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İstanbul Barosu Lağv mı Ediliyor? 
: . ·"""~ ' ' :•. ·~ ..... ~_ :~:. _, ;~Jf'~· .• 

~iktisat Meclisi- Baro Taksimabidesiönünde 

->r~--

A il nıet Cevdet 1 Kenan B. ademi 1 Valinin dövdüğü şoför 
iktisat malumat beyan 

ediyor 

___ _..._..,_ __ 
Şahitler huzurunda geçen vak'ayı 

i n~lmüş 
ıktisat 

meclisi ilk nerede düşü
ve yapılmıştır? - Bizdeki 

meclisinin farkı ne dir ? 
Matbuat ~ünasebetile yaz-

1 lakt l 
iatlhıalatta diğer memleketlere 
rakabet edebilmesi için faizin 
miktarını da haddi itidale en
diren bu mecllıtir. 

: Geçen ıefer Barunuiı heyeti 
1 idare intihabatında ihtilaf çıkmıt 
\ ve bu yüzden Baronun infiıah 

1 
edeceği ıayi olmuıtu. Epl müd
dettenberi kaybolan bu ıayialar 

\ bu günlerde yine Avukatlar 

taf sılatiyle anlatıyor! 
lıtanbul valiıt ve ıehremini 

Muhiddin bey aleyhine ıoför Ah
met el .tarafından darp, hakaret 
ve hasar da vaıı açıldığı malum
dur. Bu enteresan vaka hak
kında gezeler btr takım yazılar 

d a 0 duğum makaleler bitmif 
d~~ildır. Fakat tU 11rada iktisa-

h~ rnavzua alt olmak üzre ayrıca 
ır lkt " d l soz e ben söyleyeceğim. 

kttsat meclisi denilen umu-m· ' 
~ rnuharebeyi muteaklp teeuüı 

' .. en bu meclisler ilk nerde dü-
IUnülrn" ? A uı ve yapılmııtır vru-
~adakllerle bizdeki lktisaltmec
'\nln farkı nedir? 
d kliıat meclisini f ptlda tesiı 
~ en Alamanya oldu. Bu mec-

1 dokuz senedenberi c rada 
haz:ırn lı 1 umur olarak lcrayi f aa-

Yet eylemektedir. 

hliarbı umumi f erdaımda 
z:u u d ' ı 
1 

r e en pek mühim meı -
e erı \'akıfane ve ıuratle hal et-
l'tıekk lc;tndlr ki bu meclis te
fe k·ı 
8 

u etti. Bu bir mucize idi. 

h~~~n f atdeılni gören diğer 
nıetler de ekıerlyetle Al

rnany aya imtiıal ettiler. 
Ben Münihde bulunduğum 

eınad b v k a u mecliıtn vücuduna 
h:k~ oldum. lktııadiyata bi
l k ın vakıf klmıelerin mem
h~ı:ltrnizde ender olduğunu 
htr !'m için hemen İkdama 
it akale göndererek mec· 

•in ıu 
l k 

reu teıekkülünden mem-
e ett i l ta L nı haberdar ettim. ı-
.. nuul 1 •aU ü a ge diğimde bazı me-

ra. b zerine bu meclisten tek· 
Ua\r ahse lüzum gördüm. Meb'-

atım d ız an iki zat matbaamı-
z:a gel k lil ere bana teıekkür et-
dee~. Bu gibi bir mecllıln biz
ıac ~l teıekkül etmesine çalı-

İıtitraden ıöyleyeyim ki ben 
burada bankalarımızın ve umu
m ikraz müesseselerinin ahali 
taıarrufuna yüksek faiz almak ve 
mevduata bilakis az faiz ver
mek suretlle isabet ettirdikleri 
zararı görüp falzlarda bir iti-
dal hasıl olmasını kaç kerre 
talep ettim hede bir faidesi 
olmadı, çünkü Almanyadaki 
gibi bir lktısat meclisimiz yoktu. 

Nice içtimai ve iktııadi mu· 
adelelerl bu meclis hal etmeğe 
muvaffak olmuıtur. Eğer bu 
mecllı olmasaydı, hükumet 
behemehal acız mevkiinde 
kalırdı, teferruatı umuru bu 
mertebe iktidar ile kavraya
mazdı. 

Almanyadakl meclisin bu 
gün 326 azası vardır. Aza, üç 
hizbe münkaılmdtr. 

1 - Mali, zirai, ıinai ve 
ttrari müesseselerin baılarında 
bulunan amirlerin vekilleri. 

2-Sallf üzziklr müeaaeıattakl 
müstahdemlerin mümeullleri. 

3 - Memleketteki bilcüm
le iktisadi müeaseıelerin vekil
leri. Bu üçüncü k11ımda bele
diyelerin, ııendikalarin, mat
buatın, serbest meıleklerin 
vekilleri dahildir. Bu üç hizip
te müteaddit komlıyonlar var-

dır. 
Mecllı ıureta iltiıarı bir 

a arını ııöyledller. 

lta~l!~~kt Ankara da "lktııat mec 
illa. l tst n unvanı altında bir 

... c iı t 
hizd k eıekkül etti. Fakat 

vaziyettedir, çünkü öbür taraf
ta Millet Mecllıl vardır. Fakat 
iktisat mecllıl o kadar kiymetli 
hizmetler ifa etmlttir ki tptida-

de~l~dii Almanyadakinln aynı 
\'azı r' memuriyet aıf at ve 
bıtt:~tl~de kaldı, o zihniyet 

bi ,ona da ılrayet etti· 
nae l ' ıu na eyh Alamanyadakl aa-

Qlllyet o d k A.I n a yo tur, azası da 
lı manyadaki 'gibi ıerbeat ik-

•al ınuhitlarmdan davet edıl
nıiı deiiUdtr. Bu meclis İatan
bulda teıekkül etmelidi dert 

yi emirde muvak\cat zannolu
nan bu müeaaeı daimileımiıtlr, 
hatta bundan böyle ıalahtyetl 
de tevsi edilmiıttr. 

Bu mecliı neye bakar? Hü-
kO.met tarafından verilen bil
cümle iktisadi ve içtimai layi
halar Mlllet Meclisine gitmeden 
evvel iktiıadt meclise] verilir 
ve orada müzakere ve tetkik 
edlltr. 

Almanyada İktııat Mec~~ 
meu:ıleketln iktııadi ve nıali 
nıeı elelerile nazın ve müstakil 
hır tarzda tıtlga\ edıyor. Bu 
Meclis memur mecliıi deAildir 
Sırf erbabı iktısadın fikirleri
ne cevlangah olmak için tees
süs ~elmlıtir. Ekseriyeti aza, 
filen de iktiıadi mealeklere 
nıenıupturlar. lMecliıln azası· 
na memleketin mali, Ucari/'zl-

Meb'uılardan btrlnln vere· 
ceiı layıha dahı evel emirde 
0 llleclıse gidecektir. Millet 

t. ınecltıı onu hemen muzakere 
edelek deilldir. 
k ktııadt mahiyette bir ta
ım Projeler vardır ki onları 

resen tanzlrn 

rat · 

etınek yalnız bu 
mecllııln karıdır 8 k d · aı a aire-
ler o gibi meıelelel k ere arıta· 
mazlar. Muharebeden b 

1 
arasında deveran etmeye baıla- ı 
mı ıtır. 

\ Dün bu huıuıta mal\:ı.mcll 
ı almak için bir muharririmiz 

Müddeiumumi kenan beyi ziya
ret etmiştir. Kenan B. muhar-
ririmize böyle bir ıayıadan ma
lumatlar bulunmAdıgını ııöyle
mtıttr. 

Buna nazaran, Baronun infl
ıah edecegi yahut lagvolunacagı . 

, hakkındaki bu oayıalarıo, Baro 1 
j nun idare heyetinden memnun f 

olmayan alakadarlardan teranuh 1 
ettiği anlatılmaktadır. 

---...e.ww z 1 

yazdılar, havadiıler verdiler Bu 
hususta biz de mes'eleyi vaka ka
hramanı ıoför Amel efendiden 
biızat dinledik Bu 153 numarah 
ıoför ef. diyorki= 

"Azizim, meı'eleyi bütün ga-
zeteler hatalı ve yal011 yazmı~lar· 
dır. Bir cuma günü akıamı 
idi. Saat 8,5 - 9 arasında 
harbiye mektebi tarafından tak-

Vali beyin dövdügü şoför 

Ahmet efendi 
1 

Borçlarımız 
Vekillerledünmü- , 
zakereye başlandı 

sime doğru geliyordum, tam 
takılın abideıi önünde, takılın 
tarafından gelen vali beyin oto
mobilini gödüm. Tabiatile dur
dum ve yol verdim. Şayanı hayret 
Vali beyin arabası geçmedi tam 
karıımda durdu, bir an içinde de 
baııma bir baıtonun indiğini ve 

dim. Sonra §Oför Fikret ve oto
mobil sahiplerinden İbrahim 
efendiler de vak' ada hazır bulun
muılardır. 

ı 
\ 

dehıetli ıamarların da yanaklarım
dan ıim~ekler çıkardıiını gördüm. 

Ankara, 29 (Telefon) Bu bent döven adam lıtanbul va-
Oayinler vekilleri bugün Ma- liıi B. idt. Bununla kalmayarak 

liye vekili Saraç oglu Şükrü beyi ıoförüne emir verdi: 
ziyaret etmiılerdir. Mülakat bir _ Parçala ıu keratanın oto-
ıaat devam etmiıtir · Vaziyet hak- mobilini. 
kında henüz biç b: r ıey terenuh Hakikaten, valinin arabaıı 
etmemiıtir. Temasların devam benim yep yeni arabamı harap 1 

1 etmesi muhtemeldir· r etli. Vali Beyin arabaaında mua-
İ - ..,....,.------- vlni Hamit beyle refikası ve vali 
1

1 

Memlekette beyin haremi vardı. 

- Orası memnu saha deAll
ml idi? 

- Hayır, daha o zaman 
memnuiyet yoktu.Ben 24 Şubatta 

dava ettim, Vali bey ozaman 
ayrupada degildi. 

Birinci celbe Ankarada de
nildi, lkincl cellbi imzalamaktan 
iltinkaf etti ve tahminen 30 ya
tlarında bir H, imzaladı. 

Ancak üçüncu celbe Avrupada 
cevabı verilmittir. n 

Ahmet ef. bunları ıöledi. 
Bakallm cumhuriyet hakimi ne 
karar verecek. 

J seyahat Bu zevah ıahıt olarak eöıter· 

. .s·eıırthat vaı·akası ve sair ıH. Rı·fat B. mu··,dafaasını 
. lı·n!Jlllaı· kaldrrtltlt 

Ankara 29 (A.A) 
Emniyeti utJ'umiye müdiriye· 

lince hazırlanan ıeyrlaefer ta
limatnamesi baıılmaktadır. Bu 
talimatnameye nazaran memle
ketimize müntazam pasaportla 
gelecek . ecnebiler hudutlarımız 
dahilinde ıerbeıtce ıeyahat ede-

1 
1 hazırlamaga başlamıştır 

bileceklerdir. 
Memleket dahilinde ıeyahat 

varakası ve ıaire gibi bütün 
kayıtlar ref edllmiıtlr · Seyablar 
ile mü tef enninlerden beyanname 
alınmayacaktır. 

j klisat bütçesi 
Ankara, 29 (T~lefon :) 
Bütçe encümeni lkttıat veka

leti bütçeetnln müzakeresini ikmal 

etmlttlr. 
Geçen seneki iktisat bütçeıi 

8,5 milyon Ura iken bu ıene 13,5 
milyona ıblai edilmiıtlr. Yapılan 
bu zam zirai faaliyete, orman ve 
baytar itlerine ıarfedllecektlr. 

