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BUGÜı'; 
2 inci Hlılfıılo : 
Hlndlıtanda lı1tUı:t.AJ gUnU 

2- HJrlcJ telg-raflar 
3- Son h•berler 

s UNCU u.lılltd• 1 

1- Fabrika yaptıralım mı? •• 
yt>,,I b r mUn knta kapııı 

4 lllcfl Hbffıdı : 

' ı-- ···ı•k 
~ 2- Hlk4ye 
~ 8 Tiyatro tenkidi 

!i inci Hhlfedı : 
' 
• 1 Ş hlr bberlerl 

• Yeni A vrupa'nın 
esasları 

Mens catan "m lin 
lir.alık esisatla bu i 

m er • y 
ki Bugünlerde müzakerelerine 

başlanmış olan Londra konfe
ransı münasebetile cihan sul
hünden ve bilhassa Avrupa'nın 
istikbalinden sıksık bahsolun
maktadır. Bir vaziyetin istik
balini tahmin edebilmek için ev 
vela onun mazi ve halini iyice 
tetkik etmek !aznndır. Avru
pa'nm bugünkü siyasi nizamı
na vücut veren amiller nedir? 
Ve bunlar istikbalin huzuru sü 
kfmu noktai nazarından ne de
receyee kadar sağlam teminat 
teşkil etmektedir? Cihan sul
hünün tesisi münasebetile ilk 
evvel bu noktaların tavzihi icap 
eder. 

Umumi harp denizci ve müs 
temlekeci zaferile nihayet bu
lunca vasati ve arki Avrupa'
nın toplayıcı iki büyük kuvveti 
de inhiliil etmiş oldu. Berlin, 
Viyana, ve Petrograd'm tesir 
ve cazibesinden kurtulmuş o

Mensucat istihsal 
programımızın 

başınd~ bulunuyor 
Ne olacalı? 

Hükiimetmuktazi 
tahsisatı bütçeye 

koyacaktır 

Fabrikatörlere 
azami teshilat 

giJsl erilecek 
lan bir çok kütlelere eni bir Dahilden temini miim 
nizam "ermek laznn geliyordu. 
Sulh nı.-ahedelerini yapanlar kün diğer ihtiyaçlar 
bu nizamatı şu esasları göz ö- için alınacak tedbirler Mensucat mOtahassısı 
nünde tutarak kurmak istedi- !ti. Vayze 
ler: 1 - Milletlerinin kendi Memleketimizin iktisadi müvazttnesini temin etmek üzre 
kendilerini idare etmek hakkı, hükumet tarafından, bütün alakadar mütahassısların raporları 
2 - Tarihi hak, 3 - Askeri nazarı itibare alınarak lazımgclen istihsal programı hazırlan-
menfaat ve zaruretler, 4 - İk- mıştır. • 
tısııdi menfaatler. Bu programda, bilhassa başlıca ihtiyacımız olan mamiıl.ltla 

Ancak bu esaslardan hiç biri iptidai mevadı memleketimizde mevcut bulunan eşyanın mem
de mutlak surette tatbik edil- leketimizde yapılması çareleri tasrih edilmiştir. 
miş değildir. Bunlardan her bi- lthaliitın mühim bir kısmını teşkil eden mensucat ihtiyacı
n galip devletlerin işine menfa nm izalesi, yapılacaık işlerin başında bulunmaktadır. Her, şey
atine uygun olduğu derecede den eve! en ziyade rağbet bulan pamuklu ve yünlü mensucatı 
siyasi mülahazaların tesirine ta ihtiyaca kafi bir mikdarda imal etmek zaruri görülmektedir. 
bi olmuştur. Bir kısım mi~letle- . . . .. . .. 
rin milliyet prensi pinin ıcapla Memleketımızden 13 mı iyon ı ve şeker sanayıının vucude gel-
nndan azami derecede i.s~ifade ı liralık kam~iy~ gitmesine se- diğini ve evvelce mevc~t olan 
etmek imkanı bahsedılırken, hep olan yunlu kumaşlardan mensncat, debagat, degırmen, 
diğerlerine bu hak ve saia~iyet · harcı aı~ olan k'.s~mlar;n .d~- ı madeni eş va, sabun, ipekli men 
tanınmamıştır. O suretle kı şar hilde vU<:ude getırılmesı ıçın sucat, bakır kaplar, çımento ve 
ki ve vasati Avrupa, asrın en 6 milyon liralrk tesisata füzum Jtrivat imal.ltınm inkişaf etti
lruvvetli siyaset aletlerinden bi olduğu tesbit edilmiştir. Şimdi ğini l!"Östermiştir. 
ri olan milliyet esasına göre de mev.cut olan yünlü mensu~~t Hükumet, başlıca ihtiyacı
tam ve kat'i nizamını bulmut- fabrıkalannın gecen senekı ı- mız, olan mamül5tın memleket 
tur. maHitı 2 milyon lira kıymetin- te mfrnkün olduğu kadar sü-

.. .. b" d 1 kT . . dedir. Halbııki yünlü kuma~la- r'atle vapılabilmesi için milli 
Çunku .ır ev et t7ş. ı ı ~cı~ rın istih!ak mikdarı' 15 milyon müessesata ;cap eden kolayhk

yalnız mllıyet r;ırens:pıne ıstı- lirayı gecımektedir. v ı-ni roı-.-;_ lan gösterrcek ve lazımgelen 
nat e~ek •.. bey.ne1 ı;ı.tlel ha~a~ ıkalar iilel'umum pamuklu eşya, tahsi".at ta b.u seneki bütçeye 
tı_n bugunku vazıyetınden kafı Anadoluda sarfiyatı çok olan vazrrlılecektır. 
b~r te~nat .teş~I etmemekte- kapot beri ve in.:e yünlüler i~i~ 1 Ru tahs;~atl~ Sanavi Ban
dır .. Musta~.ı .hır d~vlet hayatı tesis edileceğ'i paltoluk gıbı ka•;~ın faalıyetı • çok. e-h~mi
nnı ıdamesı ı_çı.n emıı:ı hudu~la:, kalın kumaşlar iciın mevcut vetlı surette tevsı e<ltlmt"!<t ve 
ve hudutlar ıçınde ıktısadı k;- fabrikaların tevsii kifayet ede- bazı sermavedarlarla müste
fayet ve inkişaf imkanı .da la~ cej!i anlacılmistır. / rekl'n Hizımg-elen fabrikaların 
zırndır. Sulh muahedelen, Y.enı Mevadı iptidaiyesi memle- yan+rı~sı da muhtemel görül
tcşekkül eden devletlere bu ım- kette mevcut olan kağıt, köse- • mekted1r. 
k.lnı verebi~ek için di~.er bazı le, şeker, çeltik, deri, c;ini, so- · ~~nııvi Bankası mensucat 
devletlere hır takım. kulfet ve da, cam ve yağ saııe.viine de e- fabri•kalarnı murak;ıha etm,.k 
Servitütler tahmil ettı. Polo?ya hemmiyet verilmektedir. . . ve i<;tih1'l;ı liitın tnvidi ve daha 
ve Çekoslovakya'nın ~enızle Mamafi istihsa!atm tezV'dı zivarle tekemmiil ettirilmesi ca 
rabıtalarını temin masadıle ha- ile birlikte eşya maF,vet fiatı- reler:Je me<:gııl olmal< üzre 
zı Alman nehir ve limanlanna nın mümkün mertebe tenzili i- manıf Alman miit~ha<:.,ı<;brm
konulan kayıtlar bu neviden- ci.n icap eden esaslı tedbirlerin dan M. Vavze celb.-cl;lmistir. 
dir. alınması da derpiş edilmekte- M. Vavze rliin Feshane fa-

Büyük siyasi prensipler, bir dir. brikasmda tetkikatta bulunmuş 
milletin mevcudiyet ve istikiali Bundan baska demir ve kö- tıır. Alman mütahassısı bugiin 
hususunda ilk heyecan ve ham ·· anayiıi d~ düşünülmekte- , Hereke fabrikasını ve bir hafta 

md.ur s zarfında diğer fabrikaları ge-leyi yaratabilirler. Fikir hazan ır. kt. 
maddeten müstakil olarak yara Yapılan tetkiikat, teşviki sı1:-

1 
zece ır. , 

tıcı bir rol oynıyabilir. Ancak nayi kanunu sayesinde trikot~J, BandkaF~ s~.mamu}atı1bı:nebir hayatın devam ve istikrarı kul ta ç.eltik kurdela fotın yanın a ra gı ı resmı e ıse
da maddeye ve onun muhitine rağı, ~ebati yağ, çorap,. fanila lik !mmaslar da bulunmaktadır. 
uymakla mümkün olur. 

Şarki ve vasati Avrupa fikri 
siyasf itibarile belki bir teka
-nül merhalesi geçinniştir. Fa
:at siyasi hudutların iktısadi 
:ıahada ;ı. .ırattığı engeller şim
diden bu milletlerle beraber bü 

• tün Avrupa'yı kıvrandırmağa 
başlamıştır. M_add~ zaruretle-

, rin, coğrafi amıllenn, zaman:1a 
siyasi kadroları parc;al<'m"~' ıh 
timali vardır. Acaba Briand'm 
Avrupa iktısadi federasyonu 
hakkındaki projesi, bu kadro
yu kurtarmak için düşünülmüş 
bir çare midir? 

ZEKi MESUT 

Mektepliler 
müsabakası 

Tütün işinde bandrol 
mu, inhisarını faideli 
Beh B.in 
be)1 a1atı 

Bandrol küçük 
.sermayeleri 

yutpr ..• 
ŞlkAyetleri dinlemez 

şahsi inhisar 
ikame eder. 

raıan inhisarı umum madara 
Behçet Bey 37 inci hafta bitti 

37 ıııcl hafta bitmiştir. Ga· Tütün inhisar idaresinin bi~ nüshamızda yazmıştık. Hüse-
z:etemlz:dc çıkmıf olan haber- la müddet temdidi hakkındakı yin ve İzzet B. lerin noktai na-
lerden en mUhlmmlnl seçip 1• ·haya İstanbul ıneb'usu Hü- zarlarına göre tüttin ziraatinin 
Cumartesi akfamına kadar a~ln ve Afiyon meb'usu İzzet layik olduğu inkişafına inhisar 
cazotemlz masabaka memur· ~ !erin taraftar olmadıklannı jmani teşk.il etmektedir. Çünkü 
ı.-a• '""aderlnlz. kta" nazarlarııu dünkü (Mabaadı 5 inci aabifede) 
.;;•::;M::.:•~::.;~~~---oAı ve no ı 

Boğazlar 

Komisyon Bu.fi gemi
leri lıakkında bir 
teblig neşretti 

Rus gemileri mukaveleye 
riayet etmişlerdir --

Boğazlar komisyonu dün 
Vasif Paşanın riyaseti altında 
toplanmış ve Cemiyeti akvama 
verilecek raporun son kısmını 
ihzara uğra mıştır. Bu raporun 
nihayet bir hafta zarfında ik
mal edilerek gönderilmesi mu
karrerdir. 
İçtimada Boğazdan geçen 

Rus gemilerinin haber verme
den gectil:leri hakkındaki isaat 
mevzubahsedıirniş ve Rus harp 
sefineleri nizami eşkale riayet 
ederek Boğazı geçtikleri için 
keyfiyetin gazetelerle tavzihi 
takanıi.ir etmiştir. 

Bu hususta atidekt tebligat 
yapılmıştır: 

Boğazlar Komisyonu riya
setinden: 

Geçen cuma günü Boğaz/;ır-

Eski evrakı 
nakdiye 

Sui istımall sahıt 
imperatorluk 

devrinde olmuştur 

ANKARA, 22 A. A. - Es
ki evrakı nakdiyede vukua 
getirilen sui istimal münase
betile matbuatımızda· vuzuh
suz ve müphem bir surette 
yapılan neşriyatın ecnebi 
matbuatına cümhuriyet evra
kı nakdiyesinin mübadelesin
de sui istimal vaki olduğu 
şeklinde aksettiği gönilmüş
tür. 

Yeni Cümhuriyet evrakı 
nakdiyesinin mübadele me
selesi tam bir intizam ile icra 
edilmiş olup bu mübadelede 
kat'iyen hiçbir nevi sui isti
mal vaki olmamıştır. Bugün
lerde yapılmış gibi gösterilen 
bu sui istimalin sakıt impe
ratorluk devrinde ve harbi 
umumide çıkarılan eski evra
kı nakdiyenin o zamanlarda 
yapılan mübadelelerinde vu
kua getirilmiş ve Cümhuri
yet idaresince bu eski sui is
timallerin failleri hakkında 
tahkikat icra edilmekte bu
lunulmuş olduğunu ve bu es
ki evrakı nakdiyeden hiçbiri
nin elyevm tedavülde bulun
madığını tavzihe Anadolu 
A ·ansı mezundur. 

Par;ı için 

• m il c 

- tJU-

Millet Meclisinin Temmuz 
336 içtimaında .. 

- "Yunan taarrtizü ve milli Bu hararetli müzake 
cephelerin bozulması, Mecliste evvel 26 Temmuz 336 ııünü 
büyük buhranı, şiddetli tariza- hafi celsede buna mümasil 
t ve tenkidatı mucip olmuştu. zakere cereyan etmişti. Or 
Büyük Millet Meclisinin 13 da uzun izahatta bulunm 
Temmuz 336 içtimaında, taksi mecbur olmuştum. Çünkü t 
rat ve idaresizliklerinden dola- ıür ve teeUüm neticesi ol 
yı Bursa kumandanı Bekir Sa- yapılmakta olan tenkitlerd 
mi ve valisi Hacim Muhiddin tekliflerde, bu mağlubiyeti 
beylerin ve Alatehir kumanda bap ve avamili hakikiyesi, ' 
nı Aşir Beyin ne için bir diva- ki unutulmut gibi idi. B .. 
na tevdi edilmediklerinden do- felaketin müsebbibi olmak 
layı Erkinı Harbiyei Umumi- re, daha tetekkül ve deru 
ye riyasetinden ve Dahiliye ve mesuliyet edeli iki ay olmı 
kaletinden istizah olunuyordu. Heyeti Vekileyi mes'ul etı 
T akrirler okundu. Bu takrir sa istihdaf olunuyordu. Bir set 
bibi Afyonkarahiur mebuau mütecaviz bir zamandan 
Mehmet Şükrü Bey idi. Sinop Yunan ordusunun lzmir 
mebusu Hakkı Hami Beyin de takasında yerletmit ve m 
serian tecziye hususundaki iı- madiyen hazırlanmakta bu 
rarı "bravo!" sealerile kartıla- mut olduğu ve buna m 
nıyordu. Takrir sahibi olan İstanbul hükGmetlerinin o 
Mehmet Şükrü Beyin: muzu mütemadiyen meflul 

"Biz mes'ul edildi/;ini gör- decek esbap ihzarile meşgu 
mek istiyoruz!" Feryadı üzeri- duğu ve milletin kendilğilll 
nı;. istizah kabul ediliyor. isti- te,kil edebildiği milli kunt 
zan günü olarak tesbit edilen rİ inhilal ve imha ettinneğe 
14 Ağustos 336 da Erkanı Har olmaktan batka bir 9ey ya, 
biyei Umumiye Reisi cevap ver dığı asla düşünülmüyordu 
di. Fakat bir türlü kanaat ve ğer bu bir sene zarfında Yu. 
sükunet hasıl olmuyordu. Ka- kuvvetleri karşısında, az, 

idamı istenilen ada
mın muhakemesi 

rahiııır mebu•U Şükrü Bey an· bir vaziyet vücude ıtetiri 
ket istiyor. Diğer bir hatip, ba- idi ise bunun da bet on fed 
zı zabitan ve kumandanların rm kendiliğinden vukubul 
tecziyeleri tabii olduğundan olan azmü gayretleri mah4 
bahsederek müteaddit misaller olduğunu nazan insafa a 
tadat ediyor. Diğer bir hatip istemiyorlardı. Harekatı 
asker ric'at ederken bir kuman keriyeyi vaziyeti hakikiye Komisyon içtima halinde 

---
DOn muhakeme çok 
heyecanlı olmuştur 

dan geçen "Parişkaya-Komu-1 
na" ve 1'Prolintern" nam rus 
drednotuile kruvazörnün guya 1 
Bo.ifazlardan su:eti. mürur/an j 
muahedeye mugayır olduğu ve 
alelhusus geçeceklerini Komi-1 
syona usulen ihbar etmedikleri ı 
hakkrnda bazı' ajanslar tarafın
dan işaa edilen haberlerin ha
kikata muvalıkolmayıp. . me:ı:
kur gemilerin ahkamı mukave
leye tamamile riayet etmiş ol
dukları komisyon karsrile be
yan olunur. 

