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1 Seneliği 1100 2700 
6 aylığı 600 • 1400 
3 aylığı 300 800 
1 aylığı 100 
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Meclise mühim bir layiha gönderilmel{ 
--- -- ---- -~ -- - - ~---

•• 
ıızre 

Müşkülat 
-

anaYi erbab11111ı 
vazi-reti 

Bu enC' priın az 'eriJin
t·e ne olacak ? -Geçen sene Hükumet, teşviki 

sanayi kanunundan istifade eden 
müessesnta prim verilmek üzere 
bir milyon lira tefrik etmiş ve bu 1 

para 459 müessese arasında tak-: 
im edilerek her müesseseye yüz-: 

de beş buçuk nisbetinde prim is
abet etmişti. Hükumet bu sene 
prim için yine bir milyon lira tef
rik etmiştir. 

Halbuki sanayi müesseselerinin 
adedi bu sene " 1505 ,, e baliğ 
olduğundan bu para taksim 

edilince her müesseseye ancak yüz
de iki nisbetinde isabet etmekte 
dir. Sanayi birligi Katibi umumisi 
Nazımi Nuri bey bu mesele hak
kında bir muharririmize demiştir 
ki: 
"-Teşviki sanayiden istifane eden 

müesseseler bu vaziyet karşısında 
fevkalade müşkülata maruz kala
caklardır. Esasen biıı türlü mali 
buhran içinde kıvranan. 

Senai müesseselerin şimdi bir-
de yiızde4nisbetinde mamele vergisi 
te'diyesine mecbur kalacaklardır
ki bu vergiyi vermeleri mali isti
tantlarinin fevkındedir. Esasen 929 
senesi muamele vergisini o sene 
için tam prim aldıkları halde, güç- I 
lükle verebilecek müesseseler mev
cuttur. 

Bu {!ibi labrilwlar. bir ta
raftan yerli malına fazla ra/!bet 
olunduğu şu .s1ralanlu fll'!lıy~t· 
inini ten/,1 etmrk mecbımyetm
de kalıyorlar. 

Alakadarlar lktısat Vekaletine 
vaziyeti bildireceklerdir. Bittabi 
Vekalet lazım gelen kararı verir • ., 

Mısırda 
llii.kii11ıete 111illiyet
ı1erıierler geçi)~or 

" 
Adli pa a ha~veka-
letten i. tifa et.ti ... 

-Kahire, 30 [A.A] - Zannolun
duğ una gö
re başvekil 

Adli paşa 

bugün öğle 
vakti istifa
nnm esini 
verecekti r · 
Meşrutiyet 

kavaninin e 
te v fi k n n 
Kıral Fuat 
yeni kabi
neyi teşkil 
etmek üze-

re ekseri- l\. lıas ı>aşa 
. l"d . 1 1ll yetın ı erı . 

I N h Şayi davet edecektır. o an a as pa 
Bu kabine,1923scnesindedkafnunulsa

. "lk e a o asinin ilanından berı ı 
f f k ·ı mensurak temamen Ve t ır a.s k b" 

" k b"r a ıne plarından murek ep ı 

olacaktır. 

1930 
Y eııi s ııe J)u 

• • 
gece gırıyor 

-
Bu gere saat yirmi dörtt~ 1929 

. b"tecek ve 1930 senesı baş
senesı ı 

lıyacaktır. 

E l Beyoğlunun yalnız 
vve ce . . 1 ıuna 

birkuç ecnebi ailesının sa oı l . 
. h" eden yılbaşı eglence erı 
ın ısar k b 1- d n sonra 
miladi senenin ~ u un. e b la-
bizde de umumıleşmege aş 

mıştır. bütün 
Bu gece de Beyoglunuo kibar 

eğlenti mahallerinde ve ::f~yisiyle 
salonlarında yeni sene 

Ecnebi nıektepler 
Gelecek seııefleı1 

itibareıı, 
bu ıne.k~ter)leriıı 

i Ik kısııı1-
larııı(Ja tiirk 

ta]eJJe ok1111ıa 

yacal. 
• 

Haari f' ı r/,·ili 
C"mu l il iisnii }ley 

1lJaar~f" 1 ekftleti 111ülıi111 
hir 

kan n hazırlıyor. 
- --Tahsil behemehal Türk mek

teplerinde görülecektir. "Türk ço
cuğu., tabirinde, Türk tebaası ol r. 

bütün rum, ermeni, musevi ve sair 
çocuklar da dahildir. 

Rum, musevi, ermeni mektep
leri Türk mektebi addolunduğun
dan bittabi vazıyetlerini muhafauı 

edecekler , yalnız bunların çocuk

ları da ilk tahsillerini ecnebi mek-

Ankara, 30 [ H. M. ] - Maarif 
vekaleti tarafından hazırlanmakta 
ve bu sene Millet Meclisinden 
geçecek olan bir knnun ile, türk 
tabiiyetini haiz olan çocukJarm ilk 
tahsili yalnız türk mekteplerinde 
görmeleri mecburiyeti vazedile
cektir. Gelecek ders senesinden 
itibaren, yedi yaşından on iki ya
şına kadar hiç bir türk çocuğu 

ecnebi mekteplere gidemiyecek 
orada ilk tahsil göremiyecektir. 1 teplerinde yapamayacaklardır. 

Yeni lıat 
1 . .,tu.11 oııl.-- Etlirne 

clenıir yolıı .. 
Tetkikat hitınek üzre. 
iıı ... aat vak1nda ha~nvor 

~ J ~ -
İstanbul - Edirne arasında, yu

nan erazisinden geçmeksizin, do
ğrudan doğruya bir demir yolu 
inşasına karar verildiği malümdur. 
Aydın meb'uıu Nihat bey tarafın
dan icra edilen tetkikat neticesin
de, lstanbul - Edirne hattının ne
relerden geçeceği tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu teı.bit edilen noktaları 

tetkik için Nafia vekaleti yoll .. r 
umum müdürü Muhtar ve Şark 
demir yolları komiseri Nuri, birin
ci şube mühendisi Ali Riza. ikid-
ci ... ube mühendio;İ Vehpi beylerle 
mü.handis M. Kri• Edirneye gitmiş
ıer ve yeni hattın geçeceği yerler
de tetkikatta bulunmuşlardır. 
Bu heyet\ Edirne valisi ile de te
mas etmektedir. 

r 

f 

İstihbaratımıza nazaran, yeni 
İstanbul - Edirne hattının inşasına 
yakında başlanacaktır. 

Bir ihtilas davası 
Ağır ceza mahkemesinde yeni 

bir ihtilas davasının rüyetine baş
lanmıştır. 

Tütün inhisar idaresinin müddei 
bulunduğu bu davanın esas maz
nunu tahsildar Şükrü efendidir. 
4000 lira ihtilas ettiği iddia olunan 
bu zat mevkuf bulunmaktadır. 

Şükrü efendiden başka şube 

müdür muavinlerinden Ferit, me
murlardan Adil, Kamil ve Hakki 
efendiler de gayri mevkuf olarak 
maznun bulunmaktadırlar. 

Bunluın maznuniyetine sebep 
murakabe vazifelerinı yapmamak 
suretiyle ihtilası~ ~oğalmasın a se
bebiyet vermelerıdır. 

y;::a-.- --· 
bizden ... -':l'crkos şirketinin hitam 

lmluınk iizcre olan imtİ) az 
nıfüldt•tiuin tecdit ve· temdidi 
nıeuuu lmhi~ oldugu ~u sı

ralarda gıtzetelertle hu ::irke-
·· - " • •··~· r ı llf.- ı ... _ı. ı . •• 
da hir ~ok yazılar ~azıldı, 
t•izilcli. Cemiveti IH·ledi-rcnin 
~t•c•en it•tinın.ımlu vuku İnılau 
• a • 
şiddt•tli müuuka~a H! hi.icuın-
ları nazal'l dikkate alan ~eh
reman<•ti harekete gelt•rt'k 
uzun uzun tahkikat yaptı, 

~irlu•tc ibtaratt11 bulundu. Fa
kat Ttrkoiil ~irk~ti 'İnf' itil-• . 
diı,!ini okumakta c.lernnı etti 
ve-: ediyor. 

!'iultaular idarf' ... inin. za
val h lııtaııhul halluuııı ha::ı
na mu~allat ettij!i hu :;-irket, 
~cnt•lf'ı·denlwri ~u ... uzl u k tım 
, auu nıııa hir harnlH·~ e clö
~t·n .... ~·hriu 'e miilen:cs su
vunu~ nıikroplarıla zehirle
~ıen vutunclaşların ort•toı1Dtla. 
ımltomıl ft•ruuuırnın kalt•sinc 
girm i::-, keyguıuz<·e :!Öht>~ini 
ve kusasım ~işirmeklc meş
guldiir. 

St•nelerce süren mii:lakc-
re ve mÜl'adclelerden sonra an· 
l'ak yn ptırılahileıı terı;ih ba
vnzharına ı-a~mcn terkos ıu

' unda hin hlr af etin mikrop· 
İarı kaynaştığıuı Emanetin 
ı-ıalfıhh·ettar bir müdiri gaze
teleı-l~ ha~rayor. Bütün bu6-
lara ro~men, hepimizin sı h
ha ti ve hayatı lı<•r am hu ıtir
ket yiizünd<'n tf'lılike)e ma
ru:1. hulunm•ktan kurtula
nııvor. Bu aaltanat kalc!linin 
yıkıla<•ağı giiıı İstanbul hal
kımn ha) rama olal'akhr. İs
tanbullul:ır, bu günün bir nn 
t•vvel Kclmesini hekliyorlur. 

Y<ız1nası bi~den ··· 

Morg k:ılıyor 

Yaluvada Pos ta Nafia ya veriliyor 
-

Si ıniti re kadar .... ., ne 
yaıııldı, ? 

( hr·llP.rc nıcnhalanlan su 
i:--aJ<·~i tt~rtihatı hitti 

Yaluvanın İmarına nezaret e
den Scyrisefain umum müdürü 
Sadullah bey Yaluvadan şehrimi
ze gelmiştir. 

Aldı~ımız malıimata nazaran, 
Yaluvada halihazırda mevcut bi
nalar tamir, Kaplıcalar islah edil
mekte olduğu gibi yeniden bir çok 
şeyler vucuda getirilmiştir. 

Bu meyanda bir Elektirik san
hralı da vardır. Santıral sayesinde 
bütün yaluva ve kaplıcalar elekti
rikle tenvir edilmiştir. 

Büyük Otelden kaplıcalara 
giden yolun tamiri bitmiştir. Bir 
kaç park yapılmış ve kaplıcalar 
sahası zarif ve cazip bir şekilde 
tathir ve islah olunmuştur. 

Otellere menbalardan soğuk ve 
sıcak sular isale edecek tertibat 
ikmal olunmuştur, Haddi zatinde 
65 rlerecei hararette bulunan bu 
sıcak suların istenildiği derecede 
sıcaklatılıp soğutulması için de 
tertibat yapılmıştır. 

Bundan başka menbada buhar 
teneHüsü için fenni ve asri tesisat 
vücuda getirilmiştir. · 

Po. ta ve telgraf
• ta eııeı 

ıııali ye <leği~e
cek, ınec-

li i idare J7aJ.l1 -
·ıacak, 111aaş1ar 

artacak. 
-

Oiyan heh·i rde hiiyiik 
bir telsiz 

istasyo11u yaptlrrcak. -
Ankara, 30 (H.M.J Memleketi

mizde tetkikat yapan Alman Pos

ta ve telgraf mütahassıslarınm 

tanzim ettikleri rapor tercüme 

edilmiş ve kitap halinde bastırıla

rak bugün bilumum Posta mera

kizine birer nu1ıha gönderilmiştir. 