Rif at beyin Mahmut Es at 
:yazdığı ikinci mektubun 

metnini neşrediyuruz 

Haydar 
beye 
hakiki 

Haydar Rtfat Bey tarafından 
Adliye vekili Mahmut Eıat Be
ye yazılan ve Ankara aıliye 
mahkemesinde cereyan eden da
va mevzuubahıolan üç ınektup
tan birinin metnini dün neıret
miıtlk. Bu mektuplardan Anka
ra muhabirimizin gönderdiği 
ikindılnin metninlde bu gün ber· 
veçhlati dercedlyoruz : 

Efendim. 
Tebliğat itleri alemi öldürecek 

derecede bezdirir, tahkikat ha
kimleri tılerl kanunun ruhundan 
bt haber söndürmekte rekor ya
par, icra bela halinde mütemadi
yen küfür ettirir, ticaret kanunu 

1 
•lnai ahvali tamamen ma-

1\lknı olduğu gibi diğer [mem
e etl 1 

eri is-
tihsal ıeraltlnln ve ııatr tebed- A k h maddelerinden bir kıımı 'müba" 

çı esap delell hükiimetler kanunlarından 

bir birine yan halk , urat 
eder, mezhepleri ayrı, müıteri
lerl ayrı teylerdlr, belki ıamimt 
bir lisanla Adliye sarayında 
muhtelif odalara alınıp sigaya 
çekllıe ve ıamtmiyeti görse ya
kalarını parçalayacak haldedir, 
hiç bir avukat ve hakim samimi 
bir lisan karııaında bu muvnffa
kiyetalz ve tatbika gayri müıail 
emirlerin menfi neticelerinden 
nefretlerini saklamak istidadını 
muhafaza etmemektedi.r Mutlaf 
bir hüsnü niyet ile güzelim ka
nunların ruhuna nüfuz edildiği 
halde son derece kolaylıkla 

btn bir hizmet ederken siz maz
har olduğunuz itimadı sui istimal 

ile ceberuttan baıka bir ıey yap
maz, elimizde bir kılıç, ağzınızda er n vaziyetleri ' de onla-

rın ., .. " .. -.,ozu onündedir. 
'7 Hatta (Al z- manyanın ıınai 

düllltın tetklkınıda hükuınet 
bu meclise havale etmlttir, ıu 

(Devamı Süncü ıayf ada ) --
I 

- 2 inci sahif emi.zde - bir kıımı himayeye taraftar hükft· 
-- ınetler kanunlarından altnarak (Devamı 6 inci sahifede) 



·> 11an 

Açık hesap! 
ı w11141 MW za ·-

> 

- . . ,._-

' Bir milletin doğrudan doğruya ha-
yatile, itilasile. inhitatile alakadar 

ve münasebettar olan o milletin 
iktisadi yatıdır 

Hintte 
~~-..--- --~ .... -- ' 

1 Çinde kıyamet kopuyor. 
Ateşe verilen şehirlerde çeteler 

katliam yapıyorlar 

Demek ki, Türkiye ımrana 

terakkiye muhtaç idi : Muıta

fa Kemal bunu bütün bir 

ananeyi yıkmakla yapabilece

ğini çok evvellerden düt ün

müıtn. Öylede yaptı. Sulh 

içinde Türk inkilabını emni

yetle doğurdu. 

Gazi ~hıstafa Kenıal 

Taburlar da işti
rak mi ediyor. 
Londra, 28 - (A.A.) - Kalküta

dan alınan bir telgrata Hint hü-

J daP Şanghay, 28 (A.A) cum ettiği, bütün memur ar Jdlll. 
Şanghayda ve havaliıinde 1 sonra ahaliden del oookadar delıf 

mahalli çln hükumeti tarafından seyi öldürdükten sonra ıehfr ı' 
örfi idare ilan edilmif, korno- binaların hepıini ateıe -verdi 
nhtlerln ve ifçilerinin galeyan bildtrilmittir. 

Cazair, 28 (A·A~ 
Goulette heyetinin Regl~, 

ha valisinin cenubi ıarkiolll 

ve tahrikatı neticeıi olarak 150 1 

kadar kimıe tevkif olunmuftur. j 
Bununla beraber kızıl1ar ta- ı 

rafından hala yeni sui kasıtlar 
yapıldığı ve Şanghay mıntakaaının 
bir çok yerlerinde etkiya çete
leri dolatmakta olduğu bildirili
yor. Bilhassa Kiangsu'unu tima-
linde Kingsuchen de l bir eıktya 

1 ... 
hecinsuvarlar tarafından bu u _. 

dıra· duğu alınan bir telıtzde bf 1 
liyor. Heyetin rakip bulundu~ 
tayyateni . ı parçalandığı ve tıf 

İnktlaba bat lamazdan ev· 

vel de memleketi bu günün 

buhranına getiren ihtiyaçları 

temamene görmüı, duymuı 

ve anlamıt olduğu için, yeni 

ve muzaffer Türkiyenin her 

vilayetinden, her kasabasın

dan ticaret, alıı verit iti ile 

esaıını o zamandan çizmit ve 

göıtermit idi. Türkiye Devlet 

resinin fıaret ettiği istikamet

te gidilıeydi yani altı sene ev

velindt n her asri devletin yap

mak mecburiyetini hiuettfği 

bir iktıl'at ve maliye siyaıetidi 

göıteren program tespit edilıey· 

di timdi bize düıen icap eden

leri ıtddet]e alkıılamak vazife

si olacaktı! Zira Tetki]atı eıa

ıiye kanununun .. 39 ve 41 inci 

maddeleri ve gene 45 ve 46 

ancı maddeleri icra iılerindeki 

mes'uliyetleri sarahatle kayde· 

der ve etmektedir. 

meti gençenlerde Peıaverde çıkan 

kargatalıklar eınaaında askeri 

kuvvete müracaata lüzum görül

düğü aırada bir Hindli alayına 

menıup ve 60 klıiden mürekkep 

iki takımın hal ve harek~tfnln 

memnuniyeti mücip olmadığını 

bu takımların mensup bulunduğu 

taburun Abbott'abat'a gönderil

diğini ve orada tahkikat yapıla
cağını bildilmiıtır. çeteıinin mitralyozlarla ıehre hü-

yarecilerin hafif surette yarı: 
landığı da haber veriliyor.~ 

1 
metgul olan vatandaıların 
müntahaplarını izmire topladı. 

"İktısat kongresini,, ellerile 

açtı. Girilecek ve gfrilmes( kat- l 

Buna nazaran takip edilmek 

lazım. gelen hattı hareket İzmir 

iktısat kongresinden sonra dü

ıünülmeli tanzim edilmeli ve 

altı sene içinde en müstacel 

lt1erbftirilmit ve baıarılmıı ol

malı idi. 

Young planı için isti~Taz 
Pariı, 28 ( A.A ) Lise mezunları 

Jli bir ziraal uwktebi 
açdtyor 

Ankara, 29 (Telefon) 
Gelecek sene burada bir yük

sek ziraat mektebi açılacaktır. 

Mektebe yalnız lfse mezunları 

dahil olabilecektir. Bu talebe 
mflJi çiftliklerde elli lira maaıla 
bir sene ıitaj gördükten sonra 
mektebe alınacaktır. 

« /Jtt vasi ve feyizli to
praklanmız1. işlctıehilınek 

için, noksan olan imkdnn11 
belleme/lal ve (ennf rildt ile 
ıela(i etmek mel'lnıriyetin
deyiz. 

iyyen lazım gelen yolları bir bi 

ittraet etti. 

Onun, lzmir İktisat kong
resindeki, nutkunun hatırda 

kalan mühim kısmları ıun

lardır; 

Y oung planı mucibince ya

pılacak ilk istikraz tahvillerinin 

tedavule çıkarılmasına alt ha

zırlıklar hakkandaki mükaleme

lere bariate faaliyetle eevam 

olunmaktadır. Bu mülakatların 

bir hafta devam edeceği zanno

lunuyor. Bu muameleye ittfrak 

edebilecek hükaınetlerin maliye 

mümeufllerfle bankaların murah

ha•ları 5 Mayıata ihzari bir 
konferans ha1inde toplanacaklar-

Fuhuşla mücadele 

1J/entleketiıuizi, lnmdan 
başka d * imeıt <il/erlerle ve 
üzriude otomobiller ffllışu· 
şoselerle §Cbehe hal,··ne !J~lir
nwk nwcln,riyetindr>:.iz.'» 

" Bir milletin dogrudan 

dogruya h1.yatile, itltasıla, in

hltatı1a (!) alakadar münase

bettar olan o milletin iktiaadi

yatıdır.,, 

" Efendiler,, 

"Dahil oldugumuz halk de-

vrinin, milli devrin 

tarihinde yanbilmek 

yeni 

için 

"Efendiler, ıiyaıi ve a1keri 
muzatferlyetler ne kadak bü
yük oluna olıun, iktiıadi mu 
zafferiyetlerle tetviç edilemez 

se, huıule gelen zaferler pa
yıdar olmaz, az zamanda 
ıöner. Bu itibarla en kuvvetli 
ve parlak zaferlerimizin dahi 

temin edebildiği ve daha ede· 
bileceği semeratı nafiayı tespit 
için iktfsadiyatımızın tanın ve 
tevsii lazımdır ! ,, 

«Efendiler 

dr. Bir müddet •onra yapılacak 

umumi içtimada iatfkraz tahville

rinin bikinci k1111unın ne gibi \ 
ıeratt dairesinde tedavül mevkine 

1 
çıkarılacalı kararlaıtırılacaktır · j 

280 kişi boğuldu ınu 1 ı 

Kalküta. 28 (A.A) 1 
1 

Nehirlerde yepılan seferlere 

tahsil edilen Kondor ismindeki 

geminin Jamuna ırmağında bat

tığı rivayet olunuyor. 
Bir kasırga esnasında vuku 

Ta liın a tna me vild.11etllwe 
gihuleril11wk üzı·c 

Ankara, 29 (Telefon) 
Fuhuıla alakadar olanların 

müddeiumumiliklere tevdii hak
kında Dahiliye vekaletince ha
zırlanan fuhuı talimatnamesi 
vilayetlere gönduilmek üzredir. 

Avusturya baş 
vekili 

Parise geldi ı·c nuH·asiJnlc 
karştlandt 

Paris 28 (A.A) Avustury bat 
vekili M. Schober pariae gelmit· 
tir- İstasyonda reisicumhur tara-

fından gönderilen bir mümeaail Kalemlerimiz s
abanlar olacak
tır!>> 

« 1 ktisal .'ulluısmda dü
§iin ürken ve konu~m·

lwn zanuol11nmasm ki, 
bil' ecnebi sernıaycsinc 
hrtSIJlt btı/Wlllf/Ol'UZ: /fa-

bulan bu kaza neticesinde gemi 

deki 300 yolcudan ancak ~irmfsi 

ıai ue ıalım olarak ortada bu

lunmak tadır. Diğerlerinin boiul

muı olmasından korkulmaktadır. 

/Jolonln mela·tıtp JJllt <la.tjıtl
yor/nr 

1 ile hariciye nazırı M. Brtnde ve 
birçok maruf Avuıturyahlar tar
afından selamlanmııtır. 

