı 
ilan olunur. 

4 - Müddetleri hitam bulan meclis' "da • 1 · · VAPURLAR! . ı ı re azasının yer erıne ıntihabat 
ıcrası. 

5- 1930 seneıi için bir murakıp tayini .1 "d t t b"t b" Sert, lüks karadeniı posc1ıı 
kıp muavini tayini. ı e aı a ının eo ı ve ır mura- ]\f jl}et Ya.Şuub.~t23 
Uakal 20 hisse senedine malik olupta ı"çti" k" d h b 1 • DR. A. -KUTİEL-

k · · h" d · k maı mez ur t! azil" u un .. 
ma ısbyen ısse aran ticaret anununun 371 · · dd · t f"k p k B ı · İ . . . d b" h ft 1 h" ıncı ma esın1> ev 1 an yev· azar ç-iinü a ·~a·nı e sogu!<J~ğu, drar darlığı, pros-
md.ı ıtçtıml:ıd.aln ır a a vve ısse senetlerini §İrketin merke:zi idaresine tev· o \ tat ademı kt d b 1 ki" •. ı e me ı ır er. rn:ı\ J-, ı 6 . ı 1 ar, e gev;e ıgı, cilt 

Bankalara tevdi edilecek hisse senedatı mak 1 . k t s· k . h i h k ti ve frengı tedavihanesi. Karaköy, Bö-puz an flr e merk · ır ecı rı tımım an are e e rek~i fırını sırasında No. 34. 
tevdiat mahiyetinde olarak kabul olunacaktır. ezme 1 , 

[Zonguldak, neboitı, Sam -
----=-----'(İmza) Meclisi İdare ;un, Ordu, Gireso~. Trabzon 1 ~clırenıaneti İ hlnatı 1 

Mudanya - Bursa demirvolu ve Rize] ye azimet ve aynı 
, Hariçten istimal edilen ila,·larııı en i\isidir. T k · · 1 iskelelere "Görde, Yakfıkebir Anadolu Hisarı dairesinden: 

tt.r rczanrd• bulunur Ür anonıın şır <etinden: u· · k vtl B k d F · 
YC nye.ı e agrayara · a et ey az a evzıpaşa caddesin-

ALLCOCK M ·~•FA~"'ING CO. Bi.-kenheod. Enılond 5 M d B D . 1 T"" k d k d N 
?-- = "'-?- <..•un 8; Iihal uMan~a. ~rsa mıryo u ur Anonim Şirketi heyeti umumıye•ı < ece tir. e o. 13 ahşap dükkanın en-
- - - sa ar mm .0 uzuncu pazar gunu saı.t onbe·t İ b Jd G • !11urac:ı:ı.t ın:ı. 1n i· f~t1n' u, kazı kaimen müzayede ile satı. 

'--- - Voyvoda caddesınde 17 numerolu General H - ' e atan u a, ala!" da 
()111111'011 ~·,·ı·l<-:-111ai anonin1 şirketinden: sureti adiyede içtima ve atide muharrer h anıınhdakkıl4 dnuı_ne_rolu daırede, l\leymenet hanı altımbki yazı- lacağmdan taliplerin 16-3-930 

~ ' o.:J 1 •. d i k h" ususa a n a ıttıhazı karar ' • l 11aza .. .. 
T . . . dd ·ı •irket mukavelenamesi ahka- Y eyecegın en § r et ıssedarlarmın işbu içtim d h b 1 . e- hane. 1 p ~f"ıı •iT'' ıl l I) ı r gunu saat 14 te daire en -

ıca1·et kanununun 361 ıncı ma esı e. 'Y • • 1 193 . olunur. a a azır u unmaları rıca J ı cümenine gelmelen'. 
llıına tevf"k O · k • anonı"m şırketi hıosedar arı O senesı 
ıı... ı an mnıom şaı- sınaı h d · RUZNAMEI MO T ·•ıartının 26 ıncı çarşamba günü saat on da Galatad.a ~opyan anrn aşır- . . . ZAKERAT: u·· fk Çl. ffielltQSU Ve kJ.feCI. 
tt nı~rkczinde inikat edecek adi heyeti umumiye ıçtunaına davet olunur- ~ - ';1;;~ısı ıda~e dve m~rakıp_raporlarının kıraati. 

