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AB ERLER 

Amerika ve:Japon 

Tasarruf ve iktisat 1 Bahri . [ .... B;; .. o-;; "] 
konferans · ...... ·· }!.. ·-

Tahtelbahlrler 
kalkacak mı •• ? 

....... 
~ murahhasları 

. •• • "• • , Bir ay sonra toplanacak olan 

iş bankası memurları tasarrufj 
cemiyetiııe aza oldular 

Milli mensucat fabrikaları m~mulatı{ 
üzerinde yüzde beı 
tenzilat yapıla cak, 

Kıralla beraber 

Bu isin sonu ne olacak? 

Diktatürün hasımları 
• gene alıp yörüdüler! 
Hiç kimse devletin idare mes'uli
yetine iştirak etmek istemiyor 

Ceneral Prlmo deRl
vera hem kendisine 
hediye edilen mall
klJnede çlçelı getlştl
reCfJğlal silgligor , 
hemde aık1&1lııga ga
plfliğl devlet lıolta-

BiR TEBLİG NEŞRE- bahri tahdidi teslihat konferan 
DİLDi sının işini kolaylaştırmak üze-

re Ameri a, Fransa, 1 tal ya, İn
V AŞİNGTON, 18. A. ~· - giltere, Japonya arasında de

Londrada toplanacak b3:hn kon vam eden hazırlıklar ileriliyor. 
f eransa memur A~enkan ve Fillhakika orada bir çok esas- A ka 
Japon mu ~hha~~ar} arasında tarda piırüzlü noktalar bulun- . n ra, 18 ( Telefonla) - memurlarile cemıyete aza olma 
vukubulan ılk mülakatın sonun duğu görüldüofüıü kimse sak- Mıll! mensucat •fabrikaları ma- ğa karar verdi. Bu suretle ceml 
d~ neşredilen bir tebliğde hari- Jamıyor. Fak~t buna mukabil mulitı. ~zerinde, ön~üzdeki yete 100 aza birden kardedi 
cıye nazın M. Stimson ile Ja- ~u teselli vJr ki hiç ol:nazsa bu ay~ .. ıttbaren %5 nısbetinde miş olacaktır. Emlik 
P?n ba murahhası M. Vakatsu- ihtilfiflarm meydana cıkması te~lit yapılması takarrür et- cemiyete 1000 lira verdi. 
dı arasında dostane mükale- bile müsta bel mesaivf kola\•- n:ııştır. Hukm~t, ... me~~ucat fab Ankara, 18 ( Telefonla) ~ 
meler cereyan ettiği, iki devlet ı tıracak b·r hizmet te~kil erle- ~.ka~aı::ızın 1 lahı ~çın t~da- Meclis reisi Kazım Pş. yarın al 
adamının Londra konferansı- bılir. ır !tt . a~ etn2ektedır. 1.ktısat şamki konvansiyonelle Istan 
nın müvaffalciyetle neticele- Fransa_ İtalya arasındaki ve~letının alakadar daırelen la hareket edecektir. K~znn ~ 
necegi ümidinde bulu.1dukla- müzakeratın esaslı bir ihtilaf ~u.~ş~e meşgul olmaktadı~. Mil pazar günü Istanbul'dan hare-~ 
nnı beyan eyledikleri kaydo- yüzünden oğradxgı müşkülat- 1 1 tısat ~ tasaı;uf .c~~yet~ k.et edec_ek, ~vusturya'nm Fim 
lunmaıktadır. Japotı ve Ameri- tan bu südında bahseclilmiştir. muameleyı r~yesını tlanal nh şehnne gıdecektir.Orada bf 
kan murahhasları arasındaki Şimdi İtalyanın tahtelbahirler eder:; az~ ~aydı~ bqlamış- ay kalacaktır. Kendisine doktor\ 
bu mükileme M. Stimson'nun meselesinde İngiltere ve Ame- ~ır ... eyetı ı~arte ılk içtirnaını Ekrem Şerif B. refaket edeceJl.ı\ 
evinde cereyan etmiştir. rika noktai na.zanna iştirak et- ugun akdetti. ş bankası bütün tir. ' 

ita/yanın murabbasları tiğini haber alıyoruz. Lakin 
ROMA, 18. A. A. - Londra Fransa tahtelbahir meselesin

konferansmda İtalya'yı harl- de pek hassastır. Sekiz sene ev
ciye ve bahriye nazırlarile İta- vel toplanan Vqington konfe
lyamn Londra sefiri, ayandan rans~~-~ bilhassa İngiltereden 
amiral Akton ve bir kaç müte- .gördugu muhalefete rağmen, 
hassıs temsil edecc:iderdir. Fransa tahtelbahirlerin mliha-

Frsnsanın murahhasları fazaamda son derece ısrar et-

-
Türk- R~~ .. ~ostluğu 
Izvestiya gazetesinin mü

him bir makalesi 
PARİS, 18. A. AJ. Londra miştir. Fransa bili da bunda 

konferansında Fratısa'yı refa- musırdır .. F~at İtalyanın da MOSKC?V~, 17. A. A.- lzveati-1 yince Türk inkilibmm eaıı;:-;1% 
katlerfnde birçok mütehassıs i- tahtelbahirlerın kaldmlması ya •~t.:s~ 1"~-Scwyet dostlulu- mib daimi tazyiki karfısmcla 
le mebusan bahriye encümeni meselesinde Amerika ve İngil- bnu:!_~ ~ haldrmda ima llir ce ve milalihane bir ıurette mai~ 

t il bi 1 · be d l ti u._ yaparak cli7or kh ve te.aim °'acaimı ileri aürmeal reis ve mazbata muharrirleri ere e r eşınce ş ev e n "Tirk ~ t1oet1• 1920 de tinde duyP)an meı'um uimnaıan 
~unduğu halde M. Tardieu, iştiraıkile t~planacak konfer~s iki memleket arumda miftettk bir dalaca tahminlerden ha§~ .. 
M. Berlmıd, M. Leygues, M. ta Fransa ıle Japonya ekallı- hudut mefkut Dren aradaki münue- değildi. Türki,. C8mhirlJ8ll 

Madritten yazılıyorı tapan- M. Pietri ve M. Bmhelot'nun yette kalmış olacaklardır. bat,. ~yadaki llıurjuva ve düt- cucliyetini fidcletle miclafaa ~ırGal 
yada Primo de Rivera'mn altı temsil edecekleri hemen he- Daha ortada pek de kat'i bir b cümhun~etlerln arazileri veya- ve .... L prensipleri meyanında 
----..J be · · 'd · k F k b'" 1 d 1 ut emperyaliıt devletler donanma- vyet doıtlufunu da mGbafaza ., 

ğuna bıralımıgor/ 

...-MNen n siıren ı areıı artık men muhakkaktır. şey yo · · ·. a at oy e e 0• sa lanmn henüz tahb tahakkümünde yordu. Türkiye ile Rusya u 
nihayete mi eriyor?. Her halde . İtalya, İngıltere ve Amerıka bulunan Karadeniz aalan üzerinde i- olan aekiz aene zarfmda ~ tııg.UJd 
buna derhal tasdikcevabım kim 14• Grandı tahtelbahirlerin ortadan kaldı- dame eclilmekte iken doimuftu.letmiılerdir. Bugün artık luıpda" 
•e veremez.Çünkü parlamento- ROMA, 17. A. A. - Bahri rılmasında ittifek etseler bile 1921 senesinde Türk-Sovy~t maalıe- ayaliatlitin teeuüıünden kimae tl+ 
suz konturalsüz meml~eti ida Ceneral lspanyol gazetelerinde konferansa i§tfrak edecek İta- bundan bir şey çıkacak mı? deıinin ~ imza edilmeıini mii- phe ehnemekt~. Çünkü lna ptö\ 
reye alışan ceneral Pnmo de lyan murahhas heyetine M. Bu sual yerindedir. Çünkü tea_ld.P :rur~-Sovr!t ~atlu~ tem!l-~ "v! prenııpleı: aabaamdan hef. 
R

. ' • . v • h .... r d .. .. t Grandi . ed ..;..-ı-: • • • lennın üzenne hirincı kat yükselmİf- gunlırii ikti .. t tathibt ..buma s ıvera nm ıdaresı başladıgı gı- a ı uş~en spanyollar, se- nyaset ec~ur. tal-ı.:lbahıdenn mlihafazasında ti. Müteakip aeneı..- zarfında bu a· mİflİr· içtimai, Iİyaaİ inkiplm 
bi kolaylıkla biteceğe benzemi- nel~rce suren gürültülü bir Me§ Alman murahh'flsları bilhassa en z"yade küçijk dev- bide hem yukarı ve hem de yanlara ~ aafhMında bulur.makta olan · 
yor. Ceneral, son zamanlarda nitiyet hayatındmı sonra şimdi BERLlN l8. A .A La Jetler al"'kadardır. Kendi sahil- doğru biyiimü,tür. H• iki mmıJe- ki1e ise iktiaa~ iıti~Ji!ini ~ ~ 
iktidar mevkiinden çekilerek böyle hır nnitlikıyet ıeldİıne ' •. f"'": - - lerini müdafaa için kiıçük dev- ket te yeni ~ manileri bertaraf e- ~~ _gayet fi~ ~ muca~~1• 
idarcn n mes'uliyetine başkala- gelmenin sebebini hep geçmiı he' ~onferanı~-~ ~e- letlerin tahtelbahir ihtiyacı kar tere\L~elerme ~af~ idi- r=":!::~~~bir0:f.i 
rnu da t rik etmek "stediğ"nl senelerin gayri tabii cereyan- ~e rt an,;~ 9~1.Ui&~:: ı m9 böyle bir karan kabul ~-~ :::,rryali t mu~ takip etmiyerek ~tün :.yretl;..mı derAtıe- sCSylemıştır. Altı sene- latmda btıluyor. u Mus,G · \lbert.l pnıd te ,!- cdemıyccckleri meydandadır . !:hnda bulunan ~zi •:-tı:ı!:ın milli-~-z-- -. ~ 
d b 

. İ . . .., . . . Ceneralin idar · d 1 sm . aus, nazır ar an ın. K'" ük" d 1 tl ..ı 1 F . . . T sarEedıyor" en en spanyayı bıldıgı gıbı esın en span- H"lf din M Virth M M 1 uç eve eraen eve ran- tabliyeamı elde etmeğe muvaffak ol- 1 : .. . 
idare eden ceneral artık yegi- yada halk tabakasmm fikiyet- ~r g • ' · 0 

- sa ile Japonya tahtelbahir ta- muıtu. Devletlere iatildil hakkım da • ~tiy~ Tiirk!Y• C~ 
ne arzusunun kendi doğup bü- Ç~ olmadığ! uılaıdıyor. Ortad\ uer. raftan olduklarım biklirmekle kahül ~ıti •• ~unclan batka mem- ::.:zıh:':...:!-:'= aaıf ~ yüdilğü memlekete çekilip hem hır takmı =t vardır ki ,f n!!._lllf,redtl _ gecikmemişlerdi. İngilizler, talı- !i!'"' ~..t:!ı:i""" ,..ı!"~ hiiliia pyntleri b:rlt .., ~..t.ı 
şehrilerinin hediye ettili mili- memnun ıtır. ytıyorat-un .._ - ı , ? telbahirlerin «Vahşiyane bir rabiatan çüllrlnden ta Alcaniıtana tiktea IOlli'a Tirk17enin bu 
kaneye çekilip çiçek yetiştir- Bu a~f hallmı fikrince Pri- /(IJmlJr madenleri harp vasıtası» olduğunu ileri lra• n HidiPh 41ai'4nnm tepe. ı1i ~,~':.'ki ...... ....,. ~k bağcılık etmekle timriiiıllıı mo de Ri~ bilbaua,her ııeııe LONDRA, 17• A. A. _ A· sürerek Franswlar bilikis tah· .ı .. ~ a&~ ..... _ !"'!- ~llrki _ ....... 4 
mhayetlne kadar müstôrih bir İ~panya mılyonlarca peçeta ile vam kamaramnda M. Grabam, telbahirlerin «fakir adamlarm babm aen. ~nele ~.ettirdi. kanet ve ......et t.1nwna.. ~ 
hayat IÜI'mek ~stediğini ~yle- bınlerce. A_ska'e ~ . olan Fas Jdknür madenleri hakkmd•ki hary> gemisi• o~dufu cevabmı = .:.:;:M~=-5;.:= abli '"'8 llÇlk hifWr ~ ....._ 
yen ceneral Primo de Rivera, moaeleaına halletmiftir. Taraf- kanun llyihamım kabulünü ven~. Va§illgton konferan- ili 7.q.._ mka•ılıli, lrwla Ka- id:: ,-.-,~ ..,,..:raliat ~i 
yan Uaaı millet tarafından iıı- tarlan b~ ceneral belabma mecHee teklif ettiği sırada kö- amda İngiliz bqmürahhası Bal car hcsı+nm• Ml'I • aıtradum- i-u 1m;-d:=':leri ~ .w.i( 
tihap edilecek bir meclisi ı.. pek büyük bir mdvaffakiyet... milr sanayiinin "atikbali bren fourun tahtelbahirler aleyhinde ... ieleıMI r• " .. Mp.iatan. ... 7eai Tirki~ Mtln .... 
panyamn mı*adderatmı idare yıyodar ve diyorlar ki: tık olduluna ~ aerd~ ki giddetli natuklan bllA mm- :%. ... Weh• ._ıklb .... et crii•el.._ W.tltw Wr .. ,..,., 

'ye ortak etms istedi. Fakat -Grevlert de Wr nihayet Btalealara. . .• tulmaml§Ur. Londra lronferan.. • ~ Am•:!- ....-... ldyetle pbcaimı .. - ph"t 
oeneralin kimse bildi bul verQmif\if'~ il . ha ati lled m qtink ·~ediğini smda da ldmbilir ne nutuklar ....,. ......... ·-r· Em ildi ... .,......._... pldt ... 

dutu idare ... klt::d: batka bir ı.ı.tr . .uz va.ı~ ı,u.; .... tesiri görliJeı:tk -~ ,. elylewek, - bel8gııtler _,. :;:..,..~ -:.:::e. -·-.ı: •-n..-.w:-.---.... elfl idareye itimadı Y'*-· ti. • . . = l:lalıat ~ t:;ı:.~\: dilecelı: •• ? ~ ... '""" - '*ılulıe•ı - -. - ~ 
ı!~..:Sıa:c~ı: ~~ =t~-: meseteıer:."::etlmetçehalle- Zogo bamımi..? ~;a:s-!:!:.:'::':W..~-. .... 
ler pek can Dlacı hal almlf- al de, etmek ellr dileceitne kani balandufuna ......... H• 11 

,.. ldtld:ld7.._ Kala.._ ma ~-- ... ~ Wr 
tı. Oyle ki fırka gilrflltllsilndeiı se <\ebenebilir ki bitaraf birse- ııll!!lemlftlr. Arnavut Krahnın kanı ;:::. t==. J;. ....!J"~ ::"-~ .=-:?;:!. 