" Netice: halk devri, iktisat yn· ... bizim ıİw)ıİlekeliıniz 
Loı Angeles kabili sevk ba-

Ne-vyork. 29 (A.A) 

devri mefhumile ifade olunur. l)(tsitlir. foh .ıı:aıı 11e .ww-• ·' ı lonb bir mektup atmıı,M. Sttmon 
Öyle bir iktisat devriki onda lllfl//''.'Jf, ihlı)JfU'tJJllZ l'(IJ'dll'. da bunu almıı olduğu telsizle 
memleketimiz mamur olsun . /'> · I ı ı [ ~ 1 

JIJUUma eyıı ıUlllltll art- ~ bildirmfttir. 
Milletimiz müreffeh olsun ve ı . • [ ı • ı · / · nuza riayeliaı· o ,JJUlli Sil- E 1 Yttnau koıu iinı.~l f'l'ı 
zengin olsun.·" Q 1 (A 

reıilc ecnebi Ner11UlC)'leri- ~ AUna, 29 .A) l, te iktisat kongreıi iflitah 
nutkunun hatırda kalanları ne ldz11n gelen leminall ~ Pazar günü tevkif edilmıı 1°· 

1 Vn-.•ıılr,f?'i~ 110 ... ·.11•1;,o:>> lan komünistlerden 18 1 berat bu altı sene sonra yapı mega l" ı 7 G '' - l 6 
ELMALU• M ' kazanmıı, 104 ü 10 i e O gün hatlenan iktilat programının h 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ aruıdda ~haWf eden mu hlif 

Y alovainşaatı 
Emanet beş 111 ulwndis 

gijnderdi 
Emanet hey' eti fen iye müdürü 

Ziya bev Yaluvaya gimiıtir. Ziya 
bey orada yapılmakta olan lnıa
atı tetkik edecektir. Emanet 
mühendislerinden beti de beraber 
bulunmaktadır. Mühendiıler ora
da kalacaklar ve inıaata nezaret 
edeceklerdir. 

Bir davet 
Merkez kumandanlığından: 
F. 4. Levazım he&ap .. memur

luğundan mütekait Edirneli M. 
Tevfik efendinin (827-34) M.Ku
mandanhğı 2 inci ıubeye acilen 
müracaati. 

Silivrüle bir f•cı·h 

Silivri kazası dahilinde bulu

nan Bosna çlf tliğinde çalıı an 

Mehmet Ali ile Burhenetltn 

arası ıda çıkan münazaa neUce

ıinde birbirlerini yaralamıılardır. 

l'wtık paralar 
Her Salı günü yırtık ve nok

san paraların teptiline devam 

edildiğinden dün ziraat bankası 

gene para değiıtirmek için ge

lenlerle dolmuttur. Bu suretle 

dünde bir çok kimıeler noksan 

para deAlıUrmiılerdir. 

haplı cezalarına mahkum f•dil
mtıur: 

-- 4"'ii161 c 

Ticaret odası nwclisi 
Ticaret odası meclisi bu gün 

içtima edecektir. Bu günkü içti

mada ihracatımızın tezyidi için 
Ticaret ve zahire borsası tara-

fından hazırlanan rapor okuna-

caktır. 

r*' İtizar 
~ ~ 
~ Münderecatımızın çoklu- ' 
~ " A k ~ ~ ğundan dolayı n a- c~ 

l rada bir macera,, tefrikamızı ~ 
dercedemedik. Ôzür dileriz. 
~*'~d!,'rZ;"~~ " 

M. Schober, Fransa hükume
tinin davetine icabetten dolayi 
büyük bir memnuniyt duyduğnu 
söyl~mit • bu ziyaret inden 
iltifede edere Fransız mem-
nuniyet duyduğunu ıöyle-

ınit, bu ziyaretinden iıtifade 

ederek f ransız ricaline Lahey 
konferansında Avusturyrya gös
terdikleri yardımdan dolayı ye-

niden tetekkürlerini beyan ede
ceğini ilave etmittir. 

M. Schober Franıaya vaki 

olan bu seyahatının Avuı.turya

yı terakki ve inkiıaf ettirmek 

için yapılan ıeyler hakkında iza

hat vermesine imkan temin ede

ceği fikrinde bulunduğunu ve 

Franıanın Avuıturyadakı vaziye

ti eıkiai gibi takdirde devam 

edeceğine kani bulunduğunu söy

ledikten sonra demittirki: 

nın 

Bu hal ve netice Vvullurya

menfaatlerini, Avrvpada 

sulh ve müıalemetin mu haf azatı

nı ve Avrup milletleri arasında 

el birliği ile çalııma tasavvuru

nun hakikat sahasına çıkmasını 
kolaylattiracaktır. 

3 ziraat mektebi 
İznıir Adana ve l/alllalıdıı' 

acilacak 
~ ) 

Ankara, 29 ( Telefoıı 
İktısat vekaleti Halkalı Jzpılf 

• i)Ç 
ve Adanada olmak üzere 
tali ziraat mektebi açmaga .ka
rar vermitlir. 

Yeni }bütçe 
/Jayranulan sonl'it miiz.·a-· 

kere edilecek 
Ankara, 29 (Tebfoıı) 

Bütçe encümeni 930 bütçe
sinin müzakereıini bitirrnlfttr 

1 .-Bütçe bayramdan evvel meb u 
lara tevzi edilecek ve bayralll· 
dan sonra mecliste müzakere•f11' 

baılanacaktır. 

Taliın ve terbiye reis 
veldlliiji 

Ankara, ,2 9 ( Telefoıı ) 
Talim ve terbiye heyeti rei• 

vekaletine azadan Ahmet Tevfilı 
bey tayin edilmiıtir. 

Kunt/tay azasuut ziya/tJl 
Ankara, 29 (Telefoll) 

Türk ocakları kurutay a:ı.alıat• 
bugün Baıvekil ismet Paıa tar•

f ından kalul edilmiftir. Ocakt' 
azalar ıerefine bir çay ziyafeti 
verilmlttir. 

Cemiyet Akvanı 
faaliyette 

Cenevre, 2!> ( A.A ) 

Cemiyeti Akvamın haker11U~ 
ve emnü selamet komitesinin çıl
sesi harbin önüne geçme çarele" 

ıe· rini takviyeye matuf muka ve 

name projeıini tetkik etmek (Jl.e" 

re açılmııtır. 

Pa$kalya ftatili bitti 
Londra 29 ( A.ft.) 

PaıkaJya ta ti ileri dün hit•111 

bulmuı olduğundan parlanıeotO 
öğleden sonra toplanmıthr. 

Aliizala·ere tekrar başladı 
Lodra 29 (A·A·) 

' n-
İngiliz-Muıır müahedeıi nı 

ıııde 
zakeratına hariciye nezareP 

tekrar baıtanmııtır. 

f'ransa - J?enlandi.11° 
uzlaşnuıst iJnzalandt 

Pariı, 28 (A·-"d) 

F dl arasın • Fransa de an ya ,,. 
hakemli .. 

akdolunan uzlaıma, h de'" 
ve adli teıviye sureti mua e 
ıl bu sabah imza edtlmtıtir. 



--- Nııan 

İktisat Meclisi 
[ Birinci ıahlf eden devam ] 

halde meclis lllitari vaziyetten 
daha iiıt tarafa çıkmıı oluyor. 

Bu meclisin delaleti ıaye
•lnde Almanyada iktisadi te
kamüle dair çok mühim ma
llltnat intiıar etmiı ve bunla-

.,!•n mutalaaıile efkarı umumi
ye tenevvür aylemiılir. 

Yukarıda dediğimiz gibi 
meeltı, salahiyet ve malumatı 
vaılaıı sayesinde, muharebeyi 
nırateakıp Almanyanın hal ve 
mevkunı karıııklıktan kurtar
ınh 'f ve hayati meı'ele- lerin 

allinf t "b d ecru eıizlerin eline 
Gı~ekten vikaye etmtıtlr. 

fer iktisadi meclis olma
~Ydı, Almanyada hükümet te, 

illet mecltıi de o büyük meı'
elelerf halletmekten behemhal 
acfz kalırlardı. Bu mecllı ıa
Yeıfnde Almanya Rayhiıtağ 
Mecltainin vazaifi de kolaylaı· 
~•ıtır· Şimdi Millet Meclllide 
el.. •lk te bu meclise ıarılmıılar-

r; dahili menafiin teıadü
~Ünde bu zıt menfaatları ie' -
lfeden İktııat meclisi olmut· 

tur 
' 
Yakında İngiltere dahi bu 

llıeclııi letkil edecektir. 

* ~11 Yerdigimiz taf ıilat nazarı 
kate alındığı gibi Alman

~dakı meclllle bizim İktisat 
111 

ecltıi Allıi arasındaki fark 
eydana çıkar. Meıela ahiren 

;tuduınkı lkthat Vekaleti bir ... :~lal proıramı yapmıt, buda 
d et Mecliıinde müzakere 

e llecekmft. Halbuki Alman
Yada bunun bir baıka tar.zda 
f.as>ıldıiını ıörüyoruz· Evvela : 
lletlıat 
orad programını yapmak 
._h a bir Nazaretin nefıi ve 

111 
•l •alahiyetl altına konul

.,. llllııı. Saniyen : Böyle bir 

.. roaranı 
Pr Y•pılmıt olsa da o 
•e~aram Meclise gitmeden ev
t.t doirudan doğruya İktisat 
Ilı ecltıinin tetkikınden geçmek 

illa Reli yor. 

b liakikaten bir memleket, 
lr llıill ' 

111 et için iktisat prosra-
1 tanzi l 

itti ın çok mütkiU bir 
l-.,;~ bir inıan nakadar meıal 

derıe etsin bu programın 
""saunı t ' f aide ve zararlarını 
eıpıt edem 

Alın ez. 
ltıı •oyadaki tktııal mec
•t •zayı ınuhteltfeai gibi zira-

• •ınaat l bo1mc ' nıa iye, ticaret gibi 
lerde l~e küçük iktisadi ıtai>e
ların t ~lıaı keıpetmiı"' inıan
Yac1 k e ~lıuku efkarına ihtl
adeını ati Yardır. Akıl halde 

lku,:UYaffakıyet k alidir. 
dan b Meclialnin ıartların
lcn 0ı:1 onun efkarca müıta
)a baıı azasının iktisadi ve-

•er eıt 1 dan nıeı ekler erbabın-
hQk.ıı. lnUhab olunmaııdır, yani 

'lblet ..... 
811111 ... emuru olnıanıalarl 
Ilı arın zihniyetlerinde nı 
• Urluk kuyudü tahdldiye1ı h: 
o··~ ,,. lurtaılyeclllği yoktur 

n ar' me11uliyetlerl haaebn~ 
cihanın ikt11adı tedbirlerine 
"• muamelata tarzı tatblkına 
"•kıf olduklarından lazını olan 
leylert çabuk görüp çabuk ya
"rlar. 

lie!e ayhkçıhk zihniyeti 
hGrrtyeu hareket zihniyetini 
•ita 
1 illete düçar ettiginden, bizim 
Çin t ed 
rı ec düt babında memu-
• )teltten kaçınup manevi kuv
e erı 

'-dl &emeredar t:decek ikti-
Çolc fllleıleklere ıüluk etmenin 

•ldeıi olur. 
Ftlcrım 

~la-. ce Türkiye için de 
nyadakı ıeratt dahilinde 

San~iciler 
Kimi kime şikayet 

edecekler? 
Sanayi birliğinde Jün trikotaj

CJlar toplanmııtır. içtima çok ha- • 
retli dmuıtur. İçtimaa sebep 
Şehremanetinin lrikotajcılardan 

eski oktruva resminin sür'atle 
istemesidir. Bu oldukça ağır bir 
yük olduğundan sanayiciler bun
dan hararetli bir surette tikayet
te bulunmutlardır. Çünkü bugün 
içinde yaıadığımız kız sanayi er
babının buivergiyi bir elden ver
mesini mümkün kılmamaktadır. 

Bu hararetli içtima netice
ıinde bir hey' el tefrik edilerek 

emanete gönderilmeıine kuar 
verilmf ttir. Tefrik edilen bu 
hey' et emanete müracaat ederek 
ıu iddiayı ileri sürecektir. 

