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Avrupa Birliği 'M. Musolini Floransada siddetli 
.. Beynelmilel hayatında eyi ve ' 

~C>tü _günleri vardır. Hazan par
ak bır hayal ve ümit milietleri 
aylarca teshir eder. Beşeriyetin 
ebedi sulhe kavuşacağından, me 
denıyetin artık harp facialarına 
~eydan birakmıyacağınclan ba-
Solunur; derken bu ümitler bir 

denbire suya düşer, beşeri reali
teler ihtiraslar yeniden canla
llır; ve başka bir istinat noktası 
buluncaya kadar bedbinlik cle
~~nı eder. Hayat eyi ile kötü
nun, ümit ile sukutuhayalin bir 
lcnavübür:clen ibarettir beynel
lTıiJel hayatın yolu da inişli ve 
'. '.·ı~ı, J.ıir istikamet takip et
'tıektecl,r. 

Londra deniz konferansı bü
~Ük ümitlerle toplanmıştı. Fa
~t umumi bir sukutuhayal tev-

Hüyük Mlllt t meclisi a:zası biJtçe mll:ıakeratını 
takip ediyor •. 

Maarif bütçesi mü
zakere .edilirken 

Dsulsüz 
.~arfiyat 

- ............... .... 
Kahlleciler cemiye

ı tinde bin lira açık .. 

Mali 
mütehassıs 

M.Şarl Rist bu hafta 
sonunda geliyor 

Ticaret mücliriyeti murakıp- Hükfımetimizle Dayinler a-
leri şehrimizdeki esnaf cemiyet rasmcla vakı olan temaslar ne-
lerinin muarrı" j ticesinde mali tetkikat için cel-
latını tetkik et bi tekarrür eden Fransız maliye 
mekteclir. mütahassısı M. Şarl Rits bu 

Şimdiye ka hafta sonunda memleketimize 
dar 5 cemiyeti- gelecektir. 
hesabatına ai Kollej clö Frans'ın eski pro-
teftişler bitiril fesörlerinden olan M. Şarl Rist 
miş ve bazı ga Bank clö Frans ikinci müclürlü-

t ederek dagıldı. Cihanı ve bil- B. b' D 
~a~sa Avrımavı uzun müddet lf me US a 
bu sukutuh, valin tesiri altında ' 

/ 
yri kanuni v ğünde de bulunmuş ve son sene 
pürüzlü nokta lerde Avrupanın muhtelif mem 
!ar bulunmuş. leketlerinde mali tetkikatile bc-

l :rakmak ati icin bir tehlike teş ru" lfu'' nun pro
~; P'cebilircli. Devlet adamları 
ıc'.n bunun öniine geçmek ve • • • • • 

tur. ynelmilel bir şöhret kazanmış-
Bu meyandc tır. M. Rits son zamanlarda Ro 

Kahveciler ce manya'cla tetkikatta bulunuyor-

tnıllctleri bedbinliğin yıpratıcı ] esının nıçın 
les:rıey;n<len kurtarmak bir va-

miyetinin 1000 du. 
lira kadar açığı Bu mü~ahassısın tetkikatı 

~:re ~e hiç _o~ma::sa hale uygun tehir edildiğini 
1 
ır sıyaset ıdı. İşte bu maksatla, 

olduğu tcsbit edil- Fethi Bey 
miş ve bundan Bakkallar ctmiyeti 

<-Ondra konferansının bıl.§hca d 
lcıt'lilcilerinden biri olan ve be- sor u mes'ul tutulan i- kitibi 

dare heyeti hakkında yapılacak 
muamele İktısat vekaletinden 
istizan olunmuştur. Bakkallar 
cemiyetine ait 4200 küsur lira
nın da usulsüz olarak sarfeclildi 

jeriyeti avutmak içi icabeclen 
ormü11eri bu!makta büyük bir 
llıeharet go~tercn M. Briancl 
ı\vrupa birliği fikrini tekrar or
t~ya attı. 

Briand'ın hayli zama:ı evvel 
~rtaya atılmış olan bu fikri acle 
~ unutt~lnıuş gibi~di .. B~t~n ci
. an efkarı ıımumıyesı sılahla

~n tahclicli ümitleriyle meşgul 

Maarif ve 
Vekilleri 

Sıhhiye 
Mecliste 

izahat verdiler 
ği anlaşılmıştır. 

Saracoğlll Şükru 'leg Bu sarfiyattan kanunen 
nutkunu Irat edlyo. mes'ul olması lazımgelen icla-

Rlyaseı makamında KAzım Pş, Hz, ·e heyeti, bu paralan Bakkallar 
A.NKA.RA,. ı~ (felefonl.a) -ı te~ri~ usullni etrafı~?a ~üşah~de- kooperatifine verdiğini iddia et 

Maarıf butç.esının. ~uzakeresı .. sır~- lcrını ve. bundar:ı muteve1ht ~~ta- . tir 
smda Maarıf Vekilı Cemal Husnu lcalarını ızah etmış ve halen muder- mış · 
B. maarifin bugünkü vaziyeti etra- 1 ris bulunduğu Ankara Hukuk mek· Halbuki murakıpler bu para-ı 
fı~d_a !••hat v.ermiş. ve .bu.günkü. ".'a tebine so~ iki sene zarfında dcva~a !arın, mezkur kooperatifin te-
arıfımızın takıp ettıği ıstıkametı ı- 1 başlıyan lısf" mezunlarının yurt cog· kk"I" d l · 927 zah etmiştir. Bu meyanda müteaddit rafyası ve Türk tarihi hakkında ka- şe . u un .e~ evve yanı . . • ~e~ 
hatipler maarifimizin bugünkü vazi-1 fi malfimata sahip olmadıklarını mü- nesı~den ı.tıbar~n sarfedıldıgını 
yeti etrafında süaller sormuşlar ve. şahede ettiğini ve buna mukabil di- tesbıt etmışlerdır. Esasen para-

BU<;üN 
2 inci sahiiede · ~ nasıl vurdular? 

1- !\ero.ı l.o.;'"ihl t fr ka ~ 
3 ~ehjr haberleri 

2 • Harici habı!r ~r 
3- ~on haberJer ~ 

4 üncü sahiiede: -3 üncü ahiiede 
Püı''-hüh.ranı k"'iiiii;for ' 1 telı:k 

1 ' ı Hikaye 
2 Hakim Ihsan Ziya Beyi ' 

bir nutuk söyled1 
Biz, nasılız ? 

1000 Türk kafası üzerinde 
yapılan tetkikin sonu .. 

Evsaf, eşkal, kabiliyet ve lstanbul 
Anadolu Türkleri 

Tıp fakültesindeki Antrepo
loji müessesesinde Türkiyede 
yaşayan halkın evsafına dair 
yapılan tetkikattan cok mühim 
neticeler alınmıştır. · 

Fakülte teşrih müderrisi Ma
hir Bey ve profesör M. Muşenin 
nezareti altında olan bu müesse 
se tarafından memleketimizde 
bulunan Türklerle diğer anası
mı evsaf ve eşkfılini tesbit için 
1000 i mütecaviz kafa ve iske
let üzerinde tetkikat icra edildi 
ği gibi askerlik hizmetini ifa e
den gençlerle mekteplerdeki ço 
cuk1ara ait müşahedeler de na
zarı dikkate alınmıştır. 

Bu ilmi mesai ve etütler, 
memleketimizdeki anasır arasın 
da Türklerin evsaf, eşkfıl ve ka
biliyet itibarile en yüksek ve 
mütekamil derecede bulunduğu 
nu g;östermiştir. 

Bu tetkikata göre Türkler 
gerek boy ve gerek baş eşkali 

cihetinden Avrupalılara benze
mektedir. 

Hatta o kadar ki tetkik mev 
zuu olan kafalarda tamamen 
Race europeenn (Ras öropen) 
evsafı bulunmuştur. 

Maamafih bunlar meyanın-

Antropoloji mDtssestsinde müdrrr 
Mahir, Hamza bey/erit Pr, Mouch 

da Anadoludan getirilen kafa 
!ar pek az olduğu ve diğer k: 
falar İstanbullulara ait bulum 
ğu için bütün memleketin ırl 
noktayı nazarından evsaf ve eı 
kalini kat'iyetle tesbit edebi 
mek için tetkikatın, Anadolt 
nun muhtelif mıntakaların: 
teşmili zaruri görülmektedi 
Antropoloji tetkikatına gön 
Türklerde zaviyei veçhiye asg: 
ri 84, azami 88 derece olaral 
tesbit edilmiştir ki bu derec 
çok yüksek aclcleclilmekteclir. 

Antropoloji müessesesi, ya 
mz kemikler üzerindeki tetkik 
tı kafi bulmıyarak insan vücu 
dunun diğer aksamının da an: 
sır itibarile hususiyetlerini tes 
bit için kadavralarda tetkika 
yapmağr muvafık görmü tür. 

Ulunuyordu. Fakat bu ümitler 
&~ya düsünce, Avrupa birliğine 
aıt hayaller canlandırılmak iste 
~İldi. Şimdi Briand Avrupa dev 
etlerine, bu husustaki fikirleri
~i soruyor, ve raporun Cemiye
tı Akvam'ı gelecek eylfıf ayın
'b. içtima edecek olan umumi 

Ağa oğlu Ahmet Bey: 'Darülfünun· ğer memleketler hakkında umumi tarın ayrı bir tesekkül olan ko- • M. Şart Risl 
projesinin neden tehir edildiğini sor ".'alümatr haiz olduklarını söylemi;- I operatife verilme~.! d gayri ka F 
muş ve Darülfünunda baremin şim- tır. Bugünkü mt·mlcket maarifinin • ld • d b '- el' el Dayinlerle yeni ve nihai müza-
diye kadar tatbik edilememiş olması- ekonomik bir terbiye sistemi takip et nun~ ? ugun a~ u tak ır ~ kerata esas olacaktır. r : ... ::g:::: :::::s:::: ı "ıeclisine verilebilmesi için se

' ti cevaplar istiyor. yeni , bir fi-
<ir, yeni bir ümit, yeni bir meş

,1 ~ale .. Su'h \'e salah taraftarla
. tı için yeni bir hamle .... Bu da 

r.r ~e vakte kadar devam edecek? 
toplanacak cevaplardan onu da 

' ~akında öğrenmek mümkün ola 
~aktır. 

Avrupa bırliği veya feclara-
1Yonu fikri, tahdidi teslihat 
ıefhumu kadar, sade ve basit 
·~ğidir. Silahlarını bir türlü bı
takınak istemiyen devletler, ve 

nın doğru bir iş olmadığım,. ifade et· mekten ziyade romantik olduğunu ve clahı ıclare heyett hakkında takı j I J_ ı · 
miştir. Yusuf Ak•;ura Bey Ağa oğlu cemiyetçilikten ziyade ferdiyetçi ol- bat icrası lazımgelmektedir. Bu Atina sefirimiz dün hareket r ..&.. ' :r::: 
Ahmet Beyin temenniyatına iştirak duğunu söylemiştir. husustaki rapor yakında vekfıle etti 
<ttikten sonra bugünkü terbiye ve' ( Mabadı beşinci sahifede) te gönderilecektir. 

Galiba imrendiler? .. 

O halde heınen durmadan 
(,(, 'l"h b sı a aşı .. ,, na ! 

Kadınlar birliği reisi hanımlarımızın 
askerlik 

Vekalet lüzum görürse açığı 
çıkan cemiyetlerin idare heyet
lerini feshederek mahkemeye 
sevkedecektir. 

A tina sefirimiz Enis B. dün 
sabah saat 10 da Patris vapuru 
ile Atinaya hareket etmiştir. 

Teşyide Enis B. in bir çok tanı
dıkları bulunmuştur. 

M. Musolininin nutku 
ı:mımaımısmmıııımmsıam .. :ı;m ........... 

AsıJları ltalyan olan 
duşman kim? 

Bugün 4 Amerika tayya· 
resi Istanbula geliyor 

Bu seyahat, geçen sene Türk hava hey 
eti tarafından yapılan 

ic olmazsa Avrupa bu muğlak 
~ r etrafında nasıl birleşe bile 
ektir? Rus nıamması, orta Av-
1\ıpa'nın siyasi statükosu, Fran 
~ - İtalyan rekabeti gibi cler
aı hatıra gelen büyük mesele

,. ~t müttehit bir Avrupa fikrinin 
ı·· lıtıkan dairesinde görülmesine 
d t dereceye kadar müsaade ede 
~I ~ktir? bu işin h~ki~a~ cephesi

bile yapabileceklerini söylüyor .. 
Bir refikimiz Erkeklerle mü 

savi hak sahibi olan kaclınlan

mızın yol vergisinden istisna e
dilmiş olmalarım doğru bulmı j 
yarak hanımlarımızdan da yol 
vergisi alınması fikrini müda

,. J ~ · 1 l ·· l · b · k · l ı · ziyareti iade mahiyeti ndediı · 'asıst ta va n1lıttc ııt ır ·ıt <'< ır. 
O~la nıah\·olırı'lk teblikcsİll<' !Misafirler Eskişehir .ve ~nk?raya g.idec~kleı 

"", onun mes'ıılıye~ını zaman 
~eruhte etsin Simdilik millet
·te lazım olan hayal ve ümit 
Cphesi<lir. Bidavette söylediği-

( )Qz vechile her hayat gibi bey
i elmilel havatta da bu cepheye 
tf ~tivac; vardır. Çünkü hayal ve 
fı ~it teraki umdesinin başlı-

·a kaynağıdır. 

ZEKİ MESUT 
.................. ___ _ 

Rirşey çıkmadı 

Caıata postanesindeki 
tahkikat ne gibi 

netice verdi? 
\ Galata postanesinde bir taa
~tlü mektubun içinde mevcut 

' 1duğu iddia edilen 4000 liranın 

1
aipJere nası! karıştığı hakkın
~ aylardanberi devam eden 
ahkikat nihayet sonuna gelmiş 
~ alakadarlar hakkında takiba 
t~vessi.il olunmuştur. 
l\ncak paralar memnuiyet hi 

· fına olarak kı;metli mektup 
'"ine taahhütlü mektupla gön 

lmi« oldu5u için posta ida-
• !lles'uliyet kabul etmemek

dir Binaenaleyh bunların taz 
• 1 tıi mevztubahs değildir. 

. .< . ,, Bu akşam mısafırlerın şerefıne 
katlan nındaıı lıucuın ed den1e.zl.. Perapalasta 70 kişilik bir ziyafet verilecek 

faa ediyordu. FLORANSA, 18 A. A. -
Buraya gelen M. Mussolini har 
biye nazın ve bir çok erkanı hü 
kumet yanında olduğu halde 
askeri müessesatı teftiş ettik
ten sonra Faşistlere hitaben bü 
yük bir nutuk söylemiştir. 

' Bugün dört Amerika tayya- la doludur. Geçen sene (Klyt 

Dün Kadınlar Birliğinde La
tife Bekir Hanımın bu hususta
ki fikrini sorduk. Latife H. di
yor ki: 

- Çalışan Hanımların yol 
vergisi vermelerine esas itibari
le tarafclarım. Yalnız bu mükel 
lefiyet çahşmıyan ve nafakaları M. Mussolini Faşist rejimi-
m kocalarından bekliyen kadın- nin 8 senelik tarihçesini yapa-
lara teşmil edilmemelidir. Cün- rak demiştir ki: Memleket dahi 
kü bu takdirde vergiyi gene er- !inde hiç bir düşman açıkca ken 
kek verecek demektir. Benim Ac.ııba ilanını/arımızı bu dini göstermiyor. Hudut hari
fikrim şudur: Madem ki erkek- resimler mi imrendiriyor? cindeki asılları ltalyan olan düş 
lerle her hususta milsavat iddia lan kadınlar bu mükellefiyetten manlara gelince onlar da mır
sıncla bulunuyoruz. Onlar gibi 1 hariç tutulmalıdır. Kadın cephe dar bir çamurdan ibarettir. Hu
vergi de verebiliriz. Hatta sade ye gider, fakat bu mutlaka harp clutlann öte tarafında diğer baş 
vergi vermek değil, icabında ve edecek demek değildir," ka düşmanlar da vardır. Bunlar 
bir davet vukuunda askerlik mü ı Diğer taraftan Efzayiş Suat İtalyanları hala küçük bir mil- F!oransııda lııırprııyane bir 
kellefryetini de ifaya hazırız . . Hanım demiştir ki: Jet zannediyorlar ve 43 milyon nutuk siiyiiyen 
Türk kadını ötedenberi cephe _ Kadınlar asker mi olsun ... olduğumuzun farkına varmıyor M. Mıuolinl 
arkasındaki hizmetlere alışık- dediniz? y 0000 ! biz sulhperve- lar. Bizi feclakarhk yapacak ka- . . . . 
tır. riz. Kan dökmekle işimiz yok. biliyette görmiyorlar. Halbuki e!:~~ı_le2c;k ve. rogramıı~ ~l~ıv~ 

resinden mürekkep bir heyet lent) te yapılan tayyare yanşl 
şehrimize gelecektir. Bu ziya- rında (Dolitl) yapacağı progrE 
ret Amerikacla (Körtis-Rayt) mı muayyen zamandan bir a 
tayyarecilik grupu tarafından evvel kendi kendine tekrar et 
tertip edilmiş olup geçen sene ımek üzre uçuşlar yapmış, bu e 
bir Türk hava heyeti tarafından nada ayyaresi parçalanarak pE 
Amerikaya vaki olan ziyareti ia raşutla yere inmiş, o sanive~ 
de mahiyetini de haizdir. saatine bakarak resmi proğrar: 

Amerika tayyarecilerinin zi- i da kendi zamanı geldiğini ani' 
yareti Eskişehir ve Ankara da yınca diğer bir tayyareye atlay 
dahil olduğu halde bir hafta ka rak hiç bir şey olmamış gibi prl 
dar devam edecektir. Bugün on gramını ikmal etmiştir. Bun 
ikiye doğru tayyareciler Yesil- . seyreden binlerce halk kahram 
köyde Türk tayyare cemiyeti ta nın başından geçen macerayı 
rafından istikbal olunacak ve tesi gün gazetelerde okumuş. 
Türkiyede bulundukları müd- tur. 
detçe tayyare cemiyetinin misa- Amerika tayyareleri ya bu 
firi olacaklardır. Bu akşam Pe- gün veya Ankaraclan avdetleril 
rapalas otelinde Amerika tayya de İstanbul üstünde uçuşlar yi 
recileri şerefine tayyare cemiye- pacaklardır. 
ti İstanbul şubesi tarafından 
yetmiş kisilik bir ziyafet verile
cektir. Mektepliler Anadolu savaşında kadın Yalnız, memleketin müdafaası bizi demir kol zaferine götüren e ~gı .. yenı . arp gemısı . enı

fedakarlıklardan çok daha fazla ze ındırılecektır. İtalyan mılleti 
sırtında cephane ta"ldı, Hatta bunu icap ettirirse o başka.. • k ·ı R 1 Amen'ka hevetı"ne bı"nba~ı ' o sını yapmağa amadeyiz. " Şid- va tı e omanın ~.an denizde . • 
bizzat cephede erkek gibi harp ele de zçaamlışaınnzc.anElfazabyı~şşla Hceapnhıme- dedi ve sürekli alkı~lar" 

1 
makhur kalamaz. Çılgınca al- Melvinhol riyaset etmektedir. 

miisabakası 

etti, rütbe aldı, şöhret temin et- _ ' k şl ,, Heyet meyanında bulunan mü- -,4 üncü hafta hnsladı 
ti ve kahrımanlar sırasına girdi. burada hafifçe duraklamı~ ve İtalyan milleti için bahriye ı ar · !azim Dıılitl san'at noktai naza- 54 h 1 • 
t ' 1 H el 1 ·· f üncü a ta başlamı~tır .• 
htiyaç halinde ve memleketin biraz sonra şunları ilave etmiş- programımızı tahakkuk ettire- u ut arın ote tara ıncla bü- rından Amerikanın en birinci Gazetemizde çıkan haber· 

müdafaası lüzum ~österirse ni- tir: miyeceğimiz _hakkın.daki imalar 

1

• tü.n milletler>n zararına olarak 
1 tayyareşiılir. Amerika tayyare- terden en mUhlmmini seçip 1 

çin biz de cepheye gitmiyelim? - Dua edin de bütün dünya- kadar ağır bır tahkır olamaz. clunyanın en mllazzam dolandı- ciliğinde "Asların ası" diye ma- cumartesi aksamına kadar mll-
Yalnız, şüphe yok, bünyeleri da kadınlar iktidar mevkiine Burada tekrar ve kat'iyetle sö-

1 
r:cılığı olan cbed" prer •r'eri is ruftur. Mülazım (DoJitl) in ha sabaka memurluğuna gön· 

zaif ve cefaya mütehammil ol- gcçEin !. Hakiki sulhe ancak 0 yliyorum ki bu pro~ram tonila-

1 

tısmar eden fırka. grup ve bir I vacılık hayatı insana efsane di- deriniz. Netic_eıer pazar gOnO 
mıyanlarla küçük çocukları o- 7aman kavuşah'Jece~iz !" I to tonilato tamamen tahakkuk <lVlabadr ikH'• i sah -ede) , P görünen hcyı mlı maceralar 

1 
_ n_e_ş_re_d_ı_1 e_e_e_k_ıı_r. _____ _ 



HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER'' - Cı 

Tamirat mesel eSi ortadan kalktı ~~lfiLidfillMıriliiir-9 
Bütçe müzakeres akleden: KAMRAN SERiF 

' 
Giineş ! ... Giineş, ne zaman 

doğacaksın ? ... 

