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Bu numarava25 şu-
NR 00·1 Q: J 

batta kur'a çekilecek, 
ertesi 26 şubat nüsha-
mızda illin edilerek hediyeleri J 
verilecektir. 

ff ükômetin kararlarını dinlemıiven bankalar seddedilecek 
~ ~ 

Yunanlılar karar verdiler 
İtilatnameyi imza edei:ekler 

Fakat ikamet, dostluk, bahri tesliha
tın tahdidi mukavelelerinin de 

birlikte akti şartile .. 
mektedjr, Tür-
kiye bu noktai 
nazarı kabul 
ettiği takdirde 
itilif mübadil 

Milli paramızın korunması 

Büyük Millet Meclisi dün çok 
bir kanun kabul etti 

lÇlll 

mühim 

Başvekilimiz- ve Maliye vekili birer nutuk söyliyerek 
vaziyet hakkında izahat verdiler 

. ~nkar.a, 20(Telefon)- M.Mec· mütaleaların sonu gelmiştir. 
lısı bugün fevkalade ıçtiınalann- Kanaatimiz şudur : Milli müsta· 
dan birini yaptı, BaQvekil ve bil· kil bir bankanın tesisidir. 

emlak meselesi .,. M tün vekiller içtimada baıır idiler. emleket ikbsadiyabnda fa-
müstesna olarak B 'd 1 • azı layihalar ve bu meyan~• ı e.ı ve nazım rolünü oynayabil-
derhal imzala- T k k Ur - Rus dostluk protokolünün me için bu tec!iye bankasının 
nacaktır. tasdiki kanunu kabul olundu. münhasıran milli ve müstakil 

Yunanistan S 1 I onra kürsiye maliye vekiJi o ması izımdır. Bizi tereddütte 
mübadil emlak gelerek: ıaunederek bankaya fU tekil 
meselesinin tas- H k b h " ü umet meclise borsa mu· veya u ma iyetin verilmesile 
fiyesi için aylık amelih hakkında bı'r layiha tak· yabancı · iştiraklerin yardımını 
bir müddet ka-bul etmekte ve dim ediyor. Bunun hakkında düşündilğilmüzü zannedenler 
bu müddetin bugün encümenler reis ve maz- beyhude ümide kapılmasmlar. 

inkizasından 
sonra bitaraf 
Azaya tevdi edi-
lecek olan bu 
hakemlıkten bir 
mes'uliyet ka
bul etmediğini 

ve mübadil em
likin tasfiyesi 
neticesinde bo
rçlu çıkarılmı
yacağma kani 
bulunduğunu 

Yunan Başvekilinin şon :-;eşmi beyan ve bita 
Atina 20 (Anek.) - Hariciye raf azanın hak\.!m iği esnasında 

ebcümeni dün de M. Venizelo- rey sahibi olmaksııın bitaraf an 
i~ riyasetinde toplanmıştır. tenvir için bir Yunan ajanının 
Çtimada hariciye nazın, siyasi bulunmasını taltp etmektedir. 
fıl.kalar reisleri hazır bulunmuş Yunan sefiri talimatı alır almaz . 
\tl e Türk-Yunan itilifı projesini derhal Tevfik Rüştü B. ile SİY.a
etkik etmiştir. Müzakere pek si müzakereye girişecektir. lti-

llzun aürmüş ve neticede encü- laf imza edilirken sureti kat'iye
"1 de halledilmış olan mübadele 

en hükumete itilafı teklif etti· meselesiui hiçbir blrafm kurca-
li şekılde akit için salahiyet Jamıyacağı hakkında bir madde 
~ermiştir. konacaktlr. Yunan hariciye na-
h ~n~ümenin bu kararı üzerine zırı bugün Mısıra hareket edi-
~ncıye nezareti dün gece yer. 
t 

1 
kara Yunan sefirine uzun bir A ---------

,t ıraf çekerek iti afın akti için m an u l I ah Han 
e:cümenin verdiği kararla itilaf 
~alan bildirilmiştir. Mufassal 
tıı matı hamil 011.n M. F o kas 
"-martesi günü b.Jradan Anka-

Ya hareket edecektir. 
Qı..'iunan sefirine gönderilmekte 
~ il talimatta Y unanis an An
...r•da Türk ve Yunan mütehas-
ı~~ ·~ tarafından mübadil ve 
~n mübadil emlakle lst::.nbul 
le ~~an ve Garbi Trakya Türk
~ tının vaziyeti hakkında karar-
ık:larılmış olan büt_ü~ ~~slan 
'r but ediyor, fakat ıkı hukumet 
it ~•ıtıda mevcut bütün mesele
..;.•n hatlini, iki hükumet ara .. 
..,. da ticaret konsolosluk, ika-
,,..et ' ~ mukaveleleri, do~t u~ mı~-
,a,d~c teslihatı bahrıyenın ta .1-
"'l 1 k. . b b ınuahedesinin a tını ve u 

Şehrimize gelip gelmi· 
yt."ceğini kayın _pederı 

bilmiyor 
Dün bir akşam refikimizde 

Amanuılah Hanın şehrimize gel-
mek üzere 
hareket etti-
ğine dair hu
susi bir tel -
graf vardı. 

-Bir muhar-
ririmiz bu hu
susta malu-
mat almak 
üzere Ama -
nullah Hanın 
kayın pederi 
Mahmut Tar-

racaat ve ma
lumat talep 
etmiştir. 

~taki itilafatın mübadele iti
~o ıe beraber im~alanmasını şart 

fllyor. zi Hana mü-

lbt! un~nistan bu tarlı Heri sür
~ le ıki hükumet münasebatım 
~) cij kat'iyede tanzim ve tas
~t arzusundan müıhem olup 
t..;;~~anın da ayni fikirde bu-

y ıuna kanidir. 
''- llnan sefirine gönderilmekte 
~du talimatta Yunanistanın mü
~ emlakin tarzı tasfiyesini 
'>le af mübadele azasına havale 

llıekte bulunduğu be)'11n edil-

Mahmut 
Tarzi Han bu AmanuJ:/11.h Han 
hususta hususi ve resmi hiç bir 
ma umatı olmadığını mubarriri
pıize söylemiş, ve geçenlerde 
kendisinin Romaya gönderdiği 
bir mektuba henüz bir cevap 
almadığım ilave etmiştir. 

bata muharrjrlerinden mürekkep bunu bilhassa tekrar ediyorum. " 
bir encümen tarafmdan tetkik Başvekilimiz müteakiben son 
ve heyeti umumiyede ml!zakeresi 4 aydaki ithalibn azlığına 
• • Diln Lu ...... t/i bir nutuL irat eden · işaret ederek mı·ıı-ı paran n ıçın müstC\cetiyet karan verilme- 11: "~ re ı gene 
sini rica ederim» dedi. Bu teklif Başvekil Hz. düştüğünü izah etmit ve devam

la: 
kabul olundu. evveli para sarfını istilzam eder. «Bu tazyikin manası nedir? 

Celseye nihayet verildi. Encü- Biz bunun için yeni sene bütçe- Elbette nameşru sebepler vardır. 
mende müzakerat uzun sürdü- sinden tasarruflarla ancak 10-15 Bunun için sizden salahiyet iıti
ğünden ikinci celse ancak 7 de milyon lira sarfedebiliyoruz. yoruz. Şunu da söylemek iate
başladı. Liyiha okundu. Diğer bir tedbiri de devlet ban- rim ki en muessir tedbir balkın 

Liyiba etasen bugütt öğleden kasınm teş1<ilinde görüyorum. ( Alt tarafı 4üncü aayıfamızdadır ) 
eVYel toplanan farka grupunda 
mnzakere edildiğinden meb 'us
la~ca malumdu. Sonra Başvekilimiz 
soz alarak kuvveth bir nutuk irat 
etti . 

İsmet Pş. Hz. hulaseten tun
ları söyledi: 

Akanın b:r yaz1sından çıkan mesele 

Cami Bey, bir firari değil
dir, lstanbuldadır 

~Milli paranın kıymetini koru-
mak için B. M. Mec1isine bir " Eğer zimmetime para geçirdimse 

Cümhuriyet adliyesi beni takip 
etsin ! ,, diyor 

layiha takdim ediyoruz. Layiha-
nın mevzuuna girmeden evvel 
kıymetinde müessir olan bütün 
amilleri arzetmek isterim. 

Evveli harici borçlar hüsnü 
niyetle ödenmektedir. Bizi sıkın
bya sokanlardan bahsederken 
münhasıran Osm nlı düyunu 
umumiyesi tediyatını anlamaJıdır. 
Diğer borçlar zaruri tediyeler
dir. Osmanlı dilyunu umumiyesi
nin ise iktısadi ve mali bünye· 
mizdeki tesirleri barizdir. Biz 
bu nevi borçlan kabulde bey
nelmilel misaller ve mikyaslar 
haricine cömert hareket ettik. 
Halbuki bugün dilyunu umumiye 
istikba imizi de tehdit istidadını 
göstermiştir. Düyunu umumiye
nin marbn ilk yansında temasa 
gelmek karan da vaziyetimizi 
izah etmektedir . 

ikinci mevzua geçiyorum: Milli 
para üzerinde devlet mübayaab
nın fazla müessir olduAu söy· 

lenmi ,tir. . 
Kanunuevvel bidayetinde baş-

layan bu dikkat ve takip azami 
dikkatle tatbik olunuyor. 15 ka
nunusanide biikômetin mübayaab 
için 15 mily6n liralık bir ~htiyaç 
tesbit etmiftik. Henilz bır tek 
liralık mübayaat yapılmamışbr. 
Bu, mübayaatımızı talik mahiye
tinde de değildir. Bundan soııra 
esaslı bi t~dbir olarak istibAJi 
arttıracak bir program yapmağa 
çalışıyoruz, k( hazır gibid!r. Fa
kat biiiyorsUDU% ki bu gibi ~er 

Aka Gündüz B. neşrettiği ya- ı 
zılarından birinde eski Roma 
mümeuili Cami .>-+< 
Beyden bahse
derken, Malta 
sn rgü ole rine 

vaktile B. M. 
Meclisinin para 
gönderdiğini 
fakat bu para

yı Cami Beyin 
alıp .nrgnnlere 
vermediğini, 
sonra da iıık!r 
ettiğini söyli· 

yerek diyor ki: 
'' Bu bed

baht. bu iki 
defa TOrk mil· 

Cami B. , yazıldığı gibi, Laçak 

değildtr ve ,ehrimizde bulun
maktadır • . 

Eaki Roma 

mümeuili bu 

yazıyı OkumUf 
ve kendisine is

nat edilen sur 
istimal iddiası· 

nın, eğer vaki 

ise , hakkmda 

takibat yapıla
rak meydana 

çıkarılması için 

İstanbul müd-

. dei umumiliğine 
hitaben açık bit' 

mektup nqret 

miftir. 
Jetinin meb 'uıu Cami Bey Dnn bir mlJ' 
olmut bedbaht, daha bir çok harririmiz Caruı Beyi bularaı 
kozlar kırdıktan , naneler zift- kendisile görllımDı ve bu hu· 
lendikten sonra ne Ankaraya sustaki mütaleasmı sormuştur. 
dönilyor, ne vatana! •. Hali şa- Cami B. demiftir ki: 
ıanm, Lozan listesi neye yüz - AkaGUndilz Bey yazısında 
ellilik oldu da yüz elli birlik Malta sürgünlerine gönderilen 
olmadı." 

Makalenin diğer bir yerinde 
de deniliyor lci: 

·' Çok arzu ederdim ki, bu 
bedbaht,v11tan kaçkını o!masaydı 
da beni mahkemeye çektirseydi.» 

parayı benim suiistimal ettiğimi 
yazıyor. O halde ortada bir cU-
rllm var demektir. / Bu cllrmlln 
meydana çıkarılması llzımdır. 
Onun için müddei umumiliğe 

açık bir mektupla müracaat et• 
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tberli tat.şla Malatya kahves nde _ - Her j!ün 

bir kur'a 
On hediye 

'cadm yüzünden bir cinayet ol d•k 1 ı· ti • • .ı Talik d•ldi 
nuş, y~di sekiz kiti birbirlerine a i a sosya ıs enn reısı e 1 
.ikmit, ıae.tlu~ bir kiti 61müt, 
ott ltİfİ ti• •lır )"aralar almıtlar
dır. Varc'a laılterinden Safeı •e 
Cafer isminde iki kifi yakalan
ıDlfbr. 

bm, benim için paraları aai isti· 
mal e•i diyotlar, 1ıkkıllf4a ta .. 
kibat yapın, hakikati meydana 
çıkarın, dedim. 

Benim Roma mü~essilliifmin 
Ostilndc n dokuz sene geçti. Ben 
... .... :a'•ı,n, ... parayı .. 
istimal eaerim de bu memleke
tin adliyf'si , polisi 'Rlld eı.r da 
benim serbest ıezmeme müsaa
de eder? .Sui istimal yçanlaNı 
bayle serbest bırakaldljııru iddia 
etmek adli_y.e ve .poJise kıarşı 
lüzumsuzluk isnadı demektir. 

~- hana para Nerilm.i1se ta
hd bwıun .bir llU.k mı ita. ur-

.titr. Bu makam .w.- hu -pa
, ... n .1ae-.U ..t stCllllı. Detı&et 
Jaic w.diği ,,..,,.aen .laesalNaı 

lıQl'IDU olur ıa»J? 

ffMta icap .flli-.di ki Aka 
GoN1lıE •. Ma1te•a11 dönd&j6 
gftn ffariciye -Yekıtetine müraca-
at ~det ek &ma ~ui!inia 

biz.im içın .para g.ia.deraıipioiz, 
. bu para ııe oldu ? » d tye .aor-
mab idi. Adalet meflıum1111a 

\aqı heıikesin bir ~azifesi var
dır. Çal ort3smda bile bir ,,·ah
finin diğerini öldürdüğünü 

,ıinek, bıze hiç bir münasebeti 
._ ..... ~..wct,... katilin adalet 

• u, JU ; ı ı· e dlfmesi için elimizden 
ıeldiji bdar çaltştnz. Aka 
C...d8.z Ser beaim para 8Uİ ia

limal .tltijimi bli)101D11f •• ni· 
çın thndıye kadar ıesini çıkar

mallllfbr. 
Ben CÜID1Hlriyet middei ıumu

miliğine müracaat etmekle bir 
'hllc wtalldafl .6ti e memle
ket adlireaiıae • demakrui ida
reainin faziletine karsı vazifemi 
ifa etmit oluyorum. B• 1aayı 
yuan zab muhteremin de 1IJftİ 
._.ıte, •emlelrete karşı olan 
F •siai a .detrek esı.t.a dtı
miye ıile a..aber salahiyettar 
...-ma .-setmesi icap edtt. 