YARIN 

Nermin bar cinayeti --------
Katil Zati 12 sene 6 ay hapse mah

kum oldu! 
Nermin Barda Ahmet efen

diyi bıçakla cerh ve katleden 
Zati nin muhakemesi ağırcezada 
netlcelenmit, karar tefhim edil
miıttr. Hidiııe ıudur : Zati bun
dan bir müddet evvel heman 
daimi olarak devam elliği Ner
min Bara giden ve ve arkadat· 
larile beraber içmeğe baılu. 
Diger bir masada ada maktül 

Ahmet efendi arkadaılarile !ç
mektedir. lamam masadan kal
kacakları sırada Bar sahibi ile 
heıap_meseleıinden Ahmet efen
di münazaa etmeğe batlarlar. 
Zati de Bar ıahtbine yaranmak 
için bu münakaıaya itlirak eder 
ve Ahmet efendi ile oldukça mü
nakatalar devam eder. Btlahere 

barın bahçesinde zati hamil ol
duğu sivri yüzlü bıçakla maktü
lün üzerine atılır ve kalbinin 
altından yaralayarak firar eder. 
Mecruh hastahaneye ıevk edilir
ken vefat eder. 

Heyeti hakime kanunu ceza
nın 448 inci maddeıi mucibince 
14 sene ağır hapse bidamatı 
ammede kullanılma11aa fakat 
sinni benuz 21 yaıını ikmal 
etmediğinden bu cezadan iki 
ıene altı ay tenzil edilerek 12 
ıene altı aya ve 2600 lira taz
minat vermeğe dfier ketmi ıa
hadetten maznun hukuk talebe
sinden Avni Beyinde beratına 
kabili temyiz olmak üzre mGtta 
fikan karar verilmitlir. 

---·- -...-...;;--QQQ -

Eıkiden kalma oktruva reı
mini sanayicilerden toptan ola

rak talep etmek bu para buhra
nında fena vaziyet' dütürür. 
Binaenaleyh makul bir ıekil 
bulmak lazımdır. Bu hiç olmaz
sa bir takıide bağlanmak ıure

Unde halledilmelidf r. Dünkü iç
timada murahhas infihap olu
nanlar bu gün emanete müracaat 
edeceklerdir. 

Poliste Hcnt para venneıniş 

lwnıde. ... 

müıtakil bir ikti1adi erbabi 
ihtisa& meclisine acele ihtiyac 
vardır. Eger biz vakit geçme
den böyle bir meclis teıkil 
edebilirsek lktiaadiyalımızın, 

maliyemizin az zaman zarfında 

fillyat zemininde hayırlı neti
celer vereceglne ve bilha11a 
masarifi umumiyemizden mü
him tenzilat icra edilecegine 
kat'iyen eminim. 

Böyle bir: meclisin matbu
atımızla ııkı bir ırtıbatı olma
sını temennı ederim. 

O sayede matbaatımızın 

dairel ru'yeU teve11u edeceği 
gibi efkarı umumiyemiz de uya
nacaktır. Biz komıularımızın 
ıiyaıi, iktisadi, ve içtimai te· 
ıebbüılerine bile ancak onların 
gazatelerlol okuyarak vakıf 
oluyoruz. Matbuatımız ıahlfe-

ler dC1lduruyor, fakat can ve

rici meı' elererin nakil ve ıer
hine hiç kalem batırmıyor. 

Halbuki diğer memleketler bi

zim memleketimizin her haline 

vakıftırlar, memleketimiz ha

berlerini dahi onların gazete
lerinde görüyoruz. 

Memleketimiz halkının men
faati ıinema yıldızlarını tanı-

makta değil, hani, iktıaadi 

meı 'e lelerin ta tbika tile ufrat· 

maktadır. Malayani yat ile vakit 

aeçlrecek devirde diğillz. Hele 

eflencelerl para ile ıatın ala

bllınekten çok uzağız. Agzımıza 
lok111a, aırtımıza gömlek, aya
i•lll•z• Ç•rık tedarik atmeğe 
ve bır 

taraftan da borcumuzu 
ödenıefe 

lll•hauı olan akçele-
rin kıyınett bı 

zlnı için ıair 
milletlerdeki kıy d 
f 1 d 

illetin en çok 
az ft ır. 

Biz bu gün en ,_ il . 9'UVVet 
milletleri bile diiıünüyor ıörii-
yoruz, o halde acaba bize ne 

düter. 

' ~ 

Azan hay~anlar 
/Jir arabayt koşturarak 

4 kişiyi yaraladtlar 
Evelki gece Galatada feci bir 

kaza olmuı , bu kaza iki kitinin 
ağır, iki kit inin de hafif ıurelte j 
yaralanmasını mucip olmuıtur. 1 

Halli ismindeki bir arabacının 
idaresindeki tek beygirli yük ara
bası Un kapanı köprüsüne doğru 
gitmekte iken hayvan OrkmGı, 

dizginler kopmuı Ye evvel& ara
bacı yere düterek~aralaıımııtır . 

Bu suretle idaresiz kalan ve 
gemi azıya alan hayvan araba) ı 
ıür' a tle' ıürüklemeğe baılamıı ve 
bunun farkına varan ahali kaçı
tmıtıada Poıta telgraf mektebi 
talebesinden Salih Ef. ile Hacı 
Hüınü ve ateıci Aliye çarpmıt, 
ezmlt, bunlardan Salih Ef. ile 
Hüınü ölüm derecesinde yarala
nmıılar, diğeri hafif geÇırmittir. 
Ahalinin yardımile ilerde araba 
durulabllmit, gelen polisler yara
lıları Beyoğlu haıtaneıfne kal
dırmıt lardır . Arabacı Halilin 
ehltyetnameıf olup olmadığı tah
kik edilmektedir. 

Poliste yeni tay hı ter 
Polis müdüriyeti ik1nci ıube 

üçüncü kmm bat memuru Hamdi 
B. ikinci kısım bat memurlufu
na, eıkl zabıtal aklakiye bat 
memur Sadullah B · de üçüncG 
k111m bat memurlufuna tayin 
edllmiılerdir. 

Un kapanı poliı merkezi ıer 
komıer Şevki B. Yaluvaya, Kum 
kapı ıerkomıeri Hidayet B. 
Unkapanına, Yaluva ıerkomıeri 
Enver B. de Galata merkezine 
nakledilmitlerdir · 

Yakalanmayan katiller 
Son birkaç ay zarfında iki 

üç cinayetin failleri zabıtaca ele 
geçirilmemlttir. Bu katiller hak

kında ehemmiyetle takibatta bu

lunulmaaı miiddei umumilikten 
poliıe teblli edilmi ttir. 

llırsızlık! 

Beyof lunda oturan mühen
dlı Kalıplı Guıtarın yeleitnln 
cebinden 50 liralık altın ıaatlni 
bir ıahsı meçhul çarpmııtır • 

Evelki gece yarııından iki 
ıaa t ıonra Beyoğlunda lıuklal 
caddıinde bir paıtahanede ıüt 

ve paata yiyen Nlzameddin bey 
ilminde bir zat; 90 kuruı ücret 

yüzünden münazaa etmlı, Tak
sim ıoeı kezinin raporuna nazkran 
bıçak cekmit' rpoliılere hakaret 
etmif, üzerinde bir laz bıçağı ve 
tabanca çıkmııtır. 

Dayak! 
Beyoglunda Bayram ıokatın

da Antonvanın umumhaneılnde 
Ahmet efendi sermaye Elenl ta
rafından dövülmüt ve üıtü baıı 
yırtılarak ıokaia atılmıthr. 

Sarhoşluk ! 
Çetme mey.danında oturan 

Muıtafa Cavit, kör Haıan ve 
1 gemici Arılan araaında sarhot

lukla kavga çıkmıı bunlardan 
Aralan bıçaklll Haaanla Musta
fayı yaralamııtır. 

Carih zabıta memurları ta
rafından yakalanmııtır. 

Calarken yakalandı .. 
Sabıkalı Bedri köprünün bo-

iaz lakeleıinde Münlfe hanımın 
parasını çalarken yakalanmııtır. 

Tabanca ile cerlt ! 
Ferldiyede Bülbüldere ıoka

ğında gazinocu Haaan efendiyi 
toför Muzeffer tabanca ile ya
ralamıttır. Carih yakalanmıt 
mecruh hastaneye yatırılmııtır. -Otomobil kazası 

Valde hanında oturan çuval
cı Rüstem Ffncancancılardan •e
çerken ı 455 numaralı otomobi
lin ıadmeılne urramıi baıından 
yaralanmııtır · 

Yan gı11lar 
Dün ıaat 15,40 ıeçe Fın

dıklı tramvay caddesinde ılgor· 
talı mobilya , fabrlkaaının dina-

mosundan ateı çıkmıı lıede itfa

iye tarafından .andüriilmittilr · 
2 - Balatta Halk6y lıkeleıl 

ıokağında tenekeci Bohorun 
zevceıi odaaında yemek Plt lrlr
ken atef çıhmıt iaecle aönd6· 
rülmilftür. 

Oda ve etya a.ooo liraya 
ılıortalı olduğundan tahkikata 
batlanmııtır. 

Sahife o 

Gümrükte 
Birikmiş eşyalar 

satılıyor 
1928 ıeneıine kadar gümrük 

anbarlarında birJken ve ıtmdiye 
kadar ıahibi zuhur elmiyen 
etyanın gümrük reımi aranmak
sızın yalmz bedeli takdir edile· 
cek luymet üzerinden ıatılmaaı 
için M. Vekaletinden emir verll
mitlir. 

Gümrük antrepolarında 1928 
den 1929 senesine kadar biriken 
ıahipsiz etyalar dahi gümrük 
resmi alınarak satılacaktır. 

Galata, İstanbul, ile diier. 
vilayetlerin gümrük anbarların

da birkaç milyon liralık eıyayı 
ticcariye ve manifatura, ipekli 
eıya ve saire bulunmaktadır. 

Bu karar manifatura ve eıya 
flatlarına teıir yapacaktır. 

Şehirde 
1le kadar otonıobit ı•e ka11ı

yon işliyor 
Yapılan bir lıtatlıtlfe g6re 

ıehrlmlzde 2144 adet otomobil 
iılemektedir. Bunların 69 adedi 
reımi dairelere ait\ ir. Bu mık
tarın 3 7 4 dü kamyon ve kamyo
net ve 582 adedi de huıuıl bi
nek otomobilidir. 

Tevellüt 
Gazeteci arkadaılarımızdan 

Kenan Haılp beyin dün ıece 
bir erkek çocugu dofmuı ve 
Sahir Yiiksel teımfye edllmlttir. 
Arkadatımızı tebrik ve yavruya 
uzun ömürler dileriz. 

Meyhaneler 
A<:lk kalabilecekleri saatlar 

~ 

arltnlacak 
Bar ve meyhanelerin ıaatla

rının tahdidi itinde bir çok mü
e11eaelerin kapanacaiı ve bu 
yilzden varidatın azalacalı mu
hakkak olduiundan, aaatlerin 
zlyadeleıttrllmeıtl karar laıtırılmıı-
tır. 

Buğday (iallart düşüyor 
Bundan bir hafta evvel za

hire borsasında 13 kuruta olan 
buğday flatları IOD aOn)erde 10 

kuruta düımüıtür. Anadolu ta
cirleri ffatların yiikıelmeılne in· 
tlzaren mallarını piyasaya çıkar
mamaktsdırlar. 

Yangmlarda nwnıuı· 
hulunaca/( 

Emanet müfettiıleri ltf aiyeyi 
teftlı etmltler ve eyi bulmuılar ve 
raporlarını nıakam emanete ver
mlılerdlr. Bundan ıonra yanfın 
hangi ıemtte ise oranın daire mii-

dürü veyahut emanetin büyük 
bir memuru bulunacak bu ıuret
le terkoı muılukları ile itfaiye
nin fazla gayreti daha iyi kon
torol edilmit olacakbr. 

