
SALI -1NiSAN1930 -5 inci sene, No 1487 -

llUGÜ.V 
2 inci sabifeil~ · t 4 Dncil ~abifedc: 

1- BUyUk harbe nasıl g;rdil<? ,. 1- Fe ek 
2- Harici ve son haberler ~ ı- HlkAye 

- 3- Roman 
3 Dncü sahifede ~ 

1- Sanayi konıı:,.elne gide- ~ 5 inci sahifede: 
cek murahhaslar ( J- Ekonomi 

N'USHASI 5 KURUŞTUR --= --.-nnnen 111111ı-en• • =••._•_.. .......... ,,._ t- izdivaç anketimiz ,, 

- -- ----

• • • Londra çıkmazı 

Londra deniz konferansı, şim 
eli de Fransa ile İtalya arasında 

3 sene ıçın deVlet yenı memur almıyacaktır .. __ 
k. "h "l'f .... den bri çıkmaz~ ı ı tı a yuzun 
girmiş bulunmaktadır. Esasen 
fena hazırlanmış ve acele top
lanmış olan Londra kon~er~sı, 
asıl ilk evvel halledilmesı l~~ım 
gelen siyasi safhayı nazarı ~tıba 
re almaksızın teknik zeı:n~n~e 
müzakereye girişmek gıbı bı.r 
müddet sonra kendini gösterdı. 
Teknik sahada müsbet kar
almabilmek için siyasi itiF 
lüzum olduğu kendiliğin~e· 
!aşıldı. Emniyet meselesı ~~y
dana cıktı ve konferans bırden 
bire siyasi safhasına intikal et
ti. ' 
Fransızalrın vazettiği emniyet 

meselesi onların g6sterdiği is
tikamet dairesinde halledilme
:li. Ne Amerika ne de İngiltere, 
Jaskaları icin kendilerini isteme 
•:likleri bir " harbe sürükliyebile
:Fk bir taahhüt altına girmeği 
kabul etmediler. Bu suretle mut 
lak müdafaa ihtiyacı, beynelmi
lel teminatın yokluğu veya za
ifliği dolayısile nisb1 bir sekle 
giremedi. Mademki tehlike ve 
harp zamanında her devlet an
cak kendi kuvetile kendini mü 
dafaa edecektir, şu halde o, mü 
dafaa ihtiyacım kendi vaziyet 
ve mes'uliyetine göre tayin et
mekte serbest ve muhtardır. Ta 
bil mesele bu safhaya düşünce, 
teslihatm tahdit veya kendisin
den bahsetmeğe de imkan kal
mamış demektir. 

Emniyet halledilmeyince, 
mutlak müdafaa ihtiyaçları ilze 
Tinde görüşülüp bunları tahdit 
veya tenzil etmenin mümkün o
lup olmıyacağı meselesini mi.ina 
kaşa etmek kolaydır. Konferans 
nihayet bu safhaya da girdi. Fa 
kat burada da Fransa ile İtalya 
arasmdaki çetin ih tiiafla karşı-

Maliye vekaleti yeni 
bir kanun hazırladı 
Münhaller ve terfiler nasıl 

idare edilecel{? 

Bu kanun heyeti ve kilenin çarşamba 
lçtimaında müzakere edilecektir .. 

ANKARA, 31. - (Hususi) MaliyeAV~kaleti e~em
miyetli bir kanun layihası hazırladı. Bu layiha hey~h ve
kilenin çarşamba günkü içti~amda .müzakere edilece~ 
ve müstacelen meclise sevkedileeektir. Gelecek h_!'f~a ı-

. de müzakere ve kanuniyet kesbedecek olan bu layıha-
çın 929bütçesi memur kadrosu ·esas tutularak ya nazaran • ık . 
3 sene müddetle devlet memuriyetıne aç. tan .yem me-

almmıyacak inhilal edecek memurıyete hır derece 
mur ' b 'l ·ı k gı- smdaki memur terfian alınacak ve u sı sı e tea up 
asa l . ki lm 
edecektir. En son kalan münha memurıyete mse a • 
mıyacaktır. 

Mezarlıklar ne su
retle imar edilmeli? 

Belediye kan unu müzakere edilirken me
zarlıklar meselesi münakaşaları mucip oldu 

Hatipler vaziyetten şikayet etmişler ve me
zarlıkların medeni şekle ifrağını istemişlerdir 

laştı. Fransa müdaf;1a ihtiyacı- ANKARA, 31 (Milliyet) -
nın nisbetini İtalyarıın Akdeniz Millet Meclisinde Belediye 
deki vaziyetini düşünerek tesbit layihasının müzakeresi ikmal 
etmiştir.İtalya ise kendini müda edildi. Encümene iade edilmiş 
faa lüzum ve ihtiyacından bah- bulunan bir, iki maddenin per
setmiyerek doğrudan doğruya şembe celsesinde müzakeresini 
Fransa ile teadül isetmektedir. müteakip kanunun heyeti umu
Fransa İtalya için Akdenizde fa miyesi reye konacaktır. 
ikiyeti ifade eden bir teadülü ka Mecliste mansup reisler hak 
but etmekten, İtalya ise bir şe- kmdaki 94 üncü madde müna-
ref ve haysiyet meselesi ettiği B 
bu teadülden vazgeçmekten im- kaşasız geçti. u maddeye gö-

re Ankara belediye reisi Dahi
tina eylediği için konferans ta liye Vekaletince inti~ap edile
olduğu yerde saymaktadır. cek ve bu tayin Riyaseticüm-

Türk-Irak 
Harbiye nazırı 
şehrimize geldi ---

Cafer .Pş. dün akşam 
Ankaraya gitmiştir 

I 

Cafer Paşa 

Yeni Irak kabinesinde harbi
ye nezaretine tayin edilen Cafer 
Pasa dün sabah konvansiyonel 
treni ile şehrimize gelmiş ve ~ı
sa bir istirahatten sonra dun 
akşam Ankaraya hareket etm!§ 
tir. Cafer Paşa istaı;yonda polıs 
"tlüdürü Şerif B. tarafından is
tikbal edilmiş ve bir polis müf
rezesi tarafından selamlanmış
tır. Cafer Paşa kendilerini is
tasyonda karşılıyan murıarrip
rnize şu beyanatta bulunmuşlar
dır: 

- «Londradan Bağdat müda 
faai milliye nezaretine tayin e
dildim. Yeni vazifeme gidiyor
dum lstaııbuia ve Arıkaraya tek 
rar uğramak arzusile seyahatim 
için bu yolu ihtiyar ettim. Bu 
suretle eski dostlarımla görüşe
bilmek fırsatını kazanmış olaca 
ğım. Henüz bütün suallerinize 
fikir beyan edecek vaziyette de
ğilim ancak huduttan itibaren 
memleketinizde gördüğüm hlis
nü kabul ve intizamdan çok mü
tehassisim. » 

Cafer Paşa iki hükumet ara
sındaki siyasi münasebat hak
kında da demiştir ki: Şimdi diplomatlar bütün çı_p burca tastik edilecektir. Bun-

laklığı ile meydana çıkan bu sı- dan başka Heyeti Vekilece gö- - «lrakın Türkiye ile olan 
Yasi konsepsiyon ihtilaflannı, rülecek lüzum üzerine tesbit münasebatı bütiin komşu millet 1
cihan efkarı umumiyesini gene· edilecek bazı beldelerde vilayet !etlerle olan münasebatından 
bir müddet avutmak için pamuk merkeri olanların belediye re- daha iyidir. Şarkta İran ile mü-
ipliği ile bir tesviye tarzına bağ ıisleri Dahiliye Vekaletince, Şlikra Kaya Bey nasebatı siyasiyemiz yeni baş-
lamak çarelerini araştırmak~- Vilayet merkezi olmıyna yer- ve Reisicümhurun tasdikile lamıştır. Cenupta Necit ve Irak 
dırlar. Çünkü konferansın mu- lerin belediye reisleri mensup devlet zabıtasına tevdi edile- meliklerinin mütekabil hüsnü 
ttkabil dargınlıklarla nihayet oldukları vilayet valileri tara- cektir. Bu takdirde belediye i- niyetlerile vaziyet henüz iyileş
bulması, beşeriyet için bir fela- fından nasbolunacaklar ve lü- daresi, zabıta masrafına her miştir. Halbuki Türkiye ile mü
ket teşkil edebilir. Milletler na zumunda işlerinden çıkarılabi- 1500 nüfusa bir zabıta memuru nasebatrmız 925 senesnidenberi 
Zarında mevkilerini sulhçuluğa leceklerdir. masrafı isabet edecek surette iki kardeş memleket arasında 
borçlu olan devlet adanılan i- Kanunun bugün kabul edilen iştirak edecektir. Kanunda Ka- cereyanı tabii olan bir dostluk
çin bu, hiç te istenilmiyen bir ne son kısımlarındaki mühim e- palıçarşı ve bedesten gibi müş la devam etmektedir. Bütün ü
ticedir. Mac Donald, Briand gi- saslarmı hülasaten bildiriye- ı terek ve irtibatı olan emla- midimiz bu münasebatı daha zi-
bi avutucu formül bulmakta zor rum: kin tamiri iQin esaslı bir mad- yade takviye etmektir. Ankara-
luk çekmiyen siyasiler son bir de vardır. Kanunda İstanbul i- da ne kadar kalacağım belli de-
gayretle, hiç olmazsa zfilıiren, Belı;d!Y«: ffi;emur v~ ~üstah- daresi için mevcut ahkam ay ğildir.» 
konferansı kurtarmağa çalıştık ?emlennın ın~hap ve ı~tıhdam, nen kı:ıbul edilmiştir. 
!arma şüphe yoktur. Fakat mil- ıdareten teczıye, terfı ve tal- .. 
!etler hakiki vaziyeti anlamışlar tifleri, vazifeden çıktıktan son- !'Jufusu 70,.?00 den .. f~~l~. ~~-

Cafer Paşaya Edirneden iti
baren Edirne polis müdürü Fey 
zi B. refakat etmiştir. für. Her halde orduların, donan ra kendilerine verilecek tekaüt ledıyelerde !uzum goruldugu 

rnaların, Cemiyeti Akvam ve maaşı ve tazminat ve bıınlara takdirde Meclis azasına huzur 
Kellog misaklarmdan dah~ kuv müteallik hususat alakadar hakkı verilecektir. 
vetli istinat noktaları teşkil et- Vekaletlerce müştereken yapı- Mezarlıklar Bahri konferansta 
tikleri bir defa daha kendiliğin- Iacak bir nizarn::'.lame ile t1vin 
d "'-fezarlıkların belediyelere LONDRA, 31 (A.A.) -

en meydana çıkmıştır. r 1 ait olacag"ına dair olan madde M. Briand ile M. Henderson Vll Zeki Mesut ı i d 
ye göre metruk ve kimsesiz M. Mac Donald arasın a vuku 

-----,..··------ ,,... mezanklara, vakfa ait olan u- bulan mülakatları müteakip neş 
A ld ..h 7ıı mumi mezarlıklar, billlmum redilen bir tebliğde İngiltere 

anıııagın hukuk ve vecaföile belediyelere hilkumetinin sulhu muhafazaya 
devrolunacaktır. Bu k-anıınun matuf teşkililt ve tertibatta ıs
neşrinden sonra belediyeler lahat yapılmasını arzu etmekle 
devren alıncıya kadar mezar- beraber yeniden birtakım askeri 
ı,kların satılması memnudur. taahhütlere girişmeğe razı ol-

Bugün 1 Nisan yani "Puasson 
~avril" günüdür. Herkes bugün ~ür
b~ıY~lanJar uçurarak biribirine Nısa~ 
ler:gı_nı }'Utturmağa çalışacak. Karı, 
dav ıtıııe tavsiye ederiz: Puas~on 
katı~'1 Olduğunu unutmayın ve dık: 
bir h bulunun. Söylenilen her _hangı 
ıııa •her veya söze, velev dogru ol· 
'nası P•k ıtıuhtemel olsa bile hemen 

nı"erıne . 
yın. -·---Seıanikte yangın 

Se~~~ANtK, 31 (A.A.) -
tııa - 1

1'te bir yangın olmuş 22 
~a~~~a Ve cliikkan yanmıştır. 
<lrah 

1
• hasar ve zarar 5 milyon 

"lı tahmin Prlilmektedir. 