A llCOCk:S 
P la sters · 

Alkoks 

SADIKZADE BIRADF.RLER 
VAPURLARI 

KARA DENiZ J\IUKfA
ZAM VP. LÜKS Püı>TA~r 

lnönü 
vapuru p • 

24 Şubat azartesı 
rııno ak~amı Sirkeci nhtı

mından hareketle (Zonguldak, 
nebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Unye,Oiresun, 1 rabzon ve Rize 
lalı:elelerlne azimet ve avdet 
edecekllr. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 

1 adet hanı altında acentalıtın 
mUracaat. Telefon:lstanbul 2134 

LLOYD TRİESTİ1' 
Limanımıza muvasalatı beklenen 

Vapurlar 
(K0\1PIDOGLiO) vapuru 26 

şubat çar~ıımba ( Odcsa, Roman
ya ,.e Bulgaristan)dan 

( GAŞT \LYU ) vapuru 27 
şubat perşembe (ltalya ve Yu
nanisian) dan 
Yaktnda limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
( ASRI.<\. ) vapuru 24 şubat 

pazartesi (Samsun, Trabzon ve 
bat um) a 

eKAPIDOGLIO) vapuau 26 
şubat çarşamba (SelAnik, ;\lidi:li, 
lzmir, Pire, Patras, Korfo, Aya· 
saranda, Brendizi, Fiumc, \.ene· 
dik ve Tricste)ye 

(SEl\IIRAl\1lS) vapuru 27 şu
bat p<;rşembe sabah tam 1 O da 
( Lioyd Ekspres ) olarak (Pire, 
Brendizi, Yencdik ve Trieste)ye 

[COSULICH Linc] kumpan
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Am~

rika llnıanlarına gitmek için ten· 
zil:ltlı dogru bileç verilir. 

Her nevi tafsilAt l;in (;3Jata la 
mumhane ( Lloyd Tricstlno ·ı 
ser acantesıne. Telefon Heyoğ u 
2 l 27 \aya Galat1 'arnyın la 
sabık SelAnik honmsr,a,ı bina 
sındakı yaz; hanelerine. Tc 'el 
llc) op;lu: 2-l99 ve yahut Sırked i 
Kırzade hanında~i }Rl.ılıare'ın 
nıiıraeaat edilmesi. l'elefc 
l.tanbıl: 2J5. ar. tasdiki. senesı evreı meıaısine ait bila•ço, ve karu zarar hitabının anonın1 şirketinden: 