Fran ız kabinesini teşki
le muvaffak olabilecek mi 

M. Tardiyônün bahri kon(erans· 
takiFransız murahhaslanna 

riyaseti isteniyor 
Paris, 1' {A.A)- M. TardiY3 bugün öğleden sonra M. Leygues, 

11.Lam.ent E,aac, •.Sent, M.llemıe:My ve ınartıal Lyauteyi kabul 
etmiftir. 

Paris, t,, ( A.A' - Salflrtyettar mahafil M. Tardiyöolin reisi
cümhur M. Dumerge son buhranın -hadis oldağu ahval -ve terait 
dolayısile müstakbel kabinenin reiaini 17 fUbatta mecliste husule 
gelen ekMl'İyet ar.asından intihap etmesini teklif etmit olduğulıu 

temin et~ir. 

M. Dw.eıs ileri sürülen sebepleria .bir derece makul elduğuau 
kabul etmiş fakat, Londrada mühim mür.akerat CCW"eyaa etmddıe 

olduğuıulan meselenin t.al!edilmesi • lmsusuada ısrar «mittir. Pek 
muhtemel olmamakla beraber M. Tardiyö karannda ısrar ettiji 

takdirde il. Duaerem parlamentodaki radikal sosyalist gurupu 
reisi 11.0....u.npsi yeni bıtıineyi teşkile memur etmesi muhtemel
dir. M. Cbaatıempain kabineyi teşkil etmeyi kabul ettiği takdirde 
M. TardiyomM tepiki mesaiaini temine ça'JfaCağı \ite mumaiJeyhio 
Londraclm f'Tamız tıeyetine tiyaset edeceği a6ylenmektedir. Maa
mafıh, M. Tardiyönbn dostJan mumeileytııia Sttıhi seitepe«dea do ayı 
teşrıkt meaaidcıı istınkif edeceğini 16yleme'ktedirler. 

M.Tardiyönün t~r ki mesaiden imtinaı takdirinde M. Chautempsin 
sol 4:enaha mliatenit bir kabine tCfkiline çalJŞ&Cağı söylenmektedir. 

Paıia, 20 ( A.A ) - M. Dumeıy taı-almdan davet edilea il. 
Clıautempa, .E.lize'ye gitmiftir. Kat'i cevabını saat 18,30 da reisi
c6mbura bi&ıairecek., il . .chaıtemps, EJize'den aynhrken sorulan 
W.: sdal\ vm\iti e.!Yapta, eldlhutiyet~ileri .WI Ve" tlemo'ktt.t bir 
hükumet programı etrafında toplamak için yapılması lizımgeJen 

miıeken ~ •itaftl'e)'e derhal baılıyacağım söylemiş, kendisine 
iekJif .ed ılen vazıfeyi muv.affakiyetıe neticelendirmiye ka'iyaa aa
metti,ğini ili ve eylemiştir. 

P.aris, 20 ( A.A) - M. Chuatemps, M. Tardieu'den kendisite 
iN arada (ahşmas1111 rica etmiş ve Londra konferan11ndaki Fransız 
murahhas heyetinin baflDcla kalmaSIDI ısrarla iatemiftir. M. Tardieu 
.atlet!en aenra cevap verffeğini s6ylemiftir. 

·{eddedıldi 
Aıllkana. 20 (T eJefon) - Os

manlı bankasının teklifleri .._. 
men ret olunmuthlr.. 

Haydutların idam; 
isteniJdi 

bmir., 20 ( V akıt ) - Rizeli 
haydatlardan Nusret ve Hüseyia 
idam edilmeleri talebile muba
kemelerine bqlanılda. 

p, fakat naziktir. tki gUn aon
n yine bu ıaatferde burayı tet-
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rif buyurursunuz. Müt~hauıs!ar
dan müteşekkil bir kou61tasyon 
heyeti huzurund~ meseleyi ariz 
amik tetkik ve hallederiz. 

Bir otuz kırk lira kad.. maa
raf oNr; bir fCY değil. Bu ifte 
en .ziyade dikkat edilecek bir 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
- üret Mjru... B ~ w t.et oa lira geçiror-

phitle.r .ilter... H efendi .iz he111 bbben. 
- Nerede bulacıjım pt.itien7 tetla.iye hemde kanunen aiya-
- Biz tedarik ıl iL Fabl mle _.tapmaz. .. Jdarehanemiz 

\1raı mHraflı olur_ .... .w.ı ile. de hukuki itleri 
- len Y111111fa -•ı• t1a detalııte eder.. Ş-ımdi me mü-

~la ._._ 6ec:la alan. eekkin i i ç ar 111ere~m. Ve 
- Zewillis zengia midir? sonra sizi o, kocük vazifuİllİ 
- Eh kimaeye muhtaç cal... iLa edemiyen adamdan aytrlap 

yacak kafiar... ••biz bir delik.ula ite men-
- Sizi o .aıu pçiadirir? clirecejim... 
- Oh nerede? Benim .. ,ım - YusuOan mı? 

iratlarım ayrıdır-· - laterseniz Yusuflan •• Şimdi 
- Mallarmız ,ok mudur? Irat- bana isminizi, semtiniu telefon 

lannız nerelerdedir? 8Ulllaramza sliyleyiniz... 

met Tardu burada. edile. ~Jur. 
dılar ta.amile gefte burada kal-
malıdır. Mesele WB fa.ili Mil· 
•adm enet harıca lif 9IZ8rla 

it W.O o lar. NaSll hareket et• 
meniz tAzım geldiği hakkında 
ıize talimat vereceğiz. 

Bu nasihatlerimi ne kadar 
dikkatle dinler ve dediklerimden 
hiç aynlmazsanız o derece ko
laylık1a arzularınıza nail olursu
nuz Harumefeadi. 
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Bahri konferanstaki 
murahhaslar memle
kedenne dönüyorlar 
tıalJ'a fle kamanın tlerü 

kuvvetleri arnsmdaln ,_. llt,,..i, , 
Londra, 19 (A. A) - Reamea 

lliltlirildijine slre ... bunla 
bulunmakta olan bOtln lie,Yetler 
reisleri arnun!a -cereyan ~en 
müşavereler netk:ıesinde ltalail 
S.nferwaa 26 ıubata taliki 
karargir olalllftur. 

Londra, 19 (A. A.) - ltalyu 
aahri murahlaaslan il GraDCli 
ile M. Si.yani, pma ita,.,. 
••elet .edecekler Ye 24 fllliatta 
Loadra7a dlnecelderclir. 

Londra. 19 (A.A..) - ltalyan 
tezinin Jenİ ıu, INr rakam 
tekıif etmeksizin 1ta')'UD mki 
nektai -aazanoı muhafua etmek
te oldqiu beyan edilmektedir. 
Muhbranm aon lul=- tqkil 
eden mwkayeaeli cetweıl laa-iıte
l'e- Fl'ama ~ 1t.1, bahri 
AaYHÜerinİ V afm,toD koafe
.-aDSIDda haklarında her hangi 
bir kaide vaıedi•• e-if olan 
geoıils itibarile ..-., .. et
•ektedir • u..,.. mulıbnm ! 1 - , .. _ 
darulmasma mezmiiyet .._i'mif 
elan ,pmileri ve bit..._ Fna-
aa içjn 1930 aeneeiae ait olarak 
kabul edümif .,..._ '45 \tm 
tonu; 2 - Frarısama elincle ltu-
111111ıiıl -.e ID1kt~ ~ 1lUııli 

Her g'ifn bır karllm 
IH!ı lu•, dair•• 1ıarıı 
•116ıeut lıed.i11eler 
11oruz I 
Gaetıemi almak için 

gün verdiğiniz $ kurut · 
size $ lira kazandırabilflıCW• 
bir t.r•.a .--a• 
11azı unutmayınız. Bu n 
ralar VAKiT 111 ilk ...... 
•IDID yUarikİ sai k6f 0 

dedir • 
Her gln ayni yerde 

her nOsha için ayn ayn 
mak üzere DCfl'uaua-
olan bu numarayı iyi 
la)'llllZ ve gene her glla 
.temizde lragepcljlrlan • 

ohman numaralan tetkik 
derek kendi n ... aramza 
ikramiye isabet edene V 
KIT iclaresine mDr 
ediaaiz. 

* Dh 16 Şubat 
teni edilen num 

lzeriade kur'a çekildi; 

3001 
numaraya bet lira isab 
etli; dita' muhtelif hedi 
ler ..... _ 1111111aralar 
lardlr: 

~ "' 815 
Slf4 1356 012 

5'1S 4057 3İ5 
Yana .. 17 Şahat 

lıeftİ ellİle 
a.rimle br'a çelr.i-
aeticai &bk a&nkll llllLa 
..- iia olunacakbr • 

•e aralarından ben'U'I tamir .. j4İ!!~!!!l!!~l!!!!!i!!!!i!!!!!!l~i!lll!!lf)lfi 
nkamtaı nnan 1tihare 

girmiş .e esri surette techiz Fr.-.a 1k.iau..aDi 1930 tari 

edilmiş Wunan 20 yaşından nde 681,808 ton, ltalra iae 
fnla ııemHeri ; 3 - it.,_ ııe- cak 38B~lSO ton~ • • 
rek cografi 'ft gerek sntdileey- aiıade ~ ba1un 
f1 vaziyeti itibarile muhtaç ol- rdi 
matlajı g...n.; a"kretmemek- ta Lo~ 19 (A.A) _ Mat 
tedir. 

Mubt11 u 18 bu ~vzihatmdan lllimeailıteriae beyanatta b 
F raaaa ile ltm,.ıın kunetleri mn M. Grandi Jtal,_ waıruım 
aruanda bir aevi teadOI bulan- mu . • tm.., Omit n teadDI 
dup neticesi ~lmata ilıe sika11 • diye ta•eif • 
de gerek 1.....-la meaun:iyet Mumaileyh, Londra bahrt 
Yet'ilea, gerek halen ifayi 'ftzik feransının efkln umumiy 
etmekte ohm ve gerek inp ettiğinden daha vaBİ m • 
edilmek Uzere bulunan 1aarp ge- teehhatı tahdide muvaffak 
miJerine ait olarak Defl'ecllıen ~ llmit etmekte berele 
vıe her kesçe maltm b•lunan ı dır. 

pkıftı: 
- Suduri Beyefendi boyalı 

kannın kart lµrab aizi çok mq
gul etti. Bir sıra muayeneai iki 
saat .Urer mi? Ne katılar hot· 
landınız o koca kandaa.. 

Suclari gOlerek : 

- Be. koca kanda laoflaa
mU.. o ltmclea hoflancb •• 

- O ...clea, an cmcian ı..la 
arada bir llotlanma Yar.. V ellahi 
birkaç defa aiyetleMlim. Gelip 
birdenbire kapınızı ~aldan. 
Fakat mlbauebetm bir h.te 
tesadlf etmekten çekiladim. 

- Açaydm pzel bir maman 
görecektin. Kadın ıezlongta be
zi de;iıtirilen çocuk gibi ap 
açık ,abyordu. 

- Niçin o kepazelik? •• 
- Doktor değilmiyiz.. Hu-

tanın bilicap her tarafına baka
biliriz. Ba kocakan ( nenfo-

buluedupau haber aJmlf •• 
a-elmif... , 

- Olabilir ••• 
- Bu aui f6hretıe MVinelim 
- Biz kac:hmn auratma, 

na, ahlAkına bakmayız.. Par 
itibar ederiz. •• 

- Bu kakmoz ıellfİa mi j 
- Tarifine gCSre lyle ••• 
- O halde kendisini 

nun edebi1din mi? 

- ~onjta, davet 
tiade laayli mii ·det yaltl. 
ben aa1Amamuhkta11 pldilll-f 

- Bir b8fka der a anlamak 
buriyetinde de ka:ırsm. •• 

Suduri mntarak: 
- Belki •.• 
- Beni ne kadar nasik 

hizmete tayin ettiğini ıarll 
sun ya? 

- Mallanm mOcevheratbr. Eşya· - Adım Letafet Nasıh, sem-
dır. lrattanm.. Galata da bir timiz Tepikiye.. Telefon 2018 
han lkl Meyhane.. Tepebapnda Doktor bu ~ylenenleri bir 
aparhman •.• Fakat ~ gibi deftere kaydettikten sonra: 
lt..ri Ti9ayet aftma al<Mu.. Pa- - Efendim sıhhat ve aile 
nlarnn1 effme ftt miyoriar .• G6n· hayatmızm icap ett rdiği tedavi 
delik ahr siM anda bir &Ta- ve nmyet gayri mthnldm de-

Sudari ucundan avantah ... man) ( nymphomane ) yani ıid
cenlar çSa.ıyacak bir iki h•- detJe erkek arzuSUDda •. Kocua 
ta daha snd.ktan sonra arka- badini memawı edemiyor .... 
dqlan11111 yanma d6ndii. bunya ......... 

-Sabriye ç.oçaronJuiu ~ 
Mese e mtihim... Çok ~ 
Arbdqlar buraya pli8İS
t0n dikkatini&le 
bua ftl'İnİ&. 

Sabriye kıskançlığa benzer - Demek iri bu muayeneha· Aw&ue"1ı, 
bir iatilna ile eski aşıkına ıayle • nede tedavinin bu tllıtOall de 
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Transit halıların gümrük resmi nıçın ve nasıl indirildi ? 