Türk Ocağında kon(era11s 
1 Mayiı 930 Perıenbe günü 

akıamı ıaat 21 ,5 da doktor Ab
dullah Cevdet bey tarafın 
dan (Ömer Hayaman hayatı ve 
felaefeal ) mevzulu bir konferanı 
verilecektir. Bunu müteakip ta
nınmıı ıan'atkirların kıymetli 
eıerlerinden bazı parçalar çalı
nacaktır. Bu konferanı ve kon· 
aere her keı aeleblllr. 
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M ısır Bayıldık bu işe 
Telgraflardaki hatalar halkın 

idrakile halledilecek! 
Polonyaya ne 
ihrac ediyor 

Müeasesata ve gazetelere gön
derilen telgraf suretlerinin okun
mıyacak bir ıekilda yazılmıı 
bulunması ötedenberi tikayeti 
mucip olmaktadır. Su suretler 
çok berbat bir ıekilde oldığı için 
kelimelerde mühim tahavvüller 
almaktadır. Bu fahit hataların 
sebebini anlamak üzre bir mu
harririmiz dün posta ve telgraf 
bu müdürü Hüınü beyle konuı
muıtur. Hüınü bey mubarrifimize 
ıunları demiıtlr. 

Bir karar 
•'lılnO ••• 

Liman komisyonu , 
bayramdan evvel

1 

vekalete raporunu 
1 

verecek. / 
İstanbul limanınır. ötedenberl 

tezebzüp içinde yuvarland,ğı 

nazarı dikkate çarpmaktadır. 
Bu itin halli ve nerelerinde 

bozukluk olduğu anlatılmak için 
ıimdiye kadar ıruhtelif komis
yonların rapor yaptığı da ma
lOmdur. Belki faide (olur diye 
ıon bir komisyon daha teıkil 
edilmiıttr. 

Liman komlıyonu ltmi altın
da Ticaret odasında çalıtan bu 
komisyon bayraırdan evvel 
faaliyetini bftlrmeğe karar ver
mitlir. 

Bu faa\iyellnl blr raporla 
iktisat vekaletine bildirecektir. 

Verem çoğalırken 
E,uuuwl verem hastanesi 

yapmaktan vaz ge!·li 
Şehramaneti bir kaç seneden 

beri bir verem haataneıf yaptır

mak için bütçeıine tahsisat koy
duğu halde münaıip bir arsa 
bulamadığından dolayi ıtmdiye 

kadar hastaneyi yaptıramamııtır. 
Cemiyeti belediyenin geçen gün
kü lçtlmaında verem baıtanesi

nin bu ıene yapılabilmesi lemen
nlyah izhar edilmittf. Halbuki 
emanet oktruvanın ilgatı gibi 
sebeplerle varidatından bir kıs
mının azalacağını nazarı dikkate 
alarak bu sene de hastane inıa-

"Simenı marka olan eıkt 

makinelerimizin(t,ö ü)gibi harfleri 

1 yoktur, onun için telgraf suret

lerinde yanlıılıklar olmaktadır, 

hatta yeni gelen makinelerde 

böyledir. Bu hataların hallini 

halkının idrakine bırakıyoruz, bu 
• hataların düzeltilmesi için emir 

vermiıtim. İdare baeka vilayet

lerde de böyle olduğunu ileri 

sürerek bunu kabul etmedi. 

Dayak 
~-

ı1/esele bir talıkir 11ti i11ti~? 
Vilayetçe aktör Muammer 

bey hakkında yapılmakta olan 
tahkikat bitmek üzeredir. Mu
ammer bey ıon bir defa dalıa 

çağırılarak dayak atıldığına dair 
iddia11nda ilrar edf p etmediği 

ıorulmuıtur. Muammer bey lzmir 
polis müdürü Ömer beyin ken
diıini dövdüğünü ıöylemit ve 
bu iddeada ıtrar etmtıtlr. Yal

nız Muammer bey bazı yerlerde 
dayağın yalnız bir kaç tokattan 
ibaret olduğunu ıöylemitUr. Bu 
itibarla mesele tahkir mahiye
tinde telakki edilmektedir. 

/Jaliç tJmizlenecek mi· 
Halicin ıon derecede dolması 

alakadar makamı nihayet faali
yete gelirmitllr. 

Kasimpafa ve defterdar önü 
temizleniyor. Fakat böy\~pttdal 

vasitalarla yapılacak temizliğin 

hiç bir netice vermeyeceğini 

haliçte tıleyen kaptanlar söyle
mektedirler. 

Daha belli değil! 
Okturvanın lağvı ile emanet 

bütceıinde haaıl olacak bir bu-
çuk milyon noksanın ne suretle 

telafi edileceği valinin ankara
~ dan avdetinde anlaıılacaktar Mu

hiddin B. vekaletle temaı etmek-
tedir 

.Etjlence .IJerlerindc fi.at 
listeleri 

Bar ve çalğılı eğlence yer
lerinde fiat ltıtelerinin beheme-

' Bu ayın onyediıinden itiba-
ren Mısır' da yeni bir gümrük 
tarifasi tatbikine baıladıAından 
Mısır hük~meti muvakkat bir 
ticaret ınuka veleıi akdini Polon
ya' ya teklif etmlıtlr. Kahiredeki 
Lehistan sefiri M111r'la müzake
rata baılamak üzre talimat al

mııtır. 

iki memleket araıında ticari 
mübadelat ıayanı memnuniyet.,bir 
ıurette inkiıaf etmektedir. Mı
sırın Polunya'ya ihracatı bilhassa 
pamuk olup hail hazır da 12 
milyon zloti ye baliğ olmaktadır. 
Polonya'nın da Mıaıra ihracatı 
tezayüt etmekle olup 1926 sene
sinda 1799 bin zloty iken 1928 
senesinde 2966 ve 1929 seueıinde 
4638 zlottye balığ olmuıtur. 

Şoförler 
Talepleri muhik 

göriilmiyor -
Şoförlerin takıl fiyatlarına 

zam yapılmaıı hakkında Dahili
ye vekaletine müracaat ettikleri
ni yazmııtık. Şoförlerin iıtidası 
emanet endlmeninde tetkik edil-
mektedir. Mamafl emanet ıoför
lerin iddiasını varit görmemek
t~dir. Şoförler köprü müruriye-
si kaldırıldıktan ıonra emanetin 
otomobil resmini artıracafını ileri 
snrmektedirler • Halbuki emanet 
diyor ki. 

- Şoförlarln talebi muhik 
deıilldir. Zira kanun daha tebUi 
edll~edl kl. Aynı zamanda oto
mobil resmine zam yapılıp yapıl
mıyacağı da henüz belli değildir. 
Yapılsa bile ne miktarda yapıla
cak. Bu ancak kanunun tebliğin
den sonra anlatılabilecektir. Onun 
için ıimdilik bu ıtkayet varit gö
rülmemektedir. __ .................. -

Lik maçları 
Btt lia 'La cıana giiuii 

' yapliilf 01' 

Bu cuma evvelce tehir edilen 
lik maçları ile küçükler kupaeı 
maçları yapılacaktır. Kupa maç
larının en heyecanlı•ı olan Gala 
taıaray - lıtanbul spor maçı bu 
cuma yapılacaktır. Lik maçları-

aından vaz geçmitUr. Yalnız günden 
güne çogalan verem vukuatına 
karıı bir tedbir olmak üzere ı 

· mevcut dispanserlerdeki faaliyetin 
tezldlne karar verilmtıtlr. 

hal müıterlrfn kolaylıkla görebi
leceği yerlere aatırılmaaına en-
cümeni emanetçe kara verilmi
ttir. 

nda da gene ayol kulüplerin bi
rinci ve ikinci takıınları çarpııa
caktır, bu suretle memleketin 
iki kıymetli kulübunün Cç takı
mını kartı kartıya goreceğfz. 

Muhiddin bey IUrlncl derece Gala!asaradan biri 

, ••• Dikkat! ·-1 
İıtanbulda (Yarın) gazetesi 

namına Abona. yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
baıka veıllderle herkim herhangi 
bir müe11eıeye müracaat edene, 
müracaatının katiyen nazarı 

itibara alınmamaeı lazımdır. 
Aynı zamanda hemen İs

tanbul (424B)e telefon edilmeıi 
rica olunur. 

Çünkü bf r takım adamların 
gazetemiz namına gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha
ber alınmııtır. 

Bu ıtbl m<ıracaatlnr jdare-

1 
ye yahut po\lseıha~r veril
mezse idaremiz htçbtr ıneau'llye 
kabul etmiyecekttr. 

/Ju,oiin An karadan avdeti düzüne gol ytyen lstanbul •tpor 
1 un 1-2 inci takkımları acaba bu 

bcklen(IJOI' seferde fazla gol ytyeceklermi? 
Bir kaç gündenberi Ankarada letanbul spor vaziyetini düz. 

bulunmakta olan Şehremini ve lettiği için Galata sarayın galibty-
vaU vekili Muhiddin bey buaün eli bile tüphlidir. Ayni günde 
ıerJmlzde beklenmektedir. Vefa ile Beykoz da karıılaıacak-

Muhtddin bey geldikten ıonra tır. 

bütçe encümeni lçtimınaa ittirak Mütekaitler 
edece'< ve okturva resmine dair 
Ankarada yaptığı temaslar hak
kında izahat verecektir. 

iki ll"s genıisinden çıkan 
bir nıes' ele 

Romanya hüktimetinin Kara
denize geçen iki Rus harp gemi
sinin orada kalmasını cemiyeti} 
akvam nezdinde proteete edec~ 
il yazılmıftı. 

Boğazlar Komfıyonu meha
ftltnde Karadenlze geçen Rus 
harp aeınllerlnln orada kalmaıı 
ahde ınuaaylr a6ril\mektedlr. 

Alüracaallerine /tenüz cevap 
gelnıedi 

MileHesatta çalııan müteka
ldinin, tekaüt maaılarının kesil
memeıl için Maliye vekaletine 
milracaat ettikleri yezılmııtı. Bu 
müracaattan hiç bir semere hasıl 
olmamııtır. Olbaptaki kanunu 
mucibince devair ve mC•e11eıat
ta maaıla müıtahdem olanların 
tekaüt maaıları tahs11atı fev
kalidelt rile beraber, ficretle ça-
hıanların ise yalnız tahsisatı fev
kalideleri keıilmektedir. 

İki kadın! 

Pakizenin çocukluğu Akıaray 
civarında Hubiyarda geçmiıtt .. 
Altı ay kadar devam edebildiği 
falakalı mahalle mektebinde; bi
raz parmak heıabı riyazi ye, bir 
az da "idgamı maalgunne! •.. ,, 
öArenmitti! .. Baıları renkli yeme
nili, saçları örgülü mektep arka
daıları da ; kendi gibi görgüsüz, 
bilgiaiz, kafes arkaıında ve anne 
dizi ile saç tandır arasında yeti
ıen çocuklardı .. Mevl&nekap111-
nın, Çukurboıtanın, Mollagüra
ninin bağrından kopan bu çocuk
lar, korak harabelerde açılan ya
bani beyaz güllere benziyor, ıol
gun ve boynu bükük büyüyorlardı. 

Bağıra bağıra kulaklarına, 

kafalarına takılan; hafızalarında 
yer tutan iki ıöz vardı .. Mektebin 
utangaç, çekingen kızları bu iki 
ıözü, bir muska yazıp hatıraların
da saklıyorlardı: 

1 - Kadının ıaçı uzun, aklı 
kııadır ! 

2 - Elinin hamuru ile erke
ğin İf !ne karııma! 