Bu rapor teuiimesi meb "usları mı· 
za ela tevzi edilecek ve yakında 

m·"1ıi~Grk'iyc posta, tefgraf ve te

lefon işlerinin şimdiki hali ve 

bunun islıihı imkanları hakkında 

muhbrn,, semam esini taşıyan bu 

kitapla mütahassıslar başlıca şu 

tekliflerde bulunmaktadırlar: 

ihtiyaç olan yerlerde acilen po

sta ve telgraf merkezleri açılması, 

Umum müdürlüğün Nafia vekile-........... -r-·· -
bir bina yapılması, Edirne posta 

ve telgraf baş müdürlüğünün lağvı 

ile bu mıntakanın lstanbul baş 

müdiriyetine illıakı, Samsunda yeni 

J>mwroma ft'pt•.ftİlle bir baş müdiriyet ihdası. Umum 

ytııul<ırı lwmı•riye müdürlüğün levazım ve mebani 

k "ki müdiriyetinin lstanbuldan Ankara-Panorama tepe1ıine ele trı e 
tenvir edilen zarif bir kameriye ya nakli, Umum müdürlük tefti, 
inşa edilmiştir. şubesinin lağvile üç umum müfet-

iskeleden iki kilometre mesa· b" 

H;ı;~mi· iı;~ıı~ih;·~~;;~ı 
• • 

Bu işi, yıldız111 eski nıiistecırı 

S. Maryo Sera deruhte ediyor 

başlanacah Anıeli_y<ıto sonra. bir tıy 
.. ı 

Halicin tathiri de _IZ'lll ___ ;ı:..::. ___ 1!111=---~_.mı .. mııım:-:ımı;ı 
bir mesele olmuş
tur. Haliç ile ala
kadar bir çok şir
ket ve müeseseler, 
Haliçte adacıklar 
hasıl olmaya baş
ladığını ileri süre
rek Emanete şika
yette bulunmuşiar
dı. Fakat mali va
ziyet hasebile Ema
net bu mesele ile 
ciddi surette meş

ğul olamı:ımakta idi. • 

-.. · 
•. 

Yıldız sa rayının L .. --;;. ___ ~_1!'9 ____ Miııiiiiiiliiiiiılll!l-
sa bık müsteciri S. 
Maryo Sera ahiren Villlı)'el 

Nafia 1 rkili 
Rı•t·ep 11,._,. 

teşrini saniye nakli, posta ve tel

graf i<iare1ıi için bir meclisi idare 

ihdası, nıasarifin tenkisı maksadı 

ile münasip ahval ve mevakide 

posta merkezi ile demir yolları 

istasyonunun bittevhit mü,tereken 

idarui, bütçedeki memurin ma-

afatı ınnddesine mevzu tahsisatın 

tezvidi. DjvarhPkirrl•, hü.u"llr_ J,.;,. 

itibaren yeni teller temdidi, mü

raselatın ayrı bir ücreti munzarna 

mukabilinde kişelerin açık bulun

duğu saatler haricinde de kabulü, 

Posta idaresine ait telıraf telleri

nin demir yolları telgraf direkle

rine vaz'ı, telgraf telleri için demir 

tel yerine bronz tel kullanılması, 

ecnebi memleketlerle Posta ha-

selat muamelesinin mevkii tatbika 

vaz'L, şehirler arasında mutedil 
ücretli telefon muhavereleri tesisi. 

Mütehassıslar bu teklifl~rden 

başka daha bazı küçük tekliflerde 

de bulunmaktadırlar. 
Erkinı hüku~et, rapordaki tek

lifleri muvafık gürmüşlerdir. 

Rapor bugünlerde mecliste mü

zakere edilecektir. 

Tııvalet 
-

Her balolla <l)'Tl 

elbise <ler<li 
1( 

Ta. arruf ceıniyetinin diin 
verdiği karar 

Milli tasaruf cemiyeti idare 
heyeti dün ,ehrimiı.~eki. . kadın 
teşekkülleri mümessıllerını~ .ve 
maarif emininin iştirakiyle hır 1.ç-
tima akdeylemiştir. içtimada, bıl
hassa lıanımlarmızın aza kaydı 
ve kendilerinin tasarruf~ a]ıştVıl
ması cihetleri görüşülmuştur. e-
rilen karar mucibince, kadınlarımı-
zın balo elbiselerini yerli mal!ann
dan yaptırmaları ve bütün bır s~-
nelik balo mevsiminde aynı e~~r 
seyi kullanmaları esası kabul e 1 -

miştir. . 1 • f 
gundan batka yerlı ma ı ıs ı· 

maline kadınlan teşveik için kon
feranslar verilmesi de tensip edil-

miştir. 

~~------...~ Dünkü mühakeme esnasında 
maznunlardan Ferit beyin vekili, 
dava evrakının devlet şurasından 

emiş bulunması dolayısıyle 

Alemdar caddesinde sakin olen
lar, Morgun koktuğundan ve ora-

Emanete, H•licin 

ft>mizle11t•t•t•jit• bt•11zı•p•11 llalice 
/ıir lf(IZ!lr 

tathiri için bir teklifte bulunmuş· 

tur. Emanet eıı;u itibarıle bu tek
lifi muvafık görmüş ve meselenin 
müzakeresine muavin Hamit B . 
memur edilmiştir. Hamit B. ile 

ve.ailiyle yapacak ve masarifı 
Emanetten mukaaı.ıten alacaktır. 

geçm .. 
1 

. 
bunun usulsuz olduğunu soy emış, 
Muddei umumi Burhan bey buna 
lüzumu kanuni olmadığını beyan 
etmiştir. Mahkemede bu. ıioktayi 
kabul ederek muhakemenın deva
mını 4 Kanunu saniye bırakmıştır. 

Halık(•sir ıııiiddeiunıu· 
nıiliği 

Elaz"z müddei umumisi Cemil 
B. Bahl\esir müddei umumiJiğine 

ılmi ve vazifesine başla-

dan k.rıldırılması luzumundan ba
hisle şikayette bulunmuşlarsada 
yapılan tahkikst neticesintie Mor
gun kokmadığl, yalnız yazın en 
sıcak zamanında getirilen fevkala
de mütefessih bir cesedin bu şi
kayete sebebiyet verdigi anlaşıl
mış, Morgun nakline lüzum görül
memiştir. 

Sılıhi teftiş 
içtimai muavenet ve sıhhat ve· 

kaleti müfettişi Ayni B. Terakya
da sıhhi müeueseleri teftiş etmek-

S. Maryo Sera dün içtima ederek 

bu mesele etrafında uzun uzadıya 

müzakeratta bulunmuşlardır. Mü

zakerenin bir ay zarfında intaç 

edilerek tir mukavele tanzim edi

leceği ve S. Maryo Seramn derhal 

işe başlayacağı anlaşılmaktadır. 

= 

Sineına iıntiyazı yok 
Bir Alman, Vilayet vasıtasila 

Hükumete müracaat ederek, Tür

kiyede sinema işletme imtiyazım 

istemiştir. Hükümet yine aynı va

sıta ile verdiği cevapta Türkiyenin 
hiç bir yerinde sinema işlet~e 
imtiyazının hiç bir kimseye verıl
miycceği ve bu hakkın serbest 

· i mi tir. 

Her yerde 

3 
Kuruşa 

ıc -

1ayhk abone 
ı ııra 



men 

-y e~i- bütçede vergiler 
Halkın ınernnun olncağı şekilde 

tatbikcıt yapılacak 

'
1 ergilerde ıı1uvazene yapılıyor 

Ankara 29 [H. M.) - yeni se
ne bütçeıi meclis bütçe encüıne 
ninde tetkik edilmektedir. Bütçe
nin varidat raporunda hükümet 
tadil edilmekte olan bir kısım 
vergilerden bahisle: "Varidat 
ameliyes'nin efradın servetlerHe 
mütenasiben tevzii hakkındaki 
müesses vergi kaidelerine riayet 
edilerek vergilerimizde tatbikatı 

teshil edilecek ve mükelleflerin 
memnuniyetlerin\ mucip olacak 
tadilat yapılmakta bulunmuştur. 

Türkiyede bilavasıta vergiler ekse
riyetle irada ve bazı emvaide de 
irada matuf kıymet esasına istinat 
etmektedir. Cümhuriyet hükumeti 
iyi bir vergi sisteminin bilavasıta 
vergilerle bilvasıta vergiler arasında 

tam bir ahenk dairuinde tereffü esa
sını ehemmiyetle nazarı dikkate al
dığmdan ne bilavasıtalara yüklet
mek suretile milli servetin ezilnıesi
ne ve ne de bilavasıtaları ağırlatmak 
şeklinde halkın birinci derecede 
ihtiyacı olan mevadın fazla yüklü 
olmasına doğru yürümemiş ve bu 
iki kııım vergi arasında mallup 
müvazeneyi dikkat ile takip et
mek yolunu rehber ittihaz etmiş
tir. Bu noktadan Türkiyede bilva
sıtaların sıkleti teklifiyesi, nisbeti 
teklifiyenin milli .servete nazaran 
yüzde hesabile tutarı hakkında 
istatistiğe müstenit kat'i malumat 
olmamakla beraber denilebilir ki 
diğer medeni memleketlerdeki ni
sbete teadül etmekte ve hatta 
noksan bulunmaktadır. ,, demek
tedir. 

Kırküç fasıl olarak tert!p edil-
ı a..,ıı "'- IUILa\,4 ....... - ••-A•~""··--' .l. 1---

varidatı 13 milyon 650 bin lira 
tahmin olunmuş ve tatbikatın ver
diği netayice göre mükellefler 
için suhuleti mucip olacak kontro · 
Iu temin edecek bazı rötüşlara 

ihtiyaç görüldüğü v" hazırlanan 
yeni liyihanın bu devrei içtimai
yede meciise arzedilectği raporda 
tasrih olunmuştur. 

Unvan ve ruhsat teakcresi va
ridatı Geçen senekinin ayni olarak 
mahafaza edilmiş askerlik mükel
lefiyeti varidalı ise bir buçuk mil
yon !ira tahmin edilmiştir. 

Sa~ım lıasılnlı 

Raporda 1929 senesinde alınan 
sayım verğisi miktarı berveçhi ali 
kaydedilmektedir: 

Koyun ve kıl keçi 18,738,403 
tanedir. Tiftik keçi 2,804,685 ta
nedir. Koyun ve kıl keçi 18 mil
yon 738,405, tiftik keçi 2 milyon 
804,685, deve 74,803, manda 496 
bin 160, inek ve öküz 4,718,803, 
katır 499,954, eşek 849,486 liradır. 

Bu verginin 930 senesinde 15 
milyon 250,000 lira varidat getire
ceği tahmin edilmiştir. 

Giimrlik 'oridutı 

Raporda Teşrinisani bidayetin
den itibaren tatbik edilen yeni 
gümrük tarifesinden hasıl olacak 
fazlalığın isabetle tahmini kabil 
olamıyacağı zikredilmektedir. 

Salı, i KD A :H, 31 Kanıınu~vvel 1929 

Isianbul ve memleket haberleri 

Terkos 
Suyu içnıe ·,. 

tehlikelidir 
K 

Şehremaneti, Terkoa şirketi 
hakkında yeni bir rapor ihzarına 
başlamıştır. Bu raporda, şirkete 
verilmiş olan imtiyaz fermanında 
göl cıvarındaki menba sularımn 
toplanarak tahtezumin bentlerle 
şehre isalesi ve bu kifayet etme
diği takdirde ıerkos gölünden _su 
alabilmesi tasrih edilmiş iken şır
ketin bunu yapmadıktan mada 
göl suyunu bile temizleyemediği 
zikrolunnıakta ve terkos suyunu 
halen dahi şürbe salih bulunma
dığı kaydolunmaktadır. 

Belediyede 
Eı-.naf hakkında 

Esnafın talimatı belediyeye la
yıkı veçhile riayet etmediği ma
lumdur, Emanet bu mahzuru izafe 
için yeni tedbirler ittihazına karar 
vermiş ve Emanet müfettişleri tet

kikata memur edilmişlerdi. Müfet
tişler raporlarını emanete vermış
lerdir. Emanet raporları tetkik 
edip kat'i bir karar verecektir. 

Asri kömür deposu! 
Bir ecnebi grup, şehrimizde 

asri bir kömür deposu tesisine 

teşebbüs etmiştir. Bu grubun tek

lifatı esas itibarile muvafık görül

müş ve raporun tetkikine başlan

mıştır. 