J J • 
Bu maddenin müzakeresi es mayı imkan haricinde gördüğü 

. ti dd. B y Naci Paşa b d"lm kt d" !. Al e ın e nasında İbrahim Aiaettin Bey eyan e 1 e e ır. 
B kanunun mer'- dedi ki: "Tahattıfr buyurursu- İtalya murahhas heyeti tara-

ol~acak.thr~. d u .. tahdem ve nuz ki belediyeler için kabul o- fından vaki olan bir teblig" de M. . etı tan ın e mus 1 b ' fi 
ıy .. kkından müstefit me- unan mec un masra ar meya- Mac Donald ile M. Grandi ara-
tekaut ha k .. I""kl ri mülkiye nında mezarlıkların da masrafı sında cereyan eden mülakatta 
murların te aut uhk;mına tabi konmuştu. Ben bu maddenin Akvam cemiyeti misakının 16 

k ··t kanunu a a ·· k · ·· b ·1 b' te au muza eresı munase etı e ır mcı maddesinin tefsirnie müte-
olacaktır. .. .. l kaç söz söylemek isterim. Şük- allik İngiliz ve İtalyan noktai 

Devletçe lüzum gorulen be - rü Kaya Bey mezarlıkların asri nazarlarının tetkik edildiği bLl-
d b Jediye zabıtası veza- d' . k . 

deler e e . . h t" kararr (Mabadı ikinci sahifede) ı~lme terlır. 
ifi icra Vekillen eve ı 

...... , ............. ,..-..• -. ______ ,....,...: 

irtişa tahkikatı 
ANKARA, 31 - (Hu•u•i) 

Maliye müfettişleri tarafından 
yapılan irtişa tahkikatı ikmal e
dilmittir. Tahk:kat doayaaı yarın 
Şurayı Devlete tevdi edilecektir. 
Tahkikat neticesinde iki maliye 
memurunun bu işle alakaları teı
bit edilmit oldugundan lüzumu 
muhakemelerine karar verilmeıi 
iatenmiştir. Bunlardan biri eıki 
müdiri umumilerden Kamil Be
ydir.Diğeri iıe iddia edildiği gibi 
kavanin müdiri Edip Bey değil
dir. 

Kadın Birliğinde 
dün içtima edildi. 

E. Suat H.ın 
konferansı 

Kadınlar hangi 
işleri görebilirler 

lsveçlimütefekkir _ 
Dr. Ruteger Essen 

şehrimizde 
1sveç alimlerinden kıymetli 

bir mütefekkir olan M. Ruteger 
Essen'in ahiren şehrimize gel
diği memnuniyetle haber alm
mıştır. . , 

Edebiyat doktoru, tarıhı 
ve siyasi tetkikatile maruf olan 

M. Ruteger Essen 
M. Ruteger Essen Rusyada, 
Aksayi Şarkta tetkikat yapmış
tır. Siyasi bir muharrir olan ve 
Stokholm'de en büyük bir gaze
te olan Svenska Dagbladet'te 
yazı yazan İsveçli alimin daha 
bir çok ta eserleri va_ı;d~r. Bu 
eserler asrımızın en mühım me
selelerine dairdir. Dr. ~uteger 
Essen şimdi gazetesi namına 
dünyayı dolaşarak tetkikat Y~J'.. 
maktadır. Kendisi cuma günu 
An.karaya gidecek, ondan sonra 
da memleketimizden hareketle 
İran, Hindistan, Çin ve Japonya 
ya gidecektir. 

Dr. Ruteger Essen, gittiği 
yerlerin siyasi ve iktısadi vazi
yetlerini tetkik edecektir. Bu 
tetkikatın kıymetli neticeler ve
receği şüphesiz addedilmekte
dir. 

Yunanlıların ce
vabı bekleniyor 
Mübadele komisyonu 

bitaraf 
azası avdet ettiler 

Muhtelit mübadele komisyo
nu hitar;ıf ---'cın M. Holş-

adla M. An
l lesron dünkü 
/ :kspresle An

karadan şehri
nize gelmişler
dir.Ayni trenle 
Türk heyeti 
nüşaviri Ke
rim Bey de av
,Jet etmiştir. 

M. Anderson M. Holştad-
la M. Anderson Türk heyeti 
ikinci murahhaslarından Nebil 
Beyi ziyeret etmişler ve uzun 
müddt't görüşmüşlerdir. 

M. Anderson kendisile görü
şen bir muharririmize demiştir 
ki: 

«-Yunan hükumetinin ce
vabını beklemek üzre İstanbula 
geldik. Vaziyette hiç bir tebed
dül yoktur. Yunan hükfunetlnin 
cevabı geldikten sonra kat'i va
ziyet anlaşılacaktır.» 

Tevfik Kamil Beyin de cu
t"llaya kadar sehrimize gelmesi 

Kadın polisliğ'i mese
lesi de kurcalandı 

Yeni Belediye kanununda 
kadmlarıa intihap hakkı veril- t.fzayiş Suat H.kanferansını re •r 

mekte olması hasebile Kadm- İşte bu noktalarda ıka<lrnlıı.- .. 
!ar Birliği faaliyete geçmiş ve rın erkeklea-den çok fazla sahi
bu cümleden olrak Efzayiş Su- b" lAh' t ld - ·ı · ·· '"J 
at H. tarafından Kadın Birli- , ı .:ıa ab' .ılyhe o uhguh ı en suhrul' -k r 
•. d k d b 1 d" . 1 .~. hak muş, ı assa sr at ve a a 
gın e a ın e e ıyecı ıgı - 1 · d b · hl'J · 
k d b . k f "lm" ı mese esın e za ıtaı a a nye 
ın a ' ır on erans ven ış- · · t" · · f . Ef . S H bu k f I ve muavenetı ıç ımaıye vazı e-

tır. dzaybışled~at .
1
·.:. kond e- . sini görecek kadın polislere ih-

ransın a e ıyecı ıgın a ın- ı • ld - k · 
1 k k b.1. . .

1 
tıyaç o ugu no tasına ışa et 

ı a ı ıytıne tamaımı e teva- d"J ı"şt" 
f k . _. . "k e ı m ır. 
u ettıgıne ışaret etb ten M "f h d b 

1 
d" . 

sonra belediyecilikte ıkadın fa- k d aıan .~a a~~nh? e e ıyedr: 
!. · · ·b k k a mm gorecegı ızmetten e 

1 

a ıyetını eş ısına ayırma' ta- hah dili k kt 1 . . • d se r en me ep enmızııı 
ır: idaresinin kadın müdürlere ve-

1 - Oturduğumuz evler. rilmesinin temin edileceği ilave 
2 - Glda ve 1besleniş tarzı- olunmuştur. Hülasa dünkli top 

mız. lanış bir konferanstan fazla 
3 - Sııhhat ve sıhhi muave- kadmların yapmayı tasavvur et· 

net. tikleri işler hakkında bir prog-
4 - Mektepler ve hallı: ı-er- ram.mahiyetinde idi. 

biyesi. Konferans çok kalabalık ol-
5 - Umumi refahın temini muş ve Hanımlar tarafından al· 

için muntazam teşkilat. kışlanmıştır. 

Meselenin aslı ne? 
Defterdar Şefik ve Polis Müdürü Şerif 

Beylerin muhakemesi isteniyor .. 

Komiser Cemal Efendinin aldığı altı bin lira 
hakkındaki fezleke şurayı devlete verildi 

Şerıı B. Şefik B. 

Polis dördüncü şubede pa- 1 keme talep etmesi makbuz me
saport muamelatına memur ko- selesinden ileri gelmektedir. 
rniser muavini Cemal Efendi- Usul veçhile maliyeden ve
nin gçenlerde altı bin liralık bir rilen bir mahbuzun muhteviy 
suiistimali meydana çıkarılmış atı alınmadan tekrar makbuz 
ve kendisi de te~kif edilerek verilmemesi lazım gelmekte· 
dliyeye verilmiş ve bu hususta dir. Komiser muavini Cemal e
yapılan tahkikat raporu da mer fendi de evvelce aldığı makbuz 
keze gönderilmişti. muhteviyatını vermeden haş-

Ankaradan gelen malumata kaca makbuz almıştır. 
göre dosya dahiliye Vekaletin- Maklbuzlar Defterdarlık üç
ee tetkik edilmiş ve Şurayıdev- üncü şubesi tarafından tetkik 
lete gönderilmiştir. edilmektedir. Makbuzu alan 

Burada tahkikatı yapan Ma- daire de resmi bk daire olduğu 
liye müfettişinin fezlekesinde cihetle burada bir sehiv yaprl- J 
aynı meselede ihmal ve terahisi drğı söylenmektedir. 
görülen Polis müdürU Şerif ve Bu husust" ihmallerinden 
Defterdar Şefik Beylerle diğer bahsolunan diğer müdürlerin \ 
üç müdürün lüzumu muhake- birinin de Polis dördüncü şübe 
rnesi talep edilmektedir. müdürü olmasına ihtimal veril-, 1 

Bu hususta D~fterdarlık v~ mekte ise de henüz kat'! bir şey r 
Polis müdüriyeıtın~.en Ş? _tahkı yoktur. · l 

katta bul~duk. Mufettışın Ş_e- Esasen suiistimal ve ihtilası • 
rif ve Şefık ~eyle:: hal<'kında ıh yapan ve mevkuf bulunan komi 
mal ve terahıdn luzumn muha- ser m · · c ı Ef d" · 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııwuııııı uavını ema en ıdır 
beklenmektedir. Bu hususta Polis müdürü Se- • 

Aldığımız malumata azaran rif Bey bir muharririmize: 
itilafnamenin heyeti vekilede "- Henüz bana bir sual tev-
müzakeresi bitmiştir. Yunan ce cih edilmemiştir" demiştir. 
vahı geldikten sonra bitarafla- Maamafih Şurayıdevlet ih- • 
rm emlak meselesinde hakem- mal ve terahı noktasından he-
liğ:ine müracaat '1!dilecektir. nüz hir karar vnmiş deii;ildi 
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Rus limanlarıııı yakıyoruz! 
mira[ Suşon hendi hendlsin~ mi, Enver 

Paşan11ı mııvafalıatil~ mi yaptı? •• --
(Yavuz) ,refakatinde Taşoz 
Samsun muhripleri bulun
ğu halde, şark istikametinde 
erek 28 Teşrinievvel Çarşam 
sabahı (Amasra) önüne geli 

r. Geıniler günün bir kısmını 
~masra) limanında geçirdik
:ı sonra deınir alıp şimale doğ 
seyretmeğe başlıyorlar. Sa
hın beşine doğru (Sivasto

ee;1) a yaklaşıldığı vakit ( Ode
) dan "iki Türk gemisinin li
nı topa tuttuklarına ve tah
at yapmakta olduklarına., da 
(Sivastopol) da Rus filosu 
mandanma gönderilmekte bu 
an bir telsiz telgrafı Y avu

n telsiz merkezi de almağa 
vaffak oluyor. 

madır. Yavuzun mermilerile a
teş alarak çayır çayır yanan va
purda hiç bir infilak vukubul
madığı vak'ayı gözlerile gören 
zabitlerimizin ifadelerile sabit
tir. 