2212/Kfinun 1930 -----
Vırtıkpara'arın 

tebdili için 

Osmanlı Bankasile 
ihtilaf ı1ar ""'? 

Yırtık parala 
nn tebdilind· 
Ü!<rtlanlı Bank 
sı tarafında· 
ihtilaf çıkanld 
ğı bir gazete t 
rafından azı· 

mıştı. Mali' 
müstesarı A 
Rıza B. den s< 
duk: Ali Rı: 
B. paralann tc 
dilinde Osman 
Bankasının ih 
laf çıkard11 
h ıkımla hiç , .. ı Rıza B. 
malumatı olmadığını söylemiş
tir. 

ispanya kalıinesinde 

MADR!T, 21. A. A. - M. 
Andes maliye nezaretine tayin 
edilmiştir. Mıimaileyhden in
hilal eden milli iktisat nezareti
ne de M. Caspedo tayin olun
muştur. 

KANDtYE, 22. A. A. -Kan 
diyede bir yangın çıkmış, şe
hrin büyük bir krsmını harap 
e1miitir. 

Katil Yokup E/. 
ı Dün ağrrceza nıahkemesinde 

I
! şayanı dikkat bir katil davası 
rüyet olundu. 

Hadisenin Aksarayda olması 
ve etrafında çok büyük bir dedi 
kodu yapılması ve bilhassa 
maznunun müstantiklik tara
fından idnm talebile mahkeme
ye sevkolunması gibi hususiye
ti vardı.Ağırceza salonu dış ka
pısına kadar dolmuştu. Davacı 
mevkıinde maktulün iki kansı 
ile 4 kızı ve mecruh Sabri efen
li bulunuyordu. Davanın mev
uu şudur: Somyacı Yakup E-

fendi bir para meselesinden mü 
nazaalı bulunduğu Mustafa e
fendiyi 23 Teşrini evvel akş:ımı 
Lalelide katil ve Sabri efendiyi 
cerhetmiştir. Davacılar kanuni 
cezadan başka 20 bin lira taz
minat talebinde bulundular. 

Maznun isticvabında kendi
sine tecavü:ı: vaki olduğunu ve 
cinayetin kazaen olduğunu söy 
ledi. Mahkeme hukuku umumi 
ye şahitlerini dinledikten scınra 
müdafaa şahitlerinin celbine 
karar vererek davayı talik etti. 

danın 36 deve eıya götünnüt kıf olarak ve icabatı ask 
olduğunu aöylüyor. B:ltka bir nazan dikkatt; tutularak a 
hatip te Yunan orduaunun kı- lea ve tetkik eden yoktU. 
sa bir zaman zarfında Akhisar nilen sözler, ya hissi ham 
dan Mannara Hhillerine vann- galeyanile ve yahut zaafı 1 
cıya kadar bütün tehir ve köy- eseri olarak feryat ve figan 
!eri yıldmm aüratile iıtila ey- linde dermeyan ediliyordu. 
!ediğinden bahaederek, Buna ıöyliyenler içinde, ender ob 
felikoti dolayıaile ujjramıt ol- la beraber akiclei milliye ve 
cluğumuz mülhit ziyan, cihan butiyeti Tataniyeai metkiM 
nazannda Anadoluda müdafaa laalar dahi Tardı. Bu mC1 
denilen teyİn bir göz korkulu. bahaettiğimiz celaei hafiy 
ğu olduğuna umumi bir zehap uzun beyanatım meyanında 
uyandırmıttır, diyor ve mutan- hana demi9tini ki: Felike 
tan hezimetin mesullerinin tec fa gelmeden evvel onun ea 
ziyeaini talep ediyordu. mania ve müdafaası dütü 

Uzun ve liararetli devam e- mek lazımdır. Geldikten ıı 
den münakaşalara benim de ka teellümün favclası yoktur. 
rışmam icap etti. Vaki olan e- nan taarruzu vaki olmadan 

1 

lim vaziyette Meclisin teessür ve!, vukuu, .kuv-.,etli ihtima 
ve alakasını takdir ettikten son ihilinde idi. Eğer, buna 11 

1 
ra efkar vehiasiyatı tatmin mak esbap ve tedabir ittihazediJ 
.. dile beyanat ve izahatta bu- miş ne bunun mea'uliyeti • 
lundum. Benim aözlerime kar- ki 8 .. yük. M"ll t M I" '. 
tı da vukubulan ufak tefek ta- ye ~. ~ e . C4:. ıaın 
rizlere cevap verdikten aonra onun hükUmetiııe aıt olar 
izahat, kafi görüldü. 

Oda mecı;r-~ toplan 
Dün ki 

kôprl 
Ticaret ve sanayi odası mec

lisinin dünkü ic;timaında mü
him meseleler müzakere edil
miştir. 

Celsenin açrlmMmı mütea-

gene a:;ıııa 
tazelendi 

kip zabtı sabık okunmuş 
sırada asma köprü etrafın 
reyan eden müzakereler d 
lenmiştir. Asma köprü 

( Mabaclı altmcı ..ı.· 
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Pt-ULLYET PERŞEMBE 23 KANONCTS:\NI 1930 

ALDI 1 
j 

r 
Baı·i konf era sın 

gag 1 .. 
Cener~IWeyg dale - .............. .. 

--- La Hay konf ns nda rk 
Hatipler ı ınlls 11/arım tamiratı hıriç olm k ü ere her 

serbestçe anlatıııalıdırlar şey iyi gitti . d ebirr. Al n 

lıina bıı .'~U//Qrlar Başveka ette üç saat deva 
11: ecust ıst1z ıun te.hırı mühim bir i"tima ya ı 

kabul edilmiştir T ---------1 
n 

-·-- Devlet Bankası müdüriı Dr. , 
LONDRA, 21. A. A. - Ba- Sçhacht tarafından ortaya çı- " ...... 

hri konferansın açılma celse- karılan mesele. konferansta PARİS, 21. A. A. - Meb'u-
sinde irat edilen nutuklarda hayli sarsıntıya sebebiyet ver- san meclisinde M. Majino cene
muhtelif heyetlerin maksatla- di. On bir aydan beri uğraşılan, ral Ve!'ga~d'm e.rkam harbiyei 
r~na ve programlarına dair h.iç ~erinde çalışılan y oung Rlfınt umumıye nya~etıne ta,yini hak
bır sarahat yoktur. Devletlerın buhadise ile yıkılrpmahvol cak kında sosyalıst meb uslardan 

ANKARA, 22. (Telefonla) - in akşam Ba ' lene 
!'aşa Hazretlerinin riyasetinde iıç saat devam eden bir i 
aktedilmiştir. Bu içtimada maUye vekili varidat umum 
maliye kavanin rnüdir,i bütçe müdiri Be;ler hazır bulunm 

Bu karil.a/Orde lngiliz diyor ki: 
- BayraJ!ı lwrtarmak irin film 

ekten başka çare yok •. ' 
(yani Hi11dlstamn) ipini gevşet- m~tekabil vaziyetleri hus~.si mıydı .. ? Bu kadar uğraşıldrk- !Vf·. Hyman~ ~a:afın~an verilen 

muzakereler esnasında teayyun tan sonra buna ihtimal verile- ıstızah taknrının muzakere hu
edecektir. Binaenaleyh, bu ak- mez. Esasen hazırlanmış bir e- ı susunun tehrini talep etmiştir. 
şam M. Stimson tarafından ve- serin yıkılması mes'uliyetinihic M:. Hy.mans, ceneral Maurin'in 
rilecek hususi ziyafet esnasın- bir taraf üzerine alamaz. Alma~ M .. P~mcare tarafından ihzar 
<la M. Tar<lieu, M. Briand M. Devlet Bankası müdürü ne yap edılmış olan emimame ile bu 
Mac Donald ve M. Hcnderson mak istemişti .. ? makama get,irilmek istenilmiş 
arasında vuku bulacak görüş- Tamirat tediyatı i in tes·s olduğurra ve teknik olmıyan bir 
melere 

0

büyük bir ehemmiyet edilecek bankaya Al~nDe 1~ takım esbap dolayısıle bundan 

dır. Duyduğuma göre içtunada iktisat programının mali 
hakkında müzakerat cereyan etmiştir. 

€ 

Lr Kurtuluş yolunda - Müddei umumilere ma 
sus kurs dün açıldı 

Hindistanın istiklal 
günü illln ediliyor 

atfedilmektedir. Bankası da sekiz mil on d~l sa~ı nazar edilmiş olduğunu 
M. Tardieu ne diyor? vermek suretiıle senn~eye iş:- teyıt etmistiı:", Mumailefh, sağ 

ANKARA, 22 (Telefonla)
Bugün 3,5 te müddei umumile 
re mahsus kurs, Adliye vekili
nin huzurile küşat edildi. V.ekil 
Bey kursa i .. ...;rak eden müddei 
umumilere "tabcn bir nutuk 

irat etmiştir. 
Nutku müteakip mü 

Veli Bey kürsüye gelerek 
lin müsaadelerile, kanunu 
ni hakkında ilk konferansı 

LONDRA, 21. A. A. - Ba- rak edecektir Fakaıt b k cenah matbuatının ceneral Vey 
hri konferansın küşadı müna- m··d·· .. ol •0 Sah anch anbm gandm lbir darbei hükumet icra -------------

?6 kanunusani de geni bir 
İ}ongre toplanacak ve o güıı 

. 1 . f u uru an r. a t u edeb"l k k bT ld -
sebe~ıle n~ıltere kralı ~ra I?- parayı vermek için alacakhlar- ı, e.co a ı ~ette o . ugu-
dan ırat echlcn mı~ mutcakıp dan b" 1: k 1 . . . na kanı bulundugunu temın et- miştir. 

. .. . . ır a ım şey -er ıstemıştır. · tı. K ·· · b' l d 
.. h h 1 . l . b" a a ıse gene r. c ac M C h. 1 V d' 

domınvonlar mumessıllerıle ı Fak t h"d" D S h h mış r. omunıst me us ar an 
murah as evet er reıs en ır- tın . nd .1 · ac ın cenera eygan ın 

b. . . .. k" .. 1 1 dı ısrarı an vazgeçmes\ e L h" t d ld - . 
ınnı mutea ıp soz a mış ar r. k d Çütllcii Al e ıs an a yapmış o ugu ış-

Nutuklarm heyeti mecmuasm- apan 1
• • manyamn 

d "- ı ı · tib ·· h mukadderatını ıdare etmek me-an ıuası o an ın a mura - ' r . . 
hasların bir tesanüt eseri vücu- su ıyetını. ~e~te eden devlet 

Hint istiklal giinü 
ilan edilecektir da egtinnek kin samimi bir ni- adamlarJ ııkincı La Haye kon

yettc bulundukları anlaşılmak- f eransmm artık kat'i bir netice
tJondradan yazılıyor: - Hin- ! halif olanların ne kadar kuvvet tadır. ye ~ann.ak. .ıv~ ~~umi h~rbin 
1tanda acaba neler oluyor? .. ! li olduğunu temamile bilen yok. M. Tardieu, fikrini uzunu- tesvıyesı ışını bıtınnek uzere 
alli kongre malum olan şe- Malfun olan keyfiyet Hindistan z::\dıya izah ve tefsir etmi~tir. bulunduğu bir anda mevcut a
ıde toplanıp dağıldıktan son- da garip bir karışıklık olduğu- Mümailevh.cıetice olarak mah- bengi bozamazlardı. Onun için 
paziyet nedir .. ? Bunu öğren- dur. İngiliz gazeteleri bu kan - dut bir te~ebbüs teskil etmekte banka müdürü de ister istemez 
k için elimizdeki yegane va- şık vaziyetten millicilere muha olan bahri konf eransm kazana- ilk vaziyetinden geri döndü. 
l İngiliz gazeteleridir. Ala- lif olanlarn istifade etmelerini cağı müvaffakiyetin tahdidi Dr. Schaclıtm ortaya attığı 
~ceğimiz malUmat ta bu ga- tavsiye eder gibi bir lisan ku1- teslihat sahasında sarfedilecek mesele başka bir netice daha 
elerin orada bulunan muha- !anıyorlar. 26Kanunusani günü mesainin rnüvaffaıkiyetini müm tevlit ettı ki o da Alman devlet 
eri tarafından ne veriliyor- milliciler tarafından tezahilrat kün 'kılacağını beyan etmistir. Bankasının haiz olduğu muhta 

a, dur. Biz de bu malQmattan yapılırken kanlı bir takım vak'a Mevzu bahis o~a~ ~esele sul- riyetin hududunu .. tayine bun
şeyler çıkanp nakledelim: ların çıkmasından korkulmakta hun her devletın ıhtıya~mı na- dan sonra olsun luzurn olup ol

tllilli kongreye iştirak eden- drr. zan itibare almak suretıle ten- matlığı keyfiıyetidic. Berlin Hü
,n Hindistandaki hükumet Hindistandaki Gençler cemi- siki için kat'i bir tecrübe yap- kumeti Beynelmilel Tamirat 
tneclislerdcki memuriyet ve yeti mensupları tarafından bir maktır. . . Bankası.i~v.erilecck sermaye 
hklardan çekfünelerine ka- takım taşkınlıklar yapılacağı i- /aoonlar ve tıı;11}:1er t meselesinde· diğer mali mü
verilmişti. Fakat Hindis- leri i;Ürülüyor. Fakat millicileri . 1~0Nh DR~ •. 21. b"" ·.. · -k" n- eşseselerle 'hiüZakereye giriş-

ki . . _ . gı ız evetının utun er anı . . Prll D 1 . f 
tdan gelen haberlere gört bu s~? bırkı~tı~aşnlu~suru gibi dominyonlar muralıhasları da ~ıştı~: ı•} "':!.: ev etı1 ta~ m-
ara tabi olup ta azalık ve gostenne ıstıye enn bu kabil dahil olduPıı halde bu aksam u~n ~ n 1S"Cne evve tesıs e-
nuriyetlerini feda edebilen- neşriyatını ihtiyatla okumak lü Japon heyetile bir saat görüş- dk~l~~~~ır h~evletl ~anbkahs~.kv!rdır 
pek azdır .. ! Bununla bera- zumu kendiliğinden anlaşılır. müslerdir. Kral, Sandrinıgham' ,ı .ı ~n ıfSe e~ı ~ u ume-

illidlerin reisleri bunların Yenı· bı·r ded" kodu H" d" d t ım· t"r tın elındedır. Şımdı bu banka 
ı ın ıs- a av e e ış ı . p H'"k" · d 1 

tlerini artırmak için uğraşı- tan nezareti müsteşarıMr. Rus- Amerikada ne düsünüyorlar rkusya .. ~· um~n eni aykrı a-
lar. Yalnız mesela meclis- sel tarafından ahiren Hindista- VAŞİNGTON, 22. A. A. _ ra tıcan ır man~yet a aca tı:. 
~n iısti.fa edenler gene İnti- nm mukadderatı hakkında irat Londra bahri konferansının Bı:ndan ~aşka. bır de ayr~ hır 
edildikleri takdirde bu mec edilen bir nutuk Hindi standa mes'ut başlangıcı dolayisile bu 1 rn~esseseı malıye vardır kı 40 