Yeni sokak levhaları 
Cemiydi belediye iaare encü

men_1_,:: .. -~u oluiıaö-:--cı~ti. hakkın.-

etmektedir yakında yeni sokak 
levkalarının taliki bir mütecehhide 
ihale olunacaktır. -
Maar~fte 

Talimat Poliste 

Kilit lıırsız 1 arı 
1 

. - h 
- Barlarda ve mey a· 

Üç kişi, İstanbulda 1 neler<IP inzibat 
soymadık 

dilktin bıraknıadılar 
x 

Geçenlerde, Yeni postahane so
kağında bir kaç dükkanın birden 
kilidi kırılarak hırsızlık olmuş ve 
bir çok kıymetli eşya çalınmıştı. 

Bundan bir kaç gece evvel Aya
ıofyada da bir tütüncn dükkanı ile 
diger iki dükkanın daha kilidi kı
rılmak suretiyle soyulmuş olması 
polise bu hırsızlıkların aynı adam
lar tarafından yapılmış olduğu 
kanaatini vermiştir. 

Bu ele avuca sığmaz hırsızları 
mütemadiyen aramakta olan Emin
önü polis merkezi nihayet şu şe

kilde bunları yakalamağa muvaf
fıı.k olmuştur: 

Bir gece Emin ö:ıü merkez 
memuru Osman beyin em~ile s;vii 
olarak takibata çıkan lbrahim, 
Osman ve Hulusi efendiler Sultan 
hamamında şekerci Salih efendinin 
dükkanından iki şahsın çıkarak 
Mercana doğru kaçmakta olduğunu 
"görmüşler ve arkalarından kovala-
0yarak yakalamış ve merkeze gö

türmüşlerdir. 

Bunların Üzerleri arandığı za
man demir keımege ve kırmağa 
mahsus alat meydana çıkmış ve 
hüviyyetleri tahhik edilince maruf 
gece işcilerinden Eftad ve Etem 
oldukları anlaşılmıştır. 

Bunlar lstiçvap edilince: Yeni 
postane, Sultan hamamı ve Aya
sofyadaki dUlıkanları nasıl ~oyduk
larını birer birer anlatmışlar ve 
çaldıkları kıymetli eşyayı da ne-

' - 1ı.ıfl!~~}.klarını söylemişlerdir •. 
. b I z k~·h\\ tamik cdıhnce un arın e ı ıs ,., .... _ -·~ _ 

bir arkadaşları da olduğu anlaşıl
mış ve bu isticvap bizzat merkez 
memuru Osman B. tarafından 

idare edilmiştir. 

--x 

Vilayet, bar ve meyhaneler 
hakkındaki tetkikatını ikmal et
miştir. Bu mesele için faaliyette 
bulunan vali muavini Fazlı b~yin 

riyasetindeki komisyon, eğlence 

yerleri için yeni bir talimatname 
hazırlamıştır. Talimatnamenin esa
sı şudur: 

1 - Bar ve meyhaneler, mün
hasıran poli• tarafından tayin edi
lecek yerlerde açılabilecektir. Za
bıtanın gösterdiği hududun hari
cinde kimse bar ve meyhane aça
nnyacaktır. 

2 - Bar ve meyhanelerde, 
Emanet heyeti sıhhiyeıi tarafınd~n 
hacmi istiabilerine naz.aran tayın 
edilecek nisbette sandalye ve ma
sa bul~ndurulacakhr, 

3- Bar ve meyhane sahipleri, 
satacakları meşrubatın listelerini 
masalar üzerinde bulundurmak 
mecburiyetinde oldukları gibi, ay
rıca büyük harflerle bunu duvar
ların görünecek yerlerine de asa
caklardır. 

4 - Bar ve meyhanelerin mü
naıip bir mahalline, göz önüne 
bir telefon konulacak ve en yakın 
karakolun telefon numarası yazı

lacaktır. İsteyen zabıtaya buradan 
telefon edebilecektir. 

5 - Gerek müstahtem, gerek 
hariçten gelen kadınlar vasıtasiyle 
saf müşteriler aldatılmıyacak, bu
na mani olmak için h:tbirler alı
nacaktır. Buna meydan verenlerin 
küşat müsaadeleri geri alınacaktır. 

6 - Mugayırı nezaket ahval 
menedilecektir. 

7 - Bar ve meyhane sahipl~ri, 
kendisine malik olmıyanları pol~·~ 
ihbar etmeğe mecbur olduğu gıbı 
bunlara içki de vermiyecektir. 

Zabita vak'aiarını azaltmak için 
~ ... Jalimatname tamamiyle tatbik 
edıleceh.Lıı. 

Adli)1ede 

-= 

Ölü adam! 
-

Maryo Seranın 
söyledikleri ... 

Gazfteciler benin1le uğ
raşn1asınlar diyor -
Yıldız sarayındaki etyanın ta

dadına devam edilmektedir. S. 
Maryo Seranın yıldızla artık hiç 
alakası kalmam•ştır. S. Maryo Sera 
dün bir muharririmize demiştir ki: 

" - Filhakika ben emanetten 
30 bin lira aldım. Fakat bu para 
benim yaptığım masraf ve uğra
dığım zarar karşısında hiç mesa
besindedir. 

Ben ölmüş bir adamım, mat
buatın hala benimle uğraımasına 
hayret ediyorum. 

Yıldızdaki eşya noksan degil
dir. 

Benim İtalyada iflas ettiğim, 
ondan sonra buraya geldiğim ya
zılıyor. Bunlar gülünç şeylerdir. 

Emanet saray için benimle muka
vele yapmadan evci hakkımda iyi
ce tetkikat icra etti. Eğer mütlis 
olsaydım benimle emanet böyle 
bir işe girişirmiydi?,, 

Tahliye edildiler 
Bayrampa,ada Apastol isminde 

bir rumun katilleri olmak üzre 
jandarmaca yakalanan ve itirafatt• 
bulundukları jandarmaca söylenen 
Müılim ve Eşref adliyeye teslim 
edilmitlerdir. Üçüncü müıtantiklik 
bunları isticvap etmit ve tevkifleri 
için kafi delail göremediği cihetle 
ikisini de serbest bırakmıştır. Tah
kikat, bunlar gayrı mevkuf olarak 
devam edecektir. 

Muvezzi hakkındaki 
karar 

Pendik ve mülbakkatında poı
ta ınüvezziliği ettiği sırada bazı 
mektupları açarak içindeki para
ları aldığından dolayi bir müd?et
tenberi ağır ceza mahkemesınde 
muhakeme edilmekte olan ŞUkrü 
efendinin muhakemesi dün bitmiş 
ve müddei umumi bey, kendiıinin 
mücrımıyc.t:inl istemiştir. Muhake-

malumata göre müsakkafat tabiri 
bugünkü süratile devam ettigi 
takdirde 1931 senesinde bütün 
memlekttte 14 Haziran 326 tarih
li kanun tatbik edilecek ve iki 
türlü tahakkuk tarzı ortadan kal
kacaktır. Buna bin&en yeni butçe 
de müsakkafat miktarı geçen se
nenin aynı olarak görülmektedir. . -........ ..,._,.,.:"'; 

Kaporun arazı vergısı kısmın-

da Türkiyenin her tarafında baş
tan başa yeni bir tahrir lüzumun
dan bahsedilmekte ve bu maksa
dın temini için geçen sene mec
lise tevdi edilmiş olan arazi tah
rir tecrübe layihasının bir an ev
vel intacı temenni edilmektedir. 

Bundan başka bir teşrinisani 
tarihinden itibaren petrol resmi 
kamilen gümrük resmine karış
mıştır. Şeker inhisar resmi ticaret 
muahedeleri .lolayısile sene 
sonuna kadar b<0rsabık devam 
edecek ve 1930 senesinde ise b_u 
recektir. tsu esaslar cıa nazarı il:"ı

bara alınarak gümrük varidatı
na (1930) muhammenatı olarak 
(71) milyon (300,000) lira vaz'ı 

muvafık görülmüştür. Muamele 
vergisile arziye ve saire hasılatın
da geçen seneki mubammenat 
ipka edilmiştir. 

İnhisarlar ve ~irketln 

Jul~nrp Y.P h.oJ•nf•i ;.ıı'hJ.lcattan 
ı ~,j Cfa oUu,tKiu. ener er rusu-
mun dan 500,000 Tuz inhisarından 
7.350,000, kibrit ve çakmak inhi
sarından 2,0C0,000 PostaC:an 3, tel
graftan da 3 milyon telefondan 
300,000, telsiz telgraf ve telefon
dan yarım, damga resminden se
kiz buçuk milyon, mahakim hası
latı da 1,400,000 lira tahmin ve 

l\Iek tepleri teftiş 
iki günden beri şehrimizde bu

lunan Maarif vekaleti talim ve ter-
IJ'J~ .. ıı.:uu LlhHI u. uuu Udl.I mek-
tepleri gezmiştir. 

Bu şekilde çalınan eşya da 
meydana çıkarıldıktan sonra hır

sızlar Adliyeye verilmişlerdir. 
ı- vu.ıt\~ ~vy,euUJKIUt! M,Ott OU 

üç şerir yakalandıktan sonra şeh
rimizde kilit kırarak hıroızlık vak
aları sıfıra inmiştir. 

l l\larınarad!1kİ müsademe 
lmralı adası açıklarında vukua 

me kararını 6 kanunu aanide ve
recektir. 

lrnşa LanKıKan ne 
safhada? 

Kuzaııç ,-t""r;.ti~i 

KJzanç vergisinin bugünkii 

Camilere zeylin yagı 
Dini müesseseler müdürlüğü 

Camilerin kısmı azam 1na elektirik 
tesisatı yapmış ve kurunu vustai 
kandilleri kaldırmıştır. Kandiller, 
yalnız, elektirik kablosu geçmiyen 
kenar mahallelerdeki camilerde 
kalmıştır. 

Bu camilere ramazan nıünase
betiyle zeytin yağı tevzi edilmişti•. 

x 

Balıkesirdc bir ınaç 
Balıkesir mıntaka kupası ma

çında idman birliği, idman gücüne 
bir sayı ile mağlup olmuştur. 

kabul edilmiştir. 

Yeni Atlana refikiıniz 
Yeni Adana refikimiz 12 yaşına 

girmi~tir. Tebrik ederiz. 

lliikfınıete kalan 
enılfik 

Y eniclen beyaz ruslara ait bazı 

emlak t~obit edilmiştir. Bu emlak 

meyanında bir de kilise vardır. 

Bunlara sahiplerinin tabiiyetleri 

meçhşl olduğuudan hükümetçe 
vaz'iyet edilecektir. 

J ,iseye girmek i~iıı 
Resmi ilk mektep programla

rını kabul eden hususi Türk ve 
ekaliyet mekt«pleri mezunlarının 
resmi liselere kabul edilebileceği 
Maarif eminliğine bildirilınlştir. -

Canıilerin taıniri 
Camilerin tamiratına devam 

edilmektedir. Yeni caminin şere
refeleri yeniden yapılmaktadır. 
Dini müesseseler ınüdürlügü, hu
nun için 10 bin lira Sultanahmet 
camisinin umumi tamiri için de 
30 bin lira sarfetmek üzere mezu
niyet almıştır. 

Din nıüesseseleri 
müdürü 

Baz. işler hakkında evkaf mü
diriyeti umumiyeaile görüşmek 
üzre bir müddet ev\'el Ankaraya 
giden müessesah diniye müdürü 
t:sat B. şehrimize avdet etmiştir. 
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SEyri Bacagın§§ 
~ize a!.'ılahilirmiyim ... 

Tamam lıu sırada bir top ,e,,j 
<'anıları .--arsarak gümledi. 

Bir macerası E§ 

- ( CASUSLUK SERGÜZEŞTİ) ~ 
Kaleden top atılıyordu ... 

"Şia~ .. ta her kes iıilirdiki tamam 
zevulde kuleden bir top atılır ve bu 
suretle halk <aatlerini ayar eder

lerdi.Lakin lıu kasalıadaki müddeti 
ikametim esnasında kaleden ge
cele} in ı op atıldığıııı işitmemişti nı. 

~ No 3 \ukıli: ,l/ımı>t Cemalettin ~ 

Birden top1ar patlayınca karşımdaki 
adam pencereye koştu 

Şahsı meçhul bir adım gerile· 
di. Ben •akin ,.e metin: 

-- Şimdi dedim, Jııtfeıı gel
diğiniz yoklan avdet ediniz baka
yım. 