Vakıa donanmanın İstanbul 
dan hareketinden evvel (Sivas 
topol) limanının methaline 
torpile dökmek üzre gönderi
len "NilUfer,. vapuru 27-28 Teş 
rinievvel gecesi vazifesini ya
parak İstanbula döndüğü sıra
da Şark cihetinden Boğaza doğ 
ru gelmekte bulunan bir Rus 
posta gemisine rasgelerek, mü
rettebatını ~şalttrktan sonra 
ıbatırmış-tır. Fakat resmi teb
liğlerde bundan bahsedilme-
miştir. 

Frana11d11 

Hilkti.met 
kazandı 

Young planını mec
lis habul etti 

Paristen gelen telgraflar 
Fransa meıb'usan meclisinin 
Y oung planını tasdik ettiğini 
bildiriyordu. Bu suretle günler 
denberi devam eden münaka
şalar nihayet bulmuş, Tardi
eu kabinesi planının kabulü için 
noktai nazarını Meclise kabul 
ettirmiştir. 

Filhakika La Haye itilaf
nameleri denilen Y owıg planı 
ve ona taalluk eden vesaik Al 
manyada kaıbul edildikten son
ra Fransız meclisi meb'usanın
da da tasdik edilmesi bekleni
yordu. Pek tabiidir ki filo (Sivasto- (Yavuz), Pruth'ü batırdık

!) önüne vardığı vakit Rusla tan sonra yavaş yavaş cenuba 
tetik üstünde buluyor. Elek- doğru seyretmeğe başlı yarak Y oung planı Fransız mecli
k projektörlerinin çaprazla- 29-30 Teşrinievvel gecesi istan sinde de tasdik edildikten son

hüzmelerle limanın metha- buldaki umumi karargahtan ra umumi harpten sonra on se-
i tenvir ettikleri, limana bas- "Rus saıhillerinde muhasematı nedenberi sürüklenip •gelen ta
yapmağa imkan bırakmadı- kesip Şark cephesine yapıla- mirat meselesi halledilmiş ol

görülüyor. Esasen beri taraf cak sevkiyatı himaye etmek. du. Almanya ile alacaklıları a
öyle bir niyet yok. (Yavuz) üzre,, geri dönmek emrini alı- rasmda bundan sonra tamirat 
az daha şimale doğru seyre- yor. Ayni gece Bahriye nazırı bahsinde hiç bir mesele çık

tam şafak sökmeğe başla- Cemal Paşa da telsizle "donan- mıyacak mı?·· Almanyanın te
ı vakit geri dönerek Rus mev manın kanlı ve şanlı bayramım diyatı artık beynelmilel rna-

erine ates açıyor, Rus batar- tebrik,, ediyor. hiyette yeni teşkil edilen bir 
lan da derhal mukabeleye Ferdası gün (30 Teşriniev- Banka vasrtasile olacaktır. A
lıyorlar; fakat Aıniral (Su- ve!) Sinop açıklarına varan Ya-
) un umduğu gibi Rus geıni- vuz biraz oralarda dolaştrktan 

'i limandan çıkmağa teşebbüs sonra Boğaza doğru yollam-
niyorlar. yor, ve Kuııban bayramının i-
Bir gece evvel "Nilüfer,, kinci günü (31 Teşrinievvel), 
rtasile liman methalinin ce- üç gün evvel aldıkları enıirleri 

yerine getirerek avdet etmekte 
buna torpil döktürmüş ve li- bulunan donanmanın diğer kı
ından çıkacak. Rus donanma 

urs\ı bu torpil tarlasına doğru s~larmı müteakıp Boğaza gi-
vketmeği hesap etıniş bulu- rıyor. 

a~ Alman Amiralinin ümitleri Sonradan anlaşıldığına gö-
re 27 Teşrinievvel akşamı Kil

şa çıkıyor. yos açıklarında donanmaya ve-
je Yavuzun mahdut toplarına rilen mühürlü emirlerle Berki ' 

çok bataryalarla cevap ve- satvet "Novrosisk., i, Hamidiye 
ihirı Rusların ateşi gitgite tehli- Kefe ve Yaltayı, Gayreti mil
iJlİ bir şekil aldığından Amiral !iye ile Nümunei hamiyyet 0-

eyivastopol) şehri üzerine de desayı, Midilli de Kireç boğa
kaç bölük ateşi açtırdıktan zınr torpille kapadıktan sonra 
(a geri çekilmeğe başlıyor, o mevkii topa tutmağa memur 
bu sırada şark tarafından edilmişlerdir. İstanbulda Kara 

lmekte bulunan iki Rus tor- deniz vak'asının mürettep oldu 
osu ile bir nakliye gemisine ğu derhal his9Cdilmiş ve bir 
bliğlerde isimi geçen Pruth- kaç gün sonra hakikat yavaş 
t gelerek derhal Üzerlerine yavaş ortaya çıkmağa başlamış 

ılryorsa da torpidolar süratle- tır. Cemal Paşa hatıratında bu 
sayesinde Sivastopol limanı- mesele hakkında Amiralin ver
iltica etmeğe muvaffak olu- diği rapora inanma:ktan başka 

rlar. Top merınilerinin isabe bir şey yapılamaz diyerek işin 
e yanmağa başlıyan nakliye içinden çrlanak isterse de Talat 
misi bir torpil ile batırılıyor. Paşa hakikati zannen itiraf e
amsun) ve (Taşoz) muhrip- derek Bayram günü Sarayda 
· filikalarla denize açdan Rus muayed~d~n soı_ıra M~clisi _Meb 
··rettebatmı toplayıp (Ya- usan R~sı. Halı! ~eyın Nışan
z) a getiriyorlar. Esirlerin ifa taşmd~kı 1k~tgahında top
lerinden anlaşıldığına göre lanıldıgı vak~t Enver Paşayı 
ruth) nakliyesi (Yalta) !ima ç?k srkıştırdıgını', fakat Har-

ıı-ran·m a- ma ··d f t .11 • bıye nazırmm vak adan evvelce 
gz mu a aa orpı en h-"- . 1 d - · ·· 

İk k S . la d =en o ma ıgmı musırren soy 
ere ıvastopo av et et- led. - . . h • · · - · 

alekte imiş. . hı?kı~ı v~ ... _atı; !k~mınhe'tkt~gı-
nı ı aye c=r ....... ın ı aye 

Bi.zim •karargah tarafından ettiğimiz vukuatın cereyanın
·volunan resmi tebliğde "Bo- dan sarahatle anlaşıldığına gö
ızın methalini torpil ile kapa- re Enver Paşanın Karadeniz 
ırak donanmayı j.Jı:iye bölme- suikastini Almanlarla beraber 
ı,. teşebbüs ettiğinden bahso- hazırladığı, yalnız ika edileceği 

. nan torpil gemisi o sırada Kı- tarihten değil bütün tafsiltın
ilrk m sahillerinden uzkalaşma- dan dahi ıhaberdar bulunduğu 

ı bulunan bu Prutb nakliye- tarihi bir hakikat olarak tahak 

ZI
' dir. İçinde yedi yüz torpil I kuk etmiş saydabilir. 
ılunduğu da külliyen uydur- (Devamı var) 

~r:_\1:ıcar l1aricİ)TC nazırın111 t<·lğ·rafi 
in 1 ANKARA, 31 (A.A.) - Macar hariciye nazın M. Valko 
ntürk topraklarını terketmeden evvel Karaağaçtan hariciye vekili 
Kcı::vfik Rüştü Beye atideki telgrafı göndermiştir; 
tu «Tiirkiyenin misafirperver topraklarını terketme.'.en evvel 
':ardeş millet arasında ikametim esnasında izhar buyurduklrı kal
kıı dostluktan dolayı zatı devletlerine pek hararetli teşekkürleri
N 'ıı takdim ederim. Bu dostluğu Macaristana karşı beslediğiniz 
ar.'ıuhabbetin tezahuru telakki ettiğim için bir derece daha minnet
Kıırım. Zatı devletleri emin olabilirler ki, bütün kalbimizle kendi
r. için en bü} ük refah ve şanlı bir istikbal temenni ettiğimiz Tür
B~yeye karşı Macaristanın muhabbeti her zamandan daha 
nı vidir.» 
et 

eniz konferan::ıının vaziyeti vahimleşti 
LONDRA, 31 (A.A.) - Daily Mail'in siyasi muhabiri bildi

or; Deniz konferansının vaziyeti birdenbire vahimleşmiştir. 
olunan resmi bir tebligde lnglterenin silah istimalini istil
edebilecek yeni hiç bir taahhüde girismiyeceği beyan olun-
• adır. Başmurahhaslar yarm fevkalade bir ictimaa davet o-
1uşlardır. İngilız tebliginin neşri Fransız murahhas heyeti 

•ıafiliııde derin hir berlhnilik tevlit etmiştir. 

M. Tardlen 

lacaklılarına karşı taahhütleri
ni ifa etmesi Almanyanm me
nafii icabatından görünüyor. 
Lakin bir şey daha var; Alman
ya il~ alacaklıları arasında ta
ahhüdatın ifa edilmemesi yü
zünden çı!<acak ihtilaflar ha
keme müracaat suretile halledi
lecektir. Almanyanın taaı'.müt
leri ifa edip etmediği ancak 
hakemin kararile belli olacak
tır. Bunun neticesi olarak Al
manyayı taahhütlerini ifa hu
susunda - mesela arazisinden 
bir kıS!llını i~al gibi tedbirler
le - iabar etmeğe alacaklıla
rın hiç bir salahiyeti olmıya
caktır. 

hulasa artık galip ve mağ
!Up farkı ortadan kalkmış olu
yor. F.ransız meb'uslarından 
bir kısmı kafi derecede temi
nat elde <ıdilmediğinden şika
yet ediyorlardı. Münakaşa bun 
dan dolayı uzadı. Fakat artık 
za;-nan on sene evvelki gibi de
ğildir. 

PARİS 30 (A.A.)-«Temp» 
gazetesi yazıyor; Meb'usan 
meclisi Lahey itilaflarını büyük 
bir ekseriyetle kabul etmiı;.,ir. 
Alelade siyasetin mevzuu bahis 
büyük menfaatlere yerini terket 
miş olduğu bu celseler meclisin 
bu içtima devresini en şayanı 
dikkat celseleridir. Dahili nok
tai nazardan da M. Tardieu ile 
arkadaşları müzakerattan büyü 
müş ve yükselmiş olarak çık
mışlardır. 

-- .......... __ _ 
Bahriye nazın 

PARİS, 30 (A.A.) - M. 
Dumesnil bu akşam Londraya 
gidecektir. 
---~·----

ANCAK 

"EKSANTY A" vapurile Nevyork 
tan portabl "Underwood., yazı maki 
neleri Amerikadan ancak yetiştiler. 