;re gene iştirak edecekler- son derece heyecan uyandırmış rada büyük bir memnuniyet his mıly?n ahın mar«c sem:ıa~e ve 
, ! Demek ki bu istifalar fi- tır. Mr. Russcl bu nutkunda sedilmektedir. 20 mılyon altın mark .!h!ıyat~ 
bir .... ~iden ibaret imiş!.. Hi•distanın d -·1 · ıı·kl"l d Hususi mesai vardır. İste Alman Hukumetı 

·~ egı ıs a e, a- b i.k" üh" ·· ·ı ·· 
dilli kongre istiklal kararile ha Dominion idaresine bile la- LONDRA, 22. A. A. - Ba- u ı m .ı~ mucssese 1 e mu-

8. • · d ·k l d - .. . . t hıi konferans bugün toplanma- zakereye gırışerek Dr. Schacht~ 
~ıltıktan sonra Hındıstan a yı o ama ıgmı soylemıştır. ş- B .. h .. · m karşısında kendi hattı hare-

. 1 k b 1 te bu sözler Hindistanda ale- mıştrr. ugun, usıısı mesaıye 
kongrenın karar arını a u d ~. ve müşaverelere tahsis edilmiş- ketinden dönmemeğ"e ve Y oung 
. nl d b k b' k yan uyan ınnıştır. Bunun uze- ,.. ın· . . 
.ıye ere- e aş a ır ongre . R .. . . . tir. planı muc ınce oeynelmılel 
ine çlışıyorlar. rıne ussel s.ozl~nnı tevıl et- Denizlerin hüriyeti bankaya istirake bu müessesc-

mek mecbunyetinde kalarak LONDRA 21 A A A ı · · · 1 • b"l ekt. (inunusaninin 26 mcı gUnU H" di b" b • . . · - - erı ıştıra.ıt ettıre ı ec ır. 
· ciler Hindistanın her tara- ın stana ır eyanname yol- vam kamarasında bir süale ce- Meselenin bu cihetleri bitta-
la umumi bir tzahür yap- l~ş~r. Bu .. beyannamesinde vap veren başvekil M. Mac Do- bi Almanya hilkfimetine ait bir 

için hazırlanıyorlar. Hındıst~n ?1usteşarı .nu~kunu na~d •. deni~l~tJn ?~ıiyeti .n:ıese- keyfiyettir. Bütün bu dediko-
una muhalif olan taraf ta pek e~sık ı;>ır.tar~da Hı~dısta~~ lesını~ tetk~ı ıçın l!1gılız ve dular arasında şayanı dikkat 

kablo ıle bıldımıış oldugunu so- Amenkan hükUmetlen arasın- olan nokta Alman Devlet Ban 
yliyerek diyor ki: da müzakerat cereyan etmedi- kasının haiz olduğu muhtaıiye

"Uzun müddet için Dolnini- ğini, fakat İngiliz hükfunetinin tin genisliğiiiir. Devlet Banka 
on şekli idaresi mümkün değil- bu meseleyi tetkik. e~kte ol- sının müdürü 'açtığl mücadele 
dir; diye bir etimle kullanma- dutunu b~an etmıştıc. . ile geçenlerde Alman kabine
dun. Söylediğim şey demokrasi Başvekıl, bu meselenın Lon- sinde maliye nazın ile müste
tesisatmm bizim memleketimiz drad~ to~~anan bahri konferan şarım düşürdü, değiştirtti. Bu 
de uzun zamana muhtaç olduğu s~a bır ?'uzak~r~ m.e~zuu teş- kadar kuvvetli bir me~kide o
ve gene mükemmel olmadı"ı- kı~ e_nnıyeceğım de ılave eyle- lan bir şahsiyete karşı hiitdi-

g mı.cıtır · L.'b"" • - • · d" dır. Herkesin azami menafii da :r • • metın tc!\eu us ettıgı sey ş1m ı 
hiı . d H. d" ·ı "'-- · d Tayyare kongresı Devlet Bankası nizamnamesini 

ın e ın ıstan ı e u)';enn e LONDRA 21 A A B" -· · · · · · 1 k · · · ' · · · - ır degıştınnek ıstemeıktir Bu nı-ış enece bır suretı tesvıye bu- askeri bombardıman tayyaresi ·· 1 ·k· · · dd 
1 b·1 -· ·zı ·· · d" . zamnMneye soy e ı ı ma e a ı ccegımı umıt e ıyorum. Sudbury cirvannda sis dolayisi- k k · t · 
Bu hususta amele fırkası mut- le yere düşmüş, iki rakibi telef o~ma Dıs ~m~or:k. B 1 
lak surette samimidir." olmuştur ·1 lT e'! etB nkan ası .e~ek-

M f"h ·ıı· ·ı · .. · mı e amırat a asma ıştıra 
aaına ı mı ıcı ~rın ;ne.sa Hind/standa edecektir; 

sı Russel nederse desın Hındıs- 2 D ı t Banka ·· 
fwr Qandı'ııin milli kongrede tan milli hareketinin böyle söz vaıı·ı· umuminin d"" •• -. eve ~m~ m~-

lerle tevakkufa ogwranu·yacag-ını uru nızabdm~m~ye n~ıye -
altnan bir resmi • tc 1 ed lec.-.ı...A.!r 

söylemişlerdir. kalması ıçin mezse . 1 ı ~l.l. 

Cenera/ Weygand 

teri hatırlatara:k mumaileyhe 
~iddetle hücum etmiştir. Bunun 
üzerine M. Pamleve meseleye 
müdahale edeceğini ve çünkü 
erkanı harbiyei umumiye rei
~ue ordu müfettişi umumisinin 
"Tiakamlarmda ipka ve sulh za
manında başkumandanlığa bir 
"Tiuavin ceneralin getirilmesini 
derpiş eden emirnameler ihzar 
"'tmiş olduğunu beyan etmiştir. 
Mumailey.h, harbiye nazınmn 
müstemlikat nazırı taraf mdan 
tasvip edilmiş olan bir karara 
tamari.len muhalif diğer bir lca
'"ar ittihaz etmiş olduğundan 
1olayı fevkalade hayrete düş
ıonüs olduğunu ilave etmiştir. 

Hatiplere cevap veren M. 
Majina ceneral Veygand'ın in
tihap edilmiş olduğunu, çünkü 
mumaileyhin ordunun itimadı
nı haiz ve bütün Fransamn min 
'let ve şükranna hakkı oldu~u
net ve şükranma hakıkı olduğu
lrk etmemiş olan mumaileyh 
'ıakkında şüpheye düşmenin 
cirkin birşey olduğunu söyle
"ll i c: tir. 

lstizahm tehiri reyi işari ile 
ve büvük tbir ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Fed bir tayyare kazası 
HA VR. 22. A. A. - Bir fut 

hol macına istirak etmeğe s:ri
den 4 yolcuyu hamilen 19 Ka
nunusanide Ainiens den hare
ket etmiş olan tayyarenin en
'<azı Dieppe'in simalinde bir 
~ayalık üzerinde bulunmustur. 
Tayvare sis dolayısile yolunu 
sasınnış ohm, içindekilerin 
cümlesi ölmüştür. 

Sarre meselesi 
PAR1S, 21. A. A. - Sarre 

meselesinin müzakeresine Al
man heyeti murahhasası bura
ya avdet etmiştir. -·----

Amerlhada Cı.len·n hare'·:;tını akamete H·-...:ı· 1 • ... . Mam3!fı Alman matbuatının 
Ad ıuuıstan mese esı tabııdır- YENİ DELHİ 22 A A - · " · · 

ttmak için oğraşıyorlar k" d h k k kencr d b ' · · · 1 ve bılhassa malı mahaf1hn ef- 0 • • h k 
. K" . ·ır ·1 . ı a a pe 90 ın en ah- Teşrii meclis m;1 ; ti?.asmdan ,·anna tercüman olan gazetele- ~,eısıcum ur nut U 
> anunusanı mı ıcı er tara settirecektir. Çünkü mesele hal M 1swarsaran ·"' ded'ğ" ·· Dr s h · t VAŞİNGTON 21 A A H. a· · · "1 f kl"l . · rın ı ıne gore . c ac . , . . . -
an ın ıstan ıçın 8 ı a ledılmek şöyle dursun daha bir takrir tev< · · -· · Reisicümhur M. Hoovcr bahri 
.,, diye ilan edilecektir. Fa- pek buhranı afh 1 . k 1.. yalnız ~ım.dı degıl beynelmılel 
Şayanı dikkat olan bir şey cekt"ı.r ı s a ar geçıre- c~ere vta ıı .u?." banka tesisinden sonra da mü- konf eransm açılma resminde 

· mı lort rwın ı h" 11 ak' d İngiltere kralı tarafından irat Müst,...;:ar R sS 1 b" tar· f 1. 1. - . . b" ım r-0 er oy nam ~a evarn . . . . . -"' u e ır a tan va ı ıgının ır f d kt"r edili.p telsis telefonla neşrolu-
tllıcı~enn neşr~ttıklen gaze nutkunu tevil ederken diğer ta- ne daha temdid e ece - 1 

- · - ----- nan nutku dinlemek için bu 
deki so~ n~şnyata. b~kı~:- raftan bazı İngiliz gazeteleri de ni talep etmişti Almangada sabah saat 5 te kalmıştır. 
0~.gr~ J:Iıı:d~sta~m ıstıklalı- böyle bir tevile lüzum olmadı- Lort İrwin 19 !§sizler azalıyor 
i'!g~l~ ıstıkl~Iır:ı bıyr gaye 01.d~ ğını, çünkü müsteşarın, Hin- senesinden be I Konferans hahlııiıda VAŞİNGTON, 21. A. A. -
l an e~ıştır. ok~a mıllı distan henüz değil istikiale da- valilik makamn izah al Reisicümhur M. Hoover tica-
re İ~gı?.z~~rle muzakere ha Dominion idaresine bile la- da bulunmaku ret nezareti tarafından kendi-

istatistik nıüdiirlüğü binasında Başve 
Pş. için bir oda tahsis edildi 

ANKARA, 22. (Telefonla) - İstatistik umum müdür 
binasında Başvekil Paşaya bir oda taKsis edilmiştir. ..,tati 
muamelatile yakında alakadar olan İsmet Paşa Hazretleri 
sıra buradaki makamında çahşcaktrr. 

Beynelmilel polis kongresinde hükü 
metimizl kim temsil edecektir 

ANKARA, 22. (Telefonla) - Kanunusaninin yirmisi 
Viyanada toplanacak olan beynelmilel polis kongresine 
müdiri Şerif Beyin iştirakinden sarfınazar edilmiştir. Kongr 
hükumetimizi Viyana sefareti başkatibi temsil edecektir. 

Türk - Alman ticaret muahedesi 
Aldığımız malGmata göre imza edilmiştir. 

Türk-Alman muvakkat tica-I Asıl ticaret muahedes· 
ret muahedesi dün Ankarada müzakeratı cereyan ebnekt 

Adliye müsteşarı- j .... .. SPöR-
nın beyanatı ......... _ ... ,. .... 

İstanbul Adliyesinde 
tebeddülat yapıl

mıyacak 

Yirmi gün evvel lstanbula 
gelmiş olup adliye işleri tetki
katile meşgul bulunan adliye 
müsteşarı Ferit Bey kendisini 
ziyaret eden bir muharririmize 
faaliyeti hakkında şu izahatta 
bulunmuştur: 

"- İstanbuldaki adli teftişa
tım hakkında teftişatm mah-
rem olması hasebile, bir şey 
söy liyemiyeceğim. Ancak icra-
ata gelince 'bunun bir neticesini 
yani Üsküdar icra dairesinin 
küşadını yazdınız. 

Maamafih tetkikatım henüz 
nihayet bulmuş değildir. Bu 
meşguliyetimin merkezi sikleti 
ni icra işleri teşkil etmektedir. 
İstanbul adliyesinde yapılacak 
tebeddülat rivayeti asılsızdır. 

Tebeddülat katiyen mevzuu
bahs değildir. Bir kaç gün son
ra tetkikatim nihayet bulac-1t 
ve Ankaraya gideceğim". .. 

Futbol heyetinden 
24 /1 /1930 tarihinde yapıld 
likmaçlan aşağıda yazıldır. 

F enerbahçe sahasında 
İkinci takımlar 

Hilal Altınordu - Topk 
Kumkapı saat ı 0,30 da Hak 
Galip B. 

Beylerbeyi - Süleym · 
saat 11,45 te Hakem Galip B 

Birinci takımlar 
Hilal Altmordu - Topk 

Kumkapı saat 13,15 te Hak 
Refik Osman B. 

Beylerbeyi - Süleymani 
saat 15 te Hakem Refik Osm 
Bey. 

Taksim Stadyomunda 
İkinci takımlar 

lstanbulspor - Fcnerba 
saat 10,30 da Hakem Sedat 
zaB. 