Artık Tediyat Bankası işe başladığından 
Almanya borçlarını buraya verecek .. 

Galip, ınağltipl 

Artık fark kalmadı .. 
diyorlar amma 

bakalım? 

Isviçred~ 

Avrupa 
Birliği 

Briand muhtırası 

1 Hindistan da 

Tuz harbi! •. 

Şair kadın 
dolaşıyor .• 

Umum! harbin Avrupada ga 
!iplerle mağ!Up Almanya ara- gönderildi DHARASANA, ı 7 A. A. -
sında brraktığı tamirat meselesi Madam Naydu tuz fabrikaları-
artık maziye karrşmrş oluyor. na hücum hareketine başlanma 
Umumi harpte Alman ordulari CENEVRE, 1 7 A.A. _ Bıi- d~n . evvel istiklal mücadel~si-
tarafından yapılan tahribatı and muhtırası saat 1 7 de sör nı bır kat daha kuvvetlendır
harpten sonra galipler ödetmek Eric Drummond da resmen tev 1 mek ıçın memleket dahilinde 
istediler. Fakat buna "tazmi- eli edilmiştir. Akvam cemiyeti b · devır seyahatı yapacaktır. 

1 nat,, demiyerek sadece "tami- mahafili bu muhtırayı büyük Madam Naydu evvela Sholapu
, 1 rat,, dediler. On senedir bu bir teveccüh ve alaka ile karşı- ra gidecektir. 

- Vur! ..• mesele kalıptan kalıba girdi.' laımstır. Hücum hazırlığı 

Fakat gliit lgi~e andl~~~ldbı. kihykal [~ Briand'ın bahsedilen BOMBA Y, 1 7 A. A. - Biri 
nız ga p enn ver ıgı ır a - · . . - . · · ı d' · · · !' d .. 
1 b. 1 k t 

1 
d 

1 
muhtırası Avrupa bırlıgı tesısı 00 ığen 400 gimıi ,ü en mu-

O zaman yerine kim geçecek Ayni zamanda muttasıl: 
? Ondan sonra başlıyacak o- - Güneş! Güneş, ne zaman 

ı ın kıtaller, itisaflar, dahili doğacaksın!. . diye inildi yordu. 
arpler kim bilir kaç sene süre- Kendine hakim olmağa, kudre
ekti? Roma'nın menfaati, tali- tini gözünün önüne getirmeğe 
ı bir eseri lfitfu olarak kurtu- aşkını hatırlamağa çalışıyor ve 

a ır mem e e sonuna {a ar . . 
eli ayağı bağlı bir halde kala- ı •çıı: hazırlanan muhtıradır. M:. rekkep 2 grup Bombay civarı'l-
maz. Git ide ali ve ma -ıu B~ıand bu muhtırasında her hu d.aki tıı.z . fabrikalarını ele 1 :-

g g p g p kumetten mutalea sormaktadır. çırmek ıçın yola çıkmışlardır. 

ın bedahatin ölümünü icap et- mırıldanıyordu: 
rmiyor mu idi?... - Kainat bir tarafa ..• Pop-
Bunlar hep zihinlerinden ge- pea bir tarafa ... 

iyordu. Anlaşmak için biribir- Sonra birdenbire yeni bir kor 
rini isticvaba lüzum görmü- ku buhranına !rnpılıyor, sarsılı
xlar, yürekleri parçalana par yor, çeneleri çarpıyor, ayni eni
alana, ruhları işkenceler için- ni musırrane tekrar ediyordu: 
e kıvrana kıvrana ölüm kara- - Güneş! Güneş, ne zaman 
mı vermek istırarında kalıyor doğacaksın? ... 
ırdı. Anasının öldüğünü haber al-
Söze ilk başlıyan Senek ol- dığı dakikadan itibaren; o feci 

u. Nerona bakmağa lüzum gör gecenin sabahına kadar dur
ıeden, hatta onun mevcudiye- madan bu feryadı tekrarladı. 
ni hatıra bile getirmeden Bur Bedbaht cinayetin mahiyeti
.ıs'a sordu: ni muhakeme etmiyordu. İçin -
- İmparatoriçeyi öldürmele- de evlatlık sevkıtabiisi uyan-

ı i askere emredilebilir mi? mıştı. İşkence içinde İdi. Fakat 
J eneral cevap verdi: duyduğu iztirap düşünen, mu- Mr. Young 
- İtaat etmezler. hakeme eden aklı başında bir- farkını ortadan kaldırmaktan 
J ermanikus'un hatırasına çok mahllık iztirabı değil, çılğın bir başka çare olmadığı görüldü. U 
ıerbutturlaı:.Onun kızına karşı hayvan iztirabı idi. Şafak vakti mum! harbin tasfiyesi için ta
iç bir pretorien el kaldırmaz! ne kadar kapandığı odada mut- mirat meselesinin de kat'! bir 
Bir an düşündü. tası! gezindi. Senek, Neronun şekle konması lazımgel1'li. Ni
- Madem ki Anisetus başla- buhran içinde intihar etmesi ih hayet geçen sene Amerikanın 

ıış, bari o bitirsin. . . timalini düşünerek yanından ay en maruf bir maliye adamı o-
Senek'le. Burrus fazla bir şey rılmryordu. Mücrim üstüne üşü an Mr. Ewen Young Avrupaya 

)ylemeden efendilerinin önün- şen hayallerden kaçıyor, vic- gelerek alil.kadar hükfunetlerin 
e boyun kırıp dışarı çıktılar. 'dan azaplarnıdan kaçıyor, ken- yolladığı mütehasıslan topladı. 
Neron azatlı ile başbaşa ka- di kendinden kaçıyor ve yor- Almanyanın vereceğini ala-

nca haykırd.r: gunluktan pek bitap düştüğü kadarlar taks'm ederken mal1 
- Sen benı kurtaracak mı- zaman semayi ve denizi saklı- bir takrm usuller karar

m? Görüyorsun, bu alçaklar be yan perdeye yaklaşıp sersem, laştırıldı. Y oung planına göre 
i nasıl bırakıyorlar! Fakat sen, şuursuz bir halde mırıldanıyor- beynelmilel bir banka tesis edi
eni kurtaracaksın! du: liyor. Almanya ile alacaklılar 

' Beni kurtaracağına yemin et! _ Güneş!.. Güneş, ne zaman J arasında vasıta bu Banka 
Azatlı acele etmeden kalktı doğacaksın?.. olacaktır. Almanyanın borçları 

ı e kendine çok hakim o!duğunu Nihayet göründü ve şafak sö artık beynelmilel piyasada mu-
österen bir sesle cevap verdi: küp deniz mai dalgalan ile mey 1 amele görecektir. Young planı 
-Geceni rahat geçir, ey ilah! dana çıkınca İmparator, sanki mühim bir eserdir. O suretle 
Senin için çalışacağım! şafakın hafif sisleri içinde ana- ki A iman yanın borçlarım ver
Gülümsiyerek Kayserin ya- sının hayaletini görmüş gibi mesi kendi mali menafii sırası
ından ayrıldı. Neron dört na- dehşet içinde geri geri kaçtı. na konmuştur. Aşağıdaki telg-
ı giden atların nal seslerini işit Kendinden geçmiş bir halde raf on dört, on beş aydanberi 
· Anisetus, vali Herkuleus'le bir yatağa serilip ışığa arkasını muhtelif fasılalar.la hazırlanan 
onanma kumandanı O barit döndü. ı Y oung planının artık tatbikine 
ardı. Bu sırada köşkün bahçesinde 1 girişildiğini gösteriyor. 
Bu müddet zarfında Agripin "yaşa, ,sesleri aksetmeğe baş- PARİS, 17 (A. A. ) - Ta-
anında tek bir köle ile bir eve !adı. Kapı açılıp Burrus görün- mirat komisyonu tarafından 

· apanmıştı. Ne yapacağını ta- dü: neşredile-ı bir tebliğde Lahey 
inden aciz düşünüp dururken - Kalk Sezar! dedi. Sentu- itilaflarının Almanya tarafın -
iddetli bir gürültü ile titredi: riorları, tribünler sana sadakat 1 dan tast'k edildiği ve bu itilaf 
,nisetus köşkün kapısını kır- yemini etmeğe, seni İmparator larla alakadar kanunların Rei
ııştı. İmparatoriç·e kalktı. Ar- luğa bağrşladığından dolayı se- chstag meclisi tarafından tas-
k hiç bir ümit kalmadığı için ninle birlikte ilahlara dua etme tik e&ldiği, ayni itilafların 
atilleri .mağrurane karşıladı. ğe geldiler!. Belçika, İngiltere, Fransa ve 
- Buraya cinayet işlemek ı · · ı · Burrusun bu sözleri Neronun Italya hükumet erı tarafından 

;in geldiniz, değil mi? 
Vali kafasına indirdiği bir 

50 
oynıyacağı rolü tesbit ediyor- da tastik olunduğu, beyne!mi-

a darbesi ile onu sendeletti. du. Kendisini ilahlar kurtarmış ı Jel Tediyat bankasının teşek-
tt. Katilken mazlum mevkiine kül et:rWş olduğu bildirilmekte

>barit kılıncını sıyırdı. 
. Agripin duvara dayanarak geçmişti. dir. Binaenaleyh, Y oung planr 
• lbisesin_i sıyırdı, çıplak göğsü- Katil hadisesi meşru bir ne· 17 Mayıstan .itibaren meriyet 
. Ü göstererek: fis müdafaasından başka bir mevkiine -girdiği ve tamirat 

_Vur! şey değildi. Vurulmamak için komisyonu ile Almanya arasın-
Dedi. Adam kılıcı kabzesine vurmuştu ... İşte sabahtan akşa- daki mühasebetlerİn bu tarihten 

adar sapladı. ma kadar. milletinin tebrikleri- itibaren nihayet bulduğu biı teb 
· ni iblağa gelen ordu reislerine, !iğde ayrıca kaydedilmektedir. 
Impar.atoriçenin çehresi deh- hakimlere, kampanya şehirle- ---

'et ve istıraptan gerildi ve ba- · Tn.n//ler"'de 
1 

_ • • rınden gönderilen meb'uslara l.J H - •· 

Muhtıranın bir sureti de Cemi- -1 
yeti Akvain umumi katibine 1 1 
tevdi edilmiştir.] 

Fransada 

Bolşevik propagandası 

Mı\RS1LYA, 17 A. A. -
Cumhuriyetçiler birliği kongre 
sinde meb'us M. Taittinger 
Fransız müstemlekelerinde Sov 
yetler tarafından yapılmakta o
lan propaganda meselesini orta 
ya atmıştır. Hatip, geçenlerde 
Yenbay'da çıkan hadiselerden 
bahsedere!, Fransanm uzakta 
bulunan müstemlekelerini ana 
vatandan ayırmaya çalışmaktan 
vazgeçmesl ~in Moskova hüku 
meti nezdind~ yeniden bazı te Naydu 

şebbüslerde bulunulmasını, aksi [Naydu, Hindistanrn maruf 
takdirde siyasi münasebetlerin ! bir şairidir. İngilterede tashil 
katedile~inin kendisine bildi- görmüş olan bu kadın İngilizc:;e 
rilmesini tavsiye etmiştir. yazdığı şiirlerle de söhret ka

İki saatlik grev 
zanmıştır. Hatta bu muvaffaki
yetinden dolayı vaktile İngiliz 

PARİS 17 A A _ p t kıralı tarafından mşan bile al-

t 1 f t
' 1 f · ·da.res· mos a, mıstır. Gandhi tevkif edildikten e gra ve e e on ı ı ernur • . 

l t f d ·k· saatlı'k b' 1 sonra daha feal bır rol oynama 
arı ara ın an ı ı ır .... . ,.. 

g 1 ·· en"ne 10 ga baslayan Naydu halkı mıllı rev yapı masr uz me- , . . . 
mur azledlmis ve 24 kişi açığa mukavemete teşvık ıçın çalısı-

• yor] 
çıkarılmıştır. · ·------

Musolininin 
nutku 

(Birinci sahifeden mabat) 

takım zümreler Faşist İtalyayı 
tecrit etmek istiyorlar bunda 
kat'iyyen mııvaffak olamıyacak 

Tasarruf 
Muhtelit komisyo

n un mas-
rafı kısalacak 

320,000 llr;ıdan 18,000 
liraya indirilecek 

Muhtelit mübadele komisyo 
nu Türk heyeti murahhasası re 
isi Tevfik Kamil Bey Ankarada 

lardır. . .. . . komisyona ait bütçe işini takip 
. __ B_unlar Faşıst reJ~mı ıle ben-

1 
etmektedir. Komisyona gelen 

hgını tanıtmak azmınde bulu-
1 
malumata göre, Maliye vekale

nan İt;alyaya karşı ~arp ~çılma ti, evvelce yapılan tasarrufu ka 
sına bıl~ muarız .degıllerd~r. On fi bulmıyarak bütçeye hükume
ları. geçıtte bekhyo~m.Bı:harp timizin iştirak hissesini 180,000 
hali hudutlarda belırır belınnez liraya indinneği muvafık gör
biz siyah gömlekliler şimdiye müştür. 
kadar gtirülmedik bir savletle Ancak Tevfik Kamil Bey, teş 
yerlerimizi dolduracağız. Ve bu kilatın fazlalığını ileri sürerek 
teşe~büsü kıracağız. Bugün Fa-· bunun ihtiyaca kafi gelmiyece
şist Italya böyle müttehit, kuv ğini Vekalete bildirmiş ve bu 
vetli bir' kitledir ki, ona mahvol bapta esaslı tetkikat icrası cihe 
mak tehlikesi görülı,neksizin hü 1 tine gidilmiştir. 

1 :r.~ad.a:'. 0.1~~gu. ~e:~ _devrı_ldı. varmcıya kadar herkese, gözle
ri yaşararak bu izahatı veriyor ...................... " · · · ı du. Bunun üzerine alcakca bir 

cum edilemez. Çalışmakta de-1 Bir kaç ay evvel yapılan ten 
vam edeceğiz. Biz oturamayız; 1 kihat kafi görülürse hükumetin 
yalnız dahili vazifemiz itibarile 1 iştirak hissesi 320,000 lira ola
değil, hud!ıduh her tarafından. caktrr. Maamafih mukadderatı 
ansızın çık'.an hadiseler dolayısi Türk - Yunan itilafına bağlı o
le de oturamayız. Yarın burada lan bu komisyona bu kadar pa
ordumuzµn muazzam bir resmi ra ve_rmeğe ikrnan olmadığı an 
geçitini göreceksiniz. Bunu ben !aşılmaktadır. Tevfik Kamil Be 

Tayyare şenliği istedim güzelce tatlı bir şeydir. yin bu günlerde avdeti beklen-

:-- Güneş!. . Güneş, ne zaman müdahene ve teme llü,k b~şladı. 
ogacaksın ?. . Cinayetin bütün teferruatı ile 
Neron omuzbrr çökmüş, ba- biliniyordu. Gemiciler her şeyi 

ı düsük dmlakl:ırı titrek ve mü söylemişlerdi. Gemi, delinen 
.kail is, tıpkı bir çılgın gibi tekneye hücum eden suların taz 
ırmachn dolaşıyordu. Senek yiki altında alabura olduğu ol

nparato.-a endise ile bakıyor- muştu. Büsbütün emin olmak i· 
ı. Geceyi Bai<:!s'teki köşkün çin Agripinin gemide bulundu
·r odasında geı;irmi'}ti. ğu odanın tavanına kurşun yer· 
Neron gah hiddetli, gah mü- leştirilmişti. Fırtına esnasında 

"reddit adımlarla odanın için- bu kurşun kütlesi düsüp Agri
e rasgele yürt\meğe başlıyor- pini ezecekti. Fakat bu karışık 
ı• tuzak 15vikı ile isliyememi5ti. 

(BitmPdi) 

LONDRA, 1 7 A.A. - Bu- Fakat ~ı;ıp, tüfek donanma .ve mektedir. Komisyonun memur 
gün Brooklands'de bir tayyare tayyare bundan çok daha tatlı- lan. bü:ç~ me~elesinden dolayı 
şenliği yapılmıs.t'.r. Gayet kü- dır. Silaha dayanmıyan hak, endışe ıçınd~dı~. . . .. 
çük bir tayyare 3000 seyircinin l hak değildir. Makyavelin dediği Yunan _hukumetının de boy
gözleri önünde ~ok cür'etkara-

1 
gibi "sil~h,~nz kalan peygamber- le es~slr bır tasarrufa taraftar 

ne ve sayısız uc:;uşlar ve takla ler hep öldürülmüşlerdir" Ya- oldugu anlaşılımştır. 
atma hareketleri yapmıştır. rın ordumuzun heybetinden bü 
Dünyanın en kiic;ük hava gemi tün cihan Faşist İtalyanın azim 
si olan bu tayyare 7 litre benzin kar ve muharip çehresini göre
le 100 kilometre mesafe katede- cektir. Kuvvetli ve kudretli İta 
bilmektedir. Bu tayyare hafta lya anca~ çok kıymetli bir dost, 
sonunda Avrupa şehirlerinden yahut c;etin bir düşman olabilir. 
bir -çoğu üzerinde uçmak üzre İtalya için bunun haricinde ihti 
h~reket ,.derPktir var olıın:ırak bir <;ık yoktur. 

Hilaliahmere teberru 
Kasım Nebi isminde bir 

Türk genci Amerikadan Hila
liahmere 5 dolarlık bir çek, Sa
raybosna'dan Zübeyir Salih ağa 
50 1 ira teberruda 1.rnlıınmuslar
clır. 

devam ediyor 
ANKARA, 18 A. A. - Bü

yük Millet Meclisi bugün reis 
Kazım paşa hazretlerinin riya
setinde toplanarak 1930 bütçe
sinin müzakeresine devam et
miştir. Sıhhat ve içtimai muave 
net vekaleti bütçesi 4,502,212 
lira olarak kabul edilmiştir. Bu 
münasebetle memleketimizde 
verem tahribatı ve çocuk vefiya 
tı etrafında sorulan süallere sıh 
hiye vekili Refik Bey cevap ve
rerek yapılan tetkikat neticesin 
de veremin bazı büyük şehirle
rimizde kendini hissettirdiğini 
ve buna karşı geçen sene bütçe
sine konulan 60 bin lira ile ba
zı mühim dispanserlerde açıldı
ğım ve bu suretle her sene git
tikçe inkişaf edecek olan bir mü 
cadeleye başlandığını söylemiş 
ve çocuk vefiyatı hakkında de
miştir ki: Çocuk vefiyatı etrafın 
da tetkikatta bulunduk. Vasıl 
olduğumuz netice gayet ferah 
verecek bir derecededir. Cocuk 
vefiyatında müessir olan ;ıtma
lı mıntakalarda bilhassa Bursa, 
Adana, Kon!ya ve ci.varında ya
pılan tetkikat neticesinde elde 
ettiğimiz istatistikler bize gös
terdi ki çocuk vefiyatı hiç bir 
zaman yüzde 15 i geçmiyor. 