RUZNAME! MOZAKERAT:k · 3 - Meclisi idareye aza tayini ve müddeti . k . 1 • Ti~aret ~unu~un 361 inci maddesile şirket mukavelenamesi ah'-'·--,_ll~Yır_••ı••ım•m•m:ı::zllili~?1' 
l Mcclı"s" "d "le murakıp raporunun ıraatı, . . ak . . . ' erı mun azı o an murakıple na tevfika T k Ç k """' e kencı· vap 1r}ar1 - ı ı are raporu ı ı· · · d ,. rın yerıne mur ıp tayını ıle ücretlerin t b"t-. - .. . n ur . ım. entosu ve ircci anonim §irketi hissedarları 1930 
2 - 1929 s•ne·ı· muameıa·lına aı"t hcsabatın kabulü ve m.ec 181 1li a.re.daza.. 4 M ı· · "d es 1 1 M t 17 ' se. ' • ec ısı ı areye ka ti" · ' nesı ar mm mcı pazarteıi günü saat on do""rt buçuk ta Galat d A .:.tnın ı·ı,,.ası ve seneı· mezkur" e netayici ntuamelitına daır mec sı ı are- .b-:- k d' . nunu caretin 323 ve 324 üncü maddeleri m yan ha d . k k . a a gop. Karad niı Jtiks \ !iU cı ınce en ı azaaına ıcabeden müsaadatı 1• . k 1.h. U· nın a şır et mer ezınde inikat edecek heyeti umumiyeı adi . . 
nin tcklifj. . . itası. azuneyı verme se a •yetinin maına davet olunurlar. ye ıçti-
3 - Uınuı-u ~irkctin idaresine memur edilen ha aid~tı~ın tayı~ı, · f b · t" · · k d b RUZNAME! MOZA ' t d ki muddetlerı ş u ıç ımaa ıştıra e e ilmek için gerek esal ı k _._., KERA T: 
4 - Meclı"sı· ı"dareye ı"nt"ıhap edilen yeni azanın as 1 ve . k t" ı·aka1 d h" e en ve gere V<:ı<a eten 1 idare mecli . il kıp şır e ın a on a et ıue senedatına mal"k 1 k . b d . . - ., raporu e mura raporunun kıraati 
hit.'Ut'I bulan azanın yerine intihabat icrası. . . I ' içtimadan hiç değilıe on gün evveline kada: 0 ma ve J§ u sene ah tarıhı 2 - 1929 ve 1930 ıeneleri için ıirketin umurunu sureti .. ah • 
5 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan tır~et ': muam lstanbul'da Galata'da Oımanlı Bank reye m~mur edilen aza aidatının tayini. m suaada ıda. 
i-ttı ticari• ede bulunmak üzre meclisi idare 3.zaıına mezunıyet ıtaıı, . . Paris'te Meyerbeer L-.:::._d 7 asına, 3 ... - !•~t kanununun 323 üncü maddesine tevfi'--- . 
f) - 1935 s :ıei h~Mtbİyt:si için bir murakıp tayini ile aidatının tespıb .. ' . IO-.gın a numeroda Osmanlı Bankasına, lab ticanyede bulunmak üzre meclisi ida ... ıuuı şırketle mua1nt.:-

•- BrukBseıl· deb. Landis'."'yunan sokağında 95 numerolu Bank endu""ıtrı"el 4 1930 . . • b" re azaaına mezuniy t ·ıa , v~ uir muralc p muavini tay~ni. . e ıe ıttev --L almak . - ıeneıı ıçın ır murakıp layı·nı· il "d e 1 ıı. 
L" k k" · ı· d hazır bulunmak ıs zl "b '™""PUZ ve ıçtimaa dahil olmak için itbu malı- rakıp muavı·m· tayı"nı·. e aı atmm tesbiti ve bı"r mu-ı · ~a al elli h"oseye malik olupta mez ur 1~ ıına a. . . . . • pu arı ı raz etmek lazım gelir. ı o. 

Yen .zevat !İcar t !t~nununun 371 inci maddesın.e tevfik:'n ıçtı~~ tarihın- ~kal 250 hisse senedine malik olu ta i . • 
n hır :ıafta ~ v-.·l his c senetlerini şirket merkezıne tevdı etınehdırder. (İmza) Meclisi İdare mak 11tiyen zevat ticaret kanununun 371P. . çtın;;" ~ezkurda hazır bulun-

to~ :'lankalar t v"i rd;Jecok hisse senedatı makpuzları şirket merkezine KARON Aln1an K"t h • rihinden bir hafta evvel hissele .. • k mcı ma. desıne tevfikan içtima ta-
·dıat h" · d l ı kt 1 ap anesı Bankalara tevdi edil---'- h':'m fır et merkezıne tevdi etmelidirler. 

ma ıyctın e olarak kabu o unaca ır. . . dace---L-~.-.::;._:..::....::..:;....:...=....:...:__JP~roJfuı__J'fuı.elJDell<ruuıınıla.-5'lJl.--~_JJt~evl'.d!"ia!t mahiv . 1 r ~ ı~ae..ı ~eneda_b makpuzları tirkct merkezine 

\T ,\'r \ 
vapuru 26 ç b 
~ubat arşam a 

gtinı.i .. 1 Jrnı ."iri .:i nht! 

hareketle d m [Z "ı , 1 
bol ı. :->amsun, O 1 • < ı 
1 r bzon. !:>urme ı 'e Hız 
gidecekti·. 