Ankaraya giden Halıcılar dün 

şehrimize döndüler 

Heyet azalan izahat veriyorlar 

I Qtanbul ve lzmir halı tacirleri Ankaraya bir 
heyet göndererek teşekkür edecekler 

................... 
T•..ıt .....,._ yeal ...... rörima'6iace ajv relim 

.......... hah 1lcarellnl .... .,. dlflrcllilbdl. reamhı kaldı-
nlmaıı için tqebblste hulmmak ... lalı tticcarlumdan bir bey' etin 
Ankaraya gittijial pzmıfbk. Bil heyet Maliye vekiletJ nezdindeki 

ıl ne dla ,...._,_ c11amlf, heyet aza..-. lıılr at hwM De tlrllen Wr ........._ f11 iırahab 

~ermiftir: 

- Şehrimiz hah lrauit merkezidir. Her sene lran civarından 
~olllarca lira kıymetinde laalı ııelir ve metre murabbaında 7 
~ ,nmrtlk almarak Amerikaya atılsrdı. T qriııevvelde bu resim 
~dı ve Jaablar iace 'M k.ba ıudlanna ayniarak resim ince
letia kil .. nda 400, bbal.nla •• 270 kuıuta Çlkan&dı. B• aj1r 
~le fiab Jik•elmif Wa lzeriaden Wr de Amerika lank6me
'l ajlr Telim akbjacla -tiuuaız eıMa a&ltteri bula1B1yor ft 

"1-cet yaptlamlJOrclL 
B. ylbclen Sirkeci antrepolarında bin'lcen 15 milyon liralık ha
~ çGriitme'kten kurtarmak ve her sene memleket ticaretinden 
~ Parayı eksiltmek için vekjlet resmi 3 kuruıa indirmete karar 
~. Bitin tacirJeri derin bir memnmaiyet içmde bırakaa bu 
._""- kat'ı şeklİllİ aldJİI günden itibareA pek a:ı zamaDda piya
'-h •ilrolllar ~ ve bunun para istikrarmdada mahim rolü 
"--ktır.,, 

Diğer tanftan haber aldığımıza ıöre hu hafta i'inde baJı tüc-
~lanndan bir bey' et İzmire aidecek ve oradan İzmir halı tlccwları 
t •lmuak Aakaraya hareket edilecektir. Aakarada vekalete 
~rdt: bulaaulacak, ticaretin inkifafı için muamele veııiaıiaaio 
.. kaıdmimaaa iateoeeektir. 

Garip şey! Çemberlitaştalu 
hafriyat 

lle.v.irmeni kim Çemberiitaşta bir mildtktten 
ll beri bir ecnebi grup tarafından 

Yaktırmış?.. . hafriyat yapıldığı malumdur. Bu 
1-._. • b" hafriyat aeticeaiade aon ginler-
....... e Pınarbapnda ır yan-

llıa -ı . · _._ b. de birkaç kıJmetli ....... ...1.m .. 
•ınuı ve Tahir ısının~ ır "'-Y ~ .,. 

~ depo yaptığı, filorinalı ve Müzeye •Mdechlmiştir. 
-~' Efendinin Değirmeoa ki- /ngiliz 1039 

len, iki gaz"ıno da kısmen L.-!li •~- d L--~ -"'CI Z W"UI in UW"88d& 

..__ •tlır. işin garip ciheti bun: 1044,75 k..,..ta açıhmf ve 
~ IOnradır. Çiinkü emlikı 1046,25 e kadar ytikaeldikten 

1alar.: 800l'll 1039 kuruşta kapanmıştır 
"-" 8-nı Pınarbafa ihtiyar 
~~ yaptırdı. Bizim burada .aenceler yapııdeğı, ıhtiyar beye-
~ · l · t · tinin de bu d,.lrirmeni satbraaak 
) 0 •t etmemizi zaten ıs emı- -.-
at.ı._ d i~in evvelce teıebbüalerde bu 
l..~ emişlerclar! r 

~~irli refilderimize nıuran bu laoduğu söylenmektedir. Zabıta 
~- •le.de~i kasıt tamamile tes· bu dikkate şayan hadise ve id-

~dılnuftir. Bu değirmene ek clia hakkında tahkikata devam 

..____......__IUAll~IAbll'.WIJLCD...-B..-liX:~ediJ91'~· • 

Memurlara ucuz ve temiz yemek 
İstanbuldaki resmi daireler iı bankasını, Liman 

şirketini taklit edemezler mi ? 

Vilayet, mühmP' kalan bu itle utraf1Dıya karar verdi 
yemek temini mlmkttn o•mak
tadll'. 

Milli ikttsat ye tuamıf 
• hareketlerinden sonra u-

cuz yemek meselesi de menuu 
ballsolmıya başladı. Baza Iokaıı
talar hususi bir liste ilıerind• 
mlfterileriae ucuz yemek •ere
bileceklerini lıöylediler. Fakat 
bu bir tilrlü ameli sabaya 
d6kWemedı. 

Diğer taraftan bazı miieUesder 
memur ve mİstahdemlerine hem 
ucu, lıem temiz yem• yedir
mek için busuai bOfeler, loku
taJar açblar. Şimdiki halde 
Liman tirketinde, lş ve O.mania 
baokalannda, Seyriıefainde birer 
h.uai lokanta açıl!Dlflll'· Bu 
•lieaeselerin memurJan, hariçte 
70-80 kU111fa temin adilemiyeo 
yemekleri burada 30-40 kUl'UfB 
yemektedirler. 

8aDU11 aebebi tudar: Hami 

Uman şirhetl lokantan 

Jokantalar mOeueselerin bir 
dairesinde açılmakta ve yemek
ler aylıkla tutulan bir up 
tarafından pişirilmektedir. Bu 
suretle hem lokanta kirua, hem 
de lokantacınm kin tasarruf 
edilmekte ve bu yilzden ucuz 

Bu faydah teşebbh 1imdiye 
kadar yalnız yazdıjınm mftesse
aelere mllllauır lcaJm'fbr. Hal
bu ki batna ~smi dairelerde 
hu ... i lokutalar açıl•ak mem
lekette mtlU. bir ,ekin tutan 
memlll'lana 1emek ihtiyaçjaruu 
ucuzca temin etmek miimkladtr. 
Viliyet ahiren bunu nuan dik-
kate allDlf ve memurlar için bir 
lokanta açılması kararlaftın1-
nnşhr. Vali vektli Fab B. bu 
lobntanm memurlar için pe1r 
faydalı olaeaj'ım .&ylemiftir. 

Emanette, adliyede, poHate, 
posta w telgrafta, tleant otla-
.... ve bOtlll ft8llll ft Wta 
hulUSi nUleueHlerde~J9. 
kantalar açılarak haya peh.tı
lajuıa "-tı tedbir .1ı ..... 1'oi
ru olmu im? 

Selim Sırrı Bey Hamdullah Suphl 
B. tqeklriir ediyor 

Folklor kelimesinin manasını 
biliyor mu bilmiyor mu ? 

Hemşirem Hami
yet HulOsi Hanımın 

vefan dolayısile bir 
çok taziyet mektup· 

lan ve telgraftm 
&am. Yüileroe 

Buna cevap vermek için martın ilk 
pazartesi günü konferans verecek 

kimsesiz kızın biz. 
metine uzun :&ene· 

lerdir ömrünü has· 
retmif olan bu ha· 

Selim Sırrı Beyin Muallim 
mektebinde verdiği kon-

feraneta folklonı balkın yemesi 
içmesi. g!ymme1i diye tarif etti· 
jini, Hatk bilgiıi dernegi aa· 
zmdan Halit Beyin bu tarifi 
doğru bulmadığım yazm1pk. 

Se'im ~rrı fjey bu .1-.usus 'a 
ne düşündüğün~ s.ora~ bir mu
L--• • ·- _. __ ;.t ır kı: 
IMUl"lıl'IDal- ~- • 

_ Dünkü Valutta cebaletluu 
'"zliyelı yazıyı okudum. EsaSCJl 
~ . jjk dava11nda otmadtj"un 

. A "'t·-sir olmad•m· Yalnız 
içın mu""- , ._, 
3 edenbcri fol"lorıa •ıx-
elti=i söyliY n zat, bir ba?a" 
sandan ifittiği söı'« e muhale
me yürütecegine bana telefon 
etme ' ıab~tinc' e bulunsaydı 
daba iyi olurtlu. 

Mesele şudur: 
Muallim mektebinde bu sene 

iki ko•feraııs verdim. Bundan 
biri adıl yeSDel~ diğeri de aalll 
kon11tmab snevıulan berbıde 

l
.di. ......... ,.İlll __ ....:.ı;.: hakkmda 

-Y _.._. yırkAr insanın cena-
konfenma ftl'llledim. Senelerden zesi baJt tarafından 
beri halka hitap ettijim için 
bir felekten. bir aevmekten 
bahsetmenin doğru olmadığım 
herkesten ziyade bilirim. 

folklor hakkında gtlzel aan~
atlar birliği nasılsa benden bir 
konferans ıstemişti. B•r arkadq 
hazırlığını yapb ve (llldan ~ 
ıkonferansum arada verdim. 
Kcoferana11111n H&asuı ertesi 
gün ga&etelerden birinde çıkbs 

Folklorun tarifini bundan 
sene evvel neşrettiğim Ter~iye 
mecmuasınao bir bqmakaleamde 
umn uıadiye anlatmıtbm. 

Demek ıstiyorum ki folklorun 
tarifini bd yorum. . 
Fo•ıorta iştigal ec:lea befletiD 

hizmetini takdir ecfeıalerdenim. 
F ı al b oım tabiyei bedemye il: :i .. ~pim folklorla ~al~ 
mani o madığindaadır ki takr1-
beıı 20 acneden~ri bu meaele 
hakk111da at>kt~ple~e, kHip er
de kodcrans~ar vuır, lut~p~aı-

Jer ın. F~klor.ı dair ~.k 
neşre(;, . . 
eseıim 2U seac evve' nqrettiğım 

• .Bjzce aıeçhu ha)·atf.ar., sn1ıli ki
taptadır. Bu ) nnlışıığıa düzelt 1-
meı w, ve raaa lim mektebınde 
martın i k p~zartesi ıüaü uat 
2 de fol"io. h.1kk oda bır kon
ferans vereceğinı kendiler ıne 
bildirir m. " 

Jia ıt B. de konferans 
Vt-rect.·k 

istfhbt etdlf tarzda 
catc*s ve aınl «111-
..qtir. Ha • •' H.Jlııt N. 

On •iz .ae t.sa bir cama lldll 
yapmaksızın ve en ufak 1* maddi mea
fut görmeksizin çalışan bu balkgr Türt 
\adını için uzlk. yakın 'bcıdln doatl&nnın 
gösterdfk1eri .Jlka bedbaht aleti için 
1sorı bir tıe9t11i 'Otda.. Onu \m111w6 
için en büyük Jbtinwplu:a aıfedea 

muhterem müderris Akil Muhtar, vt 
Rıza ~uri Beylere ve Murif Vektlctl 
namına cenazesinde bulunan Maarif Emini 
mutmırem müclerris Muzaffer ve Galata• 
saray rrıüduni Fethi Beylere Ye ba 'llri1· 
barek kadının cenaıeıini ellerinde taşıyan 
Gala'tas:rray ve ETenköy lisesine ve hı· 
şırıda çalıştJkı Esirpme Demetin men
sup .bütün uh ~'lvnılannwa EeJrgeme 
Dt.Tnetinitl rtıı11btemn azaa ile bönin 

dip dostlarına en mimemr tqekkür
lerımiır.i arza lltlea 4e1Aleriajd rica 
edi,yorum efendim. 

&nwlulW. Su,Jlıi 

Zelc&; Bey 
Tihk dayfaler vekili Zekli B.. 

cnelci gfin ş~hrimize gehniftir • 
Mumaileyh f'ahatsız olduğundu 

ev nd-e ıst rahat etnaekl'edır. 
iyi ~tikten •e buradaki itlerini 
bit rdikten sonra Ankaraya ıi
decektir. 

İnşaat sergisi 
.Şehremaneti_ 'betonarme mO

tebassısı Ziya Bey l..qpsJde • 
a , ı acak olan iDf8at aeqıiaİDİ 
görmek üıre birkaç aGne ka
dar hareket edecektir. 

Hahtellt m~~melerıle 

Şubatın y"rmı üçüncü pa:ı r 
akfamı sallt dokuzda C. i J oğ
uada C.H. Fırkası ~rkez bi· 
na•• satonlarmda halk b'l&isi ka
tibi umumiıı Halit Bey tarafm· 
dan •halk bilgisinin tnevm ve Tllrk-Yunan muhtelit hakem 
mah yeti,. hcıokkında bir konfe- mahkemesinin yannkı celsesinde 
ran verilecektir. Kadao erkek I baz• ... dav~ ~kında kararlar 
her kes gelebilir. teWii edilecektir. 
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'\157ffi f'W 'i11iii\1 eli vesaiti ile müdafaa etmeyi 
\Y l9.J.J_fül.J. L!, dütOnmesidir. Halbuki mOdafaa 

Q_ harbi ile tecarizi harbin mahi· 

Londra konferansı yetini tayin eden .. ynelmilel bir 
mukavele yoktur, olmam da 

Dariate birdenbire infilik 
r eden kabine buhranı 

Londra konferans sefinesinde 
bllyOk bir rahne açmıştır. istifa 
eden kabinenin hariciye nazın 
olan M. Briyan konferansa gide
miyeceğini ıöylemİftİI'.. Binaen
aleyh hali hazırda müzakerabna 
devam etmekte olan konferam 
ile FnDNnın hiçbir allkua kal
mamıı demektir. 

F rBD11z bllkUmetinin Londra 
konferansına kaJ'fl alikaaızlıiı 
tabii yeni kabinenin tqekkülilne 
kadar devam edecektir. İhtimalki 
yeni tqekkOI edecek kabine 
Tardiy6 - Briyan hiiktmetinden 
azçok fark ı bir bahriye Iİyaseti 
takip edecektir. 

Bu itibar ile artık bundan 
tonra Fnnsanm Londra konfe
nnama ciddi bir surette ıştirik 
etmeai kolay değildir. Fransanm 

mleair bir tekilde iştirik etme
diği bir konferansta İle ltalyanm 
yalmz başına bulunması bir mana 
ifade etmiyecektir. 

Demek istiyoruz ki bugtbı 
Loodra konferansı İngiltere, 
Amerika ve Japonya devletleri 
arasmda valmbulan bir konfe-

milmkün deği dir. 
Her devlet her hangi bir 

harpte kendisini istedigi gibi 
mOdafaa ve ya tecavüz mevki
mde ıösterebilir ve binaenaleyh 
her devlet müdafaa vesaitini 
tayin hakkı da münhasıran ken
dine ait bulunduğunu iddia et
mektedir. Bu ıerait dairesınde 
berri ve ya bahri teslihabn tah
didi llzerinde nasıl ittifak edıle
bilir? 

Devletler arasında anlaıdmak 
için esu karplıkb emniyet ve 
lalDİmiyet bulunmuıdır. Halbuki 
Lonclnda toplanan bllyiik bahri 
devletler arasnıda bu iki prttan 

ikisi de yoktur. Vakıa her dev
let kendi bntçeainde tasarruf 
etmek istiyor. Bundan sonra 
büyük gemi inşasına nihayet 
veriline milyonlar kazanılacagı 
da muhakkaktır. Ancak İngiliz
lerin yeni yapacağı knçiik gemi· 
ler bugtbı mevcut olan gemile
rin aynı olmıyacaktır. 