Beşiktaş - Galatasaray 
11,45 te Hakem Saim Turgut 

Birinci taknnlar 
İstanbulspor - Fcnerb 

saat 13,15 te Hakem Adil G 
Bey. 

Beşiktaş - Galatasaray 
15 te Hakem Saim Turgut B 

Malta Çetesi 
F. A. N. -------Yazan: Aka Gündüz 

25 Kanunusani Cumartesi gününden itibaren "Politika,, 
gazetesinde tefrika ediliyor. 

Makale, hikaye "e romanlarıı eden feci mütareke devreıinde 
bütün. her tınıf okuyucular tara·ı ~taya sürülen ve i,k~nceler i
fından büyük bir zevk ve merak- çinde senelerce yapyan vatandaı 
la takip edilen kıymetli muharrirJ larDDlZln isbraplı ve felaketli 
Aka Güadüz Beyin iki aydanberi hayabnı tasvir ediyor. 
hazırlamakta ~lduğu "Malta Çe- Bu acı sergüzqtler bilhassa 
te.i: F. A. N.'' iıimli nefiı eseri Aka Gündüz Bey gibi muktedir 
25 kanunusani Cumartesi günün- . . . · le 
den itibaren "Politika" refikimiz- bır muham_nn kalemınden çı tı• 
de intiıara baılayacaktır. Bu hari ğı için büsbütün ıayani dikkat 
külade eser Umumi harbi takip bir mahiyet almııtır. 

Malta Çt.,tcsi ]1 • • r ını bus?u~un pamak kara- yik olmadığı hakkında.l<l sözü- dır. Valilik içi BERLİN, 22. A. A. - M. sine bildirilen istatistiklerin ge 
vennemıştırl nün bir hakikat olduğunu yazı- resmi bir müd Fon Kurtiyüs Lahey 'konferan- çenlerde Nevyoıık: borsasında Şimdiye kadar yazılan her fte-' ticelerini gayet açık, gayet aarrıi· 
tt~ ne. d~mek? Şu. deme~ ol~ yorlardı .. Görülüyor ki İngiliz- det yok ise d sında elde edilen net~celer hak zuhur eden büyük buhran.dan . vi habraların en heyecanlı ve h~·ı mi bir lisanla ifta etmektedir. 1 
kı mıllı kongrenın reıslen ler bu Hmdistan meseleısinde taamüm mucibiı kıfıda reiskümhur Hindenbur- beri ilk dofa olarak işsizler a- lecanlısıdır. Bir çok hususi sui.-1 Malta çetesi F. A. N. tefrikaımı 
O hır" sı"yaset takib" ı· · zum · t ·· t 4- d b ·· dd 5 L d J · · h · · R · · kast lan, cinai hareketleri ve n~ rnubatıkak takip ediniz.! :u:aı~ ~-~~-·· ~1:.:~.~g~o~s~e~r:m:~e~K:__~a~r~zu~s~u~n~a~n~c~e~~u~m~u~~e:t.::_....__::~o~r~~r~w~1n~J!g~a~ı~z~a~a~t~v~e~nn~ıs~t~ır~.~~e~ıs~ıcu~·~·m~-1d~e~d~i~n~in~a~z~al~d~ıgı~-~n~ıjg~o~·s~te~rm~e~k~t~e:_ı:ı;.ı1ııı11ıı1ıı.-. .............. l.lm .... llll ...................... .. 



> ara a haksız-
Eczacılar ...... ....__ 

ek tt · Kasım 15 seneye .... __ Hızmetçıler belediye lar lhtilllfı halıkında .. .. . 
e e yenı h Tehdit mektup•a .. ını den cu··zdan alacak .. • ... . Pazar g·un f e . ma kum OJd U 11 

• 1 Eczacılardan biri n~ dlgor •. ll zıya et 0 

tı alar tesisi Ağırceza mahkemesi dün bir gazan kim? Al . ıB - venhyor ,,, 
tt~d . n u katil hakkında karar vermiştir. Bu-;-~--:- ti ayda bır ha Heri r azı ~zacdarla doktorlara- . .. .. __ 

1 ye J - Haziranuı 12 inci günü Beye ıte Zıya nın tetkik edilecek casmda ılaç meselesi hakkuıda Zıyafette yerli kum 
l · · · zıtta Çekmeçe yollannm tamiri parmağı var. • ·- crcyan .eden münakaşalar bir- • • aş-
lt"SI JÇU1 meselesinden cıkan bir müna- . .. - Hi~t · . . çok dodıkodulan mucip olmak tan eJbıseJer teşhır 

tlı I Il I, fit y- zaada ~ilberi öI?üren kaldırım ! Ça~~~~?tet .. evvel Fatih'te ri mazbut f~~;;~a~~l!~k~ ~~ ~~~~ti ~zacı~r c~yeti ida~e edilecektir --: 
cı Tahır Kasım ıle yalan şeha- 1 dan a rusumat memur- kurtarılarak li . n B ~s~ 8!1 Nızameddın --- ı ah J ll 1 ?. • detten gayri mevkuf ınuhake- ı cT::t1 . Mehmet Ef. nin evine .kontrol edilme~a . ~ bır ~r.~a 1 ey. ~;mıştır ki: Türk ka~ın -. . : . l ) 

mesi görülen Celal maznun ola- kar en~ dadandığını ve tehdit- ,hu işle Beled" en~ t~mın .ıç~n t w d ~czac~~n? ihtikar yap- resi dün bir içt~ırlıgı heyeti ida 
... __ ra1c mahC<eı.-nede hazır bulunu- taf .~e tuplar bırakıldığını ber meşgul olmas ıy~ k:ırelenrun 1 rgı dogru degıldır, Ecza depo- Bu içtimada p ırna Yaprnrştır 

birliği ve ti- yorlardı. sb xazmıstık. ı d 1 c ı. ~ mda bun- ı ann an aldığnnız müstahzara- mesi ~uk azar günü ve ·ı . 
A Mahkeme Celalin muafiyeti tahk'f-endiği~ize. göre polis b~n t=~~r v:;::.ı~t~ B~ediye~e tı azfmi yüzde on beş kadar ka- rüşültnüıt~~i~t ziyafeti ~~ 

aSJ umumi ne, Kasım Tahirin Dilberi min- .' at_ı ne'"ıcesınde cinlerin üzerine a ı ış : u ta~rır z:ıııç a .satmaktayız. İlaç fiatle- yın ~ok ınüRe r ı senelik ça -
rj ne diyorJar gayri taammiidin katilden~- ~;~hı~~tı _ve mektupları yazan sinde E~tn~~~~~ıtkikat n~tı~~-ı ~ )ehnn her tarafında aynidir. icar e(len her ~rn:ı olması için . 

~th/JI /Jty z~yi feril~rile birlikte 15 sene B o u~u meydana çıkmıştır. /yeti tarafından bir~~ mudırı- n ~ nrdrz m.asrafı fazla olan ecza- bu .:ueyanda tas eyı yapnuya ve ı 
• J f 'le karş la t agır hapsme ve verescye 1000 u.,, rhum Melun t Ef . . . a matname e e e fıatler beş on kuru . p~ler d b ar-rufa ait . 
it eri aksi bir ı e ıce 1 c 1 ş ır- lira tazminat itasına mahkumi- kar~sıa~Ul ,kardeşinin k:in bi%~ı!~~~e~1~erek bera~ı t~tk.ilc yade olabilir. ş 7.1- rl§tir. e ulunınıya karar~~;: -
nıak İçin tedbirlerıde İ alıetli ve yetine karar verdi den Zıya dır. B . manete venJmıştır. Bazı eczacılar fahiş deneeek Bu ıne 

k UV vetli oJnıak !Azın ıdı r . -o-" ras;;~:i~r m~ktuplar, aile a- her i~~~'X,':,;';'i~';;~ki ';:=~:<:• ! ~=r;:'~ed-~ _ilii~. par~sı alıyorlar. Dakasrnd/~~g:c~"'•llik müsa. Sl 
Resınıl ıa.y ha ld~lll~;lki sinde ya;ıl:; bır kavga netice- ler? d~ireye kaydolmak m~~ jbiitün ~e~::~erıt harek~tl~ ~~t lıamrn tarafrndg~le~ fıfeza- U· 

ve 
'kt' ı:.ıı_..:-:.., tıakimİYetİ hergiln bir az daha ı a l k 1 kat bı tt ı ~ektuplaraır. b~rı~etmde bulunacak ve ken- mek varit olam:zara tcşmıl . O'iyı~llarıkndan dikilmi(: e~.cb~h lku ta 
ı ısat mu••,_. ... b. t' . 1 k . I.>" c1ılcnneb'· .. d . Ec . b ere teşh· ~ ı ıseer 

&üç buluyor Bunun tabi• ır ne ~cesı o ara yerlı Resimli Ay mecmuasında uır n10t "" J>a • 1 d t" A uer cuz an verıJecek- zacılar doktorlara ırsı - ır olunacaktır iak 
kıar§ı halkın ~~beti de mütemadıyen. artmaktadır. neşrolunan "Savulun geliyo- . . ı \'.a an ı ır. :>:rıca . her hizmetçi altı 1 ürmetkardır ve ancak .. zen ]\'' - J ............ • . ..:_ e 

cut fabriık l g bütiin ihtiyaçları tatmın edebilecek rum" ve ''Köyümde neler gör- . Rızelı Hayri efendin" "d a~da bı~ polısten ahvali umu- reçete yazılırken zühq_1 vaki 'I. \Oınu;) 01~" n 
tilıaaı kud at.ar -Alôk değildirler. Bu itibarla mem- dum" serlevhalı yazılar dolayı- sındeki ' ·Sabah yıldızı"ın 1 are- m·yelerı :hakkında birer rapor olan yanlışlıklara , (;ılarm M - , 1 .,1 

re ıne w- . - elkted' T.....1 . ~ b' ·ı 1 clak· m f" H namın- alacak ve bu 1 d'kk c;ı ı t'ı r f' :--· • ,. /.On . adedini arttınnak ıcap, ~ .. m .. .. ır. . ~rıcı ı~ sı e mezkur gazete aleyhine de- ı o or eybeli ve Bur . rapor arı .. ~~sup ı . at ~bnesi kanur , r~ ~~c- " . ~· • lc.1' 
tevkıi ürk sanaynnın buyumesı ve yem vam olunan adliye tahkikatı ni- a?alan arasından ge gaz o.~duklan daırelere goturerek burıyettır. Bu t ı, Clegıldır. ~~ '"' .. n- . ıtsa 

. kurU1maltmdaba "ikT ortaYa sürülen bir fikir var: hayet bulmuştur. Dava evral - ~~ınc~i bozulmus. Bu;erken ma- c~rdanlanna kaydettirecekler- Biz doktorlarla en:h1111:·da n!ç .urıtelıt mubadele komıs;:o uğ-
tı ası t ı en . n . t d . . . .. n uzenne düşerek k gaz adası dı r. bir ih~i 1 ~.· ~ .! olmadıgı nu hı taraf azalarından M. Rı-

Yeniden yeniye fabrikalar y:pmak, 17ıak~nalar getir- ti~ iae~fre Be ::n :kime~. :;us~a~- mrş parca parca o:Zalara çarp-] Hizmet,."lerin dairelerde bi- ka~,.-' lıri .L.~ me vas Viküno dün şehrimize gel-
tr barice bir ok para1111zın ~ı !11851'?,~ mı ol~~z ~ı? cet ve ınuh · .es~ ~u ~r c 1- Motörün ic;nde _. uştur. ııer listesi bulunacak

1 
.... {l::ı: .ı~slektaslarnnızdan birine m) tir. ~- Rivas rıhtımda ko-

IJda bir k 
5 

!.ı fabrikaların ışlıy:cegı mevad~ı ıptıda- yler 1 ~· a;ır ~;:ıın Turk ~e: muslardır. kıler 1 urtul- Jer bu liste W"O ...... ıetci is- atfen doktorlar hakkında yapı- mıson reısi M. Anderson, bita-
-' riçıen e:i:me e ınecbur ola~agız ve bu yuzden de tanzi~ r1!l<1,,.r11ttP.!amamesını -o- .c}'enlere tavsiye"tte bulunacak- lan nesri vattan müteessiriz. Ce raf azalardan M. Holştad ve 

IJJız Av~u '8 ~decek. F_abrıka Y~pallm. !aka.t ~unu tevdi et~ ~i~ oldugu makama ı l{:.ı rY"' , • lardır. Bir hiz-netc;i bu\undugu miyetimizin bu gibi mütecaviz Nebil Bey tarafnıdan istikbal t 
Ye11; hev::'Y;, gibi hep bırd~n degıl te~rıcı bır mki-ı Bu hus~s · w ı. "" l atalı hu·~ız verden ayrıldığ"ı zaman sebebi neşriyatlü alakası yoktur. De- dilmiş ve dogruca evine gitmiş 
etek. • ve ·;,İr muvasene tesıs ederek... kikata göre ta .Yaptı~,ımız t~ f infikfi1ti elinde'ki cüzdana yazı- polard~ perakende ecza satışı tir. 
6;,.,. .... · . , lrar husulünü vücude getirecek mesinde «S~~~sta'!:•k ..... a H ~ıa~ y~da do~tor İsmail lacaktır. Maas hususunda bu- ı me.n'edıldikten sonra ecza •at- M. Rivas, kendisile görüşer 

ıgı ne dJYot. amillerden biri olur." I • ,.. •• . aram 1 a . 1 ~yın _ evıne hırsızlık tunduklan yerlerden aynlanlar lerı tereffü değil, bilakis tenez- bir muharririmize demiştir ki • 
•yi Birliği kitibi Vehbi Beıi~.f.i'r(rb": ııı~'';.:."k:r.~~ gcw~r!-1?.1» ~as?ıle gı~ege çalışan Vedat himave göreceklerdir. ı zül etmistir.Artık münakaşaya "-Meksika hiıkUmeti ile 

d Nuri Bev or0,a.zarı 1 ,. i . ..c. a~nı .ur~~~u ve h' eı~~c~~ ısmınde bır ks~bıkah polisler ta Fakat sui ahlak sah~bi olan- istirak etmemeğe karar verdi- İspanya ve Almanya arasında 
kl'llpılacak tadili.~ .. ıarı rapo- J • •• - . ..... -ı lUr . z.kru t ~n";~8 ~~~/~ad ~afı.ı~an Y~ ~ a~~ış ~e üzerin- ıar dnirelerin himayelerindcn ğimiz için bu söylediklerim son çıkan ihtilafın hatli icin intihap 
a~ abrak ha.zır~r..:1 "Ticaret ve sanayi odasıbu- vde ~eza ~.nunun ··rmu··ş ve mcv ke 1 1 ta

1
ra 1 es m bır biiyük mahrum kalacaklardır. Encü- sözlerdir." olunan hakemler meyanında i-

~ f k' 1 .. 1 'ıb' V chbi Bey de u esıne mu mas go • ı ama er mnstır . k"k d'l k d" v ·r 1 · b ld u ı ır ere şoy e ınumi katı ı .. _ • l· fi h kkında lüzumu muha .. · menı Emanetcc tıet ı e ı me - ~ .................... .,... ım. azı em utanı u u 'lf. 

ektedir: m~zuu etrafında şunlan soy ku ~r ka~arı vermiştir. ) -_o- . te olan talimatname bugünler- bir usule raıptedilmiş olacak ve buraya döndüm. Burada!i V~ 
a, artmakta olan lemektedir: . . . t _ emT""rklügwü tahkir davaları as- 1 alto sırka t lera de çıkacaktır. Talimatname C(t- ötede beride mevcut bazı idare ziyet hakkında bir şey söyliye-

... • :.a,. __ , Fab 'k lar bır ıhtıyaca e u ...... _ L' t . . . ı· h ı k ld 1 kt k . d w•r " ı ıst ... UNU vasıtası - n a .. ir netice ari 3 sene ağır hapsi müstel- 1 - Yüksekkaldırımda Toton- kul\. tan sonra !lltztne çı ışı sa ım ane er a ırı aca ır. ce vazıyette egı ım. 
l(e alelhUSUS mem 1 kıabill ~!111ek ve ~:01;1mak 9U· ~im olmasına Ve bu gibi işlerin ra. klübün~n el~iSe gqasından A .r esaslı ve tet· ve~ecegın~ ~emle'ket için mercii riiyetıi ağrrttza bulunma l~l manto ıle bır palto meçhul mı.llıA ,· '-tısattan ne anlıyoruz? 