214 lira olarak kabul edi1ıni 
Maarif vekale:i bütcesinin 
zakeresine geçilmiştir. 

Maarif Vekili Cemal Hü 
Bey bu münasebetle bir nu 
irat ederek memleketin vazi 
iktisadi ye ve maliy-~sinin i 
ettirdiği zarure~Jer dolayı 
bütçelerde 'tenk!sat icra ed' 
ken Maarif bütçesinin 99, 7 
lira fazlasile kabul edilmiş o 
sının hükumetin faarife ver 
ehemmiyet ve kıymete bir d 
olduğunu ve bu fazla ~ahsis· 
önümüzdeki sene zarfında 
alınacak mual1im maaslar 
halk terbiyesine, tarihi ~e 
11 eserlerimizin muhafazası 
ve ecnebi mutahassıslara tal 
edileceğini söylemiş ve cümh 
yet devrinde maarifin ınaz 
olduğu inkişaf derecesi hak 
da rakamlara müstenit iza 
vermiştir. 

Vekil Bey memleket gen 
liğinin maarife karşı gösterd 
iştiyakı bilhassa kaydetmiş 
mektep kapılarını çalan bu 
kü Türk neslinin bu ihtiyac 
karşılamak için her suretle ç 
şılmakta bulunduğunu söyle 
tir. 

Vekil Bey, memleketimiz ço Cemal Hüsnü Bey bund 
cuk vefiyatile diğer memleket- sonra sorulan bir süale ce 

1 ler araEmda bir mukayese yap- verecek darülfünunum:ızun 
mış ve çocuk ölümünün enaz bu ı~.ha mı:ıhta~ bulu~dugunu 
lunduğunu, şimal memleketle ı cumh1:1rıyet ıda;esınde b_un~
rinde yüzde 8 ve 9 arasında bu yuk bır ehemmıyet venldı~ 
lunduğunu aşağıya doğru indik ve bu n:ıaksatla yaJ?ı'.an tetkı. 
çe arttığını söyliyerek demiştir ~?layısıle bu .~en?. ıçın~e d:"-r . 
ki: Çocuk vefiyati itibarile 22 funu~un ?l:gunku vazıye~ını 
derece olarak tasnif edilen mem oldugu gıbı kalması tensıp e 
leketler arasında 6 ıncı derece- diğini kaydetmiş ve maarif 
de bulunmaktayız. Bu miktarı çesi 8'.19~, 7?9 lira olarak k 
daha ziyade tenzil icin elimiz- bul edılmıştır. 
den geldiği kadar çaİısmaktayız Nafıa vekaleti bütçesi 33,0 
ve bunu bir vazife addetmekte- B6 7 lira olarak kabul edilmiş 
yiz. Yalnız şunu da kavdedeyim Müteakiben iktıs8 t vekal 
ki bu birazda refah ve teşkilat bütçesi müzakere edilmiş ve 
meselesidir. Elimizde bulunan münasebetle İktısat vekili Ş 
vesaitin müsaadesi nisbetinde kir Bey Vekaletin yeni büt 
bu gayeye doğru yürümekeyiz. ile ifa edeceği hizme~ler etra 

Sıhhiye vekili müteakiben da izahat vermistir. Mezkur 
bunu temin için açılan doğum kalet bütçesi 13:226,534 ve 
evlerinin yaptıkları vazifeler- dafaayı milliye kara müsteşa 
den, ebelerimizin vaziyetlerin- ğı bütçesi 54 milyon 81 lbin 5 
den bahsederek Türkiyede ha- ve deniz müsteşarlıı?;ı 6,297,9 
len 700 ebe bulunduğunu ve hava müsteşarlığı bütçesi 1,1 
bunlardan 400 ünün belediye, i- 980. İmalatı harbiye umum · 
darei hususiye ve umumiyeler- düdüğü bütçesi 4,101, 431. fi 
de ve diğerlerinin de serbestçe rita umum müdürlüğü bütçe 
çalıştıklarını, diplomasız ebele- 668,426 lira olarak kabul ed 
rin hastanelerde sitaja tabi tu- miştir. 
tulduğunu söylemiştir. Sıtma Bu suretle bazı kanunlar 
mücadelesine temas eden vekil müzakeresine intizaren tehir 
Bey halen 3,5 milyonluk bir nü dilen dahiliye vekatetile umu 
fusu ihtiva eden 9 mıntakada sıt jandarma kumandanlığı, pos 
ma mücadelesi yapıldığını ve ve telgraf ve telefon ve emni 
bütün memlekete şamil bir mü ti umumiye bütçeleri hariç 
cadelenin bütçemizin sıayi mali mak üzre 930 senesi bütcesi 
yesi dahilinde bulunmadığını ve sarifat kısmının müzake~esi i 
bunun ayni zamanda müstahdi- mal edilmiştir. Meclis yarın 
min, malzeme ve teşkilat mese- at 10 da toplanacaktır. 
lesi olduğunu işaret ederek her ·----
sene mücadele- mıntakalarının İ 
teksir ve tevsiine doğru gidil- ktısat meclisi azala 
mektedir demiştir. Al1 iktısat meclisi münhal 

Bundan sonra Adliye veka- zalıklar intihabatı bugünler 
Jeti bütçesi müzakere ve 7 ,650, yapılacaktır. 

Ankarada üç yangın .. 
ANKARA, 18 (Telefon) - Bu

gün Ankarada üç yangın olmuştur. 
Bu meyanda Erzurum meb'usu Asım 

Beyin Etlik bağlarındaki köşkü b,i 
tün eşyasile birUkte yanmı-,;ır. iCO 
ve içindeki eşya sigortalıdır 

Dahiliye teşkilatı layıhası 
ANKARA, 18 (Telefon) - Mil· ı hasıııı müzakere edecektir. crğ!ede 

!et Meclisi yarm sabah içtimaında sonraki içtimada da dahiliye bütÇ 
yeni dahiJiye merkez teşkilatı 13.yı- 1 sinin müzakeresine başlanacaktJf· 

"Güzel . İnebolu"' 
aleyhindeki dava 

Küre 18 (Hususi) - Bir zi
yafete gittikleri yazıldığından 
dolayı İneboluda çıkan Güzel İ
nebolu gazetesinden İnebolu 
hukuk hakimi Fethi ve ceza ha 
kimi Ragıp Beyler hakaret da
vası açmışlardı. Küre mahkeme 
sinde rüyet edilmekte ve muhit 
te büyük alaka ile takip edil
mekte olan dava bugün intaç e
dilı:niş ve gazetenin müdürii 
mes'ıılü beraet etmiştir 

Yıldırım carpmış 
KÜRE, 18 (Hususi) - ~ıı 

gün Danacı köyünde Hasall 15 

minele birine yıldırım çarpıll 1Ş· 
Hasan ölmlitştür. 

Kibrit inhisarına mukabİ 
istikraz müzakeratı :ı<it 

ANKARA, 18 (Telefonla) ~ te~· 
rit inhisarına muk"lbil istikraz ,,., .. a~" 
lifi etrafında cereyan eden muz 
rat şimdilik bitmiştir. t~il 

Maliye Vekaleti bu hususu te 311' 
'k · de>' ettı ten sonra, müzakerenın Jeti<· 

ve çıdemi devamr tPkarrür edece 



iki oda arasından gene kara kedi 1 • eç 
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C. Belediye 
· ezbaha idaresi mu
hafaza memurları da 
zabıtai b·. lediye 
llıemuru addedildi 

~. a.ksin1 meydanındaki 
r 8tiınlakiH için 10,000 

lira ayrıldı 
~emiyeti belediye dün Sadettin 

;rıı Beyin riyasetinde toplanmıştır. 
~senesi kat·i hesap raporunun mü 

9ıteresine devam ve intaç edilmiştir 
ıs bütcesi tahakkukatı 6,491,190 
•dır " 

' İ l<a~aağaç mezbahasındaki muha
ıa lltemurları kaçak etler hakkın

: ~t takibatta bulunmakla beraber za 
\rarakası tutmamaktadırlar. 

• Bu memurların da, zabtrai beledi 
's Jto: tn.enıurları gibi zabıt tutmaları 
rı ;ltı ltı.ezbaha idaresi Emanete müra-

' 

t 

Viltiyette 

Vali vekili 
Dün Y alovadan 

avdet etti 

J Yeni teşkilata ait hari
talar hazırlanıyor. 
Yalovaya gitmiş olan Vali 

Vekili Muhiddin Bey dün avdet 
etmiştir. 

Emanet fen heyeti müdürü 
Yalovada kalmış olup inşaat iş
leri ile meşgul olmaktadır. 

Tetkilıit haritası 

Viliiyet ile Emanetin tevhidi 
üzerine yeni teşkil olunacak ka
za ve nahiyelere ait tanzim edi
len haritayı Dahiliye vekaleti 
muvafık bulmamış ve iade et
miştir. 

Yeni harita Emanet harita 
müdiriyeti tarafından tanzim e
dilecektir. 

Hamalların şikayeti 

Bazı hammallar Vilayete 
müracaat ederek hammallar ce
miyeti meclisi idaresinden şika 
yet etmişlerdir. Şikayet tetkik 
.unacaktır. 

Rüsumu sıhhiye 

Evvela Türk limanına geldik 
, ten sonra mutavassıt bir ecnebi 
limanına giderek tekrar Türk 
limanına gelen bir gemiden iki 
defa rüsumu sıhhiye alınmama 
sı bildirimiştir. 

Eski tahsis evrakı 

İstanbul zat işleri rtıüdiriye-
tindeki eski tahsis evrakının tas 

lçttmada fiyesi hitam bulmuştur. 450,000 

Bir ihtilaf 
T. Odasile Sanayi 
birliği arasından 

kara kedi mi geçti? ----
Oda sanayi sergisine 
geçen sene verdiği 

2000 lirayı bu sene 
vermek istemiyor 

Pul buhranı Poliste 

Yarın 32 milyon 
za,,allı baba 

pul geliyor.. Erkek kızın babası 

B . 1 1 b h karakola götürülür- I 
ınaena ey pu u ra- .. .. nına bitmiş nazarile \ ken sekteden oldu ---

bakılabilir irfan Hanım ve y~ni 
bir hadise Posta ve telgraf idaresi tara

fından pul buhranına meydan 
vermemek için İngiltereye sipa- Bir kaç gün evvelki bir nüs-

- l\ 

Sanayi Birliği idare heyeti riş edilen pulların 32 milyonu haınızda, İrfan H. isminde er
dün toplanarak, senelik kongre yarın şehrimize gelecek ve ihti- kek kıyafetinde gezen bir kızın 
için mesai raporunu hazırlamıs- yaç olan mıntakalara tevzi olu- macerasından bahsetmiştik. Öğ 
tır. , nacaktır. Bu partide en ziyade rendiğimize göre İrfan H. baba • 

Raporda birliğin teşebbüşle- sarfedilen küçük kıymette pul- sı Faik B. vak'ayı duyarak İs
rinin neticelerinden, bilhassa larla 15 ve 25 kurus. kıymetinde tanbula gelmiştir. İrfan H., e
oktruva ve muamele vergisin- pullarda bulunmaktadır. niştesinden aldığı 8 50 liranın, 
den bahsedilmekte ve Ticaret Posta Başmüdüriyetine göre pederi tarafından tazmin edil -
odasının sanayi erbabına kafi vaziyet tabiidir ve bir aralık pul mesini istemiş ve pederile arala 
derecede alaka göstermemesin- sıkıntısı bazı müesseselerin buh rında münazaa çıkmıştır. Kızı
den şikayet edilmektedir. ran ihtimalini nazarı dikkate a- na fevkalade hiddetlenenFaik B 

Birliğin ikinci senelik sergisi !arak lüzumundan çok fazla pul bıçak çekerek İrfan H.ın üzeri
ağustos iptidasında Galatasa- alıp saklamalarından ileri gel- ne yürümüştür. Nihayet dün İr
ray lisesi salonlarında acılması mistiı·. fan H. zabıtaya müracaat ede-

y 

Büyük erkanı harbiye reisi Fevzi Pş. Hz. nin kerımeleri N 
gar Hf. ile erkii.nı harp tayyereci binbaşı Şefik B. in evlenme mı 
rasimi münasebetile Türkocağmda verilen suvareyi Gazi Hz.de 
teşrif buyurmuşlardır. Yukariki resim bu suvare esnasında alır 
mıştır. 

a 
Altaki resim ise Ankarada yapılan at yarışlarına giden K~ 

zım ve İsmet Pş. !ar Hazeratını çocuklarile beraber gösteriyor. takarrür etmiş ve şimdid~n ha- 'Posta ve telgraf işlerinde rek pederini şikayet etm•ştır. 
zırlrklara başlanmıştır. mesai saatlerinin halkın ihtiya Polis Faik B. in isticvabına lü~ ....................................... " .................................... a .......................... -. 

Ancak Ticaret odası geçen cına göre tanzimi cihetine gidil zum göstererek ihtiyar babayı 
sene verdiği 2000 liralık tertip miş ve bu yeni teşkilat için ta- karakola davet etmişsede zaval 
masrafını bu sene temin edemi sarruf dolayısile tertip haricin- lı adam yolda sektei kalpten ve 
yeceğini bildirdiği için Birlik de kalması lazımgelen memur- fat etmiştir. İcra edilen muaye 
bu bapta hükumete müracaat e- !ardan istifade edilmiştir. nede Faik B. in defnine ruhsat 
derek serginin geri kalmaması- ,._.._.._ .... .._.._,......--.------...... 1 verilmiştir. 
nr temin etmek üzre teşebbüsat mektedir. y, nkesici kadın 
ta bulunmağı muvafık görmüş- Sergi 15 gün devam edecek 
tür. ve satış ta yapılacaktır. 

Sanayi erbabı, Birlik ile Oda- Sergi rağbet bulursa daimi 
nın aralarının açılmasını mucip ı bir meşherin esaslarını kurma
olan bu meseleyi sanayicilerin · ğa yarayacaktır. Uzak yerlerin 
Oda meclisinde kafi derecede iştirakini temin için şimdiden 
temsil edilmediğine delil addet tertibat alınacaktır. 

Mnhkt mel erde 

Tapu dairesinde Emine ıs
minde bir yankesici cürmü 
meşhut halinde yakalanmıstır. 

Mühim yankesicilik 
Lastik şirketinde katip Marko E

fendi, Eminönünden tramvayla Be
yoğluna gitmekte iken Bankalar ö
nünde 1500 lirası aşırılmıştır. 

Ihsan Ziya Beyi öldüren 
terin muhakemesi .. 

Uç maznun vak' ayı inkar ediyorlar, janda 
ma kumandanı hafi bir celsede tahkikat 
neticesini bildirebileceğini söylüyor .. 
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1 ~•t t · 1 · k · .. dosya tasnif edilmis olup ait ol-e mış ve mese eyı avanın encu- - Hanife Hanımın katilleri Bir ihtilaf 

Urla hakimi İhsan Ziya Beyin 
katli hadisesile alllı:adar olarak 
mahkemeye verilen Urlada tüccar
dan Giritli Zeynelzade H Useyin, 
Değirmenci Mehmet, Arif ve Giritli 
Muharrem Efendilerin muhakeme
lerine İzmir Ağtrceza mahkemesin· 
de devam edilmiştir. 1. 

lı 

k 

t ~ tni tetkik etmiş ve muhafaza me- duklan vekaletlere gönderile
~ Otlarının da zabıtai belediye me- cektir. 
~tları araoına ithalini muvafık gör 
ilştür. Bu husus için bütçe encü-

3 ~,nı 1930 bütçesinde tetkikat yapa
tttır. 

~-İdare encümeninin oktruva mese· 
1 hakkında mazbatası okundu. 
lleyeti umumiyece kab•.ıl edilen 

ti.irnenin teklifi şudur: 

Eneme ameliyesi 

Damızlığa gayri salih hayvan 
lara eneme ameliyatı yapan ba
ytar heyeti, Yalovaya hareket 
edecektir. 

Oamızbk aygirtar "ı 1'eşrinievvel 929 tarihinde 
~ ~kü tatbika konan duhuliye resmi İslah ve yans encümeni alisi 
~·!~sinin yeni gümrük tarifesinin tarafından Fran"sadan 9 ayaır 
.: '•ne tevfikan tertip ve tanzimi es- · · d'.. . b 
•ıınd 1. . •. .1• getırtıl ıgını yazmıştık. Bunla-
~d a ınec ısı umumu vı ayetçe mu ..... . 
\ dak eski tarife maddeleri hududu rın matluba muvafık olup ol-
•ti · 1 dk! ., k" ıla. Ctnde kolan bu ı eşya ve meva- ma ı arını anıama uzre en-
~tb· Jreniden resim vazolunduğu ve cümen katibi umumisi ve başve 
.•• :~:tta b,u mev~ddan res.im alın· kalet seryaveri Atıf B. in Anka 
t " ımkan gorukmem,sı~e. meb- radan şehrimize gelmesi bekle-

~,lı~rı. C:! :n t?ttbık tar1hı7ıden ıtıbarcn .
1 

~ . 
. 1hı hakkında Cemiyeti belediye- nı_mektedır. · 
·ııı bir korar ittihazı talebini natık Bar ve lokantacıların şika-
~k anet muhasebe müdüriyetinin mü • "' 
\ ~eresi tetkik z t:nnınd '. encümeni yetı 
.,~d~.av:ıle edilmekle tetkikat icra Bar ve lokantacıların, açık 
'l,li:rnanet müze!tcresinde tafsilen I bul~ı:ıacakları saatlerin ta~.didi-

ı 0lundcığl1 veçhile eski tarifeye ne ıtıraz ederek fırkaya muraca 
'ı~'•n fazlalık ifade eden (tarifenin 1 at ettiklerini yazmıştık. Polis 
i,. a yerlerinde zikro!unmıyan sair J müdürii Serif B. bu hususta şun 

ı tat tohu.mlar: ı kaytlına nazaran I lan söyl~miştir: ' 
~ f :Yern tarıfenın 96 ne[ maddesının " . ... . . . 
~ ı~rasınm 3 üncü numarasında mu 1 - Ben Vılayetın emrını teb ''• ı·- . ,, ~I r ve eski tarifede münderiç j ıg ettım. 
'tı~;:uyan . b_aı:ı p~st~l~ra mevzu * * * 
ı,q meclısı umumu vılayetçe tas- Fırkabar ve lokantacıların buhu 
~rrer olmıyan nebatat tohumlar- k' .. . . v·ı' b' 

'ııj rrer olmıyan nebata tohumlar- s';'st~ ı _murac:"atını . ı_ ayete ıl 
~ •n ve eski tarifede yazılı bu- dınnıştır. Valı muavını Fazlı B. 
~~an postalardan resim istifası esasen bu tahditle vaziyette mü 
~~ •fık olamıyacağından işbu mevad him bir değişiklik olmadığını, 
''if '•.•sm alınm:yacağı derkar olupl maamafih alakadarların ~üra-
lı •nın bu maddelerinin tarihi tat-J l · k"k d"l • · · 
't~den itibaren olsuretle tashihi caat erı _tet ı e ı eceg.ını. ve 
~··~•kelerden gümrükçe yeni tari-1 haksızlıga meydan verılmıyece
~~ S~3 üncü maddesinin B 2 fık- ğini söylemiştir. 

ilk konser -----
~ lsti~aden resim istifa edildi

,'ltı~l~şılmasına binaen duhuliye ta
.ı,~~ln de (tenekelerin 523 A 2 fık
~ij an tayyı ile ayni maddenin B 2 
1~~ ~,•_na ithali suretile) tashihi bak-
.. t~• ınütakada encümenimizce Konservatuvar talebe-r gJ.rüldi.iğünden m.!zklır tarife-
~ı,.'thild tarihinden itibaren ber- sinin vereceği konser 
~. 1 

tas!1ih rPsirn ahnmast arzolu-
~'.. _Konservatu~r. talebeleri,_ ~e-

'4 Utçe encümeninin raporu nelık konserlennı vermek ıçın 
1 •11dtı. Bunda Muhasebe mü- I provalarına başlamışlardır. Kon 
~l>etinin Taksim meydanının' ser Tepebaşı tiyatrosunda bu 

·iıı:nıi masarifine iştirak eden 

1

1 ayın nihayetinde ve~!ec~k~ir. 