İngiliz bahriye mühendisleri 
yeni kqfett kleri usuller saye
sinde küçlik gemilere bOyiik 
çapta toplar yerlqtirmek usu
lünü bulmutlardır. Bu suretle 
yeni inp ediJecek kOçük gemi-

ram haline gelmit bulunuyor. ler ile ilgasına karar verilen 
Konferansın neticesi olsa olsa bliyOk gemilerin işini görebile
bu iç bDyilk devlet arasında cekJerdir. 
verilmif bir karardan ibaret Anlaşılıyor ki lngilizlerin mak
kalacaktır. Bununla beraber kon- udı sadece büyük gemileri 
feranatan böyle nisbeten mahdut kliçOltmek ve aradaki ton far
bir netice almak bile aon kından ııtifade ederek mas
derece mllfknldür. raflan azaltmak değildir. 

, Lon~ konferuw daha ilk Bir kere her devlete Jdl.I 
1 glntlndea itibaren cihan efklrı çük gemileri kabul ettirdikteıı 

umumiyesine kuvvetli bir ümit sonra yeni fenni keşfiyatlar sa
vermemittir. Konferansta her yesinde kendi gemilerinin kiiçOl
deYlet harp gemilerinin tahdidi mlit yeni tekline eskisinden bir 
ltlzumundan bahsediyor. Fakat kaç misli kuvvette yeni toplar 
bunlar arasmda, bir tnrltl tah- koyarak hasımlanna faik bir 
didin nud yapılacağı hakkında YBZiyet elde etmektir. 
ittifak edilemiyor. Bunun yeaAne 
.ebebi İle her devletin (müda- Diğer taraftan tabtelbahirle-

rin ilgası da g6ya zahiren in-
•fa•a-h•ar•b•i•n•d•e)_k.en•di•'·m·· .g.en•e-k.en•-•I uni diifilnceler ile oluyor. 

Harp esnasında gemiler için 
g6ze görilnmez bir tehlike olan 
tahtelbabirlerin bir harp ıilibı 
olarak kullamlması harp alılikı 
itibarile daha iyi göriilllyor. 

Yarım Olltl' eooJl(i : 

VAKiT 
21 Şabal l(Jll) 

----·-·-·-···-----····- ..... Dünkü nüshamızda altmıf 
kadar ıinntlsalin muamme
reai bir hatunun bir nevci
Yan ile muvaneaet ve 
muhabbet peyda ederek 
akrabumm ztılfll piçlpiçi 
llfete fADezeni m&maneat 
Ye muhalefet olduklanm 
clerc:i stıtunu ibret ve iltii
rap eylemiş idik. 
lfitildi;ıne ılre, Büyiikde

rede Dikran Ağamn gazi
nOIUDda bu hususa dair pek 
çok mllbabuat cereyan e
degelmekte olup galiba mef
tunenin sayei abfetinde ya
pyan mahdumlan bu husus 
aleyhinde menfaati mabau
aalan namına protesto et
mek niyetile bir piri salhur
dere milracaat ve talebi 
nalibat etmit ·iseler de piri 
c:ibandide' qlun muhabbet 
1eYCluma karşı protesto gi
bi bir muamelei baride li-
11k ve müsmir olmayacağını 
Ye bir aşkı bir kalbe AJ-
lalı verdi pne lôtftl Huda 
telkin edebilip nasihati ahib
ba ve pmateti evidda tesir 
eclemiyeceşini söylemiştir. 

Fakat diğer taraftan tahtel
bahirlerin zaif devletler için bir 
mndafaa sUihı olduğu da mu-
hakkaktır. Baynk gemiler yap
maktan aciz olan memleketler 
ktlçOk tabtelbahirler ile kendile-
rini bliyllk bahri kuvvetlere kal'fl 
müdafaa edebiliyorlar. Bunun 
içindir ki tahtelbahirlerin ilgam 
teklifıni'1 albnda zaiflerin e linde
ki bqlaea müdafaa ıilllum kör
letmek emeli de vardır. 

Hulila bir aydanberi Londra
da mlzakeratla bulunmakta olan 
bahri konferanstan miisbet bir 
netice çıkmayacağı pek açık bir 
h•kikattır. 

Halit Ziya B. 
Bir mliddet evvel mezuniyet 

alaı ak tedavi için Avrupa ya gi 
den Kadutro fen heye\leri mn
dlrtl Halit Ziya B. dun Ombrya 
vapura.. ile avdet etmif ve ka
dastro memurlan ile erkim ta
rafından karplanmıfbr . 

Halit Ziya B. Bertin ve F el
menkte fenni tetkikat da yap
mışbr. 

Mılli paramızın korunması için seselerın merkezi 
yapı mış veya y~ ptırı mı ıe 

til ve set kararları o banka 
( Üst tarafı birinci sayıfamızdadır ) 

milli paraya itimadıdır. Çünkll 
milyonlann itimadı teklerden 
baş!ar. Halkın itimadım takviye 
için sui istimallere kartı btikQ 
metin zait olmadığını g6stermek 
lizımdır. Bunun için bu IAyiba 
ile bu saJlhiyeti istiyoruz. Bu 
kadar ciddi bir mevzu üzerinde 
sarfolunacak saWıiyetlerin adi
Jlne ve yerinde olacağına işin 
ehemmiyeti klfi bir emniyettir.• 

Başvekilimizin tiddetle a!klf· 
anan bu mübım nutkundan aonra 

Maliye vekili ktlnüye gelerek, 
huJiaaten tunlan s6yledi: "He
piniz biliyonunuz ki m•mleket 
döviz sıkıntısı geçiriyor. Bu 
sıkınb buhran kokusu dahi net· 
retmemit değitdir. Bu buhran 
ehemmiyetsiz göriilebilir. 

Fakat bundan çıkabilecek 
bazı neticeler bir çok milli buh
ranlar vilcuda getirebilir. Bu 
bubranlada iki amil vardır. 

1 - lkbudi sebep er, 
2 - SpektilAsyonlarm tesiri 

ve baleti ruhiyelerin tezelznlndnr. 
Bizdeki dam sıkıntısı öyle bir 

zamanda bqladı ki bunu iktııadi 
görmek icap ediyordu • Yeni 
gümrtik tarifeıi mllnasebetile 
fazla idhalit yapıldı.• 

Mliteakıben Maliye vekili , 
gllmrilk ihsaiyatma nazaran son 
dört ay zarfında itbalibn geçen 
ıenekinden 35 milyon liralık az 
olduğunu, bllldimetin hariçten 
yapbğı mtlbayaab çok mObrem 
ihtiyaçlara ba•ettiğini, bu vazi
yet kartı1ında döviz ihtiyacının 
çok azaldığnıı, fakat vazıyetin 
salah g6stermesi icap ederken 
tltla bu tedbirlere .rapaen 

itin bir buhru malJJyetini aldı
iım bu itibarla buhrana birinci 
aebebi değil ikinci 1ebebin 
amil olduğunu, bu itibarla buna 
g6re tedbirler almmak icap et
tığini 16yledi •e dedi ki: .. Bu 
suretle buhran. amili iktıaadt de
ğil pyn mqru kazançlar temi
nine çabpn ıpekOIAsyonculann 
hileleridir. Bu yabancı ve muzır 
tesirlere henOz malt' kudretimiz 
yıpratm&mlf, inceliğini kaybet
memit bulunuyorken mildahale 
etmemiz llzımdır. Bunun sırası 
gelmittir. Sizden ..W.iyet bunun 
için istiyoruz. Bilveaile tunu da 
arzedeyim ki muamellt ve mll
bayaabmızdan mlitevellit borç
lanmaz için moratoryom pyia-
lan yalandır. Devlet borçlarım 
g11nn gllntine ademittir, &lemek
tedir, adeyeeektir. Bizimle mua
melede bulunanlar bana emin 
olmalıdır. Tediyatta bu intizam 
nuıl idiıe6yle devam edecektir." 

Snleyman Sırn B. ( Yozgat ) 
bayle bir zamanda paralarını 
ecnebi bankalara verenler hak
kında llyibada bir ceza kaydi 
olup olmadığım sordu, fiddetJe 
alkıtlaadı. 

Maliye vekili tekrar knnnye 
geldi ve dedi ki : 

.. Aldığımız kanun bir ullbi
yet kanunudur, biç bir tedbiri 
ne ltlzumundan fazla ne de az 
yatatmak istiyoruz. Bu itler sey-
yal ve daima dejifir İflerdir. 
Alınacak tedbirler de o kadar 
çok olacak ve değitecektir. Bil
ttın bunlan liyıhada tesbite im
kin yoktur. ,, 

Llyiha mllttefikan kabul edil-
di. Bu ıırada ismet Pt. liyıhayı 
muvaffakıyet temennısile alkıt· 
ladı ve biltlln meclis bu alkqa 
hararetle iflirak etti. 

Dün kabul edilen kanun 
Ankara, 20 (A. A.) - Bagibı 

Büyük Mıllet Meclisinde ismet 
Paşa Hzretlerile Mal ye Vekııi 
Saracoğlu Şükrü Beyin beyan:ıt
Jarını müteakip Türk parasının 
lıymetini koruma hakkmdaki 
kanun layihası kabul edilmiştir. 
Kanun berveçhi atidir: 

1 - Kambıyo, nukut, esham 
ve tahvilit ahm satımanın ve 
memlekette ihracının fanzım 
ve tahdidi ve Türk parası kıy 
metinin korunması zımnında 
kararlar ittihazına icra vekillt-ri 
heyeti salahiyettardır 

2 - Bu kararlar Türk parası 
kıymetini koruma başlığı altında 
gazetelerle ve sair münasıp va
adaJarla neşir ve ilin olunur. 
Mer'iyeti tar hi metinde yazıh 
buJunmıyan kararlar neşrinın 
ertesı P,nllnden muteber olur. 

3 - İcra vekilleri heyet tara
fından ittıhaz olunacak kararlara 
muhalif hareket eden bankalar· 
la birinci maddede yazılı işler e 
iftigal eden müesseseler hakkın
da kanuni takibat yapıluak 
mahkemelerce bun ann on beş 
günden iki seneye kadar mua
meJe icrB1J11daa men ve tati ıne 
19u'ar verilmekle beraber bet 
yüz lirae"tan bin liraya kadar 
ağar para ceza11 dahi hükmedilir. 
Bu hareketi itıyat eden banka 
ve mlleueaeler aeddolnnur. 

Muhalif hareket, banka "ft ~Ues-

müesseseııin Türkiyt!dekı buclitll" 
le fubelerme de şami dır Şub 
ler kendi ık enr.den yapmış at 
karar yal ,,z o şube hakkın 

tatb l .. o u ur. Muvakkaten t 
le mahkum olan banka ve JJJ 

esseseler tatil müddet nce ke 
dilerine menfaat temin ede 
yem muame eler icrasından rn 
nudurlar. Şu kadar ki iiç 
şahısların hukukunu a ak~ 
edecek muamele er c evvelce 
pıJmış o up ta kanuni müdde 
tabi ulan işlere devam o unut 

4 - Her nerede ve ne su 
le oluna olsun icra vekilleri 
yeti karar anna muba if ha 
eden ve ettiren banKa ve 
esseseierin müdürleri e, ali 
dar memurlan ve sair tabı 
Türk ceza kanununun 358 
359 uncu maddeJerinde y 
ceza:arla cezalandınJırJar. 

S - icra vekilleri heyeti 
rafından ıttihaz olunacak 1r ..... 

muhalif hareketler için 1 
numaralı kanunla sair kan 
da yazdı ceza hllkllmleri 
olmayıp bu kanundaki 
tatbik olunur. 

6 - Bu k, D lD Defrİ tariı11911 
den Oç sene müddetle mate 
dir. 

7 - Bu bnumm h 
nin icruına icra Yekilleri 
memurdur. 

Süveyşte dikilen abide ! 
Mısırlılar, "bu abidenin ne milletim 
ne de hüktimetimizle ;1 IAkası yok! 

diyorlar 
"M.ısırblar kanala ilerliyen Tiirk ont 

auau halaskar diye bekliyorlardı ,, 
1915 senesinde Türk ordusu

nun Silveyf kanalına vukubulan 
taarruzunun durduruldu!u nok
tada bir abide reksediidiji. da
ha evvel yualm~ 6on .,o.ta 
ile M18ır gazete erinın verdiği 
malOaı.ata göre, bu abide, bey
nelmilel bir kumpanya olan Sü
veyf kanalı tarafından yaptırıl
mıştır. Mısır bük(imeti veya Mı
ıır milleti, bu Abidenin rekzine 
iştirak esmedığı gibi, Abidenin 
kOşat resminde de temsil olun· 
mamlflır. Abidenin kü.şadı. umu
mi harpte müttefik devletlerin 
mllmeuilleri tarafından icra o -
lunmuıtur. 

Süveyt kanalı kompanyası 
tarafından, Türk taarruzunun 
durdurulmasını tes'it için rekz
olunan bu Abide, hakikatta, 
T6rkiin, her vasıtadan mahrum 
olduğu halde uzun mesafeleri, 
ıusuz ç6lleri nasıl tayyederek 
tayyareleri, tankları ve topları 
nas 1 g6ğsil ile kartılayarak o 
noktaya, kadar vardığım göste 
rir. O noktaya varan Türk as
lanlarının elinde dftşman tarafı
nın yüzde bir vesaıti bulunsa 
idi, o zaman bugün rekzoiunan 
abide, bambaıka manayı ifade 
eden bir Abide olurdu. 