'· 

Tafsıl~t lçuı Sırk ı.1• \ c ı ı 

hanında k:\in .acente hl"' ınur t 
,._ ..... 'l ' .• 1 1 •.... ~. . • 1 ~ 1 .: 
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lst. Mahkemei Asliye Birinci Ti- ı 

:a'"et Dairesinden: 

\ Ealıkesirde Diki zade Emin efendi 1 

' 

' 

( 

1 ( 
1 

( 

• . 

fd a cafından Neftsendikat müessese8i 
l "fi. r. ırine ZiraG..t Bankası B lıkesir şu6 

ı , •<si tarafından bin liralık 30-10-929 
.; arih ve 7727,205 numerolu çeki za-
1 i eylediğinden bahisle iptaline kaqr 
ıc ası talebile mumaileyhin vekııi A
ı3 ukat !sak Sages elendi tarafından 

i . 
·6·ukubula,1 müracaat üzerine mezkU.r 
·2 enedin kimin yedinde ise 45 gün 

1 rfında mahkemeye ibrazı ve ibraz 
nı -ıediği takdirde iptaline karar 
:ı .. ı. ceği lüzumu evrakı havadisle i-
1 lna mahkemece karar verilmiş oldu-

.undan her mucibi kararı mahkeme 
) .ey!iyet kanunu ticaretin maddei 

lUiUiyct 
• -'-" 

" 

1{~ tıl m 
' İl J lif 

)_ r ..ıahsusası mucibince nan olunur. Rizede Halk Flrkaıı mutemldl ve ahallaln ıtayretlle asrı bir tarzda in~a ettlrllmlf olan Halk Fırkaaı bina~ı ve bahçesi 

1 

ı 

1 
• 

1 
1 1 

1 ~ .: 
•l - ' 

8. el BÜYÜK 

Tlll!HE rlllN~~~~ 
2 .ci keside : il Marttadır. , 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Ayrıca 15,00C 10,COO liralık 
ikramiyeler ve 10,0CO liralık 

bir mükafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz ,. ·c 
l 1-

: tt:~ Karanı ii rsel Mensucat ve Ticaret 
_ ı Anonim şirketinden: 
" 1 1 'ı~ Şirketimiz hissedaran heyeti umumiyesi 1930 senesi Martı-

1 ı<Iıın 24 üncü Pazartesi günü saat onda Süleymaniyedeki fabri
''::ı~amız salonunda süreti adiyede ~~timaa davet olunur. 
;1, RÜZNAMEİ MUZAKERAT 
1 ~ Madde 1 - ldare meclisi ve murakipler raporlarının okun
] l nası. 

' 1 Madde 2 - 1929 senesi bilançosu ile kar ve zarar hesabının 
:r etkik ve tasdik_iyle idare meclisinin ibrası. 

, 
1 

r Madde 3 - Idare meclisince tevzii teklif edilen karın kabul 
ı ı ·e tasdiki 

ı 1 Madde 4 - İdare meclisi azasından müddetleri hitam bulan 
~ r ki zatın yerlerine aza intihabı. 

_ Asaleten veya vekaleten on hisseye malik olan hisse<larla
' 11 ın içtima gününden eve! on gün zaifında Şirket merkezine mü 
_ acaatla auhuliye varakası almaları rica olunur. 

• 
--

1 . ' 
1 ':ı 

• 
1ıı 

1 
cı e· 
1 ~·c 

. ~ ıiı 
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il ); 
~· Mu~ase~ei ~ususiye oıü~ürlll~ün~en: 

İstanbul viHiyeti idarei Hususiye Çarşı şubesi tahsildarlı
ından kadro harici iken İstanbul müşkirat idaresinde istih
"m olu~:ın İsmail 1 lakkı Ef. Şile kazası muhasebei hususiye 

ş1 .ıhsildarlığma atin kılınmıştır. Tarihi ilandan itibaren beş 
ün zarfında vazifeye mübaşeret etmediği takdirde yerine diğe
inin ta in olunaca ı ılan olunur. 

e 

Istanbul ithalat GümrüğüE1 en: 
75 sandık 3750 kilo 

maniul seker 
' 

Balada muharrer bir kalem 
eşya 24-2-930 tarihinden itibal 
ren Istanbul ithalat gümrüğü 
satış ambarında bilmuzayede 
satılacağı ilan olunur. 