Zavallı ihtiyarı çil altınlarına tamaan 
öldürdüklerini inkar ediyorlar. 

Etıbba odası diln iki 
doktoru isticvap etti 

Bir tabibin günde kaç Jıas
teya bakacağı 

noktasından çıkan mesele 

Evvela maznunlardan değirmenci 
Mehmet isticvap edilmi§tir. 

Reis değirmenci Mehmede aordu: 
- Hakim İhsan Beyi darbettiği

niz söyleniyor, ne diyeceksiniz? .. 
Mehmet - Hayir dövmedim C· 

fendim, haberim yoktur. Yalandır. 
Bunun üzerine iddianame okundu 

İddianamede değirmenci Mehmedin 
hakimi dövdüğü ve Hamiş ve Haşim 

Dokto;· Muhip Nuretttin ve Efendiler isminde iki kişinin gör
Mithat Salim B. lerin, bazı dok düğü yazılıyordu. 
torların günde 100 hasta mua- Reis, Mehmede sordu: 
yene ettikleri hakkında yazdık- - Bak, senin dövdüğünü gör-
ları bir makaleden dolayı dün müşler?. · 

• Mehmet - Yalan söylüyorlar efen 
etıbba odacı içtima ederek dok- dim. 
tarları istiçvap etmiştir. Ayni Müteakıben isticvap edilen maz-
gazeteye beyaı:at~a bulunan ba-ı nunlardan Z~ynelza~e Hüseyin Bey 
zı doktorların ıstıcvabı maze- de şunları soylemıştır: 
retlerine binaen haftay~ bırakıl- 1 - İh~an. Ziya Beyi~ ~rkadaştık. 

t Onunla hıç hır husumctımız yoktu. 
mış ır. . . . Reis - Türk Ocağında ha.kim 

Bu meselenın divanı haysıye Beyle aranızda bir münakaşa geçmiş 
te tevdii muhtemeldir. ne için olmuştu? .. 

Krıtille. 1.1ğırceza hey'eli hahlmesl huzurunda 

Ekonomi 

Konsorsiyom 
-·---~-

Komite bugün aylık 

içtimaını yapacak 
Ağırceza mahkemesi mühim 1 hakemesine dün ağırcezada baş I Bank !ar ko · b 

b. hk · .. · b 1 ı d a nsorsıyomu u-
ır ~a emenın rı:ıyetıne aş a- an ı. gün N rullah E t B · · _ 

dı. ilk tahkikatı idare eden müs Maznun İsmail 15 sene ağır setı"ndeuumum'ı bs!i . t7yın rkıyta-
'k D '"b d'Jl · d h · l b"l hk ır ıç ıma a e-tantı rama mu a ı . enn en apıs ta e ı e ma emeye sev- dec kt" B · t" d · k · 

S ··ı H S"l 1 dil · · K . 'f d · d e ır. u ıç ıma a ıcra omı u eyman, asan, u eyman pa <e mıstı. atıl ı a esın e di- t · · · d" k d t - · 
H 

. . . . - esının şım ıye a ar yap ıgı ış 
şa ve asan Mano ısm:ndekı yor kı: ı · k b" · t" · .. , .. . erı ve anı ıyo vazıye ını tet-
dort maznunun parasına tama- ı - Kazım bana tecavuz ettı. k"k d kt" p· d k b" 

H 'f H k ·ı B • k . d" . ı e ece ır. ıyasa a am ı-an anı e anımı atı madde- ıcagını saplama ıs~e ı. Elımi ·ht" t · k"f' k 
· d ·d ı b'I - 1 .. .. k .. 1.. d yo ı ıyacını emıne a ı agn-

sın en ı anı ta e ı e agırcezaya rnrnına gotıırere o um en kur b" t oldu· · · k 
1 • • ı d B 1 I' 1 ıyq mevcu gu ıçın onsor 

sevo:etmıştı. :_uı um. . en de so e ın;, e bıca- siyam ehemmiyetli bir müdaha 

H .d. d K ·ıı D grmı çektım VPc vurdum . 1 . d' k d 1.. .. a ıse şu ur: atı er ra- K · .
1 

b _" 
1 

d . eye şım ıye a ar uzum gor-
d b · ı ı ·ı "h atı ıcagını o <a ar şıd- . . ma an en sarı atın an e şo - d 1 k' k b · k . memıştır. 

ret bulan Hanife Hanımı takip et e vurmuş 1 a urga emık M kka . . .• 
t k d . 1 M"b d'I 1 k ı !eri kırılmış ve bıçak ig"rilmis- uva t tıcaret ıtılafları e me te ır er. u a ı o ara • , . . .. , 

Ayazma kariyesine yerleştikten ı tır. Hadısenm sebe?ı hen~ a~- Almanya, Macaristan, İran 
sonra dört ahbap eski tas,avvur- ı laşılmamıştır. _Bu c~nayetın hır ve B~lgaristanla yapılan muvak 
!arını mevkii file koymak için ~ ~adın mesele~ıle alakadar oldu- kat tıcaret muahedeleri bu ay 
bir gece eve hücum ederek Ha- gu kadar hatılle maktul arasın-1 sonunda bitecektir. Amerika ile 
nife H. ı katlederler. Ancak daki bir h~su~ett_en de mütevel 

1 
aktolunan muahede gümrüğe 

maktulenin kocası Şerif ağanın l lit olması ıh~ımalı ~eycutt~r. bildirilmiş ve tatbikine başlan-
uyanması üzerine paraları ala- . J:?ava şahıt celbı ıçın talik e- mıştır. 
madan firar ederler. Maktulün dıldi. • 
kocası mahkemede diyor ki: A. Oruç B. aleyhınde 

Son mühlet 

Maznun - Efendim, bu münaka
şa benim ile hakim Bey arasında geç
memiştir. Ben bu meseleyi bilahara 
haber aldım. 

Reis - Siz Türk Ocağında vatan 
daş Türkçe konuş lavhasını asıldığı 
yerden alarak ayaklarınız altında çiğ 
nemişsiniz ve münakaşa da bundan 
çıkmış. 

Maznun - O meselede ben yok
tum efendim, sonradan işittim. 

Bilfilıare maznunlardan Muhar
rem isticvap cdilmi,tir. Reis sordu: 

- İhsan Ziya Beyi ne vakitten
beri tanırsrntz-.?. 

Muharrem; İhsan Ziya Beyi şah
san tanıdığını. vak'adan iki ay evvel 
bir defa çarşıda gördüğünü, Türk O
cağında arasıra tesadüf ettiğini, ken 
disile hiç bir husumeti olmadığını 
ve hadise gecesi hasta bulunduğunu 
söylemiştir. 

Bundan sonra hukuku amme şa
hidi olarak dinlenilen doktor Kemal 
Bey şu ~ekilde şehadette bulunmuş
tur: 

- Hakim Ziya Bey dostumdur. 
Kendisi çok asabidir, hiç kimseden 
korkusu yoktur. Bazı geceler birleş
tiğimiz zaman kendisini eve kadar 
götürürdüm. İhsan Bey bu vaziyet
ten sıkılır ve bana çıkışarak: 

- Ne için böyle hareket ediyor
sunuz. Ben korkmam, himayeye de 
ihtiyacim yok!. . derdi. 

Fakat son günlerde İhsan Beye 
bir şey olmuştu. Beni gördüğü za
man: 

~'<il: şirketine itasr talep olu 29 Mayıs perşembe gunku _ılk 
~· ıo, 750 ı;ranın encümence konsere yalnız mektepler gıde-
01.tl b'l kt' 30 M .. .. - Zavallıcığın bir iki çilciğin ıı .. edildiği bildiriliyordu. ı ece ır._ . ayıs c.uma gunu 

yeni bir dava 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 

Beyin Arif Oruç Bey aleyhine ikame 
ettiği dava 25 Mayısta Ankara as
liye mahkemesinde rüyet edilecektir 

Ticaret odası, taahhüdatını 
ifa etmemiş olan azaya son de
fa olarak ağustos iptidasma ka 
dar mühlet vesrmeği kararlaş
tırmıştır. Bu müddetin hitamın 
da-ı aidatını vermiyenler teczi
ye edilecektir. 

- Beni öldürecekler, korkuyorum 
Diyordu. Hadise gecesi İhsan 

Beyin evine gittim. Kendisi fena 
halde rahatsızdı. Beni görünce: 

ı 4tçe encümeninin bu rapo- talebe velılen, 1 Hazıran pazar den başka şeyi yoktu ... 
teye konarak kabul edildi. günü süfera ve ecnebi ekabir Maznunlar temamile cürmü 

~~-Eki . b .. e. s nazı ugun 

~ l~mirden geliyor 

·~l(ıııı.:sada bir hastane tesis 
'ııe . ı~zre tetkikatta bulunan 

ci~~lı Madam Eskinazi bu
~eı tı ·cemal vapurule şehrimi 

't~ .. <:ce!<tir. .M ~m leketimizde 
't<~gi.i hüsnü 1-abulden çok 
\. a~zıs o'nrnştur. Amerika 

konsere davet edilecektir. Bu inkar etmektedirler. 14 şahit 
seneki proğram söylenildiğine vak'ayı görmediklerini söyle
göre geçen senelere nisbeten mektedir. Ancak maznunlardan 
çok zengindir. Bu seneki proğ- biri müstantiklikte "vurdukla
ramın bir hususiyeti de "orkes- rını" itiraf etmi~tir. Diğer ta

Ferit 13ey de An
karay a gitti .. 

tra refakatile koro" bulunması- raftan Hasan Mano'nun şapka- Adliye müsteşarı Ferit B. 
dır. Btından başka, Sezai Asaf/ sı da cüri;m mahallinde bulun- ı dün sabah Ankaraya hareket et-
B. riyasetinde muzik dansamb!, İ mustur. Dava şahit celbi için miştir. 
triyolar, ml!h~elif taganni!er, kaldı. Ankara'da bulunan Müddei 
keman, piyano, soıo!ar vard!r. y edibe. a Kazımın katibi uınuınl Kenan Beyin bu daveti-

T~!ebenin, bu seneki ~•onse- nin yapılacak tensikat ile alaka 

100 ameleye yol verildidi 
İşsizlik dolayısile 70 memu

rumı çıkaran liman şirketi 100 
kadar amelesini de kadro hari
çinde bırakmıştır. 

Yeni mektepler 
Bu sene, inşa ettirilmekte o-

' Doktor, beni tebrik et, ölümden 
kurtuldum. Dedi. Kendisine istira
hat etmesini, rahatsız bulunduğunu 
söyledim. 

Urlaya bu meseleyi tahkik için 
gönderilen taharri memuru Yusuf 
Kenan Efendi de şu ifadeyi vermiş
tir: 

- Maznunları tanıyorum, ve hi
kimi bunlar öldürdükleri kanaatin
deyim. 

Bilahara darp hadisesinin tahki
~atıııı )'apmı~ olan Urla Jandarma 

J 

- Hadise etrafında bir ıey aliyi it 
yemem. Tahkikatı yaptım. Bun t( 
mahkemenin aktedeceği hafi blr ce 
sede söyliyebilirim. 11 

ıt Reis - Tahkikatınızı timdiye kı: 
dar neden bildirmediniz?. 1 ' 

Halit Bey - Tahkikatımı yapa 
rak vak'adan üç gün sonra Urla mü 
deiumumiliğine bildirdim. 

r 
Müddeiumumi Fuat Bey; Halit 

Beyin haklı olduğunu, yaptığı tah 
lrikatı burada söylerse işkil edilmiı nı 
olacağını söylemittir. l<' 

Müteakiben dinlenen diğer tahit ~ı' 
ler de vak'ayi görmediklerini, yalm 
Hamiş ve Haşim Efendiler iamindek yj 
şahitler, vak'ayi gördüklerini söyle
mişleridr. 

Şahitlerden bazıları da, darp ha 
disesinin Giritli Zeynelzade HUseyi1 ır 
Beyin tahriki ile yapıldığını mesmu ır 
at kabilinden işittiklerini söylemişleı g\ 

dir. n 1 

Mahkeme daha bazı §Ah.itlerin cc :o 
bi ve istimaı için 27 Mayısa talik edi >t 

miıtir. ~ 
u' 

Boş ili/! 

Leuazım mOdiirlüğUnde 

şeamet, ne de blJgle 
bir şey yok ! 

' 
aı 

:r 
n 
l 

İstanbul Diyanet işleri idari 11 

si levazım müdürü Cevdet Be L

yin vazifesinde ansizrn vefatın' ıt 
dan sonra ayni vazifeye tayin e 
dilen Medeni beyin de ani sure! ı-

" te hastalanarak kalp sektesin 
den vefat etmesi, ortaya mana- •r 

ç· 
sız bir dedikodu çıkardığındaı 

ı< bahsedilmişti. Guya, Levaznn 
müdürlüğünde bir nevi şeamet 
varmış ve bu vazifeyi kabul e 
denler çok yaşamadan ahiret; 
boyluyorlarmış. Halbuki bu iki a 
müdirin ölümü sadece bir tesa· 
düf neticesidir. Esasen Cevdet 
Bey de, Medeni Bey de altmış 

~s yaşına yaklaşmış adamlardı 
Bundan maada Cevdet Bey, ge .ı 

a· çen sene eylfil ayında vefat et-
miş, Medeni Bey ise aradan do 1 

kuz ay geçtikten sonra ölmüş e 
tür. Binaenaleyh ölüm hadise! t 
ri yekd.iğerini takip etmiş deği' v 
dir. Gerek Cevdet Bey, gerek h e 
lefi olan Medeni Bey her ikis 1 

.ı de kalp hastaliğile ma!Ul idiler 
Diyanet işleri Levazım müdürli 

' . . .... 
a 
ıl 
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Asnn Umdesi "Milliyet" tir. 

19 MA YlS 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde.i· 

No. 100 Telvaf adrui: Milliyet, ı .. 
tan bul 

Telt:fon numaraları: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Horiç için 
400 kuruı 800 kurut 3 aylı~ı 

6 " 750 " 1400 ,, 
.2 .. 1400 .. 2700 tt ----

Gelen evrak geri verilmez 
l\lüddeti geçen nushalar 10 kur<Jştur. 

G•zr-tc ve matbaaya ait i~lcr için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların ınes'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
l 'ün harım tn çok 20 ın ız 

J .l dtrece !dl. lluıün rüz~lr 

lodo, havı açık olıcıkıır. 

ffa:LE~ 
Yerinde bir 

tavsıye ! 
Rast geldik, iri yarı, hantal 

ve sallı bir adam .. Selamlaştı
lar, ben tanımıyorum, yanımda 
ki arkadaş tanıyor. Rast geldi-

' ğimiz içini çekerek söze baş
ladı: 

- Biradt:r, daha yirmi gün 
olmadı, yedi buçuk kaat ver
dim şu potinlere, halbuki yanın 
dan patladı, O kadar ayakkabı 
eskitiyorum ki, aklım başımda 
değil.. Ne yapsam acaba? 
-Baş aşağı yürü, hem potin 

!erin eskimez, hem aklın başına 
gelir. 

Küfeci kadınlar 

--

Üç çıplak bebek ... 
Fransızcadan 

Tiyatro müdürü arkadaşına pansiyona uğradım. Yüreğim 
yana yakıla anlatıyordu: oynuyordu. Acaba kızımdan şi 

- Kızıma iyi bir terbiye ver- kayet mi dinliyecektim?. 
mek istiyordum. Hayret, hayret!.. Yüreğim 

Yedi yaşında, iyi kalpli olan oynıyarak girdiğim yerde ne 
bu yavru ayni zamanda hiddet- göreyim. Her iki hemşirede 

li, haşin bir çocuktu. Bunu ıs- memnun. İkisi de kızımı met
lah etmek lazımdı. Bunun için etmekle bitiremiyorlar: Muti, 
kendisini, iyi diye tavsiye edi- terbiyeli, çalışkan, dikkatli .. Bu 
len bir pansiyona götürdüm. gidişle mükafat bile alacak .. 
Sakin bir yer. Pansiyonu iki Filhakika kızımı, gördüğüm 
hemşire tutuyor. Benim üzerim zaman hayretim daha arttı. 
de yaptıkları tesir iyi idi. Fa- ı Hem uslu, hem de babasından 
kat hemşirelerde ngözlüklüsü daha malumatlı bir kız!. .. 
bana bir takım sualler sormağa Pansiyon sahibi hemşireler 
başladı. Bıı müesseseye getirdi kızımın istikbalini pek parlak 
ğim kız çocıığu hakikaten be-' görüyorlardı. 
nim meşru çocugum mu? .. Beni Ben iftiharla göğsüm kabara 
acaba her hangi bir cürüm ile rak çıktım, yollandım. 

malı.kum olmuş rı:uyum?-. Meş~ Ötede beride tiyatro oynar
ru hır kazanç şeklı olarak hangı ken bir mektup aldım. Pansi-
işle meşgul bulunuyordum?.. yon sahibi kadınlardan .. 
V.s .... 

Hatırımda kalan cümleleri Bu suallerin hepsine birer 
"evet,, ile mukabele ettim. Fa- şunlar: " Şimdiye kadar kızı
kat kadın ne iş gördüğümü nız hakkında gösterdiğimiz iti
kat'i ve sarih bir şekilde izah na ve dikkate bundan sonra 
etmemi söyledi. Dedim ki: maatteessüf devam edemiyeceği 

_ Tiyatro kumpanyası gez- mizden gelip kıznızı almanızı 
dirir, dolaştıı ırım. rica ederiz. V. s .... ,, 

jM nh !ok ttk.-Son etao etaee Artık ne kadar şaşırdığımı an 
Gözlüklü hemşire öbürüne !arsın azizim. Oyunu, piyesi, ak 

baktı .. Sonra bana dönerek: törleri bıraktım. Hemen Parise 
- Anhyamadık, dedi, neyi döndüm. Pansiyona gidince iki 

dolaştırırsınız?... hemşireye: 
- Bir takım artistler vardır. - Kızımın kabahati ne dir? .. 

Bunları alarak baska memleket diye sordugum suale aldığım 
lere giderim. Oraİarda Fransa-'ı cevap ne oldu bilirmisin? .. 