Don bu mesele üzerinde ken
disile konuıtuf:umuz, muteber 
bir Mısırlı bu mesele hakkında 
ıu sözleri söyJemiştir: 

" Mısırlılann bu mesele üze
rindeki nolctai nazarı gayet 
sarihtir. Mısırlılar, Süveyş kana
lına ilerlıyen TOrk kuvvetini 
halAskir bir kuvvet tanıyorlardı. 
Bu kuvvetin Mısıra getireceği 
btırriyet ve kurtuluttu. Gerek 
Mısır hüktmetinin, gerek Mısır 
milletınin bu Abide ile zerre 
kadar bir alakası yoktur ve 

bunun için bq para barce 
miştir. Bu Abide • r.kze 
kumpan ı menfaa 
... ..,. eder. Abide bu kum 
ya tarafından tesis olumnut 
müttefik devletlerin mtımeuiJI 
ittirakile açılmqtır. Bihusa 
kaydetmek iaterim ki Suveyf 
nalı kumpanyası o kadar eli 
sizlik ve nezaketsizlik 
miştir ki Mısır gazetelerini 
kiifat resmine çağırmam 
Mısır namına İıiç bir kimse 
bu merasime davet olunmam.,.ı 
ve ona iştirak etmeme.i, 
ecnebi kumpa ıyanın, Mıaar·um•l!";;•ı 
his ve ıuur ıtibarile bu ha-11

--
1 

lehınde olmadıklarını anladı 

ve bunu zımnen itiraf etti · 
gösterir. ,, 

lti2ar 
"Ruhi Beyin deftertndeo. "" 

asker., tefrikalanmız mündericaa 
çokluğuna mebni dercedilemedi K 
rimizden özür dileriz. 
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Bir Fransız grupu Emanete 
müracaat etti 

Büyükadada albnla 
dolu küpler bulundu 

1 
Birkaç gUn evvel Büyükada· 

da Manastır bahçesinde toprak 
belliyen bahçıvan tarafından 

' bir küp bulunmuş ve içinin al-Büyük depo Kızkuıesi - Haydarpaşa 
arasında yapılacak tınla dolu olduğu hayretle gö

rülmüştür. Amelenin sevici ve 
Şehremaneti mevcut kömür 

depoları yerine tek, muntazam 
\re büyiik bir depo inşasını ta
saVVur etmektedir. Boğaziçin
deki depoların ıehrin sıhhati 
'lzerinde müessir olduğu birçok 
defa iddia edilmişti. Emanetin 

bu tasavvurunu haber alan bir 
Fransız grupu Emanete müra
caat ederek deponun inşasına 
talip olmuş ve Emanet bu teklife 
~sas itibarile muvafakat ederek 
grupa teklifini vazıh olarak 

yapmasını bildirmiştir. Grup 
depo yeri olarak Paşababçeyi 
Heri sürmüş Emanet de Kızku
lesi - Kadıköyü arasını muva ık 
bulmuştur. Grup bunu kabul et
rniıtir. Bu sahilin derinliği 10 
llletre olarak muntazaman de
vam ettiğinden bir depo inşa
•ına çok sa ih bulunmaktadır. 

Mevcut tasavvura göre depo 
en son sistem yapılacak ve de
rinlik 12 metreye kadar ilerle
tilerek en büyük vapurların da 
serbestçe yanaşması temin edi
lecektir. Vapurlara kömür ver
ınek şimdiki gibi hamallar ve 
küfelerle değil, son sistem ma-

.Adliyede: 

kinelerle ve 
yapılacaktır. 

seri bir şekilde heycanı neticesi şuyu bu muş ve 
yapılan hararetli taharri iki küp 
daha meydana çıkarmıştır. Za
bıta keyfiyeti haber 8 larak al
tınları merkeze naklettirmiş ve 
muhafaza altına almııtır. 

Bu sistem tahmil ve nakliye 
masrafı üzerinde de çok mües
sir olacak ve masraf aşağı yu-

karı yarıya inecektir. Masraf 
itibarile 3 - 4 milyon liraya çıka
cak olan bu depo en muvafık 

şerait dermeyan eden şirket ve 
grupa yaplırılacak işlettirilecek 

ve muayyen bir zaman sonra 

Emanete intikal edecektir. De-
ponun, denize amut olarak ya
pııması tasavvur edilen dört beş 
iskelesi olacak ve birkaç vapur 

Eski bir devre ait olan bu
a!tın ların adedi 143 tür. Yeni 
açılan meskfıkat müzesine nak
lediJecektir. 

Bulunan define hikayesi Ada
lı' ar arasında hayli merak ve 
heyecan uyandırmış ve bazı 
kimseler bahçelerinde toprakla 
meşgul olmıya bşlamışlardırl 

birden kömür a!abi ecektir. I V aradenz'zde .t...rtzna 
Fransız grupunun bu günlerde 1\..4 l L 

esaslı tek!ifatta bulunacağı tah- Evvelki sabah hafif yağmurla 
min edilmektedir. baş'ıyan poyraz rüzgan diln şid-

Gaz i köprüsü pro.. detini arttırarak Karadenizde 
yeniden fırtına başlamıştır. 

jesi ne oldu ? Diğer taraftan dün ilk cemre 
Gazi köprüsü projesinin, mü- havaya düşmüştür. 

hendis M. Piju tarafından bir Kandilli rasat merkezi rüzga-
şahsa tevdien 10 kanunusanide rın bugün de devam ederek 
Par'sten lstanbula gönderildıği havanın kapalı olacağını söy-
bildiri•miş, fakat proje el'an gel- , }emiştir. 
memiştir. Emanet bu hususta T h J 
alakadarlara müracaat ederek uz isti sa ab 
malumat istemiştir. Tuz istihsalatımız günden gü

ne artmakta ve ihracat fazlalaı
maktadır. Yugoılavya ile bir 
sene müddet tiçid 25000 ton 

Hüseyiıı Pş. zade y efik üzerine mukavele yapılmıştır. 
Tuz istihsalibmız geçen sene 

B 1 137000 tonu geçmiştir. Bu sene eyin ö Ü m Ü yeniden ıark viliyet!erinde üç 
memleha daha dçılacakbr. 

[) k h k d • dd • " Memlehalar Vanda ve fran ün Ü mu a eme e mü eı umumı hududu civarında olacaktır. 
Cemil 8. iddianamesini serdetti Patras hurtarılaı 

İstanbul ağır ceza mahkemesi 
linseyin Pş. zade ~ efik B. i 
~ldürmekle maznun komiser 
llıuavini Ahmet Ef. nin muha
keınesine dün sabah devam et
tlliştir. 

Dünkü celsede müddei umumi 
Cenıil B. , esas hakkında iddia
'-ıneaini söylemİf, vak'ayı şu 
ltkilde teırih ve tesbit etmiştir: 

- Komiser muavini Ahmet 
~f. , Kalyoncu kulluğu mevkıinde 
'°•z:ifedar bulunduğu sırada Ali 
V tfık B. i tabanca ile öldür
lııelde maznun bulunuyor. Tah
ltikat, geçen celsede hitam bul
dıı. Maznunun Vefik B. i öldür
dtiğü hakkında birçok delil var. 
lienıen yirmiyi mütecaviz şahit 
dinledik. Zaten Ahmet Ef. de 
~lltıu ikrar ediyor. Katilde maz
lltınla ihtilafımız yoktur· Bu, 
'-bittir. ihtilafı mucip olan nok
t., cürmün vasfını tayindedir • 
l\endisi " ben mildaf aai meşrua 
halinde silah istimal ettim" di
)or. Bu, böyle mi olmuştur? 
l'ttkik edelim. 
b Vak'a, Kalyoncukulluğu gi~i 
~Yoğlunun en kalabalık bır 
~tr'inde cereyan etmiştir. Jozef 
ilminde bir Musevi marangoz, 
~habı emlakten Vefik Beyden 

~aladığı binanın birkaç ayl~k 
a "• bedelini vermemiş, Vefik 

· ' buna karşılık C>lmak üzere 
~ ve sair bazı eşyanın yapıl

ını aipariı etmiş, marangoz, 

bunları vaktinde yapmamış, vak'a 
günü bu zözden aralannda 
kavga cıkmış, Vefik B. , maran-

gozu hiddetle tokatlamış, Jozef 
korkmuş, karakola haber gön
dermiş. Komiser muavini Ahmet 

Ef. , kendi ifadesine nazaran 
karakolda başka polis bulun
madığından, bizzat dükkana 

gitmiş. Vefik B. , bundan sonra 
tehevvürle Jozefi iki yerinden 
yaralamış. Ahmet Ef. kendisine 

teslim olmasını ihtar etmiş. Ve
fik B., bıçak elinde, komiser 
muavinine doğru yürümüş. Ah-

met Ef. resmi tabancası ile ateş 
etmiş, Vefik B. i beş yerinden 
vurup öldürmüş. 

Zabıtanın iki vazifesi vardır. 

Evvelki akşam ÇanakkaJede 
karaya oturan ( Patras ) vapuru 
dün limandan gönderilen vesait 
tarafından kurtarılmıştır. 

ma karşı nasıl hareket edilir? 
Evveli havaya silah atılır. 

Bu, maksadı temin etmezse, 
yakalanacak adamın ölümünü 
mucıp olmıyacak bir yerine, 
meseli ayağına kurşun sıkılır. 
Halbuki, fİşman bir zat olan 
Vefik B,, Ahmet Ef.ye gemş 
bir hedef teşkil etmiştir. Kur-

şunların isabet ettirildiği hedef de 
Vefik B.in göğsü olmuştur. Bet 
yara açılmış, yiizde doksan isa
betle silih atılmış, Vefik B.in 
parmaklarında da bir yaraya 
tesadüf olunmuş, ancak bu ya
ranın beş kurşundan biri ile 

Biri cürmün vukuuna mani ol- açıldığı, yanı bir kurşunun iki 
·mak, biıi zabıtai adliye vazife- yara açtığı anlaşılmışbr. Hatta 
sini ifa etmek. Ahmet Ef. , bu itibarla Vefik B. altı yerin-
gördüğti cerh hadisesi karşısında den yaralanmıştır. 
Vefik B. i yakalıyacaktı. Bu, ya- Ahmet Ef; B.i ayağından ya-
zifesi idi. İttifak edemediğimiz ralasa ve bununla iktifa etse idi, 
nokta, bu sırada elindeki ıili. o, yere düşer ve ölmeden ele 
hın tarzı istimalidir. Komiser geçerdJ. Komiser muavini, bu 
muavini Ahmet Ef. , resmi sili- · mühim noktayı diişünmemiştir. 
hım sui istimal etmiyecekti. Ve- Mesela Şahit Kemalettin B.: 
fik B. i öldürmeden yakalıyacak- birinci kısmında Vefik B. in sag 
tı. Bu, kabil mi idi ? Muayene eline isabet ettiğini, biçağın 

O h"tl · ·f d l · ö du-•tu··g-u-nu·· ve maznunun . gene rap ru, şa ı erın ı a e erı g s-
7 

teriyor ki maznun, zaruretin silah atbğını söylilyor. Şakir Ef.' 
hudut ve çerçevesini tecavüz Sabriy~ H. da böyle söylüyor)~~ 
etmiştir. Polis mektebinde oku- Sabriye H., fazla olarak Ve 
muştur. Elinde silah bulunan B. in, eJinden biçak düştükte~ 
teslim olmak istemiyen bir ada- sonra teslim vaziyeti gösterıp 
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Maaş yoklaması 
Mahalle heyeti ihtiynriyesinin ve maaş sahip

lerinin nazarz dikkatine 
Zat maaşları mu.'ıaseleci/ığınden: 
1sıanbuldan maaş :ıl, rı bilı ıııum mütı..·

kaidiıı ve cyt:ım \ 'C eıami]İn zirde gös· 
terilen tarifac dairesinde maaş cüıd.ır l~ı 
tebdil ve mart -YJO yoldeınalan icr::ı edı
l~cektir. 

1 - Yoklama muamel~u 2 'eşubat-930 
cumartesi günü başlayarak ba)TBmdan f'V· 

vcl yedı gün devam edecek bunun dört 
günü dul ve yet mlere ' c üç günü de 
tekaütlere lıasredilecektir. Bauamdan son
ra keza bu mü~det birer gün devıım cdi
leccktır. 
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6 - De\'alri resmiye ve husuıiycde 
mfütııhdern Lulunan mütekait ve eytnm 
ve tramil he'yeti ih!iyariycden alacaklan. 
yokl ıma ilmühaberlerml mensup bulundult· 
!arı daireden almakta olduklan ücr ı veya 
n aaşlıınnı derctttirilmek auretile aynca taa· 
d k ettireceklerdır. 

7 - ilmühaberler telcmil heyeti ihtiy-.. 
riye tarafından temhir edilecek ve ıne
hürler gııycı okunakh hasılmı§ bulunacaktır. 

8 - Tamimen tebliğ edildiği üı.ere 
h ... y'eti ihtiyariye tarafından yoklama ilmü
hııl,erinin tanziminden sonra vefat veya 
tezevvüç gıbi vukuatın l - mnrt - 9 K> 
tımhıne kadar günü gününe idareye ma
lümac verilecektir. 

9 - Yoklama muamele~i · sahihi maat 
bizzııt görülmek suretilP ıcra edilecektir Hasta 
olanlar keyfıyeti ya bir muıaddak raporla 
veyahut bulunduğu mahal po is merkezine 
lastik ettirecektir. 

1 O - [ nırada bu1unupta yollamasını 
bulundu~u mıhaldcn gönderenler gönderdık
]eri ilmühaber mutlaka mahallt idare he
yet ine~ tasdık ettırl".ceklerdir. 

ı 1 - Eytam Rünlerinde tekaütlerin ve 
tekaüt günlerinde eytam ve dulların yok 
laması alınamaz Vt- cüzdanları tebdil edf. 
lem z. 

12 - Her sahihi maa~ın yedinde bu-" 
lunması lazımgelen 'csaik şunlardır: 

A - l<:lyevm yedinde bulunan mallf 
cüzdanı. 

B - Nüfus tezkere• 
C - Rl'sml senedi 
D - Bir kıt'a fotoğraf 
H - Tatbik mühür ve im7..ıısı 

2 - Bu müddet zarfında yoklama~ını 
yaptıranlsnn msaşlan yoklama)1 mütekip 
derhal verilecektir. Yaptırmay:ınların maaş- Ba §da gösterilen hususa! ve ''esnİl"ten 
1 tevzi11tının hitamından soııra baş- biıisı noksan o!anlann vokıamıı muameleai an maaş f 

layacaktır. h kk . ·ı biı.zarur ıcra ve cüzd~nları ttbdil ecl.ilmi-
3 _ Maaşlar yeni harflerle a ~~tı~ · yeceğinden beyhude yere ıube memurla

miş mühürlerle tevzi \ 'C mezkilr m~hur· nna israr ve izdihama mahal· bırakılmaması 
ler h"ıt üzerinde de tatbik edılece~ınd~n ri ·11 olunur ef endım. 
her sahibi maaş tatbık ıttihaz edeceğı mu- lrr.i~~~~~~~~~~~~~~ 

. . ı ··h b ·rı·n b:ı .. tarlama , Bu ake.am hür veya ımzayı ı ınu a t: ~1 • ı 'ıf 

temhir ve he)·eti ihti)arıyeye tasdiK tttıre-
1 

l Sinemaları 

4 _ Her sahibi maaş iki Jot.a fatoara· Majik - Benli Kadın ttk~. ·ı 
fını çıkarma~a ve bunlardan birisini ılmü- 1

/ Etuval - Kelepçe 
habere diğerlni de cüzdanına o ak üzere i ' Alkazar - Tahtelbahir 44 
şubeye getirmcğe mecburdur. · 11 Lüksenburg - Esrarengiz hane 

İlmühabere koııan fotugraflnr keza muh· ll, Ekler - Kızıl saçlar 
taran tarafından tasdik edılecekt r. . . M l k flk M 

5-İlmühaberde mütekaidıı den devam li e e - acera 
. d · tahdcm olan 11 Opera - .Kartiye laten reımiyede ve husu51ye e mus I 

cd 1 LI L - ber olmayan arın Ş k A k postası )ar işard i me11. e ocra lak ı - n ara 
dane işle meşgul bulunduktan mut 

8 
Elhamra - Nuhun geınlıı\ 

ilmühabere derccdilecekur. b bak 1 Milli - Çıplak aşıklar 
l\1cıelA: Kunduracı. tüccar, ber er, . 