Bayram münasebetile Şimen
difer ücretlerinde tenzilat 

Devlet IlenıirJolları ve Limanları Umumi rnaresin~en: 
Ram 11.an bayramı münasebctilc şebekemizin Haydarpa~a - Ankara - Kayseri - Eski~ehlr - Konya

Adana - .\!ersin - Arifiyc - Adapazarı - Alayunt - Kütahya - Tavşanlı Kısımlarında ( Banliyo 
hariç ) adi katarlarla seyahat edecek yolcularıı 26-27 şubat gecesinden başlayarak 8-9 :\tart gece 
yarısında hitam bulmak üzere on gün müddetle tenzi!Atlı Bayram tarifesi tatbik olunacağı i!An 
olunur. Fazla tafsilat almak için l tasyonlara taliK edilen i!Anlara muracaat buyurulma>ı muhterem 
volculardan rica olunur. 

lıtanbul Mahkemei Aıliye Birind ı 
Ticaret Dairesinden: 

Mahkemece ilam iflasına karar 
verilen kundura imalathanesi sahip
leri L. Matalas ve Şürekası efendile
rin İcra ve iflas kanununun 231 inci 
maddesine tevfikan alacaklılar sıra 
defteri tanzim edildiği ve 220 inci 
maddesine tevfikan müflisin teklif 
eyledikleri konkordatonun müzakere
si için alacaklıların davetine lüzum 
görüldüğünden 8 Mart 930 tarihine 
müsadif Cumartesi günil saat on dört 
te mahkeme iflas odasında alacaklı
ların toplanması lüzumu ilan olunur. 

lst. icra reiıliğinden: 
Konkordato talepleri nazarı itiba

rc alınan İstanbulda Çakmakctlarda 
Giritli Mustafa Paşa Hanında 17 nu
marada mukim Bulgurluzıde l\Icb
met ve Tevfik Bey biraderler Şirke
tinden alacaklı bulunan ve alacakla
rını usulü dairesinde Komiserliğe 
kaydettirilmiş olan hükmi ve hakiki 
eşhasın icra ve iflas kanununun 283 
üncü maddesine tevfikan 31 Mart 
1930 tarihine müsadif Pazartesi gü
nü saat iki de Konkordato müzake
ratına iştirak etmek üzre Çenberli 
Taşta eski Maarif Nezareti binasın
dalci dairei mahsusada bulunmaları 
lüzumu komiser sılatile ilan olunur. 

Bulgurlu zade biraderler 
Şirketi komiseri: Emin Ali 

Tasfiye halinde bulunan. 
Pa§abahçe Tuğla ve Kiremit 

Fabrika11 Anonim Şirketi 
Kanunu Ticaretin 361 ve 457 inci 

maddelerine tevfikan hissedaran hey
eti umumiyeıi mevadı atiyenin müza 
kereıi znnmnda gelecek şehri Martın 
24 üncü Pazartesi günü saat on.birde 
Galata' da Merkez Rıhtım Hanının i
kinci katında, 2 numerolu dairede su 
reti adiyede akdi içtimaa davet olu
nur. 

1 - Tasfiye memurları raporu ile 
murakıp raporunun kıraati. 

2 - 31 Klinunuevel 1929 da kapa
tılmıt olan taafiye heıababrun tas 
diki ve Taafiye memurlarının teb 
riyeıi zimmeti. 
ltbu içtimada hazır bulunmasını 

arzu eden hiısedaran hisse senetleri~ 
ni Ticaret kanununun 371 inci mad
desi mucibince yevmi içtimadan lia
kal bir baka evvel Galatada Selanik 
Bankasına tevdi eylemeleri lazım ge
lir. 

Dnrül' aceze Müdürlüğünden: 
Darül-'acezeye on liradan yirmi 

beş liraya kadar üçret alacak muhte
lif hizmetler için orta yaşta okur ya-
zar hcdeme Hanımlara ihtiyac var· 
dir. Her gıin darül'aceze müdiıriye-

~evlet ~em irJolları ve limanları umuını inaresinden: 
1200 meşe travers kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa ıs Mart 1930 Cumartesi günü saat ıs te Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır . 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakaşa 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini üç lira mükabilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa ma
ğazasından tedarik edebilirler. 