t memlekette dddi it görülemi- ylrca adatile ceneral Primo de Haber yoli zehirlenmiş ! ta11 • = evvela TME inliaa- ....,. baklanda Wldlr&lsl .trllf-i 
(tordu. Primo de Rlvera lıt~ aı.. Rivmy. .evmıiyenler de töyle- LONDRA 18. A. A. -1:tl . : :: m" .. ld~=- et· yet ••itimat .azı..mı oelarla ---J tı _.. eY•l, 923 de buna niba- 96ylllClar: bi .. Lı. .. ~.--L Avrupa gazetetennın yudı- ..... ta etme te tekrar~· 

si hürri ı.-'---- r tere ua.a-~~ cen ima göre son zamanlarda Ar • 
s:i: ~1!.ı-=~ ar-:-Mllhlm .....:!ı;;;: ~trııia.&.!t" ~ ~ navııtlak kralı Ahmet ?.ot.i 36 Saat havada Karşıyaka'dıı telefuıl 

ır ~ıf.nt bu da o':ma: )'lrı edilenlerin b~ .. ymı htl r ~ya :cs • .,::,,•:tmil. nun hayatına dai ·türlü türlü ri "• 
11 

• 
0 İZMlR, 18. A. A. - ~ dı.. ı rmet adamm defildtt. Raya ~ ıaıtisiAde bulundutu vayetıer ~~ş- .. TaggartJCI Challa aka, Buca, :llomova telefon 

lraqt ıpomlekette bö7le ceb- pahabkfı ı .... ,. ~tir. r verilen vnı.a. ve yen- tir. Klmiıı kra- l haberatı bugün t>tılanuttJr. 1ı4rııllk66n bhıl ~a ~ta c-ı ~do ~ 1- • don bıı ....... -t 10 5 • ~ ~ na•ı dilftll? ce ıenltıine de fakmda lıq 
balbuv4pt eıtiQ!i Wıul cıa:"' ~ ~t*il ~ bdu 1ı1s1ı1r haber .ıuwna.:... ~ t . SAHTO ANTONYO, (Bre- nacaktlr. 
~ ~ olilyord~ ~ Yl- C • u.u)U • .&1a- tır. r ~ ~i~17. A. A.- Tayyareci • ı v.ıdt la~ oldu. B..U -...:. nw1 olKlk1... ltCll R-ıoo balt1ını , l ideli# ile Lorre Borgea, Atlas raya uımefe karar vermltlerdl 
.. , ~ Uumnmıu bh- .....,... ~ T.ı edl okYaJı99ımıuı c111up kıammı p- Ancak, tayyaa. karaya hıeceft 

t ceneral de anbmııt olacak Franaada • 1 LONDRA, 17. A. "Ji. - R-100 l:at bu ıayı· çm• I~ atrlıtikleri tetebbü- esnada rii,.et feNitinin gayr( 
h~ mürekkep - ~on tayyare karal'fllbl- aıann makiyeti sün devamı müddetince kartı- üuit olmaaı ytlziioden kapa. 

. heyet..:$!,:'· :.:!.: 'l'alıaüatı malin :ı:.-.:: ıı.i1:a =ı: uJetılaınamıt- ctmı ':.1:!!'= ,:_ ~ klmaıqtlr. Geıea -1ıa1ıerıenl ıuuı111aUı Bu mec1iH a-- 611~ telirar raptoluamuftul'. tir. Çik*U A~ • Z~co :e mecbadyetlnde ka1mıt- DUU'8D Challea, hafif 
41111

ett• 
ti naarlar, mUd.n.ı.., PARİS, 17. A. A. - ••· ~ w~ta samör oldah için ba- lardm'. Tanarec:llerln lkild de yaralannılftır. ~ BOl'a 
tic!aret ... 11111atmm mln • ._ mecliai ıaenıeeıç. talep• na dlir barice bir ı.ber-._. 38 WltteD fasla devam eden bir c-'• bir fe1 olım•1fta'. X... 
.m..ı, balılml-, awbtls ~ C. tahhllb: ~ na 1irAn1- ınııktfdir. Viyma da çdıa aı;attaa _.. IHıla bir bale .-1ı1r :p..s. yaka~ 
.-Jıeclecek, nq. uwdamil- llnlwyıtiad•ile .. ,..... .....,~! ~ ıeJmltlerdlr.Bamlddetwfm BJitütımecMllaaeri olarBo 
let1arafmdan intihap olunactk rlD ~ ...... nıl ,... ıe ... ~ -av umi adıhf va- da tanandt• 3IOO mil btıet- ...... ile dolna imek , 
m.PllkatoenrilnnUfllmal- muhalff_,.,.=~ ....... ......_ a,...ı,.ı.ı.a lılr Midedir. mltferfalıat.s- ,...,..ıı.ı- Wrbç-.rı.::.ya:t 
Plla it c&-ec• b8yle bir mec- bul~ ve --!•tıe Korkunç bl ıalle ~· mımm ~ .ı1ir- dan w ,..mma ald*1an ben- tayyarecileri &&mflt ._ 
Slae ltdrald pek u kimse kabul m teyıt eylemlttlr. .. f . B .. HWai kendJ- sin im- • 
etti. °'1• lQln it akamete ut- ıyallderin bir çap mllt-ldf acıaıı we ay wel yapdan bir ------
radr. MahaBfl• tarafından ri- blnut bir kap da aleyhte rli HJNYOJjK. iL 6... ~ - fal lie bl1 nedcaldlr. Kra1m HlE 
..ı.ı.r yudarak bu tetebbas- vermiftir. H...ıd Jlantteaı ,. ~tndini tedavi için Avtupaya 
terin lle,tlinde bulanaldu. Tayyareci Coates sıyor:~ ~icap ediycw iMd• .....-

Bu vuiy~ eWrl umumiye PAR!S, 17. A. A. -:s ~loe lun - lelmednl hnkamadıfı aöylenl-
ıı• ~«--? lleııelf ~ ~ reci Coııteıı, 52 - 40 cıliııa ~· 
ka ar a birini t.-9h clü!~ dev• eden uç~ e ~ 19' dlng ,-utıiıkiyet ile mqriıtlyet 8100 kilometre katettikten •on- p'9~ ta Y .. b bir addt .qan o 
arasmda birlni ıntihaptır. et- ra 54at 13 t tr <l e txfUDll esme • e Us et- di o kadar mecal~z '* 
attiyet pli, 18?6 ....-IOcı• ya inmiştir. mlftir. .. mit kl alzırıdm bir aatta d-
pılm taaıııınu ~~diye-. 1'ıhrlye bttÇflell d!flı ~.. çak lıir lıki keliııile çıkalılB""° 
d..- yukarda ıılly m"z gibi PARts ll A. A. ~ 11 , ii.-A f... - NaJ- ıjlat. Kral vatideııindeo .,.._ 
.f.ıpan ,da fırka t1J ca e~tma ftl\ ~ıı;l bahriye pe l b et Pfth• NlrkQ]f. ,_._ klniaeyl yanına kabul etmitor-
Mk QfAt yol açmııtı. Mazi ve btitçesini katnıl etmlıttr. t(ykı edilmlatm. mua. 

• 



'Titrkiyeye avdeti bir kzszm şiddetli neşriyatı mucip 

olan lsmail Hakkı Pş. Ankaraya gittimi, Nerede? 

Sabık levazım reisi gene Ocak teşkilatı Yiyecege ait mevattan 30 mU-

kayıp· fili o)du'l Kadastro teşkilatına ı• t f d b•t• ,, 

tsmail Hakkı Pş. 

nın A vrupadaki 
hayatı 

- · uö~:d:::~i:"!~~:ek 1 yon ıra as'!!.~u e e ı ırız 

beuanaıı Yerli mala rağbet memleket borcudur 

Nerelere gitti ve 
ne iş yaptı? 

4-5 sene evel Istaıı
bulda intihar eden 
musevi bankeri /. 
Hakkı Paşayı mu-

tazarnr etmiş 
1.. Jtt ha~ <ı f>llt !I 

İstanbul cihetinin lmdash·osu da

h.a evvel t.anzim ve ikmal edildiği i

~- fırk~. teşkil~h da o zaman bu teş-
kilata gore tadıl olun~ .. -.,. ~ · 

lu cihetinin kadas · -- · 

trosuna gelince; 
bir müddett.,nberi 
bu hususta sarfe
dilen faaliyet hi
tam bulmuf, bu 
kısmnı da kadast
rosu yapılmıştrr. 

Fakat Beyoğlu 
kadastrosu Halk 
fırkasr kongrelerin 
den sonra ilonal 
edildiği için nahi- liiiiiiiiiiiii;i.:; 

--------0•--------

y erli mal1sulatımız bütün ihti11açlarımızi 

• temıııe l{afidir 
~·· A 

Yerli gıdalara göstereceğimiz rağbet ticari 

müvazeneyi temin edecektir 

Bütün il1::iyaç sabalaı"Inda yerli l "Y cı-li nıal ahnek inemlcket bor-j rinç saı·f.yatmın yüzde dof<sanı ecne--

maiların k:cİlıan kallamlma5ııı-ıı te- J cudur!" bi malrdır. Ecnebi pirinç muvarecla-

min için büyük bir faaliyet baş gÖ•· 3on istatbtklcre göre memleketi- tı senede 5000 vagonu buluyor. 

terdi. Bu mesai yalnız giyilecek eş- mizin yenecek şeyler ithalatın '.O kı- Bir çuval pirinç 18 lira olduğuna 

ya Üzerinde müessir olmakla kalma- ymeti bir sene zarfında 39 milyon li- göre, yalnız pirinç için harice 9 mil

mıı ve bilhassa yiyecek malların ta- rayı mütecavizdir. yon lira gidiyor demektir. 3000 va

mamen dahiden temini mesdesi de Bunların mühim bir kısmının mem gon olan patates sarfiyatıınızın mü

uaıuml bir alaka ile kaı·şılannuştır. leketimiz istihsalfı.tile temini müm- him bir kısmı hariçten celbediliyor. 

Sanayi birliği, milli mamuliit •e is- kün olduğu ve mütebakııinin de şe- Halbuki bunlara biç lüzum yok· 

tihsalatm daima gSz öneindo tutul- ker müstesna olmak üzre itbab lü- t.ır. Gıda maddelerinin ithalitına ha

mail için yeni bir reklam şddi ibda- zumsuz ve israf mahiyetinde mevat· cet bu-akınıyacak kadar yerli mallar 

Levazmatı umumiye sabık reisi İsmail Hakkı pa§anın nası

lln avdet ettiğini dün yazmıştık. İsmail Hakkı paşa dün bazı 

huauıi ziyaretler kabul etmiş, ahibbasından lbrahim beyin tahsis 

P.ttiği otomobille biı· tenezzüh icra etmistir. 

ye ve ocak kong- Cev._ ! ... tf..t.~ .m B. 

releri eski teşkilata nazaran yapılmış 

hr. Yeni kadaJtro ise fırkaya henüz 

tebliğ edilmiştir. Fırka ise bu günler 

de muhtar intihabatı işlerile mefgul 

olduğundan bu meşgalenin arkası a

l'?dıktan sonra ocak teşkilatı da ye

m kadastroya tevfik edilecektir. Ka

dastro yapılııken bazı ya-lerde bil"'. 

iki mahalle birleştirilerek bir mahal: 

le haline getirilmiştir. Binaenaleyh 

ccaklar da bu suretle tevhit edilecek 

ve bir kısmı lağvedilmek suretile a

<ledi tenzil olunacaktır. Halk fırkası 

Viliyet meclisi idaresi azasından 

Cevdet Kerim bey de dün bıı husus 

ta bir muhaı&İriullze: 

sım muvafık r.;;,. i.;ştür. tan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. rağbet buıd '<tan sonra hayat paha· 

Birlik, m o;· · ı:zin her tara- Bunların memlekete girmcıine hlığı da c.'ıemmiyetli surette düteoet-

imkan bırakmayacak olan milli tasar tir. 

ruf cidali muvaffakıyetli neticeler 

vermektedir. 
2,780,000 liralık meyve ve sebze,' 

4 milyon liralık hububat, 1,381,537 

liralık balık ve lmnserveler, 4 mölyon 

537,000 liraW. kahve, 5J6,847 lira

lık çdrulata, 1,826,000 liı·alık çay, 

5,000 liralık turşu, 474,615 liralık is· 

pirtolu mevut ve 3,550,000 liralık ne

bati yağ ithalatının israf alehl-.tarlığı 

dolayı!ile kısa bir zaman ~ arf1ni 

y:ınyarıya ineceği muhakk!!k görü]. 

rnchte ve giyilecek eşya ithalatmında 

asgcıri hadde inmesile tediye mu'Vaze 

nesindeki açığının kapattlacağı temin 

edilmektedir. Yalru:ı dikkate ~a7an 

olan bir nokta da §Udur: AldığnrJı 

malumat, yiyecek m~vat itbalatı:ı

tlan bir k(sınmın, 6'fu-nrük istatistik-

Dünkü rüfekamızdan bazılarının kc,~disinden bahsederker.! 

kullandığı liran sabık Levazım reisini çok müteessir etmiştir. 

lsmail Hak~ ( p11.şa bu teessürünü gizlememektedir. Bu hususta: 

"- Ben vatanımı seven bir Türl-.---üm. Muhayyel seyyiattan 

!oahsederek beni teşhir etmek istiyorlar. Siyasi zaruı·etler dolayı 

sile 11 sene hasretini çektiğim vatanrma dönerken böyle bir ma 

'ıı:nbele göreceğimi tahmin etmiyorclum,.. 

" Evet B "I .b · · · 
- • eyog u cı "2tin:ıi1 yew 

~"dastı-oıu hize henüz tebliğ edilmiş 

"": Bu gunlcrde biraz meşgulüz. Miı 

saıt zarnauda o.,,,k te;kilatı da ka

dastro ile telif edilecektir." Demiştir. 

İsmail Hakki paşanın Avru-ı meımiş'ııi. Yataklı vagon şirke

pada geçirdiği hayat hakkında tind~n bilet alması liizımgelir

bir çok şeyler söylenmiş ve ya ıken Ismail Hakkı pa§anm i'li

zılmıştı. Her şeyden ziyade ri- mine bilet de alınmamıştır. 

vayete iıstinat eden bu sözlerin Gece geç vakit vaziyet şu idi; 

ne dereceye kadar doğru oldu- Paşa otelde yoktu. Haydar

ğu malil mdeğildir. İsmail Hak paşaya geçerı~'en görülmüştür, 

kı paşa i:ıu hususta izahat vec- fakat trene bindiğini gören yo

rneme4ctedir. Mamafi paşaya ktur. Nerde olduğu da meç~ul

senelerce refakat etmiş olan bir dür. 