. • . 1 ı olmıranlaıın kal gibi hıç bır 11 e me~gu · 1 da hıç bir işle meşgul olmadığı yazı a· 

calctır. = 
11 . . kanya - kaldırdığını, e erını yu 

Ahmet B. in gene ateşe dev~dm 
· r Vahı e 

ıı 

ı: Asri - Zoraki korsan 

Alemdar - Ateıten kalp 

Tiyatroları ------
Darülbedayi - Bir kilAp 

ettigw ini tasrıh etmış ır. D 
. Mm es-

H. da böyle demış, · w 1 

. kt .. maznuna dogru 

Bar ve Müzikholler 1 

pına, ma u un d k. b. a 
ilerıediği sırada elın e. ı. ıç -
w dü t•• w ünü kaydetmıştır. 
gın 'ug w•ı d 

Şu halde? Ayağa degı .e 

b t A Lmet Ef., bı-

Garden - Mezeyi ba:di, Yamato 

Maksim - T almaç ve Siril, Jülyet 

Jirarden 

revüaO 
ele bir isa e • r't#i d 

Mulen Ruj- Maymunlar 
Dobo t k ateşe evam ıı 

ak düşünce, ar ı .. .. 
ç . kf yaraların goguste 1 revüsü 
etmıyece ö~UmU intaç edecek 

1 1 Türkuvaz - Florel, Vera Borts 

Yo;;:ı, bulunması, katil kastlı~a ıı I~ -- S~dof düeti il 
. V fk B akli hasta ıga - - -

deli)dırl: . e·ışı B~· vak'adaki va-
ü te .. ım • ' 
~ :te haizi tesir ~!amaz. 
zıy b t Ef ilk defa karşılaş-A me ., . . 

V f.k B in cınnetinden ha-b w e ı · 
gı d w 'idi ki bu fazla te-

berdar egı ' , 

bhu unu ınucip olmuş olsun. 
va ş B · l" d k' !Ah Hem Vefik • ın e ın e ı s a , 
tabanca değil, biçakmış. Ahmet 

Ef., eğer biraz ç~~k .davr~~sa 
kendisini koruyabmr, hıç degılse 
an sokaklardan birine gerileyip 

iecavüzden salimen uzaklaşabi
lirdi. sonra orası o kadar kala
balık bir yerdir ki her halde 
etraftan yetişilebilir, Vefik B., 
yarasızca yakalauırdı. 

Hülasa, netice o'arak komiser 
muavini Ahmet Ef. , silah isti
maline mecbur kalmışsa da bu 
mecburiyetin hududunu tecavüz 

Tq,elxı#ı lyalrosunda bugan matine 

saat 14,30da ıJe cıluamı ıaat21,JJJa. 

Bir kitap ŞEHREMANETi 
Fa"a ı, perdo m ~ 
onlardan 111 

b • •Komedi 
ırz 3 perae 

Nakil ve ter-

i cüme eden: 
t. Galip B. 

i 

1111 

11111111 

etmıştir. Kendisinin bu şekilde 
· t' k r ven"lmesilli mücıimıye ıne ara 

isterim. 
Bundan sonra, muhakeme 

müdafaa için yirmi mart saat 
on üç buçuğa bırakıldı. O giiD. 
karar verilmesi de muhtemeldir. 
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Zampara Kır~sl dJ 
Yaşına rağmen sevilen adam 

-
Genç gözde kıralin nezaket,zerafet ve jnce
liğinj anlatıyor ve bir kadın ne arzu edebilir
se on beşinci Luide bulunduğunu söv lü yordu 

Hfttba 
[ On be.şi nci Luinin " T ombulum ,. 

sıfatını \erdiği gözdesi matmazel dö 
Romans kendıı;· nl kıra\ın metresi olmağa 
ceşvık etmiş olan KazıınO\'a ile Parisrc 
hırcılaı;ınca onunla dertleşmi~ti. ve , ' 
demişti ki :] 

Altı aydtr yüzümün güldük 1 
yok. Halbuki Gıönoblda iken 
fakrime ve ihtiyacıma ratmen 
keyfi111ce gole biliyordum. El
maslarım, gUzel bir otelim, atım 
arabam, mükemmel bir bahçem, 
hizmetkarlarım, kahya kadmım 
\'ar; sarayın en yilkıek aileleri 
ge ip beni ziyaret ediyorlar, 
bana prenses gibi muamelede 
bulunuyorlar. Böyle olmakla be
raber yeıe kapılmadığım glln 
yoktur. 

- Yese neden kapılıyorsunuz? 
- Bana bir çok istidalar 

göndererek bimayemi jıtıyorlar. 
Halbuki kıratdan bir fey iste
miye cesaret edemediğimden bu 
istidacıfan geri çmrmiye mec-
hur kalıyonım. 

bu suretle hareket etmesi gayet 
tabii olur. 

- Bunu yapacağına emin o -
lunuz. 

- Oh! oğlum olursa ne ka
dar seveceğim... Sız bana kız 
olmıyacağım haber vermiştiniz. 
Bund~n cesaret buluy,rum. Fa· 
kat kımseye bir şey löylemiyo-
rum. Eğer kırala zayçemi bana 
söylemit olduğunuzu haber ver· 
sem sizi görmek jstiyecek. Fa· 
kat dedikodudan korkuyorum. 

- Ben de korkanm azi
zem. Bu bapta sükuta devam 
ediniz. Günden güne ziyadeleşe• 
cek olan saadete kendinizi tes· 
lim tdiniz. Bu saadete mazhari· 

yetinize delAlet etmiı olduğundan 

dolayı gayet memnunurıı . 
.(Btımectı) 

o Bulmaca o 
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Bclı:a 

Drahmi 
h. l'"rank 

l.eva 
Florin 
Koron 
Slllnı 
Pezeta 
Mark 
7.loıı 

Peaıtö 
2o Lev Kuruş 

ı Türk lirası Dinar 
C:crvoneç Kuruş 

Nukut 

ı lsterlln ( fnılltz) 
ı Dolar (Amerlk:ı) 
o Frıınt (Frans ız 

ıo r.ıret ~ ltalya 
O ı-·raot Belçlh) 
O Drahmi [ Yunan] 
O Frank [ lsvlçrel 
~Leva Bul~ar} 

ı Florin [Felemenk 1 
20 Kuron [Çekoslovak 

ı Slluı ıı Avusturya} 
1 Pezcta !ispanya) 
ı Rayşmar~ IAlmanya 
J Zloti Lehistan 
ı Peogo l\tacarlstan 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar YugoslovyaJ 

ı Çevooeç Sevvet 
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Haftanın en cazip spor 

hadisesi : Boks 
Cumaya Franki Marteni pazara 

Karpeni göreceğiz 

Galatasaray kulübü tarafıadan 
iki maç yapmak üzere getirilen 
Fransız boksörü birinci maçını 
Sarangaya karşı yapacaktır. 

Bu maçın teknik ehemmiyeti
ni karilerimize bildirmek için 
fazla yorulmağa ihtiyaç yoktur. 

Fransızın idmanlannı g6ren
ler bu boks~riin lstanbula gelen 
bOtün ecnebi döğtışçülere faik 
olduğunu taıdik ediyor'•r. 

Filhakika bu adam kadar ra
hat, temiz Ye vazih d&ğtıten 
boksörü beş senedir seyretme
dik. 

Bokaan bir zeki iti olduğu 
Frammn ringdeki harekitiıe 
hemen belli oluyor. 

anCak pek tedit 
bunaltmak suretile kazanab· · 
alui takdirde sür'at ve tecritb 
fazla olan bu boksör Ke 
fena bir mevkie diifürecek · 
Kemalin idmanlannı göreni 
bu kıymetli boksörümüzün 
zandan daha iyi bir hale gel 
j'ini söylüyorlar. Bir aydır m 
tazam çalışarak nefes, yum 
mukavemet itibarile çok ha 
tamnmıyacak kadar çok 
fark elde etmiştir. 

Her iki boksörün bu glln 
vaziyeti azami dereceyi bulm 
tur. 

Böyle çok iyi idmanlı q 
yukarı aynı kıymetteki iki i 
cİll maçına fazla olarak bird 
Beynelmilel teref kazanmak 
midini ilive edersek, maçm 
kadar heyecanlı ve sert geç 
ğini tahmin etmiş oluruz. 

Küçllk Kemale timdiye kad,ı 

• 

- Neden cesaret edemiyor-
sunuz? 

lstanbul tramvay şirketi 
Rıhtım Dolı: ve Antrepo 
lstanbul aooo!m su Sr. 

Lllzumauz en ufak bir adım 

atmıyan bu d6iöt makinesi, 
hasmın ilk batasında o müthit 
sağ yumruğunu yerine yerleştir
mek hususunda elektrik kadar 
çabuktur. itte böyle adamla ya
rın boy 61çüıecek olan Suanga 
boksörlGk 6mründe hiç teaadnf 
etmediği mGtkillerle kartılqa
caktır. Tabii Fransızı kazanma
sı ihtimali pek zaif olan Saran
ganın yapacağı en doğru hare
ket, miimktin olduğu kadar ka
palı d6ğllterek yere yuvarlan

yapbğı maçJarm hepsind l 

Cünkü qıkımla konuturken 
karşımda hükümdar tece•üm 
ederek bütün zevkimi kaçınyor. 
Ahi emin olunuz ki saadet deb
'deli~a~ cleiit aacleliktedir. 

- Taliin sizi sevkettiği 
mevkie göre yapmak si!in için 
katiyeft liıımdır. 

-. Buna lbuvaffak olamıyo

rum. Kıralı hem eeviyonam, 
hem de onu bir hareketimle 
kırmaktan çekiniyorum. Bana 
lüzumundan fazla ihsanda . bu
lunduğuna kanaatim vardır. Bi
naenaleyh baıkalan için JutUf 
dilenmeğe dilim varmıyor. 

- Fakat ttıııa eminim ki ka
ra! sizin a llkadar göröndliğilnüz 
kimselere hlttlfte bulunarak sizi 
memnun etmekten hoşlanacaktır. 

- Ben de öyle zannediyorum 
ve bundan bahtiyar olurdum. 
Fakat içimdeki endişeyi bir tür· 
16 mağlup edemiyorum. Bana 
da pahl•ı olarak ayda yOz altın 
veriliyor. Bunu fukaraya ceste 
ceste tevı.i ediyorum. Zihnime 
bir şey yer etti. Belki de yanıl· 
maktayım.. Şurası muhakkak 
zanaediyorum ki kıra! ancak 
onu taciz etmediiim için beni 
•evmektedir. 

- Sıı onu ıeviyor musunuz. 
- Onu aevmemek mümkün 

mili Sön fılerece terbiyeli, iyi, 
tatlı, güzel, samimi ve pkacıdır. 
Bir katiın1n kalbini cezbetmek 
içia ne linmu hepsine maliktir. 
Mobilemin. elbiselerimin tamam 
ohlp o'mathklannı; hitbtetçUerirn· 
den memnun olup oUnacllğlmı 
bir değiıiklik isteyip istemedi· 
timi sorar. Onu d~rtğuf ederek 
teıekkütde bulunurum. Her ıe)'i• 
min tamam olduğunu söylerim. 
O da m~mnun olur. 

- Yakında doğuracağınız ev
littan hiç bahsettiği var mı? 

.-. Bu halimle sıhhatime son 
derece iyi bakmakhğım ;~ et
ti;ini aık ak aöykiyor. Oğhun 
oiana tamyacaima emHUm • 
il' .... ı:...... __ ,_. • .. ,;n ... 11.... ı.. ••• ı ... 

Bugiinkü bulm4CL1mız 
Soldan sağa ve yukardan qağı: 
1 - içki [5], çabuk 5] 
2 Manzum söz [4]. müsabaka [3 
3 Kurutma to7.tl [S]. caam f5] 
4 - Erkek [2], eref [,'ll. iı:tihk!m [4] 
5 Gemi sallantı sı (!"i]. bmba dumanı (2] 
6 • · Rahatını seven [9] 
7 - Bir yem J 4], beyaz [2J 
8 - Zahmet L 4~. boş [ 4) 
9 Hadice ("4J, uygono;uzh•k [4., 
ıO- l)ahil (21, JOO kunış [4], valde {?3J 
ı ı ...... insan [3], okunan şey [5] 

Hıaae .. eneetırl 1 

I ~ hankası 12 :m 
0~111ıınlı hank1~1 ~(ı;'i 

Tıcaret ve zahır~ 
~latlar Ticaret bor•••• lclt1blumumlllt 

tuafınduı Yerllmlftb 

Bu~day 

Olııuıaı 
"-mi A•ıırl 
K. P. K. ~· 

Yumuşak 14 07 15 1r 
Kızılca 

Sen 13 2o 14 ıı 

- Zahireler -
<;avdır 9 ~ 
Arpn 
Mısır 

f asuha 

1 Küç:ü k h&berıer 1 

madan maçı bitirmektir. 
Buna muvaffak olursa puvan 

hesabile F ransıza mağlup olmak 
şerefli bir mağl6biyet olur. 

Esasen on sene zarfında yüz
den fazla maç yapmıı olan 
F ranki Marten gibi bir boksörü 
kazanmak bizim gibi boksta genç 
ve tecrübesi az olanlar için 
mantıkan kabil değildir. Bizim 
beklediğimiz ancak terefli bir 
surette müdafaadır. 