Kaatçılık matbaacılık Anonim Şir 
ktti Telefon Beyoğlu 1761 

~gilterede 
Mısır meselesi müza

kereye başlandı 

1 LONDRA, 31 (A.A. - Mı
sır - İngiliz murahhas heyetleri 
arasında cereyan edecek müza
kereyi açan İngiliz hariciye na
zırı M. Henderson bu müzake
relerin muvaffakiyetsizliği uğ
raması imkan ve ihtimalini dü
şünmeğe bile kail olrnıyacağını 
mesai eseri olarak İngiltere ile 
Mısır arasındaki münasebatm 
devamlı bir dostluk ve ittifak 
esasına dayanacağını görmeğe 
muntazır bulunduğunu söyle
miştir. 

Mısır başvekili Nahas paşa 
verdiği cevapta iki tarafın mem
nuniyetini mucip olacak bir an
laşma hasıl olacağına kani bu
lunduğunu söylemiştir. 

Alman yada 

Yeni kabine 

Harf ciye Nazırı 
kim .. ? 

.... 
BERLİN, 30 (A.A.) - Rei

sicümhur mareşal Hindenburg 
yeni kabineye dahil nazrrala
rın tayinine ait emirnameyi İm
za etmi~ ti r. Kabinede bazı ta-

) 
1 ilat vardır. 

>, I 1iındiye kadar 
azırlar mecli-

\( ~'4 · 
ıne memur o
ın M. Trevi
arus meşgul 

ııntakalar ne-
1 -......:.. r aretine getiril 

N ahas paşa sözüne nihayet · ~ ı :ıiş ve iktısat 
verirken demiştir ki; - Bü~ün . _ ~ azın M. Dit-
medeniyetlerin anası olan Mısır rıern ~urtıus rich ilaveten 
serbest ınilletlerin müşterek ve başvekil muavini olmuştur. 
sulhperverane mesaisinde ken
disine ait olması lazım gelen 
hisseyi istemektedir. İngiltere
nin, Akvam cemiyetine Mısır 
hükumetinin de dahil olmasını 
sevinçle karşılıyacağı tabiidir. 

Bu nutuklardan sonra konfe
rans müzakerelerine hafi suret
te devam etmiştir. 

[Alman kabinesinde yapılan 
diğer tadilata dair bu telgrafta 
fazla izahat yoktur. Fakat kuv
vetle anlaşılabilir ki hariciye 
nazın Hem Curtius gene meka
mında kalmıştır. Stresemann 
öldükten sonra onun yerine ge
çen ve gene onun ahali fırkasına 
mensup olan Hern Curtius Al
manyanın bugün takip etmek
te olduğu itilaf siyasetinin en 
öne geçen adamlarındandır. Ye 
ni Brüenning kabinesinde de 
Hern C ı rtius'un mevki ini mu
hafaza etmesi bundandır.] 

-- - ......... .._ - -- --

Veraset vergisi hakktndaki suale Mali 
vekili mecliste ce-·ap verdi 

Saracoğlu Şükrü Bey iki nokta hakkında 
mühim izahatta bulunmuştur. 

ANKARA, 31 A. A. - Büyük! mevcudattan fazlad ı r. Vergi 
Millet Meclisi bugün reis vekili Ha- yoktur. 
san Beyin riyasetinde toplanmıştır. Bu üç iddiadan birincisi~ .wıl 
Celse açıldıktn sonra Maliye Vekili rülmemiştir. Çünkiı vergi ~ 
Saraçoğlu Şükrü Bey söz alarak Her- ğil aynidir. Memlekete taalluk 
man Spirere ait veraset vergisi hak- tedir. Bu kabil verğilerde be 
kındaki suRle atideki cevabı vermiş- Jel hukuk ve Cemiyeti Akvanl 
tir: reratı bu muamelderin bul 

"Muterem meb'usun suali iki ce- mahallerde vergiye tabiiyeti 
vap ister. Evvela, bazı gazetelerde Binaenaleyh veraset vergisi 
intişar eden Herman Spirer mirası kayitlerde ve mahkeme kari 
için bidayeten 700000 lira vergi iste- nazaran vergi ancak müte. 
nildiği halde sonradan bunun bir süi şirketteki hissesi nisbetindeki 
istimal neticesi olarak 100,000 liraya ait olmak lazımgelir. Üçüncü, 
tenzil edilmiş olup olmadığı, saniyen lea bir hesap ameliyesidir. 
vaki olmadığı takdirde ve isim tasrih düyunatı mı fazladır, yoksa 
etmeksizin Millet Meclisi azalarından tı mı fazladır, bu badelhesap 
iki kişiyi, iftira olduğunu muhakkak edecek bir neticedir. Hukuk 111 
görerek, alakadar göstermek suretile liğinin bu mütalealan üzerine 
Millet Vekillerinin haysiyetlerini ih- Jetten şirketin Türkiyede fa 
lal ettiğinden gazete hakkında taki· nin temerküz ettigi İstanbul 
batta bulunulması. darlığına salihiyet verilmiş ve 

Birinci kısım hakkında vekaletin tin bilumum emvalinin hesabi 
topladığı malumat şudur: "Herman !erek vergi mıİtrahı teııbit ed 
Spirer lsveçre tabiiyetindedir. 5 veya llilmiştir. Elyevm muamele bU 
18 Mart 927 tarihinde Tiryestede ve- nm içindedir ve İstanbul deft 
fat etmiştir. Hayatta iken yapmış ol- ğı firketin mevcut olduğu T" 
duğu mukavelelerin en sonuncusu 1 nin bilcümle tütün mıntakala 
Teşrinievvel 926 tarihinde Cenevrede emvelini takdiri krymet komi• 
katibiadil huzurunda yapmıştir. Bu marifetile tesbit ettirmekle ve 
mukavele 7 KAnunuevvel 927 tarihin te şehbenderliği ile dahi tema 
de Bren şehrinde tescil edilmi§tir. rek vefat tarihini kat'i olarak 
Bu mukavelenameye nazaran merkezi 

1 

ile meşguldür. Bugüne kadar 
Cencvrede ve ikametg3hı Ti.reyeste- den mesai neticesinde 9irketin 
de olmak üzre Herman Spirer ve !erine İstanbul ve diğer vila 
Şürekası komandit Şirketi namile mevcµt demirbaş eşya imalat .,,e 
bir şirket teşkil edilmiştir. Müdürü Jaj edevat ve vesaiti nakliye 
Herman Spirerdir. Şirketin sermayeııi ri, menkul ve gayri menkul e 
on milyon İsviçre fırankıdır ve bebe- nin kıymetlri kabule şayan bo 
ri yirmi bin franklık 400 hisse sene- tarı tenzil edilerek verese 
dinden ib>rettir. Bu sermayenin 80/ 490. 876 liraaı menkul 194,500 
400 hissesine Herman Spirer malik- gayri menkule ait olmak üzre 
tir. liraldı: vergi matrahı teııbit 

[Mısır heyeti ile İngilizler a
rasında yeniden başlıya-;'lk olan 
bu müzakeratın nasıl neticele
neceğini şimdiden tahmin et
mek müşküldür. Yalnız mev!:ut 
olan bir kanaat varsa o da Mısır 
- İngiliz konferansının iyi bir 
neticeye varacağı merkeznide
dir. Sudanın vaziyeti Mrsırdaki 
İngiliz kıtaatının Süveyşe alın
ması, ecnebilerin himayesi, Mı
sırın hariçten vaki olacak teca
vüzlere karşı müdafaası gibi 
dört mesele vardır. Sudanın ai
diyeti ile Mısır toprağıda İngi
liz kıtaatının bulunması mese
leleri en çetnidir. 

Herman Spirer mezkür iki tarih- tir. Bu rakamlar arasında İz 
ten birisinde öldükten sonra diğer besi ile ehemmiyetsiz bir, iki 
şerikler 5 Nisan 927 tarihinde Ce- mevcudat matlubat ve düyuna 
nevrede içtima ederek şirketin unv.ı- hil değildir. Bu malumata · 

Yeni bir teşekkül nını Spirer Frer ve unvanına tebdil şirketin Türkiyedeki muhtelif 
C ve şirketi 9 Nisan 927 tarihinde Tir- larda ve Herman Spirerin vefa 

OLMAR, 30 (A.A.) yestede Türkiye şehbenderliğinde, kip eden aylarda bir buçuk mil 
Yukarı !:.-1.ı siyasi gruplarına ve 25 Mayıs 927 tarihinde de Istan- ralık menkul yani tütün mev 
mensup 150 murahhas bir kon- bul mahkemei asliye birinci ticaret Alakadarlar bu tütünlerin çü 
gre aktetmişlerdir. Kongrede dairesinde tescil ettirmişlerdir. ve bozulması tehlikesi karşıııın 
sag· ve sol cenahlarla mu··fn"tlen· Şirketin Türkiyenin bütün tütün ymet takdir edil rek ve bu kı 

- -··· __,,, __ _ 
mmtalralarmda faaliyeti, 9ubeleri, ki muhtemel vergi miktarını 

hariçte birakan ve kat'i surette menkul ve gayrimenkul emvali var- teminata raptetmek suretile td 
muhtariyet aleyhinde buluna- dır. Herman Spirer veresesi vekili sı· rin serbe t birakılması talebin 
cak olan milli cümhuriyetçi bir fatı ile ve Behçet imzasile İstanbul lunmuştur. Maliye Ve ~ 1 
siyasi blok vücude getirilmer.,,;ne defterdarlığına veraset beyannamesi nisani 927 tarih~de böyle b.ır 

• makamına kaim olmak üzre bir arzu- nat alınmak şartıle talep edıle 

Mezarlıklar karar verilıniştir. Sabık nazır- hal verilmiştir. Tarihi 12 Temmuz saadeyi vermiştir. Bu tem~aı 
lardan M. Jourdin reis intihap 927 dir. Bu arzuhalde Herman Spire- on bin lirası Banka 212000 lır 
edilmiştir. rin veresesinin Türkiyede ikametg_a.lıı yri menkul olarak cem'an 22 

( Birinci sahifeden ınatba ) 

bir şekilde yapılması ıçın ni
zamname ve talimatname hazır 
lıyacağını vadetmişti. Münev
ver devlet adamlarından böyle 
icraat beklenir. 

ıiiıiiiiiııiiiiiiOilıÖİııİ~--....... - ...... ~ olmayıp Tiryestede olmasına ve lta- ralık teminat alınmıştır. Dem 
!ya hüklımetincc kendilerinclen vergi vekalet henüz vergi 1?3trahı o 
alınacağına göre Türkiyede veraset madığı meçhul olan bır buçuk 
vergisine tabi bulunmadıkları beyan liralık tütünün ihracı müsaad 
edilmektedir, ve ayni zamanda ~stan- rirke ~~.un_u kam~len ver~i 
bul birinci ticaret mahkemesınden addetilgımız takdırde dahı az 
istihsal olunan l Haziran 927 tarihli betin çok fevkinde bir teminat 
ve 313 numaralı ilam mucibince bü- tan sonra hu müsaadeyi ve 
tün emvali şirkete ait olduğundan ve Biraz evvel verdiğim izah":tta 
Türkiyedeki düyunatı da mevcudat- şılmaktadır ki, henüz v~rg~ ta 
tn fazla olduğundan verği matrahı e- hasındadır. Ve herhangı bır 
sası bulunarruyacağı bildirilmektedir. mal tasavvurı:~a .mahal v~r~c 
Keyfiytt İstanbul defterdarlığı mu- şekil almış degildır. On~n ıçın 
hakemat müdürlüğilnce de bittetkik tede yazılan havadıs dogru de 
şirketin mevcudiyeti kabul ve Her- Sualin ikinci ~smın:ı .geJinç 
man Spirerin şirketteki hissesinin mi- meb'uııların ~aysıyetlerım_renc 
rasçılarına intikal etmesi dolayısile ihUil maddesınde.n gazetccı . ha 
bunun matrah ittihazı !iizımgeleceği talep edılen takıbata gelınce 
ve bu takdirde mukavelenameye na- yapmak maliye vekaletine . d_e 
zaran 80/ 400 üzerinden verği alına- nunen Büyük Millet Meclı!l 

rum" söz alarak ayni meselede 
sözler söylediler. Mazhar Mü
fit Bey "Evvela dirileri, sonra 
ölüleri düşünelim" mütaleasın
da bulundu. 