---
Taksi meselesi 
Emanet tarifeye zam 

yapmıyacak 

Şoförler cemiyeti geçenler

de Emanete müracaat ederek 

taksi ücretlerinin tezyidini ve 

eskiden olduğu gibi büyük tak

silerin 60 ve küçiikl"-;, de 40 

Bakka//ar cemiyeti umumi leriodeki m·ımırdan çok fazla oldu-

kı1tibi Fethi B. ğunu göstermekteı:lir. 

fmda bütün müessesahn evrak ile tak, Bu meyanda bilha .. a pirinç mu

vimlerde ve diğer muhtelif neş'l'Ü ta-J varedatı ç~k ~h':_~·1iyetlicli~ .. Bak-. 

mim vesaitintle şu cümlenin yazıh j kaHar ceı:ll~etı _katıbı umunusı F etl:aı 

Wlunnıa31 için a1ia.kadarlara miiraca- Bey dc.~•sbr kı ~ 

at edec~ktir 1 - PiyaS<ıdaki tetkikata göre, pi-

Alfıhadarlar tarafından almmakta 

olan tedbirler baifi vazi)e!İn bu•ule 

geleceğini teyit ehnektedir . ., 

Mütahassıalar, gıJa ithnlah yeri

ne milli iıtihsal.itı ha~ tarafta re

vaç bulmaıile 30 milyon liralık para

nın memleketimizde kalacağını ve 

bunun para isti.krannda mühim bir 

amil olacağını söylemektedir. 

zat bize şu malumatı verdi: Şuhalde salb~k levazım reisi 

- Paşanın İstanbuldan ne acaba gene kayıp mı oldu? 
kuruşa çıkarıl- ı'/ - Yıınanistanda. İktısat vekaleti soruyor 

Ecnebi menıleketlere ne 
ilıraç ediyoruz ve ııe 

para alıyoruz 

şeki1de ayınldıjh malum değil- Atina mektubu 

Dahili \·azi yP,t 

Haşvekil ile nıuhalif

ler arasında ne oldu? 

masmı istemis
lerdi.Şoförler b~ 
na sebep olar;:;i / 
yeni gümrük ti'. • 

ıifesinin tatbil -
dofayrsile ben
zin ve otomobil 
levazımı fia~leı-i

Atinada şelıli lıiiku
met münslıaşası 
ATİNA, 18. (Ane-k.) - Ve

nizefos mecEsi mebusanda yenl 

kabineni_n beyannamesini oku

duktan sonra şekli hükumet 

• ATINA, 16 (Miliyet) - Amiral 

1 

Kunduryotia istifa ettikten sonra u

ı;;:Ll.'f"h-c,.;.,A zun bir buhı·ana meydan kalmadan 

l\-1. Zaimis cüınhur riya~eti:ıe intihap 

edildi. Fakat Venizelos kabinesinde 

mühim b;r istifa "ukublllm<ı§tur ki 

bundan bahsetmeden geçilemez. Mü

nakaliit nazırı olarak kabineye gir

uüş olan cent::ral Gonatas kabineden 

ç~kjlmeğe mecb•tr olmuştur. Bu is

tifayı habu veril-ken şunu kaydebne 

li ki: Gonatas 922 ihtilô.line karıırmş 

bir adam sıfatile kralM.: U,rafo:u-lann 

ca kabinede bulunması caiz göı·ülıne 

yen bir adamdı. İşte onun içindir ki 

Gonatas m i•tifası kra!Lk taraft~rı..

ı 'm meınnun eden bir 9ey olmuştur. 

Yahut da onlarla V cnizelos hüku"'e 

tinin barışmasını tem:n için btiyle 

bir İstifaya mahal v~ lüzuın ~vardı ve 

oldu. Fc.kat bu memnuniyet çok süı·

memiştir. Zira Gonataaın y.es·ine a

yni mahiyette kralbl< taraftarl<ırırun 

sevmediği KRr1lpan8.yoti getirilmiş

tir. Bu suretle Venizelos hiikUmeti

le krallık ta .. afta.rları arasındaki ba

n~ma gene geri kalmı~ demektir. 

Daha başka bir fey var ki o da M. 

Venizelos'un krallık taraftar:arınm 

reisi olan Çaldari,,'e yeniden şekli 

hükumet hakkında arayi umumiyeye 

mü;.acaat etmek için bir teklifte hu

lunmuştur. Bu teklifin niçin yapıldı

ğını kimse anlamrunııtu. Çü<1hü 

cümhuriyet şekli art.ık Yunanista.ı.,d.a 

takarrür etmiştir. Hatta krallık ta

raftarı da bunıı anlayarak meclise 

gelen mebuslat"rua o suretle yemin 

ettinnişlerdi. Fakat M. Veoizelosun 

krallık taraftarının dermeyan etmiş 

olduğu ihtirazi kaytlarr geri aldır

mak İstediği, artık sureti katiyede 

aradaki ayrdığa nihayet venne.ği is

tediği söyleniyor. Bu mesele ile bu.o

dan evelki hükumetler de meşgul ol

muşlardı. Çaldaris in böyle bir tek

lifi kabul etmek hususunda acele et

mediğini söylerneğe lüzum yoktur. 

Hatta buna cevaz olarak zaten bu 

meselenin bir gün t.abiatile meydana 

çıkacağını söylemiştir. Bundan nıak

aat bir gün kendilerinin ekseriyeti 

alacaklarıdır. Fakat bir memlekette 

ekseriyet kazanan bir fırkanın arzu. 

sile hükumetin Jekli değişir mi? Ve

nizelosa muzahir <>lan diğer cümhu

riyetçi fukaların reisleri krallık ta

raftarlarına böyle bir teklifte bulu

nulmasına hiç de mahal olmadığı ka
na,.tindedirler. Fakat Veaizelosun 

bundan maksadı olsa olsa memleket 

parlamentosunda tabii hayatın bir 

an evvel başıamasr İcap ettiğini dü

şündüğünden ileri geliyor. Veni;ııe

los kabinesi iktidar mevkiine gelnıe 

den evvel, 927 senesindeki büyük 

kabinede !uallık taraftarlarından üç 

nin yükseldiği- meselesinin s"ireti J,atiyede hal 

ni göstermekte iselerde bu id- li için yern'den fırayi umumiye 

dianm varit olmadığı alakadar ye müra{;aat edilmesi hakkında 

lar tarafından ileri sürfümekte- kraliyet tacaftan fırkaya yaptı

dir. Emanet heyeti fenniyesi ğ' teklif h.:':ı'~,;ıda münakaşaya 

şoförlerin bu husustaki talep- başl<m:nı:?trr. Münakaçanm ne 

!erini tetkik etmekte olup bu , t;oesi şu o1•nu~ ki V cnizelos ta

tetkikat bitmek üzredir. Ema- rafından vıkı olan bu te

netin de şoförlerin istediği zam klifin aı'.llııl1 b'r neticesi olmaya 

mı kabule meyyal oldt•ğu söy- caktir. K•·aliyet frrkası reisi M. 

lkfrrat vekaleti Ticaret Odasnı

dan ihracat ·_mız ve ihracatım!Z bak

k~nrln Ç<"k mühim suulft"r ~;)r.nuştur. 

clilir? Başka memleketlerde istihral 

tarzları nedir? İhracat eşyamızın ec

nebi memleketler piy~salarında mev 

kii "-llS!ldır ve başka memlekctlertlc'1 

Enver paşa Talat Paş8 

dir. Yalnız mUfaraıkaıtmdan 12 

gün sonra Berline geLmişti. Pa 

şanın Berlinde 1ı:alıdığt müddet 

zarfındaki hayatı her türlü faa

liyetten uzaktır. Yalnız mer

hun Telat ve Enver paşalar, 

sabık İttihadı Tarakki erkanın

dan bazılan Ber1inde toplandı

ktan sonra teşekkül eden kolo

ni İsmail Haıkki paşanın temas 

ettiği yeğane muhiti teşkil edi

yordu. 
Paşa biliihara Parise, Viya. 

naya gi1ımiş, bazı ticari işlere 

girişmiştir. Sabık levazım reisi

nin bir israf ve sefahat hayati 

geçirdiğıi doğru değildir. Paşa

nın ticaret işlerinde pe'k şans

lı olmadığı söylem.'bilir. İstan

bulda :Oundan 4 - 5 sene mukad

den evvela iıflas ve sonra inti

har eden maruf mı.isevi banker 

Kamhinin alübeti paşayı çok 

mutazarrır etımişti. İsmail Hak 

kı paşa bir aralDk İtalyada ika

met etmiş, biJii,hara İsviçreye 

eeçmişti. Kendisi epeyce bir 

müddetten beri Türı!ı:iyeye dön

mek istiyordu. Fakat bu arzu

sunu tatmin etmek ancaik şim

di kabil olmuştur. 
İsmail Hakıkı paşa Paris se

firimize müracaat ederek mem

lekete dönmek istediğini, mah

zur olup olmadığım sormuş, 

müvafakat cevabını aldıktan 

sonra gelmiştir. 
Gitti mi, kaldı m1? 

Paşanın dün akşamki eks

presle Anıkaraya hareketi mü

karrerdi. Fakat paşanın Anka

raya gidip gitmediği, Haydar

paşa vapuruna bineri.ren görül 

mesine rağmen, te-namcn ma

roın değildir. Dün -•{şam le '3-

nm reisi Ankaradan telefonla 

araııımş, fakat atr.lde olmadığı 

için görlişiilemcı:n=~tir. Paşa To 

lrntlıy~ d1 otu"" ~.· ':ıkat dün 
f .. .;.. ..... -~r otele dön-

lenıneı)de ise de bu doğru deJil-
Çaldaris b!l hususta mütalaası

dir. Biliikis şimdiye kadar ya-
pılan tetkikat şoförlerin iddia- nı beyan etıneğe davet etlilmi'§-

Soruian sual-

Uer ez-elimle !}U 

1TICV'?!'n1ar uzerin.Je 

d:r~ lhracat eşya
'!nız nelerdir? Şirn 

diye kadar ihraç 
edllrn;ycn emtia' 
ıtt!2clan şimdi.ye 

kadar ihracat ya
pdnıayı;ıta ihr,c1 

kabil e!'?} amız v.:t.r .. 

mıdır? ll-.racat e§
yam.ız n2 suretle 

i~tih~al ve ihraç e .. 

j 
ayni piya.;alardaki vaziyetleri nedir? 

Fiat mı:.kaycseleri ve farklar varsa 

' ne içirı? Dahildeki fiat!ar nasdc!ır? 

'lh!"acat cşy21..m17. fiatl::ırının mükern-

!lleliyeti derece-si ve bu derecelerin 

1 
a~1:tn-ıhp arttır!lamJyacağı? Her nevi 

ihracatımızın uhtclif zi.imreler~ tc .. 

1 rnin ettiği menfeat ne le.adard!r? 

Ticaret odaı;ı raport:.)ı·Jeri bu l u

susta tanınmış ihrac.."'l.t taci~·lcrinin fi .. 

k!r!erine de miira-caat c:d reh: n üta

leaiaı·!nı almaktadırlar. 

1 Rapor acilen hazırla .a<ak vck:.la-

• te günderilectktir. larının varit olm:ıdığmı göster- se de önürnüzdeki intihapta şe

mektedir. Binaenaleyh talebin kH hükfunet meselesini ortaya 

reddedileceğine muhakkak na- atmayacağını söylemekle ilNi-

zarile bakılmaktadır. Esasen fa etmiştir. Tasarruf kutularına diikkawndan 10 adet cüzdan ça 

bundan evel taksi iicretleriınin Bunun üzerine Venizelc,3 , çal rağbet çok !arken yakalanmıstır. 

tenzili hakında kararverilirken 
2 - Sultan Selimde bak ·al 

bu kararesaslı tetk'>klere istinat darise şu süal! sorcnuştur: iş Bar.kası tarl!lfmdan çıkarı-' Mehmet efendinin evine misa-

,, · ·ı _ Eii:er önü-nüzdeki inbiha- lan tasarruf kumbaralarr <_:ok· fi 1 b. 1 1. k 

e <tırı mişti. Bugün ise bu kara- -
ır ge en ır zatın 20 ıra ıy-

b 
batta ihrazi ekseriyet ederseniz rağbıet bulmc>ktadır. . 

rı te dil edecek bir sebep mev- Şimdiye kadar tevzi edilen metınde eşya çaldığı iddia edi-

cut olduğu görülmemiştir. E- derhal makami idareyi size tev bu k<ımb;:ıraların miktarı(lSOOO 
1
Icrek mahkemeye müracaat o-

manet değil Ücl'etlerin tezyidi di edeceğim. Fak~t s'z ve ya- ı mfüecavızdir. urunuştur. 

bilakis tenzili için uzun mü-el- hut b'.r diğe!'i diğer fırkalarla 25 ldnunuevvelde İş banka- 3 - 8:urbaJ: derede Ay§e ha 

detten beri tek taksi ha:kkında anlaşmaksızın arayı umumiye- smda tasarnıf giinünü tesit ;.,in mmın evıne mısafir gelen Kez-

tetkikatta bulnn.'!lak~:ıdır. .. tertip edı·ıecek lan ·~tı"ma ç ı ban hannnm bazı eşya çaldıaı 

ytm•.ıracaa ta kalk!şırı•nmz oza- 0 1 ~ OK ı · . . . . "' 
1 · l ' h t · ı · .. .. -- . 1 alaka ile k rsrı:ı"a··ag· ı ·~ .la;;ıl- ıdclia ediLınıştı•. 

zrı.ıın.e sı ı .a ışıerı man butun c~-nhurıyttç•ler bu 1 ., _ · - ·-' - • · 4 _Meçhul bir hırsız Bandır 

I.ZMI.R h k -· ih •lAl '. h mı,,.ıı. 

; 18. A. A. - K:oora- .are en tı a cuyane l)ır :ı.re - ma vapurnnda tayfa Abdülka-

burnun bir nahiyesinde salam ket telakki edecekler ve cüm- İki ş0f(-H" birbirini dir efendinin 24 lirasını c;almış-

halinde ztıhur ettii:ii bi!diriİen h" · · ü<l f • · ı· l tıı-. 
- . urıyetı m a aa 'çın azım ge- y"ı·a an1ış 

bir hastalığı sıhhiye müdürü 
" 5 - Sabıkalı Ali Fatihte otu 

mahallen tetkik ettikten sonra len tedbirleri alacaklardır. Bekir ve Ali isminde iki şo- ran Cevdet efendinin könrü ba 

böyle bir şeyin mevcut olmadı- -------- för a.rasmd~ kav~.a 5ıkmL5, kav Işında cüzdanın çalarken! yaka-

ğını beyan etmi§tir. İzmir ve Bir şofor kendisini ga b>rdenbıre buyuyerek şo- lanmıştır. 

h~valisinin ahvali sıhhiyesi iyi den!ze attı förler boğ:ız boğaza gelmişler- ----~---

dır. 
dir ve bıçaklarla birbirlerini cer Lehistanda tren kazası 

Kavga edenler 
1 - Kasrmpa§adaCamiikebir ma 

hallesinge oturan 2 İradı eski 

bir kin yüzünden kavgaya tu

tuşmuşlar ve miihim bir cerh ha 

disesile işi bi tirmislerdi. 

• ~ Srvacı hacı baıbanın oğlu İs 
maıl arkadaşı Abdülhüseyni br

çakla yaralayıp firar etm."Stir. 