. ~~zu~. Her rctıle yap 'r.idelidir. Bunun sına göre ResimliAy davasına bır hırsız tarafından çalınmış- K 
t ıçın bır refa~ .muhakkak netice vermesi da çok yakında ağırcezada baş tır. 
. beraber fakır aksinde fena di lanacaktır. 2 - Y cldeğinneııinde oturan 

~ınme yuvasıdır. ~ ~htelJ'!~ :.·r düşünce ve --o- Nihat Beyin evine hırsız girmiş 
la sünaiyatı ola_n Fiknmce ıyı l . ed in Marms-r' faciası ve iki manto ile bir palto çal-
~t ve ihracau aıt iyi bir hesapla net~c en em mıştır. 
t t etmiş ve bu su- olarak yapılan fabn~dan mem . o--
~ınilliyeyi m(iınkiln Jekete zarar gehnesı muhte- Yun~'n ~apLanı gayrı Hall)'I 1 . k f h keı11e aşırn11s ar dahilde bırakınlf mel değildır. ınev u ınu a ~ 
lt - ___. ••0 .... t d lecektir . Pangaltıda Beynelmilel fa-

kulireti y ı I d 1z1 arı 1 kırhaneye bir fakiri kabul ettir-
Mannara açıklarında. Yunan j mek üzre gelen iki meçhul şa -

barı,maml, bandıralı Hrisi vapuru ıle Bul- hıs kıymetli bir halı seccadeyi 

-Kapılarımızı h':Jrice kapayacak değil 
· istthsalatımızı artırıp onunla 

geçinmeğe çalışacağız ... 
Esnaf ve Emlak Bankaları müdiJrlerlnin milli 

tasarruf ve iktısat hakl11nda fikirleri 

2 

gar bandıralı Vama vapduru ara ı alarak savuşmuşlardır. .. ·· ı 1 • k ·ı d kua gelen musa emeye . .h ı· . . ı Sutçu er e ıne çı er s~n a ':'° hk'katı nihayet bul I(" -<>- . . Eytam ve Emlak bankası l'Stl sa ı kabıl olan şeylerın ye aile sahibi bir bütçe yapar. o 
b

• I . orlar aıt adlıyeHt~d. 1 vaziyet eden tr' v~rnıcnıek ı ın 1stambul şubesi müdürü Meh- tismesine yardnn ederek dai- bütçede mübıem ihtiyaçlarım 
ır eşmıy muştur a ıseye 1 N d" B nk t" . A- d" l .. t hs 1 t t . 'kt . • .. · "kfk kararnamesini B ltkçı Aziz isminde biri met e ım ey, a e ımıze ma l\.Cn ı rnaınu a ve ma u- a mm ettı en sonra genye 

Sütçülerle inekçıler arasında ınustantı 1 't olduğu mnka na Be ktnqta oturJugu evi hi- ce\ '>en şu mütaleada bulunu- l"'tımızı sarfetmektir. kalam feiaketli zamanları ve 
anlaşamamazlık devam etmek- } azm.ışt've aı bi Mehmet ağaya ev kira 1 ver- yor: Yerli mallarının revacı etra- karagiinleri için saklar. 
tedir. . vermış ır. ldı wımıza göre Yu- memek istemiş ve Mehmet aga - Milli tasarruftan anladı- rafında hükCırnetim'zçe ittihaz Şimdi bu aileyi büyütürse-

Bunlar geçen sene birleşmış- Habe~ ~ .~ arisinin mesuli- yı güzelce dövdügü gibi iki el ğımız, kabil olduğu kadar mem edilen karar çok musip ve çok niz milet olur. Dahili eşyanm 
lerse de müsbet bir iş göreme- na~ geınb~sı ds~lvmiş ve hakkında de silah atmı~tır Merınıler bo- leketin yetiştirmekte olduğu yerindedir. İstihsal ticaretinin de ticaret muvazenemizin te-

yetı tes ıt e 1 "' • .. • • • 1 ı · · d 1 ·ı · ed" • mişlerdir. k un 383 iıncü mad- şa git.niştir. mahsulat ve emtıayı -!_Stıma tevsııne ve o ayısı e paramı- mın ımış olacağına şüphe 
Dün bu cemiyette tekr~ ay- cez~ an~b~nce lüzumu muha- --o- - zın istikranna büyük ihizınet-

ame ksa bu vazı yete desı mucı ın 1 d w · · 1 · b'" ·· k nlmak mı ,.ro •w• kkm keme kararı verilmiştir. Hrisi Azılı hısız v:ıkal 1 ndı ere ... ecegıne, .. tesır erı uyu 
tahfifi. devam mı Iaznn geldıg;t ~a. ··rmüne temas eden . olacagına kamım. 
cyeti idı da görüşebilmek için hır ı.çtım~ kaptanıdc~ s'le ağırcezada ve Tayfur isminde bir sabıkalı Hangi ihtiyaçlarımızı azal-
iincü m s· yapılacaktı. Bu içtimaa ınekçı mad~e o :f ~tarak muhake- Uavutpaşada mahallebici Ah- 1abiliriz bahsine gelince: buna 
emiş 4, ~ı~ır. ır ler de sütcüler de iştirak etme- gayrıd~lev kt'r Mu""staııt-ıklı·g~ı·n dullah ve bakkal Dimonun dük vN"an vermek kin evvela ihti-

.....:.;....:; ... .AJa ıçın yapa- t me e ı ece ı . k" la yd k r· -- t' " • ek · 
Irk en müsmir fe- diğinden yapılamamış ır. . w. ıadde 5 seneye ka an nm so u tan sonra ırar yaçlara bir hudut çızm ıcap 
Çünkü sanayiia te- - ... __ .. - talep ~ttı~.ı n . cezasıdır. ederken Haseki polis merkezi eder. Halbuki buna imkan yok 
ek yerli mamiıla- Yangını haber ver- dar agır aps-0- • muavini Nuri B. tarafından yal tur. İ~tiyac; dediğimi.z şe~~er, 
evaddı mii'Jlkün ol- J K turacı Ahn1~dın kalanmıştır. eğer ıhtıyacatı zarunye cum-
içeriye sokmaması miyen n1emur ar un< de . --:>- lesinden ise ıbunları tehdit et-
e memleketin ser- • ·- . a VCl~1 . Yent caın •de yangın mek tabii hiç mevzuu bahsola-
rya akmayıp içeri- Polis divanına teydı Kasımpaşada Bah!•Y<:.ca~de- Gece yeni camide elbise ma'Z. Yok, eğer medeni ihti-
.aımektir. Bu da it- d'le"ekler sinde kasap Ahmedı oldurenl Kartonun dükkanından yangın yaçklr kastediliyorsa onların 

· e l '"' k d Ahmedin muhakeme d ··h' b' k t hd'd ' iıırJU"a<:atm tevazüniı un uracı çıkmışsa da sirayetine meydan a mu ım ır 1911lını a ı e 
biyo meselesinin Beyoğlwıdaki yangın gecesı sine devam olundu. . . verilmeden söndürülmü tür Folk Bey . . imkin ydctur. M Ne ı m I ev 

residir. Sanayiin te- vazifesi başında bul~yan Mahkeme müdafaa şahıtlen- --o- ş · ederek bu suretle hem ıstıhsal Geriye lüks sayılan ihtiyaç- yoktur. Milli iktisat cephesı 
her sene harice a- memurlarla yangını vaktınde ni dinledi. Şahitler maktulün e- A l h l kudretimizin artırılmasına hiz- lar kalır. Bunlardan bir kısmı- bu suretle tarsin edilince milli 
'lyonlarca işçilik Vali Beye haber venney~ san tinde silih görüklerini bildird~- ll 1 sar OŞ ar met hem de ticari muvazenenin nı belki azaltabiliriz. Aneak. servette tezayüt eder. 
lek~mJa.tlacak ve tral memurlan hakkmdakı ~ ter. Neticede. mü~fa~ ~e kqıf Kumkaplda balıkçı Ahmet, lehimize . olarak ıslahmıtemin şu da var ki benim liib telikki İhtiyaçları azaltalım demek 
numerolu ha kadar pa kikat bitmiştir. Bu ~us~ta ıh- için dava talık edılmıştır. Maksut ve Cemil isimlerinde eylemektir. ettiğimi bir başkası tabii ihti- doğru değildir. İhtiyaç azal· 
·· Annabyane iltihak mali görülenler polıs dwanma . ;:-<>- . üç kişi gece Kwnkapıda bakkal Ancak şunu da unutmamak yaçlar cümlesinden addeder. mu, bilakis her gün çoğalır 
e cşyalar vr_at paha- verileceklerdir. Eskı reji aleyhınde Nikonun diıkkinma girerek bir lizsndır iri memleketimizde Binaenaleyh, bunlarda da bir Kendimize medeni dediğimiı 
~;:te ::zti111eh~r. Ni: Vaıifrşinas b;r menıur bir ct~va şiş:ar::::!;rnıırve k!ndilerini şimdilik istihsaline imkin ol- tefrik esası kabul edilemiyece- müddetçe bunlan azaltmafı 
lr mobilyalar~ au Yef'! Eaki .. den açığa çıkanlan- ya ga ge .en polis memW' mıyan şeyler de veroır. Bunla- fi için lüks eşya sarfiyatını d6fünemeyiz. Ancak bu ihti-
6-. nadide c dat yanı Hocapqa idarei hususi~ tah 

1 
.:eJı .. 1 yhine Yunani• lannı yüzlerinden yaralamıılar Tı dahilde istihsal etmek zama azaltmafı fertlerin iktıaadt yaçlann hüenil idaresi kabildir. 

ııünartcn saıciderecede sil ıubesi muakkip ve tahsildan ar, es bir ~!1v: :çarak 500 bin dır. na muhtaçtır. Uzun bir müd- menfaati-erine bırakmak daha Esasen tasarruf da ihtiyaçtan 
tı Lui şeklin halk için Şerif İbrahim beyin mükel.~en! ~~· T d~ si-y' f i --<>-- det için bunları hariçten alma- doğru olur. azaltmakla de~l iyi idare et· 
~Ituklar, eski.ır re ıöeterdiği teshilit ve husnu ~n ıs:-r: .e: g~ le~r Tü- Karın·Jnyola vak'ası ğa med>uruz. Ben, millt itrtı- Hasılı ben iktnadiyatımızm melde olur. Kımseye, baloya 
~~1~~0~::;.:i; l~tfu ta- muameleden blhiı bir çok kari- l~ra ~:.. 16.:nn::! mMüril fa;ı· ak I ndı satıçıbğı milli bir taauup eseri taneimi ve tevali için istimal gitmeyiniz, şampanya içmeyi-
•atlcri, Çin J zıra~tt:P ıemmzden müteaddit m~ktup- t n 1 B bu d ·ıe tütün in- • 1 Y a a olarak telikki etmem. Belki olunan çarelerden en mühim- niz derneğe hakkımız yoktur . 
vir kutular, nayıe ıh- 1ar abyonız. Makamı ~diniıa ~çet · alik ava 

1 olmadıfıru Son günlerde Taksim civa- iktısadi vaziyetin zaruri icap- teri meyarunda memleket malı Çünkü balo da, şampanya da bi 
· vazolar, A' ız bir ıu- naan dikkatine arzedens. ~ ası mut. karmanyola vak'alannm lanndan telikki ederim. Bir sulitmı kullanmağı ve devam- rer ihtiyacı tatmin ederler. 
rıe~~ markal mtakad• -o- 90Y r. çoğaldığı ve faillerinin de bu- çok memleketlerin siyasetleri lı biır rağbetle istihsalitı ar- Bence ihtiyaçlarımızı tedri-
hır~ınde :01.ızel fıkir- Bu 118 Türk ocağlnda Tapu ka' ıt1an lwıamadığı .öylenmekte iıede milli lrtıut hedefine doğru yU tırmaft buluyoruz.,, cen yerliden tatmin ef'l;"'k ve 
ve Ş~an, lit eder. B 22 (Milliyet) _ Da- tatanbul'da bulunan tapu poİis müdiriyetinde yaptığnnız rüyor. Ancak, milli iktisadı mil . . .. Esnaf B. M. ne diyor~ . . . . mesela modayı kend~~r~cılan-
rabi eşyalar, ihtiyaç- nr:.~"-'nrialerinden Sa- kuyudatmm Ankara'da inta e tahkikata göre son zamanlarda dafaa demek, milli tia.ret ve Esnaf Ba."lkası müdürü Faik mızın zevkine birakmaıar, 1reti-
l yai beytiyc. ~~~,..fi"Lu ş :k- ' ., eyler tfl'&fmdan dllmekte olan mahsenlerine Takcimde yalnız bir vak'• ol- iktisat bud11 tallpicH~ harice J!er şu mütaleadadır: le ve daha bazı çarel ak tarak 
h~kia!kıl~rbı: Oknodmo~dun~mpir ı şe~- - a Ud miıhim kon nakli ancak ilk baharda mfim.. mut bunun da fa'li tutıılmp§ ve karşı kapam 2 930 cum,Jart.Mes iil-nı• ı-ıat'u'B n milli tasars.~:_'4 ert- l 'sraf telakki edile!' tJ Pı ı terin 