J lr rif ııwyu~aııe: 
~apkasız vı· parasız lıir 

lıaldryını, nerrye gidclıilıriııı? 
dı~e haykırdı. 

~Size lıir metelik lıile \Prec..ı, / 
clt>ğılıın, s:ılıtc lıınlıa:;ı dendi. 
Yalnız size doktor fon Hl'mceııin , 
avdetinden eı \el lıuradan defol
ıııanızı lıali<anc ihtar eıliyorum. 
Kı•nıfüi lıelki hakkıııızda Lenim 
kadar merhamet kar davrJnınazılJ 

Kö~k iııfilakten mütev,,llit ih
tizadarla zanğır zangır sallnırken 

- 1\lis Lana mutlaka yüz mark muhatabım pencereye dönerek 
kadar lıir para hızım; bu paraya pencerenin kanatlaını örllü ve 
~iddetJ,. ihtiya<"ıııı var dıyonıııı kalın perdeleri çekti. 
~ize... Ben hayretimden dona kdlnıı~ 

Bıı ""zleri '"ylerkcn gece ku~ıı \e f'liıııdeki 'ilahı lıilaihtiyar 
lıana do~rıı ıehditkiiraııe il<'rile- ıııa,anın üzerine lıirakl\erıııiştinı. 
ıııt>)<' lıa~laını~ıı. Şah'ı meçhule hitaben: 

Llinde tulmakta nldıı~ıını sila- - Bu top ne)e atıldı't dıye 
lıı kı·ııdisıne trvcih ederek hay· sonlııııı. 
kırdım. Aynı zamanda lıir gürültüdür 

- Elim deki silah dolııdur. kııptu. blıklar. lıorular ~alını· 
Bır adını dalıa ataeak olursanız yordu. Sonra top birbiri ardınca 
lı<'yniııizi dağıtmakta tereddüt i1'ı defa dalrn gümledi. 
• tmem. l\Iulıatabıının cevap verınPdi-

Şah>ı meçhul: ğiııi görüııcf' tekrar 'ordum: 
- lJo~ru>U ce>ıır bir kız iıııis- - \e oluyor diyor.!.!.~ize? 
• • uikum1yet ltlb&n•• na••-

x 

Kadın )'iiziinclen 
bir cinaret 

Evvelki gece sabaha karşı Un
kapanında bir cinayet olmuştur. 

Unkaparıında oturan arabacı 
Kel Kazım ile şerbetçı Aziz bir 
kadını sevmektedirler. 

Kendi ayarlarında bulunan bu 
kadını bir türlü taksim edemi yen 
arabacı ile şerbetçi nihayet dün 
sa hah altıda karşılaşmışlardır. 

İranlı Arabacı Kazım, rakibini 
görür görmez hiç bir şey söyle
m eden tabancasını çekmiş ve ta
bancada bulunan beş kurşunuda 
Azizin vücudüna boşaltmıştır. 
Aziz ruhsuz denecek bir halde 
yere yuvarlanmış, Kazım sırra ki
dem basmış isede dün akşam ya. 
kalanmıştır. Azizin hayatı tehli
kelidir. 

Şah~ı meçhul ~imdi acaip bir 
parlak! ıkla alevler saçan giizlrri ıı i 
bana dikerek: 

• - Ne olarak dedi, kaleden 
lıir nıahpu:; firar etıni~ olduğu 
için top atılıyor. 

- Bir ıııalıpusnıu kaç mı~ dedi
niz ... Olıalde ... 

Bir müddet durdum ve Lirden 

lıirt' lıakikatı anlayarak: 
- Firar eden nıalıpu' sizsiniz 

eleği imi? diye sordum. 

Ba~ı ile tasdik i~areti yaplı: 

- Peki ama siz İngili!ı:siniz. 
Halbuki kalede yalınız !\iman 
zabitanı lıapsedilirıııiş? .. 

Evet İngiliz olıııaklığınıa 
rağmen lıu nıeşunı kalede tamam 
on üç giintlenLsri mevkuf hulu· 
nuyorunı. Ueınde muhakeme lıile 
edilmetlen kaleye hapsedildim. 
Şlaçlılılardan kalede \iman za
lıitleriuin hapsedilmekte olduk
larını i~itmiştiııı ama bunların 
arasında bir İngilizin bulun . 
duğunu hiç duymamıştım. Fa
kat lıedahet kar~ısında nıulıa· 
ııJ.ı.umiaıı · 'irıhı-J 

gelen deniz facıası tahkikatına 
altıncı müstantiklikçe devam edil
mektedir. 

Yunan vapuru kaptanı Ksontis 
müatantiklikçe isticvap olunduk
tan sonra polis müdürlüğüne gön

derilmiş, oradan da vapurun İsta
nbuldaki acentasına teslim edil
miştir. Bu şekilde kefalete bagla

nan kaptanın tevkifıne lüzum gö

rülmemiştir. 

İrtişadan çıkan dava 
İrtişa tahkıkatının neşri dola

yısiyle aleyhlerine efkarı tehyiç 

davası ikame olunan yevmi türkçe 

gazetelerin davasının rü'yetine 

dün deyam edilecekti. Fakat mes' -

ul müdürlerden Selim Rağıp be

yin hasta olmaaı ve Son saat aley

hine ikame olunmuş yeni bir dava 

bulunması dolayıiyle muhakeme 
4 kanunu saniye bırakılmıştır . 

kılık \e kıyafeıi kendisinin hakiki 
bir hapishane kaçğını o!duğunu 
kafi derecede isbaı ediyordu. 
Hatta lıu vatandaşıma acımaya 
bile lıaşlaınıştıın. 

Kaleyi lıir kaç defalar ziyaret 
etmi~ ve kalın dU1·arları, muhkem 
demir parmaklıkları, iri çiviler 
kakılı demir kapıları, tüfenkle
rinin ucunda pırıldaşan kasatu
raları ile ni\betçileri görnıii~lüm. 
Bu kadar iyi muhafaza edilen hir 
}erden firara muvaffak olan Lıir 
adanı her halde pek cesur ve çok 
serin kanlı ve gözü pek bir adam 
olmalıydı. 

Şalı,ı meçhul ~imdi kat'i bir 
lavur ve eda ile divordiki: 

- Size yalnız şııkadar if~a tta 
buluna bilirim: Ben bir vazifei 
mahsusa ile buraya gelmiş bir 
lngiliz zabitiyim ve mutlaka mem
lekete dönmek mecburiyetinde· 
yim. Ben size kendimi !anılmadım, 
çünkü tanımazdım; biz bir mes· 
lck itibariyle çok ketum davran
mak mı-dıuriyetindeyiz. Hapis-

irtişa meselesini tetkik eden 

maliyi' müfettişleri, elyevm •ehri. 

mizde bulunan roaliye vekaleti 

sabık varidat müdUrü Kamil beyle 

diğer bazı aliikadaranın ifadeleri

ni aldıkları gibi, bir kaç günden 

beri sabık bant şirketinin bulun

duğu binaya giderek şirkete ait 

bazı defterleri tetkike başlamıt
lardır. 

Bir tahliye 
Kulekapısı tahsil memuru Ali 

Ef. geçen gün bazı işleri hakkın

da izahat almak üzere Deft .. rdar

lığa gelmiş ve konuşmakta oldu

ğu bir tetkik memuru ile vazifeye 

taalluk eden bir meseleden dola

yı kavga ederek bir tokat atmış, 

bunun üzerine tevkif edilmişse de 

ahiren ciheti adliyece kefalete 

rapten tahliye olunmuştur. 

tupta ~izden bahs olunuyor ve 
te~kilatımıza mensup "Migel 
Druce,. ismindeki arkadaşın fira
rından evvel gelip sizi göreceğini 
ve geleceğimden haberdar edeeer,i 
bildiriliyordu. Halbuki giz "Migel 
Druce,,yi g(lrmediğinizi söyleyor· 
sun uz. 

- Hayır görmedim. 
- Ohalde Migel de oldü de-

mektir. Çünkü ben kendisini çok 
iyi tanırım: Bu çocuk hayatında 
vazifesini asla ihmal etnıi~ değil· 
<lir. Şimdi söyleyiniz bakayım: 
Bana yardım etmek istermisiniz. 

- Elbette isterim. 
- Üzerinizde nakadar para 

var? Bu mehlağı bana ikraz ede
bilirmisiniz? 

- Şüphemi var? 
İngiliz zabiti parayı cebine 

yerleştirirken: 
- Bu parayı, dedi, size ya hen 

yahutta arkada~larımdan hirisi 
iade ederiz. Şayet hiç birimiz sile 
müracaat "tmeyecek olıır.,ak Lon
drada harbiye nezaretinde "M.L. 
5,, çubesine bir mektup yazarak 
olanı biteni bildiriniz; 
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1 ~·!ti ' 1 

.,ı y; l - J.~<1rileri- ,. s· t Al . d J . ·ı ' 1 So11 za111anlar<la 1 Birlı·o11ıiser, kanıt-a "'~ ıva ·e · a enıııı e llr O"arı )e. --·-----· -·- . . 
niıı ga~etesi{/ir .1 - b evle11l111ler azaldı nu. dınlen1e1111ş 

!.. "İkduırı ,, haJkın aaze- J(onllilisiıı. 111ektııbıı, Veııizelos ı Son zamanıa;da memleketimi-
•· zin bir çok noktalarında evlenme 

! ~?I· idir. ll«>defi. ~udt••·ckka· f'ırk(tSın lfl işine .ra.ratlJ,. • • vukt· atıaın şayanı dikkat bıv.re bdue--

1
• • I crj ni nwnnıuıı t•tnw ve • _ recede a'!aldığı ğörülmüş 
1 (ınlara müfit o\makhr Bu nun bir çok kimselerin kanunu 

Atina 30 [Hususi] Milliyetper- ceklerdir. Argiropulos ile Papa 

il İtihnrla ()k ll) u<·ularnıı ız ~i b medeni şeklile evlenmekten•e no-
~ ver fırkası reisi Kondilis elyevm gi i fırkaya mensup diğer ayaı. 

ku) etlerini. cl(•rtl••rirıi, ar- bulunduğu Paristen çektiği telgraf- ve meb'usan da dahil olduğu hal- terler huzurundn birleşmeyi ve 
1 • • J kt b metres haytı geçirmeği tercih et-~u 1 urmı , t• cliİ!oiİİıu•t• erını ta gazete erde münteşir me u un de istifa edenlerin toptan Venize-

. htitiin hunlar f,izzat "İk- kendisinin olduğunu, fakat nezdi~- losun fırkasına girecekleri muha- melerinden ileri geldiği anlaşıl-
de bir müsvettesini saklamadıgı kkak addolunmakt ıdır. Bu suret- mıştır. danı ,, a taalluk <'lM' h.ile · d' h t ----------
cihetle mündericatını şım 1 a ır- le Kondilis fırkası inhilal ede- "" 

Yeni ceza usulü kanunu hilafın.ı. 
Taksim poliı merkezinde bir ha
dise olmuştur. 

Bunun mukaddimesi Papağan 
gazinosunda cereyan etmiştir. 

Hamdi Fehmi ve Sıtkı efendi
ler gece saat 3 te Papagan gazi
nosunda içmişlerdir. Bir aralık gar
son Lotarya çekilecğinden bahisle 
bir numara vermiş buna mukabil 
bir lira istemi9tir. 

Bu üç. zet şekilsiz olan bu 
lotarya için para_ veremiyecekleri

Atina, 30 [A.AJ - M. Argiro- 1 Kaınhh O \'(:. hiikunıct ni söylemi9ler ve mesele burada 

hize hildirt•hilirlt•r. .. Jk- layamadığını ve bu mektubun neşri 1 cektir. Jktı sat lıal>erleri 
ılanı ,, hunları rıu•mnuni- arzusuna muhalif olduğunu bildi-
)etle nazarı ilihara alac•ak rerek fırkasına mensup Argiropu

los ile Papattın hareketlerinde 
serbest olduklarını beyan etmiştir. 

pulos ile M. Papa Kondiliı fırka- • kalmıştır. 
\'p D<'"'rt•\ le•\ .-t•t•kti r. 

ı. • • 

AYni zamanda cloğum. 
iilüı;ı. ni~anlannıa. nikah. 