Hayatımızın her sahasında Müteakiben Dahiliye vekili 
tesirini gösteren büyük bir in- Şü!<rü Kaya Bey kürsüye gele-
kılap içindeyiz. Eskiden me- rek dedi ki: 
zarara bazen hürmet etmekle "-.Mezar!~ şüphesiz ki, mil 
beraber bu şekle inhisar edi- ıe:lenn ~~enıyete. nişanesidir. 
yordu. Şimdi bunu medeni bir Eger Tu!'kıye ca:nıasmda me -
vazife addediyoruz. Mesela bun ~l~r şimdiye ka.dar .ihmal e
dan bir buçuk sene evvel bü- dıl?ıyse, bu ne mılletın kabaha 
yük bir inkılap adamınım keçi- tidır, ~ede ~u şimdi .idare e
terin otladığı bir harabeye ter- denlenn. Bu ıhma!, eskı asırlar
kettik. Bundan yois ve ıstırap da •bu memlo~cetin !başına taslit 
duyduk. Bizim mezanklara in- edilen sakim itiyatlann netice
san sevdiğini terkederken yarı sidir. 
yarıya kendi de ölür. Avrupada Türk milleti din ve dünyayı 
ise çiçeklerle süslenmiş öyle ayırdıktan SOIM'a mezarlarına 
güzel mezarlıklar vardır ki in- medeni bir memlekete liyık 
san ölüsünün oraya bırakırken şekli verecektir. Mezarlar hak
müteselli olur, gayri ihtıiyari •!<m<la arkadaşların gösterdi:kle 
gömülmek arzusunu duyar. ri hassasiyet hepimizin kalple-

(Gülüşler). rinde yaşıyan bir arzudur. Fa-
Bizim mezarlrklarda çiçek kat taföikat için maddi çareler 

yerine devedikeni vardır. bulmak lazrmdrr. Eğer Aliettin 
. Bey takririndeki müddeti 10 se 

Bundan b~r kaç sene evvel neye iblağ ederse ben de kabu
lstanbulda bır muallim arkada- !ünü rica edeceğim" 
şı kaybetmiştik. Mezarının üs- · 
tüne sevenler tarafından çelen- Takrir o suretle tadil ve ka-
kler bırakılmıştı. Mezardan ay bul edildi. 
nldıktan sonra, yarım saat geç 
memişti ki gene oradan geçi- Su için belediyeleroe yapıla
yordum. Bir de ne göreyim? . cak istikrazlara maliye veıkile
Bir merkep, çelenkleri kemali tinin kefaleti hakkındaki mad
safa ile yiyor. Bir ınillet ölüle- de üzerinde Asaf Bey "Bile
rile iftihar eder. Belediye kanu- cik" itirazda ıbulundu: 
nunu yaparken bir de öliiler 
beldesi olduğunu unutmıya
lım. Yarım asır geçmeden he
pimiz oraya gitmeğe namzediz. 

(Gürültüler). 
İbrahim Alaettin Bey bu be

yanatından sonra bir de takrir 
verdi. Bu takririnde mezarlık
lar maddesine kanunun neşrin
den itibaren nihayet beş sene 
zar1mda yapılacak nizamname 
mucibince belediyelerin mezar
lıkları tesis etmiş buunmalan 
kaydinin ilavesini istiyordu . 
Müteakiben Naci paşa "Cebeli 
Rereket" ve Tahsin Bey "Erzu-

"- Şehirlerde fenni şeraite 
malik suların olmadığını, tesi
sat masrafının çokluğu dolayr
sile belediyenıin başka varidatı
nı karşılık göstererek kefalet 
miktarının tezyidi lazımgeldi
ğini,. söyliyerek itirazda bulun 
du. 

Aziz Bey bu hususta encü
men namına izahat verdi. 

Son maddeler!ne göre kanu
nun tatbikıi suretleri nizamna
melerde tayin olunacak ve ka
nun hükümleri bir EylUl tari
hin<ie h;ıslrv:u:aktır. 

bileceği mütalea edilmiştir. Alakadar tine ai.ttir: · . . . . 
lar bunu kabul etmiyerek defterdar- Malıye V ekih !'l•Y'" u:ahatı 
lığa ve vekalete şikayette bulunmuş- teakıp makamı. ~ıY:aset b~ ~ 
!ardır. Defterdarlığın ve alikadrlann ile Millet Meclısının şahsıyetı 
müracaatleri maliye hukuk mütnirli viyesine ~rşı vu~ubul~n b.u 
ğinde tetkik olunmuştur. alakadarla- dolayı~.il dıvanr rıyaaetın laz 
rın iddiaları şunlardır: teşebbnsat ve takıbatta buuna 

a - Bir devletin kanunları kendi- bildirmiştir. 
hududu dahilinde cereyan eder. Tür- Bundan sonra yeni ~elediy~ 
kiye haricinde mukim olan vereseye liyih&B~ın mfi.zakereı~~e geçil 
vergi tarhedilemez. b - Mevcut em- tadil edılmek uzro _encumcn~ v 
val Herman Spirer şirketine aittir. olan ma~del~r _bari~ olmak~ 
Müteveffaya değil. Bu noktadan fir- ti umumıyesının muzakereııı ~ 
ket emvali umumiyesine vergi tarbe dilmiftir. Meclis pcr9embe gü 
dilemez. C • Türkiycdeki dilyunat !anacaktır. 

Fransız artistlerinin An 
karada temsilleri 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Fransız Artisti Mlle. 
Belle dün akşam Türkocağında ilk temsilini verdi, «H 
juva• komedisini oynadı. . . . . . 

Reisicümhur Hz., vekiller, kordiplomatik, şehrın den 
güzideleri salonu kaınilen doldurmuşlardı. au ~~ o 
sonra Maarif vekili tarafından san'atkarlar şerefıne bır su 
rilıniştir. 

Fransız artistleri Ankarada buldukları sahneden çok 
nun kalmışlar ve Şarkın hiç bir tarafında tesadüf etmedik! 
ıniz bif' halk ile karşılaştıklarını söylemişlerdir. 

Gençlik HilAliahmer teşkilata 
ANKARA, 31 (A.A.) - (Gençlik Hilaliahmeri) te 

nın memleketimizde de ihdas ve tamimi içni Hila.Iiahmer . 
zr umumisi hazırlığını bitirmiştir. Mektepler de ders senesı 
na yaklaştığı içni ancak önümüzdeki ders senesinden itiba 
teşkilata mekteplerde başlanması kabil olacaktır. 

Edirnede Mimar Sinan ihtifali 
EDİRNE, 31 (A.A.) - Mimar Sinan ihtifali bliyük b 

labalık huzurile takdir ve iftihar duygulan içil)de yapılı11 
büyük Türk san'atkılrının hatıratı hürmet ve şükranla ya 
miştir. 
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iSanagi 
!i;ongr~si 

r.ıı ahhaslar 
d seçildi 

ıne rıgrede biitiln aa
' )t temsil edilecek 

ke 

~nbul Ticaret Odası, An
ırı~ toplanacak sanayi kon
a~e g~n~erilecek raporları 
~~ e~ıştır. Oda idare heye
~~u. ıçti~aında, bu kongTe 
~sını takip etmek üzre Oda 
~ ~~umisi Vehbi ve sanayi 
1~ru ~eyfi Cenap Beylerin 
t~ nlmesini tasvip etmiştir. 

tdan başka Sanayi birliği 
ıcifıanbul namına kongreye 

ad&k edecek mürahhasları in
e ederek Odaya bildinniş-
ı .~~ngrede tütün ve sigara 
il5:rıni İstanbul meb'usu Hii
ue~ demir sanayiini Zongul
~eb'usu Hüsnü, Şarap "e 

:at sanayiini Konya me\ -
atndi, Konserve sanayii! i 

Feshane 
fabrikası 

Bir senelik kar 
160,000 liradır 

Sadeddin B. dün 
Ankaraya gitti 

Hudut ihtilafı 
davası bitti. 

Dünkü muhakemede 
maznunlar beraet etti. 

Ağır.ceza mahkemesi iki 
köy arasında doğan ibir hudut 
ihtilafı davasını rüyet etti.Da
vanın mevzuu Çatalcaya tabi 
Aıkviran ve Kurt Ayazma köy
leri arasında:ki hududun sahte 
huduıtname tanzimi suretile de 
ğiştirildiği iddiasıdır. İhtiyar 
hey,etinden Kamil, Eşref, Nuri 
ve lköy bekçisi Şaban pehlivan 
maznun mevkiindeydiler. 

Konsorsivoma giren 
bankalar 13 tür 

Seyrisef ain 
mahkum 

Bir İngilize 7 bin 
lira verecek 

Latife Bekir H/. nln cevabı 

kadın nasıl olmlliı? 
Nurullah Esat B. 
Ankaraya gidiyor 

Türk-Fransız mahke- Eski tarzda evlenmeler artıh 
mesi de faaliyette maziye ka t ! 

. Rus Sovy~t Bankası 50,000 İster- Muhtelit Türk - İngiliz mah 
im sermaxe ıle Ba.n'k_alar konsorsiyo- kemesinde İsproso namında 
muna iltihak etmiştir. Bu suretle . İ .. 
konsorsiyoma giren Bankaların mik- bır ngıliz taraf mdan harpten 
tan 13 e baliğ olmuştur. evvel yaptığı bazı planlaT'm be-

İcra komitesi reisi Nurullah Esat deli olan yedi !bin ingiliz lirasl-
Bey demiştir ki: nm tazmini hakkında Şeyrise-

. - Vaziyet. sevinçle karşılanacak fain .~da_resi ale~hiı;e açılan ~a
hır h~le gelmıştir. Bugün (dün) ha- va dwı ınıtaç edılmış ve Seyırıse 
raretlı alış olduğu halde serbest kam fain idaresi yedi !bin Türk evra
biyo ~atışı kafi ~eldiği için a~n~a kı nakdiyesi tazminine mah
kambıyo arzına luzum görülmemıştır. k!'l. -..l"l · · um ouı mıştır . 