Yeni bir sahai faaliyet daha .. nın meşhur piyeslerini oynatı- Gözlüklü serin kanla dedi 
Kadınlardan küfeci de oluyor- rız. Bu suretle Fransanın edebi. ki: 
muş .. Eğer çuval taşısaydılar, yat ve san'atını her kese göste- - Kızınızın hiç bir kabahati 
ınizrak saklamak için derdik, rir, memleketimize hizmet ede- yok. Bilakis kendisini çok sevi 
lakin küfe daha ziyade fazla riz !... yoruz. Fakat sizin tiyatronu
baskın erkeklere vasitai nakli- İzahatım kafi görüldü. Niha. znn ilfınlarını gördük. Sizin is
ye olmıya yarıyan bir kaptır. yet pazarlığa giriştik. Uyuştuk.! miniz tiyarto ilanlarında yazılı. 
Acaba Felek bugüne kadar ez- Nihayet kızımı getirdim. Kız, Altında da: "üç çıplak bebek,, 
keklerin tepesine binen kadın- bu iki hemşireyi görünce niçin diye bir oyun ismi yazılı. İşte 
!arın sırtına şimdi: Erkekleri üç kardeş olmadıklarını sordu. biz buna tahammül edemeyiz. 
mi bindirecek dersiniz. Kim bi- Kızıma işaret ettim. Böyle şı- Pansiyonumuzdaki bir kızın ba 
lir? marık şey !er yapmamasını an- bası "üç çıplak bebek,, diye bir 

Mari Bell !atmak istedim. oyun oynatsın!.. İşte bunu haz-

Mari Bele, bel bağlıyanlar bu 
İstanbulu ateşe veren kadının 
Mısırlı zenginle evlendiğini 
işidince yan belden aşağısı tut
maz olsa gerektir. 

Fakat bunlar yakında bu Mı
.;ırlı pamuk kıralının ipliği pa-

1 zara çıkacağından emin olabi
liler, çünkü Mari Bele bel bağ
lıyanın ötesi bellidir. 

FELEK 

letlıpllltr ISSl~Hlll 

Cenevre konferansı 
Mektepliler müsabakası 53 

üncü hafta 2 inciliğini Galata
saray lisesinden 8 İskender Na 
fiz B. kazanmıştır. Yazısı şu
dur: 

·• Bu haftanın en mühim haberi, 
İngiliz, Fransız vt İtalya hariciye na 
zır1arının Cencvredc toplanmaları

d•r. 
Son senelerde. cidden endişe veri

ci l:ıir şekil alınış olan devlttlcr ara
r.-uda ki bahri teslihat yarışına niha 
yet vermek için, İngilterenin teşeb· 
bi.ısile, bir kaç ay evvel İngiltere, A
merika, Japonya, Fransa ve İtalya 
rr.urahhasları Londrada toplandılar 
.-c tahdidi teslihat meselesini gör!iş
ııiler. 

Hütün dünyanın büyük bir alaka 
ile takip etmiş olduğu bu müzakf'rc
ıer, İngiltere, Amerika, Japonya gi
bi konferansın en mühim üç rüknü 
arasında bir uzlaşma hS.sıl ctmeklı: 
Ler<>.bcr, beklenilen neticeyi vermedi. 
Günkü. konferansın haftalarca uzan
rnasınd sebebiyet veren ve cihan sut 
hı.nıın tehdit eden Fransa ve İta!
) a arasındakı anla~mama:zhk hallc
cllcn1cdcn konferans dağılmağ:a mec
l -r oldu. 

:;;on ı;iinlcrde. İtalyadan gelen telg 
ra!lzr. ltalva hükümetinin, bahri in
•aat fabrikalarına çok mühim ve bii· 
yuk &ıparişkrde lJulunduğunu bildiri 
'orlard:. Bu haberler, Fransa ile İtal 
y· nın arasını bulmaga çalışanları ha 
rt.kcte gctinnis olacak ki, Ccncvrcdc 
! tni bir toplanmıya ..:;ahit oluyoruz. 
Ce vrede Fransa, İt>lya. ve İng:il
t( c haririyc nazırlar arasında cere-
' a.., eden ve etrafınd~ Lüyük bir !<e
tumı}'eti n1uhafaza cdıl n gizli mük ;, 
• meler, ı:-ra!lsa-İtalya rekabetini or- ı 
tadan kaldırıp bu iki devlet arasın-
. a bir uzlaşnuya doğru gıdec ı.: ı:·ı 
bıhniyoruz. Fakat, bu toplenm~, bu 
y-Jk harbin tevlit ettig1 felaketkr da
ha unutu!r:ıatlt.gı bir zamanda diınya 
su1hu için cit!dcn tehc!.itk~r bir !'.Ckil 
-im olan Fransa-İtalya ebbetir.in 
ortada~ kalkmasını temin ederse, bu 
<'i.ınya suL'ıu ıçın buyi '< bir kazan<' 
olac.ıktir.,, 

Bir ay geçti. Ben seyahate çı, medemeyiz .. Kızınızı alınız!... 
kıyordum. Hareketimden evvel· Nasıl garip değil mi? .. 

••ı•ı••••ıııııııııııııııııııııııııııııı... ~ııııırıııtıı1111111ııııııııııııııııı. 
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~~ ANADOLU ii .. --
~~ SiGORTA ŞiRKETi ~~ -- ---- --:; Tllrklye lf Bankası tarafından teşkil edllmlştlr ;: 
:: Yangın • Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil • ınes'ullyetl :: 
-- 1 --... mallyı sırortalarını kaba edır. --:: :: 
:: Adrtt: 4 llncU Vakıf han Jstanb ıl :: .. :-
:: Telefon: lıtanbul - ~.}! Telg;ral: lmtıya-ı :: 
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1 laliç 'apıırları 9irk•'tİndeıı: 
l:lchtri elli }apraklı H Arap harfltrilc ~ :ızılı abonman karne

leri 1 l laziran I 930 rarihlnden iriharcn muteber olmıyacak ve 

ve kabul cdilıniyccektir. 

~:ilerinde bu karncler(kn meı·cL.t bul ıııupta 3 I \layıs I 9;30 

tarihine !,.adar farf cdPmiycnkr mezktl• t:ıri r.ıı itiharcıı Şirketimizin 

Ayıansaray·dalı.i itlar~ mcrl.tzinc muraL.ıa:la 'ıcddkrinl almaları 

il An oh nur. - ----
VilaJel ~aiıni encömeniaı!eJ 

lnonıi yatı mektebi l~in bir sene zan .tezi otut. kalem 
vaş sebı:c kapalı /.ar! Lt>ulilc I I l laziraıı ıı .. ıı ~·nr~amha gi.ınu saat 

~n bire kadar münakasaya konulmu~nır t;ıliplerin vakti muayyene 

kadar teminat ı c teklif mektuplarını Daimi en eti mene ita eyleme
leri ıe .eraiti öp;renmck bteyenleriıı Daimi encümen kaltnıine 

muracatlan 
• • • 

lilaJel ~ainıi encünıenin~en: 
lniımi ~atı mektebine mukte/.i 1~00 çeki odun elli ton kok 

kö:nunı alımı~ tıııı 1-riple kılınürü kapalı larf usulilı-: 11 1 laziran 

9JO çar~amba ~umı ,aat on bire katlar mun8kasaya konulmuştur 

taliplerin Yal.ti nıuanene kadar teminat ve teklif mektuplarını 

eneL meni vi!Ayc:te teYdi eı lenıcleri 'c ~er.ıiti ojtrenmek isteyen

lerin daimi cncllnıcn kalemine müracaaıları. 

li~nı\ ali ınt•truke miidLirlüğlinden 

~atıht nıaa ôüttan nısıf ~ane ~issesi 
Tali ınin nul.t) ine mcbri yeniden müzayedeye konulan Beyog-

1:..ııd.ı 11 eyin a~~ mahallesinde Ziba sokagında atik 55 cedit 69 

nJmar. lı nısıf haı•e ve dt.kk&n hissesinin tı80 lira bedeli muham

~ · ıı n 2000 lira dedeli mefsuh ile 2-6-930 tarihine musadif 

Pıı7.a tc,;i gunil saat 14 de pazarlık suretile icrayı müzayedesi 

'llllk<trrcrdir. Taliplerin % 7,50 hc,;alıile teminat makbuzlarile 

l,canbul Milli Emlak .'.\lıiduriyeti >atı~ knmsiyonuna miirnnt cyle
flif' il ri. 

Sahil hane 

Kadıkiiy J.. uıdili ti\'alrow ( 'e ,·det 
Bcv tem-illeri 

Bu akşam dram heyeti tarafından 
Hırıız Simon dram 4 perde. Kanto 
bale, duetro, knmcdi duhuliye I 5 
kurıış. 

Be,ikta' milli sinemada; Bu ıe
ce san'•tkAr ; 'aşit Rey Komik Şev

ki Bey ve kumpan.alan birinci defa 
olarak ııala müsamere 

Kokain faciası 

müthit dram 3 P. Nışlt Bey eıkici 

Yahudi ro!Unde. 

NAiM \' APURLARI 

lzmir Postası 
Seri, lllks ve ınuntazam 

ADNAN vapuru 
Mansın 

19 uncu pazartesi 
ıünü 16 da Galatı rıhumından hare
keıle l lzmire ) ve Çarşamba gilnil 
lzmirden l<tınbul• hareket eder. 

Galatı xümrük karşısında Siıe 
Fransez hanında 12numarada Ümu

liu akşam 

ELHAMRA SlNDi\ıfASlNDA 
iki hiivlik seı!i ve ıarkılı film 

KLARA BOV un teınsili 

KAN DÖKMİYECEKSİN 
ile MADİ RlSTİAN nın tenısili 

SENi SEVDiM 
lilmleri. l'iatlarda zammiıat \Oktur 

•m:n: ••••-+••++++ 
i)nüınıizd~ki c;arşamha • ~oı.mı 

MELEK SİNE~1AS1 

Bogaziçinde Bebekte dalyan 

önünde bahçeyi muhtevi 54 

numaralı yah yazlık olarak 

kikalıklır . Derunundakilere 
ve ya Bebek müezzini Hıı· 

fız Osman Beye müracaat 

Beyoğlu: 104: 

Billi Dov un temsili 
Hususi hayatı mt ıcınıalığına murıcaal Telefon 1 

-or ı ...... ı ........... m:ı .. aaımıı .. ms:m::ıllll'!!lmıı:;lli'2lı:llllll'! 

- olunabilir. 

t-:n son \nıerikan usulüne tevfikan i~tih
>al edilmiş bu diş macununu bir defa 
tecriıhe ediniz. Her yerde hulıınur. 

Hali tasfiyede bulunan Türkiye 
Tütünleri Müştereküln1enfaa 

Reji Şirketi 
ll:in 

Tasfiyedaran tarafından mevcu
dattan üçüncü tevzi olarak her his
se başına 0.10.0 İngiliz liralık (on 
; şilin) l:ıir mebLiğın tevziine ka
rar verildiği Türkiye Tütünleri Miiş 
terekülmenfaa Reji Şirketi hisseda
ranına beyan olunur. 

Binaenaleyh hissedaran kendileri
ne ait olan hisse scnedatınr 20 Ha
ziran 1930 tarihinden itibaren: 

İstanbul' da: 
Osmanlı Bankası merkezine. 
Paristc: 

7, Meyerber sokağında Osmanlı 
Bankası şubesine 

7, Chauchat sokağında Unyon Pa
risiennc Bankasına. 

Londra'da: 
26 Throgmorton sokağında Os

manlı Bankası şubesine tevdi etme
lidirler. 

Her hisse başına ita&ı mukarrer 
salifüzzikir 0.10.0 İngiliz lirasının te
diyesi muamelesi elycvm mcr'iyülicra 
bulunan kanun vf" nizam ahkimına 
tevfikan ve hisse sencdatının tevdii 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

Sanısuıı 
>apuru 21 ( ; , •• a l l L) 0 :\'"'" /aı .~c ı ı o 

günü akşamı lida Sirkeci rıhıı mından 

hareketle doğru (l.~on~uldık, in!· 

bolu, Samsun, Ordu, c:ıreıun, 

Trıbıon, Sürmene ve Riı; 1 ye 
ı\idecektir. 

TalsllU için Sirkecide Y elkencl 
hanında k~in acentesine müra· 

caaı. Tel. lstanbul l 51 5 

Bartın -lnebolu Postası 

HlLAL 
vapuru 19 Pa'1.ar1 e..:i 
'.\layıs " , u 

günü akşamı Slrkecl rıhtımından 

harekttle l~re~li Zonguldak, 

Bartın, Cide, lneholu, ltişı 
hkelelerlne azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 

Sirkecide )'eni handa l num
rolu ıcentasına milracaat. Tele

fonu >tan bul 31 05 

BARTIN hattı Lüks 

Ekspres postası 

Jy~ın ,-a~~~~.s, 9 Pazartesi 
'irkcci'clen hareketle Ereğli, .Zon
guldak, Bartın. lııcbolu, Evrenyc, 
Abanaya azimet \C a\det ede
cektir. 

Tafsilat ıçın ."irkeci ,;alonu 

karşı,ında !\11zan o~lu han No: 2 
Telefon lstanbul 354 

tarihinden itibaren tam ve kamil iki s EYR • 
gün zarfında ifa olunacaktır. Mez- 1 
kfır hissesenetleri üçüncü tediyat vu-
kuunu göstermek için damgalandıkt- s E FAı • N 
an sonra iade olunacaktır.Bu muame 

leye ait bordrolar anifülarz müesse- 1:============::11 
sclcrde hissedaranın emrine hazır bu
lundurulmaktadır. 

l"'tanhul birinci ticaret ınıhkeme~
~inden: 

~lemaliki ~arkı ıe Fraıı<ız ban
ka<ının J,tanbul Sirkecide Ankara 
hanın" 21 numarada :\ıııoan Tilki· 
yan efendiden matlubu olan mebı· 
lij!;a mukabil mezkiır lı•nkaya mtr· 
hun koza ve ıifıik 'e af>on vr h•m 
ipcgin •aıılma<ı h•kkındaki talep 
ikamukthı meçhul olan rıhine teh
lij\ rdilmiş olduj!;u h•lde itiraz etme· 
mis old"~ündan dayin huzuru mıh· 
hmexe celp edilmek suretiyle ilç 
,un içinde itim~ etmediği takdirde 
rehnin alelusul ve hilmilzoıede u
uln1a~ın11. dair \·erilt:n kar2r ma.hke. 
mc divanhant':\!no tılik kıhnnuşur, 
:\led!un kararı meıkılr alc,hine mü
ddeti mczk ılrc içinde usu len iıiroz 
etmedlli takdirde iıhu kararın kesbi 
ltaılyeı ederek W ,,Ta)ll 9.JO Salı 

gtinü emvalin kıymeti taktir ve 24 
mayıs 9JO cumarte.ıi günü Sitıfı 

icra kılınac•ğından meıkor günlerde 
saat on buçukta mahalli içtima ola
rak tayin edilen eminönünde Valide 
kıraathane.inde hazır bulunmıil lü
zumu hail hazır ikametkAhının meç
huliyeti hasebiyle !llneıı teblijl; olunur. 

Zayi çek 
Hnınilint: ait ve iş Bankası

na çekilmi~ 4500 lirayı natık 

17 !\layıs 1930 ve 81788 nu
maralı cuyyare piyango müdU
riyetindcn aldı~ım çeki zayi et

ıi!);imden hükmü olmadıj\1 ilAn 
olunur. LAstikci Hüseyin Hüsnü 

!\lerkez Acentası; Gllata köpril 
bcuında, lkrnğl• 2362 Şube 
aenıesu \lahmudlye Haru ılt>ndı 
ı,ıınbul 740 

Mudanya postası 
Cum.ı, Pazar, Slaı, Çar. 

~amba ı:ıinleri it!are rıhrımın
clan 9 da kall..ar. 

lzmir - Mersin 
sür'at postasına 

( K O ~ Y A ) npuru 20 

:\ layıs salı I 2 de Galata rıh· 

tımından hareketle Çar~amba 
sabahı lznıire gidecek ak~amı 
lzmirden hareketle Antalya, 

Alaiye, :\'!ersine gidecek ve 

Taşucu, Anamor, Alaiye, 
Antalya, Ku~adası, lzmlre 

uğrayarak gelecektir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 20 May15 
Salı 1 7 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

KUçükkuyıı, Edremit Burha

niye, Ayvalığı gidecek n 
dönüşte mezkQr Iskelclerlc bir

likte Alrunoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

L·T·PIVER 
PARIS 

ESANS 
LOSYON 

ve 

·pu DRASI 

Porfümor; l. T. P 1 V E R A. Ş. , lstanbul Şube~ 

Şl~ll Ahmet Bey sokak Na. sı;, ... Teı. Beyo!llu 3044 

~- .... 

Devlet Demiryollar 
idaresi ilanatı 

İİllı .............. ıam-.zıım::mıııS111m::ııı:ı ... ı::ıım=--ı:mı ....... 
Muhıelil demlrltr kapalı zarllı münakı•ı<ı ~.} l luir Jn 1 o.ııı p3t 

,;ünü sut 15,30 da .".nl..arada Devlet l>eminolları ldJre-:ndo upılacak 1 

Milnaka5aya Jştırık cdcctklcrin ıcklıf mektupldrını '..: mu\'3kkat tC' 

natlartnı ayni fijnde e:aat 1 Se kadar münakı~;t l..cımi'' ununı erfllC 

IAzımdır, 

Ta.iipler münakasa ,armameleıini baş lira muhl>ilinde \nlmaJJ, \il~ 
,., muhasebe işleri daıre;inden ve lstanbulda Hl\darpaş• n1.nesinden ted• 
edebilirler. 

* • • 
10000 huraj kazma<ının kapalı zarflı munakasuı 2.J l laziran 1 J 

pazutcsi ~linü >aaı 16 da Aııkırada Devlet demirrnlları idart<inJc '•P 
leıktır. 

lttirak edecckltr n ttk!i[ mektuplarını \"e mU\ıkk•t tcmin•liannı • 
gltnde saac 1 :i.JOa 1-.Jdar 1nU.nakasa komJ!yonuna \·ermellrİ 1Azınıd1r. 

Talipler munakaol ~arınamelcrini beş lira mukabilind• \nkorada ,,,. 
ve muh:ısehc işltri dairesinden. h:tanbuldı Hay<larpa~a 'tznl'c;indcn ırd· 
rdebilirler 

* * * 
1000 ton yerli çimrntunun kapalı zarfla münakasa'! 2 ha 

9:10 p<ılartcsi ı:iınu ,.;ıat l S tc Ankarada Dcılct Dtmiryolları ıd. 
resinde yapılac:ıkıır. l,tiral.. edeceklerin teklif mektuplarını ı c ı11 
vakkat teminatlarını mcık iır günde saat 14-30 a kadar :nunak' 
komisyonuna ceıdi etmi~ olmaları H\.zımdır. Tuliplu muna~f 
~rtnamduinl 5 lira mukabilinde An karada Maliye 'c mıılır' 
işleri reislığinden 'e lstaııbulda Haydarpa~a \CZnt,inckn ııcl$ 
edebilirler. 

• • • 
Eğeler markalı çeki ve kaynak malzemesi hpalı '"ı!la mur. ak• 1 • 

Haziran •130 pazarıe•i l(Ünil aut 15 te ".nkarada Duleı demirınlları itlf 
5lnde yapılacaktır. lşıirak edectklcrln tekil! mekıuplarını \C muukkat ıt, 
li&tlarını aYni günde saat 14,JO kadar münaka!l;l komi5yonuna \'errtl 
!Azımdır. T~lipl<r münah,. ıarınamtlerini üç lirn mL,kabili~de ı\11~'; 
Maliye ye muhuebe işlen ılaırcsındcn lsıanbu!da 1 lavdarr ş• ~ı'7n<•1P 
tedarik cdtbilirler . 