" \'elime iliirıları: iş Hl'Ll) an-

lı:ırın n• vercnlt•rin ilau
htrı da " i kelam ,, 111 " kıı· 

J ri ütunu ,, ııda nw<·•·aııcn 
i ile rcdilccektir. 
! Yalnız karileriınizclen hu 
l husu~ta bir ricamız \'ar: 

ıından istifa etmişlerdir. Muht~lif devairin kambiyo ih-
d k 1 Bir az sonra her nedenıe- bir Atina, 30 ( Hususi J _ Bütün tiyaçları hakkın a i müracaat a-

mahafili siyasiye müttefikan kon-
1 
rına hükumetçe şimdilik bir cevap polis memuru gelerek bu üç efen-
verilmemektedir. diyi komser beyin çagıgını tebJig 

dilisin harekatını siyaset aleminde etmiş, onlar da buna itaat derek 
ilk defa tesadüf edilen bir garibe Aldığımiz malümata göre Hey-

. k·ı k · · b · taksim merkezine gitmişlerdir. olarak tavsif etmektedirler. etı ve ı e anunusanının on eşın-
-------------------- de aktedeceği içtimada bu müra- Komiser Nazmi bey, gazinoda-

caatları tetkik edecektir. daki hesap meıelesinden bahaede-

Atine, 30 f Hususi J - Reisleri 
Kondilisin intişar eden mektubu 
üzerine fırkaya mensup olanların 

heman kaffesi, reislerinin fikrini 
takbih ederek fırkadan istifa ede-

~1ecJ i te .. 
Kenıal Zai111 Bf?yi11 111a

zluıtası kabul ''diltli -

lspaıı yatla 
]eneral Prinıoderiuera 

artık Çt'kiliyor -

İ ııgi liz lirası ve altın rek bu paranın verilmesini söyJe
miştir. 

İngiliz lirası dün borsada 1027,5- Bu üç zat ise hesaplarını ver-
da açılmış, muhtelif temevvücat diklerini, vermemiş olsalar bile 
arzederek 1029,5 kadar çıkmış ve polisçe yapılacak vazife adres alıp 
)Iİhayet 1023,5 de kapanmıştır. davacıya vermek olduğunu beyan 

, 
Şelı rt~nıarıct i i liinatı 

Fatih dai re~indeıı: Ba~çı \lahnıut 
malınJle,,iniıı Jıa .. eki raddesınde 

94 numaralı kıiğir rlukkiimn - oıı 

derı>Ct" lıarap 'e maili inhidam 
hııluıınıa~r dol11\t hlP IS ı?•in 
zarf111da rl'fi ıııal zur ı>dilııwdiği 
ıakdiıdı- dıııİ) e koııunıı 48 nci 
nıa<lde .. ııı•· le\ fıkaıı lıe<liııı l)luııa. 

cağ .ıdre:-i ııwçlıul hıılııııaıı -.nlıi· 
hine teblığat makam ıı.ı haiın 

olmak iizı•rı• iliırı olunur. 

Ş t>lıreııınrıetirıdı•ıı: Bn)aııtıa Em· 
ı.. iıı Jı,., ııınlıalk inin Ta, .. an 
ta .. · eacf cle-mılı· 1 lıarit ı mıınnrnl ı 

~ 

adada 8:i,34 nwtre ınuralıLaın · 
claki 20 hnrita ııuınarnl ı ar:,.aıı ın 

mf'tre ıııurablıaıno 8 \t' 111-.fından 
fazlı ,,ı ı:;lıu ar a a tesacl· f eılen 
nıalızerıe J 20 liı n kı) rııd tııkdir 
olııııarnk ~atılmak içiıı kapalı 7.0· 

rfla nıuwyPılc} e konmuştur. Ta · 
!iplerin ;;;artnıuııı> almak içiıı lıt'r 
"iiıı leHıztın nıiidıırh.ğüııe ~ı·lnıt'· 
lt>rİ. T,..Jdif 111ektupları111 da ilıale 
"llııii olan 20 Kaııunu,.aııi 930 
~azarlt•,i {!Unu -.ııat on lıe~e ka: 
dar mezkfır ıııudürlii[!e \ erııı~lerı. 

~şlırcnıaııetinden: He} beli ada 
':; l metpa a rıhtım ııııı arka~ ııda· 
ki i-.im taşı :azı'.arın ıı ıle~i~tiril
ıııe i pazarlıkla ) aptır iaeaktır. 
Taliplniıı 5 knııuııııı;aııi 9:i0 Pzar 
~iiııii ,aat on Leiie kadar !Prnzım 
ıııiidürlıığiirıc µı--lmeleri. 

~lektup "''hu kahil ilanla
rını miinıkiin m<'rlclw kıl'\a. 

l okunakh \C k:lğuhn yal

i tıız hir tarafma yazmalı. 
i İrnzalarmı snrHı bir ~('kil
! de atmalı. adrc·~lerini ilii-

Ankara, 30 [ H. M. J - Millet Madrit, 30. [A.A] - M. Pri- İngiliz lirasının 4 kuruş düşme- etmişlerdir. 
Meclisi bugün Rafet Beyin riyase- moderivera A,B.C. gazeiesinde sine sebep, lzmirden bir mikdar Nazmı bey, vaki iddiaya naza- F ııtilı :;ullı ina~ıııdaıı : ~lida\l't efeı~· 
tinde toplanmış ve Konya meb'. iniişar eden bir makalesinde, ida- kambiyo gelmiş olmasıdır. Bu te· ran polis memurla.-ına: di ile ı\Hc :\lim'' )•il Zrhra Lam a 

j Ve etmeli 'c zurfm iizeri
i ne de "kuri l'!iitunu,, keli· 
: llıelerini ilih·e ctıııc) i un
l lttrnanıalıdırlnr. 
······················································ 

l7e11i zela11d isvan .. 
(>fti 

usluğuna intihap olunan Kemal rei hazıraya nihayet vermegi der- nez.tülün bu gün de devam edece- - Ben teftişe çıkıyorum. ge- lıanırıılarla Kr.rııal \f" ı:t>ınal ,,~ ~ıtkı 
Zaim Beyin intihap mazbatasını piş atmekte ve hükümetin şimdiki ğl zanndiimektedir. Iinceye kadar bu efendileri neza efeııdilr.rlı· ııınlıliilnt idare,.iııirı nıiiştc· 
tasdik etmiştir. Brükselde telgraf idare ile meşruti idare arasında Altın 928 de açılmış, 925 de ret altında bulundurunuz!,, rekl'ıı nıulıı!llmf oldukları kuea Mu-· 
kongresi tarafından ittihaz edilmiş mutavassıt vazifesini ifa etmesini kapanmıştır. Diyerek merkezden çılcmıt ve lafa p~ada dulıani)e · nıahallr 'e cad· 

l k ·ı k d B k tle,iııde kıi.iıı H' lıl'Jcli ııa tamam ol· o an mu arreratın tasdı"kı", Meclı's ı tizam etme te ir. aş a gazete- - tamam u··ç ıaat .. 
0 

k 
't,,f • • nra mer eze av- ınak ıizı>rc iki oda hir kiı~uk ofa 'c 

1929 büt~eıinde münakale icrası lerde çıkan diğer makalelerde lt'.l Ü te:f errİ k det ederek bu üç efendiyi serbest ıııih.darı külı halıçP) i ha\ i• "' 6(,Q lira 
hakkındaki kanun layıhası ve hu- şimdiki idarenin bil kuvve mülga bırakmıştır. k:t} met nıuhaııınıincli nıan ar~a hane 
dutlar ve sahiller sıhhat umum olduğundan bahsedilmektedir. »'lathuat halosu 2;~ Mumaileyhim aliikadu maka- tarihi ilnrıdan hilitıbar H~ 30 gun zarrıııda 
müdürlükiinün 1929 senesi bütçe Kaçakçı /arla harp! kanun usanidc mata müracaat ederek, ceza uıulü )8nİ (ı) şulılıat 930 ıslı güıııı sanı 15 te 
kanununa müzeyyel kanun layıha- muhak"Cmel;;~hılifına birinci ihale i icra kılnaca~ ndean talip 

Z 1 d 30 sı kabul edilmiştir. İspirto ve mc- Newport " Rhode • İstand " Matbuat balosu için hazırlık- olan bu keyfi hareket hakkında olanlıırııı ri.ı) ıneti nıulıammiııe inin yıizıle Wellington "Yeni e an a., . 
d · şrubatı küuliye inhisarı hakkında- 30 [A.A] - Yeni lngiltere sahili lara başlanmıştır. Bu yıl balo 23 tlkayette bulunmuşlardır·. ıo niıobetıııde ı•c• ak~·e•iııi ıııustah:.ihen ·AJ-Birinci Kanunnun 28 in e !Sa- , 

llıoa da kain Apia şehriud eki yerli ki kanununa bir fıkra tezyiline boyunca ispirtolu içki kaçakcılığt l<ıinunusanide yeni açıJan Maksim- Tahkikat yapılmaktadır. 1)29.4.g;~ No. ile irra\ıı miiiiracaat t>lıne· 
L • ı k 'dd ti' t k' d leri iliin olıııııır. · '11alinin yaptıkları nümayiş neti- dair olan layıha maliye encüme- yapan gemı ere arşt şı c ı a t- e verHecektir. 

Ctsi olarak çıkan karışıklıklar es- nine iade edilmiştir. Meclis cü- bat icrasına başlanmıştır. Dün,Jiman Matbuat cemiyeti, dün saat ı:sıanbul malıkı·mei ıısti}ebeŞiıı"i lıuku~ 
~asında bir polis telef olmuş 6 po- marteaiye toplanacaktır. ağzında bulunan sahil muhafız ge- 17 de balo tertip heyetine Gar- dairesinden: ~!adanı Anııa Loıııa 'ekilı 1

•t~ yaralanmı,tır. Yerlilerin zayi- (' • mileri Baltkdnck İsminde bir gemiyi denbarda bir ıhlamur ziyafeti ver- Ali Galip be)irı rnü\rkkile•iııc iıafetrn 
~tı 8 telef ve 12 yaralıdahn ibWarhetd- ,aıp tayyareci tutmuşlardır. Bu kaçakcı gemısı miştir. Bu arada baloya ait terti- B~)of;luııda J,ıiklll caddrsıııde 396 mı· 
r. Başvekil sör Geosep r Moskova, 29 [A.A] - Tas AJ'an- ıııaracl:ı oturan madam Kapril Karıa\ftlof ~bıtanın kat'i bir mecburiyet b Jd' . T sisten istifade ederek kaçmağa bat ta konu .. ulmuştur. 