. ! ır . • Konse --== ~. .t v~a_olA\::1t:" tu: r. 1 • esfgü u aıua ~~'bıuı ... .-.u J{ önüne ok ;. ? lıl 
~=~:k~ 1;';~~~ ~~~~;::·;:~ ııüren il IDlllm 1111 1 l!lllllıl-00iııımuWIJl1111111D 1111111 ey~. numn nda kA!n daire>• oelmeled lltn olunur er . ~:;:.,;::,';:· :ı2;/'"cı;,., • 
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emlak Boş en keler' 
Em nette 

karı 
Be1:zin, le elıeleı·in Enıanei;ğôre ihfi-

içinden uçmuş.. J•iir yoktur 
İrıhisnr idö"re:inı11 99 bin -

. Son günlerde et fiatlerinin yük-

dl dı ı B. söz aldı ve· köprü 
zb•n ~iz, dedi~ A:~ın:ekil ne- Metruk 

·dı k, en musı11 Eınanet 
dik. Bir taraftan - za 1~ •• 

BiR aftan biz uğraşaca.g~ınıla- usküdar ve Kadıho-
. ı sak ıyı o k 
t arada ça ışır hsen as- günde bazı melr11 

1 söyledik. Ben şa - iliın A d 
~ • .,,-:;Prüye taraftar d~gd E~ em/ak bu/un U 
.., . k" ru e 

'l ih 

ın ama asma 0 P .. . · · soy-
. ı heyeti fennıyesı~ekte 
1 gibi 90 metro yu 

lıraııh daııH.sı seldigin<len v .... d 'h 'k" 
P l

'hi ., . 
1 

_ euunaıtıar 
Emlaki metrfike idaresince Üs et.ro ın saı: ıcı~resı şe ıre- oldugundan bahsedilmektedir . 

küdar ve Kadrköy semtlerinde ~anetınden 99. bın lıra zarar ve r.nıanet .mahafilinde yaptığı
Ermeni firarilerinden metruk zıyan dava edıyor. Davaya se- mız tahkıkatta et fiatı'nde ihti-

naıne· b d P l · h ' 'd k" -.dan sonra asıl ruz baŞ- bazı emlaki meydana çıkarıl- .ep ş~ ur._ ~~'.0 ın ısar 1 are- ar 0Iı:t,ıadıgı söylenmekte ve: 
Çıldi ve müzakereye mış ve vaziyet olunmuştur. sı tesıs edıldıgı zaman Çubuklu - ~tedenberi muhtelif sem 
. . ve Bu emlak Hazine namına depo.larında ne kadar petrol ve tlerdekı et fiati birbirine uy-

Crikada milli sergıler kaydedilmiştir. benzın varsa Emanetten satın ' maz. Fakat bu cins farkıdır. 
Yırlar b'rlig·i tarafı~dant -.o-- almıştı. Aradan bir müddet geçı Tetkik edilecek olur·a esasen 1 

• hükilIJ!e · k 1 lı · · d · ~ tlıııneı sergilerın akaba f k . 1 • mış._ tene e er - açı .. ı:ca .. •ç~ e 6_0 ~uruşa satılan etin mezbaha 
ıtı.dan teşkil ve ınur ·ııne- S An ış erı benzın olınadıgı gorulmuşt~r: fıatı 50 ve ıoo kuruşa satılan 

. Csinin mi yoksa edi - İskandaki dosyaların mülki- Depo memurları benzının etin de mezhaha fi ati 90 kuruş 
~ mi muvafık ol~cagPoın~ ye müfettişleri tarafından tet- müruru zamanla uçtuğunu sö- [ olduğu görülür." Denmektedir. 
ordu Bu hususta bır ra · _ ylüyorlar. İnhisar idaresinin b~ --o--
ı._ . d "Sergt kikatı hayli ilerilemiştir. · k' · 99 b' l' d İd T 

t""11'.!liştL Rapor a fın- Teffiz muamelesi hazirana ışt~ .1 zıyanı ın ıra _ır: a ranıvav'arın bor~·u-
hısusi te ekküller tara sı re ıki sene zarfında benzının bu - . g 
aÇ!lmalı şfakat ınuı:~k~:ba kadar bitirilecektir. kadar fire verm~diği k~a~in.de ları tenı1zlenecek 

et tarafından ınura di- -o- dır. Şehremanetıde aksını ıd- Tramvay 5 . k t. - ur . · hare d' di . ır e ı yagm 
eUdir". Kanaati ız Bir istifa ıaMe Y0

1 
r. dl' . 'k 

1 
damlaları ve buğuları temizle-

dıı. ri- ese e a ıyeye ıntı a et- mek üzre tramv b 1 
~dı" B . "Buna bence. vte n Ahvali sihhiyesine mebni is miştir. Mahkeme bu davanın ön kısımlarınd ka_y aral a arbı;nın 

'9ft · · . bU ış e h 11. . • hl' h'b .. a ı cam ara ırer 
en iyi cevap bız · Fur tifanamesini iktısat vekaletine a 1 ıçın e 1 1 reye muracaat rakkase koyma - k · 
ayız demektir" dedı.kaba ·· d ·r ıık 'hhi etmiştir. Bu hususta Standart, tir. ga arar vermış 

~ade Murat BeY ınura ıl- gon eren vı ayet me ez_ sı . - Neftsendikat müdürlerile pet- --o-

:lıüıc·~- t afrndaJl yap ye baytarı Mehmet Alı B. ın rol taciri Kara Eftim oğlu bu E<·'·<I. hı'r ı"htı"':'ıf wnet ar ı·ııde ce- . 'f' k'l k ... l d'lm' . _, 
l ıtıuvafıktır şek ı . ve ıstı ası ve a etçe a:uu e ı ış hafta içinde mahkemede ızahat 
lırerilmesini ~eklif etti ve vilayete 'bildirmiştir. 1 vereceklerdir. Bundan dört sene evel Ema-
kabuı edildi. .. .. Ü hak netin petrol inh;sar idaresi de-
e~~irlerimizin surt:1nınışu. E'konomi ~ola;ın~a.bıraktığı petrollerin 

E.~, il bır rapor haZifJ[Jifile bu fıresı ymmnden Şehremanetile 
~'be liamdi Beyin te verildi. - petrol inhisarı arasında bir ih-

ev (J l'\ın teksirine kar~e veka- K f • f) • tiH\f cıkmıstı. 
llııdan sonra J'da kanunu- Ü f Ü m e yv e ) a e rJ Dünkü aksam ıiifekamızdan 

• ~fından kazaJlÇ nazarı birinin bu mesele etrafında yaz.. 
~Elpılacak tadil.3~ rapo- f dıii;ı bir yazıva cevaben petrol 

teaıarakhazırl ·ıdi.Ra- Bu sene İatler yükseictir, inhisanmüdürüHüsnüBeydi-
'tı.ı." geÇI k' 
!d llzakeresine . tadili te- h . k A ? yor 1 

rr il. §U maddelerın İ İl ar V8f ffil . . - "Arada ufak bir ihtilaf 
wıillııı ediliyordu: tabi oları- vardır. Bu da petrolun vereceği 

•• • • e z 
asan ecza depo .............. d !{urus. 

' 

8. lNCİ TER'flP 1. İNCl KEŞİDE: 

11 Subat 19:30 
> 

I{eşideler; Vilayet, Şf:!hremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakq}lan ve halk hu

zurunda yapılır . 

B~l~K IKRAMllE:· 30,000 URJBIR 
Her keşi dede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz . 

almakla 
y olnı.ı kınnı~ 

etnbolltmn dlkkol 
\alep cd\n\ı.. 

'.T.rkez Acen• ·ı: Gauı kl,,, 
h1«1n 11. Be\'o~l ı 236? ~u':> 
Otnt•"' l\fl~nıcll" 1 hıı o!tıth 
l<t.,ı,ııı ~40 

Mu~anJa postası 
Cuma, Pazar, Sılı, Çar· 

şam!ıa ~iin\cri idare nh!ımın· 
dan 9 da ka\knr. -
Tra~zon i~nci postası 

[Ankara)npunı2J K:l.nuııu· 
sani rer·emh~ ak~amı Galata 

rıhtımınJan hareketi~ Zonc;uldak 
lnebolu Sinop Sdm<un Cnye 
Fatsa Ordu C:ire<'l'ı Traht.on 
Rizeye ı:Jdecek w oı Trnbzon 
Polathane Giresrıı Onlu Fatsa 
Samsun Siıı rır lnebolu ya ug
raı ar~k )!'elec~ktir. 

lznıir sür'at postası 
(GÜLCE'\! '.L)vapuru 24kil 

numısani Cuma l 4,.JOda Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tr:si ~abahı lzm!re gidecek ve 
Pazar l 4,30 da iz mirden hare· 

ke-tle Pa7.artesi sabahı gelecektir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ı·e cazbant mevcuttur 

!NTALJJ POSTASI 
n ..... Beyannameye ·-"' hem Bu sene kuru me"tve fiatleri ralık 1029 kuruş 30 paraya ka- fire farkı olarak 7-8 bin lira-

n' Ilı llıeşkı1k ınatlil~k°kaydi- geçen seneye nazaran biraz da- dar yükseldikten sonra akşam lık bir farktir. Yoksa ya- OIIIIIIIIIIII !II!!III!IIIO 
il Up, hem de ~eş yazılınasr ha pahalıdır. Bunda meyve ye- 1028 kuruşta kapanmıştır. Li- zıldığı gibi 90 bin lira değil." M d 

(KOl\TA) vapuru ::!6 K sani 
pazar !Oda Galata rıhtı:nından 
hareketle lzmlr Külltik Bodrum 
Rıfos Fethiye Finike Anta\ya)'a 
gidecek ve dönüşte mezkOr 
iskelelerle birlikte Vnclifli, Kal· 
kan, Sakız Çanakkale, Geli
boluva uıtrayarıı" ı:elecektir . 

r, et hanesıne tişme zamanında vu1cua geıen ret 9,04 kuruştan, altın 906 ku- ~-- i enizi bozmadan Harbi umumiden : 
dır. a1acakıarr yağmur, seı veya bunun büsbü- ruştan muamele görmüştür. Tii tii n işi evvelki lezzetle halis şekerden 

ı Aimmryall taflllI1ıyor ve tün ziddl kuraklığın tesirini a- ·-o- •--• 
7e memurlafl ıarı nazarı ramakla beraber esnafın ihti- Tütün hastalıl<ları"le ı·mal edı"len Jc gelen :ı:arar Bu zararlar . _ ( Birinci sayfadtn mahat ) 

• 
• 

Jate al.ınryorlaf· bırakıl- karmm en mühim amıl oldugu- mücadele inhisar ziıhniyeti yalnız istih-
1 rbest • d' 
et olarak ~e nu kaydetmek lazmı ır. Tütün inhisar idaresinin, ö- lakte kalmaz istihsa.Iata da ti-

; .-:·tnünasiptıtd ·talardan husu- Mesela İzmir piyasasında ve . .. .. 1 . . carete de kol atar, ış sahasını 

1....:.. K rıkor a t d nümüzdekı sene tutun _enmızin daraltır. Mühim miktarda tü-
l ko a.rarııı tanınması e- ya İstanbul satış fiatin e top- hastalrksız olarak yetışmesini j tün ihrar eden müstahsı·ı mem-
~ce . ~ tan okkası 25 kuruşa olan eyi " 

ltı.i. e~ıb~~ecine için ihti- inciri İstanbul halkr ancak sek- temin için yeni ve esaslı bir leketlerden hiç birinde inhisar 
..ı.._ Bır tı d v · · ed' Ü 6uretet mücadeleye giriştiğini 1 

sistemi kabul edilmemiştir. Bu 
, . ~ '- ası ıazıın ır. ~rgısız 6en kuruştan yemekt ır. - k D - · l k l d b d l 
.. ih ..... ~ t akçasına musaade zum" bu sene nisbeten daha u- evvelce yazmıştı · egırmen- men; e et er e an ro usulü 

bya - · · dere meVkii mücadele merkezi tatbık olunmaktadır. 
;nelidir. cuzdur. Fmdrk olmad~gı. ~~ın olarak kaıbul edilmiştir. Burada İzzet ve Hüseyin B. lerin 
ı:- Her muamele hakkında ve mevcudu da ihraç edıldıgın- tıir bina <kiralanacak ve müca- noıkta.i nazarlarına tütün inhisa 
I\'a gösterilmesi kabil olmu- den hemen hemen yoktur _de- dele ile alakadar olacak me- rı müdiri umumisi Behçet B. 

nebilir. Diğer kuru ıneyvr.: fıa,t;: murların ikametine tahsis edi- şu 'beyanatile cevap vererek in-
Ticaretane memurları da Ieri ateş pahasınadır; eseıa Iecektir. hisar idaresinıin faidelerini ve 

vergiye tabi tutulurlarsa kuru kayısı memleket_imizldin :n İstanbul Maltepe tecrübe bandrol usulünün yanlış oldu-. ·ımı· !ur · meyvesı o ugu • ltet teşvık edı Ş 0 • bol ve en eyı tarlasında yetiştirdiği tohum- gunu anlatmaktadır: 
&eyannameye tabi olmıyan- halde okkası 120 kuruştan. aş~ lan bizzat kendisi zcr'etmek i- " - Tütün inhisar idaresi 
,,, . d -·ıd· Bereket versın İ _,_ . . 
"' temennisı: ğı egı ır. ib" aş çin bir ay evel zrnite giden u- P= vasi bir teşkilattır. Depola-
; ..... Dört sınıfa ayrılmış ~~ portakal, ayva, armut, g 

1 
y mum! müdürlük haşere müte- rrmız, falbrikalarnnız, vasi bir 

1%amesiz esnafın vergısı- meyvalar ucuzdur. hassısı M. Pren de daima De- idare teşkilatımız vardır. Kırk 

o 

• 
• • • 
• 
• 

T AHiN HELVASI 
Yemek isterseniz 

HACI BEKlR ZADE 
Ticarethanelerinden alınız. 

• hfer kezi: Jstanbul Bahçe kapı. Şubeleri: 

• 
• • • 
• 

Boıcaaj1 poslaıı 
( GELiBOLU) vapuru 25 

K. sani cumartesi 17 de idare 
• rıhtımından hareketle Gelibolu • • Lapseki Çanakkale lmroz Hozca· • ı •daya gidecek ve Çanakkale 
• LApseki Grliholııy.1 uğrayarak 
• gelecektir. 