Mecruhun hayatı tehlike!idi~. 
Q·F 

naz?' v~rch!. Bunlar !:ıir ciliııhuriyet 

~nes~nde ll.'.lZ!ı·Lk !o!:ı_,ı eb?ekb 

cumbur!yet hiikfunctin!:ı Y'!ı·lestif!W; 

kabul etmek c!,,ğı1 1!1iycli? • • ~ -

Her ~leh vı:ı""ırcfuı alao/iı ,.:k "l 
merak edilecek eydir. • -

Pangaltıda Hacı Musa soka- hetmişlerdir. VARŞOV A, 17. A. A. _Var-

ğmda oturan 28 yaşlarm<la şo- -<>-- şova sürat katarı Rictrkov ci-

för Ahmet Zahit efendi dün Ufak tefek hırsızlıklar varında bir yuk trenine çarp

intihar kastile kendisini köp- 1 - S:ıbı'rnlı Acem Abb:ıs; mıştrr. İki yaralı vardır. Bir 

rüden denize atmış ise de korta (;-~ ;A~"'T ı'.l !-Jiise•rin efe,-,dinin' kaç y_olcu da berelenmiştir. 

nlmrştır. Tahkikat net:ces''"!cıe 1 
t- "'" r - · - --

mumaileyhin asabi ha;;talıga il 

müpteıa olduğu anbştlmış~ır. ~-:-nx~ 

12 ine! sayısı 

or~rn:r 

bugün çıktı ~ 1'üı·k halılarının 



Dün hararet en çok 14 en ~ 6 

derece idJ. Bugün rıiıgar kıble ve 

havı bulutlu oıac.ıtcır. 

FELEK 

"Kütüt< Hl~~YE 
·inkıbaz! 

hintyağı ııl, kocana ıçır-. 

sidir; atim diye gösterdiği a
dam bir «maniyak», bir «mono
man», bir nevi «deli» dir; karını 
ve diğer şahıslar ise ancak bu 
delilik tezahürlerini göstermek 
için alınmış «kukla §ahsiyet
len dir. Eser, ancak böyle gö
rülürse muvaffak sayılabilir. 

NECMi 

Lnden geleni- geri koyn\aCb ••• 
İhsan Şefikten Şadiye 

• Hanıtml' 

61 lla.iran •• 
• • . Btııim, en~vvedi hafi-

Ayşe - P.ıd. 
İkinci sahile 

31 inci I,altapın beşinciliğini 
Galatasarlıy lisesinden 2~ Fab 
rettin B. kazanmıştır. Yazısı 

ıu.duz: 
•"31" inci haftanın en mi.ihim 

haberi - hiç şüphe etmiyorum 
ki - yeni açılan bir mücadele: 
iktisadi inkıliptır. 

Maltimdur ki geçen hafta İn
giliz liraşı ( 1111) e kadar yük
sekli. Bunun sebeplerini ı.naliye 
vekilimiz; irat ettiği nutukta 
izah etti. 

Ba gün İngiliz (1024~ e düş
tü. JŞunun sebeplerini ise gay
yur bir hükCtmet reisi olan kıy-

Başım.zda "yok" u 'va.c" e
den bir re· s dilediği.nt yapan 
hır hükfunet oldukÇa cihan tt 
nnine daha b. r çok §"anlı inki<-
ilap tar hediye edeceğiz. 

Bogibl 

~en sioımmi 
dehilktt DUGLAS ~·AtRBANKS"m 

DEMiR llSIE 
Sesli ve sözlU filmi 

Aynca pl'Ognnlll lllvetent 

Sesli ve sözlü Dünya > 

havadisleri 

Bu akşam ASRİ SİNEMADA 
DÜZTABAN ve B_\STIBACAK BAFJYE 

on derece güf Unçlil ve etftnccli ko11tedinin iraesl mUnasebcdle 
pı musameresL Candan yOrekren göldürmcnin aımm bilen DÜZTA~ 
BAN ve BASTIBACAK onlan ~ kidecek cıes'ut aeylrdled 

tllııbneıya kadar glildüreceklerdir. Pa'de ınlaruıda mtikeimie1 
vtryete programı 



a ere 
tanbul, mezarlıklarl bir 
lininölUsUnedarml eldl 

-----------.. o••----~~-..-~,.::~ 

Gurip şey: Olürken lıırıstiyan 

so01a .. 
Mtıldaiiij llftlhhn 
IJll' IHJSl/tJ f#lMcalı 

Balta iİe adam ö~:lüren 
Yet;m Hüseyin 12 sene €. ay~ 

nıal;ktim oldu 
müsliiman oldu Yenvb~tstıanbıılunqıa-

- · bfl~ be/a9'i ihtiyariye 

Bu hadise karşısında MOftU Ef. ve .Hahambatı in\1i:ıafırıJ=<r·F.Y~: 
ne diyorlar, bu delınln ölümü ve bu hadise ~a:~;~Vl 

va kası nasıl cereyan etti? -~· -....,, liy9te giSnderec~. 
-----••- Vilayette ~ "NÇhile tah.-

Meşhur olan beddualarımız rinden bulunduğu hususunda Osman beyden sormaklığmuzı Jdiglt yaptırdıktan 11onra Uıti-

arasmda bk de ş_u va.rdır: ihtilaf çıkan bir ölünün müslü· tavsiye etti. hap mazbatalarmı UHıdik ede-

- Ahrette yaıtacak yerin bu man mezarlığına gömülmesi Biz ortada saklanac&k bir tektir. 

lunmasın işallahl .• , Bakırköy caiz midir diye İstanbul Müftü- Bu seneki intiha.batta bilhas-

asabiye hastanesi sakinlerin- sü Fehmi efendiye tanıştık. şey göremediğimiz için bu ke· ııa muhtarların mahalle i§leri i-

den müteveffa Fedor Çeprovs- Müftü Efendi diyor ki: tur.iyete hayret ettik. Öğraıdi· le esaslı surette meşgul olabi-

kiye birisi böyle bir beddua et- -~imin fQrc Fedr-~ ökUsl\ leoek kimselerden nrlireldtep ol 

miş olacak +:i zavallı adamın - Madam ki Yahudiler, ö- maşına dikkat edilmektedir. 

cenazesini hiçbir mezarlık ka- lüyü sünnetli olmasına rağmen [µ;;: Bahaaus yeni kadastroları 

bul etmiyor. Bu adamın ölüsü kendilerinden addetmiyorlar. yapılan mahallelerip. C'kserisi 

niçin meydanda kaldığını izah O halde bunun müslümanlığmı büyümüş olduğu cihetle işleri 

edelim. Bu adam, bir Rus mül- ıkabul ederek teçhiz ve teklifini de çoğalmıştır. 
tecisidir. Birkaç sene evci aklı- yapıp bizim mezarlığa gömmek B~dan başka da bazı büyük 

m oynatarak Toptaşma, ora- zaruridir. Ancak,bunun için mü mahallelerin heyeti ihtiyariye 

dan da hastanenin nakli üzeri- teveffamn Yahudi olmadığı varidatı dahi c;ok olduğundan 

ne Bakır~'öyüne sevkedilir. Fe- kat'i 11urette taayyün etmiş ol- t?u gibi_ mahall~lere intihap e-

der, gec;enJ.eııde, hastalanır ve ması lazımdır." • qil~cek muhtarların daimi su-

tıedavi semeresiz kıtlflrak ölür. rette m~hallede bulunacak ze-

Hastanece; bu gi'bi ölüm vuku- ı\yni meseleyi bir kere de vaıwn olması nazarı dikıkata a-

atında vefat edenin akrabası Haham başı Becerano efendi- luunıştır. 

varsa cesedini onlara teslim den sorduk, Becerano efendi ııu Bu gibi mahallelerden Bey-

etmek, yoksa ve ölü fakirse ce- cevabı vet"di: oğ~da ayda 500 - 800 lira he-

maat veya belediye daireleri- ~ ihtiyariye varidatı temin 

nin vesaitile kaldırtmak mutat- - Bakırköy hastanesinde eden mahalleler vardır. 

tır. Fedor hakkında da ayni Müsevinin öldüğünü mtber ver- Beyoğlu kadastrosu 

muamele yapılmak üzre ıkeyfi- mişlcrdi. Bir haham göndere- :Beyoğlu mahallelerinden 64 

yet ortıodoks kilisesine bildiri- rek tahkik ettirdik. Bunun rpu- ınahallenift -kadastrosunun ya-

lir, papas gelip cesedi tetkik e- ~evi olmadığı anlaşıldı. Esasen pıldığım yazmıştık. Fakat ye-

der ve bu tetkik sırasında Fe- Fedor Çeprovski yahudi ismi ni kadaıstro haritaları ikmal e-

danın sünnetli olduğunu görür: değildir." dilmediği cihetle dün de mahal 

1 · ı lelere tebliğ edHememiştir. Bu 

. - Bu adam hınstiyan değili Dün akşam geç vakit Bakır- Mü/ta Fthml Ef. · gün tebliği muhtemeldir. 

'cevabını bastığı gibi çeker gi- ıköy hastanesini telefonla ara- dün akşama kadar gömülme- Tebliğ gec;iıktiği cihetle bu 

der: Hastane, Fedonm yahudi dıık ve geçe nöbetçisi B. lıe gö- mişti. seoe de Beyoğlunda eski maha-

olması ihtimalini düşünerek -rüştük. Doaı:tor bey, evela böy- . . lle teşkilatı üzerinden intiha-

Hahama müracaat eder. Fakat le bir hadiseden haberi olmadı- Mecnun RUıSun akıbet hır bat yapılması muhtemeldir. 

haham ölünün ismini sorup: ğını sonra da izahat venneğe müslüman mezarlığında ebedi 

«Fedor» cevabını alınca «bu i- mezun olmadığmı 11öyliyerek 1 istirahata kavuşacağı anlaşıl
simde yahudi olmaz» diyerek işi doğrudan doğ.!]!_ya Mazhar maktadır. 

cenazenin yanma bile yaklaş- Bekçı"leı· 1 cenani H.in .alacak-
maz. Hastane bu sefer ölünün 
defni için sırasile katolik ce- lıları telaşta 

Dostluk 
iki Fransız n1uharriresi 

şehrimize geldi 
maatine, protestan kilisetıine Aylık ücretler ne Afyon Karahi .... dan bildirildiiine 

ve daha aıklma gelen yere mü- Jıa '"'ar olaca .. ? ııöre Cenani beyin tagayyÜl>ü Afyon- Türk kqlflnları hakkında 

racaat eder. Ölüye kimtıe ııahip "' " ela büyük bir alaka uyandınnıttır. nf' diifüaüyorlar 

rııkmaz. Hasılı Fedorun cesedi- Bu alakaya sebep, Cenani be,in F 
" k 1 b !da bed• k B k · ortaklarından bulunan Aymtaplı Ah- ra~~a hariciye vek~leti mat 

ne oca stan u e ı uy u e c;ilenn ıslahına karar ve- met Dııi beyin Afyonda bulunmuı buat buroııiı memurlennden ve 

ya dalacağı bir karış toprak bu- rildiğini yaznuştık. Polis mü- ve Ahmet Dııi B. tarafından ıimdiye Amitiye Fransız gazetesi mu

lamazlar. düriyeti mahallelerin büyük ve ~cı... ~ya~ c-ni lıeye ~- harrirlerinden Mme. Neveno 

Mazhar O~an beye hasta- küçüklüğüne göre kaçar bekçi- kilen hir çok polıçelere Aly9n tüc- Debat ile h . . 
_.. ih · l ld • canndan bazılarının ciranta iması- roman mu amresı 

ne sertabibi sifatile bu zavallı ye tıyac; an ° ugunu tespit dır. 
0 

Madam josef A. jorj şehrimize 

Fedorun cesedi haltı gemulüp etmekle meşğul olmaktadır. Bu poliçelerin yekunu ıs..20 bin gelmişler ve dün şereflerine 

gömlllmediğini sorduk. Şimdiki bekçilerin bütün ma linı kadar talamin edilmektedir. Ci- kadınlar liitl;ğinde bir c;a:ıı ziya 

Mazhar Osman B. dı·yor ki·. hallerlerdeki yekunu 1800 dür. ~ta ol~n v.e bu mebliğı ödemek feti verilılni~tir. Garplı misafir-
i mükellefiyetinde bulunan zevat 4-5 l B" • • • • 

f - Bu kabil va'k'alar haetane- I ~olisçe yapılan tetkikat netice- kitidir. Ahmet Dai beyin Afyondan er saat ~d: ırl.ıge ~el°"?ı~ler v_e 

de 111k Sik olur. Fakirlerin ölü- I eınde bu mıkdarm artması ve Aktehire ııittiii söylenmektedir. kaprda bırlık reısesıLatıfeBcıkır 
1 eürıü hiç kimııe kabul etmek is- ya azalması ihtimali mevcuttur. -o- ve Efzayiş Suat hanımlarla bir 

: tımez. Her biri birer bahane ı Mahallat heyeti ihtiyariyele- p <l . lik azalan tarafından istikbal 

ı llulup ölünün kendi cemaatle- ri mahallelerinde ne kadar bek osta a ımtihanlar edilmişlerdir. Müteakıben ha-

l rinden olmadığını söylerler. 1 çi parası toplanabileceğini tes- Poatacla dün ıı muhabere memu- zırlanan büfeden misafirlere 

! Ölü mey.i:-nda kalır mı, tabii pit etmektedirler. Mahafıeler nınun imtihanlan yapdmııtır.lmtiha c;ay ve pasta verilmiş ve kadın

· t,ugün gömülmedise yarın gö- mıkdarlan tespiti ettiken sonra ,.. muhaber.e m~m~rl'!i'!,.. t~i için lık mesaili hakkında görüşül-

) ~rler. Daha olmazsa teşrih- vilayete göndereceklerdir. "!emnlur vekillerıd ıbi1!"""dttıhammr. lmtibanıı müştür. Madam Neveno kendi-

' han önd" d•ı I"~ l V"lA b h ııre er araam a r e bulun •ı •• •• b" h 0 

, • 

1 
eye g eı ı er. ......zete e- ı ayet u esaplara göre makta idi. sı e goruşen ır mu arnnmıze 

ı rinize yazacak başka ıey bula- bekçilere verilecek aylık ücret- şu beyanatta bulunmuştur: 

ma<imız da şimd!, b~nlarl~ mı ! ~~rini tı;sı>it ed~ektir. .Aylık yeni bekçi talimatnamesi yapıl . "- Türkiye'.Ye. ı;:ransa-~ür

t uğ~şıyorsunuz?. ~~nnet~ı ol-
1 
ucretlenn ~5-40 lira . venlm~~i 1 madığı cihetle kat'i bir ~y yok kiye arasmd~ hır ırtı.bat tes.ıs et 

dugu halde hangı dının salıide- muhtemeldır. Mamafıh henuz tur. n:ıe~ maksa~le geldım. Miınte-

Balta ile korucu Mustaıayı 

öldüren Yetim Hüseyini.ı mıı
hakemesine ağırcezada devan• 
ve intaç olundu. 

Yetim Hüseyin Çataka"ya 
tabi Boğaz köyde kahvede otu
rurken diğer bir Mustafa ile ka 
vgaya tutuşur ve bu esnada mü
nazaaya müdahale eden korucu 
Mustafayı balta ile öldürmüş -
tür. 

Dünkü muhakemede muavin 
Cemil B. iddiana;,1esini <lermi
yan etti. 

Mahkeme heyeti müzakere -
den sonra maznun Yetim 15 fa 
kat 21 yaşını ikmal etmediğin
den 12 sene 6 ay ağır hapse mah 
kCim etti. 

-0-

0sınan B. cinaveti 

Yelim il .,eyin ı e Ni!. unu11 mu ı.ık<
m :, :nı!ı ı bir i ıı til .ı 

ı.iye a a:.ıncl~t i ia\ ~ a <lc. \'am o: .... !':. .. 
du. 