1 ı 51 i ırıyor: ayyareci T choukh- ., ı ı · ·k J d'ğ' da\ anııı i iiııen ~•rşısında kalarak silah istimaline teşebbüs ettiğinden sahil muhafız· S • • • 1 k a t>\ ııııe ı aınc t.) c 1 ' 1 "~ bb . • . ı h b 1 novsky'nln idaresi altında bir he- u 11stıına - açı ... o ·· ı ıelılivat icrn 1118 rabuıen tahkikat lıaldın· 
d ye üs ettığını a ınan a er er- A 'k 1 ları ateş açmışlu ve geminin tay- aru bedayi - Ç.ifr~ L~rarııf't ,., b 

trı anlaşıldığını beyan etmiştir. yet merı an tayyareci erden Eiel- d 1 f b' . d Se~·ri :3efairı idart>;;İndl' sııii -ti . Sinerıı.·ılar liğinde i batı 'ucuı dıııediğindeıı rıaşı ,. k .. 'k' · k- fasın an uçunu te e ırinı e J l( I sons ı arama uue ı ıncı anunun 1 1 d - 1 . 1 1 Elhamra lıakhındıı gı)ahen !o.arar \erilere.,_ alelu· ırı V"ll"ıtlıı )J
0 r çefe altısında hareket edecektir. mecruh etml..:Jerdir. Bundan bacı- ına 0 ına ıg ·) 8 11 ı ıı nreniıı staıı· - fıplak ·~·L.dl r 

1 t.· ' ' ' ' " ., "' lıııl nretılt!;;İndt> sekiz lıiıı liralık bir Melek - iliL ı:t·hrrl.•r ı:<ul ilanen nıezkür gı)ap kararı da tch igc 
Ati na, 30 (An ek.) - llı..avaıetua 1\.1..n ... u n• n:ın ~b' 1--- ~;ıhiı'tl ~C::Ct~CI KJW1l\\,P81ı!/iilı.~; ı f l>c:Ls--... - - nııuu ııııAnı·uuı..ıuı;aınıan "'"""' uııH• uııııı ... cıııc' 

h A ı M b .., !!0 l'ıl ııl
1

1 1,lıT!ıı ~.;ı·f!'l"n' 1

'
1 ııı ' •. t ı r. · F ı k d ı · 2· k.. an·ı 9·30 • p . 29 [ A e ' ff k . " • " a il J • ransız s ne.- K .. l.·ııre ~e\ e 1 1111" \r ~ -.. nuııu ltyük bir kaçakçılık çetesi mey- arıs, • - usan sahile çıkarak kaçmağa muva a • ~ 

d 1. · 1 · l"'alıklı•tıı(~ ta 'lllDlIYOr Asri - A•L; ı1:r.am .. ıi tarilıiııP nıii·adif cuııınne~i J!iinu saaı on 

-

llna çıkarılmı9tır. Bu çetenin Ma- mec ısı memur maaş arının yenı olmuşlardır. Flordelınar, isminde .Jc. ' ~ ,····· lıu•·ııkta ,·,~rayı· ıııul.akr.mt• ini ııatık 
"'d T k d k çok hayat şeraitine göre tesbiti hakkın- b . d .. . l t ıı l ki · I I . ı Alemdar ..:. llü7.tahan·Uasıll , .,. 
'" onya ve ra ya a pe ir ... emı e uzerıne açı an a eş ın ı ıııııt•rıırı. ıı-.ri tertı JOlr ınız c·ı'nrılıın <ln,·•·tı'),. \nrako~ı malıkeıue - daki layihayı müzakere etmiştir. 6 I I I l . I I I l lıac·aL lıafi)ı• , " ı olJarı ve yatakları olduğu ve teş- • nt:ticeı;i olarak yanmıl>tır. o ınaı ~ı ,.j ıet ı• şımr i ili ll!H uğu Milli l."h"·ı di_~ arı dı'\·aıllıaıı" 'ıııe ıalı'k c·'ilıni~ oldıı&undlırı 

11 Sol cenaha mensup bir çok meb'us- , u " ilatı gayet vasi bulunduğu, yapıJ- AıtlCl'l. k:ıf ı (~, 1• ı•oaalı)'Or. : ı•nlerı lı:ı~ha ) w· ııald i lııık" ı rıdak i Bar, Koutter· Danı; , e' 
111 

, ,. \ak ti nıezkfırdr. mezlıuı eniıı ı.. 1 1 !ar ihtiyaca kafi görmt:dikleri bu ~ ~ ~ t-ı ı ı k 
"llkta olan istintaktan an aşı mıştır. halıerlt'r iıı doğru olıııııd ğ ııı ıtt ı · Boston - ' l ı•ııt·lıa~ı.Klü~ik nıÜ7JL ~ahkeme<le bi?.zat hazır lıuluıınıuı lüı.u· 

N ,.... layihanın encümene iadesini iste- New-York, 30 [A.A] - Milli lıaııe ınudıırıı lıir mulınrririrnize .. (i. \luc·~ıro Z··ki Be> mu iıcrnıı '~ ak ~i takdirde hakı..ıııda 
içi..-..,,.,.................... mişlerdir. Hükumet bu teklife karşı iıtatiıtik idaresinin cetvellerine Gardenbar - \ •r)<'lt' Dan .. , lı.alıana 

1 
• 

1 
k 

1 
aın .. cJilec .. bi 

.a .a : lt'mİştir, gı)a ıı~n ınıı ıa t•nıc)e t e\ ~ . ';' itimat meselesini ileri sürmüştür. nazaran Müttehidei Amerikanın yal- T Kokut - \ ny..ı•· 'e müzll• k · 1 k · ılan ~ı,or kurl•nıılorınıızu hir l.1 ~ktııııı·ıı fı',•ıtları telılig makamına ·aını oma uıere ~ ' Meclis, layihanın encümene iadesi- nız Amerikadaki nufusu 1 Temmuz - Turkuva z - t"•>lı elan~ 
gen~ daha iltihak dtİ. iz- ni 275 muhalif reye karşı 305 rey 928 de hitam bulan son 10 sene l ,krımrıı bollııC!u dun dı• ni-.lır·· Parizyana - Alatur&.u 98" il .. LonH'r olunur. 

k k Ambasadü rKaft·koıun 1 · .ı 8" de)·iı 1 eıı do-llıirli Alt&) takımının ıy- ile reddetmif ve layihayı kabul zarfmda 4 milyon 299 bin kişi lı>ıı de,aın etmiş 'c ıı umru top - B e}o~ u ıcra•ıııuan: ır 1 

.. l ""l<lü l · f tan 35 kuru~a kadar atılm tır. Ot la" ıııahf,;uz \e furuhtıi mııkarr~r "lt•tli oyoııcusu '<' ıup o . ey emı~ ır. artmıştır. olan 1~arlnbaı;:ı cadıleainde. 1~8 N. _apık 
için'! • M / • ı· t"" han nıeııhruleden el dıkı~ makıııe ı 

Iı . t• t iit llŞ • ırtuuı le j t • \Argaıı ıııarokerı ~aıııfal)U, ha.lı ııccade 
Bir hiç , iiziinclt·n, ma· z-ı ıren "-arpış } ll('e ve eınız ,e kilim 4.1.30 ıarihinc ıııu adıf cunıar· 

lınsız Lir ilıtiras \(' tcfev- 1 ~ h·<ı Si r1.Y(l /ar Haydarpaşada teslim edil- tt'Si giıııii aat 10 dn arııı ılarak satı laca· 
. 1 1 ~ mek şartile yedi kuruştan en f!ından talip ol:ırılar )i.'\trı 'e ,.aattc \·uk ucrruuda! lznıir• r • e, ----------- Rouen, 311 [ A. A] - Hüküm rııahallirıde lıaıır hulunaı:ak mt>ııııırn 

1 ~ •• L 11 "cnn B .. ··kı hı·r kıtZ(l. olc/11., temiz ve güzel ota ihtiyacı alan- miirn~aat C)lr.ıııelni iliirı ıılıırıur. ıra bll"8 stan11u ( n J.I ozoyıı ('.> süren fırtına büyük hasarlara sebep 
1 lö ' ' ..,,, lar Maksudiye hanında (12) S ultnıınhmcı ikin<'ı sulh l ukuk dairt'· ti a ".,t..,.r~·n bir Hl [>· olmuştur. Bir çok ag· aç devrilmit-

rııu go" ' , 1 1 numarada Sabrı· beye mu""racaat "ıııden: <.iıınrıık idnre"iııirı Hızapa~a 1 " 11• k tir. lvetot belediye dairesinin ku-
t'iilük rckalu-ti, ( a Hl ( Oe· 1ı1·1 l' SC'l Z<.ıyıa t yo tur 1 . k l B 1 rnl.:ucıuııdıı ll7.llll çarııı ba~ında Sadi)_t" •• ,, ·• ,) 'l . ı , , , esı yı ı mıştır. ir yo cu vagonu etmelidir. .. 

1 1 "usu gençler aral'!llta nıtı· rüzgarın 9iddetinden devrilmiştir. hanı ci,arında Ek erci) an efemlı 8 ey 11• 

tıaf'crct s·1 ı••ıı ınana 17. ol- • • 4 kişi yaralanmıştır. ) tanbııl h~iindi icra nıenıurlul•urıdan: ne ikame e)lediği kırk dcirt lıra on """' Ankara 30 (H.M) - Bu sabah gelen 85 numaralı katarın makas f:ı d 1 a 
1 · • ı Lorient, 29 [A.AJ - Şiddetli Hoıııa lıaııka ına bor~lu Galatada kıırus gıiınrük re.ımi au ıııın mu 1 .' j dugu k.adur çirkin nr ı ı- uat sekiz buçukta Bozöyükte hudut traversini altı metre kadar bir fırtına Atlas Okyanosunun ce- ~l<'rkcz rıhtım hanının 3 uııcü katında keııırsi 23-12-929 tarihine bittalik tt"hlı· 

! liraı; yar! bir kaza olmuf, iki marşandiz tecavüz edüp tevakkuf etmiş ol- nup sahilini .silip .süpürmektedir. l ı numarada Ama ru konıiır rnrııtnı, 8 1 
gatı ,akıa)a rnğıııen ıniıddeiale)lı o ~un 

! Gençler! treni, makasçıların hatası yüzünden ması dolayisile Bilecik cihetinden Havr, 29, [A.A) - Sarada tid· i;rleııııe Tiirk anonim ~ırkC'tiııirı dnire-İn· mahkemede buluıııııamı, olduğundan 
ı S d e nıutlıika müsademe etmişl:r. gelen 1066 numaralı katar Bozü- detli bir kasırga olmuştur. Bir rö- tle tahtı hacze alınan •';:)n 14-1-930 ~ıynbıııda İı'rn)ı nıulıakenıe}C karar 
!I l .. por a gny I ... ·11· e· Neticede bir lokomotif ve üç yük istasyonuna girdiği esnada morkör batmış, mahallelerden bi- tarihine ıniisadil cumartesi giiııiı saat ,erilerek ınuddei \t>kili ~rbadb2 ubtuıt~>,~ 
lİrinci olmnk ( C!!I ( ır. ı- ·ı . t' Nhf . Lk f k rı' su altında kaJmıcıtır. 3 kı'şı' te- 1 olrıınk uıere bir ı..ıı'a taa uı u mu ı ı .... vagon devrı mış ır. u usca zayı- teva.. u etme te olan 85 .·uma- " 10 da 11111 ınllı ınezkiirda açık nrrttırııın b t he«ap 

: "in"'ilik. her şeyde o_ ldugu lef olmuştur. 11 1.ıarnın arzuhali 'c ıııcr u 11 •••• 
, , , , at yoktur. Kaza mahalline Eskişe- ralı katarın makinesine çarpmış ve ~ıırctilı> fıirulıt olııııacağırıdıııı taliplerin pusııJa,ı bilierıız gı)ap karanııııı telılıgıııı 
j glhi, ~üphe yok kı ıp?r hir ve Bilecikten imdat ve tah- 1066 numaralı katarın makinası Paris, 29 [A.A] - Bütün gün }~\Ilı \e satı rıwzkiırda ıııiiracanılnrı tnled e)lcrıwklc )C\lllU nıanllnkı _mulıa· 
!, hahsinde de i) İ bir şeydır, kikat heyeti gitmistir. ile üç ) ük vag·onu hattan çıkmışhr. ve gece devam eden tiddetli bir iliuı olunur. !.eme oları :~ şuhat 930 pnzart1esı 1 .s~a~ fırtına birçok binaları haııara uğ- ----·---- ı · ı k·ı em ı ığını !1 fakot bu ogurda kurlıuıı lstanbuldan hareket edeu poı- Bunun üzerine derhal Eskişehir ratmış, ağaçları devirmiştir Tel- ) s·arılıul ilı;lıncii i<'ra rııoıııurluğurıdaıı: ı ı ıe hilesalc 'c)a "11 \C ·a e kır, ı.: e 

l' k ta ve ekspres trenleri yol açılın- ve Bilecikten Bozöyüğe imdat ka- b Homa lıaııka~ırıa lıor!:lu c:ıılatada \C ıniıhrn rHakıı !;.arşı 'n tı nıua?) · ı \ Crnu•k cİU8)'etlell 18r • graf Ve telefon muhabereleri Ü• "ıı'ıııclı• nıtıcJa"aalarllll bilitiraz dPrml)&D ı k d k raköyde beklemit tarları sevkedilerek derayman saat "k - Ihkl ı l b'l kt d' Merke7. rıhtım lııınında :ı ıinı:ü katıııda •· •ı •tzdır. caya a ar a : yu guç u ere yapı a ı me e ır. e"l .. nı~diı!i trk<liıdc hukuku usul muha·. 
O • · hu sabah gclmeıı 7,10 da refolunmu'" ve mücavı"r B t 30 [A Al Ş"dd ti' b" 14 nunıarararla Esnı paşanın \azılıane.qİn· • ~ • ~ 