• Ankara, Beyoğlu, Pang-altı, • TAVJl.ZAJ 11·: ~l l 'STAFA 
ve lıirader.erı v~pıırıı 

Muntnıam Ayvalık Ekspresi OIIIIIII Galata, Kadıköy IIII.iiiO 

l·~- ~ •••••••• --------· .. ~~~~~l.~~~.==·==··· 
PANORAMA - PALAS t":!~!ı8ı~u 

Jahfifi. d birin -o-· . t ğirmenderede bulunacak ve milyon liralık tütün istek edc-
i'~Yeti idare bun~ar ~vafık Borsada vazı ye Seydiköydeki fideliklere ekil- bilecek bir vaziyetteyiz. Mem- · 

Uncü maddelen ı:n dd t T r ası miş tohumların ne netice vere- ldkette büyük sermaye iş gö-
Birahanesinde her akşam saat beşten itibaren 

ŞIK ORKESTRASI f 

Anunusaninirt 23 üncü perşembe gü 
nü akşamı saat on vcdidc Sirkeci 
nhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale. Küçük kuyu, Altınoluk 
F-drcml~ Burhaniye, Ayvalık ve 
dikili iskelderinc azimet ayni h· 
kelelere µğrayarak avdet edeccktır. 
MıhaUI milracaıt : Yem~ Tavil· 
zade biraderler. Telefon lstanbul 
~ıo 

eı:niş 4,5 ve 7 in~i _ma e- Dün borsada ngı ız ~r ceklerini tetkik edecektir. rür. Kırk milyon liralık tütün 
l ö~ş11?-ekte kendını mezun 1028 kuruşta açılmış, ve bi~ a- • istok edecek derecede büyük 

. ~ * sermayeli bir şil'ket bulundu-
0bu raporun taliına- B 22111930 ğunu zannetmiyorum. Bandrol 
kısmmrnr vekalete ~ Kamblo orsası usulünün tatbikinde zengin bir 

uni cihetinin tekrar ZLAJl TAHViLAT şil'ket bütün küçük sermayeleri 
1--rar vermiştir. B~- l~ThlıKııRA 1 007 oo.oo Anodol• } .,'· TT.. ~66·.0000 belederek Türk tütünlerini "ah-,... .. . l Jstl~rıız da 195 50 ıı. r Q " 

kongrede göruşu e- ouyouu • ""hhld• r oo • · s. T. 36•00 si bir inhisar altına olacaktır. 
r müzakere edilerek IJ<raıniy•ll demir yola Thel ılrk•U •.:ıo.04 Az sermayeliler bu vaziyet ıkar-

t a 'h • ' "TLER rldtlrlk flrkıll • 80,JJ " a ıu ayet verilmıştır. suı.ıı. l\ıhıım ~ımı~ 16 58 şısmda bir iş göreımezler. 

l ıt 40 
H. •·*' ıı ... 1ırttll Şahsi bir inhisar, tütünlerin 

MOZAYE lLE SATIŞ lr tırk•11 t 21 2~ . l h h l k DE •oıdolu denılr yo • 69 00 ı•s a ına, mevcut asta r ların 
ESK! MOBİLYA, TABLO, " .. .. • · d" · 
. KOMOD VE sA!RE .. 1ron•r· S. 11,00 ç~:KLE~ onune g~megı uşiınmez. E-

'-'· gu ı. t·. ~. ~ırtoCI 38 oo linde iıstok bulundurmaz. ""'1Ci Kanunun 24 üncü cuma kcd 
balı &aat 10 da Bcyoğlunda yan l. h flr ıo 50 r.oodrı 1028 oo.oo Pir....,ort M7 J7.50 Halbuki inhisar idaremiz, 

da h · J<agın· r. 1 uu• A. \ 28.5' Foı11 r2 ııu~ "'1"' llô 34.o' ""'run·· lerı'n ıs' I 0 Lını, ı·stok bulun-
g aınamda Bile•ikçı ,;o t. Dttlrııı,. ,, 4 fili Cucm i -14.75 Roıaa 09 04 50 •u ""' 
sy~·Umcro!u hanede bulunan :e• ' ıırıırıııra ı 31 "° 8bkrq ~5 s:,50 A .. oıerdı11 ı ı 17.50 durmağı düşündüğü gibi fiat-
. u Atmaoya ait kıynıctta~ ~ .. çı.oı•••• ı oo Brltı.ı 3 39 50 Sotyı !erinde nazrmıdır. Tütün müba-ıdc eşyalar ve tablo koleksıyonu " • •s 65 :ıs. oo 
a ı. 1 tltloa"" • 75 Prar 15 95,oo-S.rllı ı 98.oo yaatmda yaptığnmz teşebbüs-
~~;~t" .~~~~o~t:~~;, ha~ki ş. )l. Ea• ~ 17 25 Vıvaoı 3 36. iS J ,.rle. zürraın tütünlerini iyi bir 

l~r:ı::'a1::i~~a~:r~~ir~yın~i~~~~ ~. li•lıiıilliıııııııııııııııııımıımıııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııımıımmmııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııım _o ~z:~~ ss:n:ı~~~e~~en1.::t~: 
~~~e~~~;e ~~~n:~~liy• - - Ask gu·. n esı· ~ ~ .. ak·z·ıs!:i~urr.':1aza~ı-~:. ~rrea ~.i::1ı· ıdyu.~ş-01tukıar cşki gravürler, yaglı~o- ~ _ 
~blolar ~mpir aynalar, eski Ed'u- ~ unuyoruz. Şahsı bır inhısar bu 

r biblolar eski İngiliz ve ıJr- ' ' = ciheti düşünmez. Sorıra en mü-
atıcn çu; Japon divar taba a- 1 hiınıni bu gibi şahsi teşekküle-"'"i k' · aynaları, 

" r utular, Venesıa (Fün- El J; f rin vaki olacak şikayetleri na-
h "••olar, Acem kutulan b şinci em zze !§§ zarı itibara olmıyacağı muhak-
•n) ınarkah vazolar, on ·e ve § kaktır. Haltıuki inhisarımız 

~~~~ınde kanapeler, ~p~ronz ı: 
titı OY.IJn masaları, ampır Jer yeni VC E:=:; hakkındaki Şikayetleri dinle-

Ye Şamdan, sedefli tab1u~ v~ meğe ve icabına bakmağa mec- . 
hi eşyalar şimine eşya şa· z buruz. Bandrol sistemi tatbik ' ... yaı· b ' .. k bat ıra ' --, eytiyc. Muş e · k· E-. __ edilen memleketlerin de inhisa 

uı halıları. Ondördüncü ~uı ş~- -
hakiki bir komod, Aıı:ıpır şe se - _ ra doğru yürüdüklerini görme-
~•kiki bronzlu bir masa. l{~~en ~ınllllllll il kteyiz." 

•us nefis bir piano. Pey 8 'liilllllJlm 
-% de ~5 temiıı.a~ alu>J' 

i}sRl 
En güzel hanımlar ile 

Kemani Haydar Bcr Hanendeı ScllhıddJn BcJ 
Pianisı Mmc Angcl • Mellhıı Hanım 
Klarinct Şeref Bey ,. Mmc Nektar 
Konuo · bıs lh!I f;f, • Hamiyet Hanım 
Bacist Osman !ley • Seher • 

OCCCO• Tatil zamınlannda ÇIGAN M.UZlKASI =···· 
Gayri mübadiller 

Tahsilat- Tevziat komisyonundan: 
E. No: Semti 
787 Beyoğlu 

375 Edirne kıpa 
758 Bcyojlfo 

757 • 
754 • 
356 Galata 
434 EyyUp 

909-914 Kulckapı 
415 Üsküdar 
1ı14 Büyük adı 
583 Yeni köy 
JC37 Kadıköy 

1042 • 

Mahallesi Sokağı No Nevi 
51171 ban~ Hıcımiml kumbaracı 

Atik Musufı pışı Ebe. 1 • 
Hacım imi tcrcuınlll 19/25 bir oda 3/S 

• 
• 

Beyazıt 

Cezrlktsım 

Hoca Ali 
Gülfemhatun 
Küşadiyo 

Güzelce Ali 
('.,afer •l• 

• 

çıkmazı 

• 
• 

• .. 
21/29 • 
ıs tUtün 

• 3/5 

karaoğlan 

Çömlekçtlcr 28 

• 8/5 
deposu 

dükktn ki gir 
maa oda 

dubek çıkmazı SO hane 
uncu 2 dükkAn 
cami 7 hane 

pışı Köybaşı caddesi 324 dükkla 
Mühürdar 1 • 
Yıverağı 6 hınc 

Baltda muharrer cmlAkln bir ıcnc mUddeılc icarı mtizıycdeyc çıkml

mıştır. taliplerin yüzde on nlsbeiinde pey akçalıriylc !halci kat'iyc günU 
vlan 1 >21930 cumartesi gilnl1 saat onda Bcyoğlundu imam sokağındı 20 
nıım•ccıda kAin daireve ıı:elmelerl tlln olunur 

İiılll ... a;ııı ............... . 

MOZAYEDE lLE SATIŞ 
İkinci Kanunun 24 üncü cuırl J 

günü sabah saat 10 da Beyoğlund 
htikJal cadd"9indc İmam sokağmrl. 
8-10 numaralı İmam apartıman 
nın 2 numcrolu dairesinde buluna ı 

ve müsyü Rudolf Shröderc ait kı~ ı 
mcttar ve nadide eşyalar müzaycd' 
aurctilc satılıktır. 

Ondördüncil Lui ceviz yemek c 
da takımı büfe dresuvar oval masa a 
adet sanda!iyc ve divandan mürck 
kep, gayet zarif salon takımı, kaMı" 
2 koltuk 6 aandaliyc ve yeni halı.C 
3 çift perdeden mürekkep kanapc. q 
koltuk ve 6 sandaliyeden mürekke 
asri diğer salon, kanape ve koltuk 
pomiyc takımı Ondördüncü Lui ya 
dızlı ağaç oymalı bayii, büyük ayr11/ 
aynalı dolap lavabo ve gece masas 
dan mürekkep yatak odası, diğclİ 
asri 2 adet yatak odalan, aynalı d<t 
lap, lavabo demir karyola gardrolr 
lar, buro\ar, kütüphane, yazıhane sa · 
daliyeler. portmanto, arabesk taburiı'İ 1 

borulariylc Çini sobalar, kolon kan . 
pelcr, kadrolar perdeler, elektrik ;h 
vizeler, muşambalar, sofra ta 
çay takııtıı, mutbak takımı, Singt11 
makinası, 80 adet pJaklariyle gran: 
fon vesaire. Anadolu ve Ac<m ha1 
tan. Piano. Pey sürenlerden 100 ~ 
25 temina~ alıı1!r. 
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BtN SÖZ 
BiR RESl~f 

Eınnijef · san~ı~ı nıü~ürJü~ün~en: 
zay•de ikraz merhunaun cins ve nev'i Boıçlunnu 

f. >C•.:tli 
• L 
ı 
1 '50 10910 

N. ı.mı 

Rumelthisannda Alitorlak rnahallesindeHamam 
sokağında eski 20 yeni 18 numaralı bir hanenin 
tamamı. Seniye H. Ali ve Hidayet Ef. !er 

30 11712 Kadtköyünde Rasimpaşa mahallesinde Çayır 
t caddesinde eski 66 mükarrer yeni 84 numaralı bir 

hanenin tamamı. Anastas Ef. 
50 • 13833 Kasımpaşada Kulaksızahmetl<aptan mahallesin

de Ebekadın sokağında eski 16 mükarrer ve yeni 
18 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. 

Mehmet Ali B. Firdes H. 
50 14754 Kadıköyünde Tuğlacrbaşı mahallesinde Ku 
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başı sokağında eski 72 ve yeni 7 numaralı maa 
bahçe bir köşkün tamamı. Famıa H. Hüseyin 

Hulki Mahmut Selahattirr ve Mehmet Veliyittin B.ler 
15189 Boyacrköyünde Mektep sokağında 7 ve 7 mükar

rer numaralı bir hanenin temamı. Süleyman B. 
· Sadiye H. 

18242 Topanede Karabaşmustafa efendi mahallesinde 
Lüleci arsası ve Kale sokağın.da eski 26, 26 yeni 
26, 3 numaralı bir ahırın tamamı. Şevket Ef. 

17689 Emirganda Muvakkathane caddesinde eski 46, 
44 mükarrer yeni 40, 38 numaralı iki dük.kanın 
tamamı. Fatma Hadiye H. 

18355 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski ve 
yeni Misk sokağında eski 2 mükarrer ve yeni 36 
numaralı maa bahce iki bölüklü muhtacı tamir 
bir hanenin tama~ı. Nezihe Mümine, LO
tfiye Hanımlarla Mustafa Kemal, İbrahim Ne-

cati Mehmet Saffet Beyler. 
20453 Unkapanmda Yavuzersinan mahallesinde Zey

rek caddesinde eski 21, 23 yeni 27, 29 numaralı 
maa oda bir dükkanın altı hisse itibarile dört 
hissesi. Ziyaettin, Fahrettin B. lerle Emine 

Sabiha, Havva Seniha, Ayşe Meliha H. ' · -
20473 Yeniköyde Güzelcealipaşa mahallesinde Kt.ı

başı caddesinde eski 350 yeni 336, 336-1 numaralı 
maa bahc;e bir hanenin tamamı. Hayriye Felek

su H. 
412 Emirganda Moktep sokağında 

numaralı bir hanenin tamamı 
eski 37 yeni 55 

İsmail Ali ve Ali Beyler 
917 Unkapanmda Hızırbey mahallesinde Hacıkadm 

sokağında 50, 75 9S numaralı maa dükk~n bir 
hanenin tamarm. Nuri, Mcl'ımet Ef !er 

1045 Ayvansarayda Mustafapaşa mahallesinde Lonca 
caddesinde eski 72, 74 yeni 82, 84 numaralı maa 
düıkkan bir hanenin tamamı. Nazmiye H. 

1261 Kasımpa~ada Çatmalımesçit mahallesinde 3 ;13 
13 numaralı hamam ve maa dükkan bir hanenin 
tamamı. HaVt:Ünnas ve Haı:limünnas 

Beylerle, Ayşe Şaziye H. 
• 

1417 Sanyerde'Madenbağlan sokağmda eski 117 mü
kerrer yeni 4 numaralı maa bağ bir köşkün ta
mamı. Saniye H. 

14111 Unkapanmda Yavuzersinan ma<hallesinde Ayaz
ma caddesinde Otluk sokağında eski, 2. 2 müker
rer 4, 568, 568 yeni 208, 2, 4, 4, 6 numaralı maa 
oda iki dük.kanın tamamı. Hüseyin Ef . 

1423 HaıJköyde KiremiçiAhmetc;elebi mahallesindeTa 
vukkçuçrkmazr sokağında eski 1, 141 yenıi l, 3, 
5, 3-1, 3-2, 133 numaralı beş bap dükkan ile bir 
kıt'a iratlı arsanın tamamı. lsak Cofrar·il oğlu 

Bakkal Nat:m Efendi 
1533 Vefada Vinikşeçaettin mahallesinde Bostan so

kağında eski 3 ve yeni 12 numaralı bahçeli bir 
haneuin tamamı. Hüsnü Ef. 

1675 Çengelköyünde atik Telgra.k cedit Aralık soka
fın<la eski 16 yeni 3 numaralı: bahçeli bir hane
nin tamamı. İsmet H. 