. Son günl~k satış 40,000 1sterlin-
dır. Konsorsıyom daima ihtikara kar Türk - Fransız hakem 
şı gelecek ve lüzumsuz temevvüçlere ahk . d 
meydan vermiyecektir''. m emesın e 

Dün İngiliz lirası ı 032 kuruştan Bir müddettenberi Pariste 
açılmış ve 2 kuruş yükseldikten son- bulunan Türk - Fransız mahke· 
ra 1031 de kapanmıştır. Altın 930 ku- . . . . .. 
ruştur. Esham ve tahvilfittn ecnebi mesı. ır~ısı M. A_ser evvelkı gun 
memleketlerine ihracı hakkındaki ka- şehnmıze gelmış ve dün mah
raren dün tatbikine başlanmışsada keme faaliyete geçmiştir. Bu 
b~?Iarın bazı r.;artlarla memleket da- meyanda Sıvas belediyesinin 
hılınde serb<'st olarak tedavülünü te- h l · 
min edecek olan ik'ı . k ame he arpten evvel şe 1re su getırt-

ncı ararn . ~· ı...· Fr . . 
nüz çıkmadığından Borsada esham tıgı zaman •uır ansız şıt1ketın-
ve tahvilat muamelesi cereyan etme- den aldığı borularm üçüncü taık 
mektedir. Nurullah Esat Bey yarın siti olan lbeş bin .altın liranın 
An~araya gidecek ve cumartesi günü tazmini hakkındaki davaya ba-
yenı kararnameyi getirecektir. k 1 11_ d ka k 1 

Eman~tte 

Ekınek 1ıarhı 

I mış ve •ull ava rara a -
mıştır. Esasen davadaki ihtilaf 
paranın cinsi meselesindedir. 
Sıvas belediyesi bu par.anın 
Türk evrakı nakdiyesi olarak 
verilmesi lazrm geldiğini ileri 
sürmektedir. 

Kadın Birliği Reisini müna
sebetsiz bi zamanda rahatsız 
ettiğJmin neden sonra farkına 
vardım, tçerde aza hanımlar sa 
hırsızlıkla bekliyorlardı İçtima 
nerde ise başlıyacaktı. Düşü
nün bir kere, hem görüşülecek 
mesele de bütün memleket ka
dınlığını şiddetle alakadar e
den bir mevzu etrafında cereyan 
edecekti: Kadın belediyeciliği!. 
Bu kadar ağır işlere rağmen La 
tife Bekir Hf. beni cok büyük 
bir nezaketle kabul etti. 

İzdivaç hakkında düşündük
lerini sordum. 

Verdikleri cevabı aynen kay
dediyorum: 

- Artık eski':. tarzda evlen
meler sanırım ki, maziye karış-

rışmış ır ... 
J 

Liitife Bekir Hf. 

mıştır. Ben şu fikirdeyim: Yir- . d. 1 B . d 1 k d . 
mi yaşından evvel izdivaç eden sı ır .. ;n ı ea a 1?-~ bıı 
ler için ana ve babanın mütala- ka~:ıatka~hk sıfatını .ılave 
alarmı almak adeta . "d" cegım. Bır çok yuvaların b 

zarurı ır. d k . rw• " 
Fakat ayni hal, yirmisini geçen dma_:sın a .. a~aatsız ıtgıı~ am 

b d h ·ı· · b" · 1 ugunu goruyoruz. yı te1 ve u ara a ta sı mı ıtıren er .. .. b" k d k . 1 
hakmda varit olmaz . Böyleleri g.ormuş ır !" m pe az ıs 
ı k d 1 

,.. ,.. sıle kanaatkar olur. Bu da 
ıayat ar a aş arını pek ala ken .··b ·ı b" · 
dileri intihap edebilirler. Artık 1 u e 1 e sa ıttır. 
an'ane ve görenek izdivaçları - Meslek. Erkegin meslt. 
k~~mamıştır. Esaslı terbiye gör 'Bu evlenecek kadını pek . 
~uş erkek veya kız, herhangi meşgul etmelidir İntihap ed" 
bır genç niçin beğendiği ile iz- cek olan kocadır. K~ 
di vaç etmek hakkından mah- leği değil.. Bir adam, 1 1 • 
rum kalsın? çin az kazanabilir. Az k 

Ana, babanın çiftler üzerinde diye on.dan yüksünmek 
tesir yapmasını doğru bulmam. zım gelır? 
Olsa olsa istişari re'yleri olabi- Yeter ki dürüst az C".t 

l
. ' ' ~ 
ır. zancı ne ise onu evindelı 
-İdeal erkekten benim an- taksim eden bir adam ols' 

ladığım, karakter sahibi, çalış- L,.. "f B k" Hf . d h 
kan ve cok vefakar erkektir. atı le e ır k : yı a d~ ........ 

# meşgu etme ~steme ı.,.., 

Kadın için de böyle düşünü- bir gölge gibi sessizçe çek" 
rüm. Karekter .sahibi bir kadın, Dışarı çıkarken, kim bili..--ıa. 
ayni zamanda vefakar bir ev kaıde yarının meb'uslarındar 
d~m~ır. Çocukta;mm terbiyesile le görüşmüş olmanın gurf 
cıddt surette alakadar olan bir taşıyordum. 
ana, ne ideal bir kadm nümune M. Salabadd 

Poliste 
Bir çocıığun ölümö~~ 
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Dehakiir M A R 
BEL 

GECELERl 
(l..a lluit e.c a noııs) filminde tekrar arzı endam Ltuı 

AŞK 

-
~imdiye icada vücııde ğctirilen sc,ı;, >{jzJıı \'C ~ar 

filmlerin en muazzamı 
- O R A L A P l A N T E nln tam 

TEMAŞA GEM1st 
filmi önümüzdeki hafta 

•• -.... 4!~"••-·-·-·•:.) • :-::e:e;:e::·=-· 
TEPE BAŞI GARDEN 

ELHAMRA SiNEMASINDA gösterilect" 

Bu ~m Hind prensi 

VANTURA 
ile BEKEFFi 

7 perde ve 20 tablodan mllrclrJrep remamııe ıözlü ve faltılı Ope 
Revü. 300 lrosıüm, en dllber lrac!ınfar, en ıüzel delrorJar, son farkı ve danslar, ikJ saıı zevk ve neşe. 

8u film FOX film flriı:erirıiıı ÇiLGINI.IKLAR REVOso fil 
den 'Onra vOcodı getlrdtfı ilı:fnci Operette - Re\·ue dür. 

Çılgın mektepfller 

Bfleıleria ••ıışına şlmdlden bışfanınışıır. 

Ter cfon: 8. O. 368 

rgun 
20 

aret Borsa· 
le geldiği v 
Üğü şayi o 
rsa katibi 
y bunu te 
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Ticaret Borsası işleri 
1 r rgun değil, ye,rnıi varidat vasati 

200-300 lira kadardır. 
·· elcri gönderilmiştir. Bundan 

ret Borsasında işlerin d~~gun numun Amerikanın Dakota eyaletinin 
l~ _g_eldig_i ve tasarrufa !uzum başka ehrinden buğday nümuneleri 
ugu şayı olmuştu. !"arg~ i. Tunus ziraat dairesi de 
rsa katibi umumisi Nizan_ıe~- ~~:~~~ümuneleri istcmittir. 
Y bunu tekzip ederek demıştır g Y --O-

Senelik hesabata nazaran va Tuz fiati 
m~sraftan fazladrr . .Muaı_neJenin Zeytin tacirleri zeytinlerde kul
ug~ son bir kaç ayda bile ycv- Iarulacak tuzun daha ucuz satı_1.ma51 
vandat vasati olarak Z00-300 için hükilmct nezdinde tcşcbbusatta 

""-l!lııt dardır. Son günler~•· ihracat bulunacaklard~. ~~~ tuzıı:n paha= 
f" tındeki durgunluk zail olıDUf ve lı olması zcytınlerumnn hariç mem 

_sa tiftik ve yapağı IU:~ ha· lelı:ctlcrde daha pahalıya satılınas:na 
1 muameleler ba~ • ocbcp oluyor. 

--o- · • • Bor-~_c..: · iday nümunelerıınızı - mecua• 
istiyorlar Borsa ."'°".!isi d~ to~ralı: ~-

tle · den biyo vazıyetı tctlı:ilı: edilmİJ ve temı
ecnebi meaılckc .~ une- natıru tecdit cttirmiycn acenta Hik

td~ yetişen ııu;cıar d nil.lllA.....W met Nazlı Beyin müstafi addedilme-
tenıyo B L ..... !çın c . .,_; •• 

r. U im!- bclı:ir buğday sıne karar ven......,.tir. 
• l'll Ankara, Diyar • " • 

1 
1 

Kambto Borıası 31131~~~.AT 
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-T-eın--· ~etili tevzii 
f 1 Llntan slrketinden: 
StanbU seııesı.ne ait temettiı teyziauna 1-4-930 
Şirk · · ·n 1929 ( ) ı· etımızı .ıanacaktır. Beher hisse için 5 ıra 

tanhı d n b•~ n.,. n en itibare senedi için ( 17 ) lira ( 26 ) kuru~ te-

ı beher rnucsscs biSSC J-li~edarlar ( 1929 ) senesine ait 

illetti! tevzi edil~· _._;ne tevdi mukabilinde ka7.anç 
ku .-.ıhllSP'-" 

POnları Şir11:et ,..- D SOJ1r8 her gun temettulerini vt/.-
\>ttglleri tevkif edQdlk~ et ıtAkadarlara IJAn olunur. 
llede,ı alabilirler. ı:eyfı~ Umumi Müdürlük l"'V"'V"'V"I. 

9UYÜK 

Tlfflll rl!IR~OS~ 
cRf)P 3UNCÜ keşide: 

. ıncı Tı;. ,.,sAN 1930 
. ~ r. \Tila)'et, Şehre

keşıde. e pefter<larlık, iş, Zi
rnaıletı, Osınaıılı Bankaları 
raat ve h il h ' }srı ve a ( uzu-
Mura kıp d yaılılır. ruo a 

oıDk ikramiye 
8 oOO Liradır 

40• ıdede çıkan Numara· 
Her kef sr Dolaba konmaz 

lar teler 

l layatta muvaffakıyetin esa'il' 
tam bir sıhhate malikiyettir. 
iyi bir hazım olmaksızın tim 

hir sıhhat mümkün olmaz 
CARLO ERBA 
nınOpopeptol 
mıi>tahzainl tecrübe 

ediniz. Yemekten sonra 
20 rlır.ıla. 

-
...aLUY!TT!SI SAU ı ı•dSAN 19SU 

Fatih_. rrl'·nıi ic:n- ............ ·····~HM~•.ı 
~· 

HASAN 
Stnek, .. vrtalnek, 

tahta kurusu, pire, 
gUve, örümcek ve 
bUIUn hatarab kat•ı-
yen helak ve lfn• 

eder. Kokusu hafif va sıhhi o up insanlara 
ve ha1vanlara zararı olmaz. Yerll mahdır. 
TUrk serma1eal, TUrk akıl ve irfanı, TUrk 
dlmajtı, tork emelesl ile imal edllmltllr. 
Avrupa ve Amerika mamuıatına karfl mut· 
hlt bir rakip olup yarı yarıya daha ucuzdur. 
Tlcarat ve san'al sahasında kazandtl• enu
vaffaklyet haseblle raklplerlnl ,.,.rtmıfllr. 
Pompası gayet ••ilam ve ayı1en yarı J•MP 
ucuzdur. Şlte•I 50, teneke ve pompası 75 
kuru, tur. 

İsak Efendilc Süleyman Asaf B. 
ve Ayşe Mebrure ve Rahime Neba
hat Harumlann müıtcrelı:en mutasar
rıf olduktan, Fatihte Kadıçeşmesin
de Sinan ağa mahalcsinde atik Sinan 
ağa yokuşunda kain atik 31 cedit 37- ~ 
39 numaralı ve 17 oda. 3 hali, 3 
sofa ve bahçe ve kuyu ve müşteme- • 
liitı saireyi havi ve 3800 lira kıy
meti mubammeneli bir bap hanenin 
izalci §Uyuu znnnrnda 8 Kinunusanı 
930 da icra kılınan ikinci artırmasın· 
da mezkur hane 850 lira bedel ile 
talibi uhteııindc bulunmıış ve mcz
kür bedel ile ihalesi muvafık görül
miyerelı: tecdidi müzayedeye ve ye
niden 20 gün müddetle ilinat ta•tiri
nc karar verilmiş ve 3 uneü artmna 
ve ihalei b.t'iyesinin icrası 22 Nisan 
930 Sah, saat l'S,S da mukarrer bu 
!unmuş olduğundan, talip olanların 
lı:ıymcti muhaınmenenin 10% niabe
tinde pcyakçcsini müstashibcn 930 ! 
266 numarasile icraya müraca
atleri ilin olunur. 