Emlak ve Eytaın Bankası umum 
m ti d ii r l ii ğiin den: 

1 - İstanbulda Galatada Kalafat mahallinde Kürkçüler ka
pısında Banıkamıza müdevver emlakten olup şimdiye kadar 
Neft Sindikat Şirketi tarafından isticar olunan (Gaz deposu) 
pazarlıkla satılıktır. 

2 - İhale Şubatın yirmi dördüncü Pazartesi günü saat on 
altıda İstanbul Şubemizde icra e<lileceıktir. 

3- İhale şeraiti: İhale bedeli ya tamamen peşin olarak ve
ya peşin olarak ve yahut azami döl't senevi taksitle ve birinci 
taksit peşin ve diğerleri müteakip senelerde hila faiz olmak 
suretiyle ödenir. Her iki teklif ayrı ayrı mezat kaimeleri üze-
rinden cereyan eder. / 

4-Teminat akçası 37SO (üç bin yedi yüz elli liradır). 
5 - Satın almak arzusunda bulunup ta fazla izahat almak 

istiyenler İstan'bulda Bahçekapıda Emlak ve Eytam Bankası 
İstanbul Şubesine müracaat buyururlar. 

Bursa valiliğinden: 
Vilayet matbaasına S7 X 82 eb'adında bir adet Tipo, 

32 X 42 eb'adında Pedal, 0,71 santimlik Kağıt keski, 49 X 56 
eb'adında Kitap baskı Pres, 18X26 eb'adında Yaldız= İs
tampa, 41 X 60 eb'adında Prova tezgah makinaları alınmak 

üzre kapalı zarf ile münakasaya çıkarılmıştır. 
Münakasa müddeti 6 Mart 930 Perşembe günü saat on al

tıya kadardır. Münakasa ve fenni .şartnameleri ile sair evrak 
Matbaa Müdüriyetindedir. 

Taliplerin ihale günü müva!-Okat teminat akça veya evrakı 
ile Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Kastan•oni ev~af oıü~ürlü~ün~en: 
Kastamonide Saraçlar çarşısında yeniden yapılacak yedi 

adet dükkanın insası kapalı zarf usulile münakasaya vazedile
rek Martın on sekizinci Salı günü ihalesi icra edıleceğinden ta
lip olanların şartnameyi görmek üzre hergün İstanbul Evkaf 
levazım idaresine ve projeleri göııınek üzre de Kastamoni Ev-

P \Z!\H 
23 ş :s,\ 1' 9;30 

Y alnu kınnızı 

embal&fıne dikkat 
talep ediniz. 

Emniyet Sandığı 
~Tüzıyede lkr>z 
bedeli lira num ı -a,ı lkrhıııı. c " cin' \c rev ı 

520 13370 Üsküdarda Yenim<.halle mahallesinde Dibek 
ğında eski 70, 72 yeni 64 numaralı bir haneni 
mamı. Meryem, Serarpi, Agavni Han 

Karabet, Vahanı, Haykazar, Artin Efen 
450 13669 Horhorda Sofular mahallesinde Ortaçeşme 

ğındada eski 7 ve yeni 9 numaralı maa bahç 
hanenin tamamı. Mehmet Telat Bey, Ha 

Naciye, Nazmiye Hanı 
1500 16570 Beyoğlunda Pangaltı Elmadağı caddesinde 

123,125 numaralı deponun tamamı. Mm. Ka 
260 17393 Çarşıyılrebirde Bodrum hanı birinci katta esk 

61 yeni 59, 60, 61 numaralr üç adet oda gediği 
münkalip elyevm yekdiğerine mak!Up mezku 
maralarla murakkam bir dükkanın atik altını 
numaralı bir adet hasırcı çuhacı yediğind~n 
kalip muayyen mahallinin tamamının ve iki 
oda gediğinden munkalip atik altmış numara! 
ayyen mahallinin a ı tı hissede beş hissesinin t 
yirmi dört hisse itibarile on bes hissesi. Me 