• tir. nun ıçıu ., re.s ' . - ı e ı ır ı 1 930 ,.'crıı~lcr'ııı"ııı 4"2 ve mutenkıp maddeJerı M ı · Alta) ı ı;ı ı1pı ı k k f d ı ı f t ı · d l 1 .. de tahtı haı::ze alınmış eşya · · " " d 

1 
eee a 'il :.ili • • lazım olan tren er anca a şam istasyon ar a yo un açı masına in- ır ına ev erm am arını a ıp go- mcibinı;e müddei ,ekili tarafından er· ) ı 1 Uu l l·r · 1 d' • k 1 1 k 1 türmüş, ag-açları köklerinden çı- tarihine müs:ıdif euınıutesi 1:ünii •aııt 11 

1 
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1 
ddile 'oıı o UJ> o nını 81 , ) t 20 de aelmı~ er ır. tızar etme te o an yo cu atar arı nıe•aıı ohınan \Okta arı a u a 

saa 
0 

karmış ve bir çok gemileri hasa- 9 da : mczkür mahalde açık arttırma ı 
1 

k 
l \'ebahrn ölümft kadar Demir yolları idare inin t~hliğl yollarına devam ettirilmiştir. ra uğratmıştır. 3 direkli bir Leh "Ureıile furulıı olunacağından talıplerııı 403 nci nıadde)C tedikaıı mu ıa eme}e 
! ehenıiyetli bir hudiee te~- D }et Deıniryolları ve Lıman- Bu vak'aden dolayı hiç bir yelkenlisinin sahile beş mil me- yı•\nı ve nati melkıırda muracaatlnrı cılilıni}ece[,:ı H' l!"ahcn hiıJ.:molunacağı 
k k lıl ı Hev darpaca işletme müfettiş- memurumuzun yaralanıp mutessir safede kazaya uğramış ve imdat ıliiıı olunur. ilan oluıııır. il etmez, et1J1eme zım- ay " t ı k ld b ı 

l~;:nden: 29.12.929 tarihinde sa~t olmadıbı ve yalnız 1066 numaralı a ep etme te 0 uğu i diriliyor. J tarıhul ııçi;;;;;-ı icra ınr.nıurluğundarı: 
dır. 20 30da 83 ve 1067 numaralı yuk katarın makinesi ile iki yük vago- Atina, 30 [A.A] - Ustruma ] "lanLul tiçürıcu ı,,ra ııwınutluğuudan: H :ı h..ırıka"ınu Lor\.lu Calatnda 

ı;;.:por ıalıa81 hnı ı• mey- ı d .. ,. b' tt h ~ nehri aşmtış ve suları ekilmiş ova- Hoına baııkaııına horçlu Gulatada 'lcr'~~ı'.1 · rıhtrııı lı:ınının 3 ıirıcı.ı katında v k t 1 Boıu"yük istasyonun a nunun cuz ı ır sure e asara ug- !arı ı'stı'la" et • t' ,, '" b 
1 d ne a ar arının . mış ır. ıııerkt"z rıhtım lıanıııııı'3 ıincıi kııııurla 2 numarııda Hu <')lll ınıtal f'}•n )Bzt ıa· danı değildir' ora ~ 1 tel{lkilerİnde Eskişehir cihetınden radığı beyan olunur. 1 lllllllRrHda Hifat be) iıı )azıhaııesinde rıı>:;iııdc tahtı lıac111 alırıuıı c.-'a .. 4·1 ·93~ 

şehitlere, ur de yura 
1 

ara k t ı· e Fra11 .... ·atla ''(~ı·gı·lcı· r Vatandas! ıa1ı1ı ııuı·ze alınan .~.şrn 1.1.930 tarilıine ıarilıirı•ie ınıi,.aftır cıınıartrııı ~unu ~aa . ı Bı~r ıııaçta ,., un ıac ıs •""7- ıa nıaıuıııı rıwzkiırd., •ç•k arttırma ! l'a t l em-Iİ ~.)Or 8ll lR· -:t • mırsadtt cuınarte:ıİ J!İİlılİ ~nal ]0 da on< l I' 1 · ı 8 ge m ... . .... d p . 29 [A A) M b' - ~uretilı• hırulıı Ptlileceğiııı f'll ta ıp enın :ı ı·, er nıcydam, dvnnmert- Paris, 29 [A.A]- Buffalo ıta - arıı, \ - e usan \lcıııll'kl'tiniıı i tikl:llini elıc· mahalli nıezkarcla aı;ık arttırma suretile e anti mezkfınla mırraeaatları 
d f tb I mecliıi, hükümetçe teklif edilen fı ruhı ııluııncağından ııılıplerin )t'\111 \e )P\111 ' • lı"k ..... e neznııet ıncydnnı ır. yomunda ltalyan ve Fransız u 0 

• ., • • d h dilı\tİruıck, ralıuı 'a,ıuııa k '" 
1 1 1

-
18
•

11 
ıılııııar. 

• 
1 vergı tenzı atını ıçtıma a aur s.ıaıı ıııczkiirda muracaat ıırı ilan o unıır. 

n. •ht" aılara k ı d b' ınaç yapıl- zı·ııı.ı:in olmak i ıh. or an ta~ar- . ı &u ıdaw vrada ı•irkin l ır ' ta ım arı arasın a ır bulunan azanın ittifakı arasile ka- ~- ı starıhul uçuncu ıcra memur ul'I 1 • 
~ 1 1 .. rufa alış. 1 lı·n aı·unaz dLten B C}oğlıı Beşinci ullı huknk hnkimli- b 1 Galat"da '- 0ı , .e bacak kırma ara, dığı aırada bazı komüniıt er nu- bul etmı"ştı'r. · Homa banka ııın orç u .. ~ t d l J> l Kn g"riııclt>n: 1-tir borrtan doln• ı mahcuz d k ar ar; er er. )ti ını ıınu nıa. • • • , Merkez rıhtım lıaııınııı 5 inci katın a ı Ölümlere yer \'t•rrııeme : mayiş yapmak istemişler ve enter- Paris, 29 [A.AJ - Meb'uıan zandığınm Lir kı mını "akla. w• fürııhtu mul,arrer lıırat!eı ce,iz bufe -, numarnda A. \rah11lıııııs \e . ok ıı 

l • ) t ü t ·, ı· · · "kt l t ·ı· ma''a lıak ,,, bir nynalı lion ol \O bir adet gramo· izımdır. !" nasyona marşını erenn m e mı • mec ısı vergı mı ar arının enzı ı ~ · .. f .. ndıl-rin 11,ıhaıı~iııde ınlıtı hacze 
· J'araııı rli malından H' fon \c Qaire 1-12-930 sarı ı2:dan itibn- ... ... .... 
Sporcularımız karşı k.a~· İ lerdir. Halk, sporıın politikadan hakkında sosyaliıtler tarafından Tiirktcn b:ışknsma vı•rme! ren Be,of(lunda Kal)oncıı kolluğundn alınan e~)• 11-9.~0 tarihine ıı usadif 

• b rı i madut olmadığım beyan ederek teklif edilen mukabil layihayı, hü- Bu bir vaları lıoreııdıır 'e li llısan paşa apartmanında ~:ııılacağııı cumarttsı guıııi at 9,30 da mahalli ıya geldikler~ zanıaD ~. • 1 1 k d ıııezkürda ıır•l, arttırma snreti e füruht ı t deınl tiddetli itirazlardı bulunmuştur. kum etin itimat meıeleıini ileri sür- C-u hon:unu (idemekle ) iı~f dan talıp o an ann gun \e aatı mcz iir a • lİ~leriııe diişınan o~'l·..L~::,.:,:.~:,:;:,::::,::__:::::::.::::.:.ı~~~~~~~=::~~:_:::.:.:_::::::_lJL.LU.::......::.::::ı.:.::::.:.ı.:..~:.:.::ı:::::..:.::;,:__,;,.:...:....u....~-.......:....-----_;,:_---.._.--~~.--ı.~~~~----.._.~~~~~--------
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Emnt~sei sandıQı emlak mlıza~edesi 
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Kat'i karar ilanı 
\lub.:ımmf'Il lkr.:ı7. 

Lıymeıı o. 

ı .. th•ııı tın 1 ın• \f" nt'\ ı .. 
ı ed.ı "' mu<teme!Jlı 

Bor IJıııın 

1 ını 

L. 
810 9159 Büyükadada Nizam mahalle ve 

sokağında eski 17 ve yeni 10 nu
maralı yüz yirmi arşın arsa üzerinde 
kargir iki buçuk katta altı oda, bir 
ufak sofa , bir mutfak ve doksan 
arşın bahçeyi havi bir hanenin .. 
tamamı. Madam Aryadını 

4315 10150 Şehzade başında Ağa yokuşunda 
Kemalpaşa mahallesinde Ağa yo
kuşu caddesinde eski 14 ve yeni 4 
numaralı dört yüz doksan beş arşın 
arsa üzerinde bir katı kargir iki 
katı ahşap olmak üzre üç katta on 
beş oda , dört salon ve bahçedf' 
altmış arşın üzerinde bir mutfak ve 
çamaşırlığı ve iki bin yüz otuz dört 
arşın bahçeyi ve derununa cari 
mailezizi havi bir konağın tamamı 

Nazim B. Şadiye H. 

1630 12594 Peykanede Tahtaminrıre mahalle -
ıinde Şerefiye caddesinde eski 14 
ve yeni 44 numaralı yüz elli beş 
arşın üzerinde kargir üç katta on 
bir oda, iki ufak sofa iki ufak taş
lık, iki mutfak. iki kuyu ve yirmi 
arşın aralığı havi iki bölüklü bir 
hanenin tamamı. Ahmet Hulusi, Ömer Cemal 

beylerle Fatma Zehra, Behiye ve Atıfet H.lar 
397 13752 Kasımpaşada Hacışaban mahalle -

sinde Akarca sokağında eski 14 
ve yeni 32 numaralı yüz dört arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta altı 
oda, bir sofa, bir mutfak, bir kuyu 
ve yüz altmış dokuz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Emine Nüzhet H. 

464 13786 Mollagüranide Seyitömer mahalle
sinde Küçükhamam sokağında eski 
mükerrer 66,66 ve yeni 92 numa -
ralı yüz otuz sekiz arşın arsa üze
rinde ahşap iki buçuk katta yedi 
oda bir sofa, bir mutfak, iki kuyu 
ve iki yüz elli sekiz arşın bahçeyi 
hıwi bir hanenin tamamı lsmail izzet B. 