Yazan: HASAN iLHAMI 

kavuımuıtu . . Kocası hir iot•" 
at müteahhidinin yanında çalı· 
ııyor; sofralarında sıcak bir çor
ba ve ekmek bulunabiliyordu ·' 

d - el btr Pakizenin iki yaıın a guz t 
kızı da vardı . • Fakat haY• 
sanki bu bedbaht kadından aç 
almak iatf yormuı gibi ·onu felike"' 
te sürüklemekte iarar ediyordu· 

Günlerden bir gün hoca•• it 
batında çalııırkf'n; adamcalısıo 
batına büyük bir kalas düıtii "' 
nakledildiği haetanede iztlr•P-

" k ile la oldü .• Kadın mini mini ızı i-
yine felaket, zelalet içinde k• 
mııtı.. Artık büyük hanıınlarıll .-dl zlerini ovmağa sepet ıepet ç 

e· 
maıır yıkayıp mutfak teınizlelll 
ğe dermanı kalmadığını görilY0 '

1 

Merkebini kapıya bağlıyıp 
iki fodla ve bir kızılcık değneği 
ile derse gelen mektep hocaaı, 
onlara, hayattan evvel lmematın; 
Galata köprüsünden önce Sıratın 1 

müstakimin lsapıaını, yollarını gös
termlı; ve "ıağır olunuz! kör olu
nuz ! ,, demiıti! 

ekmeksiz kalan kadınların ıurad•• 
burada it bulup çalıt tıklarıo• 
itidiyordu.. O da kendini "e 
cocuğunu yaıatabilmek fçin ~~ 
aramağa baıladı.. Her gttti lı 
yerden eli boı dönüyor; falak• 
hocadan öğrendiği ilimlerin •1

" 

lak bir çorba hazırlıyanıadıl•01 

görüyordu.. lı peıinde kotD1•k" 
tan, mecalsiz haıta haline geldi· 
Küçük kızı da açlıktan rengi sol· 
muı, hastalanmıf yalıyordu.· Sil 

ra· vazlyetne olacak, nereye va 
cakh •• 

Çocufunu elinden tutarak bit' 
hayır müeaaeıesine gitti, yardıtO 
llledt.. Cebinde hediyelik çengel sa· 

kızı, elinde maıttka tlıe•i He, 
enHye mendiline tel'lnl silerek 
eve dönen aile babaaı, onlara 

kadınlıktan, faziletten evvel hoca 
ayağından nanl kundura çekile
ceğini, anneleri de aile düzeni, 
çocuk bakımından önce "Uhruç 
dede,, nin parmaklığına adak bezi 
bsğlamayı komıudan komıuya 

dedi kodu yapmayı ögretmiıler ; 
"görmeyiniz! ltilmeyfni-ı!,, demiı
lerdl., Onlar da ıağır ve kör ol
muılar, görmemiıler ve ititme
miılerdi. 

* 
Pakize kapalı karanlık ha-

yatı içinde çocukluğunu geçirip 
genç kızlığa yetiımifti. Evde me
zesi hazırlanmadı diye karıtını 

dövmekten baıka bir itin adamı 
olamıyan ham beyinli babası 

bir akıam koltuk meyhanesinden 
çıkarken çukura düımüı ölmüı 

ve kısa bir müddet sonra da 
anneıi, hoca muıka1arından ılfa 
umarken bayata eözlerlni kapa-

Onu kısa bir f mtlhaod•0 

sonra " kimıeılz kadınlar bakıdl 
evi ,, ne gönderdtier • • Orad• 
hastalıklı ihtiyarlar, zaif, ıolgull 
kadınlar ve ıefil yavrular varclt· 
Pakize de çocuğu ile beraber 

:~::::.::.:~:· :ı~:;~k ~:,~::: 
bulabiliyordu amma ; bu ha1•' 
ona ağır geliyor, gururunu; 1'~ 
dın ruhunu yaralıyordu .. Btrıw-r 

müdlriyet oda11na lnmitti • • O
rada makine batında yazı yas•" 

"'' hesap defteri tutan genç bir 
danla tanııtı.. Ona hayatıo• 
anlattı .. İt batındaki kadın yO
ltra ücret alıyor, kendine ~ 
iki ço~uğuna rahatça bakabili' 
yordu., 

. b" Pakize kendi vaziyeti ile O 
kadını mukayeıe elti.. Düıüod 
ve onra onun ıaçların; okıad•= 

- Yavrucufum! dedi. 8~ 
makine ile yazı çok güç mod0'' 
bana da_ bir ders verir mi~ 

Yaya kal<ltrunları 

mııtı. Bayezit belediye dalreıl Jıe"; 
Bundan sonra hurda bir iıkeletl dl mintakası dahilinde buluO' 

andıran tahta evleri de; ıehrl 

silen, süpür~n yangınlara karı

ıarak kül yığını haline gelmlıtt. 

Nihayet ı&zde "felek,, deni
len mevhum varlığın, hakikatte 
lıe cehalt t ve ıuurtuzluğunun 
ıllleılne uğrayan zavallı Pakize 
bir eski konakta, romatizmalı 

büyük hanımın dl zlerini ovup 
geçi rmeğe baıladı ve aradan 
ıeneler, ıeneler geçti •. 

Saçları atarmağa baılarken 
eıki komıularııı "kıla vuzlutu ! ,, 
ile Pakize "baı,, ! edildi •• Fa-

1 r yaya kaldırımlarını tamire bl 
lamııtır. 

- ~ 
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Namaz vakıtları 
Alafranga Alatur:.• d· 

•. d. 6 
9,6 

Güneı 4, 5 9 Günef 8 
Ôyle 12, 11 Öyle 510 

h ikindi s,59
0 udndl 16,02 

Akıam 19,04 Aktam 12•
0 

Yataı ı,43 
imsak~ kır, fakat temiz seciyeli bir itçl Yallı 20,46 

ile nikahları oldu • . Mahallenin lmıak a, 04 

haminneleri "çöp çatan çatmıı ! Zilhicce 
Allah ıon ,Ullüiü venin ! ,, de- 1 
diler ! Pakize uzun lztlrap ıe- ;;;;iiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiöiii_. .... _.iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiilii~ 
nelerinden ıonra aile yuvasına ' 

Kasılll 
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1 Birinci Sahifeden devam ] • 

bir nara (cumhuriyd kanunla- ğfl. sizin v . . ASRA IPEKLI•LER ranın demir pençesi yakanızdadır tığınız b azıf.e ıcabı bana yap- 1 
derlcen ve sağa sola öne arkaya 1 ir ta mır f §ine bedel be-
izleri lail olmak imkanı bulun- n m san~ ve sizlere ne derinden 

lllıyan ve bir gün 
0 

d i . vfd ne munasebetlerle iyiliklerim 
vkhsınızm yakası em r pdençeykı 0 uğunu alelesami ve alelinfi· 

na sar arma rat 1 J • d' 
mahiyetinde tarı'hi . l ıra ayıverır ım. 

emır er ver- . . . 
rnek istidadı gösterir ve l . 5 - Siz hakkımda ıyılik elh-
ket kredisi · it - t d kmem e· j ğınfzl dile almak kuvvetini bu-

nı a us e ece tar d l k b f d 1 · ·ı · · ( ) daval - "t" k b z a ur en en m, o ayısı e sı:zın, ... 
zail a~ yuru u~ en e eden tesiri nıza müteallik iyiliklerimi unu-
cerey: mıJaca muhakemeler tabilııenizde o kadar heyetlerden 

b l 
nke 

1 
er ve gelmiş çıkmış guya geçen kanunların hataları-

u unnr i adli ·ı d çulard l ·k . yecı er en hukuk- na dnlr yazdığım uzun sahift.lerin 
olınad~n e pır fertbile memnun halduzda nebüyük lutf olduğunu 
bHeceğı.' .etbafınızda tesadüf ede- nasıl unutursunuz? Bunların sikleti 
b k ı~ız fr kaç müdahinden sızı ezemezmi zannedersiniz? Ha-
b~I ~ hıç bir kimsenin lehinizde ta diyorum, bunlar Ankaradaki 

r •oz sarfetmediğfni söylemem Taş palasın önünde merkuz hey-
~:v~p ve sevap olur. Aramız- kel sikletfnde fahit yanlıılıklar 

i hesaba gelince: değil~idt ? Bir kısmını kabul ve 
k 1 - Miras meseleleri nam rneclısten tashih ettirdiğinizi' dt-
t~a~ı kabul etmediğinizi söyle- ğer bir kumı hakkında arkadaı· 

b;;o•ıniz, kimlere ıöylediğinizt larla müttefik düıülmediğini 
k• eceksinlz, bu bapta imtinan- gelip bunları beraberce hey'etc~ 
ar ıükranlar tabirini havi tetkik etmemize dair davatinizi 
~ektubunuz elimdedir. mahaza ve nf hayehiz teıekkürlerinizi ha-
tapçılara lazım gel~n emileri vi mektup duryor! 

v~rrnekte tereddüt edecek Geldim mi ? Ankaraya gel-
~.~n ben değilim ve olamam bu dikce aradım mı ? Çünki ben 
k~?lece kapanacak ve hakta ha- yazd~~ımdan eminim. Bu bapta 

aten yerini bulmuı olacaktır. ıtmdılı~ tatvile vaktim yok. Bu 
d h 2 - Eıki adliye nazırı Mem- ahsi uze hitap olmayarak tevsi 
u beyin imzasını taklit etti- edeceğim. 
tnıden bahsetmi§linlz, filvaki Ben maiıetini hazırlamıt, 
d ernduh beyin adını on altı ka- artık yalnız fikri meığale ve 
ilkr ~ektup altına attım ve bu;.au yazı hayatı arayan ve eglenceyi 

gunden günün adliye nazırına bunda bulan bir adamım. 
t~nı lbrahtm beye de söyledim, 1'raZlllt bey meselesi 
hlüdd~·ektuplar müıtantiklere, 6 - Müstantik Nazım bey 
ve ıumumilere, kendi evine meselesinden haftaya muhake-
on ~azıra gitmiıti. Bu mektup memiz baılayacak. Bütün bir 
hh a la surettir bir sureli mua- vatana, ve bütün bir millete 
en ~ren buraya gelmi§ti. Hatıraııı müteveccih bir suikast demek 
hı atla gazalardan ve vatanı olan mahut suikasda müteallik en 
d ~nıetlerlmden birini bu müca- nazik tahkikatı yüzüne bulaıtıran 

la ele teıktl eder. Açık harp onun bu adamı~ tlneti ve sizinle be-
k~ du davada ben kadınların ve- raber Gazınin eofrasına gidildiği 
dut idim. Zlnayi i&bata calıııyor halde orada Gazinin keudisine ko 

t rn. Nazır lbrahim bey benden mitacılıktan bahsederek güya 
arıfye i ( ?) ' 1 • hlad ıtedt, alamadı haberim ol- • ·.. mes e esme muarız olan fik 

Verd an ( .. ) namına bu tarziyeyi rint icabı yoluna imaleye çalıgıldı 
lfaı i~lnt çok sonra öğrendim bu bir ' Aını ve nihayet güya kendisinin 
dır.~ \"e bir ıan,bu bir oeref sahifest- 1 merdane. ve müstekimane fikirleri 

lı iz bunu herzevekil( ... )danldtn· tebdil edılememekle bhkir gör-
• Yece glnize doıyayı okuyu ver- düAünü anlatan biçare ( ..... ) nın 
eydinfz bu ha tay d t df i bizim alelade tahliye talebimizi, 

3 V ı a e mez n z. h"k. t' h . Yanı - ekfılet zat işleri rnüdlri ' u ume ın oa sıyeti maneviyesini 
b . nda diğer bir zata aleyhimde tah~ir davasına kalbetmek iıteyiı-
ı:d_~ trıünasebetaiz kelimeler sar· fnın . hesaplarını sormaktan beni 
lh ılmiv. Bunun do" ld hiç ~ar kuvvet menedemiyecektlr. 
hatkltnal versem yü::ı:.i i~!u~;. Boyle h~rze vekillerin bu kabil 

kın redd d ğ b . hareketlerı memlekette fena ne· 
Yan k e ece ime enı tanı· ti ı k b" -hnsele - h ce ere varara ulun bir vatanı 
iıte küfred~ ıup e bctmez. Guya müteessir ettiğini tasdik ediniz 
•in demt 

1 
•yorum eni dava et- Bu davaların bu tekilleri memle-

kabele ıf iniz fflvaki yalnız mu- kette guy a hükumet ve devlet 
ederlrn f el l{almıynrak dava da aleyhdarı bir zümre varmıı ve 
ed· atat böyle dava etmem b •nce daha k ir çok münevverler guyı. hüki'ı-
edttneği bilirimço bcan.lı nokta~an metin ıahsiyeti maneviyesine kar-

e.va} ve enın açacagım . 1 wibi d arı ne b l tile §1 ırn ı g zırva ve namussuzca 
e rneclıse a~ ve t t tutar ne tasniata mahal verebileceğini ka-

hletnekt gidınce meclis yürüt- bul ediniz. Memlekette bugün hiç 
tahkike.~: ~alabi.lir. ve nihayet bir münevver yokturki mesela 
Yefendı d ncumenı reisi Nadi Be- sizdf'n aşağı bir cümhuriyet ta-
de illan oatunuz sizi ttlk hamle- rafları olmayı kabul etsin. 
rn k en rnahk· k'" 1 a tan t h um mev une at- rtiıa rezaleti davaaıda dema· 

4 _ B ziri nefiı edemez. go)ik bir tasvir ile paye verilmiı 
dile dolarn~na eyilik etllginizi hiçten bir davadır. Müzayedeye 
Çekilüp nıa:b•nız .. 