Dr. Horhoruni 
Beıot;lu ~lekıep so~ak , 'o ,IS 

mu•ı ene sabahtan akşama kadar. 

ÜSKÜDAR BANKASI 1 
Türk A-im Şinetiadea: 

Bütün devairi devlet, nıüessesatı milliye 
ve hususiye, o~vlet demir yolları Evkaf, 
Seyrisefain, Hilaliahnıer, yatı nı~ktepleri, 
hastaneler, Sevahili sıhhiye, ecnebi mües
sesat, büyük oteller, büyük lokantalar hep-
cı· FLtOA yi istinıal e)'lemekte ve mu· stah- Beheri 5 Türk lirau kıymetinde 
'3 20,000 hisseye münkaacm 100.000 
zırı bulunan eczacı Hasan Beyi tehrik et Türk lirası sermaye ile tcşclı:lı:ül eden i 
mektedl·r. 'Bankamıza hissedar olmalı: istiyen zc 

vatın Üsldldar'da İskele civarmda bu 

•lllİDeiiiiliiiaiiıİılHaiiiisaCıiaiııiEcziiiiaiııDiiıileiiiisiuiduiirıiı. IİTiıioifiiitaİİnİİcaİİlailrliamtei;a;m;ııtİİt.iııııı-.lj lunan Bankaya müracaatlan rica olu
nur. Banka esnaf ve lı:üçillı: tüccara 

Karyolayaihtiyacıolanlara~ 
yardım ve tasarrufu teşvik maksadı ı 
ile ve bileilmlc Banka muamelatı ile 
iftipl etmek üne tesis edilmi§tir. 

Asrı lı~ilJı ıııazıım~a 
slrah, IAke ve bronz karyola 
lırın her hoyu ve her nevi 

gelmi~tir. 
Her çtıit mobilya bulunur . 

~·iatlar rekabet kabul etmez 
derecede ehvendir. Bir ziyaret 
kafidir. 

Dciiedil cık IHnRA BERATI 
.. Slo loittcn mamul qya" halı:lı:ın-

da onlıct ecne müddctlc 19 11.ıırt 
1924 tarihinde ve 1Z9/l2S numanı 
tahtında ıımal müdüriyctindea bir 
kıt'a ihtira beratı istihsal olunmut-

Adres: lotanbul Fincancılar yoku~u No 27 Tel. ht,3407 

tu. Bu kere mczlrür ihtira furuht 
veya icara verileceğinden ittiraıırna 
veya isticanna talip olan zevatın İ!l
tanbulda Y cnipostaııc arkaaında Apr 
Efendi Kitaplıanc 10lı:ağmda Türlı:iye 
Hanında 18-22 numaralarda mukim 
vclı:ili ISTOK Efendiye miiracut ey

oocooo AHMET 

\'annki çar~ambı 3kşa.mı saat: 
2f,30 da 

FRANSIZ TiYATROSU. ·nA 
Komedi f'ranscz Sosı·eıerlerindcn 

MAT.\IAZEL MARI BELL 

FEVZi lemeleri. 
-,.....,~..,...,.."'"" 

ikinci Ticaret !\hhkı>m~>indcn: 
'\'lahkemeec ifl.!'ına brar 'rrilcn 

Kutucular cad iui Kutucu l !anındı 
Asoo ve Merdikya 11 mısa;ına alacak· 
lanm byir ve lı:abul ettirmiş bil· 
cilmle ılacaklılonn 24Nisan perşem· 
be günU sur 1:; tc mahkemenin 

inanılacak 
şey de§ll 

maamafih ••• 

BUGÜN 

• 

N IS AN 
Kumbarası olanlara veril 
cek Mükafatın birinci k 
rası Ankara Merkezimizd 

çekiliyor. 

İkinci Kura 

Birinci Teşrin 
Tarihinde çekilecektir 

Slmdlden kum 
< bara alınız. 

• 
TDrkiye iş Bankası 

ile ŞARL l<:OYl~R tıbtı idaresin
deki hey'etinln ilktemsill olarak 
Gcrsldlnio en meşhur komedisi olan 

ifl!s odumı ikinci ıoplınmı hak- 1 
kında bulnulQAları ilin olunur. 

Asıl 11,.ı 

V ALET m;u~!t.t 100 Kr . ....................... ..ı 
L'l 10 11\fE f>E JOIE 

piyesi temsll edilecektir. 

3 Nısan perşembe ıkşım~ 

L. E . ' N f: \l I E 
Cuma günü matine; L'ENN~:ı\tll!. 

Cuma akşamı; Mf.1.0 

E . d" 1 mnıyet saıı 1gı ı 

rniidiirliiğlindeı1: ı 

VALET Tıraf 22 
blça&ı Kr. 

VALET ~~~r 68 Kr. 

V ALET .!~-ıf .. 
Nasibe ve Faika Hanımların 

11025 ikraz numaralı deyn se-
hepsi 

kıymetinde iken 

85 Kr. 

275Kr. 

•r-::::;;::;;::::~• nedi mucibince Emniyet San-
dığından istikraz eyledikleri 

vaınız 

Eski ve yıpranmıt 

OTOIOBiLi NiZi 

meblağ mukabilinde Sandık na
mına merlıun bulunan Çırçırda 
Hacı Hasan mahallesinde eski 
Hacı Hasan, yeni Kubbe Tek
kesi sokağında eski 14 ve yeni 
9 nwnaralı ve yetmiş beş arşın 
arsa üzerine mebni üç kattan 
ibaret 5 oda,2 sofa,salon bir mut 
fak, bir kuyu, bir sarnıç, 69 ar-

feda edl&rnektedlra 

DUKO (DUCO) şın bahçe ve müştemilatı saire- •-----~----• 
oiıroccllulosi ve emayeli boya ile 
boyıtbğtnız takdirde tamamen ve-
ni bir şekil alacaktır. . 

obilyalarınız 

bir kıt emayeli 

DUKO (DUCO) 

boyuını >ürcucnfa krisıal gibi 
parlaıacakur. Renklerin zengin 
çeşidi urdu-. Turlr.iıe umumi 
acentaları: 

llllJTEfl n TILll 
l1tınbul; Alnparmık Han. 
l lnd kaı. Telefon la.7?5 

yi havi bir hanenin tamamı va-
desi hitamında borcun verilme
mesinden dolayı satılığa çıkarı
larak 870 lira bedel ile müşteri
si namına kat'i kararı çekilmiş 
iken bu kere yüzde on zam ile 
başka bir müşv:ri çıkarak mü
zayede bedelini 957 liraya iblağ 
eylemiş olmur cihetile mezldlr 
hanenin 5/4/930 tarihine mü
sadif önümüzdeki Cumartesi ı 

~ü tekrar sonm~_ye~esinin 1 
ıcrası ve muameleaının ıkınali 
mukarrerbulunduğundan talip o 
lanlarm mezkllr günde nihayet 
saat on beşe kadar Sandık ida
resinde hazır bulunmalan lüzu-
mu ilin olunur. 

Ebedi bahar hayah 

Krem Pertev 
-• temin ed•r. _ _. 

Bahçe 
Ticaret kltaplerı 

_, ........ .,....., ..... MUderrla IUhaUrc~an B. Kapusuııda 

ERTUGRUL 
TiCARETHANESİ iN 

A..U v~ tatbiki kambiyo 50 
Ticari malumat ve bankacılık 150 
Yeni muhasebe usulü 175 
Ameli usulü defleri 4 kısım 150 
Aıı eli hesabı ticari 120 

ikbal ve 

7 - 8 a,y&anndaft fttbaren llUttıln k .. n,,... zamanı 
ve n .. YIJ nUmaeıı Mna .. nda a.umaı Mil.., ve 
- emaaıaız bir un•uru aıda.11 oıan --

PHOSPHATllE 
FALltREI 

FOSFATIN FALIER 
uyealnde temin edlllr. Fosfatın Fail er 
yavruların yüzlerlna tazellk ve penbellk, 
adelata kııvvet vırtr, ve onları ıırUrbilz 
kılar. 

va11nı1: bir Foef'a.tlft varctw 

o da FOSFATIN FALIER dir. 
IAIMı•tl-1 

· •lllLlnnllKll ısrı.., 111111 •MU - unuıı 

Avuıturya fabrikaları hezaran aandaliyeleri umumi satq depoeııl 
taalool Katıraoifu .._ • ._ birinci lıatta 30 ...........,... JOZ. N..ACI 
telefoa , ........ 24111 Hamit; a,.ü ıleıı iMla •Ylli ptit ....... .. 
kadife harevefantazi la·-ıl••, mii-..i ietur, ....... ım-, til, 
perde, örtiiler; marokenderileri, pirinç komiı muif pirinç •e liıke k 
lar " çocuk lıaıTolalan f-'ırikıı fiatuuı tcıptaa ve perek•de sa-111111 
F°IAl ..ı.tu.hr. 

lın li~Jltiıil: 
Miibeccel Reiıicümhurumuz Gazi Mustafa Kemal Paıa H 
lerinin vilayetimizde reğzi için kaidesi 3 metre mennerd 
heykel iki metre pronstan mamul olmılk üzre imali 20 Mart 
tarihinden g Nisan 930 tarihine kadar 20 gün müddetle ve 
palı zarf usulile mevkii münakapya vazedildi Münaka 
iftirak edeoek ert>aıbı ihti-m vücuıde getirecekleri Heyk 
izimi on bet bin kıymetinde olacağmdan bu müddet zarf 
resmive piliııın ihzar ile yevmi münakasa olan 9/Nisan 930 
Çartanba günü %7,5 lira teminat akçesile ve ehliyet ve ih · 
varalaılarile Kars daimi encümenine müracaatları ilan olun 

Tasfiyesi 
Kaf;f .. Siltış 

iden JINıunı 
kadar 

iıpıedi ve mü
tenkld ıalebc 
için ı eni kurs
lar ı lı or. 

BERLITZ 
HER LİSANI ÖGRETIR 

BASLAMISTIR ~sürenlere: KATRAN HAKKI 
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DUn gene Kadınlar blrlltlndo Mis Agnes Slelr. tarafından içki aleyhdarlığı hakkında bir konlerw 
verllmlştlr. Resimde Mis Agncs Slek ile Safiye Hüseyin Hanım gllrOlmek teı!i•. 