Şu ıerait altında cuma gününün 

l J .r. b 'k galibi yüzde seksen Fransızdır. 
JUZ ıB rz 8Sl Yüzde yirmi de fevkalade hadi-

y az mevsiminde İstanbul hal- selere ayırmalıyız. 
kını buuuz bırakmamak ıçm Meseli; Fransızın aoi bir sağ 
Kadık6yü hali yanında bir buz yumruğa düşürek nakaut olması 
fabrikası yapılması düşünlllGyor- veya döğiişiln hararetli bir anın
du. da memnu yumruk.lardan birini 

Bu fabrikanın inşasına pek vurduğundan Fransızın hakem 
yakında başlanacak -ve inşaat tarafından mağlup i'in edilmesi. 
sıcaklar basmasından evvel bite- Eldivenler maç •eldiven' erin

den daha kalın olduğuna g6re 
cektir. Fransızın Sarangayı devirmek * Ramazanın son haftasında için haylı uğraşacaği tahmin 
bazı pidelerin üzerine yumurta edilmektedir. işte biz o zamanlarda 
yerine safran aürüıdüğü aalatd- FraoliZID maharetini daha iyi 
mıştır. rörebiliriz. 

Emanet, bayrama kadar bu Cuma günü Romany~ şampi-
iti yapao•an tecziye edecektir. yonu da rakı bi küçük Kemalle 

Jf. Bazı bostanlarda hiç ak- beraber seyircilere takdim olu
mayan ve :akmadığı için teaffün nacakbr. 

tiddetli olacak bu maçın 

ıoguk kanlılığını kaybetme 

meaini tavsiye eder ve bu çetİ 

imtihandan muvaffakıyetle çılr 
masını temenni ederiz. 

Ahmet Şerefettin 8. - Be' 
tiktaş kulübünün reisi Aboıel 
Şeref ettin B. bu hafta Ankara)" 
gidecektir. 

VUKUAT 

Bir intihar te
şebbüsü daha 

Ortaköyde şekerci Cafer efd 
di zaruret yilzünden kendi 

iple boğarak öldürmiye kalk 

fakat g6rülerek kurtanlmışbr. 

Bir ölü 
T akaimde bir pansiyonda otd" 
ran 55 yaşlarında bir Rus aıt 
olarak bulunmuş ve cesedi mot'. 

ga gGnderilmiştir. 

Kin yüzünden 

Abanoz sokağında ıof6r F 
isminde bir şahsı sustalı bıç 

vurup kaçmışlardır. Sebebi 

bir kindir. 

Alacak yüzünden 
Tanzıfat amelesinden H 

bir alacak yüziloden a111ei' 
&.maili d&t yerindea bıçakldllf" 
tır. eden, mikrop ve hastalık men- Bilhaaaa Küçük Kemalin Ro-

b manya ~mpiyonuna Iıarcı yapa- f • b• k 
baı haline gelen azı havuzlar y ec• ır aza 

cağı bu maç fimd iden heyecan l e~ 

B l 
vardır. Mişon oğlu lyamn idare a o ve suvare er uyandırmaktadır. Romanyalı, ho- dtr 

b 1 11 tim bir araba marangoz Ao.J" 
Milti vapurcular birl•ği tara- Bunların ir an evve Kapatıl- caaı Frankiain söylediklerine •· 

· · t 'le m" d le na çarpmış ve zavalbvt 
fıodan dün akşam birlık nıer- ması ıçın 81 1118 1 uca e bakılarsa Küçilk Kemal için J • jf.-
lt 

· 'ı_• t te bı'rler 1 k surette yara lamıştır. Andoo 
ezı olan Kırzade hanında bir cemıyeo esas 1 r a aca - çok teblikdi bir hasımdır. Bok-... __ , de verememiştir. 

lllMlD111l çay veailmittir. br. :SUR her incelijiae vakıf olan 
Dün .•ktam Muallimler birliii • Şehrimize seyyah akını bu bokıör bilhusa ayak oyun- V ~purda yangın 

merkezıade 111ualfönler araların- başladı. Bu vesileden istifade lan, kaçıtJan. mukabil yumruk- Dfin logiliz Hüseyin k~ 
da bir topluatı yapanılarcbr. etmek 1stiyen tütün inhisar ida- Jarile müteaddit galebeler temin yasma ait Rüstemiye •P~ 

Dün alqam Hiaaayei Etfal resi gdecek seyyah vapurlaıı~ etmiş •e Romanyada fenai bok- DUO ambanncla pamuklar bll"""' ... 

cemiyetinin de senelik balosu Bey- da birer agara sergisi açacak- .ar iiD•anlDI kuanmqbr. mut ve deniz etfaiyesi tara 
natnnda Türkuvazda v:er.ı'Jm:iatilr_~tır_ ____________ ·-~.ncnuıL.1ıır...na.amI-JıorelllC_...an!lAl..ı.....&ön.tlw:ıu.nıınsbU:....... ___ ~........11 
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Şehzndebaşı Türk sinema ;ında ilan M!Jh '~r orr . ı· " t b 1 . th l t ~uA~~~:~i~:~a~~~emt ı.BeE~rkt~e~~i~ lstanbul limanına mensup •ıfoz:ıde,., Kıy~!~;Ü'.!}aı m~m:UeffnYes~ 1!3ue:,~aı S an U 1 a a dÜffi• ~ n•m vap"' 55 num.,ah ve 31 kAnu"1J· 6 
lfa~4 anaht4rr kaybed;;;- ewı 1928 tarihli senedi bahrt rrıcrcibince 48LOlir!5 3'>"1 77 ru'' ğu'' mu" du" rlu'• "u,_ nden•. 

müstakillen \'e münhasıran benim malım ,.} ~"'• 6 
b 81 numaralı bir kasa anahtarı olup mada kimsenin hakkı müdahalesi Cağaloğlunda Cezri Kasım Kilo Marka No. Cinsi Cf)'• 
tılunnıuştur. Sahibinin asan il- bulunmadığını ve Kırzade Şevki 'e şüre- mahallesinde Türkocagw ı bahçe-ın· til · 1 8 Paket 69,720 • 

.. ıye kütüpanesine müracaab. k~ı şirketi ile meıkOr vapurun işle · - sıne muttasıl ve Cağaloğ u 141250 _ 
m~i için münakit icar ve ısticar kontu- caddesinde kaın valde sultan 2 11 -

İpek p.ıAmuklu M 
Pirinç ve kapluaa lo~un 
Pirinç küpo 

Fatih su/Jı üçünca hukuk hak,im/Jlinden: ratosu 9 KAnunuıani 1930 tarihinde bcna emını camii arsasına 1 ,, 4 
Müteveffa Ali ağanın Edirne münkaı.i olup nruk icar suretilc dahi müzayedesinde talip z.uhur etme- 2 ,, 14,530 ipekli yUnJü la.tik ıerit 

UıtOpö 
• 

kapıda Acıç~mede tramvay mezktlr vapura vazıyet ,·e müdahaleye diğinden pazarhkJa satılınasına 2 9 
tadd 8 N h ve işbu gemi üzerine hiç bir nam ve karar verilmış' tır' • Talip olmak " 

esi üzerindeki 7 o ane- 1 4,650 
Liıtik yasbk 

• 

d sebep ve suretle bir muamele \:e. istiyenler muham"'en kıymetının· • " 
e nıe•cut ~•yayı· beytiyeai 1- k' · .... 3 13,650 '" -T aı..;t ve konturat yapmığa hiç ımsenın d 11 

... L _ yüz e yedi buruk oisbetinde 
Livanta 
Selüloit cep a~ 

• 

'"~tın 25 nci salı günü saat hakln kalmam1ş bulunduğunu hasbelicap "I" 6 40,550 d pey akçelerile beraber İstanbul " 
oku.zdan itibaren müzayede ile ilAn eylerim. E k f 1 2,200 

Lbtik balo~ 
• 

Galatada Topta hanında V a müdüriyeti binasında " 
&atılacağından talip olanlann ınşaat muteahhldl mahliilat müdiriyetine müraca- 5 ,, 31,870 

• 
• Pamuk ipliği 

Bakır fırın Gıeıkur gün ve saatte hazır bu- Halit T alıtr atlan. 1 ,, 6 
lunnıalan ilin olunur. 6 28,200 

33,650 
4,250 

26,760 
3,100 
5,600 

• 

• Dişçi macwau 
" 

Fatih şufh ücüncıl hu~u~ hd/efmliğlnden: 

lstanbul Balık pazarmda cedit 

~ l numaralı mağazanın müddeti 
ıcan hitam bulduğundan mahke-

Fatih Sulh ôçüncü hukuk l.dletmliğinden: Bartın a.,/iye malıkemegirıaen: 
Topkapı haricinde Maltepe cad- i\Iüd<lei Barcının Meclis mahalle- , 5 
desinde 29 No. hanede müste- sinden Zırtıl zade ı\lehmet efendi 
ciren mukim iken ahiren vefat miiddei aleyh Bartının Hacı Bekır 
eden muallim Kimil beyin mi- maha Je,fnde mukim t lacı Ali oğ
rası açılmış ve terekesi yazılmış- lu cemil kapdan mahdumu SeJAhat
br. Alacak ve borçlulannın biray tin cfı:ndi ve fstanbulda Fatih· de 

1 
• ipek kurdell 

" 
• Keçe fapka 

11ıece açık artırma suretile icara 

\rerileceğindcn talip olanlann 
25-2-930 tarihine mlisadif salı 

Sinan ıı!1;n mııhalleslnde 22 numa-
ve mirasçılann üç ay zarfında ralı hanede Hncı ali oglu Cemil 
mahkemeye milracaatları ve aksi kapdanın diğer mahdumları Hasan 

iÜııü saat 15,5 da mezkfir 
llıağazaya gelmeleri ilin olunur. 

halde mirasın hazineye devre- Klzım ve 1\lahmut ve Nacı efendi 
dileceği ilin olunur. ı:rın m.urisi l lacı Ali oğlu Ali B 

Emvali gayri menkule ve lkrazat 
bankası Türk auo1ıim şirketirıin 

Hisaedaran heyeti umumiyesi Marbn 22 sine müsadif cumartesi 
~~ü ~aat 11 de Galatada Deutsche Orientbank binaıı dahilinde 

d aııı şır~et merkezinde sureti adiyede içtima edeceğinden hisse
ill'anı karamın yevmi mezktırda teırifleri rica olunur. 

Ruznamei n1üıakerat 
, 1 - Şirketin 1929 senesi zarfındaki muamelatına dair meclisi 
tdare raporunun kıraati, 

2 - Bilinço ve murakıp raporunun kıraati, 
3 - 1929 ıenui hesabat ve bilançosunun tasdik ve tasvibile 

'enei mezkfıre zarfındaki muamelattan meclisi idarenin tebriyesi, 

4 - Meclisi idareye aza intihabı, 
S - 1930 ıenei heaabiyesi için murakıp intihap ve tayini. 

MECLiSi İDARE 

lstanbul vilayeti deflerdarlz~zndan: 
h 336 sesinden 927 mali senesi nihayetine kadar milli hükümet 

Utçelerinden matlubu olanlarla gerek milli hükumet ve gerek 
~kıt hükumetin idi emanat ve milli hükumetin bütçe emanab 
'ftaaplannda mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine kadar 
b a edilen bidemattan mütevellit alacaklar 928;929 senelerinde 
Utçe emanabna alınmıı olanlarla eytam sandıklan tasfiye komis
~0tıundan 927 senesinde hazineye devredilip hazinece 928 
~ll~sinde ait olduğu malsandıklarma naklolunan mebaliğ tasfiyeye 
U:ı bulunduğundan bu gibi alacağı bulunanlar ıubat 930 nibaye· 

e kadar arzuhal ile bulunduldan mahallin en büyük malmemu· 
t\ına müracaat eyleyip yetJerindeki matlubat vesikalarını vererek 
~abilinde mnracaat 't'esikası almalan lazımdır. Bu müddet 
~da mftracaat etmemiş ve vesika almamıı olanlann iddia ettikleri 

01
'cak 1 513 No lı kanun mucibince katiyen hazine lehine sakıt 

'<i~caktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabul 
~ıl111iyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 .senesi martın· 
tt 11 evvel bulunduklan mahallin en bliyük malmemuruna müracaa t 

llleleri ilin olunur • 

Satılık mürettiphane 
levazımı ve hurufat 
Babıali, Reşit Efendi hanında (Yeni matbaa) mn hurufatile 

llllirettiphanesi 23 ıubat pazar gUnü sabahı saat onda müza
)ede ile satılacakbr. lsteklilerin hazır bulunması. 

Müzayede ile satış 
Devlet Oemiryolları Haydarpa

~a mağazasından: 
,~daremizde tip harici ve müstamel olmaları heaabile ıablığa 
itf nıış olan adi ve dalgıç tulumbalan, hell taıı, su kovası, barik 
ti' aleti ve eczası, kablo pensi, muhtelif hortum, okaifen tübii, 
ij:P, damacan, listik boru, muhtelif hortum, kağıt kayış, garvens 
'il ~nıi, çeşme, kavuçuklu salmastra, muhtelif sap, klengrit, çalı 
~ ~h~gesi, bekçi ke>ntrol saati, susta için çelik şait ve saire 22-2-930 
\ti •ne mtısadif cumartesi günü saat o• clartte alenf mibayede 

tı,. .. tılacakbr. Taliplerin Haydarp.... -tua müclürlijttııe 
•caatlan ilin olunur. 

zımmrtınde knblcl vefat ciheti karz-
dan ba senet dokul yüz ınııdeni 
Osm~nlı ~hın ~laca~ı olup Bartın 
mahkemeı aslıyc hukuk kısmına 
ikame olunan davanın icra kılınan 
muhak~~esindc btrmucibi senet yüz 
altmış uç adet o~manlı altınının 
a;·nen olam~7:sa rayJcl belde üze
rmden tııhsıhne dair istihsal olu
nan ı 8 mayıs 929 tarih ve lOfi-
156 numaralı i.amı gıyabi müddei 
aleyhlerden Naci ve Hasan KAzım 
ve mahmut, e.tendilerin ikametgAh
ları olan l· atıhdeki hanelerine be
rayi te~liğ gönderilmiş Jse de mu
maıleyhımanm mczkür haneden 
ğaybubet ettikleri ve elyevm nere
de. oldukları meçhul bulunduğuna 
daır mahallesı ve muhtıır heyeti 
ıhtiyariycsı tarafından tasdik olu 
narak inde kılınmakla ilı1ncn tebll
~at terasına lüzüm hasıl olmuş ol
duğumhn tarihi ilAndan itibaren 
on beş giin mürurunda hükmü mez
kôrün kat'iyet edeceğini tebliğ ma
kamına kaim olmak uzere füln o· 
lunur. 