1696 Hasköyde Turşucu mahallesinde Sıvacı Ahmet 
sokağında eski 6 yeni 8 numaralı bahçeli bir ha-

nenin tamamı. Yusuf Çavuş 
1748 Büyükderede Camiişerif sokağında eski 7 ve 

yeni 13 numaralı bir hanenin tamamı. 
Armenuhi H. 

l ı { 

1825 Şehzadebaşmda Fevziye mahalle ve caddesinde 
eski, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 2 mükerrer yeni 107 
107-1, 109, 1 1-1, 3, 5, 7 ,9, 11, 13, 15 numaralı 9 
bap dükkan ~ Şehzadebaşı caddesinde iki bap 
dükkan ve bu dükkanlar üzerinde üç odanın ta
mamL Bedri Cemal H. 

• , •, lSO 1876 Fethiyede Katipmuslihitin mahallesinde Çık
mazfethiye sokağında eski 17 ve yeni 2 numaralı 
bir hanenin tamamı. İsmail Ef. Şerife H. 1 , j, 

'ıı•ıso 1896 Kasımpaşada Tahtakale mahallesinde atik Ya-' 
ğha<ne cedit Üzunyoldereboyu sokağında esıki 1 
ve 11 defa bir yeni 102, 102-1, 106, 108, 110 110-1, 
110-2, 110-3, 110-4, 110-5, 112 ila 124-1 numaralı 
9 bap dükkan ve bir bap kahvehane ile odaları 
müştemil bir hanenin 190 hisse itibarile !64 his-i 

1 •l 
• 

1 \ 

t 
1 r' 

i l 15 
&esi. Mahmut Cemil B. Cavide H. 

2171 Fatihte Haraççımuhittin mahallesinde Gelenhe
vi sokağında eski 4 yeni 16 numaralı maa müşte
milat bir bap hanenin icareteyinli muayyen ma
hallinin 4 humus hissesile mukataalı muayyen 

l mahallinin yetmiş iki sehim itibarile elli altı seh-
1 f mi. Ayşe H. 

1 • C. Yukarıda ikraz numaralan yazılı emlak vadesi hitamında 
•
1-.orcun verilmemesi hasebile altnış bir gün müddetle müzaye

' eye çıkanldığmdan talip olanların ve fazla tafsilat .almak isti-
j enlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu 

an oltınur. 

tt• • • ~ Türk Maarif Cemlyed lstanbul mümessllllğindn O i+O 
.: : TÜRK MAARİF CEMİYET! 
:·r' : Mektep defturleri 
1 ~ 

r ~ ve güzel yıızı dersleri defterleri 
~ Her yerde arayınız. Umuınt deposu lstanbu~ Fincancılar 

••••• yokuşunda Şark Hanında 18 numradadır. ••OO 

lRilliyct1 

STANDAR Ü 

~'·~'·' - ···~ ·"" 
~ ;, .__ 

ı • 1...-1NG1LIZ • ..__ 
KARYOLALARI 
Gayet sağlam ve rahamrlar. 
Beyaz 15, siy.ıh 14 lira 
Beyoğlunda 370 numaralı 

BAKER ,\l:ı!!az:ıhrınna 
!'ursun B•y l:aza 

manının aokultlak ..,:. 
çuk sene m .. \dd:-~k. ve u... r ctro 

Lıilell'de Mustafa Efendiyi katletmekle maznun ve mllddel umu· 
mlllkçe idamı talep edilen Yakup H. nin muhakcmsine dun baş· 

lanılmışıır. ınaktulUo iki zevc•·sl ve ~ecukları dava 
safahatını takip : tmektedlrler 

mikabı ~,o kuruş J>n . ·., m ycdeyc 
çıkarılıp t ·" ruhur ~t-neycn 570/-
3654 metro m1 ~'1p dcvnk ça.-n eşcan 
şartnamesl.cla:..-esiıı•Je ı:-1-930 ta· 
rihinden i•iL'ı. en ;rirır.l gün müddetle 
tekrar mü.~ıed.ey,· çıkanlnngtır .. Ta
liplerin Balıkesir orman idaresine mü 
racaatları ilan olunur. 

Nakliye masrafinda şimdiye kadar 
görülmemiş bir tasarruf 

Bir bucuk 
J 

tonluk yeni F ord kamyonu 
kullanan tüccarlara temin edilen 

hayati bir ehemmiyeti 
haiz istifadeler. 

1. ALIM llatı ucuz, ve kullanışı masrafsız. (37,5 kilometroda 
bir ~alon). 

2. (DA RE ma~rafı azdır ve yedek ııksamı her istenilen ende 
tedarik edilebilir. 

3. AZAMİ ku\l;et (40 lleyilr ve motöriln fenni 6Urett• dakik 
hareketi) , 

4. KAM YONUN bnş Ol•r•k avdetinde vakii ~lnına meydan 
vern1eyl"n bol hır sar•ar. 

5. KUDRETİNDE ve malzemesinde kat'! bir emniyet. 

6. SAHİBİNİN EMRİNE AMADE kılınan hu~usl suret· 
te alıştırılmış mutahassıs mJkinistler sayeıtinde remin 
~dıl•n :İ'lem~umul bir teşkilat. 

-· 
~ .............. ------ -

•DoKtor ~. Fresko• 
Müvellit ve kadın hastalık-

lan mütehassısı 

l"QBD "OTO& COllP.llfl lll'OaTS L'io .• 

letanbul sıhhat 
. ... 

ve ıçtımaı muavenet 
müdürlüğünden: 

KonsültaS) on saatleri: 14-17 Maraş Vilayetinin Pazarcık, 1 lann ayni zamanda Belediye 
Beyoğluııda Sofyalı sokağın Andınn ve Güksun kazalarına tababetine de tayin kılınacakla 
da 32 numaralı Mayidis ha- tayin olun~cak h~kUınet Etil>_- rından bu suretle idare husu-

basına verılmek uzre mahallı . d h · kıl 80 r d 
nmm 2 numaralı dairesinde. hususi idaresince ayrıca sekse- sıye .en ~a sıs . ınan. ıra. a 

- Telefon: B. O. 2917 ner lira üçret tahsisat konuı. jkendılerıne venlecektıı'. Talıp 
--- muştur Mezkur mahaller hükO olacakların derhal müracaatla-

Kütahya Vilayetinin gediz kaza· b. l · · ı k ·ı· ı 
sında vaki Karapınar devlet ormanın met ta abet erme talıp o aca ·- rı ı an o unur. 

da elde mevcut kat'i işletme planı 1 E l" k J , B k ı b l b . 
mucibince senevi 1610-288 metro mi m ar ve ~ytam an rası stan u şu esı 

~aiır!i:i~~; ;:~ri ~=~~~esa8r~:~t:~ Kı'ra'ık onılaAk 
ra çam eşcarı kat ve ihraç olunmak , il 
üzre beher metro mik3.p gayri ma
mulü 661 kurut bedeli muhammenle 
ve kapalı zarf usulile olbaptaki ıart
name ve mukavelenamesinde mün 
deriç ıerait mcv'zua dairesinde 7-1-
930 tarihinden 27-1-930 tarihine ka
dar yirmi giln müddetle tekrar mü
zayedeye vaz edilmiştir. 

Esas No. Mevki ve Nevi Bedeli icarı 
100 Büyükadada Kamil\o Sokağı 19 No. lı Bağ 400 lira 
70 Beykozda Tokat Mevkıinde Sebze Bahçesi 275 lira 

Balada miıharrer emlak bilmüzayede icar edileceğinden ta
liplerin yevmi ihaleye müsadif 30/1/930 Pe~embe günü saat on 
altı ıda Şubemize müracaatları. .... ~~ -~~ ......... ,., .. 4'.-.~.-.,, 

v ------------

PERŞE~JBE 
23 K.SANl 930 

MÜTEFE ( (.RLER 
ve Musiki meraklılarıı1 

· ·'~ 
•• • 

Eviniz e bir Radyo cihazı yalnız musikiyi değil ayru r:am'ln· 
da dünyanın edebi, tıbbi ve siyasi havadislerini temin eder. 

Bunları daha iyi dinlemek için bir 

Filips Radyosu na 

ihtiyacınız vardır. 
Türkiye umumi vekilleri: 

HELİOS 
MÜESSESATI 

GALATA 

lstan1)u1 Nafia fen mckteJ)i ıııüba
yaat komsiyonundan: 

Mektebimizin 93Ô Mayı~ gayesine kadar olan et, ekmek yaş· 
sebzesine yevü ihalede talip zuhur etmediğinden mevadı mez· 
kürenin içinde bulunduğumuz ayın30 ıncı Perşembe günü saat 
13 te kapalı zarf usulile münakaşaları yapılacağından taliplerin 
mezkur günde teminat makbuzları ile mektebe müracatları. 

Müsa~aka ile ıneıııur alınacak 
Emnİ)'et sandığı rnüdiirliiğiinclen: 

Emniyet sandığınca alınacak memurlıu- için ahiren görüle!I 
!Gzurn üzerine 26/ 1/ 930 Pazar günü yeniden hesap ve ticaret, 
defter usulile yazıdan müsabaka imtihanı yapılacağından evvel· 
ki ilanımızda muharrer şerait dahilinde imtihana dahil olmalı 
istiyenlerin 25/1/930 Cumartesi günü akşamına kadar SancJ.i!C 
muhasebe amirliğine müracaat etmeleri itan olunur. 

1~11.:aret işleri unıuın mftdürİüğÜ~de_n_:~-.
Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 

Haziran 927 tarihli kanun hükümlerine göre Türkıiyede Yaıı· 
gın, Nakliyat sigorta işlerile iştigal eylemek üzre tescil kılınmıŞ 
olan ecnebi sigorta şirketlerinden (Danüp) umumi si.gorta şit• 
ketinin Türkiye umumi vekili haiz olduğu salahiyete binaen bil 
kere rnüracaa tla kendisinin gaybübeti esnasında yerine şirlıet 
namına yapacağı işlerden doğacak davalarda müddei, müdc)ea
aleyh ve üçüncü şahıs sifatlariyle hazır bulunmak üzre Jozef 
Redeğlia Efendiyi vekil tayin eylediğini bildirmiş ve lazrmge
len kağıtları vermiştir. Keyfiyet·tetkik edilerek muvafı.k göıül· 
mü_ş olmakla ilan olunur. 

Devlet Demiryolları 
ve Limanları Umumi 
idaresinden: 

25 Kanunusani tarihinde münakasası icra edilecek olan Ko
nya Yenice hattı üzerinde Haci Kırı istasyonu civarındaki ocak· 
tan çıkarılacak 8000 M3 balastın rnükavele ve şartnamesindeki 
son teslimat müddetinin Haziran 1930 nihayeti ve teahhürleri.ıı 
de son tarihi Temmuz 1930 gayesi olarak tashih edildiği alaka· 
darana tebliğ olunur. --------1.tanbul Defterdarlığınden: 1 . ~ıtanbul ı_nah,kemeyi Asliye Birill' 

336 senesinden 927 mali senesi a bcaret daıreıınden: 
nihayetine kadar milli hükümet büt- lstanbulda Şamlı Hanıııda ~.çilfC~ 
çelerinden matlubu olanlarla gerek ~atta 19 No. da t.ıc~retle muştı:g~ 
milli hükümet ve gerek sakıt hükü- ı~•n. 28-8-929 tarihınd~ lstanb~l be' 
metin adi emanat ve milll hüküme- şıncı hukuk mahkemesınce ıllasınl 
tin bütçe cmanatı hesaplannda mu- kara.r ver!lmiş olan ~ir~z~dc .o~maıt 
kayyet olanlar ve gerek 927 ••nesi Zeki Beyı~ hu.susatı ıOasıyesının rt 
gayesine kadar ifa edilen hidemat- yet ~e tesfı:yesı zı~nmda avukat "':;tİ 
tan mütevellit alacaklar 928 . 929 Beym sendık tayın kılınmış oldugıll 
senelerinde bütçe emanatına alrnmtş . da:ı müflisi merkum zi1:1meti~de ali 
olanlarla eytam sandıklar1' tasfiye cagt ol~nl~rın kanun~ tıcare.tın 19' 
komisyonundan 927 senesinde hazi- v~ ~o~. ıncı ~ddele.n. ~ucıbınc~ .ta~ 
neye devr edilüp hazinrcede 928 •e- kıkı ~uY';'n .ıçın tarıhı ilandan ıtıba 
nesinde ait olduğu malsandıklarına ren yırmı gun z~rfında seneda4 
nakl olunan mebaliğ tasfiy•ye tabi ma~kemey_e tes!ım eylemelerı v m~ 
bulunduğundan bu gibi alacağı bu- ! d~tı mezkı:re hıtamından sonra 
lunanlar Şubat 930 nihayetine kadar gunde yanı 15 Ş'1bat 930 Cumart 
arzuhal ile bulundukları mahallin en 16 Şubat 930 Pazar ve 17 şubat 9! 
biiyük malmemı.ıruna müracaat •yle- ~az!rt;si günlerinde ~·~ l~ • de 
yüp yetlerindeki matlubat vesikala- rıncı .tıcaret mahkem sının ıOas 111 
nnı vererek mukabillinde müracaat amelatına mahsus odasına gelert 
vesikası almaları lazımdır. Bu müd- Sindik Bey muvacehesinde alaca 
det 2'lrfında müracaat etmemiş ve nn~ ispat .. ve k~yıt ve. tasdi~ ettinıı 
vesika almamış olanların iddia ettik lerı ve m~ddetı mezkurede ıspatı 
!eri alacak 1513 No. Jı kanun muci- cut edemıyen alacalıl~r ~akkında. 
bince katiyen barine lehine sakit o- nunu mezkurun 210 ıncı ma~desı;; 
lacaktır. Şubat 930 nihayetinden son tevfıken muamele olunacağı ilin 

Müzayede 661 numaralı kanunun 
ahkamı uf"'lumiycsi dairesinde icra 
edilecektir, sureti müzayede ile şar
tname mukavelename muhteviyatla .. 
nnı anlamak üzre taliplerin Gediz 
orman idaresine ve Kütahya, Konya, 
Eskişehir İstanbul, Ankara, Bursa · 
Adana orman müdüriyetlerine ve lk-1 
tisat Vekaleti orman müdüriyeti u-ı 
mumiveıine müracaatları ilin olunur. 

t l~TiK~i B~~EYiN B~~N~ : 
ve şirketi tıcarethanelerlndekl ayakkaplar tam~mile yerlidir. : 
l\1allar metin ve zarif olup !iatlar ehven ve maktudur. Yeril ı 

· ra hiç bir mazeret kabul edilmeyece- .::nc::u~r·;::;:;tr;ri:Fr:ii;;i~ 
ğinden alacak iddiasında bulunanla-
rın 930 senesi Martından evvel bu
lundukları mahalin en büyük malme
muruna müracaat etmeleri ilcin olu-CCCCCCCO şapkaları da vardır. C:::::CO Mes'ul - -