1 
Pek yakında fesat karııtırmak cürmü olsaydı 

İagırndan h k~at 1 e ~meıgul ola- bile çoktan suya düımüıtü. İrti-
:nın rninn:t 1~ 0!an o muame- ıaya gelince kendi kendini ( ... . .) 

klörıncyeceku yşuku1 daha ziyade I bir adam daha dünyaya gelmemiı-
iye r. an ı hayat 1 B h rn~ ait unvani, halefi 1• mes e· ı tir • . unlar kime rüıvet vermiıtir? 
l alefınlz halefi tarafınd nız veya Istanbul ceza mahkemesinin 
eke avdet davetname . 

8~ rnes- ı' her birinde temyiz ceza daireıin
~ah1ı taıımaye.cngım. Ô1 

r:ür;:adan ce af ve tecil kanunlarmın hal-
'" ete mFealel<c avdet etme aae- ka ıamll, memurlara gayri ıamil 
,,ıne siz rlbürg o 1 se111de ld d k ı 

O 
o ttorundan ev l o uğuna air arar arı mahfuz 

nu resmen uhd lh 1 ve v ı l d d di i k d eme a e edil. e e a tın a ır. 
Çlfl~ 71 0 h ~~İ . u{adeınız. Kuıadası Onların mevkufiyeti 11raıında 

g sa ı ız er en, herkeatan hezaaı eıet olan ve curmü meı-
evel dul ananız eyilikler bekele- ı::t hallinde yakalanan bir mürtefi 
tnekte oldugunu söylemek bir 1 errıurun 100 lira kefaletle tah-
\'a2.ifedi 1Yeılne k r. zat v arar verildi. Şahsımıza 

11 
Sırası düşmüş iken vu kadar tan M zaman vermek bir taraf-

dıaret edeyim ki Ubeydullah c:fen- aleyhtnı~daın Lutfiyi ga~eteler 
Ye h- ze dav lerle urmetim olmasa o ..• nun dlAer taraft,. aya teıvik ederken 

larta' · · · · lerle·ve nihayet ... idarehanesi n aynı gazetenin 
htsıe i" · olunarak ve araziden arkndaılık ~e 1 gidip kendilerile 
hlek 1 ~e dair tapoları verilme· ve güya elimı:/e~nde bulunmak 
dair tzre bin btr mezahime ğu gibi muharri~liko~torluk oldu-
ternı: a~ ve nihayet tarafımdan fikrini uyandırmak he bulunmak 
İktı11 ... t e ilrniı olan·siz o zaman cüretlerdendir. Uyan ~Yret verir 

"" Vekili • •' 
idinlz· ivlerden de- lla.11<1a1· il i/'rtl 

I ~ 

Kuruı 

Gayet güzel deıenlerde295 
metrosu 325 kuruıa ve 

FULAI~ E1'1Pl~İJ\1E: Saf.i ipek gayet zengin 325 çeııtlerde 390, 375 ve 1 
Kl~EPl)ÖŞİN Eı\\PRİJ\lE: Metrosu 450 

500 ve 1 
FİLAFİI REYE· G&.yet iyi cins, teminatlı 52Q • ,,.,. .. ~ .. ··~-= 

.... .... ..... yikanabilir n70 ve • 

~lUSELİN DÖ SUA Emperime: Şık yazlık 45Q -.. R 
roplar için 575 ve _. AKISI~ 

SUI.J'TAN SATEN: Şık mantolar için75Q 
metrosu 900 ve 

KREI> FLA~lEırGA: Rop ve mantolar için 925 
son moda kumaı 

llnnınılara nıahsus: Çocuklara nıahsus: ). 
rop ve ms ntolar 

ile 11on moda tapkal ar_ 

Her keseye el veritli f ia tlarla~ 
zengin elbise çeıitleri J 

w::llıtallm:l~--~~~a;n~) 

KARLMAN-Beyoğlu 
..... Likör Fabrikası 

• 
inşaat münakasası 

İspirto ve İspiı·tolu içkiler İnhisarı uınun1i 
~1 üdürlüğünden 

Taliplerin ıartnamede yazılı ahkama riayet etmemelerin
den dolayı Şiıli' de tesisi tekarrür eden likör fabrikasının in
ıaeı için yeniden münakasa icrasına zaruret hasıl olmuıtur. 

ihale 5 Mayıs 930 Pazarte 1 günü ıaat ondörtte yapılacak
tır. Taliplere tartnameler ve silstlei fiat cetveli muhaıebece 
on lira mukabilinde verilecektir. İzahat almak iıtiyenlerin 
Gala ta' da Kefeli hanında komisyon relsliAine 

... ~ meleri ilan olunur. 

DE\TLE'f DEi\lİR\'OLLARI İLANLARI 
~l'lll ..... ~ .................... E'Jillliii-:J$~TA113rn; 1a~sza'ic:Z1Elm ..... " 

Berveçhl zlr malzeme kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 19. Mayıs pazartesi günü saat 15,:lO da Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya İ§tirak edeceklerin teklif mektnplarinı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15. se kadar münakasa katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler nıünakasa ıartnamelerlni iki lira mukabilinde Anka· 
rada, muhasebat dairesinden, lıtanbulda Haydar paoa veznesinde 

tedarik edebilirler. 
Ka.ol, zınpara kağıdı, toz boya · vernik, gomatika neft ve bezir 

daha mufassal malumat için münakasa ıartnamesine müracaat 

olunmalıdır. 

* * Kayseri - Sivas hattanın 4f)9·G03 kilometreleri arasında kara 
özü, Bedirli ve Sivas istasyonlarında yapılacak mebanf ve tesi

satı sabite kapah zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 19. v. 930 pazarteıi günü saat 16 da· Ankarada 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat tem :natlarını ayni günde saa rn,ırn a kadar münaksa katipli

ğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerfnl 50 lira mukabilinde Anka

rada Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden tedarik edebilirler. 

• • Beı ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münaksa 26 Mayıs 1930 pazartesi günü ıaat 15 de Anka!adıt 

Devlet Deıniryolları İdaresinde yapılacnktır. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 münakasa katipllğin,. 
verilmelerı lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Ankaradııa 
Maliye ve muhasebe dairesinde lstanbulda Haydarpaıa yeznesil"-

den tedarik edebilirler. 

aı. · ...,. Y egfıne ve müstesna fırsat<111 
@) AT'LAS kundura ticarethanesi 
~ istanhulda Eminönünde 51 numaradaki 

rpı Şubemizin seddi hasebile 
Mevcut bütün ayakkapların tasfiyesine baıladık, 

Hakiki fiatlarının nt'ifına satılıyor. 
kafidir. Bir defa ziyaret kanaat kesbetınenize 

Erkek iskarpinleri 300 kuruıtan itibaren 

Kadin " 200 ,, ,, 
Çocuk ,, 120 ,, ,, 
~ g~ §· § §§ 

Doktor T aşçıY.an 
Zührevi hastalıkları m"t • u enassısı 
Eminönü lzmir ~okağında No. 4 

J)rri ve b;l rsa k 
T. Ta. C. İstanbul ıubsinden: 
Orhangazi ve Manisa ıube-

lerince toplanacak kurban deri 
ve barsakları mahallinde müza
yedeye konulmuıtur. muzayede 
ıartları tubemizde de mecuttur. 
Taliplerinin müracantlari iltın 
olunur. 

Deri ve barsak nliizayedesi 
T. Ta. C. İstanbul ıubesinden: 
Kurban bayramında tetkilatı

mız tarafından toplauacak deri 
ve barsaklar ayrı ayrı müzaye
deye konmuıtur. Mayısın üçüncü 
cumartesi günü aıaat on hette 
ihalesi icra edilecektir. Taliple· 
rin ıartnamayi qörmek üzre Ca
ğalolundaki ıubemlze müracaat
lerl ilan olunur. 

Üsküdar hukuk hakiın
li<>·inden b 

Beıiktaıta Kılınç Ali mahal
lesinde Esariye caddesinde 69 
numarah hanede sakin Yusuf 
efendi. 

Zevceniz Naime hanım tara
fından aleyhinize ikame olunan 
boıanma cari mahkemesinde 
müd_deiyf'nln mutat dava fstida
ıile davetiyenin ikametgahınızın 
meçhuliyeUne binaen bila tebliğ 
iade kılındığt anlaoılmıı ve müd
dei hakkınızda gıyap kararı it

tihaz ve keyfiyetin gazete ile 
ilanını talep eylemiı olduğundan 
2·6-930 Pazartesi günü saat 14: 
de muhakemede hazır bulunma
dığınız veya musaddak bir vekil 
göndermediğiniz taktirde bir da
ha muhakemeye kabul edilml
yeceğinite ve müddeinin haklu
mzdaki beyyinatmın ve iatima 
kılınacağma karar verildiği ta
rafınıza ilanen tebliğ olunur. 

lshuıhul 1\1~1 hkeınie Asli
ye he~inci hukuk daire
sinden: 

Bağdasar efendinin Beoiktaı
ta köy içinde lmamzade mahal
lesinde 85 numalı hanede Dimitri 
Haralambo verese•inden zevcesi 
zoi kızı Atina annesi H d 

h
. ay ey 

al~y ıne ikame eylediği feiShi 
akıt ~e alacak davasından dola-
yı ilanen tabligat i" ğ •. rastna ra -
men 26 nisan 930 tarihli celesi 
muhakemed i -d 'ki e ıpatı vucut etme-

1 erinden Dafi haklarında gıyap 
~~r~rt verimiı ve davayı vakıa 

ukurn derecesine gelereF emri 
muhakemenin 7 haziran 030 ta
rihine müsadif cumartesi saat 4 

de tayin kılınmış olduğundan 
hukuk usulü muhakemeleri ka-
nununun 406 ncı maddesine tev
fikan isbu gıyap kararının tarihi 
tebliginden itibaren beı gün zar
fında itiraz etmek hakkına malik 
olduklarından müddeti mezkure • 

zarfında ve tarifatı kanuniye da
reıinde itiraz etmeleri lüzumu 
beyan olonur. 
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Fiatlannuzı, kuınaşların11zın cins ve biçiıniili piyasadaltilr:~:Je mukavcse ediniz 

GaJatada Karaköyde 
13örekçi fırını ittisa
Jindeki büyük ınahal
lebicinin üstünde kain 

., 

Büyük 
Elbise 

~tağazala rının 

ld ~ na kanaat o ngu ediniz. 