Halit Efendi Emine Seniha, Ha~dan, Fatma 
Seniye, Malike Hanımlar 

1905 14701 Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde Topçular 
desinde eski 177 yeni 173 numaralı bila gedik 
kan mahallini müştemil camcı gediğinden mü 
lip üç odayi havi bir dükkanın tamamı. Ali 

Paşa, Mehmet Affan Bey, Ayşe Sema 
Mükerrer 

155 17470 Nuruosmaniyede Mollafenari mahallesinde Nu 
maniye caddesinde eski 62 ve yeni 56 numara! 
han ve dükkanın tamamı. Ziya 

650 17672 Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde müka 
ma Halit bey elyevm Bayır sokağında eski 2 
kerrer ve yen~ 32, 36 - lnumaralr bahceli bir h 
nin tamamı. Kadriye Ha 

3950 18009 Mahmutpasada ve mahallesinde atik Bezciler c 
p Sultanmektebi sokağında eski 41 müıkerrer y 

12 numaralı bir hanenin tamamı. Ömer Ef 
8155 18711 Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde atik Ağah 

mı cedit Terazi ve Külhan sokağında eski 42, 
44 yeni 66, 68, 68 - 1, 19 64, 15, 17 numa 
mukaddema dört elyevm üç bap dük 
ve bir bap apartımanı müştemil Ağahamamı 
mile maruf bir hamam ve hatap mahallile 42 
maralr dükkan karsısında dolap mahalli ve ha 
derununa cari bir masura mai lezizin tamamı. 

Salim Nuri B. Emine 
625 418 Galatada Arapcamii mahallesinde Doğru ve 

sokağında eski 1, 1 mükerrer 3, 8, 10 yeni 1, 3 
ı, 3, 2, 8, 10 numaralı beş dükıkanın tamamı. 

Hasan Vasfi 
115 595 Büyükadada Konstantinidi berberoğlu sokağ 

eski 34, 28, 36, 24 numaralı maa dükkan bir ha 
nin tamamı. Davit 

465 664 Cakmakçılarda Dayehatın mahallesinde Valde 
hı ikinci kapı alt katı mevkiinde eski ve yeni 39 
maralı bir odanın tamamı. Haci Kazim 

1457 768 Kumkapıda Çadırcıahrnetçelebi mahallesinde 
rayicitiyatro sokağında eski 5, 5 mükerrer yeni 
23 numaralı iki hanenin tamamı. Cilingiroğ'I 

Yuvakim 
505 878 Kınalıada altıncı sokakta eski 4 yeni 66 numa 

bir hanenin tamamı. Ali Riza 
2055 1396 Gedikpaşada Bostımali mahallesinde Tiilbentc;i 

nı sokağında 6 numaralı hanenin tamamı. 
Münire 

155S 1628 Heybeliadada Dağ mahallesinde Yüksek soka 
eski ve yeni 27 numaralı hah eli bir hanenin 
mamı. Mirza Mehmet A-;af 

455 1782 Ortaköyde Papasoğlu soka~ında eski 27 yeni 
numaııalı bir hanenin tamamı. Semvil Pento 

225 1821 Heybeliadada Papas sokağında 19 numaralı b 
çeli bir hanenin tamamı. Emin 

3105 1789 Kocamustafapaşada Sancaktaııhayrettin maha 
sindeKocamustafapaşa caddesinde eski 142 ila 
yeni 168 ila 196 numaralı bir dükkan ile iki ha 
nin tamamı. Fatma Han 

1212 18856 Kasrmpaşada Çatmamesçit mahallesinde atik 
c;ükhamam ce<lit Derviş sokağında eski 12, 14, 
mükerrer yeni 2, 4 numaralı bir hanenin tamam 

Ahmet Faik 
Yukarda cins ve nev'ile mevkii yazılı emlak 61 gün müd 

le icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında göst 
len be<lelle talipleri uhtesinde takarrür ederek birinci ihal 
icra kılınmış olduğundan talip olanların ilan tarihinden itil:i 
ren 31 gün zarfında satış amirliğine müracaat eylemeleri lü 
mu ilan olunur. 