* * * i\luhttlif ebaııı 5550 kilo blkır borunun kapalı zarfla münıkJ''~1 ; 
1laziran19JO pazarte. i gUnü saat 14 .. lOda An kata De ilet demiryolları ;Jt 

sinde yıpılacakıır.lşıirak cdccıklerln ıeklil mekıuplarını \e mu\lkkat ''1~1
1• 

!arını ayni günde 'aaı 14 c kadar münakasa ko:nisyonuna \trmclcri IA7 pı· 
dır. Tılipler mOuka'a fartnamelcrini üç lira mukabilinde :\laliıe ve 111 ~ ~ 
bere lflrri dairt•inden l.ıanbuldı l lııdarpaşı wzne•indcn cedarık cdJ•ıl 1 . . . ' 

Haydarpaşa mağazamızda mncut ~9 adet daınaun.t ilt 1 
adet muhtelif abajur ve (43) adet dumanlık H ~imdi~e P'. 

c~' 
sauşa çıkarıldılı halde muhtelif 'ebepler altında :;atılamıyan •· 
ve malzemenin 24-5-30 cumartesi l(i.ınü saat ondörtte aleni m~ 
yede ile satılacal\l !Un olunur. / 

İst. Orn1an baş n1üdürlüğünden: 
Haliç iskelelerinde m&ı:but 172 kılo mahlut, 169'1 l,.ılo .rıı !• 

köınurii ile 800 kilo çiri~ unu ve 8 demet kestane ı;enJıer•· J 
e~ki okka yapraklı ıhlamur çiçeği ve bir adet sandal bi!mdZJ1~-~ 
talip zuhur etmediğinden hu baptaki mtizaycde muddeıinın 11 
930 perşcmb~ gününe kadar bir hafta temdıt etiilmi;tir. Tniır1~ 1 , 
ynmi mezhlırdc saat üç buçukda Defterdarlık hınası ıdak• 1 

' 

k<ımhyonuna müracaatları. _../ 

~1aliye vekaletinden: ,ıııı 
Ankarada in~a edilmekte olan Mahzeni evrak binn, ı · 

r u•r• 
katıdan hirincl kata çıkacak mermer mcrdıven v~ tc <' 1 

. r· 
zemin katı birinci H ikinci kat koridor mermer do,cııı.elcrıi~' 
zarlıkla 24 Ma) ı:; 1930 Cumartc:.i gunti ~aat on al~ıo• 111~• 
edltercl!indcn tallıılerin İn•aat kornisJ(ITluna müracııtl~n ıliln v 



(Birincı sahifeden mabat) 

Maliye vekilinin 
nutku 

Dünkü nushadan 
mabaat 

Maliye vekili Saraçoğlu 
Şükru Bey tarafından Büyük 
Millet Meclisinde irat edilen 
llt?tkun ilk kısmını dün neşret
miş tik. Bugün de diğer kısmı
nı neşrediyoruz: 

Bu ifadeyi. mana itibarile iki 
dairede tezyit istikametine diğer bir 
dairede de tenkis istikametine sev
lccden mefhumları tam hakikati ifa
dt etmiş olmam için söylemem lazım 
dır: Maarıf Vekaletinin yüzde nisbe 
ti ıiç buçuk gbrüldüğiı halde umu
m; butçeye mal edilmek suretile ve
tılen yuzde onların baliğ olduğu bir 
buçuk nisbeti daha ilave edilmek 
lazımdır ki bu da umumi bütçenin 
Yliıde beeini tecavüz eder. Bundan 
maada he~ vekaletin bütçesindeki ta 
lirn ve terbiye, mektep masrafları ve 
•darcı hususiyelerin doğrudan doğru 
~· ınaarıfe tahsis ettiği 16,5 milyon 
lıralık maarif tahsisatları keza uı.ıu
tni bUtcenin maarif yüzdesine ilive 
•dilmek icap eder. Butün bunlar bü
Yük Meclisin ve onun hükUmetinin 
lllaııcif ihtiyacına nekadar büyük bir 
tbemmiyct verdiğini sarahaten gös
•terınektedir. Nafıa vekaleti yüzdesi 
ne gelince Buna da 1525 numaralı 
kanun mucibince ve umumi bütçeye 
illa] edilmek suretile alınmakta bulu
nan 3,5 milyon liralık yol vergisinin 
~e kezalik idarei hususiyelerin nafıa 
itleri için sarf ettiği 1 O milyon kadar 
nakit ve kıymetin kıymeti umumi 
but edeki nisbete ilave etmek iktiza 
•der, Gerek İktısat Vekaletine gerek 
Sıhhiye ve Maarif ve gerek Naha 
Vekaletlerine vermiş olduğumuz ve 
lbutemadiyen arttırmak azminde bu
l~~duğumuz tahsisatlar sarahaten 
tostermektedir ki hüklımetiniz, Mec 
lisin verdiği· drektifler dairesinde ik
tısad; düşünceyi herşeyin üstünde 
tutmaktadır. Müdafaai milliye tahsi
":1tına gelince burada emir berakis
tir. Masraf biıtçemiz yekununun tak 
tıben iki buçuk milyon artmasına 
:ağınen kara, deniz, hava kuvvetleri
c sanayii harbiyeye bu sene, geçen 
ae~e verilmiş olan tahsisattan iki 
lllılyon 800 bin 29 liradan fazla bir 
ttnzııat yapılmıştır. Hususi ve mül
hak bıitçelerin nisbetlerinin de ten
•ıle doğru yapacağı tesir nazarı dik
~te alınmaksızın ordularımıza 1926 

a bUtçemizn yüzde 39 unu, 1927-
~e Yüzde 35 ini, 1928-de_yüzde 33-
unu. 1929 da yüzde 31- ini, 1930-da 
da yüzde 29- unu tahsis etmiş bulu
nuyoruz. İşte bu beş senelik bütçe 
tııukayeseleri Cümhuriyetin takip 
•ttiği muslihane hattı hareketi va
zihen göstermektedir. Milli müdafa 
Q(bıza verdiğimiz rakkamm hakiki 
YUzdesini bulmak liizimgeldiği za
trıan her memleketin yaptığı gibi 
:•~!etin mükelleflerden alınakta ol
l Ugu vergileri: Belediyelere ait o
b•nlardan maidasının yekununa nis 
et edilmesi lazımdır ki bu yekun 

hususi ve mahalli bütçelerle birlik-
te bu sene 320 milyonu bulmakta 
01rnasına göre ve buna nazaran mü
~faaya tahsis edilen paranın nisbe-

Yüzde yirmiyi tecavüz etmez. Bu 
kadarla da hakikat tamamen ifade 
•diJıniş değildir. Öteden beri ordu 
~•ınJeketin, memleketimizin bir mü-
af aa silahı olduğu kadar bir inkır,r. bir terakki unsurudur. Nite

b~tn orduya tahsis ettiğimiz para ile 
•t çok orta mektep, hastaneler, 
~Ukavelelerin istilzam ettiği faizler, 
iQ dastro hizmetleri görülmektedir 
h bunlardan mektepler maarife, 
••taneler sıhhiyeye, faizler maliye-

~··. kadastro hizmetleri tapuya dev
•dıJecek olursa memleketimizde 

:Udafaa silShlarına vermiş olduğu
lc Uz meb!Ağin yüzdesi bir çok mem
y ~etlerin yüzdesinden dun bir vazi
tıı~t~ düşer. Bu, sulha merbutiyeti
d.~<ı gösterdiği kadar ona olan itima 
~rzı da irae eder. 
I liARİCl BORÇLAR: İmperator
~~un Cümhuriyete miras bırak
tf' büyük hatalardan birini teşkil 
~i tn bu mesele memleketin iktiaa
iı . nizamını hırpalıyan ve milletin 
b·''kba!ini ve itibarını tehdit eden 
•t manzara arzediyor. Öyle bir 
~n<ara ki borçluya da alacaklıya 
~ a tnakul bir düşüncede bulunmak 
t~•nlaşmak zaruretini telkin etmek 
~ •r, Her millet gibi hatta yakın bir 
~· .ıınin acı hatıraları ve milletimi 
y1~. layık olduğu medeniyet sevi
b;•sıne bir an evvel yetişebilmesi gi
bi sebeplerden naşi her milletten 
b:lc az ziyade Türk milletinin hayat 
i~kkı istiklal hakkı, müdafaa hakkı 
Çok'Şaf, medeniyet ve terakki hakkı 
tin ınukaddestr. Bir iddia neye is-
ha:t ederse etsin bir milletin bu 
haklarını asla rencide edemez. Bu 
'• Iarrn hudutları üstünde bizle
~a . tevdi buyurduğunuz bekçilik 
lı.ıkıfeleri~izi yaparken daima uya
d.. bulunacağız, . Ve mazinin acı 
•taJe · · b llıı rı.nı ir an aklımızdan çıkar-
la/acagız. Onun için, harici borç -
te:Icı· ll'ıcsclesi kendisine muvafık olan 
~ııu' hal, mutlaka bu hakların hu
<aı, arı haricinde kalan sahada, bula
l•ı, ~e o şekli hal behemehal mem
lac~~n ik~sadi şartlarına uygun o
•c . tır kı tarafeyn için emniyetli 
~lıt ıst~.rarlı yegane çıkar yol bu -
••nct Bı!ıyorsunuz ki iki taraf ara
lııGk~ başlamış olan müzakere ve 

alemeler maslahatın icabı olan 

• • 
Si e de aa 

ufa k fasııalarla d evam etmektedir ' vergi talıakkc.ka tıııda sene gcıycsı .ti 
Açı k hakikatler, v :ıı~h hcsa 1 ..ır ın1.•- 1 C! rı lt!- .,... ' ammcnat ıniktarl~r:ıı ... e 
tekabil samımıyetler arasıncla cerc- cavti.z eJ ecegi an1aşılm1ş oldu ğu gı
yan eden müzakereler arzettiğim ma bi tah silci.tında tevhidi küsurat kanu
nada epey yol almıştır. Önümüz- nu folyosile tahakkukatın sene ba
deki haftalarda davet ettiğimiz M. şında yeniden yapılması neticesi o
Rist gelerek hükfımete bir rapor tev- !arak teahhür eylememiş ve tahsilat 
di edecektir. Raporunun tevdii i- idarelerinden senenin ikinci ve üçün
lı• vazifesi hitam bulacak olan M. cü aylarında verilmiş olan evvelki 
Rist'in kendisi ve miltaleaları tara- seneler tahsilat nisbeti vasatiyeleri
feynin. iktisadi şartlarlmtza uygun nin dununda bulunmadlğı tahakkuk 
bir şekli halde buluşmaları hususun- eylemiştir. Haliyc ve sabıkadan va
da yardımı olacagını ümit ed:yoruz. ki olan tahsilat yekfınları tahakku-

DEVLET BANKASI: Memle- katın on aylık hesabatı neticesi se
fcetin iktisadi işlerinde en mühim neliğe iblağı suretile vasati ve tak
rolleri ifa edecek olan merkez Cüm- ribi olarak yüzde 95 ni-:;betini tuta
huriyet Bankası projesi memleketi- bilecektir. Halkımızın vergi borçla
mızı bilen burada çahşmış olan bir rını vermek hususundaki gayreti ve 
profesör tarafından tetkik edilmekte- tahsilat ışlerinin tutumu tahakkuk 
dir. Bir kaç gün zarfında bitecek o- eden miktarlardan bakiye kalanları 
lan bu tetkikat neticesinde bankaya seneden seneye azaltan bir seyir ta-
vücut verecek olan lciyiha Meclise kip etmektedir. Bilvesile şu ciheti 
takdim edilmiş olacaktır. de ilaveten arzeylerim ki aMliye Ve-

VERGİ İŞLERİMİZ: Bir mem- kaleti mıntakavi surette bazı mahal
leketin vergilerinin vaziyeti o mem- lerde zuhur eden sıkıntıları vergi 
Ieketin iktisadi hayatına sımsıkı bağ takibatı dolayısile tezyit etmemeyi 
lıdır. İktisadi hayatın icabatı dai- itina ile derpiş etmeyi vazife bilmiş-
resinde vergilere hareket ve isti- tir. 
kamet verilmiyecek olursa vergiler 
istinat ettiği feyiz membalarınr ku -
ruturlar. Ve bu neticeden birinci de
recede memleket iktisadiyatı, devlet 
uzviyeti ve bu uzviyetten beklenilen 
hidemat müteessir olur. İktisadi nok
tadan bakılınca Türkiyeyi: 

A - Ham mevat istihsal ve ihraç 
eden, 

B - Mamul mevat ithal eyliyen. 
bir memlek"t olarak görlırüz. Tür 
kiyenin iktisadi hüviyeti ziraatçilik 
te istihsal ve ihraç edilen mevatta 
ve bilhassa zirai ve hayvani madde
lerdir. Nüfusumuzun üçte ikisi çift
çi ve ihracatımızın yüzde yetmiş 
beşi mevaddı ziraiye olunca memlo
ketin anadamarı ne olduğu meyda
na çıkar. Zirai memleketlerde zirai 
hayatın sarsıntıya uğramaması ve bu 
hayatın inkişafı için lazimgelen bü
tün tedbirlerin alınması icap eder. 
Aksi takdirde zirai istihsalata bağ
lı olan iktisadi ve mali mi.ivazene 
ve nizam bozulur. Bir memleket 
ihtiyacı olduğu mamul mevaddln 
kaffesini hariçten tedarik etmemok 
vaziyet ve mecburiyetindedir. İnki
şafa müsait veya inkişafı ıazımge
len sanayiin bir memlekette teessü
süne saha ve imkcin vermek icap eder 
İşte bu mütalealara binaen Türki
yede zürra sınıfı üzerindeki vergi 
yükü hafifletilmiş olduğu gibi ba
zı ihracat mevaddı üzerine mevzu 
vergilerin de kaldırılması tetkik ve 
mütalea altına alınmıştır. Buna bir 
başlangıç olmak üzre hububat ve o
na ait ihracat muamele vergilerin
in bu seneden itibaren ilgasr bir ka
nun layihasile heyetinize teklif edil
miştir. Sanayiimizi himayeye daha 
evvel bir kanunla başlamıştık. Ge
çen sene kabul buyurduğunuz güm
rük tarife kanunu vergi noktasın
dan olduğu kadar himaye noktasın
dan da işlenmiş bir şekil almış bu
lunuyor. Bunlardan maada iki ay 
kadar evvel İstanbulun bir transit 
merkezi olarak yaşamasını temin e
dici bir kanun kabul buyurulmuştu. 
Kezalik ihracat mevadımızdan olan 
halılarımızın maJiyet fiatlerini indir
mek için halı nesçinde müstamel 
ipliklerin imali dolayısile ve pamuk 
ipliklerimizin de ihracat dolayısile 
muamele vergisi vermemeleri husu
su karar altına alınmış ve kanun 
teklifleri heyeti muhteremenize arze
dilmişti. Gerek zirai ve gerek ti
cari ve sınai sahalarda iyi neticeler 
almak için yaptığrmrz ve yapmakta 
olduğumuz kanunların sıkı bir mü
şahede altına alınmış ve matlup neti 
celerin istihsali için icap edecek 
tadilatrn peyderpey yapılması mu
sammem bulunmuştur. Vergi ve re
simlerin memleket iktisadiyatı üze
rindeki tesirlerinin hemahenk olma
ları istenilirken vergi işleri de bir a
lakai mahsusa ile takip olunmaktadır 

Muhtelif memleketlerde vergi nis
betlerinin tezyidini icap ettirmiş ve 
memleketimizi de ayni istikamete 
sürüklemiş bulunan dünya vaziyeti
ne bir kaç kelime ile temas edece
ğim: Medeni memleketlerin vergi 
hareketleri urnumt bir mütalea altı
na alınacak olursa görülür ki her 
memleket parasının mütemevviç bu
h~nduğ~ bilahare parasının kıymeti
m tesbıt eden memleketlerin yavaş 
y~vaş vergilerin tahfif yolunu birer 
bırer tuttuklarr görülür. Memleke
timize gelince: İktisadi muvazene
~~zin henüz teessüs edememesi yü
zunden hemen her sene bir tenez
riil kaydeden milli paramızın stab
lizasyonu yolunda almış olduğumuz 
tedbirlerin müsbet neticelerinin çok 
uzak olmıyacağına binaen bizim dahi 
yakın bir zamanda diğer memleket
lerde olduğu gibi vergilerimizin talı 
lifi yoluı_ı.,d~ hareketlere başlıyacağı
mız tabııdır. Ve hatta şimdiden ih
racat maddelerimizin hazırlarından 
muamele vergilerinin ilgasr ciheti de 
arzedildiği üzre karar altına alın
mıştır .. M~~leket h~yatı iktisadiye 
ve malıyesının alacagı vaziyetin bize 
vereceği imkandan, başka memleket 
!erdeki hareketlerden ve neticesi a
lınmış vaziyetlerden istifade ederek 
bilhassa kazanç vergisi hakkında 
vergi tebedill3.tına nihayet verece
ğiz. Bu meyanda dahili ticarete ve 
hayat pahalılığına büyük bir müessis 
olan oktruvanın ilgası esbabı da ar
aştırılmaktadır. Vekaletmiz bu nok
tadan yapılacak tetkikat ve tetebbii
ata büyiık bir itina göstermektedir. 
Tahakkuka! ve tahsilat hesapları: Ta 
hakkukat ve tahsilat hesapları alın
mış olan 1929 mali senesinin tahak
kuk ve tahsilat hesapları 11-inci a
yındaki vaziyeti hesabiyev• n"Zaran 

İNHİSARLAR: İnhisarlar meya
nında memleketin en kuvvetli bir 
iktisadi teşekkülü bulunan Tütün in 
hisarı idaresinin vazıyeti üzerinde 
biraz tevakkuf etmek isterim. Mecli
si alinin muhtelif encümenlerinde 
tetkik edilmiş bulunan bugünkü in
hisar idaresinin bil3müddet temdidi
ne dair proje ile tütün zeriyatr ve 
muamelcittnda zürra lehine tadilcitr 
esasiyeyi ihtiva eyliyen proje kesbi 
kanuniyet eylediği takdirde idarenin 
elyevm yapmakta olduğu muame
lat daha giızel netayiç verebile
cektir, İnhisar idaresi bugünkü va 
ziyetinde hazineye varidat celbi ga
yesini takip. eylediği gibi ihracat 
emtiamızın başında bulunan bir mad
deye piyasada nazımlık vazifesini 
yapmakta, müstahsillerin ellerinde
ki tiitiınleri satma1arına vasi mik
yasta yardımr dokunmaktadır. Bun
larla beraber tütün zeriyatının ıslahı 
ve tekamülü için iyi tütün yetiştiren 
mahallere avans verilmesi, tütiın has 
talıklarile yapılan mücadele Türki
ye tütiınciilüğünün umumi vaziyetin 
de idarenin mevkiini sarih surette 
göstermektedir. İdarei inhisariye ih 
tiyacı oldu ğu tütunleri mutavassıt-
1ara müracaat etmeksizin doğrudan 
doğruya zurradan mUbayaa eder. İda 
renin yaprak tütün satışları ise eca
nibe karşı temin olunan emniyet ·ıe 
itimat neticesi olarak inkişafa son 
derece musait bulunmakla beraber 
tütün ihracat tacirlerine rakip bir 
vaziyete girmemesi için de bu nok
tadan büyük bir dikkat sarfedilmek
tedir. İdarenin başlıca meşgalesi 
tütiın zeriyatının ve istihsalatının 
takviyesi ve iyi olan tütün yetişti
rilmesini temin ve tütün pi
yasasında nazımlık etmek cihetleri
ne matuf bulunduğunu ve faaliyetin 
bu noktalarda temerküz ettirildiği
ni ilaveye lüzum gördüm. Bundan 
başka idare ne kadar tütün alıyor? 
Kaça alıyor? Ne kadar maaş veriyor? 
Ne kadar masraf ediyor? Tütün (bir 
kelime okunamamıştır) ne istikame
te yürüyor. ? Bunları bütçe encüme
ninizin varidat mazbatası sarahaten 
göstermektedir. 

ispirto ve İıpirtolu içkiler inhiaaı·ı 
Memlekette ispirto sanayiini tesis, 
müskiratr ıslah ve şarapçılığı ihya 
için vücude getirilen bu idare mem 
leketin iktisadi hayatında mühim 
bir amil olmağa başlamıştrr. Memle
ketin ihtiyacı olan ispirtolu içkilerin 
kısmı mühimminin memleket mevad
dı istihsaliyesinden imali temin kı
lınmış ve şarapçılığın ıslahı için 
celbolunan mütehassrSm tetkikatı ne
tayici dairesinde faaliyete başlan
mış ve memleketimizde şarap isti
mali imkanı hazırlanmak bulun
muştur. İdarenin faaliyeti ve el
de ettiği netayiç cümlesinden ola
rak daha şimdiden memaliki ecnebi
yeden siparişler alınmağa başlamış 
trr. İnhisar idaresinin evvelki sene 
ve bilhassa geçen sene üzüm ve in· 
cir mahsulü üzerinde vukua gelen 
buhran sı:asında müstahsillere yap
mış oldugu muavenet yüzünden mil 
1i servetimizden mühim bir kısmı
nın mahvolmasına meydan bırakıl
mamıştır. Müskirat inhisarı Hazi
ran 927 tarihinden 1 Haziran 928 ta
rihine kadar geçen birinci faaliyet 
senesinde 1 milyon yedi }'iiz 55 bin 
kilo incir ve 4 milyon 7 50 bin kilo 
üzümden içkiler yaparak memleket 
mahsulünü kullanmak suretile 4 mil
yon 7 50 bin lira safi varidat temin 
etmiştir. 1 Haziran 928 den 1 Ha
ziran ?29 .sen.~si~e kadar 7 milyon 
630 hın kilo uzum ve 2 milyon 67 5 
bin kilo incir suma haline ifrağ olu
narak 5 milyon 316 bin 874 lira safi 
varidat istihsal kılınmıştır. İnhisar 
idaresinin aldığı tedbirler sayesinde 
bundan sonra ispirtonun memleket 
mahsullerinden imali esbabı temin 
kılinmış olduğu gibi anasonculuğun 
memleket dahiline inhisarı için zür
ra avans verilmiş ve rnüskürata ait 
bilumum levazımın dahilden ve da
hili mahsulattan istihracı gayesi de 
elde edilmek üzre bulunmuştur. 