Bazı mallarımızın Hatları berveçhi ati<lir: 

lngiltz biçimi kumaıtan asri biçimde • Şık hafif teminatlı cins 

·Kostümler: 16 1/2 
liradan 
itibaren Trençkot pardesüler:18!!~~:;:n 

Embermelfze her renkte " Mandeleberg ,, İngiliz biçf mi kumaı tan tık ve ıon moda 

Pardesüler: 24 1/ 2 
liradan 
itibaren Pardesüler: 16 l/2 liradan 

ttibaaen 

Çocuklar için ıpor ve iyl cinı kumaılardan Hanımlar dairesinde : 
Kostümler: 6 

En son moda kaıa 

Pantalonlar: 6 1/2 

liradan 
itibaren 

liradan 
itibaren 

lrglliz biçimi kumaıtan fık ve son moda 

antolar: 15 ı/2 !!~::;e: 
Beyaz ve gayet. tık biçimde iyf cins Hanımlara mahsus teminatlı cinıı her renk 

Pantalonlar: 7 112 !!~h:;;n , Trençkot pardesüler:l8!!~h:;e0n 
kostiinıJer,. pardesüler, treçkotlar, nıuşaınbalar, pantalon)aı· ve sairenin 

en rr1üntahap çeşitleri dahi n1evcuttur. 

.._. Tediyatta Büyl.ik Teshilat 
~;::;:::~:ı;c:::-~~üilii!i<::.oı:~i.'!!!ISB(&liltmll!:'-'IZID.s:i~~:;zi:u:;;~~r.r:~~c::;_~:ın -..ı--~ 

Hendek n1ahkenıei asliye-( 
sinden: 1 

sekiz dörıüm ıarkan tarik garp
ve ıtma\e.-ı dere, cenuben Hamp 
oğlu kı1ra Osman. 

Baıpınar, Tepecik, tarla, fr 
dönüm, Şarkan Kara Oıman. 
garben çay, tlmalen ~utfi, ce
nuben tarik, Osmat\. bey, nmf 
hissesi. 

Baıpına .._ Mahalle derunu,. 
fevkani iki oda tahtani bir mut
fak ve ahır bir bap 'hane ıa
hlbi senedin diier h·4nesi, tarik• 
Mehmet hanesi, ar:sa, yirmi bf r 
sehmine Ali bey. 

Batpınar, A:~koyan, nıaıf te.rla 
dört dönü:ı,, ıarkan Hacı. Ali 
mollanı':c Mehmet, Aarben çor
bac;. ogulları, timalen Me~hmet 
Alt, cenuben Muıtaf a n111f his
sesi. 

Baıpınar, Çamköprü, tarla 
bir dönüm iki evlek, ıarkan: 

Bilal, garben arnavut Süleyman,. 
ti malen derer cenuben Y akup 
hocanın İbrahim tarlaaı. ıülüıan 
hluesi. 

Baıpınar, Sulu otlak, tarla 
bir dönüm, ıarkan Yusuf, gar
ben arnavut Süleyman, ıtmalen 
sahibi senet, cenuben Hacı Os
man tarlaları tamamı. 

Be.ıpmar Çakırlar tarla bir 
dönO,m bir evlek ıarkan sahibi 
senet garben hacı oğlu Yusuf 
ıt·aıalen kara yakalı Mustafa ce
nuben atmaca oğlu Ali tarlaları. 

Baıpınar Çakırlar tarla bir 
dönüm bir eylek ıarkım ve gar
ben ve tlma\en aahlbl aenet ce

j nuben atmaca oğlu Halil tarlası. 
1 
1 Kemaliyye Kara ağaç tarla 

• bir dönüm ıarkan tarik garben 
torunun hafız, ılmalen Sar oğlu 
hmatl tarlası cenuben tarik. 

Kemalliyye, Çarıuda bir bap 
mağazanın nmf hi11esi, yemini 
hacı keskin yesari mütesahip 

ı senet mağazası arkası mali oğlu 
hanesi ve tariki am. 

l Dere buğazı, Mahalle üstü 
1 iki taılı bir bap degirmen ve ze
! mini iki dönüm, yemini, hacı 

1 
Osman tarik gene hacı Oıman 
tarlası ve bent ve tarik. 

İ "Dere buğazı,, Açkoyan tarla, 
l bir dönüm, bir evlek, ıarkan 
1 Hatim hayace, garben ala ba

ıakrlaıı tarik ve Lütfi tarlası. 

Baıpınar, Kalaycılar, tarla 
iki dönüm, ıarkan Hacı Alt 

oğlu Ali, garben tarik. timalen 
Mehmet Ali, cenuben Kara Fey- l 

Şeyh karyesi, vitan köy, tar-

la, 3/0 dönüm, ıarkan Mehmet 

garben, Süleynıan, ıimalen Hark 

ve Fazli bey tarla11 ve sahibi 
senet tarla11. 

~~~;:~~=fa ::::::ile :::::: \ 
fevkani üç oda , tehtani bir mut
bak ve lbtr damı müıtemil ban 

yemini 'mumcu oğlu hanesi, ta

rik, arkası Oıman bey hanesi 

cephesi tarik. 
Baıpıoar mahalle der unu f ev-

kani iki oda bir sofa tahtanı iki 

oda bir ıofa ve bahçei müıtemil 

bir bap hane, bir tarafı Fatma 

hanımın, ve avlusu tarik, Mithat 

Ef. haneıl ve tarik ile mahduttur. 

Baıpınar Mahalle derunu, ar
ıa ikl dönüm ıarkan pfrtici Yu

suf garben tarik ıtmalen çakırın 

Yuıuf, ve lımall ve Oıman bey 
hanesi. 

Baıpınar Çamköpr\\ tarla a/o 
dönüm ıarkan çelebi oAlu ıa.rben 

hacı yegen ıtmalen çelebi oilu 

tbrahim cenuben çay ile mahdut. 
Bat pınar Kucaklama, tarla 

"Şayh karyesi,, Güvercinlik 

tarla, beı dönüm, ıarkan ıahibl 
senet. garbcn hacı oğlu A:ı Ka

di bey İsmail uıta tarlaları. 
"Şeyh karye•I,, kumlar kırı, 

tarla dört dönüm, ıarkan Rıza 

garben Hasan çavuf, ıimalen 
tariki am ve sahibi senent tar

laıı. 
Balade muharrer yirmi kalem 

den ibaret gayri menkulin kayt-

leri aabna mutabıktır. 

Doktor A. kutiel : 
Efrencivecilt hastalıklarımüteha11111 
Karaköy börekçi fırını sırasındaN2_4 , 

SATILIK FABRİKA 
Sahibinin taıraya azimeti haae

blle bilcümle makine ve alat ve e· 
devatlle ve ehven fiatla bir fabrl- I 
k .. satılacaktı". Taliplerin Gala tada I 
bily\\k t\\nel hanında 15 No. da avu-
kat Hüınn Beye müracaatları. 1 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTiı~ 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YJS 1930 
Keıldeler; Villyet, Şehremftneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

( 45,000 ) liradır 
numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Hendek icrasından: 
Hendkte müteveffa Ali Be

yin borcu olmacmdan bilmüza · 
yedefüruhtuna karar verilen ba
lada müfredatı mul<arrer emvali 
gayri menkulatın ikin::.i müza
yedesinin terasına karar veril
miı olmakla tarihi ilandan iti
baren on beı gün sonra taliple
rin Hendek icrasına 929 62 nu
maralı dosyaya ııbu emlak için 
müracaatlarının teshil ettlrilme

. Istadbu1 üçüncü icra l\le
nıurlığı nda n: 

Bir borcun temini istifası için 

mahcuz Yazıhane, kanepe takımı 
kasa ve ıaire Mayiıın dördüncü 

pazar günü Orozdi Bak-M~1a-',r 
za11 karıısında Celal Bey Hanın
da ikinci katta 4 Numaralı oda
da Saat 12 de açık artırma 
suretile paraya çevirilecegtnden 
taliplerinin memuruna müracaat-

ıi ilan olunur. ları ilan olunnr. 

İngflterede kazanmıt oldukları 
mükafattan sonra 

FILIPS (Philips) 

RADYOLARI 
Çekoılovakyada daha iKi parlak mu
vaffakıyet kazanarak 200 kitlden mü

rekkep bir hakem heyetince 

Dünyanın En nıükenımel 

RADYOLARI 
. olarak tasni• edilmlttir. 

işletmek için: . 
Fişi cereyana Lalonak, bir 

tel~ düğmesini çevirmek 
KAFİDİR 

Umumi vekilleri: 

Helios müessesatı 
Galata Hezaran Han No 14, Poata 

kutuıu Galata 400 

, 
Yelkenci vapurları 
KARADENİZ 

Anadolu 
POSTASI 

vapuru 

30Nisan:Çarşamba 
günü akıamı saat 6 da(Sirkeci) 
rıhtımından hareketle doğru: 

(Zonguldak, İnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve:Rize)ye gidecektir· 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Yelkenci 
vapurları) acenteliğine müra· 

Telefon: İs: (1515) I 

!stanbul 4 ncü icra n1e
murluğundan : 

Açık artırma ile paraya çev.:. 
rllecek gayrı menkulun ne oldu
ğunu bahçe bir bap hane gayrı 

menkulun bulunduğu mevki, 
mahalleıi, ıokağı, numurası At 
pazarında Manisalı Mehmet Pt · 
M. Merdıvenli sokak eski 27 Y · 
31/ 1 takdir olunan kıymet üç 
bin sekiz yüz sekıen iki lira ar 
tırmanın yapılacağı, yer gün saat 
22-5-930 Perıembe gilnü 14 den 
ı 6 ya kadar İıtanbul dördüncü 
icra dairesinde. 

1 - İıbu gayrı medkulun ar· 
tırma ıartnameai 8-~-930 tarihin· 
den itibaren 929/ 3 No. ile Ist. 
4 ncü icra dairesinin muayyen 
numarasında her keıin görebil
mesi için açıktır. İlanda yazıh 
olanlardan fazla mal<imat almak· 
f ıteyenler, itbu ıartnameye ve 

92Q/ 3 dosya numara11yle memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırma ittirak için yu· 
karda yazılı kıymetin yüzde yedi 
teminat göıterJlecektir. 

3 - Hakları tapu ıiclllile 

sabit olmayan ipotekli alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir· 
Ufal hakkı sahiplerinin bu hak· 
larım ve hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını iıbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müıbitelertle 
birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder akli halde hak· 
ları tapu slcil1tle ıabit olmıyanlar 
satıı bedelinin paylaımasında 
hariç kalırlar. 

~ - Göıterilen günde artır· 

maya iıttrak edenler artırma 

ıartnameıinl okumuı ve lüzumlu 
malümatı almıı bunları tema· 
men kabul etmlı ad ve itibar 
olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayrı menkulun bedeli zamanın· 
da verilmezse gayrı menkul 
ikinci bir artırma ile satılır ve 
bedel farkı ve mahrum kahnaP 
yüzde bet faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmakıızıP 
memurlyetimlzce alıcıdan tahsil 
olunur. Bet numaralı fıkradaki 
ıart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan ıonra gayrı 
menkul en çok artıranın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmez .. 
se artırma geri bırakılıp atıcı 
taahhütlerinden kurtulur ve te· 
minlltta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci vef8 

ikinci olmıına ve gayri menkı.ıle 
tealluk eden kanuni hakka ,,e 
satııın tarzına göre diğer ıartlar 
artırma ikinci artırmadır pet111 

l ,,e 
para ile satılmakta ve verıı bi .. 
saire rusum müfterlye aittir r 
rincl artirmanın en fazla bede 

1 

bin beı yüz liradır. u-
y azılan ma bahçe hane Y i 

t r • karıda gösterilen 22-6·93o 8 

mur hinde İstanbul 4ncü icra nıe 
luğu odasında tıbu ilan ve götte· 

ı datre· rilen artırma ıartnameı 
sinde ıatılacatı ilan olunur. ~ 

Mes'ul müdilrü:Süteynıan Tevfik 