Emine Ruhsar ve Ayşe Şerife H. lar 
738 14245 Divanyolunda Firuzağa mahallesin

de Kuyulu sokağında eski 1 O ve 

~r.ni l8.2Q.1HJD)M.'}!1. vy~ J?s~ .... ar.Jm 
oda, bir sofa, bir mutfak, bir kuyu 
ve seksen arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı 

408 15108 Üsküdarda Kazasker Ahmetefendi 
Mahallesinde Etmekçibaşı sokağın-
da eski ve yeni 1 numaralı yüz otuz 
beş arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta bet oda, bir sofa, bir mutfak 
bir kuyu ve yüz arşın bahçeyi havi 

Emine H. 

eskice bir hanenin tamamı Yahya Ef. ve 

1500 15165 Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde 
Külhan sokağında eski 12, 12 mü
kerrer ve yeni 12, 14 numaralı dok
san sekiz arşın arsa üzerinde yarım 
kargir beş katta dört daireyi müş
temil beher dairede ikişer oda,birer 
ufak sofa birer mutfağı ve bodrum
da ayrıca bir oda ile camaşırhğı bir 
tavan arasını ve on altı arşın aralığı 

Sabire H. 

havi bir apartumanın tamamı Mehmet Kadri Ef. 
800 15345 Kasımpaşada Hacışaban mahalle -

sinde lmamefendi sokağında eski 
6 ve yeni 1 numaralı yüz elli Hrşın 
arsa Bzerinde ahşap iki buçuk katta 
altı oda , iki sofa bir kuyu ve en 
üstte balkon ve cihannüma ve otuz 
arşın üzerinde ahşap bir mutfak ve 
üç yüz yirmi arşın bahçeyi havi bir 

hanenin tamamı Hüseyin Hüsamettin Ef. 
302 15945 Aksarayda Oruçgazi mahallesinde 

Külhan sokağında eski ve yen! 5 
numaralı yetmiş arşın arsa üzerinde 

zemin katla beraber ahşap iki bu
çuk katta biri ufak olmak üzere 
beı oda , iki sofa , bir mutfak , bir 
kuyu ve yirmi iki artın aralığı havi 
bir hanenin tamamı 

202 15950 Horhorda Sofular mahallesinde Ha-
midiye sokağında eski 7 ve yeni 
23 numaralı altmış arşın arsa üze
rinde ahşap üç katta dört oda biri 
ufak olmak üzre iki ufak sofa, bir 
mutfak ' bir kuyuyu havi adi ve 

Halil Ağa 

eskice bir hanenin tamamı Halil Ağa 
125 240 15951 Horhorda Sofular mahallesinde Ra-

gıpbey sokağında eski 24-26 ve yeni 
24 numaralı yüz yirmi arşın arsa 
üzerinde kargir bir katta iki oda, 
bir mutfak ve yüz kırk sekiz arşın 
bah e · havi mukadde 

1480 3090 17387 Sarıyerde Mesarburnu caddesinde 
eski 16 ve yeni 79 numaralı yüz 
elli altı arşın arsa üzerinde kfırgir 
iki katta beş oda, bir sofa, bir mut
fak ve altında bir dükkanı ve kırk 
dört' arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Mehmet Ef. Fatma. Müşerref ve 

Tahire H. lar 
2065 5809 17854 Kandiilide Mezarlık sokağında eski 

15 ve yeni 6,6-1,6-2,6-3,6-4 nunıa · 
ralı ikiyüz seksen arşın arsa üzerin
de ahşap üç katta on yedi oda , 
bir sofa , bir kuyuyu ve yüz altmış 
beş arşın arsa üzerinde bir mutfak 
ve bir ahır ve iki dönüm bin yüz 
elli beş arşın zira bahçeyi havi bir . 
köşkün tamamı Zahıde H. 

260 546 18313 Samatyada Beyazıdıcedit mahal -
lesinde Samatyn caddesinde eski 
65,65 mükerrer ve yeni 99,99-1. nu
maralı yiız otuz arşın arsa üzerınde 
yalnız dükkanın ön tarafı ahşap 
ve diğer tarafları kargir olmak 
üzere bir katta bir oda, bir sofa, 
bir mutfak ve bir diikkanı ve otuz 
dokuz arşın bahçeyi havi bir hn -
nenin tamaını Kemal Ef. 

3530 15735 19521 Beyoğluımda Feriköy ikinci kısım 
mahallesinde Kır s,Jkağında eski 3 
3 mükerrer veni 41 numaralı iki 
yllz otuz sekiz arşın arsa üzerinde 
maa çatı kargir altı katta biri ufak 
oda kiler ve biri hamam odası ol-

' 
mak üzere on yedi oda, bir salon 
ikisi ufak olmak üzere iiç sofa, bir 
mutpak, bir hamam ve dört yüz 
otuz iki arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı Cenan H. ~lp ve Mehmet 

Çelasin Beyler 

408 584 19619 Haydarpaşa Hasanpaşa mahalle
sinde eski Taşköprü ve yeni çık
maz Fıstıklı sokağında eski 7 'e 
yeni 17 numaralı seksen arşın arsa 
üzerindt: ahşap üç katta dört oda 
iki sofa, bir mutfak ve doksan do
kuz arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tama cm. Hürmüz H. 

860 3568 19659 Yenikapıda Katipkasım mahallesirı
dt~ Yalı sokağında eski 13 vt· yeni 
15 numaralı yüz seksen arşın arsa 
üzerinde kagir maa zemin iki bu-

. çuk katta biri yemek odası olmak 
üzere on bir oda, iki sofa, bir mu
tpak bir kuyu ve yetmiş yedi arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı Hristaki ef. 

'"'"'"' .... v..,_, .,., •.,, • ... 1 ,.,._, p.- -.t VKmana a '.ft!:VJU 

Hasanpaşa mahallesinde eski Kız
larağası ve yeni kızlarçeşmesi so
kağında eski 2 mükvı:er ve yeni 
34 numaralı yüz altmış beş arşın 
ar~a üzerinde iki katı ahşap yarım 
katı kagir olmak üzere ikı buçuk 
katta altı oda, iki sofa, bir mutfak 
bir kuyu ve ) üz yetmiş dört arşın 
bahçeyi ha\ i bir hanenin tamamı 

Mehm<>t Reşit B. 
280 948 19819 Aksarayda Katip maslahattin ma

halle ve ve caddesinda eski 20 ve 
yeni 22 numaralı yüz beş arşın ar
sa üzerinde ahşap üç katta altı oda, 
iki sofa, bir mutfak ve il:i yüz kırk 
altı arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Tefsire H. 

300 693 19851 Üsküdarda Ahmetçdebi mahalle
sinde Açıktürbe sokağında eski 33 
ve yeni 39 numaralı doksan ar;-ın 
arsa uzerinde ahşap iki katta dört 
oda, iki sofa ve elli beş arşın arsa 
üzerinde bir mutfağı ve kırk iki 
arşın bahçeyi havi bir binanın te-
temamı. Hadice H. 

970 2570 19880 Koramustapaşada Çırak Hasan 
mahalle inde Alifakih caddesinde 
eski 14, 14 mükerrer 14, yeni 14, 
16, 18 numaralı biri ikiyüz on ar
şın ars~ üzerinde ahşap maaccihan
nüma üç katta biri yemek odası 
olmak üzere dördü natamam al· 
tı oda~bir sofa, odun ve kömürlük 
ve bir sarnıç ve bir mutfak ikinci 
si seksen sekiz arşın arsa üzerin
de kargir bir katta iki oda, bir 
mutfağı ve üçüncüsü yetmiş altı ar
şın arsa üzerinde ahşap ıki kat
ta iki oda bik mutfak ve seneden 
bin dötyüz elli dört arşın bahçeyi 
havi üç hanenin temamı Aziz Salihi ef. 

Y okarda cins ve nevileri mevki ve müştemilatı yazılı emlak hi
zalarında gösterilen bedellerle talipler üzerinde olup 8 kanunu
sani 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat on buçuktan iti
baren müzayedeye mübaşeret olunarak srat on beşte (muham
men kıymetlerini geçtiği takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mu
karrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde saat on beşe 
kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on beşten 
ıonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur 
emlake evvelce talip olanların kat'i karvr esnasında hazır bulun-

KREDJ LIYONE BANKAS 
Aııoniııı Şirketi 

'l'emaınen tediye edilıniş serrııaye : 4-08 mil 
İhtiyat akçesi: 800 milyon 

31 hirioei Teşrin l 929 tarihindeki bilançodur. 

ın:VCUJ)A1., 
Veznede ve Bankalarda mevcut nukut 
Cüzdan ve ınüdafaai Milliye senedatı 
Teminatlı avanslar 

906.768.027. 
8042.919.208.S 

668. 965. 6S8.9 
4169.361 725.2 

4.421.154.1 
Hesabatı cariye 
Esham ve tahvilati mevcudc ( Esham 
bonolar, rantlar, ve tahvilfıtlar) 
Muhtelif hesabat 423. 795.975. 

35.000.000. 
32,000. " 

Emlak 
Hissedaran 

14251.263.749.85 

l)ÜYUNA'l' 
Vadesiz mevduat ve senedat 
Hesabatı cariye 
Badettahsil vacibüttediye hesabat 
Poliçalar 
Vadeli senedat 
Muhtelif hesabat 

5.101.035.515.5 
6.160.476.157.9 

240.796.677.7 
440.377.986.8 
477.723.15'.7. 
618.534.200.7 

Senei sabıkanın kar ve zarar hesabı 
Muhtelit ihti) at akçeleri 

bakıyesi 4.320.053.8 
800.000.000. 
408,000.000 Temamen tediye edilmiş sermaye 

.Meclisi idare rt•isi 
HAHO~ HHENKAR 

14.251.263. 749.8 

Miiclürü Umumile 
H. MASON K ESK 

Merkezi: Galata Karaköy 
Bürosu : Sultan Hamam 

Telefon Beyoğlu 3297 
,. Istanbul 1127 

" 
İstiklal caddesi N. 33"3 ,, Beyoğlu 1353 

BÜYÜK 1,A YY AR:f.~ 

Piyangosu 
YEJ>İ Cl Tl~l?Til) 

6. ıncı h-'>§İde: 

11 Kanıtnusaııi 1930 

BÜYÜK İKRAMİYE 

liradır 

Birinci ticaret ınalıkenıe~inden: 
~ladaın Aspa )B tarafından Hiri o\ elnııi lıanka ına terh 

lrn 91 adC't Talnilattaıı ) adet şimendufer tahvilatı 10 adet 
1onsiye 9 adedi L nci tertip 1 adedı 2 nci T. ı..s adet Yunan i 
ta. 1922,25 adeti krza ) unan ta. 1926, l O adet kt•za 1020 sen 
ait tah\ ilatın hilmüzayf·de füruhtıııa ınahkemere karar verifm 
mağla talip olanların 2 kanunu ani 930 uncu Per~eınbe gün 
10 30 da İstanLulda bor ada hazır bulunmaları ilan olunur. , 

Çatalca ınevki ıni.i talıkenı 

satınaln1a kon1is, onun 
• 

Çatalca ~lst. l\lv kıtaatının idaresi için dı faterı ve taksitle a 
üzr<' 16300 kilo bul~ur pazarlık ile munakas ıya konulmuştur. 
ihale (ll) kıiııuııusani l 930 rnmartcdi gıınü saat 14 !P. olup taliple 
mmaılarile \e şeraiti anlırnıal\ üzre )Crnıu mczkfırda hadımkö-. sat 
komisyonuna mura<·aatları ilan olunur. 

1 tanbul dordiıı.di icra dairesinden: 
.Mukaddema Ikşiktaşta Sıileymanİ\c 

mahalle iııdt: 169 numaralı hanede 
nıiikim iken şimhi ikamctç;iilıları meçhul 
Ahcliıllıadi. Mdınwt, acıı Be} lrr H: 

Ayşe ıdıka hanıma. 

izzet ajtadaıı 338. 337, 336 enelcrİn· 
ılc 70 miikerrcr .~318, 3581 nıuıınıelc 
ııuııınralı cııctlerle borç aldığınız mcc· 
nıuan hin ) tiz elli lira~a nıukalıil birinci 
derece lt'mirıat ime eııi~riniz Beşiktaştıı 
Si ılı•) nıaıııi) e ınnhallesindc Mııdi) c cacl· 
tbiııdc Kiiçiik çiftlik caddeli atiı, :ı6 
<:cJit ..ı ııuınarıılı maa dutlıık hir ınrlnııııı 
nı fuıııı on il,i lıi" ı• itihaJile lıirı ıılt'ıı 
üç lıisscQi lıilrııiizıı)eclc iki)üz füa lıl.!df•lle 

talibı uhdı:;:ine ihalesine karar ~erilmiş· 
tir. Tarihi ilandan uç ~ün 1.arfındu 
~un ır.arfıı1da deyninizi tc: \ İ) e t') )emen iz 
'C) a ı,anunen tehiri icııa) ı ıııii telzem 
itirazınız oıduğu takdirde müddeti mez· 
kure zarfında dcrmi} an C) lcıneniz 'e ak i 
takdirde ibate fakririniıc lıakılmaksızm 

mü~terisi uhdesine ınuamclei fcragıye ıniıı 
icra edilec~~rı malumunuz olmak ve ııon 

Takvi 
-30 Kanunu 

Salı 
Rumi 16 kiiımım cı tel 

30 Rl'C"JI 1348 
Alafranga S. Alatu 
Güneş 7,25 
Öğle 12,17 
ikindi 14,37 
Akşam 16,49 
Yatsı 18,27 
İmsak 5,38 

KASIM 53 

Bugünkü ha 
Dün hararet en fazla 

az 7 Jerece idi. Ruzgir 
saniyede 6 ınetre aOr'a 
tir. 

Bugün havanın • 
ve rüzginn timalden 