Efendiler, mevcut inhisarlar ara
sında tütün ve müskirat inhisarları 
devletin vergi toplıyan birer daire
leri olduğu kadar memleket iktisa
d~yatı seyir ve hareketinde her gün 
bıraz daha kuvvetlenen birer iktisa
di uzviyet manzarası arzetmektedir 
ler. İşliyen fabrika ve imaliithaneleri 
kullandıkları sermaye, çalıştırdıkları 
Türk gençleri ırkımızı iktisadi isti
kametine sevkeden en kuvvetli birer 
memba olmakta ve milletimize birer 
niımune va7i4=Pqini görmektPMirler. 

• 
1 Utçesi m • z kere edili r 
VERGİLinlN TAZYl ~İ: Tiırki 

yede v rg ı ı !ı rınc t emas edıncc ver 
gi tazyikinin agırlı ı;ından çok d efa 
bahsedildigine şahit olmaktayı z. Ü
zerinde tevakkuf edilmesi lazım bir 
mevzu olması itibarile bu bapta bazı 
maruzatta bulunmak isterim. Vergi
leri muhtelif noktai nazara göre tas
nif ve tahlil etmek. kabildir. Mem
leketimizde şimdiye kadar kabul edil 
miş olan taksim vergileri vasıtasız 
ve vasıtalı olarak ikı biıyiık kısma 
ayırdıktan sonra tali taksimata tibi 
tutmaktadır. uB tarzı taksim netice 
sinde vasıtasızlarla vasıtahlar ara
sında bir nisbet ve tevaziın aramak 
bu nisbetle tevazünü umumi yekfı
nuna nazaran miktarını ve beher 
krsmın iradı milliye göre tazyiki
ni hesap etmek itiyat edinilmiş bir 
usuldiır. Vergileri bütçe encümeni
nin varidat mazbatasrnın da işaret 
ettiği üzre Cemiyeti Akvamın ka
bul ettiği usul veçhile irat ve ser
vet üzerine olan vergileri istihsal, 
istimal ve muamele üzrrine olan ver 
giler tarzında iki kısımda irae et
mek doğru bir düşüncedir. Ve bu 
suretle memleketin vergileri ile di
ğer memleketler vergileri arasında 
bir mukayese imkanı kolaylaşmış 
olur. Keza vergileri her memleketin 
dahili vaziyetine göre istıhsaıat ve 
istihlik3t esasları uzerine tasnif et
mek ve bu noktadan mukayeseler 
yapmak ta miımkündıir. Ben burad• 
işbu tasnif şekilleri haricinde olmak 
üzre bir tasnif tarzı ihtiyarıle ver
gilerimİ7.İn tazyik derecesini tahlil e
deceğim. Vergileri şu yolda bir tas 
nife tabi tutmak mıimkündür.: 

hasta ruhlu betbaht inr..ın l r ~J.Y doE;an bu k ... en' r in 'te..ı ' er a'- j ir .iarı ile daL'"":'1a t kcı..-. , , ... yıirtiy 
ve istihsalde\ ı r ş ... v ş t r tımıı:, r:: kta btra t ... t et- n dık 1- -, bütı;e:nizin bu ser: d P avı ·, yardın 
hakkın ı y ok et mek ve memleke .. te kt tamamen serbc .. t :nrakmaK el be· lar ve irşatiarla buyıi k bir adım at 
fena ve muzir bir cereyan yaratnıak raber a mme hizme tleri ifa eden [j ı · ·~ 

1 

cağından emin oldu gumu ve bun 
ve çalışan kolları ve başları yeis ve >eseleıin hariçten gelen erntıa mub için bütçe encümenindeki arkada 
fütura düşürmek için bazı dertleri- yaatmı kayitlar altına aldık. Diğer rıma ve sizlere teşekkür etmegi va 
mizi lüzumundan fazla büyütürler. taraftan döviz talebinin h3t devresi· fe bilirim.,, 

1 - Tediyesi mecburi olanlar. 

Bazılarını icat ederler ve bu fena ha- ni geçebilmek için piyasaya ihtiyaç 
vayi kulaktan kulağa biıtün memle- nisbetinde d<iviz arzettik. İktisadi 
kete fısıldarlar. Geçen senelerde ha- hadisattan doğan ihtiyaçları, iktısadi 
yat pahalılığı kuraklık ve darlık bun tedbirlerle karşılamağa uğraştığımız 
l~r i\ in başlıca .mevzu~ teşkil etmi:;- J sırada zehirli propaganda karşisın
tır. Bu sene de ıktısadı sıkıntı et- da kaldrk. Yeni para çıkaracakmışı z 
rafında çalışıyorlar. Biraz evvel ver hükümet milli parayi dıişürcrek pi
gileri başka bir tasnife tabi tutmuş ' yasadan toplıyacakmış, hiıkuuet 
ve mecburi olanlar ve bunların hari parJları ikiye bölerek yarısını alacak
cinde kalanlar diye iki büyük kısma mış gibi hiç aslı e>ası olmıyan şayı 
ayrrmr~ idim. Birinci kısmın yeklı ~ aları çıkararak herkesi telaşa verme k 
930senesi için 42 milyon lira bulduk halkın kendi parasile maddi istifade 
ikinci kısmı da 180 milyon lira edi- !er temin etmek. 
yor. Bir evden bir topraktan ve bir 
koyundan k3.r etsin etmesin irat ge
tirsin getirmesin filvaki ayni vergiyi 
ahyoruz. Fakat varidatımızın altıda 
beşe yakın miktarını teşkıl eden kıs
mmda vaziyet böyle değildir. Bura
daki vergilerin tamamen mi.ıkeHefin 

keyfine tabi olanlar mecbcıriyete yak 
!aşana kadar bir teselsül takip eder. 
Bundan maada mükellef bu kısımda 
devlete verdiği vergi nisbetini t enkis 
veya tezyit etmek imkanını elinde 
bulundurur. Alelumum giımrükler
den geçen malların herhangi bir ih· 
tiyacı karşılıyanları en ucuzundan 
en pahalısına kadar intıhap etmek 
hakkı mükellefin elındedir. Kezalik 
müskirat ve tütün gibi mevaddı hiç 
veya çok istihlak etmek; ucuz veya 
pahalısından istihlak etmek daima 
mükellefin elindedir. Memleketimiz
de denildi ğ i şekilde iktisadi bir buh
ran olsaydı bunun en büyük tesiri 

2 - Tediyesi yarı mecburi olan. en evvel bu iki:ıri srnıf varidat ii-

Bütlın bu iktisadi tedbirlerimiz a
rasına hususi maks?,t ve kanaatler 
peşinde koşanlara karşı bittabi ka
yıtsız kalamazdık. Yiıksek heyetini 
zin kabul buyurduğu muvakkat ka
nunun koyduğu ceza tehditleri al
tında kambiyo alrm ve satımı intizam 
ve miırakabesi için hükfımet karar
lar aldı. Bu kararların alındığı giın
den beri kambiyo hazineden hiçbir 
fedakarlık yapmağa ihtiyaç kalmak 
sızın normal ve hemen hemen sa
bit bir çerçeve içinde kalmrş , her tur
ls ticari ve sıhhi ihtiyaçlar, ihtiyaç 
sahiplerinin hiç bir zararını müddei 
olmaksızın temin ve tatmin edılmiş
tir. Bundan sonra bankalar arasın
da bir konsorsiyom hesabına kambi
yo ahnmakta ve pıyasanın arzedi
len kambiyodan fazlasına ihtiyacı o
lan günlerde konsorsiyom hes3bına 
alınmaktadır. Şu noktayi da kayıt ve 
işaret etmeliyim ki: Kambiyo alım 
ve satımı inzibatını. miırakabcsini 
temin yolunda aldığımız tedbirlerin 
tatbiki için bir yeni teşkilat yapılma
mış, hazineye hiç bir masraf, halka 
da hiç bir müşkülat tahmıline mey
dan verilmemişt ı r. Kezalık ilave et
meliyim ki, hiıkumetçe alınan tedbir
lerimizde resmi v~ nimrcsmi devlet 
dairelerinin, tehirlerinde memleket 
için hiç bir zarar " e tehlike t1lm ıyan 
ihtiyaçları mustesna olmak üzre h al
kın ihtiyacatı umumıycsi için hiç bır 
tahdit yapıJmamrs, ecnebi emtiası 
ithali ve ıhracat mallarım ı z ve onla
rın memlekete getireceği d<ivizlcr hıç 
bir kaydc tabi tutulmamıştı. Mahi
yeti ve mikt~rı n e olursa olsun tW; 
canınız tarafından ithal edildigı sa
bit olan malların dovi• borçları gu
nu giınüne tedarik ve temın edilmiş 
tir. 

tediyesi gayri mecburi olanlar. zerinde bliyuk bır tenakus kaydet-
3 _ Tediyesi ihtiyari olanlar. mesi. lazimgelirdi. Nitekim mıntaka 

vi bir buhran geçiren Gireson vi-
4 - Tediyesi tamamen keyif ve !ayetinde tütün hasılatı azaldığı gi-

arzuya tabi olanlar. 
1 

bi bazı darlık mıntakalarda da bu 
Tediyesi mecburi olan vergiler kabi~ v~r!datın azaldığı müşahede e-

bizde müsakkafat, arazi, sayım, ka- dılmıştır. 
zancın karine esasına istinat eyli
yen kısımdan ibarettir. Bu vergiler 
miıkellefin kazanç ve iradı araştırıl
maksızın mut13.ka tahsil edilirler. 

Tediyesi yarı mecburi olanlar: 
her hangi bır m.ıameleye veya istih
lak odlayısile vukua gelip içtinabı 
kabil olmakla beraber ihtiyaca göre 
az veya çok miktarda verilenlerdir. 

İhtiyari veya keyif ve razuya tabi 
bulunanlar da her hangi bir mec
buriyet veya tazyik olmaksızın mün 
hasıran mükellefin ihtiyar ve arzu
su ile verdiği kısımlardır. Bu tasnif 
dairesinde son beş senelik varidatı 
mız üzerinde erkama müracaat su
retile mukayese yaparsa~ 1926 sene
sinde 190 milyon 158 bin lira olan 
varidat yakiınu umumiai içinde 29 
milyon 631 bin lira te<liyesi mecburi 
olanlara ve 160 ml!yon .:127 bin lira 
da tediyesi yarı mecburiden keyif ve 
arzuya tabi bulunanlara kadar olan 
derecelere aittir. l 9e) senesinde 
ı 94,580,000 lira olan varidat yekuniı 
umumisi içindt 36,391,000 lira tedi
yesi mecburi olanlara ve 18518900 
lirası da diğerlerine aittir. 1928 sene 
sinde 207.137,000 lira olan varidat 
yekunu umumisi içinde 38,528,000 
lirası tediyesi mecburi olanlara ve 
180,377 ,000 lirası da diğerlerine ait
tir. İşbu be~ senelik hesabın tetkikin 
den anlaşılrr ki mecburi tediyelerin 
nisbeti yüzde 15158 ile yüzde 19/ 10 
arasında bulunmatkadır. Muhtelif 
senelerin vasati nisbeti ise yüzde 18/ 
12 tutmaktadır. Mutlak mecburi te
diyeye tcibi olmıyan vergi ve resim 
lerin miktarı seneden seneye art
maktadır. 1926 senesinde 160,000,000 
lira olan bu kısım varidat 1930 sene
si için 180,000,000 milyon lira hesap 
edilmektedir. Aradaki yirmi 
milyon liralık tezayüt eğer mem
lekette senevi irat miktarı artmamıs 
olsaydı, bittabi mevcut olmazdı. Mb 
kellefin daha ziyade arzu ve ihtiyaç 
larile tediye ettiği bu fazlalık bize 
sarfetmekte bulunduğu meba!iğin 
miktarı ve binaenaleyh iradı artmak
tadır. Bu kabil varidat meyanında 
bulunan bazı kalemlere ait erkamı 
tetkik edelim: 

Tütün: 1926 senesinde 15 milyon 
lira olan varidat 1927 senesinde 17 
buçuk milyon, 1928 senesinde 22 mil 
yon lira, 1929 senesinde 24 milyon 
lira ve 1930 için de 25 milyon liradrr. 

Şeker: 1926 senesinde 4 milyon 
lira, 1927 senesinde 4,5 milyon lira 
1928 senesinde 5,5 milyon lira ı 929 
senesinde 5,800,000 liradır. 

Müskirat: 1927 senesinde 4,750 
bin lira 1928 senesinde 5,516,000 
lira 1929 senesinde 5,800,000 lira ve 
1930 senesi için de 5,900, 000 lira
dır. 

Bu erkam bize gösterir ki tama
men veya nisbeten ihtiyari olan va
ridat seneden seneye çoğalmaktadır. 
Mükellef fazla tazyik altında olsay
dı bu krsım varidat artmazdı. Güm
rük istatistiklerinde bazı lükıı mevad
dın ithalatı tetkik edilmiştir. Bunlar
da da seneden seneye ithalat fazlalı
ğı görülmüştür. Müslin, krep ve 
mümasil ipekli kumaşlar 1926-da 
348046 1927 senesinde 541.381 lira 
1928 senesinde 631,0 l 9 lira ve üzeri 
işleme deri eldivenler 1926 senesinde 
85,015 lira, 1927 senesinde 112 490 
lira 1928 senesinde 123, 611 'lira. 
Tavşan ve kurt derileri 1926 sene
sinde 90,628, 1927 senesinde 247 578 
lira 1928 senesinde 952, 181 'lira. 
Kürkler ve kürkçüliık mamulatı 1926 
senesinde 49,590 lira 1927 senesinde 
60,967 lira ve 1928 senesinde 96596 
lira. Bu nevi eşya ithalatı da bize 
halkın zaruri ihtiyacı haricinde vaki 
olan sarfiyatını ve o sarfiyattaki te
zayüdü göstermektedir. 

Biliyorum ki Efendiler her <ene 

Fakat biraz evvel arzettığim ve mem 
leketin ahvali umurniyesini kat'i ifa
delerde toplıyan rakkamlar gosterir 
ki memleket ve mıllet saliiha doğru 
vüs'ate doğru yiıriımektedir. Mem
leketimizdeki vergi tazyikinın ka
zanç ve maişet darlığının komşu13-

rımız bulunanan memleketlerden 
fazla olmadığına en canlı delil bu a
memleketlerden Turkiyeye gelen a
mele işçi, usta gibi münhasıran 
kazandığı para ile geçinen binlerce 
insanların mevcudiyeti ve bunların 
geçindikten maada memleketlerine 
para gondermeğe ımkiin bulmalarıdır. 
Bu Bu kabil insanlar eğer memleket 
lcrinde Türkiyede kazandıklarına mu 
adil değil hatta bir az noksan bir ka
zanç temin edebilselerdi yabancı 
memleketlere gitmek gibi külfetli 
ve biraz da meşakkatli bir hayata 
katlanmazlardr. Maamafıh itiraf ey 
lemeliyim ki bugünkü vergi rejimi 
daha ziyade şehir halkı üzerinde sik
letini hissettirmektedır. Bu vaziyett~ 
bilinerek hesap edilerek girilmiştir. 
Cüınhuriyet teessüs ettiği zaman her 
nevi kuvvetimizin membaını teşkil 
eden köyleri ve köylüleri bitkin bir 
halde bulduk. Bir taraftan aş<ir ve 
mültezim diğer taraftan askerlik 
mükellefiyeti devletimizin hayat me
mblarını kurutacak bir hale getirmi~
ti. Cümhuriyet asırlarca süren bu 
hatları bir az da vergi rejimile tas
hiha çalıştı. Bu tashih ameliyesinin 
ne dereceye kadar müsbet bir netice 
verdiğini anlıyabilmek ıçın aşarın 
lağvinden bugüne kadar toprak alım 
ve satrmlannın her vil3.yet için ayrı 
ayrı istatistiklerini yaptırdım. Alınıp 
satılan topraklardan ne kadarının 
köylüden şehirliye ve nekadarırun 
şehirliden köylüye intikal ettiğini öğ 
renmek istedim. Gelen rakkamlar 

takip edilen vergi sisteminin matlup 
neticeleri vermeğe başladığım gös
termektedir. Bu alım ve satımlar yüz 
rakkamile ifade edilecek olursa bu
nun 50 sinin kendi aralarında 30 u
nun şehirliden köylüye, 20 sinin de 
köylüden şehirliye intikal ettiği şek 
!inde hiılasa edilebilir. Bu demektir 
ki devlet binasının istinat ettiği o
muzlar kuvvetlenmeğe ve köylü 
Cümhuriyet rejimi sayeııinde tabii 
hakkı olan toprakalara ııahip olmağa 
başlamıştrr. Bunun için iyi neticeler 
almmağa başlanan bu yolda imanla, 
emniyetle ve kat'iyetle yürüyeceğiz. 
Artık, köyleri ve köylüleri impera
torluk zamanında olduğu gibi sade
ce fedakarlık zamanlarında hatırla
nan ve diğer zamanlarda unutulan 
ve ezilen yerler ve insanlar olarak 
telakki etmiyoruz. iBlakis devletimi
zin temel taşını teşkil eden köyleri
mizi ve köylülerimizi maddi ve ma
nevi kuvvetlerle teçhiz etmek ve on
ları sanıılınaz birer kale haline getir 
mek suretile Cümhuriyetin manasını 
toprak!arrmızın üstünde silinmez ya
zılarla yazmak iatiyoruz. 