Hatrrl. rda olclui;u (izre bu lı ":lla 

Vilayet <rr.vali m tnıke a :ldlıe \' ~ .. 
yet ctmı~ bun n ti r:nc Eı,ueni Li .. 
lisesi ta afuı<lan m~n'i müdalıcle t';: .. 

vası açılmı~ t 1. Bu hRdi~eyİ rüyet c· 
den ık:nci hd< k mahkemesi d~vayı 

.. • . reddetmiş ti. Evre.kı tetkik eden t m• 

.D.~ın agırcezada. On::"3:ı B. cına- yiz mal komeıi tetkikatı noksan t,u• 

yetımn ,muhake~eıınc t:a1landı. • lar k ha kara?"ı r.ckzebnişti. Dünkü 

. Vak a ıu tekilde cereyan etınıt-, muhakemede tarafeyn vekilltri u
tır: zun r-üdafoz.da bulundular. Ma!ıkc· 

. ~~en Ağuıtoıun 7 İnci ı:ün~ Fe- me v<killerin ş!fahi ınüdafaabnnı 

rikoyunde maznun ~- Halı! ve teıbit edettk tahriri bir şekilde •er· 

"!"ktul arabacı F eyzı bır mudc!ct mckri için davayı 30 K. evele talik 
yuk taşıdıktan ıonra kahvede otur:ı- etli. 
rak dinlenirler. Bu •ırada Feyzi, !fa- --o-
tile küfür eder, ve dışarıya çağırara!t 1 l • . 
bir kaç tokat atar. Halil aaabileşıni- 1 H ınetTillr n1ahkutn 
yerek poli•e tikiyette bulunmak Üz- }d 
re noktaya gider. Fak .. t hıraını tcs- O U 
kin edemiyen maktul Hdile buradn Oçuncü ceza mahkemesinde Top 
da yetiıerek bıcıığıla maznunu yara- hanede Tie<ıret odalan antrepoların• 
lar. Bu son vak'a yı yaptıktan •onrR ılan 2000 lira kıymetinde mbmıca ve 
kaçarken ayağını taşa çarparak yere mümasili eşya çalan memurların mu• 
düter ve artk kızan Halil tarafından halı: -melerine devam olundu. Bu mo

y~al~ır. _D~nkü muhak.....,ıle 6 ,,.. mur:ardnn bir kmm tecilden istifa· 
hıt . dinl.~dı. B~ hut.ı>ku "'!"'nuye de etmcl< iotemediklerinden muhake 
~~t~~nnı~ hepu maznun ~ınde ve melcri icra ve D':aznuıdardan Muıla
husnu alılakına tahadct ettıler. : fa ve F•kret efendiler 3 tene ha ae 

Muavin Cemil B. maznunun efün mahkum ve cenlan tecil edildi. p Di

bir şiddet tahtı tesirinde yapbğını ğer maznunlar beraet ettiler. 
aöyliyenk tecziyesini istedi. ) --0-

•. Maznun vekil tutacağım söyledi: Nikonun n1uhakemesı· 
gınden mahkeme davayı Cumarteu 
ıününe talik etti. 

--0-

sanasaryan hanı 
davası 

ikinci huk,·k mahkemesinde Sa
naoaryıın hanı mütevellisi Mearup 
Naroyan efendi ile muhasebei huıu-

Poliste 

Aj;•rceza'da llyayı bir tiyatro dö· 
nütü yanındaki kadına taanız ettiği 
için vuran Niko'nwı nıubakemeaine 
devaın olundu. Dünkü mııhakemede 
9 şahit dinlendi. Şahitlerin bir kmnı 
maznunun hüsnü alıliık- bir kısmı 
dm vak'aya dair tabaclette lıulundu· 

lar. Mahkeme vak'a -tıallinde ke
tif İcrası için talik olundu. -

l n k k i .... d d , sıbı buhnıdugum gazete cihan 

rıça em ge ayan ı. h~rbinden .. s?.nra .. beynelmilel 

•••••••••lllİiıırıım••lllİİill•••- dunyada hü'kum suren münafe-

Ecn.e bi şirketlerde çalışan Tu·· rk ~=~~ü~~e;~ ::1~~~~~~~~~~
1

e 

Şehzadebaşı cin·ayetı 
Basri B. naırıında bir tacir 
nikahlısının amcezadesini 

kıskançlık yllzünden 
öldürdü 

Burum ıc;ın ben Turkiye ıle 

memurlar A nkaraya bir ::s~n;a;:;:ı~~~~~~rtibat .
110

k 
_,& İkıncı ve en muhım faalıye-

h ey' et gö nderı·yorlar !:~::s;::~~~
1ı~:n~c~:i~~ d!~:a'i:n:!:;etk:ı'::!~~- yüzün ~. ~:kı.:;:ı:: ';"_e;: ~I 

nco-Yugoslav gıbı muhıpler hız Bu cinayeti Baeri B. in menkıiha- beriz. Fe ... bir fikrin aklından ıeç· I 

••••.. bıne bir de Franco-Türk dost- ti olmuı ıımcazadeai de maktul diit meıine imkin var mıclır, rica ederim.! 

.. Bu şirketlerdeki memurların yekunu geçen ~~ğ~~~~'::a:~:ır~tmek gayesi ;:;~rB:;·:~ı:~~=~n=· ~b~:~et:~i;t ~.:-:~~: 
• • • d d • d • • Turk kadınlarını feV'"ı<alade rah evde Miizeyyen H. kerimeleri Gece yaruına doğruydu. Bird.,.. 

Seneye nazaran yuz e 36 an C>C> tye ffiÜŞf müte~il ve ümidimin üstün- ~~::zay:r~'N~:~';'~~i,~'::_,!'9;•,!-y e: ::_';"~~ınkapdı ıyıH..::Ü:berakap:~I 
· · ~ • dcmedenı buldum. Eu tecahü- -· _...I 

E b' b k ·· b eb" · · vel Mermeriı tacırlerindcn Basri B. bir feryat itittik hepinı.İz kapıya kot-

. ~ne .' an a ve muessesı: nan u ecn ılenn bu memleke l lük tazminat verilerek kapı dı- liim Paris muhitinde sizlerden ile rukihlanmr1 fakat hP.nüz düğiinle- tuk. Gelen Basri idi, körkütük ıar

lerın.ın T1;1:-~ memurların v~zı- tin ~a:kiki sahiplerine karşı gös şan edilmektedir. Ve yerine bir çok az bahsedilmesinden. ileri ri yapılmamış. Evelki ftk1"ftl Müzey- ho;tu. &asri iı;eri girdi. Sallam}or

f~!enne ~ıhayetve~ek usulune terdıkleri bu hakaret başlı ba- 1 mıisevi alınıyor. Şiqıdi bu gene; gelmştirMemleketime avdetim yen H. k:ri".'elcri Ne~zat, ~uaret H. du. Hem~ôremi ıörünce üzerine hu-

sıs~ematıik bır şeblde devam et şına düşünülecek ve halledile" • adam ne yapsın? de bu hususta reıımi bir muhtı lar !• y~gem Bomonti fab_rılcau kon· cüm .etti Adnan .~~hal ileri atıldı. 

mekte olduklarını yazmıştık. tek bir noktadir· Piyasanın buhranlı . t• ra neşredeoe<>im Ben ve benİJTl· trolorle_rımlen dAd~ Bk. ıle ~~bder Baın, .l.~nam ııorunce tabancasını 
S ne 1,. nd b d 1 faa 2 T .. rk •

1 
. . .. , vazıye ı "· , · oturduıru esna • evın apm onun e ate§ll'l11ege basladı, çıkan üç kurıun. 

. on ~e ı,.ı .•. e u . evam ı • - U . gene; .en bu vazıyet sı~r atle iş bulmasına manidir. le herkes Pans de Türk kadın - bir otomobil durmuş kapı calın.-nıı Adnana isabet etti, ve bizim feryadı 

lıyetın verdıgı n~tıce .. şudur. ten c;o.k mutazarnr olmaktadır- Bınaenaleyh sürünmeğe mah- larına muntazırdır. Kendilerine ve ıoför kapıyı açan Nusret hannna mız ara11nda, kanlar içinde yere yı~ 

Geçen sene bu kabıl rnuessesat lar. Bır memur tasavviir ede- kumdw-. her halde hüsnü kabul göstere- "Baha B •• bura'!• mıdı~,. diye •o':"'"· kı!dL ... Polisler geldi, müddei umu-

ta müstahdem türle: memurlar lim. Bu gene; bir ecnebi mües- Şimdiye kadar devam eden ceğiz. Aıankara'ya giderek ric.a- ken Baın B. bırden b~re !'-Pil'! ıte- ~! geldi. Adnan'ı h.ıPstah•nere sötür 

• l k et 36 • b • d d ·· t d b · l f A . li · l d • . • r<k ve tekmeleyerek ıçenye ıımıek duler. Fakat zavallı çocuk hir biç yÜ 

vasatı o ara ; < nıs etınde sese e or sene en en çalış- ve maa ese manı olunamıyan nız e tem~s e ecegım,, istemi~. Nusret H. kapıyı kapamak rillclen öldü ıitti. Baıri ile nikah! 

idi, bugün bu nisbet '{, 22 ye maktadır. Mütema~i gayretine bu hale kat'i surette nihayet Muharrıre madam Josef'de iıtemckle beraber"~ anne" diye ma .. ydım bu tacia olmıy•caktı." an 

düşmi:şt..ir. Demek oluyoı: ki ve yabancı şeflerin türk memur v_erm_~k ve ecnebi müessesele- T~~k kadınları için demiştir ki: bağırmış ~e genç kızın ferya~ma ~o- !llevzat Hanım!n yu~iki beya. 

' .. .• 
1 

.. . •. • rın turk memurlara reva ör - Çok medeni ve sem atik tan annesıle Ad,..n B. Baorı B. ılelnatından ve busu11 tahkikatınuzd.n 

ecnebı muesseseler bu kısa mu ara karşı gosterdıgı her nevı d..... h .. 
1 

g - . 1 B . P. . kart• ı..r1ıyıı ıelmitlerdir. S.ari B. anlaııydığ:na göre aoayete bayab""ı. 

ddetiçinde c;ahşnrdıklantürk müşkülata, rum, erme:ıi v~ mu d~!ukta~rm~ .k~rıcbımuamele t~~ r· .. ıı;a;ı:k ~~lekle~nızın Adnan beyi görünce derhal tabanca-,alışkın olmayan Basfi B.nikahhaın111, 

1 
.. b" . d f . k d 

1 
u ma ıc;ın u memur- şıır ennı e ıc;ın ge dim. Ya ama aanlarak Adnana üç defa botal- yanında Adnanı görünce kıakannu~' 

memur Mm uc;t~ ır~n en :ız- sevı ar a aş arının maaşları- lar kendi aralarından ayırdrkla- zacağım bir romanda sizden tmq ve zavallı genç ölii olarak yere ve bu cinaı·eti yapmıştır. Katil ya 

laı;ına.ycl ~ermışltrdır. na yapılan zam?an ıtlehrum hı- rı bir heyeti Ankaraya gönde- de bahsl!feceğim. Yazckğım ro- ııerilmi!~- . . . • kalllllll!'' ve <ün;nünü iti~ ebniıti~ 

. !3u ış al .. ka~:l:ır tara~mdan rakılma~!na ragmen, bu gene;, receklerdir. Bu heyet makama- manları;'l hepsi Akademi tarafın Bu cmayeti. Baan B. ~~ ~k~hlı- Bır tayfa boğuldu 

iılı cepheden mutıılea edılmek- tahammulle c;alışmaktadir. F:ı- ı tı aliyeye müracaat edecek dan talt(}tr edilmiştir 11 Nevzat H. hir muhıırririnuze şoyle F d ki h·ı· d Abdul'l'!.ı.. : 
tcdir· k t b. ·· · te ·k h. . .. .. ve . . .,, anlııbyor: ın ı ı sa ı ın e ..... , 

· a ır gun, sı~ n:atı . r s:ı- bu halın onune geçmek için te- Mıeamrler müteakiben Hi!ili .. .. . reise ait m:ıvunada tayfa Yu-

1 - Topraklanmı.zda çalı- rette tatbtk edilen prensıplerın I şebblisatta bulunulmasD)I rica Ahmer sergisine götürülmli§l Dün •- - lııea, .,_........, f • ka arak ,.,.,.. 

tan ve bizim s.rtu~Zdan kan- ilçası ile bu genç etine 15 gün- edeceklerdir - dir er =".j!' A't_~_ B.lıia~ ~ilıi: sd~' ' ~~agı boy~ im mavuna--, 
• • ...,._ -· ---. il 1 U§mw9 ve gu &"lftur. , 
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lııtlsadi H. 

Rusyaya ihracat iş eni ~'-*""""ŞEHIB ~'HXBJfRiiru-ı Ad;1;;;da bir cina etı 
Vllliu_iJlte Emanette . . . Y 1 

1~icaret odasıı1dalci dosyalar . inzibat Elektrik cerayam Tavuk ıst~yen_ H~l~l .. ta~an?.ayı 
A.nkara}ra gönderildi meclisi Sık sıh niçin lnhı- atınca hır mısafırı oldurmuş 

faa u(J_ruyor Adanada per§eınbe günü Cenl ta da vak'ayı geç haber aldığın 
Ticaret odası raportörlerin- tir. 1stihsalatmuzm bu azhğı

kıeıı Ha~<.kı Nezihi hey dün ak- nci sebep geçen sene kırkm ha
§ant Ankaraya gitmemiştir . yvanlarmı kıştan mütce3sir ol
Hakkı Nezihi bey Rusyaya masrdır. 
ihracat hakkında Odada 

Bazı memurların Emanet i11kıtn ho/1hu1da net oğlu Halil isminde biri Ka- dan katili derdest edememiştir.' 
t l tahkikat yapıgo_ r ra hisarlı Feride namında bir --o-ecz yesine lıarar k d ı · aı 1· •• T b d · ı Son haftalar zarfmda elek- a mı atın ter <.esme araıc uze ra zon a ıs {an 

mevcut dosya ve :vesaiki bera
berinde götürmüştür. Halcld 
Nezihi bey bundan başka Ve
kaletçe istenen bazi dosyalan 
da beraber götümıü§tür. 

Hakki Nezihi bey görülen 
lüzum üzerine bir müe..'idet ve
kalet emrinde çalrşacaktir. 