'Nn l(adınlar blrll&lndo Hfsaylf luat Hanım Kadın beledlyecilltl hakkında 

bir konferans vernılftlr. Bu konferansa ait muhtelif intibalar 
Bu roslmde ıordUğUnDz yavrular Bafra hlmayeletfal cel'llyetı ı.• • .:ıfında~ı .tl:<ıs ve iaşe ~_,ilen çocuklar~ 

;
1

~,DANTOS HASAN • • 
Bütün dünyanın 
en mükemmel 
ve en sıhhi dit 

macunudur. 
Yerli malıdır. 20 kuru 

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene ya~aur, çürümekten vikaye eder. Di~lerl inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefessühatı ve ufuneti izale eder. Diş agrıkrına, 
( ezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü has ıkların sirayetine mani olur. Avrupada daima birincmgı alır ve birinciliği diplomalarla mu~adda tir. fn l ilyiık 

l ' J 
•· 

f.I L1kıl_!atı ihraz eder. A_ltın madalıe ~c nişanlar~mıştır. Hasan ecza deposu. Dantos di· marnnıı y_erin~-b~şkıı_bir marka ~rQirsc almayınız. Çünkü Dantos dünyanm e!l uenfes __ ~~kemm~ diş miistahzaı:!dır. __ 

r ~r::.eYl~el ~~elil~İr~JOljj'.:lar~I f~e l~İOljanl~ar:-:1 llDl=ll~Dlİ~rn=are~S İ0~~B~0: ~~~S~atı;7,1ık-=Dl;jÜSl~aın~el 7.lll~~~ıa~~~askEISJ4F~=oo=YÇ='E =LE=V A=i\T=L=INI=Y :;-:':;':y e=lk=en=ci =va=pu:;rla=n::tıi'.:•==e;;eJ=ri:;;se;:l .. aı·=n ;;;.~ 
~;~ııı' Filyos - Irmak hattı 120 - 142,5 Km. leri arası demir yol in- Jstanbul Ticareti Dahili ye Güm- Hamhurg, Brem, Anver3, Karıd•nv'" ıoA· ks Tve Asür'Nat postası O 
ı~ı .aatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. l!lanhul ve Bahri Siyah ara. 
ı Münakasa 14 Nisan Pazartesi günü saat 16da Ankarada Dev IU .. g" t"inde n·. nnda azimet ve avdet munta 

·--Merkez Acenta<ı; Galatı köprü 
basınd.ı, Beyoğl ı 2.362 Şube 
acentesı: :\lahınuJlve l lan: a 1 tındı ıı rt Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. m poetası: Hamburg,Brem, vapuru 

2 Çarşaınba 
~ Münakasaya iştirak ede<:eklerin teklif mektuplarını ve mu- İstanbul Ticareti Dahiliye Gümrüğü ambarında mevcut bu- Stetin, Anvers ve Roterdam Nisan 

,akkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Münaka11a lunan bir adet müstamel tuğla baskısının 5/4/930 tarihinde mü- dan limanımıza muvaseleti günü akşamı 6da Sirkeci rıhnmından 
·omisyon\Hla venneleri lazımdır. zayede ile satılacağından talip olnalar tarihi mezkGre müsadif hareketle doğru [Zonguldak, lno· 

C . beklenen vapurlar ; bol s o d Gı , Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Anka· umartesı günü müracaatları ilan olunur. u, amsun, r u, resun, 
M 

Galata vapuru 2 Nltan• do5 ru T b S · ve Rl•e) ye 
ada Maliye ve uhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. l\ ·(aa ; f' y k "1 İ · L b rı zon, urmene " 
ı , ' . ll' l l e a e l ev azım Vıterlınd " 4 " " gidecektir. 

1 ·11rtııe Zıraat ~ntası ~DIUID Mudurıunuu~en .. . .. m. e.murlug"'lıt"td_ an: ~~~~· : ~: = : hı!~!IAt:: s~~:~:~n;cı~::· 9 - cıat Tel. lsıanbul 1515 
Türkiye Ziraat Bankası Umwn müdtirlüğU Ankarada kain Ortakoy ve Kabataş lisesı ıttısalınde Yatı mekteplen dep- Burgaz, Varna, Köstenco, Kail! 

'. tlare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayi~ olunan mahal- boyunda bulunaı:ı e_~ya Sultan Ahmetteki depoya nakli 2 N~san n lbnll için llınanımızdan 
, 'ine yeni bir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıda 930 Çarşamba günu .saat 15,30 da İstanbul Deft~rdarlı~ bına- barelteı edecek vapurlar: 
'1 l •azılı vesaiki ibraz edeceklerdir. s_mda. mu~yaa komı~~onunda pazarlıkla hale edileceğnıden ta- Noplla vapuru; 

ı 1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. hplenn muracaatlan ılan olunur. 18 • tO Nisanda tahmilde 

2 - Talip tarafından ~vvelce yapılmış olan işlerin bir liste- ~ ~ ı·~ t t 'I" t' N tt ~ ·~ ~· I' Akaya v2&~~~ Nisanda tahmllde 
i ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik, Talipler Ankara- e e 1 ere e YI aıe 1 a a acı DIU en IS I· 

1 
ı a iZraat Bankası Levazım ve meani müdürlüğüne İstanbulda Y Hamburg, Brem, Anvers, Roıerda 
ı ralatada Bozkurt hanında Mimar Mösyö Monçeriye müracaat- ~ı·u~en•, ve Dınçlg için yakında llmaıumız· 

J 1 bu baptaki plan mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mü- dan hareket edecek vapurlar:· 

1 1 
·abilinde alabilirler. Yıltı vapuru ll-4Nlsanda ıahmllde 

1 

t Bu iş için 1 lıfayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul Osmaniye Kanlı-Geçit yolu üzerinde cem'an 7045 lira 64 Vıterlınd " 4-8 " " 
·lunur. kuruş bedeli keşifli 12 adet imalatı sinaiye 13 Mart 930 tarihin- lmbros • 12 ·IS " • 

. Teklif mektuplan kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat den itibaren 20 gün müddele ve kapah zarf usulile mevkii mü- Fazla tafsillt için Galatada 
'f ~ankası Umum müdUdüğüne ve İstanbulda Ziraat Bankası İs- nakasaya vazolunmuşur. Müzayede ve münakasa ve ihalit ka- Ovakimyan Hanında kain 

anbul §Ubesi müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. nunun talimatnamesi::: mucibince mezkur imalatı sınaiye 4 umumi acenteliğine müracaa 
İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin% 10 nu ni9betinde te Nisan 930 Çarşamba günü saat 115 da Vilayet encümeninde iha- Telefon: Beyo~lu 641 -674 

ninat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak surette lei katiyesi icra kılınacağından talip olanların 8 gün mukad
ıerhangi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. dem münakasa şeraiti umumiyesi mucibince ehliyet vesikala-

'{ıaz 0enzı·u M~11ot ve Y'kom J'01 Mu·ı.araas-ı ::k~!~~~~~~a:i~~~:ı:~e::~~::ae=~~1:~~~~~i~ ::k ' u ' °" u oy u tuplarile birlike yevmi ihaleden bir gün evvel diğer bir zarf 
. Tiitiiıı inhisarı umum müdiir- derununda encümeni daimi vilayette tevdii luzunıu ilan oıunur. 

liiğiiııdrn: J~mlak ve Eytam Bankası Istan-

t Cibaliye teslim edilmek şartile 1800 teneke benzin, 200 kilo bul Şubesinden: 
Takom yağı ile Mersine teslim 1500 kilo Mazot ve Samsıma Klrahk emltk 

1 
eslim 45 teneke gaz pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliple
in gelip şartnamesini almaları ve 5/ 4; 930 Cwnartesi günü saat 
o.30 da yüzde yedi buçuk teminatı müvakkatelerile Galatada 
1übayaat komisyonunda bulunmaları. 

Gnnırü~ler ınu~alaza ınü~urlütOn~en: 
Goldin Şel Makine yağı 
Tripin ,, ,, .. 
Şel Benzin numara ( 1) ı 20 derece 720 sikleti izafiyede 
Gümrük muhafaza motörleri için balada cinsi gösterilen hu

usat pazarlıkla müstacelen mübayaa edilecektir. Satmak isti
enlerin nümunelerini görerek pazarlık yapılmak üzre Nisanın 
inci Cumartesi günü saat 1 den 4 de kadar İstanbul gümrük
ri Muhafaza müdürlüğüne müracaatları. 

Esas No. Mtvkil ve nev'i 
55 Tahtakale caddesi 2 numaralı lratlı arsa 
98 llcybeliadada Yalı sokağı 14 nnmaralı dükkh 

Bedell icarı 
750 

60 
138 Büyükadada ~!zamda Seferoğlu köşkleri na

mllc maruf dört bap köşk bag ve bahçe 
209 

81 

Galatdda Bereketzade Mahallesinde Kule Soka~ında 
l numaralı iratlı arsa. 
Kadıköyünde Kuşdilinde dere kenarında gazino 
mahalli. 

1600 

250 

530 
144, l Çırpıcıda l O döniim tarla. 100 
144 15 Çırpıcı mesiresi. 170 

Ba!Ada muharrer em!Ak ve arazi birer sene müddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin ıhaleyc mllsadif ı 4. 4 . 930 pazarte;i 5aat 
on aloda Sııbemlze müracaatlan • 

Cibali reji idaresinde mah
fuz 137 küsUr çeki meşe ve ka
yınodunu müzayedesi 4/3/930 
perşembe gününe kadar bir haf 
ta daha temdit edildiğinden ta. 
llplerin yevmi mezkQrda saat 
üçte defterdarlık binasında ki, 
ihale komisyonuna müracaatla
rı ilan olunur. 

Tasfiye halinde bulunan 
Patabahça Tuaıa ve 

Kiremit Fabrikası 
Anonim firkati 

24 l\lart 1930 tarihinde inikadı 
mukarrer olan hey'eti umumiye! 
adiye için tevdi ediltn hisse ııenc• 
dau mıktan Ticaret kanununun 366 
ıncı ve tirket nizımnamesinin 26ıncı 
maddelerinin tayin eylediği mıkdarı 
asprlye vasıl olmadıgı cihetle, tll• 
flye memurları hissedarın hey'ed 
umumlyeslni ltbu Nisanın 24 üncU 
perfembe gUnU saat onblrde Gala· 
ıa'da merkez nhnm Hanının ikinci 
kannda klln 2 numerolu dairede ilk 
içtima ruzname! mfizakerıtlndakl 
mesall hakkında müzakere etmek 
üzre ikinci defa olarak akdi lçtlmu 
davet eyler. 

1 - Tasfiye memurları raporu 
ile murakıp raporunun kıraati, 

Si - Bilançonun ve tasfiye he
ubın kat'lyesinin tasdiki, 

8 - Bıltlytl mevcudun hlsıeda

rına tevzii, 
4 - Tasfiyenin kıı'ı ile tasfiye 

memurlarının tebriycl zimmeti. 
Ta•llyc Memurlar: 

lstınhul 740 · 

Ayvalık sür' at po3tası 
(Mersin) vapuru 1 , 'isan 

Salı ( ı 7) de Sirkeci rıhtı· 
mmdan hareketle Gelibolu.Ça
nakkale, Kliçlıkkııyu, F:dremit, 
Burbaniye,Ayvnlı~a ,ıridecek ve 
dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Altınohıs .ı uğrayarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır ytik alınmaz . 

Tra~zoo itinci ,ustası 
[ Cumhuriyet ] vapuru 3 

nisan perşembe akşamı Galata 
nhumından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop s~ınsun Ünye 
Fatsa, Ordu, Glreson, Trabzon 
Rize, Hopaya gidecek ve Pazar 
iskelesUe Rize, Sürmene, Tra
bzon, · Polathane, Tirebolu, 
Glreson Ordu F ıtıı Samsun 
Sinop, lneboluya uğrayarak 
gelecektir. 

İŞ VERiYORUZ 
Kadınlığa alt bir itte çılışıbilc 

cek orta tıh•ll görmUş hanımlar 
ihdyacımız vardır. Çarşamba ve per 
tcmbe günleri Kıdıköyünde Mod 
caddesinde 81 numaralı ELIS 
gazetesi idarehanesine müracaat 