Selanik bankası 
Ticaret kanununun 361 inci maddesi· 

ne \'e nizamnamci dahilinin olbaptalci 
ahk:lmına tevfikan, Sclinik bankası heyeti 
umumiyesi 1930 sene:.İ l\lartın 29 uncu 
~u?1artcsi günü saaı 11 de adiyen akti 
ıçtıma edeceğinden, hisscdaranın yevmi 
mezkılrda idarei mcrkeziyeyc te,riflcri 
rica olunur. ' 

Heyeti umumiyece mevadı atiye mü
zakere edilecektir : 

I - ı\Icclisi idare raporu ve müra
kiplerin raporu, 

2 - Hesab:ınn tasdiki ile 31 kilnunu
evvel I 929 tnrihinde tahakkuk eden 
temettüatın tarzı istimnlı hakkındaki 
meclisin teklif atı ve meclisi idare azası
nın ibrası. 

3 - Meclisi idare azasının tasdiki ,·e 
müddetleri hitam bulan meclisi idare 
azasının yerine azn intihabı. 

4 - Ticaret kanununun :l23 üncü 
madde!ine te\rfikan meclisi idare azasına 
şirketle icrayı muameleye mezuniyet 
itası, 

5 - Mürakiplctin tayini. 
;\1ezk0r içtimada hazır bulunmak ''eya 

yerlerine bir vekil göndermek arzusunda 
bulunan, l:lnkal I 00 franklık J 25 adet 
hisse senedi kupürüne malik olan hisse
daranın, hisse senetlerini he\ et umumi
ycnin in'ikadından bir hafta evvel ) ııni 
en niha\'C't 22 ınıırt tıırıhine kadar zirde 
giisteril~n malınllcre teslim etmeleri 

l:i.;mndır: 

İscanbulda · İd:ırei merkeziye 
~cllniktc : cldnik bankası. 

l lıssc scnednıı, hey'eti umumi)enin 
in'ıkadından 15 giın evvel yanı ııihavet 
15 marta kadar zirde gösterilen mahallere 

daha tevdi edılebilir. 
Pari te: Cambon sokağında 43 numa-

rada: Credit Fooder d'Algenc et de 

Tunbic. 
Pariste: BulV11r flau sman·da 29 nu· 

marada: Socı~tc G6ncrıılc. 
' Meclisi ıdar~ 

4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
3 

" 
il 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
6 Çuval 
4 Sandık 
1 Paket 
1 Sandık 

1 " 
1 

" 

850 
5,520 
7,820 
5,250 

20,970 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pamuk ıerit ve H"8de 
ipek ve yön iplip 
Pamuk koru 
Y ağh boya r..U. 
Galalit iğıae 

Pirinç ılto kaJ>aiı 
MüzeyYen kutı. 

Podra 
13,270 • • Suni ipek boyun atkısı 
7 ,150 • • Ustik iıkVJ>iD 

11,200 • • Sani ipek 
3,800 • İpek ve pamuk ybtık 6rtO 
2,20 Dllğme 

224 T F C 8904 - 6 LA.atik ve toka 

133 1198 O Ağaç kabuğu 
336 W F B O Demir çakı 
14 8 C 1 402 Kart postal 
77 P E A O Elektririk motörD 
29 H P O Vernikli boya 

104 R Z C C O O Pamuk harç 

Balada muharrer 34 kalem efya 24 - 2 - 930 tuihinden itibaren 
İstanbul İthalat gümrüğü satış ı anbannda bil ınllzayede ıablaağı 
ilin olunur. 

Bursa cer_, tenvir ve kuvvei muharrike Türk 
anonim şirketinden: 

Hissedaran, 1930 senesi martının yirminci peqembe sftntl 1Aat 
on altıda fstanbulda Sultanbamam da Bank Jeneral pur lö Kom
mers Etranje binasında sureti adiyede inikat edecek olan heyeti 
umumiye içtimaına davet olunurlar: 

Ruznamei müzakerat 
1 - İdare meclisi raporunun k!'aati. 
2 - Mürakıp raporunun kıraati 
3 _ Bilanço ve kirüzarar heıabının kabul ve tasdiki ve idare 

me4Iisini;\;:::-kaoununun 32S inci maddesine tebaan ftletmiye 

devama müsaade ita~ı. . . . . . . 5 _ idare mecliaıne ıntıbap edilen a:ıalann keyfiyeti mtıbaplan-

nın tasdiki. . . . . 
6 - 1930 hesap devresi içın murakıp ıntıhabı ve ücret:İllİJI teı-

biti. 7 _ Ticaret kanununun 323 ve 324 OncO maddelerinde musar-
h Usaadabn idare mecl!ıi azalarına itaıı hususunda idare mee-

:i~in; selabiyet itası. idare mecliıGi naHmıııa murahhu ua 
. ans 

i\1ahl11lat müdüriyetiııden: 
Bedeli müzayedesi Zira• Kıymeti mubammenesi 

Lira Lira 
4906,80 408,90 6134 

Cağaloğlunda Cezrikasım manallesinde Türk ocağı bahçesine 

muttasıl ve Cağaloğlu caddesinde kain Valde sn tan bena emini 

elhaç İbrahim efendinin 408,90 zıraında bulunan kabristan arsuı 
beher ZJraı on bet liradan pazarlık suretle ilana konulmuş ve be
her ZJraına 12 liradan talip zuhur etmit ise de bedeli meıkür 

haddi layıkında görülmediğinden ilinın devamına lüzum görülmilf
tür. Talip olanlar kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuk nispe

tinde pey akçalarile beraber Çemberlitaşta Evkaf müdüriyeti bi

nasında Mahliılit idaresine müracaatları. 

İstanbul gümrükleri Başmü
dürlüğünden: 

Gümrük levaz.ım anhan için pazarlıkla 350 kilo teı.D ve 200 
kilo telli sicim alınacaktır. Taliplerin aumuaelerile şarlııa.mesilli 
görr ükten sonra teminat parasile birlikte 26121930 çarşamba gü• 

saat on dörtte Başmüdürlükte komisyona müracaatları. 
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Gu.etcye gönderilecek mektupların üzerine idare içinse l İdare ) yazıya ~ 
ait se ( Yazı ) işareti kon imalıdı r. t 

1 Banlmrıraa •uluplann ladea!nc!.,, luırmdl mW.ac!clereıdz m .. lrtuplara k nulmuı pa..ı.,,• j 1 u1bolmumdan Ye dUılann snllnclaleebnd&o idare mee'ul cleiilcl.ir. 

f - • / • - .. 

EYl BiR VALIDE 
Ev!Adının aihhatini düşünen, her . 

-hangi bir rahatsızlık sebebile zail 
düşdüğünü gören. bu mtınasebet-' 
le kansız kalan. iştibasız bulunan 
çocuklarına l4tif lezzetli ve mü
kemmel bir kuvvet ilacı olan 

enôfefratos 

Haydarpaşa Demiryolları ma
ğaza müdürlüğünden: 

Aşağıda yaızılı malzeme pazar'ıkla satın alınacağından talip
lerin 24-11-930 parzartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar ispatı 
vücüt etmeleri iJan olunur. 

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

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

250 çift Yazlık tozluk 
250 adet " kasket 
2so " " elbise 
500 Kg. Alçı yerli 

l 
1 

3 adet Kompostör tamiri 
l ,, Yazı makinesi tamiri 

Haki renkte yerli ketenden 

4000 Kg. Demir perçin çivisi (muhtelif eb'atta) 
27 adet Pens ağızlığı hakkiyesi 
22 Kg. Donyağı yerli 
Saat 12 den sonra fiat kabul edilme:ı: izahat almak istiyenler cumar

te5İ pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etmelidirler. Pazarlığa 
arzo!unan mal:ı:emenin yerli olacak aksamı için iştirak edecek ta· 
!iplerin nümunelerini beraber getirmeleri numunesiz teklifatm nazarı 

~ultanahmt" .<uıh mahkt ı rsinaen. 
Mahmut Hamdi Efendi ve Fatma 
Hanım vekili Ali Nihat Bey ile 
Hatıce diğer Fatma ve Hafize 
Hanımlar ve Yahya ve Mehmet 
Salim ve Mustafa Efendilerin 
ıayıan mutasarrıf olup bilmüza
yede furuhtu suretile şuyuunun 

izalesi mukarrer Yemişte Kasım 
paşa iskelesi caddesinde kain 
16 numara ile mürakkam ve 
zemini taş döşeli beton arme, 
üstü yarım kagir ve ahşap üç 
kattan mürekkep bir bap 
yemişci dükkanının açık arttırma 
suretile müzayedeye konularak 
( 25 Mart 1930 ) tarihine müsa-
dif salı günü saat on beşte en 
çok artıranın üzerinde bırakıl
mak suretile ihalesi icra kılına
ğından mezkur dükkanın evsafı 
hakkında daha fa:ıla malumat 
edinmek i~t ·yenlerin ve talip 
olanJarın kıymeti muhammenesi 
olan yedi bin beş yüz liranın 
yüzde onu nispetinde pey akçe
sini müstesbiben yevm ve vakti 
mezkfire kadar 1930-885 numara 
ile Sultanahmet sulh mahkeme
sine müracaatlan ilan olunur. 

::::::::n::;:::::::::::::r.;a:ı::::a:::::::::::::::::::::: 

ii Cilt, saç, frengi hutalıklan Sl .. .. 
:i mütahauısı :: 
ii DOKTOR ii 

~~ Ahmet Hamit ~ .. .. 
ii Galata, Voyvoda caddesi. i! - -~ = :; Atina bankaıı yanında her gün s .. .. 
:: üçten sonra. ii 
" " .. .. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::rnm:ıı:::::::::: 

Kadıköy 2 inci hukul~ lıa.~ımliginden: 

Mukaddema mahkemece tahtı 
hacre alınmış olan Kıııltoprak
ta Ihlamur caddesinde 117 No. 
hanede sakin Bezmi Gül Dilber 
Hanımın vasisi Esedullall Beyin 
vazifesine nihayet verilerek mah
curei muamaıleyhaya Suadiyede 
mukim divanı muhasebat müd
dei umumiliğinden mütekait 
müntesibin h .uktan Cemal Züh
tü B. vasi tayin kılınmış oldu
ğundan keyfiyeti tayine tarihi 
ilandan itibaren alakadaranın on 
gün içinde itiraz ede bilecekleri 
kanunu medeninin maddei mah
susuna tevfıkan ilin olunur. diklrnta alınmıyacağı ehemmiyet1e iian olunur. 

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

lstanbul ithalat gümrüğünden: 
75 sandık 5750 kilo miimul şeker 
Balada muharrer bir kalem eşya 

24-l-930 tarihinden itibaren Istan
bul ithalat gümrü!?ü satış anbarında 
bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 
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Feyzi'V.o.'-AP'Mti liseler 
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Saraçanebaşında 
Münir paşa konağında 

0 Feyziati liselPri ~ ubatırı 22 ınc ı cuıu:ırtesi ~iinfı 
< 

o S ır. ı c ıııchası11da Müııir ı)a~a o . . . ko11ağ11u.la Ytmideıı "-' ., 
o açılacaktır. 

o ~Juail . ıult•rim izlP le~·li Ye ui lıari umum taleheı ı in 
o 
o mezklıı· µiiıuh~ saat SPkiz buçukta mutat progrcıııı 
g veçlıile d l·ı·slc·re haşlarım;ık üzcı·e mektep hiııasında 
o hazır hnluııuı :. lal'J. 

O İlıtaı·: Lrvli talPbP. bihlmum leyli levazımmı ge-
o . ı· ı · . o tırme ıc il'. 
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Tayyare piyankosu 
2 indi keşide: 11 Marttadır 

BÜYÜK IKHAJIİYE 3 5, 0 0 0 J.JUADIR 
AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK İKRAMiYELER VE 

10,000 LlRALIK BlR MÜKAFAT 
tertipte kazanan numarolar tek ı ar dolaba konulma;ı; 

------------~l ·••11••-·················:·-···::·:-··-----··-':··········-············ .................... ..... 
Seyrisef ain · ~aoı~ zaas oıraaerıar vaour,ar 

Karadeniz 
Merke:ı accnlcai: Galata K<>prU batında 
Beyoğlu 2362. Şube accnteai. Mahmu Muntazam ve Liik.s pOSUtS1 

--d-ıy_•_H_ıını_•_lb-nd_a_ı_,,_an_b_uı_z_7_40 _ _. ii i N ö N ü vapuru 23 
Bozcaada postası ~ Şubat 

(GEL 1. BOLU) vapuru il P AZt\ R g~nü ~kşal11ı 
Ei Sı rkecı rıh· 

22 Şubat cumartesi 17 de idare H bmından hareketle Zonguldak• 
rıhtımından hareketle Gelıbo u ti! lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu. 
Lapseki, Çanakkale, lmıoz, ij Ünye,Giresun, Trabzon ve Riı' 
Bozcaadaya gidecek ve Ça- i: iskelelerine azimet ve avd 
nakkale, Lapseki, Gel ı boluya i! edecektir. 
uğrıyarak gd ecektir. !~ Tatsilat için 

a----An_a_l-ya-~-0.)-.. t-dS-l---a H Mes'adet hanı altında acen 

N YA) 23 :: lığına müracaat. ( K O vapuru :! 
"' p 10 d G ı :.:. Telefon: İstanbul 2134 .;.ubat azar a a ata 
rıhtımından hdreketı e İzmir, :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.-:::m;: 

Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske
lelerle birlikte Andifli • Kal -
kan, Çanakkale, Geliboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Seyri~efaıu levazmı cı.ü

diirlu~üıul"ıı : 
' 

İdareye lüzumu olan 34 ka-
lem lokanta takımı ile 9 kalem 
çamaşır takımı ve 16 kalem 
kereste mevkii münakasaya 
konmuştur. Talip olanların 

şartname ve miktar ve ecnas 
ve nümuneleri görmek Ütere Doğum ve Kadı hastalıkları 
her gün ve münakasaya iştirak mütehassısı 
için de keresteler için 1 mart Doktor 
930 tarihinde diğer kalemler Hüseyin Naşit,. 
için 8 mrırt930 ta,.ihinde saat 1 S Türbe, eski Hilaliabmer biı:; 
te levazım müdüriyetine % 10 No. 10 Telefon: İst. 26~~ ---nispetinde teminat akçelerile -- - - t 
müracaatlan ilan olunur. Mes'ul müa:ir. Refik Abı:IJe 

~·· __-_/ 

P
-· ••ı ı· Grip,nezle,öksürükG•• w -... b HER ECZANED~ 

U mo ve bro~~itlerı ogus şuru u ~ULUNUR '-' 
TEDAVı EDEN TaksımECZANESi Ubor•tıı 