--o--

Japonyada açılacak 
olan f ürk ına Harı 

oerlldi trik cereyanı kesilerek ş.ehir rini yamçısite örtmüş ve ~hir- tahkikatı 
V~~ · k k k lık ı lmı ld den bu suretle çıkarmıştır. Fa- .. . .. ııB.yct inzıbat meclisi Vali mua· sı sı aran ta <.a Ş o u- kat eski istasyon civarına kadar ~ra~o!'1da Mulkıye, ~apu mu 

-o--

Altın fjatt 
viai Fnrlı ~ ~ya~ toplan· ğundan bu hususta şirketin ih- gelen ı:ralil., oı·ada bir , __ ,·vede fe_ tttşlc. n ıskan m?amelatım tef 

Dün 9,09,5 kuruştan muamc- mıştır. eclıs maliye. adliye. °!'°'1n? mal ve teseyyübü olup olmadı- .-;ı. 1U!ll d ı t k~ 
le görmüştür. memurlarmdl\n bazıtannm tcczıyesı - h k d h . işret eden Simsar Mahmut ile tış e ıy~r ar ... s an tapu dosya 

ne kara:r vcrmiitir. Bir memur hak- gı . ak !n a şe remanctınce polislikten çıkarılmış Duran c- 1arı tetkik e_dı~yor,ınu!ıtarlar ce 
Diyünu muvahhitle 191 kuru- krnda da, muhilli haysiyet lıareketin- tetkıkat ıcrasma başlanmıştır. fendi ve arabacı M.ahmudu gö-i loolw~arak ıstı~vap .oıun:ıyo~. 

şta kapaıımı~- den clolnyı, ihraç kararı vermiştir. --o- rcrek yamçrsmı açar ve altında t.skan teffiz ı§lep teftış ıuha 

l -o- Havagazi tenviratı ki kadını go"stcn'r. Davet kabı·- yetme kadar durduruldu. r..(t',ra ~, ... se·.r.erı.erllh 1\1 E ~rr:.ıANELER 
.l( 0 u, J • u 1 

.J 
1 -ı Eletctrik sirketinin fazla ha- lindcn olan bu har.ckct üzerine --o-. . . 

l\1illi nıa_rtazalar bir sa- Viliyct meyhanelerin birllıtc&ini va gazı tenviratına miisaade et onlarda kahveden kalkarlar te- Adanada zerıyat bıttı 
..... istemişti. Poliıı göndermediğinden bu d' -· h '-kı d k' b · t tıs sero-isi aÇl)'OJ"lar cihet tdcit olunmuştur. me ıgı RK n a 1 azı nvaye darik ettikleri bir otomobille Adanada bu senenin yağ -

• n -o- ler üzerine kendisine müracaat Halilin arkasını takip ederler. murları müsait zamanlarda yaiY 
Şehrimizdeki Milli fubrilmlnr, Sa- tt' - · · E · k I k 1 l> 

V 1. . . t e ıgımız manet şır et er o- Bwılaı:· o gece ı·rı'n a:ap tıc:akl.a-. 1 dıg' ıı: ir.in g"'~Pn senem.·n bo. _1 yag--mayi bMiğinin teşebü:ıü ilcl>i.i:rüklıir a 1)11 7i)'are . . '1\11' f~ B b" l · "' x r -~ 
sergısı r..... - ~ • mısen .ınuza ııer · ır mu 1am- nnd:ln Abdoııuıı bagııım evını murlarmdan daha faıdelıdır. Ye snt•ş m l;t.ızası ncmagn ı~arar vennıı p 1. ..d .... Ş if B d- V -

İspanyada Or.afita şehrinde lcrdir. Bu dninü meşherde her Cnbrl· . V 0•1~ mu ~ru. tt • e.Y un .a· rimize: muvafık görürler. ni ncşvunema bulan buğdayla 
knnın mamulatı nyri birer pavyondn lı. e~lı ~uhıddın B~~ ~ya~etl.~ ın· - Bu katiyen doğru değil- 1 1 ı ku · · · · açılaçaık olan Türk ihracat mal bulundurulncnğı cihetle büyiü: biı- zıbat ışlcrı hakkında goruıınuştur. . . . çki işret başlar. Kafalar taın rm >U surete vveı ıntaşıyesı 

lan sergisine gönderi1ecek c- binn tedariki için tetkikat yapıltoak- :--• d~r. Şı_rket arzu edenlere ıste- olduğu bir sırada Hlil ağa bir artacak ve hiç şüphesiz malı-
şya diln vapura yükletiliPken biııa tedariki için tetkikat yapdmak· l\1ııhtar ıntıhabatı dik~erı kadar hava gazı ve:me~ tavuk ister Abdonun oğlu müsa sul bir kaç hafta evvel idrak edi 
voldUetten g.el:en emirle geri a- tadır. lstanbul cihetindeki mahallelerin t~ır .. Şayet tbu hu~usta hır ~ı- ~firin gönlünü hoş edeyim Ciye leccktir. 
lınmıştır. Bu uretle hem lntanbulda yerli ınuhtnr nnmzctlcı; tamamile tespit kaye~ <_>lan vaısa bıze gelsın. bir tavuk almak için dışarıya çı Çiftçilerin 'fo97 si buğdayını 

Buna sebep İzmir ve İstan- malların taammümü kolaylaiQcak ve edilmqtir. Beyoğlu ciheti namzctle- Demıştir. l:ar ve Hdilin bg~·Iı bulunan atı toprağa atmıştır. Ancak kalan 
lıcm de Anadoluya, mutavassrtlnrı 'imi --o- 01. bul ticaret odaları tarafından lmldırarak ucuı: fiatlc sevkıyat temin ri de bugün tamamile tespit edi t 0 11 • l I T . na binerek gider. ıo3 Ü de bu hafta içinde ekecek· 

gönderilen ibu eşyanın evvela olunacaktır. olacnk ve yarm her tarafta intihap neyneınll e urıng Fakat bir müddet sonra atı- tir 
bir listesinin vekalete gönderi-1 -<>- yapı!acaktır. -o- Haz~anda topl~cak _olan nın yer:nde olmadığını gören -_o-: . 
~esi .. ıazII? gelir.tren bu liste- Zirai sigorta teşkilatı \T l k · be~nelmılel .s~>:Yahın cemıyet-_ 1 bu zil zuma-sarhoş hiddetle kal l{onyada fecı bır l<a~a 
nın gondenlmemış olmasıdır. Ali iktisat meclisi bu seneki j yana po İs ongresı len ~~ngr~ ıçın şehremanetı 1 kar taşıdığı silahı çekerek bir Konyada umumi hapishane 
D.~n Jıis~e l~az!rlaııarak vekale~e I mesaisinde en ziyade ~ediye P.olis m~dürü Şeı:if ~yin bu ayı~ ve diger ?aıreler ~azırlıklanna, kaç el sıkar .. Çıkan kurşunlar- müdiri Hüsnü beyin tamir ettir 
gonderılm .. ıştır .. Eşya h_aşka hır ın';..,·azenesı· u"'zerı"nde meşgul ol 20 ısı.nde ~.ıyanadaki ~olıs kongr~sı- devam edıyorlar. Kongreye ge-ıdan biri davetlilerden arabacı mckte oldug~ıı çı'ft d' 1 d 1 k lrv ne gıdeoegı ynzılmq ıse:le bu dogru 1 k rahh 1 ·1 k e mer ıven v~ur a gon en ece tır. muştur. değildir. Kongre clecck eyın 20 sin- ~ce mu . . as ara ve v~:ı ec~ I Mahmuda isabet ede~ek ağır su mahallesindeki binanın iskele-

T
" f ·k · ;>-1 t Tediye miivazenesindeki far- de toplanacak ve Serif B. de o zaman zıyafetler ıçm ?TI~et bu~çesm rette yaralar. Bu vazıyet kaışı- sinde çalışmakta olan iki usta 
1 tı ısb ısa ıatınıız J...-ı kapatma1k iizre zirai istihsah ~~~~r._Şerif beye ikinci şube ~ii d.en ancak 30 hın lıralık bır tah jı sında sabık po~is ~uran ef~ndi iizerinde bulundukları iskeleni~ 

Zahi~e bo:s~sı tarafından ya ı tanzim zarureti en evel göıii- uru Şukru B. de refakat edecektir. sısat ayıracaktı~.. . . , mecr.ıhu tedo.vı ettınnek uzrc birdenbire kırılması üzerine aşa 
pdan ıstatıstiklere nazaran şülmuştur. r --:-°.- .. Ema~let, ~ancıye ve. Dah~lı- şehre getirir. gıya düşmüşlerdir. . 
1928 senesinde yapağı istilısa- Bundan başka zirai sigorta- ) alova ıçın otobus ye ~e~aletlermden tahsıs~t ıs- Vak'ayı haber alan zabıta işe Düşenlerden Dolav rnahalle-
15.tı (1124707) okka idi, 1929 da da tesis edilecdktir. Bu sigorta · t" · t ı· temıştır. Kongreye sarfedılecek vaziyet ederek mecrulı~ı ifade sinde oturan Sait usta, aı,.ı.;;... ıtn ı yazı ıs ene ı kal tl ce ih."tllal edile ""ti& bu mıktar (8275688) okkaya in- feyezan yağmur, kuraklık ve Ye.lova iskcsile ka,plıcnlnr ve Or- para. ve e er . - sini alır. Hastaneye konulan ura ağır yaradan vefat etmiştir. Su 
miştir. h2.Stalı'k tehlikelerine karşı ola- hnn eli nrnsında otobüs nakliyatı im- cektır. Murahh~.slar~ı. ıı.man_ı - bacı ~fahmut ise sabahleyin ve kut esnasında hafifçe yaralanan 

928 de tiftik istihsalatı cakrt:ir. tiyazını alınalt üzre Banker Abdül - mı~da ·.'.'. teııe~zuhlen ıçm ~ı.r-. fat eder, Hadise ınahalli şehir diğer usta ela tedavi edilmekte 
(l 06418) oklka 929 da (2155696) Zirai sigorta şirketi ziraat ilah bey tarafından vilnyete müraca- ketıhayny.e ~ır vapur tahsısmı haricinde olduğundan ve zabı- dir. 
kık d 929 · d 3362871 ı.. f d k'l d'l at o!unmuıtnr. kabul etmıştır. o a ır. senesın e ıuankası tara ın an teş ' e ı P- • • • • • .- • .. _ • *'RT"7r 

<:Mka keçi ıkıh iştihzal edilmiş- cektir. lstanbul Dördüncü lçrn memurlu- . ~anımlar · Tollalhadisesi 
* • • 

J(ambio Borsnsı 18112/929 
1STlKRAZI.AR 

1Hfhaı: f b ' 1 09' 1 lirnıo n t:ı ıbhtd~ 19! 
hıtıı l)'tU ccmlr }"lu 

00,50 
00 
35 

1'AflVl!.AT 

Anadolu} 1· T. 
!) ... 2. T. 
• •· s. T. 

ıı nd rtrbti 

36.50 
:ı6.50 
58 50 

4,25,00 

Atletizm Heyetinden: ğündan: Ahmet Rifat efendinin Ah- lll• 
Antrenör Her Abraham tahtı met Zekeriya efendideki İkinci dere- • • -~ ki B • 

idaresinde Kır Koşusu İdman- cede ipotekten do1ayı alacağının te- bir lği yB r • 111ezunıye-
Iarma deva medilmektedir. mini zimnmda mahcuz ve furuhtu - -·· .. -- linin lemdid/nl 

ı mukarrer Beykozda yalı kariyesinde 
dmanlara iştirak ettnek ü- Gazi Yunus mahallesinde atık otuz Yerli nıalt. giymek istedi 

zre Umum müttefik kutuplara bir otuz üç yeni otuz dokuz numara- luo•'°l'umu iza '~· ed·~ıecek -~Bilir B. Jıenüz lstlcoao mensup koşuculann 20-12-929 lı bir bap hane maa arsa ilk peyi be- ,,.. Lı. ı V • 
Cuma günü saat dokuz buçukta deli vefa olan altı yüz lirayı tecavuz - - - edilmemiş 

rnNt<:TI.f.R 

1: har.tası 12 (1() 

f kl..tlıU: f)rkott 
Hıl um ~lrkctL 

Galatasaray Kulübunda hazı:r etmek şartile otuz gün müddetle i- Son Milli tasan-uf mücadelesi Sipahi ocağı balosunda Sü-
< S~.OJ bul"""!m~lan. halei evvcliyc müzayedesine vaz o- etrafında Türk kadnılar birlıği- re b , d.. eı~ı 

17 ~O uı... - lunmuştu miiştcmilatı haneyi Ü,. ba- · f }" ·· ~ 1 yya e) Ob'Ill ~ e ınazı .. un 
~ nın aa ıyct procrı..unmı ogren- ı· ·k· · b ··d·· · 

Anıdolu lenılr yolu 24 

J. ·rmıvır. S. 70 
ı. l'. ~- ~trketl 
1. ! ll ~Jrtetl 3Q 
T 1 Ltlltı A. i. 10 
J. ı • rrırmcn Ş. 
~. ıır~lrmcn ). :ı 
A. (ll!'cnto 1- 31 
J. 'J t!croıı S. 28 
~. fi , f Ctl Ş. ~ 

Ş,lln} rl) c 18 

35 
50 

22.00 
50 
40 

28,1)\) 

ili 

10 
75 
75 
00 

ti ra~ liman ,ırted 

r.ondr.t 1020 00,00 
l'ıııll 12 09,CO 

Ctaı:"'" i 44 GS 

1'el\·york 
AttCJ 

Roma 

0,47 62.50 
~6 0400 
09 o9,5 ) 

Bli .. re; ~5 57 5\l Anısterd ım < 1 17 75 
Bruks.:l f 3 ı,75 fofyı <.S 50.00 
t'rag l Cı 00 Bl'tlln 1 9~.00 
\ h ın' 3 .3 i' ,50 

lccaret ve Zahire Borsatu 1811211129 
Buğday IASGER A7..AM1 lllrlı::cl acrc 0000.00 0000.00 

K. P. K. .P lllııcl 0000,00 cono,tıo 

ruıru~lı: 00 14,00 16,lıl • { { OCJ OIJO.l,00 0000.o:ı 

i \!nıer 00 14, 1'> 15,20 R:ızmot 

1-. u:ılca Q.(j 00,00 Ktpek 

~Ut eo 00,00 co.ou 1 8$p.11 

/loome -.- -.- Zahlro 
\'ı:ruuşu mahluc Ça~d:ır • 12.00 12,10 
!:icrt - CIJ - ,00 Arpa 09,00 00,0il 
Romanya - .oo - .oo Mısır oo.oo oo.oo 
Uulgıırletıuı Yulaf oo.oa 00,00 

Hububat Keten tohum• 27.00 oo.oo 
K•nc:mt 2tı. l 5 09.00 Smam $0,00 00,00 t"asu!yc 35,0J SS,\10 

Un Mcrdmek 25,00 00,00 

Hstra Ehtr 0000,00 000 .oo Nolıut 00,00 0{).00 
clMrt. 0000.00 (,000,00 Börülce 00,00 oo.oo 
lıtrll'cl ) unıuşalı: 0000.00 0000.00 H&bl 00,00 oo.oo 

* * * 
lstanbul Hayvan Borsası 181121929 

Diri satışlar 

Cinsi Adet as~f fıyt 
u.ıınt 

l\.J\ ıreıtı: 166 26 40 
J :ır,ııç 00 00 00 
l\ .. rııman 1845 26 29 
Knzu 000 00 00 
Kcri 
Kanıyw 

~ıgır ~ 03 13 
D.uıa 03 11 ti 

Manda Ol 09 11 

1 
Ctnsl 

Kl\'UCtt . fülıç 
Karaman 
Kuzu 
Keçt 
Kııraym 
Sığır 

D.ua 
Manda 

Et satışları 
Kilo 

Asgari .. 
ı; 1 (',O 

00 00 
39 00 
00 00 
89 00 
Si 20 

15 60 
00 00 

w 80 

fi atı 
Azami 

K. 
56 16 
00 ()1) 

25 ~6 

00 00 
42 00 
42 9!) 