KAMBİYO VAZİYETİ: Cümhu 
riyetin devlet bütçesinde temin etti
ği bu intizam ve inzibatı rakkamlar 
ile tesbit olunan normal inkişafmıı
zı bu sene ciddi bir ıurette tehdit e
den bir vaziyet görülmüştür ki o da 
kambiyo temevvücatıdır. Mali se -
nenin ortasında ihracat mevsim.inin 
sonlarına doğru kambiyoda her se
neden fazla bir temevvüç görüldü. 
Bunu miıtalea ederken tabii bazı se
beplerle de karşılaştık. Eevveli te
diye müvazenemiz henüz müesses 
değildi. Saniyen; tarife kanununun 
milli iktisadiyatımızı himayeye ma
tuf tedbirleri. neticesi olan resim 
farklanndan istifade emelile mevsim 
siz ve sırasız, bir çok malları kre
dilere istinaden ithal edilmiş idi. Bi 
rinci derecede iktl'>adi sebeplerden 

Efendiler, hayatta kararlardan 
nizamlar ve kanunlardan daha kuv
vetli bir unsur vardır: Alışıklık. 
Bu unsur kendilignden yerleşir ve 
gittikçe kuvvetlenır. Musbet istika 
mete yürüyen işler için pek feyiz
li ve yaratıcı olan bu kuvvet menfi 
istikametteki işlerde yerleştiği za
man tevlit ettiği uyuşukluk, mis
kinlik itibarile çok tahripkardır. O
nun için hayatları ebedi, hedefleri 
terakki ve medeniyet olan milletler 
bu ikinci kısım itiyatları ne kadar 
kökleşmiş olursa olsun silkinip atar
lar ve işleri müsbet istikamete tah
vil ederler. Türk parasmrn her sene 
kıymetinden muttarit ve mütevali bir 
surette kaybetmesi 15 sencdenberi 
devam eden bu sukutun şımdıye ka
dar guya tevakkufla karşılanmış ol
ması fena istikamette bir itiyadın 
yerleşmiş olduğu hissini vermeğe baş 
lamıştır. Fakat, Türk milletinin bu 
seneki korkunç sukut karşısında 

gösterdiği heyecan ve aldıgr tedbir
lerle bünyesinde ne kadar büyük bir 
hayatiyet, kuvvet meknuz olduğunu 
filen bir kere daha ispat etmiştir. 

Bizzat millet tedbirleri aldı. Tasar
ruf cemiyeti teşekkiıl etti, yerli mal
lara rağbet gösterdi, vicdanlarda 
doğru yolları aydınlattı. Kezalik, hü 
kfıJ11et resmi ve nimresmi teessUrler 
üzerine ayni istikamette tedbirler al
dı, kayıtlar koydu ve bütün bunlar 
dahil ve hariçte işaa edilen zehirli 
propagandalara ümit kırıcı isnatlara 
rağmen sukutun büyük bir krsmını 
çok kısa bir zaman içinde istirdat 
etti. Ve paramrzın yürüyüş istika
metini kat'i olarak istikrara çevirdi. 
Filvaki niçin daha evvel bu i§te cid
di olarak iştigal olunmadığı sorula
bilirdi. Fakat, bilininiz ki, büyük 
milletler işlerini sıraya kor ve hiç bir 
vakit onları kudretinin üstüne çı
karmaz. Bizim de dahili ve harici 
hallolunacak büyük itlcrimiz vardı. 
Mazinin, halin ve istikbalin mesele
leri mevcuttu Yapılacak inkıliplar ve 
çıkarılacak büyük kanunlar üıtikbal 
senetirne yürüyen işler ve prog
ramlar vardır. Bugün bunların ço
ğunu bitirdik. Bir kısmının tetkiki 
ile meşgulüz. Onun için gerek millet 
ve gerek hükumet artık paramızla 
da iştigal etmek zamanının geldiğini 
hissetti ve derhal millet ve hüku
met büyük inkı!Spçının yarattığı mil 
li heyecanla hu seneden itibaren bu 
işe de aanJmıı bulunuyor. 

Bu millet ve onun çocukları bü
tün büyük i§lerini na11l birer birer 
ve büyük muvaffakıyetler içinde 
hallettilerae para ve istikrar mesele
lerini de öylece halledeceklerdir. 

Efendiler, bugün halkımız kendi 
parasına olan itimadının kamilen av
det etmiş olduğnu ve hıç bir kim
senin borsadaki fiat haricinde d<i
viz aramadığını göstermek için buh· 
ranı takip eden günlerde bin kuruşa 
yaklaşan altın fiatinin. bugün 900 
905 arasında dolaşmakta olduğunu 
zikredeceğim. Bu fili misal her fena 
havadisi tekzip ed.ecek bir kudret
tedir. Beyefendiler, aö.lerime nib
yet verirken her sene bütçe encüme
ninizin vardımları ve l.üyUk meOılisİf\ 

Musiki şenlikleri 
Amerikada ve Avrupanın t 

zı mrntakalarında her sene y. 
ptlmakta olan musiki şenlikle 
nin memleketimizde de tatbi 
tasavvur olunmaktadır. Kons 
vatuar müdürü Ziya B. bu h 
susta diyor ki: 

"- Bu henüz tasavvür hal 
dedir. Henüz esaslı olarak dü 
nülmemiş ve bir proğram ya 
maır-ştır. Maamafih böyle 
teşebbüs çok iyi olacaktır. 

-o-
Ekmek ve Francala 

fiatleri 
Şehremanetinden: Mayısın yi 

nci Salı gününden itibaren Ekm 
on iki kuruş on para ve Francala ) 
mi kuruş otuz paradır 

-o-
Ziya vapuru yandı 

İzmir Hmanına mukayyet "Ziy 
vapuru Akdenizde yanmış ve ba 
mrştır. Bundan altı ay evvel satın 
lınan Ziya vapuru bir kaç gün ev\ 
limanımrzdan Selefke v• eMrsine İ 
türülmek üzre petrol ve benzin alır 
Akdenizde Patmos v• Amorgos ad 
]arı önünden geçerken ambarında 
tial vukua gelmiştir. 

Vapurun kaptan : Naz~j Bey 
mürettebat Amorgogos adasına ilt~ 
ederek kurtulmu~lardır. İştialin si 
bebi tahkik olunmaktadır. 

-o--
Poliste becayi ler 

Beyazıt merkezine tayin edilrr 
olan merkez memuru Saffet B. te 
rar Fener merkez ın'° . merkez men 
ru Necati Bey d~ Beya7ıt merkezi 
nakledilmislerclir 

Bunlardan mada Pangaltı serko 
seri Murat B. mlitcferrika,·ı mlit 
ferrika ?>:omiseri lsmail B de Orq 
ya naklü tayin olur.musl.ırdrr. 

-o--

Emvali metruke 
Hazirandan itibaren emlak 

metruke idaresinde yeni şek, 
ve kadro tatbik edilecektir. 

- - n.-

Estern şirketile müzaker1 l 
Estern şirketi, posta idare~ 

nin ecnebi memleketlerine te' 
sizle muhabere imkanını temı 
etmesi üzerine hükı'.ıınete müı 
caatla müşkül vaziyete düşti 
ğünü, ya mukavelesinin feshiı 
veyahut şirketin telsizden ist 
fadesi temin olunmasını istemi 
ti. Bu hususta müzakerat bitir 
mek üzredir. 

--o-
yeni mal müdürleri 

' Merzifon malmüdürlügilne Kar 
man müdüriı Raıf, Hakkari maim• 
dürlüğü.ıe Şile müdürü Lütfi, Ta• 
köprü malınüdürluğune Midyat m~ 
dürü Abdurrahim, Şile müdürliığü~ 
Olti malmüdurü Rifat Beyler tayj 
edilmislerdir. 

-o
Maden kömürlerimiz 

Zonguldak maden şirketleri hal'"ı 
ce kömür satışı için çalısmatkadnf" 
!ar. Haber aldığrmrza göre Ereci 
şirketi Romanyaya kırk bin, Yun\ 
nistana 25000 hamule, 50.000 toj 
ihrakıye satmrştır. İhrakiyenin vapc 
lara seri verilmesinden Zongula~ 
rağbet çoğalmakta ve ekseri vapu! 
lar İstanbul limanındaki tahmil ,ı 
taliye müşkülatından Zonguldaktaı• 
kömür almağı tercih etmektedirleL 
Dün ve evvelsi gün 2onguldak lim,. 
nından dört büyük Yunan vapuru 
ki bin ton ihrakıye almıştır. t 

-o-
Bulaşık limanlara 

uğrıyan seyyah vapurlu, 
Uğradıkları bulaşık liman-: 

da rıhtnna yanaşmaksızın mı:ı 
amele yapmış olmak veya nb 
tıma yanaştığı takdirde ka-i 
raya bağladığı halatlara haci~ 
ler koymuş bulunmak ve ~ 
zamanda Seyyahların şehre ç -
kıp avdet eylemeleri müstesnı;· 
olmak üzre mezkUr bulaşık li~ 
mandan yolcu veya eşya alnul 
mış olmak ve İstanbul limanır#t 
da dahi karaya bağlıyacağı ha -
!atlara muayyen eb'atta haciz~ 
ler vaz'ı ve geceleyin rıhtm:rı 
boyunca işgal ettiği sahayı: 
lektrik ziyasile tenvir eylem~ 
gibi tedbirlere maruz bulundu -
rulmak şartlarile münhasır -
seyyah taşıyan vapurların rıh 
tnna yanaşmalarına müsaade ( 
dilmesi tensip kılınmıstır. Bit 
tabi bu müsaadenin yalnız v 
münhasrran seyyah nakled 
vapurlara şün1ulü olup alelad 
yolcu taşıyan veya alelade yol 
cu ile birlikte seyyah ir~ 
etmiş olan va,purlara bir taa]; 
lwku yoktur 

"'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



Haşarat 
öldürenler 
aras nda 

Flida 

lida ve pompası d • Birincil." i 
kazanmaktadır 

daha müessir, daha mükenımel ve yan yarıya ucuzdur. Bütün <levair ve nıüessesat Flida istiınal eder. HASAN Ecza deposunda 

DEFTE~DARL~ifrııLANATI ıı 
Banduma Malmüdürlüğünden: 
62160 lira bedeli Bbıklı Manyas gölünün dört sene beş bu

.ık aylık hasılatı saydiye ve ınastariyesile saz ve kamış rusumu 
) Mayıs 930 tarihine müsadif salı günü saat on sekizde pazarlık 
Jretile ihale edilecektir. 1 

Pertevniyal Vakfı Akar.atı!ldan:. . . .. 1 
Köprü Ba9ında Valide Hanı deru nudur. Kıralamak ıstıyenlerın yevmı 

onda 10 No. mağazaya tekrar yirmi mezkurda saat on beşe kadar İstan
jn müddetle aleni müzayedeye ko- bul Evkaf müdüriyetinde Pertevni
ulmuştur. _Müz:"l;'ed~ glinü Mayı~ yal yakfı _idaresine veya _idare encü-ı 
:{ının yirmı sekızıncı Çarşamba gu- menıne muracaat ctmelcrı. 

Ban~ırına~a la~rita taıniratl ı 
Tütün inhisarı umum müdürlü~ünden 
Baııd r.u.ıda deniz kenarında muhterik fabrikanın çatısilc dö

emelcri, kapı ve pencerelerinin inşaatı kapalı zarfla mlinaka,aya 
konulmu~tur. \lezkôr inşaata ait re~im, oarlname ve Mire~! iki 
liıa mukabilinde \erilcccğindcn taliplerin idarci ııımumiyc mimari 
~uhc<ine müraı:aarla almaları ve 24 \Taııs <JJO ı:ıınıırtesl günü 
saat 1 o,.lO a kadar zarflarını Calatada miıbayaat komisyonuna 
tevdi etmeleri. 

HOFHERR • SCHRANTZ - CLA YTON • SHUTTLEw ORTH 

ıVlacar Ziraat makineleri 
Fabrikası 'l'ürkiye merkezi umun1isi 

Sirkeci • Ankara caddesi numa a 18 • 24 dalrei mahsusa 

3 demirli pulluk çeker ve 

nazot gibi en ucuz mevadı 

·nUşteile ile günde va~aıi 30 

dönüm derin hafriyııt yapar 

28 beygir kuvuetinde olan bu 

traktörlerimiz en son s'stem

dir. En yeni, yani 1930 sene

si tiplerinden her bOJda har

man makinelerimiz gelmi~tir. 28 K n1arkalı n1azot 
traktörü 

Yalnız biçer ve biçer bağlar oral' makinelerimiz vardır 
Makinelerimizin tanı inşası basit, idareleri kolaydır. 

Eh en fiat, ınüsait ~eraiti tediye 
TOrkiyenin hemen her şehrinde şube ve acantalarımız vardır. 

Tı<:I'"LİF jSTEYi iz 

FORT 

lstanbul 'f raınvay 
şirketinden: 

1 LA l\ 
Beheri ~O kuruş kıymctindc 

bulunan ve •- bono karneleri ,, 

denilen ıbo en ın karnelerinin 

1 l la1.iran 111.10 tarihinden iti

baren muıelıu olmayacağı aha· 
!iye ilan olunur. Bu karneler 

3 ı mayıs tarihine kadar araba

larda her mutat kabul olu
nacaktır. 

~:ilerinde bu karnclerdrn 

mevcut lıulunurta mu:ı) yu1 
olan rnezkOr cari he kadar bun
ları sarfcdcmcyrnlcriıı J 1 ma

P' 1 <J30 tarilıi'1e !<adar Tünel 

:\kydanında :\letn:, 1 hı'1;nda ~ir

kctin merkez Yctne>inc mura

caatla bu karnelerin bedelleri

ni istirdat etmeleri icap eder. 

Bu muddctin mt.nıı ur dan 

sonra alıoncnıan lıilttlerioin hiç 

biri muteber olmayacak Ye ka

bul cdilmcyccc ktir 

lstanbul '26 nisan 1930 

:'lll'DIRIYDT 

lngıliı mamuL\tı 

"N4SJON4L,, MOT~H~ 
\lazoı ve mangal kömürU ile 

muteharrik gayet sade, iktisadi 
ve !iatı her tiırlü rekabetten 

arirlir. Tediyatta teshilat. Her 

zaman te lıme amadedir. Ta[sildt 

için c;alatada Prr~embc pazarında 

_\ r•lan J lanınd:ı l ·5 numaralarda 

IZAKI O ARDITTI 

1 L \ N 
:\luğla vi!Aveti dahilinde .'>lil;ls 

kaz a'lnın Üren namı • dl~er Kereme 
nahiyesinde ~imalcıı Eren tepesinden 
doAru mi tepe•ine hattı mil•takim 
garben do~ıu yol tepesinden Böz 
alan karyesi c<1miıne h3ttı mü:-takim 
cenuben mezkOr noktadan Kıncık 
tcp«inc hıtıı mü>takim şarkan Kı 
rıcık tepe,iııdcn mebdei hudut olan 
Eren tepesine hattı müstakim ile 
mahdut ve messhal sathiyes! dört 
yü1. al<ınış üç ceripten ibaret •razide 
Türkiye cümhuriyeti ıebaa>ından 

Yakobero ve 1 !ayım Lrnn efendller 
tarafından hittaharri zahire ~ıkarılan 

lııkır madeni doksan dokuz sene 
müddetle mıımailcyhima uhdelerine 
ihale olunıcagından maıdin nizam
name~inln otuz ıltı ve otuz ·edinci 
maddeleri mucibince bu bapta bir 
guna itirazı olanilrın ilan tarihinden 
itibaren jki ay müddet 1.arfında An
karada lkıısat nk~letiııc ve mahal• 
!inde makamı vilayete ha arzual 
müracaat eylen1t:h.:ri il~n olunJr. -
MU,kUlatı Ret'edinlz 

:'vluıkıil:lıa galebe çalmak herkesin 
va1.Jbıd·r. Jlakat usulünü bilmek la
zımdır. :\lescl4 her türlü pasta ve 
şckcrlemekrin en nelislcriııi tedarik 
için Tokatlı öaki fiat tenzıl:lııııdan 

j,tif•de ediniz. (,'ıkolaıalar 260, biı
küılcr 180, p3't.ılar 7 kuru~. l~vlen

mc ve sair merasim için şehirde hu
su>! sen is vardır. Telefon Beyoğlu43 

Liseler mulıayaat komlsyo

ııundan: 

Komisyonumuza merbut leyli 
füe orta ve muallim mektcple
rile pan•lyonların bir 'eııelik 
Sabun ihtiyacı 8

1

6 1930 tarılıinde 
ve saat on altıda lhalr•i icra 

kılınmak ıizre kapalı zarf usu
ille münakasaya konullmuştur. 

Şeraiti anlamak lstey•mlerin ko

misyon kitabetlne müracaatları. 

Dr. lhean Sami 

Öksürük şurubu 
Öksürük ve nefeı darlıj!:ı 

için pek t~slrll llAçtfr. 
)i\"anyolu Sultanl\lahmut türbesi 189 -

Bursada -~·•••••~•..-+. ••••••••••+ .. ' Her türl Ü asri kon_ ln!(ilterede kazanını~: , ldukları hiriııci 
miıkMattaıı ~ıınra 

forları haiz ve oto - ( Q) 
mobili her gün i\1u- Filips r H iti r o 
anyada misafirlerini 

Otel Çebki1;~e Palas Radyo ı arı 
Çckoslovakyada daha iki parlak ıııtı· ı Dr. Horhoruni vaııakıyet kazanarak 200 ki~i,ıcn 

mtirckkcp bir hakem heyetince 
Beyoğlu :vtekıep sokak 'ilo 35 

mua.(ene sabahıan akşama kadar. 

Dr. A. KUTIEL 
Efrencl ve cilt hastalıkları mll
tehaRıısı Karaköy börekçi fırını 

sırasında No. 34 

FR~NGi r e belsoğukluğuna yakalan 
mamak için 

ılı K!n~Y-~,c~ ~ı!c ~ü~Ur. 
- l ler eczanede bulunur -

1

(Şchremaneti ilanat1 
Beyoğlu llü•cı iııağa mah•lle -

ıiııde 1 No. Uç kat Emanete ılı 

hanenin ankazı ıamamen pazarlık 

suretiyle satılacağından talip olanların 
J 9/5i930 tarihine nılısadil pazarte'i 
günü &aıt on beşte daire encüme
nine müracaat etmeltri ilAıı olunur. 

* * * 
Sehrcmanetinden: Beyazıt yangın 

yerinde Tav,an taşında Emin bey 
mahallesinde 4 ilncü adada .J2/2, 
33/3, 3314 harita numaralı ar>alar 
arasında 12,09 metro murabbaı arsa
nın meıro muralıbaını l!.5 lira 
kıym•t takdir olunarak sanlmak için 
al:lkadarluı ara51nda açık müzaye
deye konmuştur. Taliplerin şartna

meyi görmek için her gün müzaye
deye girmek için ihale gilnil olan 
9 haziran 930 pJZartesl günü leva
zım mil<lUrlOliine ~ılmelul. 

Ri10Vo1L1AReli 
• ularak ta,nif cdilMiştir. 1 
lşletnıek için : 

Fişi cereyana takmak, bil' I 
tek düğmesini çevirmek I 

KAFİDİR j 
Umumi \ekıllcri: I 

Helios Müessesah ı 
Galala Hezaran Han No ı4ı Posta ~ulusu Catala 400 ,, 

·~~············ ......... . 
Maarif vetaletinden: 
Balıkesir"de inşa ednecek Necati Bey Muallim Mekteb~f 

,aatı 8 Mayıs 1930 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve k 
lı zarf usulile münakasaya konmuştur. . ş 

Talip olanlar plan, şartnamei fenniler münakasa şartfl ş 
ve mukavele suretlerini almak üzre bu gibi büyük inşaat . >~ı 
mış olduklarını müş'ir ehliyeti fenniye vesikalarile berabe1 

arif Vekaleti İnşaat Dairesine müracaat edebilirler. ıc' 
İhale Maarif Vekaleti İnşaat Komisyonu tarafında11 rt 

edileceğinden taliplerin münakasa ve müzayede kanunu~8 1ş~ 
fikan tanzim edecekleri teklif m ektuplarının ihale tarilı1 0 e" 
8 Haziran 1930 Pazar günü saat 15 te mezklır komisyona t 

etmeleri ilan olunur. 

FOTOCRAF AMAT~HLEH(I 
Simdi" kadar 

c A p p E L L i 
ilim VO p!Aklarını kt:'la ımadır ız,~ 1'ıl,\ •ı•ah 'Ur tel l'«in 'en 

Soııcltt'ece memnun olıcıık11nu. Her ytıde ır. ;i)' 
,. . 1 ··.J:: .. !'.:! h"'"' 'l:pg, ll 11'\UuµTU D-Ur 