42 90 
00 00 . 
23 4-0 

samak mermer v'c demir parmaklıklı .. .. 0 • po ıs ı mcı şu e mu ur ınuavı-
.. ls~bul Viliı.yeti onnan baı mü- merdivandnn çıkddıkta açık mermer mek. ~::r~ mu~a~aat ~d~ bır ı~u ı ni Şakir B. ınczwıiyetinin tcm-

durlugundcn: dföeli tashk mevcut oluı> burad"n haınrımı.ze bırlik reısesı Latıfe d'd" · l' ··d·· ·· d · 
b ı_ d ~'- .,. .. ı ını po ıs mu urun en ıste-

Tunun ey ~azasın a cuw çam or- dört mermer basamakla esa.:> medha- Bekir hannn şu iznhatta bulun- · d k 1 · f da 
k ld k 'k'" d 'k' b :ı: 1 ınış ve aya mese esı etra ın manrnm ı:o .. u a mov un e ı ı ~- le girdiktc ?.emini mermer düşeli taş mu tur: . .· , . , 

çak sene muddet ve beher metro mı- hk üzednde bir mahreç bir sandık .~ K d 1 b' r-· b M"ll' t kı neşııyat ve tahı<ıkat ~ıaldun
kabı 300 ~§ bedelle müzayedey odası olmak ü2re üç oda mevcut o- . - a ın ar .. ır ıgı. u 1 1 d'i Şakir beyle görüşen bir ga· 
çıkarılıp talıp .z':1iur e~eyen lup odalar dahilinde yük bulunduğu cıd.ılde ?e ~e~dısıne ısabet e- zeteci arasında şu muhavere ce-
3654/070 ı_n~tro mıkup. d?vrik çam gibi cephe kısmındaki taşlıga nazır den vazıfcsmı yapacaktır. Bu- reyan etmiştir· 
e§çarı ş:raı~ı a~b1ku daıresınd~ ve P~· odadan zemin k-ıtına inilir zemin ka- nun için bir çok tcşebbüsleıirr.iz _ V, f · ~ . 
zarlık suretile ıhale olunmak uzre bir tında hariçe kapısı bulunan bir oda d BT ~ - b 1 azı cıu ... e başuyor mu-
ay müddetle müzayedeye konulmuş- ve bir hela vard•r taşlıktan zemin var ır. l nassa yap ... cagunız u sunuı? 
~ur: 1:allp ~.lnnlarm B~~kcsir onnan katına ahşap merdivenden inilir ze- propag~nda da ;t~nferanslarn 1 - Mezuniyct;m bitti, fakat 
ıdaresıne mu~acaatları ılan olunur: mini toprak bir ocla.yam.nda bir hela ehemınty~t vercc_gv.. Az~lan- 1 clirnde resmi işlerim var, bun-

İ L A N buJuna.n. o~nın h~nçc bır ~a~ısı var mızdan bır kaç har.nn tertıp e- lan ikmal cdir•;eye kadar ınezu 
.. dır. Bırıncı kat taşlık zemını alb dece);-imiz içtimalarda yerli mal · · · lid' · · · Noel yortusu ve sene başı mehzendir. Hariçteki taşlığın altı o- o nıyeetımı? teme. ~ıu ıstedim. 

münasebetile Osmanlı Bankası- dunluktur. V e kömürlük mahallidir ~ - Valı muavını Fazlı beyo 
nm Galata, Yeni-Cami ve Bey- ikin~i kata ~.hşap mer~i~e.n~e çıkıl~!k <layak meselesi hakkmda itiraf: 
oğlu daireleri 25/ 12/ 929 ve ta hı.~ sofa uzenndc bırı~u:_ur: dahili.o · ta bulunduö-unuz duğru mu? 

. . de yuk bulunan karşılıklı ıkı oda bır H ö V . 
1/1/ 1930 tarıhlerınde kapalı hela vardır. Üçüncü kata ahşap mer- .-. . ayır. akı ol~ruıı~ hır 
bulunacaıktır. divenl• çıkılır. Bir odası vardır. İkin .şeyın ıtırafı ne demckttr? Evvel 

İLAN ci katta ~abadır efe~di bita .kontrat cc söyledm1,t~r~ söylüyorum 
l ta b 1 T ş· k ti h I' h mahiye dort buçuk hra ile kiracıdır. bu tokat hadı~,ccı muhayyeid.ı 
s n u. ramva3:' ır e ' a 1 8 " Karşısındaki oda ile en üst kattaki 1 M"f · b · b • . zırdıı mer'ı olan yeşıl kaplı Tramv.ay d d ı~ f d' h" d" 1. u ettış eyın u mev11um to-
la 19 

. 'd • d o a a -:ıasan e en ı ma ıye ye ı ı- :ı. . . . 1 _ 
p~uo nnın 30 senesı bı ayetin en ra ile kiracıdır. Birinci katta iki oda •'Kat ışı ı e me~gul oldugunu ga-
ıtibarcn. mu.teber olmayacaklarmı pa. da ayda altı lira ile Mehmet efendi 1 zetelerde okudum. 
so bamıllcnne arzeylcr ki d" H h 1 h . ş· d" l d b · 1 · T h • •11 . d b sa n ır. ane a şap o up eyeti u- ım ıyc ca ar u r.ususa c aır 
1 ra;:vay pal ıosu t amıd. etmrın ;n hahu· mumiyesi muhtacı tamirdir. Umum · bana tek oir sUal sorulmadI 
ı:nupld .. ~o arını ec ıt c . ege ktü erazi bcnnueibi senet 405 arşın s· "f . . b' . 

n ° Yt>iJ .. nMu .. ~edenlc:rın va olup yüz otuz iki arşını bina müteba - ıze mu ~ttışın ır şey sor 
zamaı:ıı. e uuu:ıyete milracaat et- kisi bah edir. r.ıanınsı ne ~shat eder? 
melerı rıca olunur. ç ı Ecr t hk"l,. lıtanbul, 1 Kinunuevd 1929 dHd u?udu.- Ön tarafı Gazi Yunus 1· d'k-1 bb~r ah. ı .atml, şday~m 

MODIRIYET en esı sağ tarafı Mehmet efendi ha- ı <.at ır ma ıyet o say ı şım 
nesi sol tarafı Osman efendi hanesi diye kadar isticvap edilirdim. 

Haliç iakeJcaindtı mazbut 1000 ki· arkası Mahmut Adil efendi bahçesi- • A -.-----

lo meıe kömürü ile 6 çeki mqe odu. lo mahduddur. Bahçede yedi sekiz Hılalıahıner l)afosu 
nu ve 20 adet köknar ıeren ve 76 a- kadar cşcarı müsmire mevcudur. Ve 
det ltöknar gönderlti cem'an dört kıı- birde tulumba olup hane ve bahçenin 
lem orman emvali 26-12-929 per§em- temamının kıymeti mtihammenesi 
~e giinü ihale edilmek üzre müzaye- bin dokuz yüz liradır. Talip olanlar 
deye ç.karılnuştır: malları görmek ve kıymeti muhammenin yüzde onu nis
imhat nlmak isteyenlerin lstanbul betinde pey akcalanm alarak 929 • 
onnan müdiriyetine ve Haliç mua- 4476 dosya numarnsile 18-1-930 tari
melfıt meqıurluğuna müracaatları ve hinde saat on üç buçuktan on beş bu 
yevınü ihalede sıult ikide defterdarlık çuğa kadar İstanbul dördüncü icra 
binasında ihale koll'Jsyonunda hazır memurluğuna bizzat ve ya bilvekiile 
bulunmaları ilan olunur. mUracaat eylemeleri ilan olunur. 

Dahiliye vekili Şü!<rü Kaya b.::y 
efendinin himayele1-inde Hilaliahm~r 
kışlık bnlosu bu akşam Türl.uvaı 
sxlonunda verilecektir. 

-o-- . 
Babaeski hakin1i 

İstaııbul avuktlarından He-
. . kim oğlu Mehmet Zeki B. Ba 

E.Yzayıs Suat H. ba eski hukclc hakimliğine ta-
larını giymek lüzumwıun ehem yin edilmiştir. 
miyetini izah edeceklerdir.Birlik --: 

Malı.ye veka,A..Jetı•nden hükf~meti.n a~tığı bu mücad~ıe- Baro neyetı toplanıyoı 
d~ hi~sesme ısabet. eden vazıfe- Baro heyeti umumiyesi ayın 

1111111111111111111111Hı1111uıu::;ıı.. ~111111111111111111u111111•11111ııu yı bu halde fazlasıle yapacak- 28 ı'nde ı'çtıın' a edeceklerdı'r . ... ııııııııııı~ııııııısııııııııııı•c ,.. "q11ııtııııııııııııııeıııııııııı!;ıııı 

:: 5E 336 senesinden 1927 mali senesi nihayetine kadar milli hükfı- tır. ,.. . . Bu içtima geçen içtimada tes 
:: :: met bütçelerinden matlubu olanların gerek milli hükfunet ve Latıfe Bekır hanım bundan bit edileıniyen hususat konuşu-
~= :: gerek sakıt hükumetin bütçe emanatı ve adi emaııat hesapları sonra bazı 'dedikodulara da ce- lacak ve hesabat tetkik edile-;: SIGORT Ş D ~ T l :: nda mukayyet alacağı bulwıanlar , Şubat 930 nihayetine kadar vap venniştir: cektir ::: r\:.. _[j EE arzuhal ile bulunduk.lan mahallin en büyük malmemuruna m ü- "- Bekfirlığa mani olmak 1- !!!!!!!!!!!!!!!!·!!!!!!!!~~!!!!!!!il!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!'!!"~ !: EE r~~aat ey~~yip yetlerindeki matlilbat vesikalarını vererek muka çin kadınlardan da bekarlık ver söylenmektedir. Bu iddia baş-
:. Türkiye iş Bankası tarafından teŞKll edllmlş..ır. :: bılinde murı"Qat vesikası almaları laznndır. Bu müddet zarfın- gisi almalı.: hi~te fena olmaz. tan başa yanlıştır. Her Türk kı 
:: Va g\!I _ Heyat _ Nakliye • Kaza • Oto:ncbll • mes'ullye§~ da müra:" - .:memiş ve vesika alm3Illış ola..tılamı iddia ettik- Kadınla erkeği ayn yaşatma zı ve kadını bugünkü erkekten 
~§ ır.ci '} C Siı~ortnlannı kebul eder. :: leri ""11.: 3 numaralı kanun mucibince katiyen hazine le- ğa mani olacak tcdabirin ittiha ayrı degildir. Kadınlar her za-
::::! E: hine w~ u d .. ., ıctır. Şubat 930 ni';ınyet!:ıden sonra hic bir ma- zı doğru olur ve tiirlik bu fik- man erkekler..r.. yanındadır. Her 

A Cf'e~: <! Cncfi Vel:ıf han lstanbul _.. ı _ J.. ·1 • - • d ' k k w 1 k · 
2
: , . ::: İ :.-eret ı:~ .... 7- .. ~.:nıyeccgın d. . · .!!~ :ı1da bulu .. "!ıı ··~-m rin müdafii olur. Ancı. k 'ev - er e eger ev enme ıstcrs:J'e~ 

T cleto::: · lstnnbw - 53ı T c4 •-f; unnyez :: 1930 sene$! !'._::rtınd::.."! cvve. bı.. ~~.ı .<l..ı:.;·..: 1 :'Qa'ı- 1!:n e .. ı1üınik ıenrıek arzusunu kabul edecek1 ala ayn hayat yükünil t:ıŞıyafJı tll11UJllHI nUUSl .. HtU.ılUUtı.. ~u· nıaıu ı. ıuuuııı·ıı .U' .. J -ı11uuuuıı•ıu•111ıın111nun11v "'tıuu.:ıuı:ı.. . . . •.• uHıu.ıiu;ı:_t' -· n~'memc!-..!n:ı. m t."ra.:aat etmeleri ilan oiunur. .kadın arkadaş bul&nadıklar· _ , lecek kadın bulabilir.,, 
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Pistolf't boyacısı eyr sefai File rcsamı, saraç, döşemeci ve 

laç tcııvlyecl•l alınacaktır. Mektup 
ile Galatı\ posta lcutuıu 248 adrcıılnc l• ___ .__,._ı;=:uı=-"t" • 
tı:ıilracaat edilmesi. İyi referans ~art- Merket A~cmilı; Cohı. iri! ra 

ttr. bııınd3, Reyoğ'ln 23'i~ Şube 

1928 
senesi 

Pedlr.gton 
beynelmll el 

m lsabnkasıııda 

E 
kroaonıetrosıı birinciliği ve dl· 

ğer bir Omeğa 1 lncıllği ihraz 

e tml~tlr. Omega saati herkese 

elzem olan saattir. 
AcePta ,.. dep(.zı.,rlcrl : 

L't•nbııMı Çar~uvuk bh!o 

T'oğcıs K. arr.pyan 

Nı.muneleri veçhilc ' 350.000., 

adet evlenme evr:ıkr tabettiri

leceginden taba talip olacakla
rın pey aıkçaları ile birlikte 19/ 

12/929 tarihine müsadif perşen
bc glinii saat on beşte Piyango 

müdürlüğünde müteşekkil T ay

yare mübayaat komisyonuna 

müracaatları ilan olunur. 

rı·kara-·rakiSil 
ı Mlsket ilzümtinden hususi surette : 

mal edilen kibar gazinolarla lüks • 

. bakkallarda bulunur. e 
~ee .. ••••••••••••••~ 

TAVlLZADE Ml ... TAF'A 
ve biraderleri ''Rpurı t 

Muntazam lzmiı Ekspresi 

~aa~er 

ırcııen: 1ahmadly• Hını alnıda 

lstanbn\ 74-0 

l~ danıa ~oslası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar• 

şııınba günleri idare rıhtımırı· 

daıı 9 da kalkar. 

Jzmirs"ıı' al-~o-slası 
(CCL\t;;\L\ L.ıvarıır•1 '20'.ll 

nunuc\ d Cuma 14,JOda Galata 

rıhtımından hnrekctk Cumar

w~i salıahı lzmlre 11idecck ve 

Pazar 14,~() da lznıirdcn hare

ketle Palartc,i s~b;ıbı ~ekcektir. 

Vnpcmla mükc.!'rncl bir 

orke 'tra \'C c"1.Lınt nıc\ cuttur 

Tnı~zon iKinci ~ustası 
[ IZ:\llR ] vapuru 1 •) Ka

mınuevel f'r;cnılıe akşamı 

hareketle ZonguldRk lncbolu 

S 
., 

• inop S&msun l nye Fatsa 

Ordu Gireson Trabzon Rize):e 

gidecek v~ Of Trabzon 

Polathanc Glreson Ordu Fatsa 

Samsun Sinop lneboluya uğ

rayarak gelecektir. 

JNTALf A PO~TASI 
(Antalya) vapmu 22 K.evvcl 

paz11r 1 Oda Galatı rıhtımın<1aıı 

hareketle lzr:ıir K.::l,ik Ilotlrum 

Rados Fethiye Fin!k~ Anr1lya,·a 

gtdec1:k ve dönüşte mezkôr 

iskeleleri.: birlikte Dalyan '\f,ır· 

mnri~, :::akı;r., Çıınakk.ılc, Gcll

boluya uj(rayarak gelecektir. 

c 

NAiM. APURLARI 

M1R -MERS11', postası 
ADANA vapuru 19 

• ~ k lnunuevel 

Pertembe guııü akşamı 

sirkeci rihtımından hareketle 

( Ça!lakkale, lzmir, Kulluk, 

Bodrum, Rados, Fethiye, .An

talya. .AlA!ye ve !\!ersine uıt

rnyacaktır. Fazla tafı;ilat için 

Gıılatada "ik Frar. ,z hanında 

12 nunıJraua accnrcli~inc mü

racaat Tel. Beyoğlu 104 l 

Mesajerl Maı-ltlm vcPake 

Kıımpanyalarrn vapuru ile 
Güzel seyahatler 
1 kr ha[t:ı ''.\lar>ilya,, ya h~-

ıe\ct eden' apurlr.r Pire ve Na-
1 

poli !İıı'lnlarına da 1,i uğ•:ı.rlar. 

Tafs: .\t almak ii .. .:rc Kı.r:ıkii)dC 

Lu .. ııt Rcbul ve ş ırckıisıııa nıu

r C" ıt p\ ıması.Tddon Bcı oj!;hı 

20.~ :w ı 1 • 0-l 

z 

BUJU T J ARE MYA GO~U 
YEDiNCi TERTİP 

6. li 1CI KEŞİDE 

ıt KANUNUSANİ 1929 

üyük il<ı'amiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca : 50,000 

ve 

. 40,000 
30,000 
20,000 
15,000 
10,000 Liralık 

100,000 >> Bir 

• 

ikran1iyeler 
ınülu\fat 

1 inci k!nunun 20 bıd Cuma ırü• 
n ll sabah saat ıo da Beyoğlunda 

t'l'akııfmde Srra Senilerdo Alnan ha 

ıtahanesi IWsali!)dc Arudar soka-

1 
~da 38 numerohı Rtao a~artımaµın 
da bulunan ve geçen mfitaye<kden 

1 

balti kalan halılar ve nadide e§lar mli 

zayede suretilo sattlaeaktır. 

_Antre için oymalı lııuapeler, icr 
forıe fenerler, karara mermerinden 

heykeller, Japon Bro!'z vazolar Çin 

j ~İvar tabaklan ve va: ":ırı, hal;p ki

lımle." portmanto, gürnuş talc> larr, 

yapuk ' uhara ve !pekit pcrclder, vit

rinler, sigara takınılan, kolonlar, A· 

1 ccm v - 1n, Dragon us;- iı koltc.k

. !ar. eta'~rler, vc;aır cşyai beydye. 

1 Nefis bir konser pıyanosu, Semer

i kai1d Horasan .. Buhara ve Efgan ha

i lılan, ı;ayct guzel hır ı:ramof:::" na-

dide bir tuvalet, pey siıren ,rden 100 

de 25 teminat almrr 

e 

D 
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1 isi nbu Bahçekapı HACI BEKiR mağazası 
--~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiij 
• 

ANKARA: Adliye Sarayı l(arşısıı1da .ı 

BEYOGLU: istiklal caddesi üı)cra sineması I{arşısında 

BEYOGLU: rııepehaşı cadclesi paıla)Ta kilisesi )'311ında 

GALAT ADA : Karaköy havyar lıanı altın1a 

KADIKÖY : Yeni iskele caddesinde 

MISIRDA : Kahirede Opera meydanında 

MISIRDA: Iskenderyede Remleh caddesinde 

• 
• 
i . 
il 
il 
; 

Ticarethanelerine zamimeten bu kere pek muhterem müşterileri için' 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111J~ 

i PANGAL TIDA i 
i fevkalade lüks ve çok şık · 1 
i yeni bir SUB AÇTI I 
= = 
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llliz 1111111 lllİIJll~ll: 
3000 kilo sabun: Aleni münakua ile ihalesi 19 Kinunuevel 

929 Perpmbe günü saat 14 te 
Denis kuvveüeri l~vazım anhan ihtiyacı için üç bin kilo sabwı 

yukanda yazılı gWı ve saatta ihale edilecektir. 
Şartnamesiıu görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyen

lerin ihale &ilnünde tayin edilen saatta Kasımpaşada deniz satın 
alma komisyonuna müracaattan. 

Balıknir YillJeti ~aiınl eıcımenin~en: 
JAltmova nahiyesi merkezinde mevcut temeller üzerine müced 

deden inpsı kapalı zarf usulile mevkii müzayedede bulunan ve 
bedeli keşfi (8243) lira (43) kuruştan ibaret olan mektep binası
nm inpsma talip zuhur etmemi§ olmasından 8- Ki. S. 929 ta-

... 
murlapadu: 

Mliu4ere emYalincla 39 ~ 
çeki mqe 13 çeki mahlut batapla İS 
kilo Anadolu otu 18-12-919 tariblll
den bil itibar yirmi gün müddetle 
me .. batabınm çekisi 250 Mahlut 
220 Anadolu otunun beher kilotit! 
25 kuruıtan müzayedeye çıkanbmf
tır. Talip olacaklann pey akcesil• 
Haydarpapda ı Orman MemurJuğu
na müracaat ve yevmi ihaleye ~ 
elif 6-1- 930 Pazarteai günO saat'lba 
dörtte Uıküdar kaymabırıbğmda ki 
satq komisyonunda haz r bul~ 
lan. 

~ehremaneti ilAnları 
BakırköJ beledi,. Diresin-: 

Dairede mevcut 13 adet çini 90ba 
pazarlıkla satılacaktır. lateyenler 
her ıün ıelip sobaları gönün ve ~ 
le ıfinü olan 22 kiaunuevel 929 Pa-

13 da' · • e mu. 

= ta;;..~· uçüncü ıcra memar1u- fyon Karahisar S. İ. M.. mü-
rihine kadar bir ay zarfında pazarbk auretile talibine verilmesi ,.l!!!!!!"!!!!~-~!!1!!!!!11!~ 

~\""'! 

tekarriir etmiı olduğundan talip olanlann encümeni vilayete mü- Darül'acae .... 

Ttlrk • Rus muahedesinin imzasına alt lndttıatı tespit etmektedll zar satat --ıeteri ıre encumenın 
racaa e....- . 

0 

racaat etmeleri ilin olunur. ~ 
M-. kapak maw•• lııii,Ü Toplrapı _haricinde Kcfeci mahal- ,. • d 
..._... numu ...._, leainde ~ibDüt Suyunda mukim iken d urlu JfwQn en• 

Wlir lilJeU dliıl 1c81111iiı 
Sumbkta müceddeten inp edildili halde proje ve keşifna-

meye etin inp editinediii ~ihetle yeniden tanzim edilen keşifna 
melerl mucibince tahkim ve ters mrve müceddet hali inşaalan 
lfıpah ad usulile miızayedede bulunan ve bedeli keşfi (14238) 
lira ( 43) lwniftan ibaret olan mektebin inşasına talip zuhur 
etmemiı olmUmdan 8-Kl. S-930 tarihine kadar bir ay zarfında 
pazarlık luretile ı.libine verilniesi tekarrür etmiş oldufundan 
talip olanlann encümeni villyete müracaat etmeleri ilin olunur. 

!ıkıl UDDI mu d 111 . d; 

DIUIJ lilJULIW 
re Jal>rikalar te ısau için en iyi 

• tant IDlj olan bır a 're : 

Hilmi Na"lt 
Jstanbol Sirkeci ur Ilın 21 
l ler yere taf sıllt gonderiUr, 

Gurüa butaneainde m vaat mü•lamel Röntken cihaaımn 
icra eclilea miiuyedeainde talip zuhur etmediğinden kinunueve
lia yirmi hirinci Cumartesi günü aaat on dartte pazarlıkla ihale
•İ icra eclilecetinHsı talip olanlann ıeraiti anlamak üzre her gün 
lnazmı idare.ine ye ihale günü de idare encümenine müracaat. 
lan. 

,. ,. ldiçik elyevm ıkametgihı meçhttl bulunan H 1 

twe n • Meryem H. Mahmut Adil bey~ Ko- Beheri 100 gramlık kutularda olmak üzre (35) kilo saf laloı 
4 

Mu bpM -~ caeli ~oterliğinden 10-1-929 ta~li 
1 

. ti l<inin aatm almacaktrr. Kompı"mıelerin tanesi 25 S. G kazan. senet ıle borcunuz olan (1030) lira- matye . . 
ı ~ nm tediyesine dair berayı teblii tas- olacak ~e bw_ıa aynca ~ırde k!kre raporu l'nerb'!l o1acütır.Af.Y!'° 

3 

z Saplı aüq~ tir oluna nödeme emri zabnna müba- f da teslım edıhnek prtile talıp olanların 28-Ka. E.-929 tarihine 
4 " kevsir J tirinin mqruhatında Tavada oldu- kadar fncümeni vilayete müracaattan ilfn ~ltllur. 
5 Kepçe iunuz ve nerede bulunduğunuz meç ı 

ı ...... ~-:: i :!ii.i,;I ;~ '::t:t'n ~~~~;:~~:Yın;:~!n~; 11111)11 PiJl~l llklıbiı~ıı: 
cinı Ye miktarı ~h • bakn' ta· ıtıraz eylemediiınız ve a.u takip e- • . • .. ... ğ kt dir b •• 
.__,__ ._ __ , --~ • ·· _ den sekiz O'Un zarfında da borcu eda Y cnı T'urkçe ıle gu7 l } azı yazma a mu e ve ure mua-
IUlllllU"llllft ...,...ı _,..- e nıuna • . t . '-~ "be ih . rdrr Tali 1 . kasaaı ı ı kiınuıwsani Cumarte- v~ .Ya borca kifa~ct ede~ek emvalini-ı melatma aşma 50 lira ı .. ctaşh bir AAtı tiyaç va . P enn 
ıi ıünü icra ..... t ~·teklif· Zl ırac etmedığinız takdirde h~a mektebe milracaatlan. 
......ı.,.. küpt ola~tiplerin eeWıiyet geleceği ödeme emrinin teb -=-~----------------------=~ 
yilzde yedi buçuk t-.ı.t akçelerile liği mekamma kaim olmak üzre ilan 
clariilac:ezeye miırac:aa .otuı;ur. • _ 

• • lıtanbul lkina icra memurlağun
clan: Safiye hanımın matlubundan 

Kilo dolayı mukaddema tahtı hacze alınıp 
2000 Makarna bu kere furuhtu mukarrer bulunan 
300 Şehriye aanepe ve saire gıbi ev eıyası Şehre-

Darül'acezeye tarihi ihaleden iti- :.TJininde tram~ay c~dde .inde m~kim 
haren Mayıı 930 nihayetine kadar tüccardan Em n Alı beyın ~~de 
muktazi takriben iki bia kilo irmik- 22 k nunuevel Q29 Paz r gun~ saat 
ten mamul makarna ile tehriyenin dokuz buç kta fur~ht edılecegınden 
kapalı zarf aıulile 12 kinunuaan· 930 talip ol~nların vaktı me~~urde memu 
P - •· t on clörtt.. 1·cra ve runa muracaat etmelerı ilan olunur. 

azar aunu... .. ---- - --
t ldifnameler küpt edilecektir. Ta- lıtanbul Viliyeti Onnan bat mü-
liplerin yüzde yedi buçuk temiaatil8 dürlü~nclan:. . . . 
dariilac:ezeye müracaa~ Kutahya viliyetının gedız kaza-

sında vaki Kara pınar devlet orma-
1ıtanbul Mahkemei ~e Oçün· nından elde mevcut kat'i işletme pli-

cia Hakuk Daireei-...: ru mucibince senevi 1610 - 288 met-
E kaf miıdiri etinin Murat paşa- r mikap hi~~ile beş .senede 8051-

da Xuıani d maballetiııde yek- 445 metre mık p gayn mamUl sarı 
ta ef dı soka mda 6 Nq. be tanın ve ~a çam epn kat ve. ihraç ol !' 
mutaaarnflan enkonwı. ev dan mak u e beher metre mikip cayl' 

YALNIZ 

Kadburi 
YE 

Burnvil 
Çikolatalarını 

Yeyiniz 
Cinsi ili 

. .....aı Ul kunq deb muhabı 
Ko_sti '! Yo)"ga v . ~aryonka. aleyh- menle ve kapalı zarf usulile olbapta
lerın~ ~Im:me cyledıgı mrfku.dJy~t ela ki şart 1ame ve 'muk velenamesinde 

·------------- vası ıçın ırsal kılınan arzuhallen zah münderiç ıeraiti m v u'a dai c inde T caret iş' eri un1um n1ü<lür! ü !ünden: nna mubaşiri tarafından ~er·ıen met 7.ız.929 tarihi d 7 1-930 tar· ıne 

ÖksQrenlere Katranı Hakkı Ekrem Lezzeti mükemm~ 
~ayıhası nefistir. 

.._, ruhatta merkumun~ ~etgahlan kadar 31 giın muddetle müzayedeye 
30 ikinci te~ıin 330 tanhli kanun hükümlerine göre Türkiye meçhul oldugu ve bıttalep ili n teb vaz olunmuıtur, müzayede 661 nu-

1ie iı yapmaga izinli bulunan müseccel ecnebi şirketlerinden liğat icra olunduğu luılde zulıur et- maralı kanunun ahkamı umumiyesi 
mediklerinden müddei v.c;ıp!inin tale daır •itıde icra edilecektiI : sureti mü 

"Kodak Ejipt,_, nam ıır~et b.u kere müracaatla Türkiye umumi bile gıyap karan bilittihi\I '!e. tabiri· uyede ile ,-rıname ve mukay-elena-
vckilliğine · rket namına yapacagı işlerden dogacak davalarda katın 16 klnunusani 930 tarihıne mü me mulıtevıyatlarını anlamak ısteyen 

• d..ı~ . dd 1 h . .. . ah f l . . saclü Perıembe giınu saat onuç bu- taliplenn Gediz orm ~ i~ r i e ve mu \.o"Q' mu ea ey ve u~uncu Ş ıs sı at anyıle hazır bulun- uja talıkina karar verilmlt 
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malda Kut hya. Konya, Eskı hır 1sta~~'!1 
mak üzre Sımorı oılu Edvart İnceyan efendiyi tayin eylediğini ç . Ankara Bursa Adana, orman mudi-

di ·~- y.evrn ve aaatı me kürda gtlm dikte- riyetilerile İktisat Vekaleti orman bil ~rmit ve ..uuugelen kağıttan vemıiştir. K yfiyet tetkik edi- n takdırde gıy ben muhakemeye de- m.udiriyeti umumiyesine mü.acaat e-
lerek muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. yam edilecep ilin olunm. ylem leri ilan o unur 

Afyon S. 1. M. müdurlühünden: 
M mle et h "anesi L "'bratuvan için mal eme satın alınacak 

tır Alma ak mal eme liStesi IstanbUl S. 1. M. Mudürlugündedii'. 
Talip olanların 28-12-929 tarihine kadar viliyet encmnerune 
miıracaatlan ilin olunur. 

günden itibaren 
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